ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ
เขมชาติ เทพไชย, บรรณาธิการ.
มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติจังหวัดชายแดนภาคใต.-- กรุงเทพฯ :
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕.
๑๖๘ หนา.
๑. ไทย(ภาคใต)--ประวัติศาสตร. ๒. ไทย(ภาคใต)--ความเปนอยูและประเพณี. I. ชื่อเรื่อง.
959.3
ISBN 978-616-543-146-0
ที่ปรึกษา

นายสมชาย เสียงหลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรียบเรียง

ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ
ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ

อาจารยโชคชัย วงษตานี
อาจารยอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง
ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิจถาวร

บรรณาธิการ

นายเขมชาติ เทพไชย

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะบรรณาธิการ

นางวิลาวัณย ทรัพยพันแสน
นางสุรียรัตน วงศเสงี่ยม
นายธีระ แกวประจันทร

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร
ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
นักอักษรศาสตรชํานาญการพิเศษ
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร

ผูประสานงาน

นายไชยนันท แสงทอง
นางสาวเมธาพร คงคานอย
นางแวววิมล ขุนทอง
นายพัฐศิษฏ ธนชวาลย
นางสาวเบญจวรรณ ไชยบัณฑิตย

นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

แบบปกและศิลปกรรม นายยงยุทธ สังคนาคินทร
ผูจัดพิมพ

กลุมสงเสริมเครือขายและประสานราชการภูมิภาค สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๔๒๒-๘๘๘๓-๕ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๘๘๘๖-๗
www.m-culture.go.th/province-network

ปที่พิมพ

มีนาคม ๒๕๕๕

จํานวนพิมพ

๒,๐๐๐ เลม

พิมพที่

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๕๔๙-๕๐ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๓๕๕๑
http://www.cuprint.chula.ac.th

¤íÒ»ÃÒÃÀ
มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติชายแดนภาคใต เปนหนังสือที่ประกอบดวย
บทความของนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากสวนกลางและนักวิชาการทองถิ่น ที่สนใจศึกษาปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยคนควาจากขอมูลเอกสารและการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพความเปนจริงของสถานการณที่เกิดขึ้น
และนําเสนอความรู ความคิดเห็น อันจะนําไปสูการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบรมเย็น
ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีเหตุมาจากหลายปจจัย ทั้งภายในและภายนอก
ทั้งปญหาที่สั่งสมมาตั้งแตอดีตและที่เกิดขึ้นใหม ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือปญหาความรุนแรงที่มีอยูอยาง
ตอเนื่อง เปนที่นาวิตกวาปญหาจะบานปลาย จนหาทางแกไขไดยากยิ่งขึ้น
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันหลายฝาย ทั้งฝายปกครอง
กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ฯลฯ โดยมีพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งคือ การเรียนรูทําความเขาใจถึงความเปนมา
ในอดีต ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ และลักษณะสังคมของทองถิ่น ในปจจุบันการศึกษา
และทําความเขาใจวิถีชีวิต อันประกอบดวยขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา คติความเชื่อซึ่งเปนอัตลักษณของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต สิ่งเหลานี้มีปจจัยพื้นฐานที่เปนตัวกําหนดคือศาสนาอิสลามซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการแกไขปญหาควรศึกษาในเรื่องนี้ใหลึกซึ้ง นอกจากนี้ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุลักษณะภูมิประเทศ
ทีม่ ผี ลตอการตัง้ ถิน่ ฐานของประชาชน การประกอบอาชีพ การดํารงชีวติ อันมีลกั ษณะเฉพาะแตกตางจากประชาชน
ในภาคอื่นของประเทศ
การเรียนรูน โยบายและการดําเนินการในอดีตทีผ่ า นมา ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการปกครองและวัฒนธรรม
ซึ่งกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชนในทองถิ่นชายแดนภาคใตเปนอยางยิ่ง การนําขอผิดพลาดในอดีตมาเปน
บทเรียนในการแกไขปญหาในปจจุบนั ยอมเปนสิง่ ทีค่ วรคํานึง หรือกรณีตวั อยาง เพือ่ การศึกษาถึงลักษณะของชุมชน
ทั้งประวัติความเปนมา ลักษณะของประชากร ศาสนา การแกไขปญหารวมกัน ความรวมมือ ขอขัดแยง วิธีแกไข
ปญหาของชุมชน กรณีศกึ ษาดังกลาวจะเปนตัวอยางเพือ่ เปรียบเทียบกับชุมชนอืน่ เพือ่ เปนแนวทางในการแกไขปญหา
ประเด็นตางๆ ทีก่ ลาวมาลวนปรากฏอยูใ นบทความของนักวิชาการผูท รงคุณวุฒใิ นหนังสือเลมนีแ้ ลว การแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนตองใชพลังความรู ความคิด ความศรัทธา ความจริงใจ กระทรวงวัฒนธรรมจึงหวังวา
หนังสือเลมนี้ จะเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาอันยุงยากซับซอน เพื่อจะนําไปสูภาพอนาคตของความสงบสุข
คืนสูสันติชายแดนภาคใต ไดอีกทางหนึ่ง

(นางสุกุมล คุณปลื้ม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
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ปญหาการกอความไมสงบและสถานการณความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
เปนเรื่องซับซอนยากที่จะอธิบายถึงสาเหตุและสภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นใหบุคคลอื่นเขาใจในระยะเวลาอันสั้น
แมสถานการณจะมีความรุนแรงมากขึ้นในชวงหลายปมานี้ แตก็มีหนวยงานตางๆ รวมกันแกไขสถานการณใหดีขึ้น
ปญหาที่เกิดขึ้นมีปญหาหลายอยางทั้งภายในและภายนอก ที่มองเห็นและมองไมเห็น เขามาเกี่ยวของ
พรอมๆ กัน และทุกอยางมีความสัมพันธกันหมด ซึ่งเราตองพยายามวิเคราะหมองหาความสัมพันธของสิ่งเหลานี้
เพือ่ ทีจ่ ะแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ทีผ่ า นมาสังคมไทยรับรูเ รือ่ งราวของประชาชนชาวไทยใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตนอยมาก สวนใหญเปนการรับรูจากการศึกษาในระบบที่จํากัดและผานสื่อมวลชน ทําใหไมเห็นภาพ
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงไมเห็นความซับซอนของปญหาความไมเปนธรรมและความเขาใจสถานการณ
ทีเ่ ปนจริงในพืน้ ที่ ประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึง่ ของปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึง่ เปนกระบวนการสรางความรู ความเขาใจเกีย่ วกับปญหาทีเ่ กิดขึน้ การศึกษาประวัตศิ าสตรจะทําใหรรู ากเหงาของ
ปญหาความขัดแยง และมองเห็นความแตกตางในปจจุบนั นัน้ เกิดจากความเขาใจหรือตีความอดีตตางกัน การยอนรอย
ประวัติศาสตรและมุมมองเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรจากคนในทองถิ่น ที่ตางกันในวัฒนธรรม
ขนบประเพณี ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ อาจนําเราสูความเขาใจเรื่องการอยูรวมกันทามกลาง ความหลากหลาย
ไดชัดเจนขึ้น
กระทรวงวัฒนธรรมจึงไดจดั พิมพหนังสือ มิตวิ ฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตรและภาพอนาคต คืนสูส นั ติจงั หวัด
ชายแดนภาคใต ขึ้นโดยไดรับความรวมมือจากบรรดาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในเรื่องปญหาภาคใตเรียบเรียง
บทความทีแ่ สดงใหเห็นถึงปญหาในมุมมองทางดานวัฒนธรรม โดยหวังเปนอยางยิง่ วาหนังสือเลมนีจ้ ะใชเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางสันติวิธี

(นายสมชาย เสียงหลาย)
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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หนังสือมิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติจังหวัดชายแดนภาคใตเลมนี้ เปนการ
นําเสนอบทความทีไ่ ดรวบรวมจากนักประวัตศิ าสตรนกั วิจยั และนักวิชาการหลายทาน ทีไ่ ดสรางผลงานอยางตอเนือ่ ง
เพือ่ เปนทีย่ อมรับกันอยางกวางขวางในแวดวงนักวิชาการทัง้ หลายวา เปนผูท มี่ บี ทบาทตอการนําเสนอแนวคิดในการ
แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่นาเชื่อถือ
บทความของผูเ ขียนแตละทานถือเปนเอกสิทธิค์ วามคิด ทีไ่ ดกลัน่ กรองจากความรูจ ากประสบการณทที่ รงคุณคา
หลายทานทุมเทเวลาและเดินทางไปสถานที่ตางๆ และพบผูคนมากมาย จึงจะมารอยเรียงเขียนบทความตางๆนี้ได
จึงตองขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
มีการปรารภกันอยูเ สมอวา เมือ่ มองประวัตศิ าสตรหรืออดีตยังไมชดั เจนแลว ภาพปจจุบนั จึงเปนภาพทีข่ าด
ความกระจางชัด ยอมสงผลใหภาพอนาคตที่ควรจะเปนไปยิ่งสับสนมากขึ้น ความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร
โดยมองแตดานใดดานหนึ่งเพื่อประโยชนแกตนเอง ยอมทําใหประวัติศาสตรชายแดนใตถูกบิดเบือนไป ดวยเหตุนี้
จําเปนตองใชการเชือ่ มโยงเนือ้ หาและแนวคิดของนักวิชาการแตละทานทีน่ าํ เสนอ มาเชือ่ มประสานเพือ่ ยังประโยชน
ตอการทีจ่ ะใหองคกรทีเ่ กีย่ วของนําไปปรับใชเพือ่ นําสันติสขุ กลับคืนมา ในบางบทความอาจจะมีการกลาวถึงเหตุการณ
ของความรุนแรงในอดีตที่เกิดขึ้นมาแลว และเปนอุธาหรณสอนใจวา หากใหสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นอีก ยอมกอใหเกิด
ความสับสนวุนวายไมมีวันจบสิ้น
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในจังหวัดชายแดนใตอนั เปนสวนหนึง่ ของประเทศไทย จําเปนอยางยิง่ ทีค่ วรมีองคกรและ
หนวยงานตางๆ เขาไปมีสว นรวมในการแกไข จึงจะสําเร็จลุลว งได ดังนัน้ ทุกคนควรรับรูแ ละมีสว นในการแกปญ
 หาดวย
หนังสือมิตวิ ฒ
ั นธรรม ประวัตศิ าสตรและภาพอนาคต คืนสูส นั ติจงั หวัดชายแดนภาคใต จึงมีความปรารถนา
ที่จะใหทุกคนไดรูและเขาใจและวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม และเปนขอมูลที่ทรงคุณคาเพื่อนําไปสู
การปรับใชในการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งยอมเกิดมรรคผลอยางแนแทตอไป
นายเขมชาติ เทพไชย
บรรณาธิการ
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หนังสือมิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภาพอนาคต คืนสูสันติจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย
บทความของนักวิชาการหลายทาน เนื้อหากลาวถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลุมชาติพันธุ ประเด็นปญหา
และความผิดพลาดในการวางนโยบายและการดําเนินงานของรัฐในอดีต ตลอดจนเสนอแนวทางแกไขเพื่อใหจังหวัด
ชายแดนภาคใตคืนสูสันติ
พัฒนาการของเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใตตงั้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตรจนถึงปจจุบนั รวมทัง้ อาณาจักร
ตาง ๆ ทีต่ งั้ ขึน้ บนคาบสมุทรมลายู เชน ลังกาสุกะ ศรีวชิ ยั ตามพรลิงค ความสัมพันธของอาณาจักรอยุธยากับปตตานี
ในฐานะที่ปตตานีเปนรัฐบรรณาการ และบทบาทของเมืองนครศรีธรรมราชในจังหวัดชายแดนภาคใต ความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของปตตานีในฐานะเปนเมืองทาคาขายกับนานาชาติ สถานะของปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การตอสูทางการเมืองของกลุมบุคคลและองคกรทางการเมือง ไดกลาวถึงไวในบทความเรื่อง สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตในประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ของ ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา
บทความเรือ่ ง วัฒนธรรมมลายูมสุ ลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ของอาจารยโชคชัย วงษตานี กลาวถึง
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ถูกนํามาเปนขออางและเงื่อนไขที่ทําใหเกิดความขัดแยง เนื่องจากประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความแตกตางจากประชาชนในภูมิภาคอื่นของประเทศ ทั้งชาติพันธุ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
สิ่งเหลานี้มีพื้นฐานมาจากหลักและที่มาของวัฒนธรรมอิสลาม อันประกอบดวยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไดและ
เปลี่ยนแปลงไมได การศึกษาที่มีการศึกษาเรื่องศาสนานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล เชน โรงเรียน
ตาดีกา โรงเรียนปอเนาะ นอกจากนี้ วัฒธรรมเกี่ยวกับความเปนอยู ประเพณีปฏิบัติตั้งแตเกิดจนสิ้นชีวิต ลวนมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงการละเลนตาง ๆ การเรียนรูและศึกษาใหเขาใจในวัฒนธรรมของกลุมชนอื่นอยางลึกซึ้ง
จึงเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันอยางสันติ
ความหลากหลายที่ไมหลากหลาย เปนอีกบทความหนึ่งของอาจารยโชคชัย วงษตานี ที่เสนอแนวคิด
ในการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประกอบดวยกลุมชนตางชาติพันธุ ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเปรียบเทียบกับดอกไมหลากสีในชอเดียวกัน ในบทความนี้ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความหลากหลายวา เปนความหลากหลายทีแ่ ทจริงหรือไม ในสภาวะทีท่ กุ ฝายตางหลงใหลและเชือ่ วาความหลากหลาย
คือตนทุนและความรํา่ รวยของพืน้ ที่ ประเด็นทีก่ ลาวถึงคือ ความสงสัยในความจริงใจของรัฐในการปฏิบตั บิ างประการ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต ขณะทีร่ ฐั ตองการสรางความกลมกลืน แตความกลมกลืนดังกลาวคือการทีค่ นในทองถิน่
ถูกกลืน บทสรุปของบทความนี้กลาววา มลายูมุสลิมถูกมองวาเปนผูสรางปญหาดานความมั่นคงของรัฐ เปนกลุมชน
ที่ไมยอมรับความหลากหลาย พวกเขาถูกควบคุมโดยกฎหมายและนโยบายของรัฐ จึงเปนความหลากหลายที่ไม
หลากหลาย ซึง่ กลุม ชนแตละกลุม ตองเปดใจกวาง ยอมรับอุดมการณและความเชือ่ ของกลุม ชนอืน่ ประการสําคัญคือ
การอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายจะตองอยูดวยกันโดยไมขัดตอความเชื่อและบทบัญญัติทางศาสนา และ
ไมใชการยอมรับฝายใดฝายหนึ่งที่มีอํานาจเหนือกวา
รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ เสนอบทความเรื่อง การใชมิติทางวัฒนธรรมแกปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต กลาวถึงชีวิตวัฒนธรรมคือการดํารงชีวิตของคน สวนศิลปวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตจิตวิญาณ

หรือความรูส กึ ทีด่ แี สดงถึงจิตใจทีง่ ดงามมีความเมตตาสูง การใชมติ ทิ างวัฒนธรรมหรือศิลปวัฒนธรรมในการแกปญ
 หา
จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน ผูเขียนไดกลาวถึง ศิลปะการแสดง เชน ร็องแง็ง
ไวโอลิน หนังตะลุง โนรา มะโยง ฯลฯ ซึ่งจะนอมนําใจใหมีความละเอียดออนและสอดแทรกคติชีวิตที่ดี วรรณกรรม
ประเภทมุขปาฐะ เชน เพลงรองเรือจะแฝงจริยธรรมไวในคํารอง ปริศนาคําทายทําใหเขาใจสภาพธรรมชาติและสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน สวนวรรณกรรมลายลักษณ เชน เรื่องพระรถเมรี รามเกียรติ์ จะเปนประโยชนในการนําเอา
พฤติกรรมของตัวละครมาเปนตัวอยางในการประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคม
บทความเรื่อง มลายู : วัฒนธรรมรากเหงา ของอาจารยอัฮหมัดสมบูรณ บัวหลวง เปนเรื่องสะทอน
ความเห็นในเชิงลบตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลโดยตัง้ ประเด็นวา คนไทยบางสวนมีความคิดวา มุสลิมอยูท ไี่ หน
มีแตเรือ่ งวุน วาย อันเปนการสรุปจากการรับฟงขาวสารทีไ่ ดรบั จากสือ่ โดยไมศกึ ษาคนควาเรือ่ งเบือ้ งหลังความเปนมา
เชิงลึก การแกปญ
 หาจังหวัดชายแดนภาคใตตงั้ แตวนั ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และยอนไปอีก ๔๐-๕๐ ปทผี่ า นมา
มี ผ ลสรุ ป ถึ ง ความล ม เหลวนั บ ครั้ ง ไม ถ  ว น และผลกระทบจากความล ม เหลวดั ง กล า วได เ พิ่ ม ความหวาดกลั ว
ความหวาดระแวงในกลไกของรัฐมากยิง่ ขึน้ การเรียนรูเ รือ่ งโครงสรางของสังคมมลายูมสุ ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
จึงเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนเพือ่ การเรียนรูพ นื้ ฐานสําคัญของสังคมในประเทศไทย และไดกลาวถึงมัสยิดและบทบาทหนาทีข่ อง
มัสยิด โรงเรียนตาดีกา สถาบันฝกทักษะการทองจํา อัลกุรอาน โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของสังคมมลายูมุสลิม และไดกลาวถึงมิติทางประวัติศาสตร คือความเปนมาของรัฐปตตานี
มิตทิ างศาสนาทีช่ าวมุสลิมมีกระบวนการสรางการเรียนรูต งั้ แตแรกเกิดจนถึงหลุมฝงศพ วิถธี รรมอิสลามเปนสิง่ ทีม่ สุ ลิม
ทุกคนตองเรียนรู มิติทางวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมมลายูซึ่งการปฏิบัติใด ๆ จะไมขัดกับหลักศาสนา ประการสําคัญ
ไดกลาวถึงการใชกําลังในการแยกสลายชุมชน การปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งไดกลาวถึง
วัฒนธรรมการละเลน จารีตประเพณี ซึ่งเปนวิถีการดํารงชีวิตของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่จะตอง
ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสวุ รรณ เสนอบทความเรือ่ ง ศึกษาประวัตศิ าสตรใหม : สยามกับปาตานี
ในระบบบรรณาการถึงการปกครองแบบพิเศษ แนวทางหนึ่งในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมีผูเสนอให
จัดการปกครองจังหวัดปตตานีใหเปนรูปแบบพิเศษเรียกวา นครปตตานี ลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา ซึ่งมีทั้งผูเห็นดวยและคัดคานและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางหลากหลาย ผูเขียน ไดเสนอภูมิหลัง
ความเปนมาของลักษณะการปกครองที่ไทยใชกับปตตานีตั้งแตสมัยอยุธยาถึงปจจุบัน กลาวคือในสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทรปตตานีมีฐานะเปนรัฐบรรณาการของไทยคือ ยอมรับในอํานาจที่เหนือกวา แตบางเวลาที่เห็นวาตนมี
กําลังเขมแข็งก็เปนกบฏ จนตองมีการใชกาํ ลังปราบปราม ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ไทยไดรบั แรงบีบคัน้ จากลัทธิลาอาณานิคมของประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรัง่ เศส ทําใหไทยตองปฏิรปู
การปกครองโดยการรวมศูนยอํานาจการปกครองไวที่สวนกลาง และจัดความสัมพันธกับหัวเมืองและประเทศราช
เสียใหม ในการจัดการปกครองหัวเมืองมลายู พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความไม
เหมาะสมและไมสะดวกในการปกครองแบบเทศาภิบาล และความจําเปนในการแกปญ
 หาในการตอสูก บั อิทธิพลของ
อังกฤษ จากการเจรจา ไทยรักษาปตตานีไวไดในอาณาเขต ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั
มีความขัดแยงตึงเครียดจนตองแกไขระเบียบราชการใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษ แสดงถึง
การยอมรับในอัตลักษณและบทบาทของมุสลิมในทองถิ่นมากขึ้น ครั้นถึงในยุครัฐบาลประชาธิปไตย ความขัดแยง

ยังคงมีอยู เจาหนาทีไ่ ดสรางความเดือดรอนจนตองเสนอ คําขอรอง ๗ ประการ เพือ่ ใหรฐั บาลและแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผูเ ขียนไดเสนอความเห็นวา ระบบการปกครองใด ๆ ยอมเกิดจากสภาพความเปนจริงในทองถิน่ นัน้ ๆ
และการจัดระบบความสัมพันธกับอํานาจที่เหนือกวาเปนสําคัญ
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่ชาวบานสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธซึง่ อยูท า มกลางชุมชนมุสลิม เปรียบเสมือนชุมชนไขแดง ทีต่ อ งฝาฟนอุปสรรคความยากลําบากตาง ๆ
อันจะเปนกรณีศึกษาของการอยูรวมกันในชุมชนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากหมูบานเชิงเขา
หมู ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผูศึกษาไดกลาวถึงตํานานความเปนมาของหมูบาน
การชวยเหลือเกื้อกูลกันของชาวบาน การประนีประนอมระหวางวัดและมัสยิด การชวยเหลือกันในประเพณีทองถิ่น
เทาที่บทบัญญัติทางศาสนาอนุญาต การลงแรงชวยเหลือกันในการเกี่ยวขาว การไหวตายายโนรา เปนความสัมพันธ
ที่เหมาะสมระหวางชาวไทยพุทธและมุสลิมในหมูบาน รวมทั้งการรวมกลุมกันทางดานเศรษฐกิจ เชน กลุมแมบาน
กลุม ออมทรัพย หรือการกินนํา้ ชา คือการรวมทุนสนับสนุนเพือ่ ชวยเหลือผูป ระสบปญหาเรือ่ งสวนตัวทีต่ อ งใชเงิน เชน
ประสบอุบัติเหตุ การแกปญหาโจรผูรายที่ตองวางตัวใหเหมาะสม พยายามไมใหเกิดความขัดแยงทั้งกับผูรายและ
เจาหนาที่ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่หมูบานชุมชนไขแดงตองปฏิบัติเพื่อความอยูรอด และประเด็นตาง ๆ ที่กลาวถึงนั้น
ผูช ว ยศาสตราจารยปย ะ กิจถาวร ไดศกึ ษาและเสนอไวในบทความเรือ่ ง เขาใจ เขาถึงและพัฒนา ผานประวัตศิ าสตร
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาบานเชิงเขา หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส
จากบทความตาง ๆ ของนักวิชาการที่นําเสนอ เปนการแสดงขอมูล ความรู ความคิดเห็น อันเปนสวนหนึ่ง
ในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยความหวังที่จะนํามิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและเสนอภาพอนาคต
เพื่อคืนสันติสูจังหวัดชายแดนภาคใต
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ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา*

สิ่งที่คนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและคนไทยทั่วไปควรภาคภูมิใจประการหนึ่ง ไดแก การปรากฏ
หลักฐานทางประวัตศิ าสตรและโบราณคดีมากมาย ทีบ่ ง บอกถึงพัฒนาการทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต ตัง้ แต
สมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน แมวาการอธิบายความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ ในอดีตเปนเรื่องยากและหมิ่นเหม
ตอความรูสึกขัดแยง แตก็มีความจําเปนที่จะตองอธิบายใหเขาใจตรงกัน อารยประเทศทั้งหลายจึงเลือกที่จะใหมี
การศึกษาประวัตศิ าสตรทถี่ กู ตองตัง้ แตเยาววยั เมือ่ เติบโตเปนผูใ หญจะไดไมขดั แยงกันอีก กรณีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตก็เชนเดียวกัน นาจะถึงเวลาที่ทุกฝายหันมาศึกษาเรียนรูและเปนเจาของประวัติศาสตรรวมกัน ความรุนแรง
บาดหมางตาง ๆ ทีเ่ คยมีมาและกําลังเปนอยูอ าจบรรเทาเบาบางลงไดหากไดเขาใจซึง่ กันและกัน ดีกวาตางฝายตางเขาใจ
และถือประวัติศาสตรกันคนละฉบับ แลวราดนํ้ามันจุดไฟโยนใสกันและกันดังเชนที่เปนอยูทุกวันนี้

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ¡‹Í¹ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ
สามจังหวัดชายแดนภาคใตในสมัยโบราณ เปนที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะ หลักฐานเอกสารจีนตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ ๑๑ เปนตนมา ระบุวา ลังกาสุกะเปนอาณาจักรมาตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๗ ตอเนือ่ งมาถึงศตวรรษที่ ๑๑
ลังกาสุกะเริ่มสงทูตและติดตอคาขายกับจีน และมีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางการคาบนคาบสมุทรมลายู
โดยเฉพาะเมื่อนักเดินทางผานจากปลายแหลมญวนตรงมายังดินแดนลังกาสุกะ ลังกาสุกะในสมัยนั้นไมตางกับรัฐ
เพื่อนบานทางเหนือ คือเปนที่มั่นของพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑๒ (Teeuw and Wyatt, 1970
: 1-2) ในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ลังกาสุกะมีชื่อเสียงมากทางดานการคาในขณะเดียวกันลังกาสุกะก็อยูทามกลาง
อาณาจักรมหาอํานาจตาง ๆ ที่อยูรายรอบ และมีอิทธิพลมากในเวลานั้น ไดแก อาณาจักรโจฬะ อาณาจักรเขมร
อาณาจักศรีวิชัย อาณาจักรมอญ พมา และชวา เปนตน สําหรับ อาณาจักรเขมรกอนสมัยสุโขทัยนั้นมีอํานาจมาก
ในดานกําลังทหารและมีอทิ ธิพลทางการคาและศิลปวัฒนธรรมตอภูมภิ าคนีด้ ว ยเชนเดียวกัน อาณาจักรเพือ่ นบานของ
ลังกาสุกะทีอ่ ยูท างตอนเหนือขึน้ ไป ไดแก อาณาจักรตามพรลิงค ซึง่ กอตัง้ และเจริญรุง เรืองมาตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๗
เชนเดียวกัน ระหวางป พ.ศ. ๑๕๕๙-๑๖๑๓ ตามพรลิงคไดสงทูตไปยังประเทศจีนเปนนัยวาเพื่อแสดงใหจีนเห็นวา
ตนยังมีอาํ นาจอยูใ นเวลานัน้ ขณะทีอ่ าณาจักรเขมรกําลังขยายอิทธิพลลงมาทางใต ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ตามพรลิงค
ไดเปลีย่ นชือ่ เปน นครศรีธรรมราช เมือ่ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ก็มอี ทิ ธิพลครอบคลุมแหลมมลายู บรรดาหัวเมือง
แถบนี้ตกเปนเมืองขึ้นและถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรนครศรีธรรมราช

*

ศาสตราจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

๑
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แผนที่ราชอาณาจักรสยามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

ตามพรลิงค อาณาจักรของชาวสยามเปนผูนําตอตานอํานาจของอาณาจักรเขมรในป พ.ศ. ๑๕๔๕ ขณะที่
อาณาจักรเขมรกําลังเปนมหาอํานาจในยุคนั้น สวนอาณาจักรอื่น ๆ ตั้งแตอินโดจีนลงมาถึงตอนบนคาบสมุทรมลายู
ตางอยูใ นภาวะออนแอ และยอมอยูภ ายใตอทิ ธิพลของอาณาจักรเขมรทัง้ สิน้ อาณาจักรเขมรพยายามขยายอํานาจลงมา
แถบทางใตดวย โดยเฉพาะบริเวณคอคอดกระ แตเนื่องจากมีการขัดแยงในผลประโยชนทางการคาระหวางลังกากับ
พุกาม ทําใหพกุ ามสงกําลังทหารมาตัดเสนทางการคาของลังกาบริเวณคอคอดกระ เมืองตาง ๆ บริเวณนัน้ จึงอยูภ ายใต
การครอบครองของพุกามอยูระยะหนึ่ง ดังที่ปรากฏในรายงานการศึกษาประวัติศาสตรพมา ของศาสตราจารยลูซ
(Luce) ตอนหนึง่ วา คอคอดกระไดถกู ปกครองโดยพุกาม ในระหวางป พ.ศ. ๑๖๐๓-๑๗๔๓ ในปลายป พ.ศ. ๑๗๓๙
อาณาจักรพุกามก็ไดขยายอํานาจปกครองเมืองตาง ๆ ไดแก ทวาย มะริด ตะนาวศรี ตะกั่วปา ภูเก็ต และนคร
(Nakuiw หรือ Nagara) แตหลังจากนัน้ อิทธิพลของพุกามก็เสือ่ มลงอยางรวดเร็ว กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เปนตนมา
นครศรีธรรมราชมีความเขมแข็งมาก ไมเฉพาะแตการเปนศูนยกลางเผยแผพทุ ธศาสนาเทานัน้ หากยังไดขยายอํานาจ
การปกครองออกไปอยางกวางขวาง เนือ่ งจากความสามารถของกษัตริยน ครศรีธรรมราชในเวลานัน้ (Wyatt, 1994 :
30-31) อาณาจักรนครศรีธรรมราชไดรับการฟนฟูและสามารถขยายอํานาจไดอยางรวดเร็วภายใตการปกครองของ
ราชวงศศรีธรรมาโศกราช ปจจัยสําคัญทีส่ นับสนุนความเจริญรุง เรือง ไดแก การเปนสถานีการคาทีส่ าํ คัญของคาบสมุทร
ที่อยูทามกลางทะเลเปด เปนจุดพักถายซื้อขายสินคาระหวางตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในเวลานั้น
๒
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ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ
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)
ตอมาเมือ่ นครศรีธรรมราชรวมกับอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหง ตัง้ แตป พ.ศ. ๑๘๒๔ เปนตนมา
หัวเมืองทัง้ ๑๒ เมืองทีอ่ ยูใ นการปกครองของนครศรีธรรมราชก็ถกู นับรวมเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรสุโขทัยไปดวย
ตอมาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อํานาจของมัชปาหิตก็แผเขามายังปลายคาบสมุทรมลายู เมือ่ ถึงป พ.ศ. ๑๙๐๘
ปตตานีตกอยูในอํานาจของรัฐทั้งทางเหนือและทางใต คือ สยาม และมัชปาหิต จนเมื่อมัชปาหิตเสื่อมอํานาจไป
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ปตตานีก็มีอิสระในการปกครองตนเอง โดยมีกษัตริยหรือรายาปกครองตอมา
หลายพระองค ขณะเดียวกันปตตานีก็กาวสูการเปนศูนยกลางการคาทางเรือ พอคาชาติตาง ๆ เดินทางมาคาขาย
อยางเหนียวแนน ขณะที่มะละกาถูกโปรตุเกสเขายึดครองทําใหไมไดรับความนิยมจากพอคาชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะ
พอคามุสลิม
นครศรีธรรมราชในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ มีความเขมแข็งมาก นอกจากจะมีอาํ นาจครอบครองดินแดน
ตั้งแตคอคอดกระลงไปจรดปลายคาบสมุทรแลว ปรากฏวา กษัตริยจันทรภาณุของนครศรีธรรมราชไดยกทัพไปตี
ลังกา (Ceylon) ๒ ครั้งในป พ.ศ. ๑๗๙๐ และ ๑๘๐๓ โดยมีกําลังทหารชาวทมิฬและชาวมลายูเปนกําลังสําคัญ
และไดนําเอาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขามายังนครศรีธรรมราช ในที่สุดลัทธิลังกาวงศหรือหินยานก็เขามาแทนที่
พุทธศาสนานิกายมหายานซึง่ เปนอิทธิพลจากศรีวชิ ยั ราชวงศศรีธรรมาโศกราชไดสถาปนาพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ
อยางมัน่ คงในนครศรีธรรมราช มีการบูรณะพระเจดียเ ดิมใหเปนทรงระฆังควํา่ อันเปนศิลปะแบบลังกา นครศรีธรรมราช
ไดกลายเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่ถายทอดไปยังหัวเมืองตาง ๆ รวมทั้งสุโขทัยซึ่งขณะนั้นเพิ่งเริ่มกอตัวขึ้นเปน
ราชธานีทางภาคเหนือตอนลางใหม ๆ (วิเชียร ณ นคร, ๒๕๓๑ : ๖๐)
นครศรีธรรมราชกับสุโขทัยในระยะแรกนัน้ ไมไดมคี วามสัมพันธแบบเมืองขึน้ กลาวคือ เมือ่ พอขุนศรีอนิ ทราทิตย
ขึน้ มามีอาํ นาจเหนือพวกขอมก็ไดเสด็จเยีย่ มเจาเมืองนครศรีธรรมราช และมีการเจรจาขอใหเจาเมืองนครศรีธรรมราช
ไปติดตอขอพระพุทธสิหิงคจากลังกาไปประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย ดังขอความที่ปรากฏในตํานานพระพุทธสิหิงค
ตอนหนึง่ วา พระเจาไสยณรงค (พระรวง) ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังเมืองนครศรีธรรมราชทรงตรัสถามพระเจา
สิรธิ รรมราชาในเรือ่ งตาง ๆ และไดทราบขาววา ในประเทศลังกามีพระพุทธสิหงิ คเปนพระพุทธรูปทีม่ ชี อื่ เสียงมาก
จึงไดตรัสให พระเจาศิรธิ รรมราช ซึง่ รูจ กั กับพระเจากรุงลังกาใหสง ทูตไปบังคับเอาพระพุทธสิหงิ คมาจากพระเจา
กรุงลังกา ขอความดังกลาว ยืนยันถึงกําลังอํานาจของนครศรีธรรมราชที่มีมากในขณะนั้น ทางดานบทบาท
ในการเผยแผพทุ ธศาสนา นครศรีธรรมราชอยูใ นฐานะเหนือกวาสุโขทัย ตัง้ แตป พ.ศ. ๑๘๐๐ เปนตนมา ดังทีป่ รากฏ
ในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่หนึ่งที่จารึกไววา พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆปราชญเรียนจบ
ปฎกไตร หลวกกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา ซึ่งหมายถึงวาบรรดาพระเถระชั้นผูใหญที่
เรียกวา ปูครูในเมืองสุโขทัยนั้น ลวนมาจากนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๙ : ๒๒๔)

๓
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พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

ในป พ.ศ. ๑๘๓๗ เปนปทกี่ ลาวไดวา นครศรีธรรมราชตกเปนเมืองขึน้ ของสุโขทัย เนือ่ งจากพอขุนรามคําแหง
ไดขยายอํานาจของสุโขทัยลงไปทางคาบสมุทรมลายู และสามารถตีนครศรีธรรมราชเปนเมืองขึ้นไดในปดังกลาว
ดังขอความที่ปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ที่ไดกลาวถึงเมืองตาง ๆ ในฐานะเมืองขึ้นวา มีเมืองกวาง
ชางหลายปราบเบือ้ งตะวันออก....เบือ้ งหัวนอนรอดคนฑี พระบางแพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช
ฝงทะเลสมุทรเปนที่แลว... ผลจากการที่พอขุนรามคําแหงตีไดเมืองนครศรีธรรมราช ทําใหไดเมืองตาง ๆ ในการ
ปกครองของนครศรีธรรมราช และเมืองอืน่ ๆ บนแหลมมลายูอกี หลายเมือง รวมทัง้ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ยะโฮร
ปะหัง เปรัค มะละกา และปตตานี อาณาเขตของสุโขทัยจึงขยายไปครอบคลุมคาบสมุทรมลายูทั้งหมดในระยะนั้น
เมืองนครศรีธรรมราช อยูในฐานะเมืองขึ้นมาประมาณ ๕๖ ป จนถึงป พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจาอูทองไดทรงประกาศ
ตั้งกรุงศรีอยุธยาเปนอิสระจากสุโขทัย ในระยะแรกนั้นอยุธยาไมไดมีอํานาจปกครองสุโขทัยแตอยางใด สุโขทัยเปน
อิสระจากอยุธยา มาจนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. ๑๙๘๑ จึงถูกผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนึง่ ของอยุธยา ฐานะของหัวเมือง
ตาง ๆ ที่เคยเปนเมืองขึ้นของสุโขทัยหลังจากป พ.ศ. ๑๘๙๓ เปนตนมา จึงไมชัดเจนหลาย ๆ เมืองรวมทั้งปตตานี
ไดปกครองตนเองสืบตอมาโดยถือวาเปนอิสระจากอยุธยา ขณะทีอ่ ยุธยาถือวาปตตานีและหัวเมืองตาง ๆ เปนสวนหนึง่
ของสยามมาตั้งแตสมัยสุโขทัย
หากยอนไปในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๗ แผนดินตอนบนของประเทศไทยตั้งแตคอคอดกระขึ้นไปเปน
ที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดีตรงบริเวณคอคอดกระเปนที่ตั้งของอาณาจักรพัน-พัน ใตลงมาแถบไชยา ตะกั่วปาและ
นครศรีธรรมราช เปนที่ตั้งของอาณาจักรตามพรลิงค สวนบริเวณจังหวัดปตตานีและเคดาหเปนที่ตั้งของอาณาจักร
ลังกาสุกะ อาณาจักรทั้งสามที่ตั้งอยูบนคาบสมุทรใตคอคอดกระนั้น มีมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๗ หรือกอนหนานั้น
หลังจากพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เปนตนมา พื้นที่ใตคอคอดกระลงมาอยูในอํานาจของอาณาจักรศรีวิชัย สวนตอนบน
๔
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ตั้งแตคอคอดกระขึ้นไป ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ อยูในอํานาจของอาณาจักรเขมร (Khmer หรือ Kambujadesa)
ดินแดนทัง้ หมดทีก่ ลาวมาตัง้ แตคาบสมุทรอินโดจีน ลงมาถึงปลายคาบสมุทรมลายูมชี าวพืน้ เมืองหลายเผาพันธุอ าศัยอยู
เผาหนึ่ง ไดแก ชาวสยามพื้นเมือง (Siam-Asli หรือ Aboriginal Siamese) ในบางยุคสมัยชาวสยามมีอํานาจ
ไดปกครองบานเมือง แตในบางยุคสมัยอิทธิพลของอาณาจักรอื่นที่มีอํานาจเหนือกวาไดเขามามีอิทธิพลปกครอง
บานเมืองแถบนี้
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ชนเผาไท (Tai หรือ Siam-Thai) กลุม หนึง่ ซึง่ อาศัยอยูท างตอนใตของจีน
มีอารยธรรมเจริญรุงเรืองมานานหลายศตวรรษ ไดเคลื่อนลงมาทางใต ตั้งแตป พ.ศ. ๑๗๕๘ เปนตนมา เนื่องจาก
ชัยชนะของพวกมองโกลทีม่ ตี อ ดินแดนของจีนตอนเหนือ หลังจากนัน้ ไมนานชนเผาไทไดลงมาตัง้ ถิน่ ฐานแถบตอนบน
ของสยาม ลาวและพมา ซึง่ ขณะนัน้ อยูใ นการปกครองของอาณาจักรเขมรในทีส่ ดุ ชนเผาไทก็ไดมอี าํ นาจเหนือชาวมอญ
เขมร ลาวและเวียดนาม ทั้งนี้เนื่องจากอาณาจักรเขมรออนแอลงหลังจากการเสียชีวิตของพระเจาชัยวรมันที่ ๗
ตอจากนั้นชนเผาไท ไดสถาปนาเมืองสุโขทัยซึ่งเปนเมืองหนึ่งที่เจริญรุงเรืองมากอนหนานั้นแลว ขึ้นมาเปนราชธานี
ในป พ.ศ. ๑๗๖๒ อาณาจักรสุโขทัยจึงถูกนับเปนอาณาจักรเริม่ แรกของชนเผาไท อยางไรก็ตามกอนหนานัน้ ชนเผาไท
กลุม อืน่ ๆ ไดสรางอาณาจักรและเมืองตาง ๆ มากอนแลวหลายแหง เชน อาณาจักรหริภญ
ุ ไชย (พ.ศ. ๑๓๑๐-๑๘๕๓)
อาณาจักรลานนา (พ.ศ. ๑๘๓๕-๒๔๓๕) โดยที่อาณาจักรลานนานั้นเกิดขึ้นจากการรวมแควนโยนก กับอาณาจักร
หริภุญชัยเขาดวยกันกอนหนานั้นก็มีอาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖) ซึ่งเปนอาณาจักรโบราณ
ในประวัตศิ าสตรยคุ ตนของสยามประเทศ (ธิดา สาระยา, ๒๕๓๒ : ๔๗) เชนเดียวกับ อาณาจักรลพบุรี (พุทธศตวรรษ
ที่ ๑๑-๑๙) อาณาจักรทั้งสองตกอยูภายใตอิทธิพลของขอมในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ทําใหรับเอาศิลปวัฒนธรรม
แบบขอมไวเปนอันมาก สวนอาณาจักรทวารวดีนั้น เมื่ออิทธิพลของขอมแผขยายอํานาจมาถึงก็คอย ๆ เสื่อมอํานาจ
ไปในทีส่ ดุ และสุดทายเมือ่ ชนเผาไทตอนบนตัง้ ตัวเปนอิสระไดในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ดินแดนทีเ่ คยถูกเขมรครอบครอง
ก็กลับมาเปนของราชอาณาจักรไทย กษัตริยไทยบางพระองคมีเชื้อสายมาจากอาณาจักรกอน ๆ เชน พระเจาอูทอง
ซึ่งปกครองกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา ก็สืบเชื้อสายมาจากผูนําของทวารวดีนั่นเอง
อาณาจักรโบราณบนคาบสมุทรมลายู ๒ แหง คือ ลังกาสุกะ และตามพรลิงค เปนอาณาจักรที่ชาวสยาม
พื้นเมือง มีสวนสําคัญในการสรางอาณาจักรทั้งสอง แมวาอารยธรรมอินเดียจะมีบทบาทมากในดานวัฒนธรรม
แตในดานการปกครองนั้นชาวสยามก็มีอํานาจมาอยางตอเนื่อง ในระยะที่อาณาจักรตอนบนพายแพแกขอม
ปรากฏวาดินแดนภาคใตของไทย ตลอดถึงคาบสมุทรมลายูยังคงมีพัฒนาการตอมา โดยมิไดเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรเขมรแตอยางใด ทั้งลังกาสุกะและตามพรลิงค ตางก็มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตามพรลิงค
มีอาํ นาจมากในยุคนัน้ สามารถปกครองเมืองตางๆ ไวไดเปนจํานวนมากจนกระทัง่ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ อํานาจของ
สุโขทัยก็เริ่มขยายลงมาถึงนครศรีธรรมราช หลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะรูปแบบของเมืองที่เหลือเปนหลักฐาน
รองรอยอยูท นี่ ครศรีธรรมราชและปตตานี เปนรูปแบบทีแ่ สดงถึงลักษณะของไทย โดยเฉพาะลักษณะเมืองทีม่ กี าํ แพง
๓ ชั้น อยางนอย ๒ แหง ที่พบ คือ เมืองกระหมอมโคก ในวัดพระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และเมืองโบราณยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เปนเมืองแบบเดียวกับเมืองสุโขทัย นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส
ทานหนึ่ง คือ ศาสตราจารยบี.พี. โกรลิเยร (B.P. Groslier) สรุปความเห็นในเรื่องนี้วาลักษณะกําแพงเมือง ๓ ชั้นนี้
เปนแบบอยางที่พบในเมืองไทย ไมใชแบบขอม และไมใชไดแบบอยางมาจากขอมอยางที่เคยเขาใจกันอยางแนนอน
(สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๒๖ : ๑๑๑)
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เมือ่ ไดตรวจสอบเอกสารทีก่ ลาวถึงชาวสยามหรือคนไทย พบวาชาวสยามตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นดินแดนคาบสมุทร
มลายูเปนเวลานาน กอนที่ชาวฮินดูเดินทางจากอินเดียมาเผยแผศาสนาและคาขายที่นี่ ขอมูลดังกลาวปรากฏใน
หนังสือตํานานเมืองไทรบุรี-ปตตานี คนพื้นเมืองในเคดาหพวกหนึ่งคือ ซัม ซัม หรือ เสียม-เซียม (Sam Sam)
คือ พวกสยามอาศัยอยูบ นแหลมมลายูมาแตโบราณ เมือ่ ครัง้ ราชามะโรงมหาวงศพรอมดวยขาราชบริพารเดินทางเรือ
มาขึ้นฝงที่เกาะซะรี ไดเรียกพวกพื้นเมืองนี้วา อสูร (Gergasi) ดังปรากฏขอความตอนหนึ่งวา ชาวพื้นเมืองเปน
พวกอสูร...บรรดาเหลาอสูรมีพระเจาเสียมผูน เี้ ปนบุตรชาวพืน้ เมือง คนเหลานีค้ งมีความเจริญกวาชนชาติอนื่ จึงไดรบั
การยกยองใหเปนผูน าํ คนเหลานีไ้ ดสบื เชือ้ สายเผาพันธุต อ เนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั นี้ (อนันต วัฒนานิกร. ๒๕๓๑ : ๖-๗)
อิบราฮิม ชุกรี กลาวไวในหนังสือ Sejarah kerajaan Melayu Patani วากอนที่ ชาวฮินดูเดินทางเขามายัง
ดินแดนมลายูนนั้ บริเวณดินแดนมลายูมชี าวพืน้ เมืองดัง้ เดิม (primitive) อาศัยอยูก อ น ซึง่ ไดแก ชาวเซมัง (Semang)
และซาไก (Sakai) นอกจากนั้นก็มีชาวสยามพื้นเมือง (Siam-Asli หรือ Aboriginal Siamese) เขามาตั้งถิ่นฐาน
ในสมัยใดยังไมมีหลักฐานแนชัด แตในชวงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ ชาวสยามจากที่อื่น ๆ จํานวนมากไดอพยพ
เคลือ่ นยายเขาสูด นิ แดนมลายูเปนกลุม ๆ ชาวสยามไดรบั อารยธรรมจากชาวฮินดูและไดแตงงานกับชาวฮินดู ในทีส่ ดุ
อํานาจของชาวฮินดูในแถบมลายูก็ตกอยูในมือของชาวสยาม (Ibrahim Syukri, 1985 : 4, 8) ชาวสยามไดมีอํานาจ
ในการปกครองเมืองตาง ๆ ตอนลางของแหลมมลายู ไดแก ปาหัง เคดาห กลันตันและปตตานี รวมถึงเมืองตอนบน
ของคาบสมุทรมลายูโดยศูนยกลางอํานาจการปกครองของชาวสยามในสมัยนัน้ อยูท เี่ มืองลิกอรหรือนครศรีธรรมราช
(Ibrahim Syukri, 1985 : 17)
ในชวงเวลาเดียวกันหมูเกาะตอนลางของคาบสมุทรมลายู บริเวณเกาะเปรจา (Percha) ซึ่งเปนชื่อเดิมของ
เกาะสุมาตรา รวมถึงพื้นที่ตามชายฝงทะเลของหมูเกาะแถบนั้นเปนที่อยูของชาวมลายู ซึ่งในขณะนั้น เรียกกันวา
จากุน (Jakan) ชาวจากุนมีอารยธรรมสูงกวาชาวพืน้ เมืองดัง้ เดิมทัว่ ไป มีความสามารถดานการประมงและการใชเรือ
จึงสามารถเดินทางไปที่ตาง ๆ และตั้งถิ่นฐานอยูทั่วไป ตอมาเมื่อชาวฮินดูเดินทางเขามา บางสวนไดแตงงานกับชาว
จากุนสืบทายาทตอมา ชาวจากุนรับเอาอารยธรรมและความเชือ่ ตาง ๆ จากชาวฮินดู จึงมีการผสมผสานทัง้ สายเลือด
และวัฒนธรรม พวกเขาจึงเรียกตัวเองวา มลายู ซึ่งหมายถึงกลุมคนที่มีความเจริญและมีอารยธรรมสูงแหงแผนดิน
มลายา ในระยะเวลาตอจากนั้นชาวมลายูเพิ่มจํานวนมากขึ้น ๆ บางสวนไดสรางเมืองแหงใหมบนเกาะสุมาตรา
บางสวนไดเดินทางไปยังหมูเกาะตาง ๆ ของเอเชียอาคเนยและแผนดินใหญของเอเชีย รวมไปถึงหมูเกาะฮาวาย
หมูเกาะญี่ปุน หมูเกาะอันดามัน ซีลอน นิโคบาร มาดากัสการ และเกาะอื่น ๆ อีกหลายแหงในมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟก หมูเ กาะตาง ๆ ทางภาคตะวันออกนีจ้ งึ เรียกรวมกันวา หมูเ กาะมลายู (Malay Archipelago)
ซึ่งหมายถึง อาณาบริเวณอันเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชาวมลายูมาแตโบราณ (Ibrahim Syukri, 1985 : 10-11)
บนคาบสมุทรมลายู ชาวมลายูไดเขามาอยูอ าศัยเปนจํานวนมาก เริม่ แรกนัน้ ชาวมลายูไดตงั้ หลักแหลงบริเวณ
ริมฝง ทะเลและเกาะใกลชายฝง ตอจากนัน้ จึงคอยเดินทางจากชายฝง ตอนใตขนึ้ สูท างตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู
ชาวมลายูไดตั้งถิ่นฐานถาวรตามริมฝงทะเล ขณะที่ชาวสยามสวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูตามที่ราบและพื้นที่ตอนในของ
ชายฝง ชือ่ เมืองและสถานทีใ่ นภาคใตหลายแหงยังปรากฏเปนภาษามลายูหรืออยางนอยก็มรี ากศัพทจากภาษามลายู
บางเมืองมีชาวมลายูเปนผูปกครอง ในบางยุคสมัย เชน กรณีเมืองสงขลาที่เขาแดง (Singgora) และเมืองพัทลุง
(Pattanlung หรือ Baddalung) เปนตน สวนทางตอนลางของคาบสมุทรนั้น ชาวมลายูไดสรางเมืองตัมมาซิก
(Tumasik) ซึง่ ตอมาก็คอื เมืองสิงคะปุระหรือสิงคโปร (Singapura) ซึง่ ถือวาเปนเมืองแรกสุดของชาวมลายูบนแผนดิน
มลายา (lbrahim Syukri, 1985 : 11-12)
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ชาวมลายูบนคาบสมุทรมลายูมีจํานวนมากขึ้นและไดมีบทบาทสําคัญในการปกครองเมืองตาง ๆ มากขึ้น
เปนลําดับ ประกอบกับอาณาจักรศรีวิชัยที่เกาะสุมาตรามีอํานาจมากขึ้นตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนตนมา
จากนั้นก็เริ่มขยายอํานาจขึ้นมาบริเวณคาบสมุทร เริ่มจากโอรสของกษัตริยแหงศรีวิชัย คือ ราชานิละ อุตมะ (Raja
Nila Utama) ไดเขามาปกครองเมืองตัมมาซิก ซึ่งขณะนั้นมีชาวมลายูอาศัยอยูกอนแลวในพุทธศตวรรษที่ ๑๓
ศรีวิชัยไดเขาปกครองมะละกา ตอนปลายศตวรรษก็ไดเขาปกครองเมืองเคดาห ตอจากนั้น ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔
ศรีวิชัยก็มีอํานาจเหนือนครศรีธรรมราชและเมืองตอนใตของคาบสมุทรทั้งหมด รวมไปถึงเมืองนครปฐม (Nakhon
Patung หรือ Nikapatam) ตอนบนของคาบสมุทรดวย นับตัง้ แตอาํ นาจของชาวสยาม ตกไปอยูใ นมือของชาวมลายู
สุมาตรา เปนผลใหชาวมลายูสามารถเดินทางไปมาระหวางดินแดนตาง ๆ ของชาวมลายูไดอยางเสรี และไดพัฒนา
เมืองตาง ๆ ขึ้นมา เชน ยะโฮร สลังงอร ตรังกานู เปรัค กลันตัน และปตตานี เมืองตาง ๆ เหลานี้ตางอยูภายใต
อํานาจของอาณาจักรศรีวิชัยทั้งสิ้น (Ibrahim Syukri, 1985 : 13)
อาณาจักรศรีวชิ ยั มีอทิ ธิพลตอเมืองตาง ๆ บนคาบสมุทรมลายู ทัง้ ทางดานการปกครองและศิลปวัฒนธรรม
ในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ เมืองตาง ๆ ตั้งแตใตคอคอดกระลงไปจนถึงเมืองปตตานี (ลังกาสุกะ) ไทรบุรี
ตรังกานู เปอรลสิ ปาหัง และกลันตัน ตางก็เปนเมืองภายใตอาํ นาจการปกครอง (Dependent State) ของอาณาจักร
ศรีวชิ ยั แตเมือ่ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ศรีวชิ ยั ออนกําลังลง หัวเมืองตาง ๆ เขมแข็งมากขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗
อาณาจักรนครศรีธรรมราชมีอาํ นาจขึน้ มาอีกครัง้ ไดปกครองเมืองตาง ๆ บนคาบสมุทรมลายู ๑๒ เมือง ดังทีป่ รากฏ
ในบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับลิกอร (Ligor Chronicles) ไดแก สาย (สายบุรีหรือตะลุบัน) ตานี (ปตตานี) กลันตัน
ปาหัง ไทร (ไทรบุรี หรือเคดาห) พัทลุง ตรัง ชุมพร บันทายสมอ สระอุเลา ตะกั่วปา และกระ (Wyatt, 1994 :
33-34) หัวเมืองเหลานี้แมวาจะเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรนครศรีธรรมราช แตก็มีอํานาจปกครองตนเองดวยกัน
ทั้งสิ้น เมืองดังกลาวแบงออกเปน หัวเมืองนอกราชอาณาจักร ไดแก สายบุรี ปตตานี ปาหัง และไทรบุรี
ตองจัดสงเครื่องราชบรรณาการ ๓ ปตอครั้ง สวนเมืองที่เหลืออีก ๗ เมือง เปน หัวเมืองในราชอาณาจักร จัดสง
เครื่องราชบรรณาการปละ ๑ ครั้ง
ในชวงเวลาที่สยามกําลังขยายอํานาจ โดยมีสุโขทัยและนครศรีธรรมราชเปนกําลังสําคัญในการปกครองนั้น
พื้นที่ตอนลางของคาบสมุทรมลายูไดรับอิทธิพลจากอาณาจักรที่เกิดขึ้นใหมแผอิทธิพลมายังเมืองตาง ๆ กลาวคือ
เมื่ออํานาจของศรีวิชัยหมดสิ้นลงในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ไดมีอาณาจักรมัชปาหิตเกิดขึ้นมาแทนที่ และเขายึดครอง
เมืองตาง ๆ รวมทั้งปตตานี ขณะที่อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มหมดอํานาจนั้น สยามไดเขายึดครองเมืองนครศรีธรรมราช
และเมืองตาง ๆ ทางตอนใตของสยาม ในที่สุดอํานาจของศรีวิชัยในดินแดนของสยามและดินแดนมลายูก็หมดไป
คาบสมุทรมลายูในยุคนั้นจึงแบงเปน ๒ สวน คือ ตอนบนปกครองโดยสยามและตอนลางปกครองโดยมัชปาหิต
ขณะทีห่ วั เมืองมลายูตกอยูใ นอํานาจของมัชปาหิต หัวเมืองมลายูตา ง ๆ ยังปกครองโดยกษัตริยข องแตละเมืองตอไป
เชนเดิม จนกระทั่งอาณาจักรมัชปาหิตหมดอํานาจลง เนื่องจากพายแพตออาณาจักรอิสลาม (Islamic Kingdom)
ในชวา เมืองตาง ๆ บนดินแดนมลายูจึงเปนอิสระอีกครั้งหนึ่ง
ขณะทีล่ งั กาสุกะตกอยูภ ายใตอาํ นาจของมัชปาหิตประมาณป พ.ศ. ๑๘๓๕ เปนตนมานัน้ ในระยะเดียวกันนี้
สุโขทัยก็ขยายอํานาจลงมาขับไลอทิ ธิพลของมัชปาหิตออกไปจากคาบสมุทรมลายู ในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
(พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๐) อาณาจักรสุโขทัยเขมแข็งมาก หลังจาก ๕ ปแรกที่พระองคทรงจัดการเรื่องการปกครองเมือง
ตาง ๆ บริเวณลุม นํา้ เจาพระยาไดสาํ เร็จ (ยกเวนเมืองลพบุรหี รืออาณาจักรละโวซงึ่ มีอาํ นาจมาตัง้ แตพทุ ธศตวรรษที่ ๑๑
๗
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และเปนอิสระจากสุโขทัยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙) ตอจากนัน้ พระองคกไ็ ดขยายอํานาจลงมาทางใต เขายึดครอง
ลิกอร (นครศรีธรรมราช) และลังกาสุกะ (ปตตานี) ทางฝงตะวันออกและรวมไปถึงเกาะปนังทางฝงตะวันตกดวย
(Cady, 1964 : 144) นักประวัติศาสตรบางทานระบุวาการขยายอํานาจของสยามในครั้งนั้นกองทัพสุโขทัยรวมกับ
กองทัพนครศรีธรรมราชไดเขายึดครองเมืองตาง ๆ ตอนลางของคาบสมุทรมลายูจนยึดไดสดุ ปลายแหลมในป พ.ศ. ๑๘๓๘
(ม.จ.สุภัทรดิส ดิศกุล, ๒๕๒๒ : ๗๐-๗๒)
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ นั่นเอง ราชสํานักของจีนไดตักเตือนสยามใหระวังขอขัดแยงกับมลายู
อันเนื่องจากการขยายอํานาจของสุโขทัยลงมาทางใตของคาบสมุทรมลายู (Wheatley, 1961 : 301 ; Wyatt,
1994 : 41) ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ สยามไดสง กองเรือลงไปลาดตระเวนตลอดนานนํา้ ชายฝง จนถึงสิงคโปร
แตสยามไดเขาปกครองหรือมีอิทธิพลตอเมืองตาง ๆ ตอมาอยางไรบางนั้นไมมีหลักฐานใดที่กลาวไวแนชัด
นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ทานหนึง่ คือ โทมัส ดี. เฟรเซอร (Thomas D. Fraser) ไดศกึ ษาเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
หมูบานและเมืองปตตานีในอดีต ไดสรุปถึงความสัมพันธระหวางสยามกับปตตานีวารัฐทั้งสองมีความสัมพันธกันมา
ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษ ๑๙ แตรูปแบบความสัมพันธไมปรากฏเดนชัดวาเปนเชนใดจนถึงสมัยสุโขทัยไดปรากฏ
หลักฐานฝายสยามวาปตตานีเปนรัฐบรรณาการของไทย ตองสงเครื่องราชบรรณาการ คือ ดอกไมเงินดอกไมทอง
หรือ บุหงามัส ๓ ปตอ ครัง้ ตอมาเมือ่ มะละกาเจริญรุง เรืองและมีอาํ นาจมากขึน้ ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ปตตานี
จึงตกเปนเมืองขึ้นของมะละกา จนถึงป พ.ศ. ๒๐๕๔ มะละกาตกเปนเมืองขึ้นของโปรตุเกส ปตตานีก็ไดกลับมา
ขึ้นกับสยามตามเดิมซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา (Fraser, 1960 : 18-19)

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒÊÁÑÂÍÂØ¸ÂÒ
ปตตานีกับสยามมีความสัมพันธกันมาชานาน โดยเฉพาะชาวสยามนั้นไดตั้งถิ่นฐานแถบปตตานีมากอน
ที่อาณาจักรสยามจะกําเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัย ตอมาในป พ.ศ. ๑๘๘๕ กษัตริยละโวอโยธยาไดสงพระพนมวังนางสะเดียงทองลงมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราช พระพนมวังไดสรางเมืองนครดอนพระ (แถบอําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี) ขึ้นเปนศูนยกลางการปกครอง ตอจากนั้นในป พ.ศ. ๑๘๘๗ พระพนมวังไดแตงตั้งใหพระฤทธิ
เทวา (เจสุตตรา) ออกไปปกครองเมืองปตตานี ซึ่งในสมัยนั้นยังเรียกวาเมืองโกตามหลิฆัยของอาณาจักรลังกาสุกะ
ในระหวางป พ.ศ. ๑๘๙๐-๑๘๙๓ พระฤทธิเทวาไดนําชาวเมืองโกตามหลิฆัยไปชวย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑
(พระเจาอูท อง) สรางพระนครศรีอยุธยาดวย (อนันต วัฒนานิกร, ๒๕๓๑ : ๓๔-๓๕) นอกจากนัน้ ยังปรากฏหลักฐาน
ในเวลาตอมาวาสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑ ทรงมี
พระสนมคนหนึ่งเปนธิดาของมุขมนตรีปตตานี 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
๘
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เปนเวลา ๔๐ ป พระโอรสของพระองคมีพระนามวาพญากูรุปมหาจันทรา ไดครองราชยสมบัติสืบตอมาตั้งแตป
พ.ศ. ๑๙๖๗ ถึงป พ.ศ. ๒๐๑๒ รวมเปนเวลา ๔๕ ป หลังจากนัน้ พญาอินทิราโอรสของพระองคไดเปนกษัตริยป กครอง
เมืองโกตามหลิฆัยเปนองคสุดทาย ระหวางป พ.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๕๗ รวมเปนเวลา ๔๕ ป (อนันต วัฒนานิกร,
๒๕๓๑ : ๓๕) ระหวางนัน้ พระองคไดสรางราชธานีแหงใหมขนึ้ ทีบ่ ริเวณชายฝง ทะเลหางจากเมืองเดิมขึน้ ไปทางเหนือ
ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ราชธานีแหงใหมมภี มู ปิ ระเทศเหมาะสมกวา และเปนเมืองทาทีส่ าํ คัญในสมัยนัน้ เมืองดังกลาว
มีชื่อวา ปตานี (Patani) ซึ่งฝายไทยเรียกวา เมืองตานี หรือ ปตตานี ในเวลาตอมา
สืบเนือ่ งมาตัง้ แตสมัยสุโขทัย สยามถือวาปตตานีเปนเมืองประเทศราช หรือประเทศรัฐบรรณาการของสยาม
ปตตานีไดสงดอกไมเงินดอกไมทอง (บุหงามัส) ๓ ปตอครั้ง แตในชวงที่อาณาจักรมะละกาขยายอํานาจขึ้นมา
ตอนบนของคาบสมุทรมลายูในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ปตตานีไดตกเปนเมืองขึน้ ของมะละกาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๐๐๓
เปนตนมา จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๐๕๔ โปรตุเกสไดเขาปกครองเมืองมะละกาในฐานะอาณานิคม ทําใหปตตานีเปน
อิสระจากอํานาจของมะละกา
ในสมัยอยุธยา การปกครองของสยามตอปตตานีและหัวเมืองประเทศราชอื่นๆ ฝายใต กลาวโดยทั่วไปแลว
เปนการปกครองอยูห า ง ๆ มิไดเขาไปแทรกแซงในกิจการของเมืองเหลานัน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหัวเมืองเหลานัน้ อยูห า งไกล
จากกรุงศรีอยุธยา การคมนาคมไมสะดวก อีกทั้งชาวเมืองก็ไมพอใจใหรัฐบาลสยามเขาไปดูแลอยางใกลชดิ หัวเมือง
มลายูตา งก็มเี สรีภาพในการปกครองและการบริหารงานในทุกดาน ทัง้ ดานกฎหมาย วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา
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 หลังจากปตตานีเปนอิสระจากอํานาจของมัชปาหิตและ
มะละกา ขอความตอนหนึ่ง ระบุวา
ปตตานี ซึ่งเดิมเปนของชวา๑ นั้น ไดกลายเปนประเทศราชของอยุธยาและสงเครื่องราชบรรณาการ
ใหอยุธยาเปนเวลาชานานแลว ประเทศนี้มีกษัตริยเปนสตรีมาแตโบราณกาล มีดินแดนกวางใหญ บริเวณ
พระราชวังมีผูคนอยูเปนจํานวนมาก (อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, ๒๕๔๒ : ๗๒-๗๓)
ในบันทึกเรือ่ งประวัตมิ ณฑลปตตานี๒ ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางปตตานีกบั สยามสมัยอยุธยาในลักษณะ
ของเมืองประเทศราชที่ขึ้นตอสยาม ดังที่ปรากฏในขอความตอนหนึ่งวา
เจาเมืองปตตานีดําริใหสรางเมืองแหงอื่น ๆ ใหเปนเมืองขึ้นของปตตานี จึงไดไปจัดสรางเมืองปะเสมัชหรือ
เมืองทรายทอง เนื่องจากไดไปพบสถานที่ริมทะเลแหงนั้นมีทรายสีแดงสุกใสงามเหมือนสีทองคํา เมื่อความทราบถึง
เจาเมืองไทรบุรี จึงทรงมีหนังสือตักเตือนมาวาชือ่ เมืองทรายทองไปพองกับเมืองของไทยทีเ่ ปนราชธานีอยูใ นเวลานัน้
จึงไมเปนการสมควร ถาพระเจากรุงไทยไดทรงทราบก็จะเปนทีข่ ดั เคืองวาไมเคารพนับถือและตัง้ แตครองเมืองปตตานีมา
๑
๒

หมายถึง อาณาจักรมัชปาหิตของชวาซึ่งเคยมีอํานาจเหนือปตตานี
ตนฉบับเดิมเปนลายมือเขียน เขาใจวาผูร วบรวมคือพระศรีบรุ รี ฐั พินจิ ตอมาอนันต วัฒนานิกร นํามาพิมพเปนฉบับพิมพดดี ปจจุบนั
เก็บรักษาอยูที่หองเอกสารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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ก็ยังหาไดแตงเครื่องราชบรรณาการ ตนไมเงินตนไมทองนําเขาไปยังเมืองไทรบุรีเพื่อสงเขาไปยังกรุงไทยไม เพื่อขอ
ความคุมครองปองกันเมืองปตตานีที่ไดสรางขึ้นใหมเปนสุขสืบไป ตามคําสั่งที่บิดาเราสั่งไว ครั้งเมื่อเจาเมืองปตตานี
ไดทราบจากหนังสือของเจาเมืองไทรบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเมืองปะเสมัชเสียใหม เปนชื่อเมือง กะลันตัน แลวก็ไดจัดสง
เครือ่ งบรรณาการดอกไมทองดอกไมเงิน นําไปยังเมืองไทรบุรเี พือ่ นําสงถวายพระเจากรุงไทย ขอเปนเมืองประเทศราช
ขึ้นกับกรุงไทยตอไป โดยจัดสง ๓ ปตอครั้งเสมอมามิไดขาด (พระศรีบุรีรัฐพินิจ, ม.ป.ป. : ๑๔-๑๕)
ความสัมพันธระหวางปตตานีกบั สยามในสมัยอยุธยา ปรากฏในบันทึกของอันโตนิโอ ปกา เฟตตา (Antonio
Pigafetta) ชาวอิตาลีซงึ่ ไดเดินทางรอบโลกระหวางป พ.ศ. ๒๐๖๒-๒๐๖๕ และไดบนั ทึกถึงเมืองตาง ๆ ทีต่ งั้ อยูต าม
ชายฝง ทะเลดานตะวันออกของคาบสมุทรมลายูวา เมืองเหลานัน้ ตัง้ แตสงิ คโปรขนึ้ มาตางอยูใ นการปกครองของสยาม
ดังขอความตอนหนึ่ง ดังนี้
ตามชายฝง ทะเลตะวันออกของแหลมเปนหมูบ า น และเมืองตาง ๆ มีชอื่ บางแหงดังนี้ สิงคโปร (Cinghapola)
ซึง่ อยูบ นแหลมปาหัง (Pahan) กลันตัน (Calantan) ปตตานี (Patani) พัทลุง (Bradlon) ละคร (นครศรีธรรมราช)
ชุมพร (Tumbon) ปราณ (Pran) กุย (Cui) เพชรบุรี (Brabi) เมืองเหลานีส้ รางขึน้ เหมือนเมืองของเราและอยูภ ายใน
ขอบขัณฑสีมาของพระเจากรุงสยาม (จันทรฉาย ภัคอธิคม, ๒๕๓๒ : ๑๖)
ในชวงเวลาดังกลาวนัน้ เมืองปตตานีมกี ษัตริยป กครองเชนเดียวกับสยาม และมีการติดตอกับเมืองอืน่ ๆ ดังที่
ปรากฏในบันทึกของฟรานซีสโก เดอ ซานเด (Francisco de Sande) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๑๑๙ ความวา
มะละกาอยูบนชายฝง จีนเอง ซึ่ง ณ จุดนี้หันไปสูทิศเหนือ ในภูมิภาคนั้นเราพบทาวพระยามหากษัตริย
นอย ๆ เพิม่ อีก ๒ พระองค พระองคหนึง่ คือพระเจาแผนดินแหงเซียน (Cian-Siam) และอีกพระองคหนึง่ คือ พระเจา
แผนดินแหงปตตานี (Patani) และหางจากเราประมาณ ๑๕๐ ลีค คือ พระเจาแผนดินแหงบอรเนียว (Borney)
ซึ่งทรงติดตอกับกษัตริยทั้งสองพระองคอยางสมํ่าเสมอ (จันทรฉาย ภัคอธิคม, ๒๕๓๒ : ๑๗)
ความสัมพันธระหวางปตตานีกับอยุธยาดําเนินมาดวยดี จนกระทั่งเกิดสงครามระหวางสยามกับพมา ดังที่
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากตนฉบับของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน (๒๕๓๗) ตอนหนึ่งความวา
ในศักราช ๙๑๑ (พ.ศ. ๒๐๙๒)๓ ในชวงศึกหงสาวดี พระยาตานีศรีสรุ ยิ ตานไดยกเอาทัพเรือ “ยาหยับ” ของชาวเมือง
ปตตานีเขามา ๒๐๐ ลําเพือ่ ชวยราชการศึก ทัพเรือของปตตานีมาทอดสมออยูท วี่ ดั กุฏบางกะจะครัน้ รุง ขึน้ ก็ยกเขามา
ทอดสมออยูท ปี่ ระตูชยั พระยาตานีเห็นไดทกี ก็ ลับลําขึน้ เปนขบถ พากันยกพวกเขามาในพระราชวัง พระมหาจักรพรรดิ
ไมทันรูตัวก็เสด็จหนีลงเรือพระที่นั่งศรีสักหลาด ไปอยูที่เกาะมหาพราหมณ เหลาเสนาบดีก็พรอมกันยกเขามาใน
พระราชวังไลตีชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหนีไป เหลามุขมนตรีก็ไดอัญเชิญ พระมหาจักรพรรดิเสด็จคืนเขามาสู
พระราชวังตามเดิม พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (๒๕๑๕) ระบุถึงความสัมพันธระหวางปตตานี
กับอยุธยาวา ในศักราช ๙๒๕ (พ.ศ. ๒๑๐๖) พระยาตานีศรีสุลตานไดเขามาชวยอยุธยารบพมา แลวกลับเปนขบถ
พระยาตานีคมุ ชาวตานีบกุ เขาไปในพระราชวังไดเอาชางเผือกมาขีย่ นื อยูท ที่ อ งสนาม แลวลงชางออกไปทางตะแลงแกง
ตอนนัน้ ขาวขบถคงรูก นั ทัว่ ไป ชาวพระนครก็เอาพวนมาขึงไวเขาตอรบดวย ชาวตานีตายลงเกลือ่ นกลาด แลวพระยา
ตานีนั้นไดลงสําเภาหนีรอดออกไปได

๓

ปศักราชที่ระบุในพงศาวดารฉบับนี้ไมตรงกับเอกสารฉบับอื่น ๆ ที่ถูกตองควรเปนศักราช ๙๒๕ (พ.ศ. ๒๑๐๖)
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ในชวงเวลานั้น อยุธยายังคงติดพันศึกกับพมาจึงยังไมไดจัดทัพลงไปปราบปรามเมืองปตตานีประกอบกับ
ปตตานีถูกปาเล็มบังรุกรานและบางครั้งก็เกิดความขัดแยงทางการคากับรัฐอื่น รวมทั้งมหาอํานาจตะวันตกที่กําลัง
เขามาแทรกแซงการคาและการปกครองอยูในเวลานั้น ทําใหปตตานีตองการมิตรมากกวาศัตรูจึงปรากฏเรื่องราว
ระหวางปตตานีกับอยุธยาวา ปตตานีเขามาอยูใตอํานาจของอยุธยาเชนเดิม ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ. ๒๑๒๗ จนตลอดสมัยอยุธยา (ประชุมพงศาวดาร ภาค ๑ เลม ๑, ๒๕๐๖ : ๗๖๐)
ในบันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ ๑๗ ไดกลาวถึงการคาของ
สยามกับนานาประเทศ และไดกลาวถึงเรือ่ งราวตอมาของเมืองปตตานีในชวงป พ.ศ. ๒๑๖๕ สมัยราชินบี รี ซู งึ่ รวบรวม
จากบันทึกของบริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ขอความตอนหนึ่งระบุวา
ปตตานีเปนอาณาจักรโบราณ แตโดยปกติจะตองถวายเครือ่ งราชบรรณาการแกพระเจากรุงสยาม ในขณะนัน้
มีสตรีผูหนึ่งเปนผูครองนคร สตรีผูนี้เปนราชธิดาของผูครองเมืองปตตานีองคกอน ผูครองปตตานีไดถึงแกพิราลัย
ไดประมาณ ๓๐ ปมาแลว แมวา ผูค รองนครจะเปนสตรีกต็ ามแตกส็ ามารถปกครองไพรฟา ขาแผนดินชาวตางประเทศ
ทีเ่ ขามาพึง่ บรมโพธิสมภารอยูเ ย็นเปนสุขทัว่ กัน การคาทีป่ ต ตานีนบั วาอยูใ นเกณฑดพี อใช ทีป่ ต ตานีไมมกี ารผลิตสินคา
ขึน้ เอง ของทุกอยางนํามาจากทีอ่ นื่ ทัง้ สิน้ เนือ่ งจากทีด่ งั กลาวอยูใ นทําเลดีจงึ มีเรือแวะจอดและไปมาจากเมืองทาตาง ๆ
อยูเปนอันมาก ดวยเหตุนี้จึงมีสินคาเปนจํานวนมากหลั่งไหลเขามาที่มากที่สุดไดแก เครื่องถวยชามจากจีน เพราะ
ระยะทางจากเมืองจีนถึงปตตานีไมไกลนัก (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๑๗๕)
ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เปนตนมา อํานาจและอิทธิพลของนครศรีธรรมราชในฐานะตัวแทน
ศูนยอาํ นาจทองถิน่ ของอยุธยาเริม่ ออนแอลง บรรดากรมการเมืองพากันไมพอใจในตัวเจาเมืองคนใหมทแี่ ตงตัง้ มาจาก
อยุธยา และขยายผลไปถึงชาวเมือง ซึ่งไดกอความไมสงบขึ้น แมวาในป พ.ศ. ๒๑๗๒ จะไดมีการเปลี่ยนตัวเจาเมือง
นครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยการสงขุนนางคนสําคัญชาวญี่ปุน คือ ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ
(Yamada Nagamasa) ไปเปนเจาเมืองคนใหม แตการตอตานและความวุนวายในเมืองนครศรีธรรมราช ยังคงมีมา
ตลอดเวลา ในชวงเวลานัน้ เองสงขลาเริม่ แยกตัวออกจากนครศรีธรรมราช ดําเนินนโยบายการคาอิสระ ทําใหมพี อ คา
ชาวยุโรปเขามาคาขายเปนจํานวนมากสวนปตตานีนนั้ ทําการคาขายอยางอิสระ มีระบบภาษีและระบบการจัดการคา
ตางประเทศเปนผลของตนเอง แตบางครั้งก็ยอมขึ้นกับอยุธยา เมืองปตตานีเวลานั้นกลายเปนศูนยกลางการคาของ
นานาประเทศ พอคาชาวญี่ปุน โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ เขามาตั้งสถานีการคา (trade station) และทําการ
คาขายกันอยางกวางขวาง
ทีอ่ ยุธยาในปลายสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ไดเกิดความขัดแยงชิงราชบัลลังกเกิดขึน้ หลังจากการสวรรคต
ของสมเด็จพระเจาทรงธรรมเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๑๗๑ พระเจาปราสาททองไดขนึ้ ครองราชยทาํ ใหพระญาติวงศ
และขาราชการที่จงรักภักดีตอสมเด็จพระเจาทรงธรรมถูกประหารชีวิตเปนจํานวนมาก หัวเมืองใหญ ๆ ในภาคใต
ทัง้ นครศรีธรรมราชและปตตานี ไมยอมรับการขึน้ สูอ าํ นาจของพระเจาประสาททอง ในป พ.ศ. ๒๑๗๓ ปตตานีเขาโจมตี
พัทลุงและนครศรีธรรมราช (Teeuw and Wyatt, 1970 : 17) มีหลักฐานระบุวานอกจากปตตานีเขาโจมตีพัทลุง
กับนครศรีธรรมราชแลว ยังทําสงครามกับสงขลาและอยุธยาดวย ดังทีป่ รากฏในหลักฐานเอกสารวา เจาเมืองสงขลา
สงทูตไปยังอยุธยาในป พ.ศ. ๒๑๗๕ เพือ่ ขอความชวยเหลือในการตอสูก บั ปตตานี (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, ๒๕๓๔ : ๒๓)
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ในป พ.ศ. ๒๑๗๕ กองทัพสยามไดยกกําลังมาตีนครศรีธรรมราชและปตตานี ดังที่ปรากฏในบันทึกของ
พอคาชาวดัทซเลาถึงเหตุการณดังกลาววา
๙ มีนาคม (พ.ศ. ๒๑๗๕) มีเรือจากสยาม ๓ ลํา เลาวาเจาเมืองนครศรีธรรมราช ชักชวนพอคาในเรือนั้น
กระทํารายพระเจาแผนดินสยาม เจาเมืองนครศรีธรรมราชจะไมยอมออนนอมตอพระเจาแผนดินสยามเลย เนือ่ งจาก
เหตุนี้พระเจาแผนดินสยามจึงสงกองทัพเรือมาตีเมืองนครศรีธรรมราช (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๖)
หลังจากปราบเมืองนครศรีธรรมราชไดแลว อยุธยาก็มีเปาหมายที่จะปราบปตตานีตอไป ราชินีแหงปตตานี
ยืนหยัดไมยอมเปนไมตรีกับสมเด็จพระเจาปราสาททอง สงครามระหวางอยุธยากับปตตานียืดเยื้อตอมาอีกหลายป
ดังที่ปรากฏในบันทึกของชาวดัทซดังนี้
๒๐ สิงหาคม (พ.ศ. ๒๑๗๕) เรือลําหนึ่งไดไปจอดที่ปตตานี และไดทราบจากที่นั้นวา ราชินีแหงปตตานี
จะไมยอมตกลงเปนไมตรีกบั พระเจาแผนดินสยามองคนี้ วาเปนผูแ ยงราชสมบัติ เปนผูร า ยทรยศซึง่ พระนางจะไมยอม
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) การรบครั้งนั้น กองทัพอยุธยาไมสามารถเอาชนะปตตานีได ตอมาในเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๑๗๘ อยุธยาไดสงทูตไปเจรจากับปตตานี จากนั้นอีก ๕ เดือนตอมา กษัตริยปตตานีไดสงอุปทูตไปยังอยุธยา
ตอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๑๘๔ กษัตริยปตตานีไดเสด็จไปอยุธยาดวยพระองคเอง เพื่อฟนฟูสันติภาพระหวาง
ประเทศทัง้ สอง ดังทีป่ รากฏในบันทึกของวัน วลิต (Van Vliet) วา การสงดอกไมเงินดอกไมทองครัง้ นัน้ เพือ่ แสดงวา
ราชอาณาจักรทั้งสองไดสถาปนาสันติภาพแลว โดยฝายหนึ่งฝายใดจะไมเหยียดหยามหรือทําลายซึ่งกันและกัน
สวนการเสด็จไปอยุธยาของกษัตริยป ต ตานีนนั้ เพือ่ เปนการฟน ฟูสนั ติภาพ (to renew the peace) เทานัน้ (Teeuw
and Wyatt, 1970 : 18)
ในป พ.ศ. ๒๑๘๕ เมืองสงขลาไดรบั การฟน ฟูอยางรวดเร็ว พอคาชาวตางประเทศแวะมาคาขายทีเ่ มืองสงขลา
มาก เจาเมืองสงขลาสมัยนัน้ คือสุลตานสุลยั มาน บุตรของดาโตะ โมกอล พอคาชาวเปอรเซีย ซึง่ นับถือศาสนาอิสลาม
ไดรบั แตงตัง้ จากอยุธยาใหเปนเจาเมืองสงขลามาตัง้ แตราวป พ.ศ. ๒๑๔๕ เปนตนมา เมือ่ ดาโตะ โมกอลสิน้ ชีวติ แลว
สุลัยมาน ซึ่งเปนบุตรคนโตไดเปนเจาเมืองสงขลาสืบตอมา ในป พ.ศ. ๒๑๗๓ เจาเมืองสงขลาไดประกาศเปนอิสระ
และสถาปนาตนเองเปนสุลตาน ไดมกี ารสรางปอมปราการทีเ่ ขาแดงอยางมัน่ คงแข็งแรง ระหวางป พ.ศ. ๒๑๘๕-๒๒๓๐
อยุธยาสงกําลังมาปราบเมืองสงขลาหลายครั้ง เชนในป พ.ศ. ๒๑๙๑ แตก็ไมสามารถเอาชนะได (หมอมหลวง
ชัยนิมติ ร นวรัตน, ๒๕๓๐ : ๕๗) ในป พ.ศ. ๒๑๘๙ สงขลาไดรว มมือกับไทรบุรเี ขายึดเมืองพัทลุง และในป พ.ศ. ๒๑๙๒
สงขลาบุกเขายึดเมืองนครศรีธรรมราช และยังรวมเมืองปตตานีและพัทลุงไวในอํานาจ (Smith, 1974 : 32)
มีหลักฐานระบุวา การขยายอํานาจของสงขลาครัง้ นีร้ วมไปถึงเมืองไชยาดวย เมืองสงขลากับเมืองไชยา นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี และไทรบุรี รวมกันไดอยางเขมแข็ง เนือ่ งจากมีศาสนาอิสลามเชือ่ มโยงความสัมพันธ และตางก็กาํ ลัง
ตอตานอํานาจของอยุธยา ตอมาเมือ่ อยุธยาเริม่ ออนขอลงและสนับสนุนใหเจาเมืองและขุนนางทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม
มีอํานาจปกครองเมืองตาง ๆ เชนเดิมตอไป การรวมตัวกันอยางเหนียวแนนระหวางเมืองตาง ๆ ก็คอย ๆ หมดไป
๑๒
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เมือ่ แตละเมืองมีอาํ นาจเปนของตนเอง ประกอบกับแตละเมืองมีการแขงขันทางการคาและมีผลประโยชนจากการคา
อยูมาก จึงทําใหสถานะของเมืองสงขลาเปลี่ยนไป สวนนครศรีธรรมราชและพัทลุงก็หันไปภักดีตอสยามเชนเดิม
(ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๙ : ๙๓-๙๔)
หลังจากป พ.ศ. ๒๑๘๔ ฮอลันดาเริม่ มีบทบาทตอหัวเมืองภาคใตมากขึน้ โดยเฉพาะทีป่ ต ตานีทาํ ใหฮอลันดา
ตองรักษาผลประโยชนของตน เมือ่ อยุธยาขอใหฮอลันดาชวยปราบหัวเมืองตาง ๆ ในสมัยพระเจาปราสาททองจึงไม
ประสบผลสําเร็จ ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเห็นวา ฝรั่งเศสจะเปนพันธมิตรที่ดีกวาฮอลันดา
เพราะไมมีฐานอํานาจอยูใกลเคียงอยุธยา (นิธิ เอียวศรีวงศ, ๒๕๒๓ : ๓๔-๓๕) จึงปรากฏหลักฐานตอมาวาเมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ พระองคไดทําสัญญากับฝรั่งเศสยกเมืองสงขลาและเมืองขึ้นของสงขลา (รวมทั้งปตตานี
ดวย) ใหฝรัง่ เศสตัง้ สถานีการคาและสรางปอมปราการเมืองเชนใดก็ไดแลวแตพระเจากรุงฝรัง่ เศส แตแผนงานดังกลาว
ดําเนินไปเพียงระยะหนึง่ ก็ถกู ระงับไป ขอมูลตาง ๆ และผังเมืองทีว่ ศิ วกรชาวฝรัง่ เศสเขียนไวถกู เก็บรักษาไวและไดมอบ
ใหฝายไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ผานมา (มล.ชัยนิมิตร นวรัตน, ๒๕๓๐ : ๕๔-๖๐)
ความสัมพันธระหวางเมืองสงขลากับปตตานีหลังจากป พ.ศ. ๒๑๙๒ เมือ่ สงขลาไดประกาศใหปต ตานีอยูใ น
อํานาจของสงขลาดวยนั้น ไดปรากฏความขัดแยงและตอตานจากฝายปตตานี มีการสูรบกันหลายครั้งทําใหเปน
ผลดีตออยุธยาที่ไมตองยกกําลังลงมาปราบเมืองทั้งสอง เพียงแตสงคนมาไกลเกลี่ยใหทั้งสองฝายยุติสงครามเทานั้น
ในชวงเวลาเดียวกันนัน้ ปตตานีเกิดการขัดแยงกับกลันตันในการปกครองเมืองทัง้ สอง ซึง่ ไดมสี ญ
ั ญาตกลงรวมอํานาจ
เมืองทัง้ สองเขาดวยกันมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๑๖๒ ในป พ.ศ. ๒๑๙๓ สงขลาไดโจมตีเมืองปตตานี ซึง่ ถือวาเปนเมืองหลวง
ของรัฐมลายูในขณะนั้น (Ahmad Fathy al-Fatani, 1994 : 27) การสูรบระหวางปตตานีกับสงขลาหลังจากนั้น
ฝายปตตานีไดรบั การสนับสนุนจากกลันตัน ทําใหการสูร บยืดเยือ้ ตอมาอีกหลายป โดยไมสามารถเอาชนะกันไดอยาง
เด็ดขาด
การสงครามระหวางปตตานีกับสงขลาในชวงเวลาดังกลาว ปรากฏในบันทึกของพอคาชาวอังกฤษในป
พ.ศ. ๒๒๑๔ ตอนหนึ่งวา
การศึกระหวางรายาแหงปตตานีกับเจาเมืองสงขลา ยังคงดําเนินตอไปแมวาพระเจากรุงสยามจะไดจัดสง
คณะทูตไปเจรจาไกลเกลี่ยใหคืนดีกัน เมืองทั้งสองเกี่ยวของกับพระองคอยูเปนอันมากในการขนสงสินคาจําพวกผา
หรือชางลงมาไดโดยปลอดภัย รายาปตตานีไมประสงคจะสงบศึกเพราะเชือ่ มัน่ วาตนมีไพรพลมากแตสงขลาก็ไมประสงค
จะสงบศึกเชนกัน เมืองสงขลามีไพรพลไมถึงหนึ่งในสี่ของเมืองปตตานีแตเปนไพรพลที่มีพลกําลังเขมแข็ง ชํานาญ
ยุทธวิธกี ารรบ และการใชปนไฟ ทั้งปนขนาดใหญและขนาดเล็ก (กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ : ๑๓๔)
เมืองสงขลาในเวลานั้น มีการคามากและไดพัฒนาขึ้นมาจนอาจเทียบเทากับปตตานีทําใหการสูรบยืดเยื้อ
จนถึงป พ.ศ. ๒๒๒๑ ก็ยังไมอาจเอาชนะกันได ขณะที่ปตตานีกับสงขลาขัดแยงทําสงครามกันอยูนั้น ความสัมพันธ
กับอยุธยาก็ขาดหายไป กลาวคือ หลังจากสงครามระหวางอยุธยากับปตตานี ในป พ.ศ. ๒๑๗๗ สมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททองแลว เรื่องราวเกี่ยวกับปตตานีไมปรากฏในพงศาวดารสยาม แตในชวงเวลาดังกลาวมีชาวตางประเทศ
เขามาคาขายที่ปตตานีมากและไดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ไวมากมาย รวมทั้งเอกสารทองถิ่นที่เปนตํานานเมือง
และเอกสารภาษามลายูอักษรยาวีปรากฏอยูเปนจํานวนมาก ทําใหแหลงขอมูลทั้งสองเปนประโยชนตอการสืบคน
เรื่องราวของเมืองปตตานีในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ไดเปนอยางดีในชวงเวลาดังกลาวนี้เองที่ปตตานีไดเจริญ
รุง เรืองสูงสุดจนเปนศูนยกลางการคาขายระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมรี าชาปกครองตอเนือ่ งกวา ๓ ศตวรรษ
๑๓
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เมืองปตตานีในยุคนั้นมีพลเมืองมาก ทั้งชาวจีน ชาวสยาม ชาวมลายู รวมทั้งชาวตางประเทศอื่น ๆ เชน ญี่ปุน
โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ สวนชาวอาหรับ และเปอรเชีย ซึ่งไดเขามาคาขายตอเนื่องมาเปนเวลานาน บางคน
กลายเปนพลเมืองของปตตานีไปในที่สุด เรื่องราวเกี่ยวกับปตตานีไดปรากฏในพงศาวดารสยามอีกครั้ง ในชวงป
พ.ศ. ๒๓๑๑ ในสมัยธนบุรี เมื่อพระเจาตากนํากองทัพลงไปปราบเจาเมืองนครศรีธรรมราช ทําใหเจาเมือง
นครศรีธรรมราชตองหลบหนีไปอยูท เี่ มืองปตตานี เหตุการณครัง้ นัน้ ปรากฏในพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ
(๒๕๐๗) วา พระยาตานีไดสงตัวเจาเมืองนครศรีธรรมราช คืนใหกองทัพสยาม เมื่อถึงป พ.ศ. ๒๓๒๐ ก็ปรากฏวา
ปตตานีกระดางกระเดื่องตอนครศรีธรรมราช เจาเมืองนครศรีธรรมราชจะขอยกทัพไปตี แตพระเจากรุงธนบุรีขอให
หมดราชการศึกทางเหนือเสียกอน

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒÊÁÑÂμŒ¹ÃÑμ¹â¡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
ปตตานีเปนทีร่ จู กั และพูดถึงกันในหมูน กั เดินเรือในสมัยโบราณ และเคยใชเปนสถานีการคาของตางชาติทเี่ ขามาคาขาย
กับสยาม เขมร และจีน แตเดิมการปกครองของปตตานีนั้นตกอยูในมือชาวมาเลยซึ่งไดรวมตัวกันตอตานชาวสยาม
เมื่อสยามปราบปรามชาวมาเลยได จึงไดกวาดตอนชาวมาเลยสวนใหญไปเปนทาส ขาว เกลือ ทอง และดีบุก
เปนผลผลิตหลักของปตตานี
ความสัมพันธระหวางปตตานีกบั สยามในสมัยรัตนโกสินทรมคี วามเกีย่ วของโยงใยกับหัวเมืองตาง ๆ ของสยาม
บนคาบสมุทรมลายู ตลอดจนการเขามามีบทบาททัง้ ในดานเศรษฐกิจ และการปกครองของมหาอํานาจจากตะวันตก
คือ อังกฤษ และฝรัง่ เศส ยังผลใหเกิดการปรับเปลีย่ นรูปแบบการปกครองหัวเมืองตาง ๆ รวมทัง้ ปตตานีดว ย ในบางครัง้
ไดกอใหเกิดความขัดแยงและการตอตาน มีการใชกําลังทหารเขาตอสูกัน เรื่องราวของปตตานีในยุคนี้ปรากฏใน
พงศาวดาร บันทึกของชาวตางประเทศและบันทึกของชาวปตตานีทองถิ่น
ในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดใหเมืองไทรบุรีและกลันตัน
อยูในความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช สวนตรังกานูและปตตานีอยูในความดูแลของเมืองสงขลา ตอมาในป
พ.ศ. ๒๓๒๙ อังกฤษไดขอเชาเกาะหมาก (ปนงั ) และในป พ.ศ. ๒๓๓๔ อังกฤษขอเชาดินแดนตรงขามกับเกาะหมาก
คือ โปรวินซ เวลสลีย จากไทรบุรี (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๘๘) ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ไดมีบันทึกขอตกลง
ระหวางขาหลวงแหงดินแดนสเตรทเซทเทิลเมนตกับสุลตานแหงเคดาห เพื่อใชแทนสนธิสัญญากับนครศรีธรรมราช
(สยาม) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๗๔ บันทึกฉบับนั้นถือวาเปนการยกเลิกสนธิสัญญากับนครศรีธรรมราช
(สยาม) ตั้งแตปดังกลาวเปนตนมา (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๑๑๕-๑๑๖)
ในการตกลงเรือ่ งการใหเชาเกาะหมาก ระหวางสุลตานแหงเคดาหกบั อังกฤษครัง้ นัน้ ไมไดถามความเห็นชอบ
จากสยาม สุลตานแหงเคดาหไดปฏิบัติตนในฐานะกษัตริยที่มีเอกราชเต็มที่ (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๙๘-๙๙)
ตอมาชาวมาเลยในเคดาหมคี วามพยายามหลายครัง้ ทีจ่ ะเปนอิสระจากสยาม เชนในป พ.ศ. ๒๓๖๔, ๒๓๖๙, ๒๓๗๒
๒๓๗๔, ๒๓๗๙ และ ๒๓๘๑ พระเจาแผนดินสยามในสมัยนัน้ คือพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั ทรงตระหนัก
๑๔
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ดีวาตลอดเวลาที่สยามเขาครอบครองเคดาห ไดกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากกวาที่จะไดรับประโยชน สยามเรียนรูวา
การเขาไปเกีย่ วของโดยตรงกับกิจกรรมภายในของเคดาหมแี ตจะทําใหเกิดการตอตานจากชาวมาเลย การปราบปราม
โดยใชกาํ ลังไดกอ ใหเกิดความสูญเสียเปนอันมาก ในทีส่ ดุ เมือ่ ป พ.ศ. ๒๓๘๕ สยามจึงไดคนื อํานาจใหแกสลุ ตานเคดาห
(ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๙๒-๙๔) หลังจากป พ.ศ. ๒๓๘๕ เปนตนมา เคดาหกับสยามมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
แตมีขอแตกตางไปจากเดิมคือ นครศรีธรรมราชไมไดมีอิทธิพลในการปกครองเคดาหอีกตอไป
การที่สยามตัดสินใจไมเขาไปเกี่ยวของกับกิจการของเคดาหนั้น เนื่องจากสยามเกรงวาอังกฤษจะแสดง
ความเปนปรปกษ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองเอาใจอังกฤษเพื่อรักษาเอกราช
และบูรณภาพแหงอาณาเขตของสยาม ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเห็นความจําเปนที่ตอง ปลูกฝง
มิตรภาพและมีบญ
ุ คุณกับอังกฤษ เพือ่ ทีว่ า อังกฤษจะไดชว ยปกปองสยามจากการคุกคามของฝรัง่ เศสและจะตอง
ระมัดระวังทีจ่ ะหลีกเลีย่ งเหตุการณอนั จะกอความเปนศัตรูกนั นอกจากนัน้ สยามก็ไมไดรบั ผลประโยชนใด ๆ มากนัก
จากการปกครองเคดาห ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสเมื่อคราวเสด็จประพาส
หัวเมืองมลายูของไทย ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ วา เราไมมผี ลประโยชนเปนพิเศษแตอยางใดในบรรดาหัวเมืองเหลานี.้ ...
หากเราตองสูญเสียหัวเมืองเหลานี้ใหแกอังกฤษ เราจะขาดแตเพียงดอกไมเงินดอกไมทอง นอกเหนือไปจาก
เครื่องราชบรรณาการนี้แลวก็ไมมีการสูญเสียทางดานวัตถุอื่นใดอีก อยางไรก็ตามการสูญเสียดินแดนเหลานี้ไป
ยอมเปนการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศ นี่เปนเหตุผลที่วาทําไมเราจึงตองยํ้าความเปนเจาของดินแดนใน
สวนนี้... (ซารอม อาหมัด, ๒๕๒๘ : ๑๑๙-๑๒๐)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

พ.ศ. ๒๔๓๕ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว ไดทรงนํานโยบายการรวมอํานาจเขาสู
สวนกลางมาใชทั้งประเทศ การเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งก็คือการจัดระบบใหบรรดาเมืองตาง ๆ ขึ้นตรงตอเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย กอนหนานี้หัวเมืองและประเทศราชของสยามอยูภายใตการควบคุมของสามกรม ไดแก
กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม และกรมทา กอนหนานั้นกรมพระกลาโหม มีหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต
และหัวเมืองมลายูทเี่ ปนประเทศราช ภายใตแผนการใหมนไี้ ดมกี ารรวมเมืองตาง ๆ เขาเปนมณฑล มีสมุหเทศาภิบาล
เปนผูปกครองมณฑล ระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๒ กระทรวงมหาดไทยเริ่มรวมการบริหารบรรดาหัวเมือง
ประเทศราชทางใตเขากับระบบเทศาภิบาล เปนการหวังวาระบบดังกลาวจะชวยปองกันบูรณภาพในดินแดนของสยาม
ตอการคุกคามของฝรั่งเศสและอังกฤษ เปนการสรางความมั่นใจในความจงรักภักดีตอสยาม ตลอดจนการจัดหา
ทรัพยากรสําหรับการปฏิรปู ทีม่ ขี นึ้ ทัว่ ราชอาณาจักรในเวลานัน้ ผลการจัดการปกครองใหมกค็ อื กลันตัน และตรังกานู
๑๕
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อยูภายใตการดูแลของสมุหเทศาภิบาลประจํามณฑลภูเก็ตในป พ.ศ. ๒๔๓๘ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๐ เคดาห
เปอรลิส และสตูล รวมกันเปนมณฑลไทรบุรี
ในชวงระยะเวลาทีส่ ยามกําลังปรับปรุงการปกครองหัวเมืองมลายูอยูน นั้ ในป พ.ศ. ๒๔๓๙ อังกฤษ ไดเจรจา
ตกลงกับฝรั่งเศสใหสยามเปนรัฐกันกระทบระหวางอาณานิคมอังกฤษทางตะวันตก และอาณานิคมของฝรั่งเศสทาง
ตะวันออก ทั้งสองประเทศยอมรับรองเอกราชอธิปไตยของสยามเหนือบริเวณลุมนํ้าเพชรบุรี แมกลอง ทาจีน
เจาพระยาและบางปะกง โดยปลอยดินแดนทางตอนใตของสยามไวโดยปราศจากหลักประกัน อนึง่ ขอตกลงดังกลาว
สยามมิไดมสี ว นรับรูด ว ยแตอยางใด ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๐ สยามไดลงนามในอนุสญ
ั ญาลับรวมกับอังกฤษ โดยตกลง
วารัฐบาลสยามจะไมยอมใหชาติใดมาเชา ซื้อ หรือถือกรรมสิทธิ์ดินแดนสยามบริเวณใตตําบลบางสพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธลงไป โดยไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษฝายรัฐบาลอังกฤษตกลงจะใหความชวยเหลือ
แกสยามในกรณีที่ถูกรุกรานจากชาติอื่น
สวนเหตุการณที่ปตตานีในสวนที่เกี่ยวของกับสยามในสมัยรัตนโกสินทรนั้น เริ่มจากเมื่อมีการสถาปนา
พระบรมราชวงศจักรี โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราชย
ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๓๒๕ ลวงมาอีก ๓ ป (พ.ศ. ๒๓๒๘) เมืองปตตานีมไิ ดสง เครือ่ งบรรณาการใหแกแผนดินรัตนโกสินทร
จึงมีพระราชโองการใหจัดสงกองทัพเรือจากกรุงเทพฯ โดยมีพระยาราชวังสัน (แมน) เปนแมทัพเรือ ยกกําลังลงมา
สมทบกับกําลังทัพของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ทีต่ งั้ กองบัญชาการอยูแ ลวทีเ่ มืองสงขลา เมือ่ ถึงสงขลา
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท สัง่ ใหพระยาราชบังสัน เปนผูน าํ กองทัพเรือเขาโจมตีเมืองปตตานี โดยมีกาํ ลังทัพ
จากเมืองพัทลุง และเมืองจะนะรวมเสริมกําลังเขาตีทางบก พระยาราชวังสันนําเรือรบเขาสูป ากแมนาํ้ ปตตานี (ปจจุบนั
คือ คลองปาเระ) แลนไประยะหนึง่ ก็เบนขบวนเรือรบเขาสูค ลองปาแปรี ซึง่ เปนลํานํา้ สาขาของแมนาํ้ ปตตานีทไี่ หลผาน
ตัวเมืองปตตานีดานประตูเมือง เมื่อเรือแลนไปถึงประตูเมือง พระยาราชวังสันก็สงคนไปเจรจากับสุลตานปตตานี
ในขณะนั้นคือสุลตานมูฮัมหมัด ขอใหยอมจํานนเสียโดยดี สุลตานปตตานีไมทรงรับฟงและไมยอมเจรจาดวย
พระยาราชวังสันจึงสั่งใหทหารยิงปนใหญจากเรือเพื่อถลมประตูเมืองและกําแพงเมือง กระสุนปนใหญหลายนัด
ไปตกในเมือง ชาวเมืองลมตายเปนอันมาก การสูรบผานไปไมนานเจาเมืองปตตานีก็ยอมแพตอกองทัพสยาม และ
ยินยอมจัดสงเครือ่ งราชบรรณาการไปถวายพระเจากรุงรัตนโกสินทรตอ ไป (สุภทั ร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง, ๒๕๓๐ :
๒๒๓-๒๒๕)
ผลจากสงครามครัง้ นัน้ ไดมพี ระราชโองการใหยดึ ปนใหญสาํ คัญสองกระบอกของเมืองปตตานี คือ พญาตานี
หรือ มหารานีปตตานี (Maha Rani Patani) กระบอกหนึ่งกับ ศรีนครี อีกกระบอกหนึ่ง สวนกระบอกที่ ๓ กําลัง
จะเตรียมหลอและไดตั้งชื่อไวกอนแลว คือ มหาลาโละ การลําเลียงปนใหญทั้ง ๒ กระบอก กระทําโดยใชแพชะลอ
ลําเลียงชักลากปนดวยแพไมไผ ลากจูงออกไปสูปากแมนํ้าปตตานี แลวกางใบใหแพแลนไปตามแรงลมมุงสูทิศเหนือ
ไปยังกรุงเทพมหานคร ขณะที่ปนใหญทั้งสองกระบอกซึ่งเทียมดวยแพขนาบขางถูกลากจูงออกมาพนเขตปากแมนํ้า
ปตตานีออกสูทะเลหลวง ไดเกิดพายุใหญพัดกระหนํ่าทองทะเลจนเกิดกระแสคลื่นขนาดใหญ แพขนาบปนใหญ
ทั้งสองกระบอกถูกคลื่นกระแทกอยางแรงตลอดเวลาไมนานนักแพขนาบขางปนใหญกระบอกที่ชื่อ ศรีนครี ก็แตก
กระจายปนจมลงสูทองทะเลหางจากปากแมนํ้าปตตานีไมมากนัก สุดความสามารถที่ทหารสยามจะงมขึ้นมาได
คงเหลือเพียงแตพญาตานีกระบอกเดียวทีช่ กั ลากไปถึงกรุงเทพมหานครได และคงรักษาไวอยูท หี่ นากระทรวงกลาโหม
มาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ในสงครามครัง้ นัน้ กองทัพสยามไดกวาดตอนชายฉกรรจทเี่ ปนทหารในกองทัพปตตานีพรอมดวย
ลูกเมียและครอบครัวไปดวยจํานวนหนึง่ ซึง่ ตอมาไดรบั พระราชทานทีด่ นิ และทีท่ าํ กินอยูด า นชานเมืองกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันออกแถบมีนบุรี และหนองจอกสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน (สุภัทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง, ๒๕๓๐ : ๒๒๖)
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ปนพญาตานี

หนังสือภูมศิ าสตรประเทศสยาม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๔๖๔) กลาวถึงเมืองปตตานีในสมัยรัตนโกสินทรวา
ดินแดนทีเ่ ปนเมืองปตตานีกอ นถึงสมัยรัตนโกสินทร มีอาณาเขตรวมถึง จังหวัดยะลาและนราธิวาส เรียกกันในสมัยนัน้
วา เมืองตานี มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๑๐ ลานไร เมืองตานีถูกนับรวมเปนเมืองประเทศราชของสยาม
มาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยมีเจาเมืองนครศรีธรรมราชดูแล ดังที่ปรากฏในคํากลาวของ โทเม ปเรส (Tome Pires)
ชาวโปรตุเกสวา อุปราชแหงเมืองนคร เปนผูวาราชการจากปาหังถึงอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร ในป พ.ศ. ๒๓๕๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงมอบหมายให
เจาเมืองสงขลาเปนผูด แู ลควบคุมเมืองปตตานีแทนเจาเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีเมืองใกลเคียงอืน่ ๆ อยูใ นการดูแล
ของสงขลาดวย ไดแก ยะหริ่ง หนองจิก รามันห ระแงะ สาย ยะลา กลันตัน และตรังกานู ตอมาในปพ.ศ. ๒๓๕๖
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระยากลันตันมีความขัดแยงกับพระยาตรังกานู พระยากลันตัน
ขอไปขึ้นกับนครศรีธรรมราช สวนหัวเมืองมลายู อีก ๒ เมือง คือ ไทรบุรี และเปรัค ยังคงขึ้นกับนครศรีธรรมราช
ตอไปเชนเดิม
ในชวงเวลาเดียวกัน อังกฤษกําลังมีอิทธิพลอยางมากในการขยายอาณานิคมแถบคาบสมุทรมลายู ในป
พ.ศ. ๒๓๖๒ ขาหลวงใหญของอังกฤษในอินเดีย ไดสงคณะสํารวจโครงการกอตั้งทาเรือและศูนยกลางการคากับ
หมูเ กาะมลายู สํารวจพบเกาะสิงคโปรเขาโดยบังเอิญระหวางทีม่ งุ หนาไปยะโฮร และตัดสินใจเลือกเกาะสิงคโปรเปน
ที่ตั้งทาเรือและศูนยกลางทางการคาทันที โดยใชวิธีการอุปโลกนตนกูฮุสเซนพี่ชายของตนกูอับดุลรามัน สุลตาน
แหงรัฐยะโฮร วาเปนเจาของเกาะสิงคโปร แลวทําสัญญาเชาจายเงินใหตนกูฮุสเซนปละ ๕๐,๐๐๐ เหรียญ ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๓๖๙ อังกฤษ ไดรวมเอารัฐมะละกา ปนัง และสิงคโปร จัดตั้งเปนเขตปกครองของอังกฤษในป พ.ศ.
๒๓๗๕ ไดยา ยศูนยการบริหารและการปกครองจากปนงั มาอยูท สี่ งิ คโปร โดยขึน้ กับกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษ
ทีก่ รุงลอนดอนโดยตรง อังกฤษไดเขาแทรกแซงกิจการตาง ๆ ของรัฐในความปกครองของสยามในขณะนัน้ คือ เปรัค
ตรังกานู ไทรบุรี และกลันตัน โดยการสงขาหลวงของอังกฤษ และขาราชการทองถิ่นที่ภักดีตออังกฤษเขาไปเจรจา
ชักจูงและชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ ใหเลิกจงรักภักดีตอ สยาม เปนเหตุใหขา ราชการรัฐดังกลาวแตกความสามัคคี
แยกกันเปนหลายกกหลายฝาย อังกฤษสงขาหลวงเขาเจรจากับสยามโดยตรง บางครั้งก็นํากําลังทหารและเรือรบ
ไปประชิดเมืองเหลานั้น และบางครั้งก็สงกองเรือรบออกคอยสกัดกั้นไมใหกองเรือของสยามเขาไป อยางเชนกรณี
รัฐเปรัคในป พ.ศ. ๒๓๖๙ อังกฤษไดสง ทหารและเรือรบจํานวนหนึง่ เขาเจรจากับสุลตานเปรัค ใหทาํ สัญญากับอังกฤษ
เปนใจความวา เพื่อเปนการตอบแทนที่อังกฤษจะเขาชวยเหลือตอตานผูใดก็ตามที่จะคุกคามเอกราชของรัฐสุลตาน
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โดยจะตองไมติดตอทางการเมืองกับสยามและจะตองเลิกสงบรรณาการใด ๆ ไปใหสยาม ทําใหสุลตานเปรัคหันไป
ภักดีกับอังกฤษ และปลดขาราชการในราชสํานักที่เปนฝายจงรักภักดีตอสยาม และหามกําลังทหารของสยามเขาไป
ในเขตรัฐเปรัคอีกตอไป จากนั้นมาอํานาจของสยามที่เคยมีตอรัฐเปรัคก็สิ้นสุดลง (อนันต วัฒนานิกร, ๒๕๓๑ :
๑๗๖-๑๘๐)
ในขณะที่อังกฤษกําลังเขายึดครองหัวเมืองมลายูจากสยามอยูนั้น เหตุการณภายในหัวเมืองปกษใตกลับมี
ความขัดแยงแตกความสามัคคี กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๓๖๔ ความขัดแยงระหวางสงขลากับนครศรีธรรมราชสอเคา
รุนแรงขึน้ เนือ่ งจากการแขงขันกันในการมีบทบาทเปนผูค วบคุมหัวเมืองมลายู ซึง่ เดิมนครศรีธรรมราชเปนผูป กครอง
หัวเมืองทางใตทั้งหมด ความขัดแยงเริ่มจากการที่เจาเมืองสงขลาสามารถปราบปรามปตตานีที่ตอตานอํานาจสยาม
ในป พ.ศ. ๒๓๓๔ ไดเปนผลสําเร็จ จึงไดรับการเลื่อนตําแหนงเปนเจาพระยาและมีอํานาจควบคุมดูแลปตตานีและ
ตรังกานู ซึง่ เดิมอยูใ นการปกครองของนครศรีธรรมราช นอกจากนัน้ ไทรบุรซี งึ่ อยูใ นการปกครองของนครศรีธรรมราช
ก็หันมามีความสัมพันธกับสงขลาอยางแนนแฟน และเคลื่อนไหวตอตานนครศรีธรรมราชมาอยางตอเนื่อง

เจาพระยาไทรบุรี อับดุลฮามัด

ในป พ.ศ. ๒๓๗๔ ตนกูเด็น ผูเปนหลานของเจาเมืองไทรบุรี ไดรวบรวมชาวมลายูเขายึดเมืองไทรบุรี
ใหปลอดภัยจากอํานาจของสยามเปนผลสําเร็จ ทําใหหัวเมืองปตตานีทั้ง ๗ ยกเวนเมืองยะหริ่ง ซึ่งขณะนั้นปกครอง
โดยชาวสยามจากสงขลา คือ พระยายะหริง่ (พาย) เปนปฏิปก ษตอ สยามอีกครัง้ การตอตานสยามของหัวเมืองตาง ๆ
ของปตตานี ไดรับการสนับสนุนจากทั้งกลันตันและตรังกานู แตในเวลาตอมากองทัพสยามก็สามารถปราบปราม
ไทรบุรีไดสําเร็จ จากนั้นจึงยกกําลังมาปราบปรามปตตานีไดในเวลาตอมา พระยาปตตานีหนีไปกลันตัน สวนพระยา
รามันห พระยาระแงะ และพระยาสายบุรี ไดยอมเขาออนนอมตอสยาม อยางไรก็ตามการตอตานสยามยังคงมีอยู
ตลอดเวลา โดยในป พ.ศ. ๒๓๘๑ ไทรบุรกี เ็ ปนปฏิปก ษตอ สยามอีกครัง้ และครัง้ นีไ้ ดตดิ ตามกําลังของสยาม ทีแ่ ตกหนี
จากไทรบุรีมาถึงเมืองพัทลุงและเขายึดเมืองตรัง จากนั้นไดชักชวนใหหัวเมืองปตตานีทั้ง ๗ รวมกันตอตานอํานาจ
จากสยามดวย แตในที่สุดกองทัพของนครศรีธรรมราชเขายึดไทรบุรีคืนมาไดในป พ.ศ. ๒๓๘๒ สวนกองทัพสงขลา
ก็สามารถปราบปรามพวกที่ตอตานจากปตตานีลาถอยไปเชนกัน
ในการสูรบกับหัวเมืองมลายูในป พ.ศ. ๒๓๘๒ นั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงทราบถึง
ความขัดแยง ไมยอมใหความรวมมือชวยเหลือกันของเจาพระยานครกับเจาพระยาสงขลา ทรงรับสัง่ ถึงความเสียหาย
อันเกิดจากการแกงแยงอํานาจของขาราชการทั้งสองที่รับผิดชอบการปกครองหัวเมืองปกษใต ทรงชี้ใหเห็นวา
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เมื่อพระยาสงขลาขอกําลังจากนครศรีธรรมราชมาชวยปราบปรามพวกตอตาน เจาพระยานคร อางวา ไมมีกําลัง
ไปชวยสงขลาซึง่ กําลังจะถูกตีแตก แตเมืองนครศรีธรรมราชเองกลับมีความสามารถรวมกําลังเขาตีเอาไทรบุรคี นื มาได
อยางไรก็ตามทางราชสํานักที่กรุงเทพฯ ก็ไมไดดําเนินการใด ๆ ในความขัดแยงนี้ ดวยเหตุเพราะพระยานครเปน
ขาราชการผูทรงอิทธิพลในสํานักและเปนหลักที่ทางกรุงเทพฯใชเปนฐานอํานาจของสยามในแหลมมลายู ตอไป
ทรงเกรงวาหากควบคุมนครศรีธรรมราชมากไป จะเปนเหตุใหนครศรีธรรมราชเอาใจออกหางยังผลเสียตอฐานะอํานาจ
ของสยามในแหลมมลายูได สวนที่ปตตานี แมเหตุการณภายนอกจะดูสงบแตกระแสตอตานสยามยังมีตลอดเวลา
นอกจากนัน้ ยังมีปญ
 หาเรือ่ งเขตแดนระหวางรามันหกบั เปรัค และปญหาเรือ่ งผลประโยชนจากเหมืองแร ทีข่ ดั แยงกันอยู
ระหวางปตตานีกับกลันตันและเปรัค

ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒËÅÑ§ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè õ ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป ๒๔๓๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พระวิจิตรวรสาสน (ปน สุขุม) เปนขาหลวงพิเศษลงมาจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองปกษใตเสียใหมโดยรวมเมือง
นครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง และเมืองสงขลา จัดตั้งเปน มณฑลนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานวาราชการมณฑล
ตั้งอยูที่เมืองสงขลา สวนเมืองที่เหลืออยูคือ ปตตานี กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และเปอรลิส ไดประกาศตักเตือน
ใหยบุ เลิกการปกครองแบบ สุลตาน แลวใหรวมเปนมณฑลหนึง่ ของสยาม โดยในป พ.ศ.๒๔๔๙ ไดมพี ระราชโองการ
ใหผนวกปตตานี สายบุรี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปน เมืองในสังกัด หรือ Jajahan เขาเปนดินแดนของสยาม
โดยจัดตัง้ เปน มณฑลปตตานี ประกาศจากสยามดังกลาวไดรบั การปฏิเสธจากตนกู อับดุล กอเดร (Tengku Abdul
Kadir) สุลตานเมืองปตตานีในขณะนัน้ ซึง่ ฝายสยามเรียกวา พระยาตานีศรีสลุ ตาน โดยสุลตานฯ ไมยอมใหผนวกปตตานี
เขาเปนมณฑลหนึง่ ของสยาม ทางกรุงเทพฯ จึงไดสง กองทัพโดยมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ (ชวง บุนนาค)
เปนแมทัพลงมาปราบปรามและจับตัวตนกู อับดุล กอเดร มากักขังไวที่กรุงเทพฯ ขบวนการตอตานรัฐบาลสยาม
จึงเกิดขึน้ อีกครัง้ หนึง่ ตอมาตนกู อับดุล กอเดร ถูกยายไปคุมขังตอทีพ่ ษิ ณุโลก จากนัน้ ในป พ.ศ.๒๔๔๘ ไดรบั พระบรม
ราชานุญาตจากพระเจาแผนดินสยามใหกลับปตตานี ซึ่งขณะนั้นอยูในการปกครองของสยาม ภายใตการดูแลของ
เจาเมืองสงขลา มีขาหลวงใหญ คือ พระยามหิบาลบริรักษ (สวัสดิ์ ภูมิรัตน) ประจําอยูที่เมืองปตตานี หลังจากตนกู
อับดุล กอเดร กลับถึงเมืองปตตานีแลว ก็เดินทางไปพํานักที่กลันตันจนกระทั่งเสียชีวิตในป พ.ศ. ๒๔๗๖

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)
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ฉลองที่วาการมณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๔๔๐

ในปพ.ศ. ๒๔๔๕ ถือวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญในดานนโยบายของสยามในเรื่องการปกครองหัวเมือง
ประเทศราชทางใต สืบเนือ่ งจากการทีอ่ งั กฤษเกิดการเปลีย่ นแปลง การดําเนินนโยบายตอบรรดารัฐมาเลยทางตอนเหนือ
สยามหวั่นเกรงในเจตนาของอังกฤษตอหัวเมืองมลายู ตัวอยางเชน สยามเกรงวาอังกฤษมีเปาหมายในการยึดครอง
เคดาห และหัวเมืองอืน่ ๆ ตอไปอีก สุลตานรัฐตาง ๆ กําลังถูกหอมลอมดวยนักลาสัมปทานทีอ่ งั กฤษมีผลประโยชนอยู
รัฐบาลของดินแดนสเตรทเซทเทิลเมนตอาจจะชักจูงใหสุลตานดําเนินการบางอยาง อันอาจเปนผลเสียตอสยาม
ในป พ.ศ. ๒๔๔๙ รัฐบาลสยามไดแกไขปรับปรุงการบริหารราชการหัวเมืองปกษใตอกี ครัง้ หนึง่ โดยจัดระเบียบ
การปกครองใหมรวมหัวเมืองตาง ๆ เขาดวยกัน จาก ๗ หัวเมือง เหลือเพียง ๔ เมือง
๑.
๒.
๓.
๔.

เมืองปตตานี
เมืองยะลา
เมืองสายบุรี
เมืองระแงะ

ประกอบดวย หนองจิก ยะหริ่ง และปตตานี
ประกอบดวย รามันห และยะลา
ยังคงเดิม
ยังคงเดิมแตเปลีย่ นชือ่ เปนบางนราและตอมาเปลีย่ นเปนเมืองนราธิวาสเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘

ในป พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดเปลี่ยนคําวา เมือง เปน จังหวัด มณฑลปตตานีหลังจากนั้นจึงประกอบดวย จังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสายบุรี และจังหวัดนราธิวาส ในป พ.ศ. ๒๔๗๔ ไดยุบจังหวัดสายบุรีลงเปนอําเภอ
ขึ้นตรงตอจังหวัดปตตานี ตอมาไดยกเลิกมณฑลปตตานีเหลือเปนจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตรงตอ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนตนมา
ในสวนของความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษในเวลานั้นมีผลตอปตตานีเปนอันมาก กลาวคือ ในป
พ.ศ. ๒๔๕๒ มีการตกลงระหวางรัฐบาลสยามกับอังกฤษซึ่งเขาครอบครองดินแดนอาณาบริเวณรัฐตาง ๆ ที่กลาวมา
แลวนัน้ ภายใตสนธิสญ
ั ญา Anglo-Siamese Treaty 1909 ภายใตขอ ตกลงนีท้ าํ ใหรฐั บาลสยามยอมยกเลิกอธิปไตย
เหนื อ ดิ น แดนไทรบุ รี กลั น ตั น ตรั ง กานู และเปอร ลิ ส สนธิ สั ญ ญาครั้ ง นี้ อั ง กฤษได ใ ห ส ยามกู  ยื ม เงิ น จํ า นวน
๔ ลานดอลลาร เพื่อนําไปพัฒนากิจการรถไฟในประเทศสยาม นอกจากนั้นในการพัฒนาประเทศสยามดานตาง ๆ
ยังไดอาศัยรูปแบบวิธีการของยุโรปทั้งทางดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการ ชาวอังกฤษสนใจ
๒๐
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กิจการดานการเดินเรือ การเหมืองแร การปาไม การคาระหวางประเทศ การขนสง และการธนาคาร สวนชาวจีน
มีบทบาทดานการคาปลีกและการคาสง กิจการคาและอุตสาหกรรมในประเทศสยามหลังจากนั้นจึงตกอยูในมือของ
ชาวยุโรปและชาวจีนถึงรอยละ ๙๕ (Harrison, 1967 : 211)
ผลจากการยกดินแดนทัง้ ๔ คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และเปอรลสิ ซึง่ อยูใ นการปกครองของสยามใหแก
อังกฤษในป พ.ศ. ๒๔๕๒ นั้น ทําใหการแทรกแซงการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองปตตานีผอนคลายลง จนกระทั่ง
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา อังกฤษซึ่งเปนคูสงครามของสยามไดใหการสนับสนุน
ตนกูมะหะหมัด มูไฮยิดดิน (Tengku Mahmud Muhyidin) บุตรชายของตนกูอบั ดุล กอเดร อดีตเจาเมืองปตตานี
ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากการตอตานสยาม เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๕ ในการเคลื่อนไหวใหปตตานีเปนอิสระ
จากสยาม การเคลือ่ นไหวดังกลาวไดรบั การสนองตอบจากชาวมุสลิมทีเ่ ปนผูน าํ ทางการเมือง เชน ตนกู ยาลานาแซ
บุตรของอดีตเจาเมืองสายบุรี รวมถึงปญญาชนมุสลิมและชาวมลายูปตตานี เชน ฮัจญี สุหลง อับดุลกอเดร และ
ผูนําคนอื่น ๆ โดยเฉพาะตนกู มะหะหมัด มูไฮยิดดิน เปนผูมีบทบาทสูงยิ่งในขบวนการปลดปลอยปตตานีในยุคนั้น
ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๕ การตอตานการปกครองของรัฐบาลเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง มีการลุกฮือและเกิด
การจลาจลหลายครัง้ โดยนําประเด็นทางศาสนาทีแ่ ตกตางไปจากรัฐผูป กครอง รวมถึงการทีร่ ฐั บาลไทยเริม่ ใชกฎหมาย
และระเบียบทีข่ ดั ตอหลักศาสนาหรือขัดตอประเพณีปฏิบตั ขิ องชาวมุสลิม ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ สมัยรัชกาลที่ ๖ รัฐบาล
จึงทบทวนผอนปรนระเบียบปฏิบัติที่ขัดตอศาสนาอิสลาม และใหผูที่นับถือศาสนาอิสลามมีบทบาทในการปกครอง
ดูแลตนเองไดมากขึน้ จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๔๗๕ เมือ่ ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงระบบการปกครอง มีการเลือกตัง้
ผูแ ทนราษฎรขึน้ เปนครัง้ แรก นับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเ หลาไดมบี ทบาทและมีสว นรวมในการบริหาร
ประเทศ แมวา การเลือกตั้งครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส จะไมมีผูที่เปนมุสลิม
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตในการเลือกตั้งครั้งตอ ๆ มาก็มีมุสลิมไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเพิม่ มากขึน้ ไดทาํ หนาทีท่ างนิตบิ ญ
ั ญัติ และทางการบริหารมาอยางตอเนือ่ ง ในบางยุคสมัย
เชน ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สมาชิกสภาผูแทนซึ่งเปนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการเสนอชื่อและไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหเปนประธานสภาผูแ ทนราษฎร ซึง่ ถือวาเปนผูน าํ สูงสุดฝายนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศ
หากพิจารณาถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป พ.ศ. ๒๔๘๐ และ ๒๔๘๑ ที่ปตตานี ยะลา
และนราธิวาส มีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมุสลิมไดรบั เลือกตัง้ ทัง้ หมด แตปรากฏวาความขัดแยงตาง ๆ ในบางประเด็น
ยังคงมีอยู เชน การจัดการศึกษาภาคบังคับ การใชภาษาและระเบียบปฏิบัตติ าง ๆ ระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๕
ความไมพอใจของชาวมลายูมุสลิมขยายตัวออกไปมากขึ้น เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทย
ในขณะนัน้ ประกาศใชนโยบาย รัฐนิยม รวม ๑๒ ฉบับ ปรากฏวานโยบายหลายขอขัดตอประเพณีของชาวมลายูมสุ ลิม
ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ ชาวมลายูมสุ ลิมภายใตการนําของฮัจญี สุหลง อับดุลกอเดร เรียกรองใหรฐั บาลทบทวนการปกครอง
สีจ่ งั หวัดภาคใตเปนกรณีพเิ ศษ การเคลือ่ นไหวเรียกรองนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจากตนกูมะหะหมัด มูไฮยิดดิน ซึง่ ขณะนัน้
ไดอาศัยอยูใ นรัฐกลันตันของสหพันธรัฐมลายู ซึง่ เปนรัฐทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรรว มกันมาอยางใกลชดิ กับปตตานี แตในทีส่ ดุ
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๙๑ ฮัจยี สุหลง ถูกรัฐบาลไทยจับกุม ความตึงเครียดระหวางชาวมลายูมสุ ลิมกับรัฐบาลไทยจึงประทุขนึ้
ทีบ่ า นดุซงยอ อําเภอระแงะ (ในขณะนัน้ ) จังหวัดนราธิวาส มีราษฎรรวมตัวกันทําใหทางราชการเขาปราบปรามและ
ปะทะกันดวยอาวุธ มีผเู สียชีวติ และบาดเจ็บจํานวนมาก รัฐบาลไทยเรียกเหตุการณครัง้ นัน้ วา กบฏดุซงยอ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณครั้งนั้นทําใหชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตนับพันคนอพยพลี้ภัย และบางสวน
๒๑

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

ก็ไปอาศัยอยางถาวรในรัฐตาง ๆ ตอนบนของสหพันธรัฐมลายู ในป พ.ศ. ๒๔๙๗ ฮัจญี สุหลง ไดหายตัวไปอยาง
ไรรองรอยหลังการถูกควบคุมตัวไปยังจังหวัดสงขลา ผลกระทบที่สืบเนื่องตอมาคือความรูสึกตอตานและความ
หวาดระแวงตอกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับชาวมลายูมุสลิม บางครั้งก็มีการปฏิบัติการที่รุนแรงจากทั้งสองฝาย

ฮัจญี สุหลง อับดุลกอเดร

การตอตานรัฐไดปรากฏเปนขบวนการเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้น เมื่อผูอพยพจากเหตุการณที่ปตตานีระหวาง
ป พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๑ ไดรวบรวมสมาชิกจํานวนหนึ่งจัดตั้ง ขบวนการประชาชาติมลายูปตตานี หรือ GAMPAR
(Gabogan Melayu Patani Raya) มีศนู ยกลางอยูท โี่ กตาบารู และมีเครือขายในกลันตัน เคดาห สิงคโปร และปนงั
สวนทีป่ ต ตานีมกี ารเคลือ่ นไหวของประชาชนชาวปตตานี หลังจากนัน้ ในป พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดมกี ารรวมผูน าํ และสมาชิก
จากปตตานี และ GAMPAR จัดตัง้ เปนขบวนการใหม คือ ขบวนการแนวหนาแหงชาติเพือ่ ปลดปลอยปตตานี หรือ
BNPP (Barisan National Pembebasan Patani) ป พ.ศ. ๒๕๐๓ มีการจัดตั้งขบวนการปฏิวัติแหงชาติเกิดขึ้น
คือ BRN (Barisan Revolusion Nasional) มีการเคลือ่ นไหวมาอยางตอเนือ่ งในเขตรอยตอ เขตแดนไทย- มาเลเซีย
แถบจังหวัดยะลาและสงขลา ปพ.ศ. ๒๕๐๖ มีการจัดตัง้ ขบวนการปฏิวตั สิ าธารณรัฐปตตานี หรือ PARNAS (Parti
Revolusi Nasional) หรืออีกชือ่ หนึง่ คือ ขบวนการ LFR (Liberation Front of Republic Patani) ป พ.ศ. ๒๕๑๑
มีการจัดตั้งขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี หรือ PULO (Patani United Liberation Organization)
องคกรนี้มีบทบาทสูง และมีการใชความรุนแรงในการเคลื่อนไหว มีการโฆษณาผลงานการปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ
จนไดรับความเชื่อถือจากองคกรตางประเทศที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกลาว (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) มีบทบาทเคลื่อนไหวอยูตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีหลักฐาน
ชัดเจนวา พรรคคอมมิวนิสตทงั้ สองใหการสนับสนุนขบวนการแบงแยกดินแดน และยุยงใหประชาชนตอตานอํานาจรัฐ
(Thomas, 1975 : 205) ในชวงปพ.ศ. ๒๕๑๖ ขบวนการนักศึกษามีบทบาทโดยตรงตอกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีแนวรวมสหพันธนกั ศึกษามุสลิมเปนแกนนําสําคัญ หนังสือพิมพเสียงนิสติ
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(SUARA SISWA) เปนแหลงขาวสารเพื่อการเผยแพรอุดมการณของแนวรวมนักศึกษามุสลิมในยุคนั้น โดยมีหัวหนา
กองบรรณาธิการในขณะนั้นดําเนินการอยูในกรุงกัวลาลัมเปอร สวนที่โกตาบารู รัฐกลันตัน ไดมีการรวมตัวกันจัดตั้ง
ขบวนการ GIP (Gerakan Islam Patani) หรือพรรคอิสลามกาวหนาแหงปตตานี (Ahmad Fathy al-Fatani,
1994 : 131) ขบวนการเคลื่อนไหวในมาเลเซียดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองบางพรรคในมาเลเซีย
(มูฮัมหมัด หลุย อาลี, ม.ป.ป. : ๑๖๐-๑๖๔)
ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมกี ารจัดตัง้ ขบวนการเบอรซาตู (Bersatu) หรือขบวนการแนวรวมเพือ่ เอกราชปตตานี
(United Fronts for Patani Independenci หรือในภาษามลายูคือ Berisian Bersatu Kemerdakaan Patani)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองคกรตาง ๆ ที่มีอุดมการณและเปาหมายเดียวกันเขาดวยกัน ประกอบดวย BNPP,
BRN, PULO และ GIP เบอรซาตูมหี ลักการเคลือ่ นไหวทีส่ าํ คัญ คือ การรวมกันตอตานรัฐบาลไทยเรียกรองใหประเทศ
มุสลิมและขบวนการประชาชาติอิสลามทั่วโลกใหสนับสนุนการตอสูเพื่อปลดปลอยปตตานีจากรัฐบาลไทย โดยมี
เปาหมายสูงสุดคือ การกอตัง้ รัฐมลายูอสิ ลามปตตานี แนวทางการดําเนินงานของเบอรซาตูปรากฏในเอกสารธรรมนูญ
เบอรซาตูที่ประกาศใช เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๔
โครงสรางการทํางานของเบอรซาตูประกอบดวย สภานโยบายหรือสภาซูรอ (Majlis Syura) ฝายบริหาร
(Majlis Eksekutif) และคณะทํางาน (Biro Biro) เปาหมายสูงสุดของเบอรซาตู คือ การจัดตั้งประเทศสาธารณรัฐ
อิสลามมลายูปต ตานี โดยมีอาณาเขตปกครองทิศใตจากอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสจรดทิศเหนือทีค่ อคอดกระ
การเคลือ่ นไหวของเบอรซาตูสว นใหญเปนการเคลือ่ นไหวทางการเมือง มีการทําเอกสารเผยแพร สวนการเคลือ่ นไหว
ดานกองกําลังและการใชอาวุธนั้นไมปรากฏชัดเจน ในการปฏิบัติงานดานการใชอาวุธ และกองกําลังสวนใหญแลว
เปนภารกิจของ BRN และ PULO
กลาวกันวา การดําเนินงานของเบอรซาตูประสบความสําเร็จคอนขางสูง มีการรวบรวมองคกรที่ยังอยูนอก
การประสานงานของเบอรซาตูใหเขามาเปนพันธมิตรในการตอสู รวมทั้งการแสวงหาการสนับสนุนจากตางประเทศ
โดยนําเอาหลักการตอสูเ พือ่ ความชอบธรรมตามหลักการอิสลามเพือ่ ตอตานผูร กุ ราน (Jihad Menetang Penjajahan)
มาเปนยุทธศาสตรสาํ คัญในการดําเนินงาน ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมกี ารจัดตัง้ คณะทํางานเพือ่ เอกราชปตตานี (KBKP :
Komiti Bertindak Kemerdekaan Patani) และคณะกรรมการเจรจากับรัฐบาลไทยและเพื่อวางแผนกําหนด
ทิศทางการตอสูเพื่อเอกราชปตตานี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดมีการประชุมรวมระหวางเบอรซาตู
กับคณะทํางานฯ และคณะกรรมการฯ ดังกลาว ผลการประชุมไดมีการประกาศจัดตั้งสมัชชาประชาชาติปตตานี
และไดถือเอาวันที่ ๑๕ มิถุนายนของทุกป เปน วันชาติมลายูปตตานี
ในชวงเวลาเดียวกันนั้น ราวป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีการจัดตั้งกลุมแนวรวมมูจาฮีดีนปตตานี (BBMP : Barisan
Bersatu Muhahidan Patani) โดยกลุมคนที่มีความสัมพันธหรือเคยเขารวมกับ มูจาฮีดีน (นักรบมุสลิม)
ในอัฟกานิสถาน รวมทัง้ กลุม นักรบมูจาฮีดนี ในประเทศเพือ่ นบานยานเอเชียตะวันออกเฉียงใตทมี่ กี ารติดตอสัมพันธกนั
เปนทีร่ บั ทราบกันวา แนวรวมมูจาฮีดนี ปตตานีมบี ทบาทในการกอความรุนแรงในภาคใตหลายครัง้ โดยเฉพาะการกอ
วินาศกรรมในเมือง ปจจุบันสมาชิกมูจาฮีดีนปตตานีสวนใหญอาศัยอยูในชุมชน ออกปฏิบัติการเปนกลุมยอยครั้งละ
๒-๓ คน สรางความปนปวนใหกับเจาหนาที่ของรัฐไดมากในระยะหลัง โดยที่รัฐไมไดรับความรวมมือจากชุมชน
เนือ่ งจากชุมชนมุสลิมมีความขัดแยงกับรัฐเปนพืน้ ฐานอยูแ ลว อันเนือ่ งจากความแตกตางในวิถกี ารปกครอง การตอกยํา้
ความเปนมาทางประวัตศิ าสตรถกู นําไปใชขยายผลวา รัฐบาลไทยเปนฝายรุกรานและเขาปกครองรัฐปตตานี กระแส
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ทวงคืนปตตานีจงึ ดังกองไปทัว่ รัฐบาลไทยซึง่ เปนผูป กครองถือเปนศัตรูทตี่ อ งกําจัดออกไป คนทีส่ นับสนุนรัฐหรือ
ทํางานใหรัฐไมวาพุทธหรือมุสลิมจึงถูกฆาเปนรายวัน หากพิจารณาจากธรรมนูญ แนวรวมมูจาฮีดีนปตตานีแลว
พบวา เปาหมายการตอสูคือ การตอสูเพื่ออิสลาม และการสถาปนา รัฐอิสลาม ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
การเคลือ่ นไหวกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใตมมี าอยางตอเนือ่ ง มีการผลักดันเปลีย่ นผูน าํ เปนระยะๆ
ตามสถานการณภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ สถานการณทมี่ อี ยูใ นมาเลเซียและอินโดนีเซีย ตลอดจนบทบาท
ของอุดมการณทมี่ าจากประเทศในตะวันออกกลาง รวมทัง้ การฟน ฟูความสํานึกในอิสลาม (อิมรอน มะลูลมี , ๒๕๓๘ :
๑๖๘-๑๗๔) รัฐบาลไทยเคยใชนโยบายการปฏิบัติการทางทหารเขาไปปราบปรามอยางรุนแรง ขณะเดียวกันก็ใช
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคูก นั ไปกับการอุปถัมภศาสนาอิสลาม รวมทัง้ การปรับปรุงความสัมพันธและ
ทัศนคติระหวางขาราชการกับชาวมุสลิมใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลไดจัดตั้งศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต (ศอ.บต.) ขึ้น เพื่อดูแลประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ ใหเปนเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังวาสถานการณกอการรายในแถบจังหวัดชายแดนภาคใตจะลดลงเขาสูภาวะสงบสุข
ในที่สุด พรอมกับสภาพความเปนอยูของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจสังคมไดรับการพัฒนามากขึ้นเปนลําดับ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลไดยบุ เลิกหนวยงานศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต แตเหตุการณความไมสงบ
ไดกลับมาปะทุรนุ แรงอีกครั้งตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา มีการลอบเผาโรงเรียน ปลนปนของทางราชการ
ลอบวางระเบิด ลอบทํารายเจาหนาที่และประชาชน ฯลฯ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐบาลไดจัดตั้งกองอํานวยการ
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เขามาดําเนินการแกไขสถานการณดังกลาว ทั้งทางดานยุทธศาสตรและ
ดานการพัฒนาสังคมจิตวิทยา นอกจากนัน้ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐบาลไดจดั ตัง้ คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท
แหงชาติ เพื่อเยียวยาและยุติขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง
โดยเฉพาะระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นมากกวา ๖,๐๐๐ ครั้ง มีผูเสียชีวิตกวา
๔,๐๐๐ คน ทรัพยสินของทางราชการและเอกชนเสียหายมากมาย นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการคา การลงทุน
และการทองเทีย่ ว แมวา ปลายป ๒๕๔๙ รัฐบาลไดปรับการบริหารอีกครัง้ โดยฟน ฟูหนวยงานเดิม คือ ศูนยอาํ นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมาใหม เพื่อดูแลบริหารงานใหเกิดความสงบสุข โดยเนนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน แตเหตุการณความไมสงบยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ลําดับเหตุการณทางประวัตศิ าสตรทกี่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ มุง เนนใหเห็นความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปตตานี
ในฐานะเมืองหลักของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความสัมพันธดังกลาวดําเนินอยางคอยเปนคอยไปภายใตบริบท
ทางภูมิรัฐศาสตร ความสัมพันธเชิงอํานาจของรัฐหรือเมืองตางๆ ในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในโลกนี้
แทบไมมีเมืองใดหรือรัฐใดที่ไมเคยผานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร กรณีสามจังหวัดชายแดนใตก็เชนเดียวกัน
ความเขาใจเชนนีค้ วรเกิดขึน้ กับคนไทยทุกคน เพือ่ นําสังคมไปสูค วามสงบสุขภายใตการดูแลของรัฐไทยอยางเทาเทียมกัน
โดยไมใหเกิดความรูส กึ วาฝายหนึง่ เปนเจาของประเทศ ขณะทีอ่ กี ฝายเปนผูอ ยูอ าศัย หรือฝายหนึง่ เปนเจาของดินแดน
อีกฝายหนึง่ เปนผูร กุ ราน ซึง่ ในความเปนจริงแลวขณะนีท้ กุ คนเปนเจาของประเทศรวมกัน มีสทิ ธิเสรีภาพเทาเทียมกัน
จึงควรรวมมือกันทุกวิถีทางใหเกิดความสงบสุข และชวยกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเจริญรุงเรืองตอไป
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ปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต กอใหเกิดการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
ความไมสงบที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไมไดวาสภาพปญหาดังกลาวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งการกระทําจากผูตอตานและ
ขอผิดพลาดจากนโยบายรัฐ จากทางการทีส่ ง เจาหนาทีจ่ ากตางถิน่ ตางวัฒนธรรม เขามาแกไขปญหาในพืน้ ที่ การไม
เขาใจระบบคุณคา วิธีคิดและแนวการดําเนินชีวิตของผูคนในทองถิ่นดังกลาว เปนสวนหนึ่งของปญหาที่ทําใหเกิด
การใชความรุนแรงตอบโตเจาหนาที่ และเปนขออางที่สรางความชอบธรรมใหแกผูกอการในการชักชวนดึงแนวรวม
และการรับการสนับสนุนทั้งในและนอกพื้นที่ อีกทั้งยังเปนเหตุผลที่ใชในการตอสูดวยการเลือกใชความรุนแรง
เพราะอางไดวาเจาหนาที่รัฐไมเขาใจ ไมเคารพและใหเกียรติ ซึ่งอาจเปนขอผิดพลาดที่เกิดจากการไมรูและการไม
เขาใจศาสนาและวัฒนธรรมของทองถิ่นดังกลาว
ประเด็นทางศาสนาและวัฒนธรรม มักถูกใชเปนทัง้ ขออาง เงือ่ นไขและเหตุผลสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดความขัดแยง
ที่บานปลาย ทําใหรัฐและเจาหนาที่ตองใหการระมัดระวัง สรางความเขาใจและตระหนักปญหาที่เกิด กระบวนการ
สรางการเรียนรูและการรับรูวัฒนธรรมทองถิ่นของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ยังมีขอจํากัดในดานพื้นที่สื่อ
ในหมูประชาชนชาวไทยที่อยูตางภาค และเจาหนาที่รัฐที่มาจากตางถิ่น ที่ไดรับมอบภารกิจใหเขาไปแกไขปญหา
ความไมสงบในพื้นที่ มักประสบปญหามากมาย อาทิ ภาษาในการสื่อสาร การทํางานรวมกับชาวบาน การไมไดรับ
ความไววางใจและการใหความรวมมือกับภาครัฐของชาวบานในโครงการการพัฒนาดานตาง ๆ การทํางานรวมกับ
เด็กและผูห ญิงมุสลิมทัง้ ในและนอกทองถิน่ การสมัครงานของเยาวชน การขออนุญาตตรวจคนรางกายของเจาหนาที่
การใชสนุ ขั ตรวจคนสถานทีต่ า ง ๆ ทัง้ หมดลวนแลวแตเกีย่ วของกับประเด็นทางวัฒนธรรมและความจําเปนทีจ่ ะตอง
รูพื้นฐานวัฒนธรรมทองถิ่นดังกลาวเปนสําคัญ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนพืน้ ทีท่ ลี่ ะเอียดออน ผูค นมีความแตกตางกันในทุกดานทัง้ ชาติพนั ธุ ศาสนา
ภาษาและวัฒนธรรม ทั้งภายในพื้นที่และตางจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การเรียนรูวิถีชีวิตในดานความแตกตาง
เปนสิ่งสําคัญ คือการเรียนรูความหลากหลายเพื่อการเขาใจถึง สิ่งที่เขาเปน สิ่งที่เขายอมได สิ่งที่เขายอมไมได
ของคนในพื้นที่ จะทําใหเกิดความตระหนัก เขาใจ ระมัดระวังและใหเกียรติ ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับความแตกตาง
และอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข
บทความที่นําเสนอในงานชิ้นนี้ เปนการนําเสนอถึงสิ่งที่จําเปนสําหรับผูเริ่มตนศึกษาความรูที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งสําหรับเพื่อนตางถิ่น เพื่อนตางศาสนิกรวมสังคมไทย
๑

อาจารยประจําศูนยการจัดการความขัดแยง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา

๒๗

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

เพื่อเปนการปูพื้นฐานในการทําความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่สงผลกระทบตอการอยู
รวมกันในสังคม มุงขยายมุมมองตอผูอานในประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวของกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ และเนื้อหาของ
สารทีถ่ กู สือ่ สูส าธารณะทีส่ ามารถสรางความไมปกติสขุ ในการอยูร ว มกัน อีกทัง้ เปนการใหขอ มูลจากคนในพืน้ ทีท่ กี่ าํ ลัง
เปนปญหาตอผูค นนอกพืน้ ทีท่ เี่ ปดกวางและตองการเรียนรูค วามแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ในพืน้ ทีช่ ายแดน
ภาคใตและความตางในวิธีคิดของโลกมุสลิม

¾×é¹°Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ
ความเปนมาของวัฒนธรรมประเพณีและวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพนื้ ฐานมาจาก
พัฒนาการความเชื่อที่มีการวิวัฒนาการของคนในพื้นถิ่นที่เคยรับเอาวัฒนธรรมของศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และ
เขาสูยุคของการเขารับศาสนาอิสลามของคนในพื้นที่ วัฒนธรรมบางเรื่องมีเนื้อหาและวิธีการที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
บางประเพณีตา งกันโดยสิน้ เชิง บางประเพณีมลี กั ษณะของการผสมผสานและปรับเปลีย่ นไปตามยุคสมัย แตประเพณี
ของวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมสวนใหญในปจจุบันยังยึดโยงอยูกับทั้งความเชื่อเกา ๆ ที่สืบทอดกันมา บางสวน
บางชุมชนยึดเอาหลักการศาสนาอิสลามอยางแข็งขัน วัฒนธรรมถิ่นนี้จึงเปนวัฒนธรรมแข็ง มีพลวัตตามยุคสมัย
ตามกาลเวลาตามคานิยมของกลุมชนแตมีแกนหลักที่เปลี่ยนแปลงไดยาก

¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÇÑ²¹¸ÃÃÁ”
คําวา วัฒนธรรม มาจากคําวา culture ในภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม ไมใชคําไทยดั้งเดิม แตเปน
คําบัญญัติขึ้นใหมสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือหลังจากนั้น โดยแปลจาก culture
ของศัพทตะวันตกที่หมายถึง การเพาะปลูก การเกษตรกสิกรรม ถือเอาเหตุเมื่อมนุษยหยุดรอนเรแสวงหาอาหาร
ตามธรรมชาติ แลวตั้งหลักแหลงบานเรือนเปนชุมชนถาวรขนาดเล็ก และเริ่มเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ฯลฯ
คําวา culture หรือวัฒนธรรม นักปราชญแตกอนเอาคําบาลีวา วฑฺฒน รวมเขากับคําสันสกฤตวา ธรฺม
เปน วัฒนธรรม ในพจนานุกรมมติชน กลาวไววา หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตและขนบประเพณีของสังคม
แตโดยทั่วไปคนมักเขาใจแคบ ๆ วา หมายถึง ความมีระเบียบ ความสวยงาม ความเจริญ ที่ถูกกําหนดโดยชนชั้นสูง
เทานั้น๒
การทีม่ นุษยมาอยูร วมกันเปนกลุม ชุมชน สังคม ขึน้ มา ยอมตองมีความสัมพันธระหวางสมาชิกของกลุม ทัง้
ทีเ่ ปนชาวบาน ชาวเมืองและกลุม ชนทุกสาขาอาชีพ การทีจ่ ะอยูร ว มกันอยางสันติ จําเปนทีจ่ ะตองมีระเบียบแบบแผน
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

๒๘
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ดวยกันกับการดํารงอยูของความหลากหลาย ทั้งทางดานความรู วิธีคิด ความเชื่อถือและศรัทธา วัฒนธรรม
จึงเปนสิ่งที่ตองควบคูกับคนและกลุมชนอยางแยกออกจากกันไมได
การทําความเขาใจวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง
ทําความเขาใจหลักการและที่มาของวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อใชเปนสดมภหลักในการอธิบายและการทําความเขาใจ
วัฒนธรรมเฉพาะในพืน้ ทีแ่ หงนี้ เพือ่ สรางความเขาใจตอผูอ า นในฐานะเพือ่ นรวมชาติทเี่ ราตองอยูร ว มกัน แตบอ ยครัง้
ที่เรามักทําเปนไมรูจักและมองไมเห็นความสําคัญของประเด็นดังกลาว

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÔÊÅÒÁ
หลักการและทีม่ าของวัฒนธรรมอิสลามทีน่ าํ สูก ารกําหนดกรอบวัฒนธรรมหรือแนวทางปฏิบตั ขิ องกลุม ชนที่
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 และยํ้าเตือนวามนุษยเราเปนเพียงสิ่งที่ถูกสราง ถูกผลิตมาเพื่อใหเราไดเรียนรู
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
ชาติ ศาสนาและชาติพนั ธุ เพือ่ มนุษยสามารถอยูร ว มกันไดอยางสันติสขุ และเกิดการยอมรับในความไมเหมือนกันของ
เปลือก ที่ถูกสรางและกําหนดโดยพระองค อีกทั้งยังกําหนดความเหมือนกันเทาเทียมกันใน แกนแกน ของรางกาย
และความเปนมนุษยที่ถูกสรางโดยมีโครงสรางที่เปนกระดูกสีขาวและเลือดสีแดงไมแตกตางกัน

๓
๔

คัมภีรอัลกุรอาน (อัลหุุร็อต ๔๙ : ๑๓)
คัมภีรอัลกุรอาน (อัล-อันอาม ๖ : ๑๐๘)
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มนุษยที่นับถือและยึดมั่นในแนวทางของอิสลาม จึงตองพินิจถึงสิ่งที่ถูกสราง ที่มาจากความเมตตาของ
พระองค และจําเปนที่จะตอง รูจักและเรียนรูความหลากหลาย ของเพื่อนมนุษยและกลุมชน ซึ่งเปนประเด็นหลัก
ของคนในทุกวัฒนธรรมที่ตองเรียนรูและยอมรับความแตกตางระหวางกัน สวนเรื่องของรายละเอียดปลีกยอย
ในการดํารงอยูของวัฒนธรรม อาจมีลักษณะของความเปนพลวัตในเชิงพื้นที่และเวลา ที่ทําใหวัฒนธรรมถูกปรับปรุง
แปรเปลี่ยนรวมทั้งการออกแบบวิธีการในการผูกคนและกลุมชนเขาดวยกัน ซึ่งผานกระบวนการผลิต พิทักษ รักษา
และสรางความมีเอกลักษณทแี่ ตกตางในแตละกลุม ชน ทัง้ นีว้ ฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลายอาจไดรบั อิทธิพลมาจาก ความเชือ่
ความศรัทธา วิธีคิด ภูมิปญญา ศาสนาสภาพแวดลอมและลักษณะเฉพาะของทองถิ่นนั้น ๆ

¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ
กอนที่เราจะเขาใจ วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต จําเปนที่เราจะตองทําความเขาใจ
ความหมายของ วัฒนธรรมอิสลาม เปนเบื้องตนกอน เพื่อเปนการปูพื้นฐาน เพราะ วัฒนธรรมมุสลิม ไมวาจะ
อยูสวนใดของโลก ลวนแลวไดรับอิทธิพลและวางอยูบนรากฐานของ วัฒนธรรมอิสลาม ทั้งสิ้น ประเด็นนี้เปน
การสะทอนใหเห็นวา โดยหลักการแลวศาสนาอิสลามเปนศาสนาสากลทีไ่ มวา จะอยูใ นภูมภิ าคทีม่ ที อ งทะเลทรายหรือ
พืน้ ทีท่ มี่ ภี มู อิ ากาศทีค่ รอบคลุมไปดวยปุยหิมะ ความเปนวัฒนธรรมอิสลามทีม่ แี กนหลักเปนหนึง่ เดียว สามารถปรับใช
กับชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคตาง ๆ ของโลกไดอยางไมเปนอุปสรรค
อารง สุทธาศาสน อดีตอาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวไววา วัฒนธรรม
อิสลาม หมายถึง การดําเนินชีวิต หรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนวปฏิบัติ) ของมุสลิมผูนับถือศาสนาอิสลาม
ซึง่ ลวนมีสว นผูกพันกับขอปฏิบตั ทิ างศาสนาอิสลามอยางใกลชดิ เนือ้ หาของวัฒนธรรมอิสลามแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑. วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงไมได ซึ่งมีการระบุหลักการที่แนนอนตายตัวไว เปนกฎ
ขอบังคับ เชน การนมัสการหรือการละหมาด (สมาแยสัมบะยัง : ภาษามลายู) วันละ ๕ เวลา การถือศีลอด (ปอซอ:
ภาษามลายู) ในเดือนรอมฎอน การตองไปจาริกแสวงบุญที่เรียกวา ฮัจย ณ นครเมกกะหอยางนอย ๑ ครั้งในชีวิต
หรือการที่มุสลิมตองรับประทานอาหารที่ ฮาลาล เทานั้น เปนตน
๒. วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงได ซึ่งมักจะเปนหลักการที่ระบุไวกวาง ๆ หรือไมระบุเลย
ทั้งจากคัมภีรอัลกุรอานและวัจนะของทานศาสดา แตใหมุสลิมใชวิจารณญาณวาสิ่งไหนควร ไมควรปฏิบัติ เชน
การเลือกอาชีพ เลือกแบบที่พํานักอาศัย การเลือกระบบการศึกษา เลือกลักษณะการใหความชวยเหลือ การเลือก
สวมอาภรณ สีสนั รูปแบบตาง ๆ ทีเ่ หมาะกับภูมปิ ระเทศและวิถชี วี ติ ความเปนทองถิน่ แตทงั้ หมดทีเ่ ลือกสรรจะตอง
อยูในหลักการที่ศาสนาอิสลามใหการยอมรับ เปนตน๕
หากกลาวถึงเฉพาะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไมไดโดยเฉพาะการละหมาดนั้น ทัศนะของอิสลามมองวา
หากมุสลิมคนใดขาดการละหมาด ความเปนมุสลิมของเขาก็จะบกพรองไปทันที อันนีท้ าํ ใหเพือ่ นตางศาสนิกทีน่ บั ถือ
ศาสนาตางจากมุสลิม หนวยงานทีม่ มี สุ ลิมรวมงานหรือรัฐบาล จําเปนทีจ่ ะตองทําความเขาใจและอํานวยความสะดวก
ในเรื่องของเวลา บางชวง ระหวางทํางานและการมี สถานที่ ที่สะอาด เพื่อเขาสามารถปฏิบัติไดตามความเชื่อและ
ศรัทธา
๕

อารง สุทธาศาสน. อิทธิพลของศาสนาและวัฒนธรรมตอปญหาสี่จังหวัดภาคใต. วารสารการศึกษาแหงชาติ ๑๖, ๓ (ก.พ.-มี.ค.
๒๕๒๕), น. ๑๘
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วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการ สืบสาน เรียนรู สืบทอด สงตอ บมเพาะและ
งอกเงยในหมูเ หลามุสลิมผูศ รัทธา ทีม่ าจากหลักการในศาสนาอิสลามทีถ่ กู ประทานลงมาในรูปแบบของการดําเนินชีวติ
ผานแบบอยางและจริยวัตรของทานศาสดา พระเจาในศาสนาอิสลามไดกําหนดหลักศรัทธาและหลักการปฏิบัติ
ไดอยางครอบคลุมในทุกเรื่อง เริ่มตั้งแตมนุษยอยูในทองแม การใชชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยูบนโลก จนกระทั่งถึงเวลา
ทีม่ นุษยไดรบั การพิจารณาผลการใชชวี ติ หลังความตายในหลุมฝงศพ อิสลามกําหนดรายละเอียดตลอดทัง้ ๒๔ ชัว่ โมง
ของการใชชีวิต อิสลามเสนอรูปแบบหรือแนวทางที่ดีเพื่อใหมนุษยปฏิบัติตาม แลวจะกอเกิดความสันติในการอยู
รวมกัน เมื่อเปนเชนนี้ทุกอากัปกิริยาในชีวิตของมุสลิมผูศรัทธาที่แทจริง จึงผูกโยงอยูกับวิถีชีวิตที่อิสลามกําหนด
วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีทั้งความเปนลักษณะเฉพาะทองถิ่น คือ มีเฉพาะที่
ั นธรรมทีเ่ ปนลักษณะรวมของวัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมในพืน้ ทีแ่ หงนี้
สามจังหวัดชายแดนภาคใตเทานัน้ และมีวฒ
ถูกผลิตและแสดงมาในลักษณะของ ภาษา ศาสนา กติกาการอยูรวมกัน การดําเนินชีวิต อาชีพ การศึกษา อาหาร
การละเลน ศิลปะ ประเพณี วรรณคดี ประดิษฐกรรมและการปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ทางสังคม เปนตน

ÇÑ²¹¸ÃÃÁ “ªÒÇÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁ” ã¹ÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§ ?
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความหลากหลายและมีความเกี่ยวของทั้งเรื่อง
ทางโลกและทางธรรม ทัง้ หลักปฏิบตั แิ ละหลักศรัทธารวมเขาดวยกัน คนในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดมีวฒ
ั นธรรมชุมชนทีเ่ ปน
อัตลักษณเฉพาะ (Specific Identity) ที่มักเรียกกันวา วัฒนธรรมที่แข็ง คือ ปรับเปลี่ยนยากและมีความยึดติดสูง
เชน วัฒนธรรมการเลือกผูนํา (ทั้งตัวแทนชุมชน ที่เปนผูนําทางศาสนาและทางการปกครอง) บางชุมชนใชวิธีการที่
เรียกวา ซูรอ (เลือกตัวแทนมาเปนคณะกรรมการคัดเลือกผูนําอีกที) การไดมาซึ่งผูนํา ที่อาจจะตางจากระบบ
ลงคะแนนกากบาทรายชือ่ ทีเ่ หมือนการเลือกตัง้ ทัว่ ไปของไทย ซึง่ สําหรับคนในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว
อาจมีวิธีการและเนื้อหาสาระที่ตางออกไป อีกทั้งมารยาทในการเลือกตั้งของชุมชน เชน การไมเสนอตัวเองแตจะ
เสนอตัวแทนเขาไปทํางานสวนรวม ในบางชุมชน วัฒนธรรมการเลือกผูนํา จะสงผลตอการไดรับการยอมรับ
การใหเกียรติตอผูนํา และใหการภักดี รวมทั้งการมอบสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดและรับขอวินิจฉัยทางศาสนา
วัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะครอบคลุมทั้ง วัฒนธรรมดานภาษา การสื่อสาร
การอาชีพ การคาการลงทุน การหารายได วัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต ศาสนา การเกิด การตาย วัฒนธรรมที่เกิดจาก
วันสําคัญตามเทศกาล เชน วันศุกร เทศกาลรายอปอซอ เทศกาลรายอฮายี วัฒนธรรมเรื่องอาหารและความเปนอยู
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธเรื่องเพศ วัย ชาย หญิง เด็ก ผูใหญ คนชรา วัฒนธรรมในเรื่องของวิธีการ
ไกลเกลีย่ ขอพิพาท ขอขัดแยง ทัง้ เรือ่ งครอบครัว มรดกและผลประโยชนรว มตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีม่ กั ถูก
ทําใหเขาใจผิดจากเพื่อนตางศาสนิก เชน การที่มุสลิมสามารถมีภรรยาไดถึงสี่คน โดยไมไดกลาวถึงความสามารถ
ดานศักยภาพ กฎเกณฑและการใหความยุตธิ รรมตอภรรยาทัง้ หมดไดอยางเทาเทียมและเปนธรรม ตอไปนีค้ อื ตัวอยาง
บางสวนของวัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่สามารถศึกษาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูเริ่ม
ทําความรูจัก หรือเปนเจาหนาที่ที่ตองเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ไดเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นดังกลาวเปน
เบื้องตน
วัฒนธรรมดานภาษาและการศึกษา วัฒนธรรมดานภาษาของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจาก
จะสื่อสารกันดวยภาษาพูดที่เปนภาษาไทยแลว ยังมีการใชภาษาพูดที่เปนภาษามลายูที่เรียกวา ภาษามาเลย ภาษา
มลายู หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา ภาษายาวี ทั้งที่เปนภาษามลายูถิ่นและภาษามลายูกลาง เปนหลัก สวนภาษาเขียน
๓๑
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นอกจากเขียนภาษาไทยแลว ยังมีภาษาเขียนในทองถิน่ ทัง้ ภาษามลายูกลางและมลายูถนิ่ ปตตานี ในสองลักษณะคือ
ภาษาอักษรยาวี (ภาษามลายูที่เขียนดวยตัวอักษรภาษาอาหรับ) ภาษาอักษรรูมี (ภาษามลายูที่เขียนดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ) สวนการเรียกตนเองของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ในระดับชาวบานมักนิยมเรียกตนเองวา
ออแฆนายู ซึ่งหมายถึง (คนมลายู) มากกวาจะเรียกตัวเองวา ออแฆอิสแล (คนอิสลาม) และไมนิยมเรียกตนเอง
ในภาษามลายูวา ออแฆมุสลิม (คนมุสลิม) สวนผูที่เขารับนับถือศาสนาอิสลามจะถูกเรียกวา มาโซะนายู (เขารับ
มลายู) มากกวาทีจ่ ะเรียกวา มาโซะอิสแล (เขารับอิสลาม) ซึง่ ควรจะเรียกชือ่ อยางหลัง จึงจะถูกตองตามหลักวิชาการ
ตัวอยางขางตนความเคยชินของคนในทองถิ่นที่ใชภาษาพูดในระดับชาวบาน ซึ่งอาจจะไมถูกตองความหลักวิชาการ
ระบบการศึกษาในพื้นที่แหงนี้ นอกจากจะมีระบบการศึกษาภาคสามัญทั่วไป ซึ่งหมายถึง อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อีกทั้งในทองถิ่นดังกลาวยังมีระบบการศึกษาภาคศาสนาที่เรียกวา ระบบ
ตาดีกา (ระดับอนุบาลเด็กเล็ก) ระบบซือกอเลาะฮฺ (เรียนศาสนาในระดับประถม คือ เรียนหลังเลิกเรียนภาคสามัญ
ในวันธรรมดา หรือเรียนเฉพาะวันเสาร อาทิตยแลวแตชุมชน) ระบบปอเนาะ (ระบบการเรียนที่ผูเรียนอยูประจํา
ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเรียนไดตลอดชีวิต) ระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยแบงการศึกษาภาคศาสนา
ออกเปน สามระดับ ระดับอิบตีดาอีห (ชั้น ๑-๔) ระดับมูตาวัตสิต (ชั้น ๕-๗) และระดับซานาวี (ชั้น ๘-๑๐) โดย
ศึกษาควบคูไ ปกับวิชาสามัญในระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) โดยจัดใหมกี ารเรียนการสอนทัง้ ๒ ภาคอยางละครึง่ วัน เรียน
หกวันตอสัปดาหและหยุดวันศุกร และสุดทายคือระดับกุลลิยะฮฺ คือ ระดับวิทยาลัยหรือเทียบเทาคณะหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย เชนวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือเทียบไดกับคณะหนึ่งของ มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา เปนตน
วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดที่เกี่ยวกับการเกิด การตาย ดวยศาสนาและวัฒนธรรมของชาวมลายู
มุสลิมจังหวัดภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส รวมถึงบางจังหวัดของภาคใตคอื สงขลา สตูล
มักจะมีวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องมาจากการเกิดของบุตรที่คลายคลึงกัน โดยวิธีการปฏิบัติกับเด็กแรกเกิด เชน พิธี
โกนผมทารก การตั้งชื่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ บางครอบครัวใชภาษาอาหรับอยางเดียว) การเชือดสัตว
(อากีเกาะฮฺ) ซึ่งเปนการพลีสัตวเพื่อรับขวัญเด็ก รวมถึง เพลงกลอมเด็กทั้งภาษาอาหรับและภาษามลายูถิ่น
สวนวัฒนธรรมมลายูมสุ ลิมสามจังหวัดทีเ่ กีย่ วกับการตาย มีขนั้ ตอนในการจัดการงานศพของครอบครัวผูต าย
และการจัดการกับศพ โดยมีฐานความรูท างวัฒนธรรมทีม่ าจากความเชือ่ ของคนในทองถิน่ และการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ในศาสนาอิสลาม ทัง้ ในสวนของศาสนกิจและพิธกี ารทีเ่ ปนการแสดงออกทางสังคม อีกทัง้ ยังมีรายละเอียดทีแ่ ตกตางกัน
ในเรือ่ งปลีกยอยของมุสลิมในแตละทองถิน่ เชน เรือ่ งการทําบุญแกคนตาย การเฝากุโบร (สุสานอิสลาม) ในวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้พบวามีพิธีการปฏิบัติหลักแยกออกเปน ๒ สวน คือ
๑. รายละเอียดทีเ่ ปนสิง่ ทีส่ ง เสริมใหกระทํา (ฟรดูกฟี ายะห) ไดแก การอาบนํา้ คนตาย อาจจะมีรายละเอียด
ปลีกยอยทีต่ า งกันบางในแตละทองถิน่ เชน การใชเครือ่ งหอมผสมนํา้ ทีใ่ ชอาบเพือ่ ดับกลิน่ มายัต (ศพ) อาจตางกันบาง
ระหวางพิมเสน ใบพุทรา การบูร การหอมายัต การละหมาดญานาซะหฺที่มัสยิดและการฝงมัยยิตที่กุโบร
๒. ประเพณีปฏิบตั ปิ ระจําทองถิน่ ทีอ่ าจมีความคลุมเครือตามหลักการอิสลาม ซึง่ มีทงั้ ผูป ฏิบตั แิ ละไมปฏิบตั ิ
เชน การอานตะละเก็น (การขอพรแกผูตายและยํ้าเตือนผูรวมการฝงศพใหระลึกถึงความสําคัญของการใชชีวิต
กอนที่จะตองตาย) ที่ปากหลุมฝงคนตาย การแจกเงินใหกับผูมารวมละหมาดญานาซะหฺ การทําบุญอุทิศสวนกุศล
ใหกับผูตายเปนเวลา ๓ วัน การทําบุญเมื่อครบรอบวันตาย เมื่อครบ ๗ วัน หรือ ๔๐ วัน เปนตน
๓๒
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วัฒนธรรมดานการแตงกาย เปนวัฒนธรรมสําคัญทีไ่ ดรบั การวางกรอบโดยศาสนาอิสลามทีก่ าํ หนดรูปแบบ
ของการแตงกายทีถ่ กู ตองเหมาะสมสําหรับมุสลิมทัง้ ชายและหญิง ซึง่ มีทงั้ ขอพึงปฏิบตั แิ ละขอพึงละเวน ทําใหสามารถ
ชี้ไดชัดวาการแตงกายของมุสลิมไมวาจะอยูในพื้นที่ใดก็ตองมีการแตงกายในรูปแบบที่เปนไปตามหลักศาสนา เชน
การคลุมฮิญาบของสตรี เพราะเปนคําสอนของศาสนาทีก่ าํ หนดใหสตรีตอ งปกปดอวัยวะทุกสวนของรางกายใหมดิ ชิด
ยกเวนใบหนาและมือเทานัน้ ซึง่ เปนการหามอวดสัดสวนของรางกาย การสงเสริมใหเพศชายตองปกปดระหวางสะดือ
ถึงหัวเขา รวมทั้งหามการสวมใสเสื้อผาที่ทําจากไหมและทองคํา เปนตน
วัฒนธรรมดานการแตงงาน ชาวไทยมุสลิมในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต มีวถิ ปี ฏิบตั เิ รือ่ งการแตงงาน
ที่เปนไปตามหลักคําสอนของอิสลามเปนสวนใหญ ไดแก พิธีการ นิกอฮฺ หรือ นิกะหฺ (อาจจะจัดขึ้นที่บานเจาสาว
หรือบานเจาบาว) ซึง่ ถือวาเปนรูปแบบการแตงงานทีศ่ าสนากําหนด บางทองทีย่ งั มีลกั ษณะ การตัง้ ขบวนแหขนั หมาก
จะมีเครื่องขันหมาก เชน ขาวเหนียวเหลือง ไขตม ไกยาง ตามประเพณีปฏิบัติ และมีงานจัดเลี้ยงในแบบมลายู
ที่ชาวบานเรียกกันวา มาแกปูโละ หรือ กินเหนียว บางที่นิยมเรียกในภาษาอาหรับวา งานวาลีมะห ซึ่งหมายถึง
งานฉลองสมรสเชนกัน ในระยะหลังมีการสงเสริมใหมกี ารประกอบพิธตี า ง ๆ ขางตน ทัง้ ทีร่ า นอาหารขนาดใหญและ
ที่มัสยิดมากขึ้น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหารการกิน การทําอาหารตําหรับมลายูมุสลิม เปนวัฒนธรรมที่สําคัญของเหลา
บรรดามุสลิมะห (สตรีมุสลิม) ที่เปนการเรียนรูสืบทอดจากรุนสูรุน อาหารสวนใหญในสํารับอาหารของชาวมลายู
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนิยมรับประทานอาหารไทยทัว่ ไป เชน แกงสม ซุป และผัดผักทัว่ ไปแลว
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
วัฒนธรรมดานการละเลนและการประดิษฐ เชน มะโยง ดิเกรฮลู ู ดิเกรบาเฆาะ รองเง็ง ศิลปะการปองกันตัว
สิละ การประดิษฐกริช การวาดลวดลายบนเรือกอและ และประดิษฐเรือกอและจําลอง การสานเสื่อกระจูด เปนตน
การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น กลุมชน ศาสนิกอื่นสําคัญอยางไร จากเนื้อหาขางตน เปนเพียง
บางสวนทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ ทีเ่ ราเรียกกันวา วัฒนธรรมมลายูมสุ ลิม วัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวไทยมลายูมสุ ลิมในพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ยอมมีการเปลี่ยนแปลงเปนพลวัต ตามกาลเวลา การสืบทอด สงตอ จากรุนปู รุนพอ
มารุนลูกหลาน อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ลดทอน ประยุกตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและยุคสมัย บางสวนอาจ
หลงลืม บางสวนยังอนุรกั ษ ยืนหยัดอยางเขมแข็ง อีกทัง้ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมลายูมสุ ลิมในพืน้ ทีม่ กี ารแลกเปลีย่ น
ในทางวัฒนธรรมหรือทีเ่ รียกวา การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) และการผสมกลมกลืน (Assimilation)
ไปมาหาสูกัน การรวมงานบุญ งานศพ การแตงงานขามศาสนากัน ซึ่งอาจกลาวไดวาเกิดการแลกเปลี่ยน การรับ
เอาวัฒนธรรมของกลุมชนที่อยูใกลเคียงกันหรือมีความสัมพันธตอกันเปนเวลานาน ที่ทําใหรับเอาวิถีปฏิบัติของ
วัฒนธรรมอืน่ ทีต่ า งจากตนเขามาปรับประยุกต เชน ประเพณีกนิ เหนียว (มาแกปูโละ) งานบุญงานการกุศล ดืม่ นํา้ ชา
(มาแกแต) ทีม่ ที งั้ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมารวมดืน่ นํา้ ชาหรือรับประทานอาหาร เพือ่ การระดมทุนในกิจกรรม
และกิจการสาธารณะ ดังนั้นจึงเห็นไดชัดเจนวาการปฏิบัติตนดานตาง ๆ ของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้น
บางสวน มีความคลายคลึงกันและในบางสวนแตกตางกันอยางชัดเจน
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การเรียนรูว ฒ
ั นธรรมของกลุม ชนทีต่ า งจากเรา นอกจากจะสรางความรัก ความผูกผัน ทําความรูจ กั ตอกันแลว
ยังกอใหเกิดการเรียนรู ตระหนักและพัฒนาความเปน ชาติ ศาสนา ทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งยังสามารถกอใหเกิด
การพัฒนาในระดับบุคคล คือ การพัฒนาความรู สติปญญา ทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งการหลอหลอมใหเกิดการ
ใชความรู คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เขาใจผูอื่น เขาใจความเปนอยูของคนในที่ตาง ๆ ทั้งที่อยูหางไกลและอยูใกล
ชุมชนรอบตัวเรา รวมทั้งรู วิธีการ ที่เราจะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น กลุมชน ศาสนิกอื่น มีประโยชนและสรางกําไรสําหรับผูที่รู ใหเปน
ผูรูกาลเทศะ รูถึงขอบเขตของการปรับตัวเพื่อการเขาใจกัน สามารถลดความขัดแยง สรางสันติสุขในการอยูรวมกัน
นอกจากนั้นการรูวัฒนธรรม ยังทําใหเรารูอีกวา อะไรที่ควรทําหรืออะไรที่ไมควรทํา เชน การจัดประชุมในเวลา
ละหมาด การจัดงานสัมมนาหรือพักคางคืนในสถานที่ที่ไมมีบริการอาหารที่ฮาลาล (อาหารที่ถูกตองตามหลักการ
อิสลาม) การจัดงานที่ปะปนกันระหวางผูเขารวมเพศชายและหญิง การใชสุนัขในการตรวจคนชุมชนบานเรือนหรือ
ปอเนาะ ประเด็นปญหาเหลานี้ ทําใหเราทราบวาเรื่องใดที่เขายึดถือ เคารพ หามละเมิด ยอมไดหรือยอมไมได
โดยบางเรื่องผูที่เปนเจาของวัฒนธรรมจะเปนคนบอกเองวา อะไร ที่เปนขอผอนปรนได อะไรที่ผอนปรนไมได อะไร
คือเรื่องหลัก อะไรคือเรื่องรอง
การศึกษาเรียนรู วัฒนธรรม ของคนอื่น กลุมชนอื่นที่เขาเชื่อ คิด ปฏิบัติ จะทําใหเราเขาใจและรูวา
ควรปฏิบัติตอเขาที่ตางจากเราอยางไร ดวยความตางทั้งเรื่อง เพศ วัย ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ
ตางถิน่ ตางชาติ วาเรา (ทัง้ ในฐานะรัฐหรือเจาหนาทีร่ ฐั ) จะอยูร ว มกับเขา หรือสัมพันธกบั เขา (ชาวบานหรือคนในพืน้ ที)่
ในลักษณะของ การใหความชวยเหลือ การวางนโยบายทางการปกครอง การสงเสริมและแกปญหาความยากจน
สงเสริมการคาขาย การใหการศึกษา กับเขาไดอยางไร ในแบบที่เรียกวา ตรงกับความตองการ ตรงกับกาลเทศะ
และสอดคลองกับหลักศรัทธาและวัฒนธรรมในศาสนาที่เขาเหลานั้นยึดถือปฏิบัติ
พื้นฐานสําคัญของการอยูรวมกัน จึงตองเนนหนักกับวิธีคิดที่วา ผูที่ศึกษาและเขาใจวัฒนธรรมของผูอื่น
กลุมชนอื่นอยางลึกซึ้งแลว จะสงผลทําใหสามารถสะทอนความเขาใจตอตนเองและกลุมชนของตนเองมากขึ้น
เพราะการที่เราจะเขาใจ ตัวตน ของตนเองได จะตองมองผานผูอื่น สะทอน ตัวตนของเรา ใหเรารูและใหเราเห็น
ใหเราเขาใจสิ่งที่เขาคิดเขาเห็น และเมื่อเขาใจและรูลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเองและผูอื่นแลว ขึ้นอยูกับวา
เราและเขาเหลานัน้ จะเลือกใชวฒ
ั นธรรมเปน กําแพง ทีก่ อ เพือ่ ปดกัน้ และอยูเ ฉพาะกลุม ชนตนเอง หรือมุง ทีจ่ ะสราง
เปน สะพาน เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธกับผูอื่น เพื่อการแลกเปลี่ยน สังสรรค เปนที่รจู ักและนําสูการอยูรวมกันได
อยางสันติ
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“.......กลุมชาติพันธุทางวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติที่ครอบครองอํานาจทางการเมือง กับ
‘ชนกลุมนอย’ ที่ไมไดมีอํานาจทางการเมือง ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุ การตอสูเพื่อแยงชิงปกปองอํานาจของฝายตน เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได”๒

º·¹íÒ
ความหลากหลาย (Diversity) เปนคําที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใชอธิบายลักษณาการของสังคมการเมืองในทุกกลุม
ชาติพันธุ เชนเดียวกับคําวา เอกภาพ (Unity) ความเปนสากล (Cosmopolitan) และ ความทันสมัย (Modern)
เปนคําที่ถูกใชอยูเสมอในสังคมการเมืองที่อยูในภาวะไมปกติหรือมีปญหาเรื่องความมั่นคง (ในขณะที่สังคมการเมือง
เปนปกติ ไมขัดแยงกัน ประเด็นนี้อาจถูกมองขามหรือลดทอนความสําคัญ) เชน กรณีพื้นที่ที่มีปญหาจากความ
แตกตางของกลุมคน กลุมชาติพันธุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในทางสังคม
การเมือง ถูกหยิบยกมาใหความสําคัญโดยไมมีการสํารวจถึงวิธีการจัดการในการอยูรวมกัน โดยมีอาณาบริเวณ
กรอบการศึกษาและเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงเรื่อง อุดมการณ ความเชื่อ ศาสนาและจริยธรรมของแตละกลุมชนที่
แตกตางกัน
ความหลากหลาย เปนคําที่มักใชเรียกความไมเปนหนึ่งเดียว (the Many) ที่พยายามสื่อถึงความตางของ
กลุมคน ชุมชนและชาติพันธุ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกอนและหลังเหตุการณความไมสงบ
ที่ปะทุขึ้นครั้งใหม (มกราคม ๒๕๔๗) ความหลากหลาย มักถูกใชเรียกแทนดวยวลีสะทอนภาพลักษณมากมาย
อาทิ คําวา ดอกไมหลากสี และยังมีคําวา รมเย็น หรือ ความหวังใหม ในบางยุคสมัย เปนการเปรียบเปรย
ความหลากหลายโดยมุง ทีผ่ ลประจักษแตไรซงึ่ การสํารวจรายละเอียดและคําอธิบาย โดยการผลิตวลีทแี่ ปลความแลว
สรางความรูสึกที่ดี เปนดอกไมหลากสี ที่ถูกบดบังการมองเห็นถึงรูปแบบการเจริญเติบโต การแผกิ่งกานและละเลย
การมองถึงคุณภาพของ กระถาง พื้นที่ปลูก ที่ยืนของตน รวมทั้งโอกาสในการฝง ราก ขยายลําตนแผกิ่งกานของ
ดอกไม ความหลากสีของดอกไม ที่มักถูกมองวาเปนประโยชนและสวยงามเมื่อนํามาอยูดวยกัน แตไมมองวาความ
หลากหลายของดอกไมในแบบที่แยกกันอยู ก็อาจจะดีหรือสวยงามไดเชนเดียวกัน

๑
๒

อาจารยประจําศูนยการจัดการความขัดแยง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ธเนศ วงศยานนาวา. ๒๕๕๒. ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมมติ, น. ๕๓.
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ความหลากหลาย คํานี้ถูกใชอยางพรํ่าเพรื่อในทางการเมือง การปกครอง โดยภาคราชการ และหนวยงาน
ภาคเอกชนรวมทั้งในแวดวงวิชาการเองที่หยิบยกคํานี้มาเปน อุดมการณ ขออาง เหตุผลที่เลือกหยิบใชมาอธิบาย
ความเปนตัวตนและความเปนลูกผสมของผูคน และสภาพทางภูมิศาสตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปน
อาณาบริเวณที่มีความหลากหลายอยูแลว และนําสูการตอกยํ้าถูกทําใหดูวาหลากหลาย (Diversified) มากกวา
การยอมรับและการสรางวิธีการในการอยูรวมกันที่หลากหลายรูปแบบ ที่กอใหเกิดประโยชนและความเทาเทียมกัน
ทั้งยังไมพบวามีการสํารวจอยางจริงจังวา ความหลากหลาย ในการอยูรวมกันของคนในกลุมชาติพันธุตาง ๆ
ทั้งทางดานภาษา วัฒนธรรม วิธีคิด การเมือง การปกครองและอัตลักษณ ในพื้นที่แหงนี้มีอยูจริงแคไหน ถูกใช
การอยางไรเพื่อกอใหเกิดความสันติสุข โดยไมเปนเพียงคํา วลี ที่เก็บไวใชในฐานะคํา วลีสามัญประจํารัฐ (ยุคใหม)
เพื่อความสะดวกตอการปกครอง แตอาจจะไมไดสรางสรรคสรางการยอมรับ ความหลากหลาย ใหปรากฏจริง
หนวยงานภาครัฐที่มักใชคําวา ความหลากหลาย มากที่สุดและบอยที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
คือ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) แหลงขอมูลที่สําคัญคือ เอกสารขาวแดนใต ของ
(ศอ.บต.) หลายฉบับมักใชถอยคําและวลีตาง ๆ อาทิ ตางศาสนาศรัทธาเดียวกัน (ฉบับที่ ๘ ป ๒๕๔๒)
หลากหลายวัฒนธรรมในแผนดินที่อบอุนใตพระบารมีปกเกลา (ฉบับที่ ๑๒ ป ๒๕๔๓) ...ความหลากหลาย
ในความเขาใจ ยอมใหเมือ่ ไดเจอกัน ลานพลังรวมเปนหนึง่ สรางสรรค แหงดินแดนอันงดงาม... (ฉบับที่ ๙ ป ๒๕๔๒)
ชายแดนใต.....ความหลากหลายที่ลํ้าคา (ฉบับที่ ๑๔ ป ๒๕๔๓) ทุกวัฒนธรรมชายแดนใต อยูรวมกันไดดวย
พระบารมี (ฉบับที่ ๗ ป ๒๕๔๒) และฉบับที่ ๑๓ ป ๒๕๔๓ ในหนาปกเขียนถึงเรื่องความหลากหลายไววา
ชายแดนใตความหลากหลายที่ลํ้าคา พรอมทั้งยังโปรยขอความที่หนาปกเอกสารวา ...ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและการอยูรวมกันอยางสมานฉันทเอื้ออาทรตอกันของผูคนในสังคมคือ
จุดแข็ง และ จุดเดนของจังหวัดชายแดนภาคใตเพราะ ปญญา และ ทุนทางสังคม เหลานีเ้ ปรียบเสมือน กุญแจทอง
ทีอ่ อกไปไขโอกาสตาง ๆ ใหกบั ทองถิน่ และประเทศชาติอยางมหาศาล ทัง้ ยังเปน พลังสําคัญ ในการสรางสรรคสงั คม
ใหเกิดความเขมแข็งและมีดุลยภาพทําให แหลงอารยธรรมที่ อุดมสมบูรณ แหงนี้ นาอยู นาอาศัย นาลงทุน
นาทองเที่ยว มีความมั่นคงสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดไป
ความนาสนใจของขอความขางตนอยูที่วา ความหลากหลาย ที่ถูกนําเสนอในเอกสารประชาสัมพันธ
ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งทําหนาที่พัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มิไดวางกรอบวา
ความหลากหลายเปนเพียงเรือ่ งของคนหรือกลุม ชาติพนั ธุต า ง ๆ ในพืน้ ที่ หากแตแจงบอกถึงขอดีของความหลากหลาย
ของผูคนในการอยูรวมกัน อีกทั้งยังปรากฏขอความที่ระบุหนาปกเอกสารดังกลาวที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงถึงมิติ
ทางการเมือง การปกครอง ทีฝ่ ง แฝงไวดว ยประเด็นสาระดานความมัน่ คง มุง สรางระเบียบและอํานาจ สรางเอกภาพ
สรางความสามัคคี (Unity) และสรางความเปนอื่น (Otherness) สําหรับผูที่เห็นตางไปพรอม ๆ กัน โดยขอความ
ดังกลาว ไดกา วขามทีจ่ ะกลาวถึงเรือ่ งความขัดแยงและความสันติสขุ หรือเนือ้ หาความหลากหลายในมิตทิ างวิทยาศาสตร
และนิเวศวิทยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความหลากหลายที่ปรากฏและดํารงอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตดวย
เชนเดียวกัน
การโปรยเนื้อหาเรื่องความหลากหลายในเอกสารประชาสัมพันธของภาครัฐ ในอีกแงหนึ่งเปนการสราง
ความหวังแกผอู า นผูร บั สือ่ สะทอนความแยบยลของกลวิธใี นทางการเมืองการปกครองของไทย ไมเพียงเฉพาะในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตแตรวมถึงพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของประเทศ ทีร่ ฐั อาจใชวธิ กี ารและเนือ้ หาสาระทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ในมุมมอง
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ของรัฐจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความรูสึกของความเปนชาติและความมั่นคง ทั้งซอนไวและทําใหปรากฏ เชน
งานศึกษาเรือ่ ง กลวิธสี รางเอกภาพในบทเพลงจังหวัดและสถานทีข่ องวงจรดนตรีสนุ ทราภรณ โดย ณัฏฐา จุลพรหม
ไดสะทอนใหเห็นวาสื่อตาง ๆ เหลานี้ผูผลิตลวนแลวแตซอนเนื้อหาเรื่อง การสรางความรักและความสามัคคีของคน
ในชาติแทบทั้งสิ้น
ในทางการเมือง ความหลากหลาย อาจหมายถึง เครื่องมือสําคัญของรัฐในการเลือกใชกระบวนการสราง
หนทางแหง การยอมตน (Consent) และกลมกลืนอัตลักษณที่หลากหลาย ของคนในพื้นที่เพื่อใหเปนหนึ่งเดียว
ในการอยูรวมกัน และสรางคานิยมที่ทําใหเชื่อวา สังคมที่ดํารงอยูเปนสังคมที่มีความหลากหลายภายใตภายรัฐที่
สงเสริม และดํารงไวซึ่งเอกภาพและความเปนเอกลักษณเดียวตามกฎระเบียบแบบแผน ในการดํารงไวซึ่งความเปน
ชาติ โดยรัฐใชเปนเกณฑบังคับ ควบคุมในขอบเขตและปริมณฑลที่รัฐใชอํานาจกํากับควบคุมไว ความหลากหลาย
จึงเปนเครือ่ งมือสําคัญของผูม อี าํ นาจนํามาปรับใชในการปกครองอาณาประชาราษฎร ใหรสู กึ และระลึกถึงการมีทที่ าง
(Space) ในสังคมการเมืองซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของรัฐ (ทั้งทางตรงและแยบยล) สามารถสรางความ
รูสึกมีคุณคาและที่จะอยูรวมกัน

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒáÅÐ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนับแตอดีต มีความไมไววางใจมากมายที่ประชาชนตั้งขอกังขาตอความจริงใจ
ของภาครัฐในการปกครองพื้นที่แหงนี้ ปรากฏการณสําคัญคือ การสรางพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทอง
ปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึง่ เปนพระพุทธรูปขนาดใหญประดิษฐานอยูบ นยอดเขา ทีว่ ดั เขากง
จังหวัดนราธิวาส สรางโดยผูน าํ และรัฐบาลในสมัยนัน้ ตัง้ ใจสรางในพืน้ ทีซ่ งึ่ คนสวนใหญนบั ถือศาสนาอิสลาม เปนการ
ทาทาย ทั้งดวยขนาดและความสูง ที่ตั้งอยูริมทางคมนาคมและปรากฏกับสายตาคนสวนใหญที่ไมรูสึกถึงความเปน
เจาของ ไมเคารพนับถือและทาทายศรัทธาของคนในพื้นที่ อีกทั้งเปนการสถาปนาศาสนาของชนสวนนอยในพื้นที่
ทําใหชาวมลายูมุสลิมซึ่งเปนชนสวนใหญในพื้นที่ รูสึกถึงการขาดความเขาใจของรัฐ และไดรับความไมเปนธรรม
ในฐานะพลเมืองที่รัฐควรพยายามสรางความเขาใจวิถีของคนในพื้นที่ จึงมีการตอตานออกมาในลักษณะของการ
เคลือ่ นไหวภาคพลเมือง และการสือ่ ออกมาเปนเอกสารเผยแพรเพือ่ สรางอุดมการณแกมวลชนในพืน้ ทีอ่ าทิ เอกสารชือ่
บันทึกประชาชน บนเสนทางการตอสูเพื่อความเปนธรรม๓ ที่รวบรวมและเผยแพรโดยศูนยวัฒนธรรมชายแดนใต
และสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย มองวาทีผ่ า นมารัฐถูกมองในแงลบในเรือ่ งของการแกไขการปญหาดานการเมือง
การปกครองในพื้นที่ ซึ่งลิดรอนสิทธิในเรื่องความแตกตางหลากหลายของวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่อง
ความแตกตางของความเชื่อทางประวัติศาสตร การเรียกรองเรื่องการปกครองโดยคนในทองถิ่นในยุคของฮัจยีสุหลง
การประทวงที่ปตตานีอันเนื่องมาจากชาวบานไดรับการกลั่นแกลงจากเจาหนาที่ การเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐาน
ไวในทุกโรงเรียนและกรณีการเคลื่อนไหวเรียกรองขอคลุม ฮิญาบ (ผาคลุมผมสตรี) จากหนวยงานภาครัฐ เปนตน
เมือ่ ปรากฏการณจากอดีตเปนเชนนี้ คําถามสําคัญคือ รัฐควรจะทําอยางไรในการปกครองพืน้ ทีแ่ หงนีใ้ หเกิด
สันติสุขและเกิดการยอมรับความหลากหลายที่แทจริง คํากลาวนําในหนังสือ จินตนาการความเปนไทย ของ
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผูอํานวยการประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลไดสรางความ
๓

อาลี อัคบาร และคณะ. มปป. บันทึกประชาชน บนเสนทางการตอสูเพื่อความเปนธรรม. ศูนยวัฒนธรรมชายแดนใตและสมาคม
ยุวมุสลิมแหงประเทศไทย.
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ตระหนักและตอกยํ้าไดอยางนาสนใจวา ไมเพียงสังคมไทยจะไมสามารถปฏิเสธ หรือทําเพิกเฉยตอความตางของ
ผูค นทีอ่ ยูใ นสังคมนีอ้ ยางแตกอ นไดอกี ตอไปเทานัน้ หากสังคมไทยยังตองพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะทําใหความแตกตาง
ของวิถีชีวิตและความเชื่อของผูคนดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี หนึ่งในวิถีทางนี้ คือ การเปดโอกาสใหกับความเปนไทย
อื่น ๆ ทั้งความเปนไทยเชิงซอนหรือความเปนไทยพันธุทาง ซึ่งแตกตางหลากหลายไดมีพื้นที่อยูในสังคมไทยรวมกัน
อยางสงบสุขและไมแตกแยก๔
ในแงมุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ธเนศ วงศยานนาวา กลาวไววา เมื่อไมมีวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่ง มีความยิ่งใหญเหนือกวาอีกวัฒนธรรมหนึ่ง วัฒนธรรมที่หลากหลายก็ดํารงอยูไดอยางเทาเทียมกัน
เมื่อพิจารณาจากแงมุมนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงจําเปนตองมีความเทาเทียมในการอยูรวมกัน เพราะถา
ไมมีความเทาเทียมกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ไมสามารถแกไขและขจัดการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน
ทางวัฒนธรรมไปได๕
ตําราทางมานุษยวิทยาเลมสําคัญที่ชื่อ Ethnicity without groups (ชาติพันธุปราศจากกลุม) ของ
ศาสตราจารย Rogers Brubaker แหง University of California ซึ่งพิมพโดย Harvard University Press
เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๔ ชี้ใหเห็นวาความแตกตางหลากหลายกอใหเกิดความเขาใจ การตีความและใหความหมายไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ อาจเห็นตรง เห็นรวมหรือเห็นตรงกันขาม๖ตอสิง่ ทีร่ ฐั ทําหรือสิง่ ทีน่ กั การเมือง เจาหนาทีร่ ฐั
ดําเนินการไดเปนปกติ เชน กรณีความเห็นตางในปญหาจังหวัดชายภาคใต รัฐมองวาปญหาความมั่นคงในพื้นที่
ควรแกไขดวยการยายคนจากภาคอืน่ เขามาตัง้ รกรากเปน นิคม ทางการเกษตร เพือ่ แพรขยายประชากรและวางรกราก
อุดมการณความเปน คนไทย หรือที่ขจัดภัย บุรุษพัฒน ผูเชี่ยวชาญอาวุโสที่ชํานาญการดานความมั่นคงเรียกวา
การกลมกลืน๗ (Merging) ระหวางชาวพุทธและชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ เพื่อสรางเอกภาพและความเปนหนึ่งเดียว
แตในทางตรงกันขาม ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่กลับตีความและมองการดําเนินการของรัฐในขณะนั้นวาเปนการ
กลายกลืน (Assimilation) ดวยนโยบายทีส่ ง ผลใหพวกเขาตองเปนไทยทีม่ เี นือ้ หาสาระเหมือนเปน คนพุทธ โดยเขา
รูส กึ วา เขาอาจจะถูกให กลาย (Change to) เปนอยางอืน่ และถูก กลืน (Devour) ดวยนโยบายและการดําเนินการ
ของรัฐ และในนโยบายดังกลาว ลึก ๆ แลวอาจทําใหพวกเขาถูกแกงแยงในเชิงทรัพยากร ตองปรับตัวกับสถานการณใหม
วัฒนธรรมใหม ๆ ภาษาใหม ๆ ที่เขามาสูชุมชนที่เขาคุนเคยและมีวัฒนธรรมเดี่ยว ซึ่งอาจสงผลทําใหเสียความเปน
ตัวตนของความเปนคนชาติพันธุมลายูและถูกกลายกลืนความเปนมุสลิมไปพรอม ๆ กัน
ประเด็นสําคัญในเรื่องความแตกตางของกลุมคนที่อาจกอปญหาในการอยูรวมกัน ที่มีที่มาจากการตีความ
และใหคุณคาที่ตางกันของคนตางชาติพันธุดังกลาว ศาสตราจารย Rogers Brubaker ไดวิเคราะหวาเราควร
๔
๕
๖
๗

กฤตยา อาชวนิจกุล. (บรรณาธิการ). ๒๕๕๑. จินตนาการความเปนไทย. นครปฐม : สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, น.จ.
ธเนศ วงศยานนาวา. ๒๕๕๒. ความไมหลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมมติ, น. ๘๙.
Rogers Brubaker. 2004. Ethnicity without Groups. Harvard University Press, p. 11.
เรือ่ งนโยบาย “การผสมกลมกลืน” (Assimilation Policy) ทีร่ ฐั กระทําตอ “ชาวไทยจีน” (ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเปนชนสวนนอย แตในปจจุบนั
รับการผสมผสานจะเปนเนื้อเดียวกับชนสวนใหญ) นับตั้งแตรัชกาลที่ ๑ จนกระทั้งรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ ๖ และเชื่อมโยงถึง
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๖) โดยในกรณีชาวไทยจีน รัฐบาลไทยสามารถผสมกลมกลืนไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ (น. ๑๘๗-๒๒๘) และสามารถศึกษาเปรียบเทียบกับเรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในการผสมกลมกลืนชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต.” โดยรัฐบาลไทยดําเนินการไมสําเร็จ (น. ๑๘๗-๒๒๘) ขจัดภัย บุรุษพัฒน. ๒๕๑๘. ชนกลุมนอย
ในไทย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : แพรพิทยา.
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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 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเพียงคนกลุมเล็ก ๆ ที่มีความ
หลากหลายทีร่ วมปริมาณไมถงึ รอยละ ๕ ของคนทัง้ ประเทศ จึงไมจาํ เปนทีจ่ ะตองใสใจและตัง้ ขอสงสัยเรือ่ งของอํานาจ
งานของ Manuel Castells. (2004.) ที่ชื่อ The Power of Identity ทําหนาที่สะทอนใหทราบวา ไมวา
กลุมชาติพันธุ กลุมอุดมการณที่มีเปาหมายทางการเมือง ดิ้นรนตอสูเพื่อการเปนอยู สรางเอกลักษณการตอรอง
เพื่อการขยับขยายพื้นที่ทางการเมือง ไมวาจะเปนกรณีการตอตานรัฐบาลกลางสเปนของชาว Catalunya กรณี
พืน้ ทีก่ ารมีอสิ ระภาพของชุมชนชาวเกยทนี่ ครซานฟรานซิสโก การขอปลดปลอยเพือ่ การมีเสรีภาพของกลุม สตรีนยิ ม
กลุม รักรวมเพศและกลุม เลสเบีย้ นในกรุงไทเป เขตปกครองตนเองของจีนหรือแมกระทัง้ ทีถ่ กู เปรียบเปน ราชสีหห นุม
แหงการตอสู (เพื่อศาสนาอิสลาม) ในระดับโลก (The young lion of the Global jihad, ของ Osama
Bin Laden๘
ทุกกลุม เคลือ่ นไหวทัง้ หมดลวนแลวแตมกี ฎระเบียบ แบบแผนและเปาหมายทีส่ มั พันธเกีย่ วของกับเรือ่ งอํานาจ
ออกแบบยุทธศาสตรในการดํารงตน ตอรองและการดํารงอยูในการจัดการของรัฐ ซึ่งรัฐจําเปนจะตองเอาใจใส
และมุง เนนตอเรือ่ งการจัดความสัมพันธในเรือ่ งความแตกตางหลากหลายดังกลาว โดยไมพยายามปกปด กดทับหรือ
ลิดรอนอํานาจของความหลากหลายของกลุมเหลานี้ หากพวกเขาเคลื่อนไหว เรียกรองหรือตอรองอยูภายใตกรอบ
กฎหมายและใชสันติวิธี

¤ÇÒÁ¾Ã‹ÒÁÑÇ¢Í§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
เอกสารขาวแดนใตของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ปที่ ๑๘(๓) ฉบับที่ ๑๓
ป ๒๕๔๓ มีเนื้อหากวา ๔๘ หนา ในเลมมีหลายตอนที่เขียนถึงความหลากหลายในแงมุมมองที่แตกตางกัน เชน
มุมมองของนักการศึกษาอยาง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ไดกลาวไวในเรื่อง คุยกับนักการศึกษาผูมาปลุก
แดนใต วา ดิฉันเห็นวาควรเนนนโยบายเอกภาพในเปาหมายและหลากหลายในวิธีปฏิบัติ.....และยังตองมีความเชื่อ
วาจะไมใหวิธีปฏิบัติที่หลากหลายนั้น ไปทําใหคนอื่นเสียสิทธิ์ (หนา ๑๖-๑๗) ซึ่งเปนการมองความหลากหลาย
ในแงของการปฏิบัติของระดับนโยบายที่เขาใจ ขอจํากัดในการปฏิบัติของผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต สวนนักวิชาการดานวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ภาคใตอยาง ศาสตราจารยสธุ วิ งศ พงศไพบูลย
กลาวในเรือ่ ง กลัน่ สมอง กรองความคิด ‘สุดยอดฝมอื ’ พลิกกระบวนทาพัฒนาชายแดนใต ไววา ความหลากหลาย
ไมมีพิมพเขียวไมมีสูตรสําเร็จ ถาเมื่อใดเราคิดวาจะเอาความหลากหลายมาพัฒนาทองถิ่นและหาสูตรสําเร็จมาใช
จะลมสลายเลย จะตองคิดวาแตละแหงแตละพืน้ ทีม่ อี งคประกอบมีปจ จัยเชนใด ควรจะแกไขปญหาตัวมันเองอยางไร
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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ใหทศั นะถึงความหลากหลายในแงของความงดงามทีส่ ง ผลตองานศิลปะวา ความทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตเปนดินแดน
แหง ‘ความหลากหลายที่ลํ้าคา’ ซึ่งประกอบดวย ผูคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอาศัยอยูรวมกัน
ดวยสันติสุขมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธและชาวจีน (หนา ๔๐)
จากทั้งสามทัศนะดังกลาวมอง ความหลากหลาย ในทัศนะและแงมุมที่แตกตางกัน ความหลากหลาย
จึงเปนไดทั้งเรื่องของการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับความตองการและลักษณะเฉพาะของกลุมคนและชาติพันธุ
ตาง ๆ ทีด่ าํ รงอยูใ นทองถิน่ ความหลากหลายอาจเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาของภาครัฐทีจ่ ะตองถามชาวบาน
เพื่อหา แบบแผน หรือที่เรียกวา พิมพเขียวในแบบที่เขาตองการ เพื่อเปนการพัฒนาในแบบที่เขาใจและเขาถึง
และความหลากหลายยังเปนไดทั้งในเรื่องของความงดงามทางศิลปะ วิถีชีวิตการอยูรวมกัน ซึ่งอาจเปนวิถีที่ไมได
มุงแสวงหาผลกําไรและการเติบโตในทางเศรษฐกิจอยางที่รัฐตองการสงเสริมที่จะใหเปน
การพยายามทําความเขาใจความหลากหลายของในการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนไดทั้งการศึกษาเรื่อง การอยูรวมกันในความหลากหลาย หรือ ความหลากหลายในการอยู
รวมกัน จึงอาจศึกษาไดจาก ความไมหลากหลายที่เกิดขึ้นจริงในการอยูรวมกัน ภายใตสถานการณและภาวะที่
ทุกฝายหลงใหลและเชื่อวา ความหลากหลาย คือ ตนทุนและความรํ่ารวยของพื้นที่ เปนสภาวะที่ดีและมีอยูจริง
ถาความหลากหลายที่ดํารงอยูถูกจัดการโดยภาครัฐไดอยาง ดีจริง หรือ มีอยูจริง ในแผนการดําเนินงาน
ของภาครัฐและฝายการปกครองในพื้นที่แลว ทําไมจึงยังเกิดปญหาความไมสงบและการใชความรุนแรง หรือกลาว
อีกอยางวา จะหลากหลายอยางไรปญหาความไมสงบก็ยงั เกิดขึน้ และดํารงอยู หรือการทีพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต
ถูกสรางภาพลักษณเผยแพรรูปโฉมแหงความหลากหลาย การยอมรับและการเขาใจตอความหลากหลายก็ยังเปน
ปญหาในหมูคนที่อยูในพื้นที่เดียวกันหรืออยูใกลเคียงกัน คําถามที่สําคัญคือ ความหลากหลายเชนใดที่มีสวนตอ
การลดหรือไมสรางปญหาตอการอยูร ว มกัน การยอมรับอยางจริงใจตอความหลากหลาย ทัง้ จากภาครัฐและประชาชน
ในพื้นที่ดังกลาวมีอยูจริงหรือไม และจะยอมรับความหลากหลายไดดวยวิธีการใด ในการศึกษานี้หากไดรับขอมูล
คําตอบจากทุกฝายในพื้นที่ ที่ครอบคลุมและครบถวนพอ จะเปนตัวแปรสําคัญที่อาจนําสูการไขปญหาวา ควรจะ
ทําอยางไรในการออกแบบความหลากหลายในการอยูรวมกันในอนาคต ถึงเวลาแลวหรือยังที่ตองสํารวจตรวจสอบ
ความหลากหลายที่อาจไมหลากหลายจริง ผานมุมมอง ความเขาใจ และความรูสึกของคนพื้นที่แหงนี้ เพราะเปลือก
ที่พยายามสราง ยอมมีความจริงแทนอยกวาปรากฏการณ สภาพการณที่เกิดขึ้นจริง ที่เปนแกนแกนของปญหา
ความหลากหลายในทางชีวภาพของปาเขา สามารถวัดไดจากจํานวนความหนาแนนและความถีข่ องพืชพันธุ
และสัตวปาตอขนาดของพื้นที่ซึ่งดํารงอยูและเติบโต แพรพันธุ ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายทางสังคม เผาพันธุ
ชาติพนั ธุข องมนุษยกเ็ ชนเดียวกัน สามารถทีจ่ ะทําการสํารวจและวัดไดถงึ จํานวนและประเภททีห่ ลากหลาย พรอมทัง้
ยังสามารถสํารวจและคาดการณถงึ การเติบโตและการเปลีย่ นผานตามยุคสมัย ดังเทือกเขาบูโดทีม่ คี วามหลากหลาย
ในดานพืชพันธุส ตั วปา มากเพียงใด ความแตกตางหลากหลายของผูค น กลุม ชน กลุม ชาติพนั ธุต า ง ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต ก็สามารถทําการสํารวจไดเชนเดียวกัน
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ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา อดีตอาจารยประจําสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ทําหนาทีส่ อนวิชารัฐศาสตรเบือ้ งตนและวิชาการเมืองการปกครอง นอกจากจะสอนความรูใ นภาคทฤษฎีแลว ทานยัง
พานักศึกษาลงชุมชนศึกษาสถานทีท่ างประวัตศิ าสตรทสี่ าํ คัญในทางสังคมการเมืองของปตตานี ทีเ่ ชือ่ มโยงแหลมมลายู
เขากับผูคนตางที่ตางวัฒนธรรมในฐานะอาณาจักรเกาแกที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร ทานมักแนะนําลูกศิษยที่
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ใหทําความเขาใจความแตกตางหลากหลายของผูคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ผานการสังเกต การลงศึกษาชุมชน การสํารวจความเปนอยูแ ละเงือ่ นไขการดําเนินชีวติ ตามความแตกตางของลักษณะ
ทางภูมิศาสตรของพื้นที่ โดยไมเพียงแตการจัดแบงคนออกตามศาสนาที่เขานับถือ ตามชาติพันธุ พันธุกรรมที่แตละ
กลุมชนตาง ๆ ตระหนักและดํารงอยู
แมวา ตัวอาจารยเองจะเปนชาวมลายูมสุ ลิมทีม่ เี ลือดผสมระหวางชาติพนั ธุป าทานและชาติพนั ธุม ลายูในพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาส อาจารยทา นมักยกตัวอยางภูมปิ ญ
 ญาในการแบงแยกและทําความเขาใจวิถี วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ
และความจําเปนพื้นฐานของคน โดยมองลงมาจากดานบนตามภูมิศาสตรของอาณาบริเวณพื้นที่แหงนี้ซึ่งสงผลตอ
ความเปนอยู ความคาดหวัง ความสนใจและการมีสวนรวมทางการเมือง โดยอางถึงปญญาชนคนสําคัญในหนา
ประวัติศาสตรมลายูมุสลิมไทย คือ อาจารยเสนีย มะดากะกุล อดีตอาจารยประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี และเคยเปนอดีตสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสในยุคป ๒๕๒๐ อาจารยพรี ยศ ราฮิมมูลา
แนะนํานักเรียนรัฐศาสตรวา
สําหรับนักเรียนการเมืองการปกครอง เราตองเรียนรูลักษณะพื้นฐานของคนในพื้นที่แหงนี้ อยางรอบดาน
และเขาใจ อาจารยเสนีย มักแนะนําเสมอวาเวลาที่จะทํางานทางการเมืองในพื้นที่แหงนี้ อาจารยเสนียจะแบงคน
ออกเปน ออแฆอาเละฮีเล (คนริมทะเล) กับ ออแฆอาเละอูลู (คนริมภูเขาหรือคนตนนํ้า) และคนอีกกลุมชนหนึ่ง
ที่ถูกเรียกและเรียกตัวเองวา ออแฆดาฆะ (คนพื้นราบหรือคนบนบก) โดยแบงรายละเอียดดังนี้
ออแฆอาเละฮีเล (คนริมทะเล) หมายถึง คนหรือกลุมชนที่อาศัยและตั้งรกรากอยูริมทะเลทั้งบริเวณชายฝง
และเมืองเการิมทะเล ไมเพียงเฉพาะชาวประมง หากรวมถึงคนเมืองทีไ่ ดรบั ความเจริญทัง้ ทางดานการคา การศึกษา
และการไดรับอิทธิพลจากการเปนเมืองทา การแลกเปลี่ยนสินคาและการเปนเมืองปากแมนํ้า ริมชายฝงทะเลและ
ตั้งอยูบริเวณชายแดน อาทิ อําเภอหนองจิก อําเภอเมืองปตตานี อําเภอสายบุรี อําเภอเมืองนราธิวาส และอําเภอ
ตากใบ
คนและกลุมชนในพื้นที่เหลานี้ไดรับอิทธิพลทางการคา การแลกเปลี่ยนสินคา การอพยพของแรงงาน
การมาเยือนของอาคันตุกะ การเดินเรือทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ ความเสีย่ งในการออกทะเลและภาวะหนีส้ นิ ทีม่ า
จากการคาการลงทุน และการประมงทีม่ ภี าวะแปรผันตามลมฟาอากาศ และสภาพทางภูมศิ าสตรทสี่ ง ผลตอลักษณะ
นิสยั และความตองการทีจ่ ะไดรบั การตอบสนองทีร่ วดเร็วจากกิจกรรมทีเ่ ปนผลมาจากดําเนินนโยบายของรัฐ รวมทัง้
การตอบสนองความตองการจากนักการเมือง
ออแฆอาเละอูลู (คนริมภูเขาหรือคนตนนํ้า) หมายถึง คนหรือกลุมชนที่อาศัยและตั้งรกรากอยูริมชายเขา
ตลอดทั้งบริเวณเทือกเขาบูโดและสันกาลาคีรี จากทิศเหนือจรดทิศใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูลึกเขาไปจากชายฝงดาน
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
คนกลุม นี้ นอกจากเปนคนพืน้ เมืองเดิมแลว ยังมีคนปา ซาไก ชาวจีนอพยพ ชาวจีนกลุม ผูร ว มพัฒนาชาติไทย
และกลุม คนทีอ่ พยพมาจากริมชายฝง ทะเลเขามาตัง้ รกราก บุกเบิกพืน้ ทีแ่ ละตัง้ ชุมชนใหม รวมทัง้ กลุม คนทีอ่ พยพมา
ดวยนโยบายของภาครัฐในการสรางนิคมสรางตนเอง ที่อพยพคนจากภาคอีสานและภาคใตตอนบน หลังจากเกิด
เหตุการณอทุ กภัยครัง้ ใหญทแี่ หลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ เขามาบุกเบิกพืน้ ทีท่ าํ สวนยาง
สวนผลไม ทั้งที่อําเภอสุคีริน และอําเภอบันนังสตาและอําเภออื่น ๆ โดยคนในพื้นที่แหงนี้สวนใหญอยูในวิถีเกษตร
ทําสวนและใชระยะเวลาในการรอผลผลิต รวมทัง้ ไมคาดหวังและไมรอพึง่ พาการพัฒนาจากภาครัฐ และไมตงั้ ความหวัง
กับนักการเมืองมากนัก เพราะสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง
ออแฆดาฆะ (คนพื้นราบหรือคนบนบก) หมายถึง คนหรือกลุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ราบลุม บางพื้นที่เปน
พื้นที่ทํานา บางพื้นที่เปนปาพรุ พื้นที่ชุมนํ้า ซึ่งเปนพื้นที่ที่เคยเปนอูขาวอูนํ้าที่อุดมไปดวยทรัพยากรอาหารที่เปน
ผลผลิตของคนในพืน้ ที่ คนในพืน้ ทีเ่ หลานีใ้ ชชวี ติ เชือ่ มโยงระหวางคนริมเขากับคนริมทะเลเขาดวยกัน บางสวนทําการคา
รับปลาจากริมทะเลมาขายตามตลาดนัดในพื้นที่บก รวมถึงเปนชุมทางในการคมนาคมที่เชื่อมโยงคนที่มีทรัพยากร
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 รวมทั้งทราบถึงจารีตพื้นฐาน ทั้งเรื่องความคาดหวังตอคนอื่น
การพึ่งตนเอง การพึ่งพาและการยอมรับและเขาใจตอกฎหมายและกติกาของรัฐ เพราะกลุมชนที่มีแตกตางทาง
ภูมิศาสตร ยอมมีความละเอียดออนทั้งเรื่องศาสนา ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกตางกัน การเขาถึงระบบ
การศึกษาที่บางทองถิ่นมีลักษณะเฉพาะและมีระดับของการศึกษาของคนในชุมชนที่แตกตางกัน และยังรวมถึง
รายละเอียดอื่น ๆ ของการดําเนินชีวิต อาทิ ทักษะทางการคา การแลกเปลี่ยน การผูกมิตร การไดมาของรายได
ภาวะหนี้สิน ความเขาใจตอสิ่งที่เรียกวา การเมือง การเขาถึงและเขาใจความหมายของสิ่งที่เรียกวา ระบบ
ประชาธิปไตย การเคารพหรือการเชื่อผูนํา การยอมอยูใตผูมีอิทธิพล รวมถึงเรื่องความคาดหวังตอตัวนักการเมือง
นโยบายทางการเมืองและมาตรการการพัฒนาจากเจาหนาที่รัฐที่แตกตางกัน
ความแตกตางของกลุมคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หากมองผานการวิเคราะหทางภูมิศาสตรเชนนี้
จะแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายอีกชนิดหนึ่งที่ไมใชแบงคนออกตามศาสนาที่นับถือ แบงตามชาติพันธุ หรือแบง
ตามเขตการปกครอง ซึง่ เปนประเด็นสําคัญทีร่ ฐั ตองตระหนักและปรับตัว อันจะสงผลถึงการวางมาตรการหรือนโยบาย
ทางการพัฒนาในแบบทีไ่ มเหมารวมและเขาใจลักษณะเฉพาะความตองการของกลุม ชน และสามารถแยกแยะปญหา
และแกไขปญหาไดอยางตรงจุด เชน ออแฆอาเละอูลู ออแฆดาฆะ มักจะประสบปญหาเรื่องราคายาง ราคาผลผลิต
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เชน ลองกอง ทุเรียน ลางสาด การทํานา ราคาขาวและผลผลิตอื่น ๆ ปญหาการบุกรุกปาและการประกาศเขตพื้นที่
อุทยานซอนทับเขตที่ทํากินของชาวบาน สวนออแฆอาเละฮีเล (คนริมทะเล) จะประสบปญหาเรื่องอวนลากอวนรุน
การประมงขนาดใหญกับขนาดเล็ก การดูแลทรัพยากรชายฝง ปญหาที่มาจากคลื่นลม รวมทั้งเรื่องที่มาจากการคา
และการประมง เชน เรื่องแรงงานเถื่อน การแปรรูปและการสงขายอาหารทะเล โรงงานอุตสาหกรรม ปญหา
สิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง เปนตน
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การจัดการความหลากหลาย หากไมวางอยูบ นฐานความเปนชาตินยิ มแบบสุดขัว้ แลว รัฐตาง ๆ อาจสามารถ
ออกแบบ สรางมาตรการ วิธีการหรือนโยบายตาง ๆ ใหออกมามีผลบังคับใชหรือสื่อเชิญชวนสมาชิกภายในรัฐนั้น ๆ
ไดเขาใจ เขาถึงและจินตนาการถึงความหลากหลายไดอยางทั่วถึง ภายหลังจากประเทศมาเลเซียไดรับเอกราช
และเคยประสบปญหาการกระทบกระทั่งระหวางชาวมลายูมุสลิมกับชาวจีนมาเลยถึงขั้นมีผูเสียชีวิต๙ รัฐบาลกลาง
จึงเนนยํ้าเรื่องการปกครองที่ใหความสําคัญตอความหลากหลาย การเขาถึงสิทธิพื้นฐานและการสื่อมาตรการและ
นโยบายภาครัฐใหมีผลอยางเปนรูปธรรม ในสวนนี้จะขอนําเสนอประสบการณและปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมในการ
บริหารรัฐกิจและการปกครองชนกลุมนอยในพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ปรากฏการณที่ ๑ ในระหวางทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ ประเทศมาเลเซียออกแบบวิธกี ารจัดการชนกลุม นอย
(Indigenous Ethnic Groups) ที่ถูกเรียกและเรียกตัวเองวา โอรัง อัสลี (Orang Asli) หรือ ชาวปาซาไกหรือ
กลุม คนทีอ่ าศัยในปาดงดิบบนเขาสูงบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของมาเลเซียและทางตอนใตของไทย โดยทางการ
ไดวางนโยบายและนําสูการปฏิบัติในการนําตัวแทนของชาวซาไกเพศชาย ๒ คน ที่เมือง Gerik รัฐ Perak โดยสง
ทัง้ สองคนไปเรียนดานการสือ่ สารมวลชนจนถึงระดับปริญญาเอกทีป่ ระเทศอังกฤษ ในฐานะประเทศแมทเี่ คยปกครอง
มาเลเซียในยุคลาอาณานิคม นโยบายดังกลาวมีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรของชนกลุมนอย โดยวางเปาหมาย
ใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลว เมื่อกลับมาใหมีหนาที่เปนผูประกาศขาวทางวิทยุ (DJ) เพื่อการประชาสัมพันธ
(ทั้งภาษาซาไก ภาษามาเลยกลางและภาษาอังกฤษ) เปนกระบอกเสียงเชื่อมโยงขาวสาร ความตองการระหวาง
ชาวซาไก ประชาชนและเจาหนาที่ทองถิ่น รวมทั้งกับหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งนําเสนอขาวที่นําสูความไววางใจ
เขาอกเขาใจในการอยูรวมกัน ทั้งระดับรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลกลางในการปกครองพื้นที่บริเวณชายแดน
พรอมกันนีท้ างรัฐไดเปดโอกาสใหชนกลุม นอยเหลานัน้ ทีอ่ พยพอยูใ นพืน้ ปาดงดิบ ไดมโี อกาสตัง้ หมูบ า นชุมชน
เปนหลักแหลง ไดรับบัตรประชาชนและรับรองสิทธิ์ในการเปนพลเมืองเต็มขั้น และเปนสวนหนึ่งของการไดรับสิทธิ์
เปนภูมิบุตร (Pumi Butra) สามารถครอบครองซื้อขายและพัฒนาที่ดินใหเกิดประโยชน โดยรัฐลงทุนในดาน
โครงสรางพื้นฐาน และรับสมัครคนพื้นถิ่นเหลานั้นเพื่อการจัดตั้งกองกําลังทหารอาสาสมัครรักษาดินแดน โดยรัฐ
จายทั้งเงินเดือนและมีสวัสดิการบานพัก เพื่อชวยรัฐทํางานในทางการขาว สรางแนวรวมในการพัฒนาทองถิ่นและ
การพิทักษรักษาดินแดน
๙

ประเทศมาเลเซียเปนอีกประเทศหนึง่ ทีเ่ ผชิญปญหาเรือ่ งการจัดการความหลากหลายของกลุม ประชากรภายในประเทศนับแตอดีต
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๑๙๖๙ เกิดการกอกวนสรางความไมสงบจนรัฐบาลในสมัยนั้นตองประกาศภาวะฉุกเฉิน เกิดการตอสูอยาง
นองเลือด สงผลทําใหมผี เู สียชีวติ กวา ๑๙๖ บาดเจ็บ ๔๐๙ คน บานและทรัพยสนิ เฉพาะในกรุงกัวลาลัมเปอรกวา ๖,๐๐๐ หลังคาเรือน
ถูกทําลายเสียหาย โดยยังไมนับความเสียหายในหัวเมืองอื่นๆ อาทิ ที่รัฐปนังและรัฐเปรัค อีกทั้งยังเกิดเหตุการณตอเนื่องตอไปอีก
เปนเวลา ๒ เดือน ดูรายละเอียดไดในงานของพรรณี ฉัตรพลรักษ (แปล) มนัส เกียรติธารัย. (บรรณาธิการ) ๒๕๕๑. ประวัตศิ าสตร
มาเลเซีย. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทย, น. ๔๙๓-๔๙๕
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ปรากฏการณที่ ๒ ในระหวางทศวรรษ ๑๙๘๐ ทางการมาเลเซียไดจัดทําปายโฆษณาเผยแพรเนื้อหา
การพัฒนาคน พรอมทั้งนําเสนอภาพความหลากหลายของกลุมคนเชื้อชาติตาง ๆ ที่ดํารงอยูในประเทศ โดยจัดวาง
ปายโฆษณาดังกลาวในจุดสําคัญ ๆ ของรัฐในหลายจุดทัว่ ประเทศ ทัง้ ในเมืองและริมชายแดนของประเทศ ปายโฆษณา
ดังกลาวมีเนื้อหาที่สื่อถึงภาพเด็กชายหญิง ตางสีผิว ตางศาสนา ตางชาติพันธุ ไมวาจะเปนชาวมลายู ชาวจีนหรือ
ชาวฮินดูและชนกลุม นอยอืน่ ๆ มีผวิ พรรณหนาตา ศรัทธา ความเชือ่ ทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ เปนตัวแทนกลุม คนในชาติพนั ธุ
ตาง ๆ ที่ดํารงอยูในประเทศอายุระหวาง ๖-๑๐ ขวบ ถายภาพยืนเรียงกันเปน ๒ แถว โดยเด็กแตละคนหันหนาตรง
และสวมเครื่องแบบในวิชาชีพที่แตกตางกัน เด็กบางคนสวมชุดทหาร บางคนสวมชุดพยาบาล บางคนสวมเสื้อ
กราวนดแพทยพรอมเครื่องหูฟง บางคนสวมชุดบุรุษไปรษณีย บางคนสวมชุดนักบวช บางคนสวมชุดผูนําศาสนา
บางคนสวมชุดสูทเพือ่ บงบอกถึงวาเปนนักธุรกิจหรือนักการเมือง บางคนสวมชุดเพือ่ บงบอกถึงวาเปนนักวิทยาศาสตร
หรือนักเคมี และบางคนสวมชุดนักบินทองอวกาศ ยืนยิ้มเรียงกันในภาพเดียวกัน
จากการศึกษาพบวา ทางการมาเลเซียอาจไมมีการประเมินผลวา ปายดังกลาวสงผลอยางไรตอผูพบเห็น
แตจากการสังเกตพบวา บางคนอาจมองดูปายดังกลาวอยางผิวเผิน ไมคิดอะไรตอหรือบางคนมองเห็นทุกวันก็รูสึก
เฉย ๆ บางคนทีช่ า งคิดอาจพินจิ อยางใครครวญและฉงนสงสัยวา รัฐบาลพยายามจะบอกอะไรกับประชาชนหรือผูพ บเห็น
ภาพดังกลาว และบางคนอาจยืนจองอยูน าน พรอมคิดตอวาปายโปสเตอรดงั กลาวพยายามสือ่ อะไร หลายคนอาจได
คําตอบที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวาผูมองภาพนั้นเปนใครและคิดไดในแงมุมไหน
ไมวา ผลของการพบเห็นของแตละคนจะเปนอยางไร แตภาพดังกลาวคงสงผลและทํางานกับจินตนาการของ
ผูพ บเห็น ดวยเนือ้ หาทีส่ อื่ ภาพเด็กทีห่ มายถึง อนาคต ความหลากหลายของเด็กทีม่ ผี วิ พันธุแ ละชาติพนั ธุแ ตกตางกัน
สื่อถึง คาของความเปนคน ที่เทากันในสิทธิความเปนพลเมืองเหมือนกัน และเครื่องแตงกายตามวิชาชีพที่สวมใส
หมายถึง ความเจริญกาวหนาของชีวิต ตามที่แตละคนมุงหวัง รวมทั้งความหลากหลายของคนในชาติที่มีโอกาส
เหมือน ๆ กัน แมจะมีวิชาอาชีพที่แตกตางกันก็ตาม เนื้อหาในภาพยังสะทอนถึงวา ไมวาเด็กคนนั้นจะรวยหรือจน
เขาก็มีความหวัง ไมวาผูนั้นจะเปนเด็กนักเรียนที่กําลังมุงมั่นรํ่าเรียนในประเทศที่ตนสังกัดอยู ผูปกครองของลูก
ครูท่ีทําหนาที่สอนเด็ก ขาราชการทุกภาคสวนที่รวมพัฒนาประเทศ ชาวตางชาติหรือนักทองเที่ยวที่เห็นภาพนี้
คงมีสว นสรางความรูส กึ การรับรูท ที่ าํ ใหเห็นไดวา ประเทศนีม้ อี นาคต มีความหลากหลาย มีความความเจริญกาวหนา
รอทุกคนอยูในภายภาคหนาอยางเทาเทียม
ผูผลิตและคิดคนเนื้อหาการสื่อภาพ คงอยากจะสื่อวาเด็กเหลานี้หรือลูก ๆ ของทานสามารถเติบโตไดใน
ประเทศแหงนี้ไดอยางมีความหวัง เด็ก ๆ สามารถเติบโตและไดเปนในสิ่งที่ใฝฝนตามความมุงมั่นที่อยากจะเปน
มีความหวังกับอนาคตและเห็นภาพความเจริญกาวหนาของคน กลุมคนของชาติพันธุตนเองและสามารถมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไมแบงวาคุณจะนับถือศาสนาใด สีผิวใดหรือชาติพันธุใดก็ตาม แมเนื้อหาในปาย
อาจไมใชความจริงทางสังคม เปนเพียงความจริงบนปาย เชนเดียวกับ เนื้อหาในแผนที่ไมใชตัวอาณาเขตที่แทจริง
ความเปนจริงทางสังคมการเมืองของประเทศมาเลเซียในยุคนัน้ อาจจะเปนหรือไมเปนไปตามเนือ้ หาของปายโฆษณา
ชิน้ ดังกลาวก็เปนได แตคนทีม่ องเห็นปายโฆษณาดังกลาวก็อาจเห็น เชือ่ และจินตนาการไปแลววาเบือ้ งหลังปายโฆษณานี้
ประเทศแหงนี้มีความหวัง
ปรากฏการณที่ ๓ เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๘ ที่รัฐปนัง เมืองทาเกาแกฝงอันดามันที่เคยเปนสวนหนึ่งของดินแดน
สยามที่เรียกกันวา เกาะหมาก ในอดีตประเทศไทยเสียดินแดนนี้ในแกอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในชวง
๔๔
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วันชาติของประเทศมาเลเซีย ที่เกาะแหงนี้มีโปสเตอรแผนพับใชแจกจายแกผูคนและเผยแพรแกนักทองเที่ยวที่มา
เทีย่ วภายในเกาะ ซึง่ ปนงั เปนเกาะทีม่ รี ากทางประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม เปนเมืองทาทีเ่ จริญรุง เรืองมานับ ๑๐๐ ป
มีความหลากหลายของกลุมคนที่อาศัยอยูและมาทองเที่ยว รวมถึงมีสถานที่สําคัญ ๆ ทั้งมัสยิดของชาวมลายูมุสลิม
มัสยิดมุสลิมเชื้อสายอินเดีย โบสตฮินดู โรงพยาบาลฝรั่ง โรงเรียนจีน รวมทั้งวัดไทยที่ตั้งอยูบนเกาะเดียวกัน
โปสเตอรแผนพับทีเ่ ผยแพรในชวงเทศกาลวันชาติ (National Day) มาเลยเซียดังกลาว เปนภาพถายขนาดเล็ก
มีเนือ้ หาภาพหลัก คือ ภาพหญิงชราชาวจีนนัง่ เย็บจักร ผืนผาทีเ่ ธอบรรจงวางมือเพือ่ การตัดเย็บ คือ ธงชาติของประเทศ
โดยมีหลานชายยืนอยูขาง ๆ คลายกับเด็กชายคนนั้นกําลังรับฟงคําแนะนําจากหญิงชราคนดังกลาว ถึงความสําคัญ
ของกิจกรรมที่ทานกําลังทําอยู บรรยากาศภายในภาพบงบอกถึงสถานที่ ซึ่งเปนมุมหนึ่งภายในบานของชาวจีน
ภาพในโปสเตอรยอ มผานการผลิตคิดคนเพือ่ วัตถุประสงคอะไรบางอยาง หากผูไ ดรบั ภาพทีป่ รากฏบนแผนพับ
ดังกลาว แลวตั้งใจดูอยางพินิจพิเคราะหคงพอที่จะเขาใจความหมายของผูผลิตที่พยายามสื่อถึงความรักชาติ ผาน
การเย็บผืนธง การสงตอจิตสํานึกระหวางวัยเรือ่ งความเปนชาติสคู นรุน ตอไป รวมทัง้ สือ่ ถึงความเปนคนในชาติพนั ธุจ นี
ที่เปนชนสวนนอยของประเทศ แตก็รักชาติไมนอยไปกวาคนในชาติพันธุอื่น ๆ ของประเทศ วิธีการนี้เปนอีก
มาตรการหนึง่ ของภาครัฐในระดับทองถิน่ ทีม่ งุ เนนการสือ่ ความหมายของการอยูร ว มกัน รวมทัง้ ในพืน้ ทีเ่ กาะดังกลาว
ยังสงเสริมการจัดงานเฉลิมฉลอง และการติดตั้งธงชาติตามสถานที่ราชการและบานเรือน การชูธงชาติหรือการนํา
ธงชาติขนาดเล็กมาประดับยานพาหนะโลดแลนไปตามถนนทั่วทั้งเมือง
ภาพในแผนพับดังกลาวคงปรากฏแกสายตาและสรางความคิดของผูพบเห็น แลวพินิจพิเคราะหวาภาพคง
สือ่ ถึงวา คนจีนมาเลยกร็ กั ชาติ เหมือนกําลังจะบอกวาชนกลุม อืน่ ๆ ทีไ่ มใชเพียงชนกลุม ใหญทเี่ ปนชาวมลายูเทานัน้
ทีล่ ว นแตรกั และมีความรูส กึ เปนเจาของ มีความภาคภูมใิ นชาติทตี่ นดํารงอยู ภูมใิ จตอถิน่ ทีต่ งั้ รกรากและตนสังกัดอยู
มีรอยตอระหวางอดีตกับอนาคต (คนชราและเด็ก) แสดงกริยาถึงความเอาใจใส ใหความสําคัญตอผืนธง ซึ่งเปนสิ่งที่
สมมุติวาเปนตัวแทนความเปนรัฐชาติหรือประเทศโดยใชธงชาติเปนสื่อ จุดประสงคที่สําคัญ คือ สรางความรูสึกถึง
การเปนที่ยอมรับในความแตกตาง และเขาถึงความหลากหลายในการรวมกัน
ผลจากการดําเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ ดวยการวางยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาที่มุงเนน
ความหลากหลาย รูปธรรมประการหนึ่งที่รัฐบาลกลางของมาเลเซียดําเนินการมามากกวา ๓๐-๔๐ ปนับแตอดีต คือ
การที่มาเลเซียเปนประเทศแรกในกลุมอาเซียน ที่เปดโอกาสใหคนในชาติพันธุหลักของชาติสามารถมีสถานีโทรทัศน
ที่มีการสื่อในภาษาครบทั้ง ๓-๔ ภาษาหลักคือ ชองภาษามลายูกลาง ชองภาษาจีน และชองภาษาอินเดียและ
ชองขาวภาษาอังกฤษ โดยทุกชองอยูภายใตการดูแล ควบคุมและสนับสนุนจากรัฐ มีการสื่อขาวของทั้งภาคราชการ
และภาคเอกชน รวมถึงสาระดานความบันเทิง กีฬา และการบรรยายศาสนธรรมและกิจการทางศาสนา ที่สื่อสาร
ดวยภาษาหลักของกลุม ชาติพนั ธุท แี่ ตกตางกัน แตทกุ คนสามารถเขาถึงขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน ซึงเปนการสราง
ความเขาใจทามกลางความแตกตาง เปนที่ภาคภูมิใจของคนในชาติแมจะมีภาษาและศาสนาที่แตกตางกัน
กาลเวลาผานมา ๓๐-๔๐ ปรัฐบาลมาเลเซียยังคงยืนหยัดกับการพยายามที่จะนําเสนอภาพที่ชวนคิด
สรรคสรางเนือ้ หาและภาพลักษณในการอยูร ว มกัน สรางความเชือ่ มัน่ และภาคภูมใิ จในความเปนชาติ และมีพนื้ ทีท่ างสือ่
ใหแกชนกลุมนอยอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงสรางความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติ ดวยการพัฒนาคนเพื่อการสราง
บุคลากรของชาติเดินทางขึน้ สูห ว งอวกาศ สรางวีรบุรษุ ทีน่ า ยกยองและภาคภูมใิ จ (National Hero) เปนประเทศแรก
๔๕
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ของกลุมประเทศอาเซียน และเมื่อถึงวันชาติของประเทศ รัฐบาลมาเลเซียยังใหความสําคัญตอความหลากหลาย
เชนเมื่อป ๒๐๐๘ ซึ่งเปนปที่ ๕๑ ของการเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราช นอกจากจะมีการแสดงแสนยานุภาพ
ทางการทหาร การแสดงการละเลนของชนพื้นเมืองที่แสดงถึงความหลากหลายและรํ่ารวยชาติพันธุและชนเผา
อดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลเลาะห อะหหมัด บาดาวี ของมาเลเซีย กลาววา คนทั่วโลกประทับใจมาเลเซียที่เปน
ประเทศที่ประชากรหลากเชื้อชาติแตสามารถอยูรวมกันไดดวยความอดทนอดกลั้น สันติสุขและความสามัคคี
และยังกลาวอีกวา ความเปนหนึ่งเดียวในชาติเปนปราการสําคัญที่จะปองกันภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและ
ในประเทศได๑๐
แมทางการไดแบงชาวมาเลเซียออกเปน ๓ เชื้อชาติหลัก ๆ ไดแก คนเชื้อสายมาเลย (มลายู) เชื้อสายจีน
และเชื้อสายอินเดีย๑๑ แตรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลกลางไมไดใหโอกาสหรือมุงพัฒนากลุมเชื้อชาติหลัก ๆ เทานั้น
หากแตยังครอบคลุมกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอยยอย ๆ ใหเขาถึงโอกาสในการพัฒนา อันเปนรากฐานสําคัญของ
การสรางความมั่นคงยั่งยืนแกรัฐไดดวยเชนเดียวกัน
ขอคนพบ เรื่องความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นตอความหลากหลายและความไม
หลากหลายในการอยูรวมกันและการจัดการของภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

กลุมชาวจีน
ประวัติศาสตรไมมีการบันทึกวาใคร คือชาวจีนคนแรกหรือชนชาวจีนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต หากนับบุคคลทีเ่ ปนทีร่ จู กั ในประวัตศิ าสตรปต ตานี คงจะเปนพีช่ ายของลิม้ กอเหนีย่ ว (ตอมา
ถูกยกสถานะเปนเจาแม) คือ ทานลิ้มโตะเคี่ยม หรือที่เรียกกันวา ลิ้มเตาเคียน ตามบันทึกของจดหมายเหตุ
ราชวงศเหม็ง เรื่อง ประวัติเมืองลูซอน ระบุวาป พ.ศ. ๒๑๑๙ คือปที่ ลิ้มเตาเคียน ถูกปราบรามมาจากเมืองจีน
ผานเวียดนาม มาอาศัยในกรุงศรีอยุธยาและตอมาไดมาตั้งรากฐานอยูที่เมืองปตตานี๑๒ และไดเขารีตเปนมุสลิม
แตงงานกับสาวพืน้ ถิน่ และมีนอ งสาวชือ่ ลิม้ กอเหนีย่ วมาตามหาเพือ่ ใหพชี่ ายกลับบานเกิด จนลิม้ เตาเคียนเกิดแตงงาน
และมีลูกหลานสืบเชื้อสายเลือดผสมระหวางชาวจีนกับมลายูมุสลิมจนปจจุบัน
ในแวดวงวิชาการไมเคยมีการสํารวจและพิสูจนทราบอีกเชนเดียวกันวาลูกหลานของทาน ลิ้มเตาเคียน
และคนจีนอื่น ๆ ที่สืบเชื้อสายมาจนสมัยปจจุบันมีจํานวนเทาใด มีการตั้งรกรากขยายเผาพันธุมาแลวกี่ชั่วอายุคน
หากแตเปนการเชื่อกันโดยมีบันทึกวาลูกหลานของ ลิ้มเตาเคียน เปนมุสลิมและคนในเชื้อสายนี้ตั้งรกรากอยูที่ตําบล
บางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานีในปจจุบัน ชนกลุมนี้มีสวนสําคัญในการทําการคาและรวมพิทักษปกปอง
ราชอาณาจักรปตตานีในอดีต ทั้งยามปกติสุขและยามสงคราม
๑๐

ที่มา : สํานักขาวไทยมุสลิม http://www.thaimuslim.com/overview.php?c=2&id=1916)
เนือ่ งจากพลเมืองของประเทศมาเลเซียเปนพลเมืองทีม่ เี ชือ้ ชาติผสมจากหลายชาติพนั ธุ หลายศาสนาและหลายวัฒนธรรม ทีไ่ มตา ง
จากประเทศไทย แตรัฐบาลมาเลเซียไดรับรองชาติพันธุหลัก ๆ ในสถานะที่แตกตางกัน เชน เชื้อชาติมลายู มีสถานะเปนเจาของ
ดินแดน โดยมีเผาจีนและเผาอินเดียเปนชนผูอพยพ และรัฐบาลไดใหเสรีภาพอยางเทาเทียมในเรื่องของภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและมีวนั หยุดของทุกศาสนาเปนวันสําคัญของชาติอยางเทาเทียมกัน อีกทัง้ ยังพบวา สําหรับผูน บั ถือศาสนาพุทธในมาเลเซีย
รัฐบาลไดสงเสริมและใหการสนับสนุนในดานการเผยแพรและกอสรางศาสนสถานจากเงินงบประมาณของประเทศอีกดวย
ธํารงคศักดิ์ อายุวัฒนะ. ๒๕๔๗. ไทยในมาเลเซีย. พิมพครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑, น. ๑๒๘-๑๒๙.
๑๒
ทองแถม นาถจํานง และ พรพล ปนเจริญ. ใน สืบตํานานเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว. สํานักพิมพเสียดฟา กรุงเทพฯ ๒๕๔๔. น. ๑๒.
๑๑
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จนปจจุบันชาวจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต ยังไมถูกแจงนับวามีจํานวนประชากรที่แทจริงจํานวนเทาใด
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 โดยสลับสับเปลี่ยนกันเปนประธานศาลเจาคราวละ ๑ ป
ชาวจีนที่อําเภอสุไหงโก-ลกบางสวนยายมาจากตําบลตันหยงมัส (ทางรถไฟ) จากนราธิวาส ปตตานี และสงขลา
และเนื่องจากเปนอําเภอที่ตั้งอยูบริเวณชายแดนอาชีพหลักของชาวจีนที่นี้คือ การคาขาย ธุรกิจการทองเที่ยว
และบางสวนรับราชการและเปนนักการเมืองทองถิ่น
สวนชาวจีนที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีชาวจีนอยูรวมกันกวา ๕ ชาติพันธุ คือ ชาติพันธุฮกเกี้ยน
(ถนัดคาขาย) ชาติพันธุแตจิ๋ว (ถนัดคาผา) ชาติพันธุกวางใส๑๗ (ถนัดปลูกขาวและทําสวน) ชาติพันธุฮากกา และ
ชาติพนั ธุก วางตุง ๑๘ รวมทัง้ กลุม ผูร ว มพัฒนาชาติไทยทีเ่ ปนชาวจีน ทีเ่ ขามาตัง้ ถิน่ พํานักภายหลังการเผยแพรอทิ ธิพล
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 โดยทั่วไปภาษาจีนฮกเกี้ยนเปนชื่อเรียกโดยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูพูดภาษาจีนฮกเกี้ยนมีมาก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งใน ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน. สารานุกรมกลุม
ชาติพันธุ: ฮกเกี้ยน. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. ๒๕๔๓.
๑๔
จีนไหหลํา หรือ ไหหนาน (ภาษาจีน: 海南, พินอิน: Hǎinán) คือมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด ตั้งอยู
ทางใตสุดของประเทศ ประกอบดวยเกาะหลายเกาะ โดยที่เกาะที่ใหญที่สุดคือเกาะไหหลํา เมื่อชาวจีนพูดเกี่ยวกับ “ไหหนาน”
ในภาษาจีน มักจะหมายถึงเฉพาะเกาะไหหลํา เมื่อพูดถึงมณฑลไหหลําจะใชคําวา “ไหหนานเฉิ่ง” เมืองหลวงคือ เมืองไหโขวใน
ไหหลํามี กลุมชาติพันธุ อีก ๔ กลุม คือ กลุมชาติพันธุฮั่น ๘๓ % หลี ๑๖ % มง ๐.๘ % จวง ๐.๗ % ที่มา: http://th.wikipedia.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
กันวามีบรรพบุรุษที่มีตนกําเนิดบริเวณมณฑลเหอหนานและซานซี ทางตอนเหนือของจีนเมื่อราว ๒,๗๐๐ ปที่แลว ชาวแคะสวน
มากที่อาศัยอยูนอกแผนดินใหญจะอาศัยอยูที่มาเลเซีย สิงคโปร สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน) และ ไทย ที่มา: http://th.wikipedia.
org/wiki/%E0%B
๑๖
จีนแตจวิ๋ หรือ เฉาโจว (潮州) ในภาษาอังกฤษสะกดหลายแบบ Chaozhou, Teochew, Teochiu, Diojiu, Tiuchiu, Chiuchow
หมายถึงสําเนียงแตจวิ๋ สําเนียงหนึง่ ในภาษาจีน หรือจังหวัดแตจวิ๋ เขตการปกครองในประเทศจีนอยูท างทิศตะวันออกของมณฑล
กวางตุง ในประเทศไทยมักนิยมเรียกตนเองวาเปนจีนแตจวิ๋ ชนกลุม นีม้ กั อาศัยบริเวณจังหวัดริมทะเลรอบอาวไทยและมีความชํานาญ
ทางการคา ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/%
๑๗
จีนกวางใส คือ คนจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางซี (Guangxi) ชาวจีนทางใตของไทยที่พูดภาษากวางตุงได มีอยูไมนอยเปนลูก
หลานของชาวอําเภอหยง มณฑลกวางสี ที่บรรพบุรุษอพยพไปอยูมาเลเซียกอน ตอมาอพยพขึ้นเหนือสูประเทศไทย ทางอําเภอ
ทับเที่ยง จังหวัดตรัง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชาวจีนกลุมนี้ไมสันทัดการคาขาย สวนใหญทําสวน
ยางพารา ไมคอ ยมีบทบาทในสังคมการเมืองไทย ผูค นจึงไมรวู า มีชาวจีนกวางสีอยูใ นเมืองไทย ทีม่ า : 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 และยังใชมากในหมูข องชาวจีนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตกบั เหลาชาวจีนโพนทะเลทัว่ โลกทีอ่ พยพไปจากมณฑลกวางตุง
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%
๑๓

๔๗
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ของจีนคอมมิวนิสตมาลายา สรางอุโมงคปยะมิตร และตั้งถิ่นฐานอยูที่ ตําบลตาเนาะฮแมเราะห (แปลวา ดินแดง)
จากความหลากหลายของกลุมชาติพันธุดังกลาว ชาวจีนอําเภอเบตงมีการจัดการภายในโดยมีสมาคม
แบงออกเปนชาติพนั ธุต า ง ๆ และมีศาลเจาประจําอําเภอเปนทีร่ วมกลุม และทํากิจกรรมรวมกัน ทัง้ การเรียนการสอน
ภาษาจีน การออกกําลังกาย และอนุรักษสืบสานประเพณีรวมกันแมจะมีภาษาและพิธีกรรมทางศาสนาบางสวนที่
แตกตางกันตามชาติพันธุของตนก็ตาม
เนือ้ หาขางตนเปนสวนหนึง่ ของการสะทอนวาชาวจีนทีอ่ าํ เภอเบตง จังหวัดยะลา ยอมตางจากชาวจีนทีอ่ าํ เภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสอยางสิน้ เชิง ทัง้ ทางดานวิถชี วี ติ การประกอบอาชีพ การฟน ฟูและการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม
การดํารงอัตลักษณ ภาษาและภูมิปญญาในการดํารงอยูของกลุมชนชาวจีนในหลากชาติพันธุ เนื้อหาตอไปนี้เปน
ขอคิดเห็นตอความหลากหลายและไมหลากหลาย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชาวจีนในพื้นที่ที่สะทอนความคิดเห็น ตอสิ่ง
ทีก่ ลุม ตนประสบและดํารงอยู โดยเขาเปนเพียงเสียงหนึง่ ทีอ่ าจไมใชในฐานะของตัวแทนของกลุม ชาวไทยเชือ้ สายจีน
ในจังหวัดชายแดนใตทั้งหมด
ในหมูชาวจีนเราก็หลากหลายมีกันมากกวา ๔-๕ สมาคม ที่โก-ลกเองมี ๔ สมาคม
กับอีกหนึ่งศาลเจา ผมเปนจีนแตจิ๋วมาจากสงขลา มาทําการคาที่นี่กวา ๕๐ ป พวกแตจิ๋ว
สวนมากในภาคใตมักอยูแถบชายฝงทะเล ทั้งสงขลา ปตตานี นราธิวาส ทราบไหมวาเจาแม
ลิ้มกอเหนี่ยวเองก็เปนจีนแตจิ๋ว ชาวจีนเราอยูที่นี่เราไมแบงแยกเราถือวาเปนคนไทย มีแต
สามจังหวัดนี่แหละที่พยายามไมนับตัวเองวาเปนคนไทย แมคนมุสลิมที่กรุงเทพฯเองก็พูดไทย
เขียนไทยเหมือนคนไทยทัว่ ไปเลย ผมคิดวาเปนเพราะภาษา คนมุสลิมทีน่ มี่ ภี าษาของตนเองเลย
ทําใหเขารูสึกวาไมอยากเปนคนไทยเหมือนคนภาคอื่น ๆ ที่เขาเปนไทยกันหมดแลว
เดี๋ยวนี้เราไมพูดภาษาจีนแลว เราพูดภาษาไทย แมในสมาคมของชาวจีน จะหาคน
พูดจีน เขียนจีนก็แทบจะไมมีอยูแลว ลูกหลานเราอยูที่นี่มาเปนรุนที่ ๕ รุนที่ ๖ ไมมีใครพูดได
ถาจะใหไดตองหาคนมาสอนแบบจริงจัง อาชีพของพวกเราคนจีน มีทั้งคาขาย ทั้งรับราชการ
คุณลองไปดูขาราชการชั้นผูใหญซิ ในกรุงเทพฯหรือทองถิ่น ตั้งแตสมัยจอมพล ป. แลว
ลวนแลวแตเปนคนไทยเชือ้ สายจีนทัง้ นัน้ พวกเราอยูใ นวงการตาง ๆ มากมาย เราภูมใิ จในความ
เปนคนไทยเราไมแบงแยก
นโยบายในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตผมวา
ไมควรมีเฉพาะเจาะจงกลุม ใดกลุม หนึง่ เชน ชาวมุสลิมอาจไดสทิ ธิพเิ ศษบางอยาง ชาวไทยพุทธ
ไดบางอยาง ของพวกเราอยูในสวนภาคธุรกิจการคา เราไดประโยชนจากนโยบายใหเงินกู
ปลอดดอกเบีย้ ชวยแกไขปญหาภาคธุรกิจใหเราอยูไ ด การลดหยอนภาษีและใหเงินกูด อกเบีย้ ตํา่
เปนประโยชนสําหรับเรา ตอนนี้นโยบายพิเศษนี้จะหมดอายุในเดือนกุมภาฯหนานี้ ทางเราก็จะ
ขอตออายุเพื่อใหการคาในพื้นที่แหงนี้ของเราอยูได๑๙

๑๙

สัมภาษณนายกสมาคมชาวไทยจีน (ศาลเจาสุไหงโก-ลก), ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒.
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กลุมชาวซิกข
ตามประวัติศาสตรชาวซิกขอพยพมาจากอินเดียยายเขามาอยูในประเทศไทย ภายหลังเกิดสงครามระหวาง
อินเดียกับปากีสถานในชวงหลังป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยมีตั้งถิ่นฐานหลัก ๆ ในพื้นที่เขตพระนคร และเนื่องจากมีความ
เชีย่ วชาญดานทักษะทางการคา ประกอบกับการคมนาคมทางรถไฟเชือ่ มโยงจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดชายแดนภาคใต
ชาวซิกขกลุมหนึ่งจึงกระจายตัวออกมาตั้งถิ่นฐานคาผา ในพื้นที่ทั้งในจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี
ที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลา มีศาสนสถานของชาวซิกขที่ชื่อวา คุรุดวาราศรีคุรุสิงหสภา ยะลา (วัดซิกข)
ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ มีประเพณีทางศาสนาที่สืบทอดกันมานับแตบรรพบุรุษ มีการประกอบศาสนกิจรวมตัวกัน
เพื่อรวมปฏิบัติศาสนพิธีทุกเชาวันอาทิตย สมาชิกทุกครอบครัวก็จะมาทําพิธีรวมกัน ชาวซิกขรุนแรกไดสรางหลัก
ปกฐานทํามาหากิน ทั้งทําการคา และดํารงอัตลักษณทางดานศาสนา พรอม ๆ กับความเจริญขึ้นของตัวเมืองยะลา
กวา ๖๐ ปที่ผานมาชาวซิกขที่ตั้งรกรากในพื้นที่แหงนี้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นและลดลงของจํานวนประชากรแปรผัน
ตามยุคสมัย ตัวแปรสําคัญคือความรุง เรืองทางการคาและผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ กอนป พ.ศ. ๒๕๔๗
พบวามีประชากรชาวซิกขกวา ๑๐๐ ครอบครัวในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี หลังจากเหตุการณ
ความไมสงบในปจจุบนั เหลือไมถงึ ๑๐ ครอบครัว ทีจ่ งั หวัดยะลาเหลือเพียง ๕ ครอบครัว ซึง่ ชาวซิกขบางครอบครัว
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ บางครอบครัวไดยายออกจากพื้นที่ไปปกหลักทําการคาในที่อื่น ๆ
เนือ้ หานับจากนีเ้ ปนความรูส กึ ของตัวแทนของคนในศาสนาซิกขทดี่ าํ รงอยูใ นพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต
พวกเรารุน แรก ๆ ทีม่ าสวนใหญทาํ อาชีพคาผา ไมคอ ยมีหรอกทีร่ บั ราชการ เทาทีท่ ราบ
มีเพียงคนเดียวที่เขาเปนตํารวจ ปจจุบันคงใกลเกษียณแลว พวกเราสวนมากทํา Business
เปดรานคา มีดิฉันที่สอนหนังสือ สอนภาษาอังกฤษเด็ก สอนมาเกือบ ๓๐ ปแลวเด็กที่มาเรียน
มีทั้งพุทธ มุสลิม จีน เรามาอยูที่นี่ตั้งแตรุนปู รุนพอ รุนดิฉัน ปจจุบันมีคนรุนลูก รุนหลาน
รวมกันแลวประมาณรุนที่ ๕ สวนมากเราอยูกันเฉพาะที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปตตานี
ที่นราธิวาสและอําเภอนอก ๆ ไมมีนะ สวนพวกพราหมณและฮินดูเทาที่ทราบไมคอยมีนะ
ในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต
พอฉันเปนคนใหความรวมมือกับทางการตลอด เปนผูนําศาสนาของซิกขในจังหวัด
เราก็ใหความรวมมือเสมอไมวา ทางราชการจะชวนใหรว มมือในเรือ่ งใด พอมีตาํ แหนงเปนนายก
สมาคมชาวไทยเชือ้ สายซิกข สวนเรือ่ งการเขาถึงหรือความเปนธรรมในการทีเ่ ราอยูใ นพืน้ ทีแ่ หงนี้
หรือการไดรบั การชวยเหลือจากนโยบายของรัฐทีท่ วั่ ถึงเทาเทียมกันนัน้ เรือ่ งนีพ้ วกเรารูส กึ เฉย ๆ
ไมคาดหวังอยูแลว การที่เรารูสึกวาเราก็เปนคนไทย ในการไดรับการปฏิบัติในฐานะคนไทย
การที่ภาครัฐไมมีนโยบาย สวัสดิการหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ (เชน ทางการคา สิทธิพิเศษทาง
การศึกษา) ใหกับพวกเราเหมือนชนกลุมนอยอื่น ๆ ในพื้นที่ ตรงนี้เราเขาใจนะ เราอยูไดดวย
ตนเอง ถามวาเรารูสึกไหมวามันไมยุติธรรม ไมหลากหลายจริงในการไดรับการเอาใจใสดูแล
ในดานตาง ๆ จากภาครัฐ เรารูส กึ นะแตเราไมแสดงออก ไมพดู แตไมใชวา เราไมคดิ เราก็อยาก
ใหมคี วามเสมอภาคในการดําเนินการของภาครัฐไมเฉพาะดานใดดานหนึง่ แตควรเปนทุก ๆ ดาน
เรื่องสิทธิในการเขารับราชการที่ผานมาพวกเรามีเพียงคนเดียวในพื้นที่ เขารับราชการตํารวจ
นอกนั้นพวกเราสวนมากทําอาชีพคาขาย
๔๙

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

กลุมชาวซาไก
ชนกลุมนี้เปนชนเผาพื้นเมืองในพื้นที่ภาคใตของไทย พบมากที่จังหวัดพัทลุงและในจังหวัดชายแดนภาคใต
พบการรวมกลุม ตัง้ ถิน่ ฐานทีต่ าํ บลบานแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เปนชนทีน่ บั ถือภูตผิ ปี ศ าจตามความเชือ่ ของ
เผาตน๒๐ ชนกลุม นีอ้ าศัยอยูใ นเขตปาลึก เคยมีการสํารวจจํานวนประชากร พบวามีประมาณ ๗๐-๘๐ คนมีวถิ ผี กู พัน
อยูกับปา ไมคบหาสมาคมกับคนภายนอก มีอาชีพรับจางถางปาเพื่อการแลกเปลี่ยนคาแรงเปนคาขาวสาร คายาสูบ
และอาหารแหง เปนกลุมชนที่มักถูกประชาสัมพันธในเรื่องความหลากลายของชาติพันธุ และเปนสวนหนึ่งของ
แหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด
กลุมชนเหลานี้นอกจากไดรับนามสกุลพระราชทานวา “ศรีธารโต” เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๖ และในปเดียวกัน
ทางภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญโดยทางกรมประชาสงเคราะห จัดสรรพืน้ ทีป่ ระมาณ ๓๐๐ ไร ตัง้ นิคมสรางตนเอง
ใหเปนที่ทํามาหาหากิน ตั้งที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงและเปดโอกาสคบคาสมาคมกับชาวเมืองมากขึ้น ชาวซาไก
สวนหนึ่งอพยพไปทํามาหากินยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเอาใจใสดูแลดีกวา๒๑
ซาไกเปนอีกกลุมชนหนึ่งที่มักไมถูกกลาวถึงในทางนโยบายทางการเมืองและการปกครอง ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไมมีแมกระทั่งตัวแทนในสนามการเมืองระดับทองถิ่น เปนอีกกลุมชนหนึ่งที่เปนสวนประกอบของ
ความหลากหลาย แตไมสามารถเขาถึงสิทธิบางดานที่ชนกลุมนอยควรจะมีและไดรับการพัฒนา

เงาะปาหรือซาไกเมืองพัทลุง

เงาะปาหรือซาไกมณฑลปตตานี ที่เบตง เมืองยะลา
๒๐

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว. ๒๕๔๓. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดยะลา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภา ลาดพราว, น. ๑๔.
๒๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ใน ยะลา บานเกิดเมืองนอน. มปป. น. ๑๑๕.
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กลุมชาวมุสลิม
กลุมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนชนกลุมนอยในประเทศไทย แตถือวาเปนชนสวนใหญ
ในพืน้ ที่ เปนอีกกลุม ชนหนึง่ ทีม่ คี วามหลากหลายเชนเดียวกันแมนบั ถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน แตมคี วามแตกตาง
ทั้งทางพันธุกรรม มีเลือดผสม มีรูปรางหนาตา ขนาดรางกายและชาติพันธุที่แตกตางกัน ทั้งชาวมลายู ปาทาน
กือลิงและที่มีเชื้อสายจากกลุมประเทศอาหรับ
กลุมชาติพันธุปาทาน มีจํานวนประชากรมากพอสมควร ยังไมมีการสํารวจเชนกันวามีจํานวนประชากรที่
แทจริงจํานวนเทาไร สวนมากทําอาชีพทางดานการคา เชน คาผา ทําธุรกิจและการคาบริเวณชายแดน นับถือศาสนา
อิสลามเชนกัน แตมีวัตรปฏิบัติตามมัซฮับ (สํานักคิด) ฮานาฟและมีมัสยิดเปนสถานที่เฉพาะของตนเองทั้งที่อําเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและที่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาและอีกหลาย ๆ แหง เรียกวา มัสยิดปากีสถาน
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจที่มีเนื้อหาและรายละเอียดขอปลีกยอย ที่แตกตางจากชาวมลายูมุสลิมที่
สวนมากปฏิบัติตามมัซฮับ (สํานักคิด) ซาฟอี
ชาวปาทานเขามาอยูเมืองไทยนับเปนเวลารวม ๑๐๐ ป มีเครือขายคนในกลุมชาติพันธุเดียวกันทั่วประเทศ
ทั้งที่นครปฐม สระบุรี นครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ทุกภาคของประเทศ มีบทบาททั้งทางดานการคา การเมือง
ทองถิน่ สือ่ สารมวลชนและดานการแสดง เปนกลุม ชนทีม่ กี ารรวมตัวทํากิจกรรมรวมกัน ไปมาหาสูก นั อยางสมํา่ เสมอ
มีการรวมกลุมกันในลักษณะสมาคม (คลายชาวไทยจีน) คือ สมาคมมิตรภาพไทย-ปากีสถาน ที่มีสมาชิกจํานวนหนึ่ง
อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมชาติพันธุมลายู เปนชนกลุมใหญดั้งเดิมในพื้นที่ มีจํานวนประชากรไมตํ่ากวา ๒ ลานคน มีอาชีพที่
แตกตางหลากหลาย ทั้งอาชีพในวิถีคนพื้นราบ คนริมเขาและคนริมทะเล มีการศึกษาและความถนัดที่แตกตาง
หลากหลาย มีผูคนหลากหลายชนชั้นไมตางกับกลุมชนอื่น ๆ ทั่วไป เปนกลุมชนที่มีสํานึกทางประวัติศาสตรสูง
รับทราบและเรียนรูถึงความยิ่งใหญของอาณาจักรปตตานี การกระทําจากรัฐสยามในอดีต มลายูมุสลิมในพื้นที่มีทั้ง
เครงครัดและไมเครงครัดในหลักการศาสนาอิสลาม มีทงั้ ทีเ่ จริญและลาหลัง มีทงั้ หัวอนุรกั ษนยิ ม หัวกาวหนาทันสมัย
บางกลุมฝกใฝในอํานาจรัฐ บางกลุมแลวแตกระแสการเมือง และบางสวนปฏิเสธอํานาจรัฐอยางสิ้นเชิง
แวดวงวิชาการดานประวัตศิ าสตรทงั้ ไทยและมลายู ทําใหชาวมลายูมสุ ลิมทราบวา ชาวพืน้ เมืองดัง้ เดิมในถิน่
แหงนี้ ก็นับถือศาสนาอื่น ๆ มากอนเชนกัน กอนที่ศาสนาอิสลามจะถูกนํามาเผยแผแกชนพื้นเมือง เมื่อกวา
๕๐๐-๗๐๐ ปที่ผานมา (จนบอยครั้งที่กระแสความคลั่งไคลทําใหคําวามลายูเทากับอิสลาม) เนื่องจากความแตกตาง
ทัง้ ในดานภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนาทีน่ บั ถือตางจากชนสวนใหญของประเทศ ประกอบกับความลมเหลว
ทั้งการพัฒนาและการบริหารจัดการภาครัฐที่ควบคุม กํากับ สั่งการและการบริหารจากรัฐสวนกลาง รวมทั้งการใฝ
ในอุดมการณของผูกอการ ผูไดประโยชนจากความขัดแยง ทําใหพื้นที่แหงนี้ยังเกิดเหตุการณความไมสงบอยูอยาง
ตอเนื่อง
ผลจากการพัฒนาและการศึกษาของชาวมลายูมสุ ลิม ทีม่ รี ะบบการศึกษาภาคบังคับทีต่ า งจากระบบการศึกษา
ของคนสวนใหญของประเทศ ทําใหระบบการศึกษาในพื้นที่ขาดรอยตอ ขาดการเชื่อมโยง ระหวางศาสตรทางโลก
และศาสตรทางธรรม และดวยความตางของภาษา การแบงแขนงศาสตรตาง ๆ และผูเรียนมีจุดมุงหมายที่แตกตาง
ในการใชความรู มีเปาหมายและการใชชีวิตที่ตางกัน จึงกอใหเกิดความหวาดระแวง ความไมไววางใจและความรูสึก
๕๑
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เปนอื่น (Otherness) กับคนสวนใหญของประเทศ จากความตางในเรื่องการยอมรับและอุปสรรคในการเขาสู
ระบบงานที่มีความเปนสากล จึงมีสวนทําใหการวางงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของปญหาความไมสงบที่ปะทุขึ้นทั้งในอดีต
และปจจุบัน อีกทั้งในกลุมชนชาวมลายูมุสลิมไมไดมีการยอมรับและเชื่อมั่น ทั้งในความเปนเอกภาพและเคารพ
ในความหลากหลาย ทีร่ ฐั พยายามสงเสริมเสมอไป และมีชาวมลายูมสุ ลิมบางสวนมองวากลุม ชนของตนเปนทัง้ เหยือ่
ผูถ กู กระทําและผูก ระทําการเสียเอง ทัง้ จากนโยบายของรัฐทีถ่ กู สงและสัง่ การมาจากสวนกลาง รวมทัง้ ผลทีเ่ กิดจาก
ผูกอการหรือกลุมเคลื่อนไหวที่เลือกใชความรุนแรงเขาจัดการปญหาไปพรอม ๆ กัน ดังที่ตัวแทนชาวมลายูมุสลิม
ทานหนึ่งกลาววา
“บานเรามีความหลากหลายนะถาเปนเรือ่ งประเภทของคน แตเราก็มสี ทิ ธิไ์ มเทาเทียมกัน
ในการพัฒนา ประเทศมาเลยเขาดูแลชนกลุมนอยดีกวาเราตั้งเยอะ แมกระทั่งชาวซาไกเขายัง
ใหโอกาสในการพัฒนาตนเองและสามารถเขาเปนเจาหนาที่ของรัฐได
ในชายแดนใต ข องเรา ชาวมลายู ช าวมุ ส ลิ ม เราเหมื อ นประชากรชั้ น ๒ นะ คื อ
อะไร ๆ รัฐก็ใหสทิ ธิพวกของตัวเองกอน เอาคนทีอ่ นื่ มาปกครองเรา มาไดขนั้ ยศแลวก็ยา ยกลับ
การคัดเลือกคนเขางานราชการเขาก็เอาคนของเขากอน เชน เอาคนนครศรีฯ คนพัทลุง
มาสอบเขาเปนขาราชการในพื้นที่ ที่วาหลากหลายหรือเทาเทียมกันไมจริงหรอก แคการเขา
ทํางาน บางคนก็ใชเสนสาย ถาลูกชาวบานตองพยายามสอบเอง พวกเด็กนักการเมืองก็ใช
การฝาก ตําแหนงงานขาดแคลนก็ไมเปดบรรจุ การคัดเลือกคนเขาทํางานในบานเรามันยุตธิ รรม
ทีไ่ หน ขนาดครูอนุบาลทีส่ อบเปนขาราชการเพือ่ มาสอนเด็กมุสลิมยังเปนครูคนไทยพุทธ มาส
อบไดตาํ แหนงแลวไมนานก็ยา ยกลับบาน สวนมากพวกคนไทยสอบเขาราชการไดกอ นคนมลายู
พวกเขาคงไมอยากใหพวกเราเติบโต แตระยะหลังรัฐก็เปดโอกาสใหพวกเราไดสอบเขาเปน
นักเรียนพลตํารวจมากขึน้ ไดเปนก็แคชนั้ ประทวนไมคอ ยจะไดเปนชัน้ สัญญาบัตรกับเขาหรอก”
เนื้อหาขางตนเปนสวนหนึ่งของทัศนคติและความคิดเห็นของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ ตอประเด็นเรื่อง
ความหลากหลายปญหา ความไมเปนธรรมและความไมจริงใจของภาครัฐในการสรางความเสมอภาค และใหโอกาส
ที่จะสรางการยอมรับความหลากหลายในการอยูรวมกัน
นอกจากนีใ้ นกลุม ชาวมุสลิม ยังมีกลุม ชาติพนั ธุอ นื่ ๆ อาทิ คนมุสลิมเชือ้ สายพมาหรือทีเ่ รียกวาพวก เบงกาลี
ทั้งที่เปนแรงงานตางดาวและแรงงานที่ถูกขึ้นทะเบียนเปนแรงงานในระบบของทางราชการ ซึ่งพวกเขาเขามาทํางาน
ในภาคการประมง มีกลุมชาติพันธุมุสลิม กือลิง (แขกผิวดําจากอินเดีย) ตั้งรานคาเครื่องเทศมากวา ๔๐-๕๐ ป
ในตลาดเมืองปตตานี และกลุม ชาติพนั ธุอ าหรับอยางชาวเยเมนและชาวอาหรับชาติอนื่ ๆ ทีม่ าแตงงานและทําการคา
และจัดพิมพหนังสือ กีตาบ ตํารับตําราที่บันทึกความรูดานศาสนาในตัวเมืองปตตานีดวยเชนเดียวกัน

๕๒
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กลุมชาวไทยพุทธ
กลุม ชาวไทยพุทธเปนชนกลุม ชาติพนั ธุห ลักในพืน้ ทีแ่ ละเปนชนดัง้ เดิมเชนเดียวกัน เปนกลุม คนทีน่ บั ถือศาสนา
หลักเหมือนกลุมคนสวนใหญของประเทศ แตเปนชนกลุมนอยในพื้นที่ มีการตั้งรกราก วางถิ่นฐานทั่วบริเวณจังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้งริมเขาและริมทะเล เดิมอาจนับถือศาสนาพราหมณและพัฒนามาเปนพุทธ เปนกลุมชนที่ไดรับ
อิทธิพลความเชือ่ ความศรัทธาจากอินเดียและลังกา เปนกลุม ชนทีป่ รับตัวและมีความเขาใจในการอยูร ว มกับชาวมุสลิม
โดยสวนใหญ พรอมทัง้ ดํารงอัตลักษณทชี่ ดั เจนในดานประเพณีวฒ
ั นธรรม ความเปนพุทธทีม่ เี พือ่ นบาน เพือ่ นรวมชุมชน
เปนชาวมุสลิม โดยอยูรวมกันมานาน และไดรับความกระทบกระเทือนทั้งทางดานความสัมพันธและความไววางใจ
ระหวางกัน ภายหลังเกินเหตุการณความไมสงบนับแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา
ชาวไทยพุทธทั้งหมดในพื้นที่นับถือพุทธในนิกายหินยาน โดยบางสวนไดรับอิทธิพล ความเปนศาสนาพุทธ
มาจากชาวพุทธในสวนกลางของประเทศ นับถือหลวงพอทวด และนิยมไปสักการะทีว่ ดั ชางไห อีกทัง้ ชาวพุทธบางสวน
ในพื้นที่นับถือแนวสันติอโศก บางสวนนับถือแนวธรรมกาย และพุทธในแนวของทานพุทธทาส โดยมีวัดจํานวน
๒๓๘ วัดในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส มีทั้งวัดพุทธมหานิกาย และวัดในสายธรรมยุติ รวมทั้งมีศาลเจาและ
สํานักสงฆอีกหลายแหง

วัดชางไห อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

Í¹Ò¤μ¢Í§ “¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ” ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ
จากการสํารวจแผนการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งรับมอบนโยบายโดยคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน
ซึ่งมีรายละเอียดในแผนระบุวา แผนการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํารวจจากศักยภาพพื้นฐานและ
โอกาสการพัฒนา โดยวางแผนใหจังหวัดปตตานีเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมฮาลาลและศูนยอิสลามศึกษา
นานาชาติ จังหวัดยะลาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปการเกษตรและสินคาเกษตร จังหวัดนราธิวาสเปน
๕๓
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ศูนยกลางขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจชายฝงทะเลภาคตะวันออก (ECER) ของมาเลเซีย
จังหวัดสตูลเปนศูนยกลางการทองเที่ยงเชิงนิเวศและเปนประตูเชื่อมโยงการทองเที่ยงและการขนสงทางทะเล
อันดามัน จังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางยางพาราของประเทศ ศูนยกลางการศึกษานานาชาติ การทองเที่ยวและ
กีฬาในระดับสากลและเปนประตูเชื่อมโยงแนวเศรษฐกิจ สงขลา ปนัง เมดาน๒๒
แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต จะสังเกตไดวาแผนดังกลาว รัฐสวนกลางและองคกร
พัฒนาแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่ ยังมองการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก โดยวางความ
หลากหลายไวที่การพัฒนาวัตถุและการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตัวตั้งในการพัฒนา มุงแสวงหา
กําไรและการลงทุนจากภายนอก หากแตยงั มีคาํ ถามวาแผนดังกลาว เปนความตองการหลักหรือความตองการทีแ่ ทจริง
ของคนในพื้นที่หรือไม เปนแผนที่ทําแบบสั่งการลงมา (Top-Down) โดยรัฐมิไดสํารวจความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน ไมใชแผนที่มาจากการฟงเสียงของชาวบาน (Bottom- up) หรือรวมเสนอโดยชุมชน โดยแตละชุมชน
มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่แตกตางกัน ในการพัฒนาในแบบที่รัฐตั้งไวเปนรายจังหวัด โดยแผนดังกลาว
ไมครอบคลุมถึงการพัฒนาดานสายสัมพันธและมิติทางวัฒนธรรมในการอยูรวมกันจากความตางของชาติพันธุ
ของคนในพื้นที่ และไมกลาวถึงการแกไขปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองแก
หากแกไขปญหาการอยูรวมกันไมสําเร็จ การที่จะดําเนินการตามแผนดังกลาวยิ่งยากที่จะประสบความสําเร็จ หรือ
สําเร็จก็ไมอาจเกิดความสันติสุข
หากวิเคราะหใหลึกจะพบวา กลุมชาติพันธุบางกลุมเชน ชาวซิกขหรือกลุมชาวซาไก ที่มีจํานวนประชากร
เปนชนสวนนอย ไมถกู กลาวถึงหรือระบุใหชดั เจนวา กลุม ชาติพนั ธุด งั กลาวจะไดรบั ประโยชนจากสวนใดจากการ
ใชแผนพัฒนาดังกลาว อีกทั้งในปกหลังของเอกสารดังกลาว ยังยํ้าถึงประเด็น ชายแดนใต : ความหลากหลาย
ทีล่ าํ้ คา พรอมทัง้ ยกคํากลาวของเลขาธิการอาเซียนคนปจจุบนั ดร.สุรนิ ทร พิศสุวรรณ (โดยคัดมาคํากลาวเกาทีท่ า น
ไดใหไวกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกลาวไวเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผูจัดทําเอกสาร
นํามากลาวซํ้าอีกครั้ง ทั้งที่บริบทปจจุบันกับวันที่ทานไดกลาวไวนั้น บริบท สถานการณและระยะเวลาแตกตาง
หางกันกวา ๑๐ ป) ทานกลาวไววา มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ทัศนคติตอความแตกตางหลากหลายที่มีอยู
ในสังคม เมือ่ กอนเราคิดวาเปนปญหา แตปจ จุบนั เรามองวาเปนประโยชน เพราะความหลากหลายเปนกุญแจทอง
ที่ออกไปไขโอกาสตาง ๆ อีกมากมายใหแกสังคมของเรา๒๓

ÊÃØ»¢ŒÍ¤Œ¹¾º : º·ÇÔà¤ÃÒÐË¼‹Ò¹ÊÒÂμÒ¼ÙŒÈÖ¡ÉÒªÒÇÁÅÒÂÙÁØÊÅÔÁ
เนือ้ หาในสวนนีผ้ ศู กึ ษาเลือกสรุปเฉพาะในมุมมองของชาวมลายูมสุ ลิมเปนมุมมองหลัก เพราะจากการศึกษา
พบวา การดําเนินงานของภาครัฐตอชาวไทยมุสลิมและชาวมลายูมสุ ลิม ถูกมองวาเปนตนเหตุหลักของปญหาทีเ่ กิดขึน้
ในพื้นที่ และทั้งสองฝายเปนกลุมตัวแทนหลักที่สําคัญ 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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ปญหาการดํารงอยูของชาวมลายูมุสลิมในประเทศไทย ทั้งภาพรวมและภาพเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประเด็นสําคัญนอกจากเรือ่ งความเปนกลุม ชนทีม่ กั ถูกมองวาเปนผูส รางและเปนปญหาตอความมัน่ คงของรัฐ
(ระยะหลังมีปญ
 หาความขัดแยงทางการเมืองสวนกลาง ปญหาความมัง่ คงในภูมภิ าคและชายแดนดานอืน่ ๆ ของประเทศ
และปญหาความขัดแยงของกลุมตัวแทนทางการเมืองเสื้อเหลือง เสื้อแดงมาแยงความสนใจ) ปญหาที่เกิดจาก
ความเปนชนกลุม นอย ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแข็ง ของประเทศ จนอาจถูกมองวาเปนชนสวนใหญในพืน้ ที่ ทีเ่ อาแตใจตัวเอง
ทําใหประสบปญหาทีถ่ กู มองวาเปนกลุม ชนทีไ่ มยอมรับความหลากหลาย โดยอาจถูกตีความไดจากมีการกอการตอวัด
พระสงฆและศาสนสถานอื่น ๆ เชนการลอบวางเพลิงวัด การยิงกราดใสผูละหมาดในมัสยิดและการวางระเบิดศูนย
ดะวะฮฺ (ศูนยเผยแพรศาสนา) เหตุการณดังกลาวลวนแลวแตสะทอนถึงการไมยอมรับ ความไมอดทน ทําลายและ
ไมเล็งเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย ทั้งจากเจาหนาที่รัฐที่มีตอชาวมลายูมุสลิม และในแงของชาวมลายู
มุสลิมทีม่ ตี อ เพือ่ นตางศาสนิก จากสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว จึงเปนโอการใหผกู อ การทีม่ งุ ใชความรุนแรงในพืน้ ที่
โดยมุง สรางความขัดแยง แบงคนทีเ่ คยสามัคคีกลมเกลีย่ วออกจากกัน ทําลายความไววางใจและแบงแยกคนออกตาม
กลุมอุดมการณ ตามความเชื่อและความศรัทธา
มุ ส ลิ ม ในฐานะศาสนิ ก ที่ ถู ก ควบคุ ม และพั น ธนาการโดยบั ญ ญั ติ ข องศาสนา และมี บั ญ ญั ติ ที่ ต ายตั ว
(แตบางเรือ่ งทีต่ อ งตีความใหมกอ็ าจจะเกิดความขัดแยง เห็นแตกตางกัน) ความแตกตางดังกลาวทีอ่ าจจะสรางความ
ยุงยากตอภาครัฐ วาควรจะจัดการปญหาดวยมาตรการและใชมาตรฐานใดในการแกไขปญหา เชน กรณีการขุดศพ
ผูเ สียชีวติ ทีถ่ กู ฝงในกุโบร (สุสานมุสลิม) แลวนํามาผาพิสจู นหรือหาหลักฐานตามกระบวนการยุตธิ รรมไทย หรือปญหา
การใชกระบวนการนิติวิทยาศาสตร ในกรณีการหาหลักฐานและผูกระทําผิดในปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
ตามกฎหมายไทยสงเสริมและสนับสนุนใหใชกระบวนการ วิธีการดังกลาว หากแตในกลุมผูนําทางศาสนาอิสลาม
อูลามะฮฺผูมีความรูในหมูชาวมลายูมุสลิม ยังมีความเห็นที่แตกตางในการปฏิบัติ และการตีความสภาพปญหาตาม
หลักฟกต (หลักนิตบิ ญ
ั ญัตอิ สิ ลาม) ทีแ่ ตกตางกันและในอีกสถานะหนึง่ ที่ มุสลิมในฐานะพลเมืองของรัฐ ทีถ่ กู ควบคุม
ผานกฎหมายและนโยบายแหงรัฐ ทีจ่ าํ กัดวิธกี ารและวางระเบียบและโครงสรางทีย่ ากตอการแกไข อาทิ ระเบียบการ
ของรัฐที่ไมเอื้อตอการเปนมุสลิมที่ดี เชน ระเบียบหรือพิธีการของรัฐที่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม แตมุสลิม
ไมสามารถขัดได หรือไมอาจมีชอ งทางในการชีแ้ จงถึงพิธกี รรมตาง ๆ ทีร่ ฐั และราชการกําหนดใหปฏิบตั เิ หมือน ๆ กัน
ทั้งประเทศ แตตองทําโดยฝนความรูสึก หรือปญหาหลายเรื่องที่ดูเหมือนงาย และนาจะทําไดเลย เชนเรื่องการใช
ภาษามลายูเปนสวนหนึง่ หรือใชควบคูเ ปนภาษาราชการในพืน้ ที่ แตกลับเปนเรือ่ งยากหนักหนาและเปนเรือ่ งการตอสู
ชวงชิงพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม ระหวางภาครัฐกับประชาชนสวนใหญในพืน้ ที่ หลักสําคัญคือ ชาวมลายูมสุ ลิมไทยตองอยู
ใหไดในสองมาตรฐาน บัญญัตทิ างศาสนาทีม่ ที งั้ คนทีฝ่ า ฝนและยอมจํานน สวนบัญญัตขิ องรัฐและราชการ (บางสวน)
ที่อาจถูกมองวาไมเขาใจความตาง ไมเอาใจใสและเผื่อที่ทางสําหรับความหลากหลาย สงผลทําใหเกิดความอึดอัด
คับของใจ (บางสวนถูกตีตราและบางสวนทนไมไหว) และพาลที่จะแบงแยกไมยอมจํานน ไมอยากอยูดวย หากรัฐ
ไมปรับมาตรฐานที่กําหนดวิธีการอยูรวมกันใหม
ทามกลางความหลากหลายทีไ่ มหลากหลายจริงอยางทีเ่ ปนอยู จึงเปนทีม่ าของการเปดสนามแหงการตอสู
ตอรอง สรางเงือ่ นไขใหม ๆ ในการอยูร ว มกัน ปฏิเสธไมไดวา ปญหาความรุนแรง ความไมสงบ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การตอสู
ทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ สวนหนึง่ เกิดขึน้ จากการไมเปดกวางทีจ่ ะยอมรับความหลากหลายทีม่ อี ยู ทัง้ อุดมการณ
และความเชือ่ ของแตละกลุม ชน ซึง่ นับวาเปนการชวงชิงพืน้ ทีเ่ ชิงโครงสรางทางอัตลักษณ ศักดิศ์ รีและความเปนตัวตน
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ของกลุมชน เชน การขอใหมีธนาคารอิสลาม (กอน พ.ศ. ๒๕๔๕) การเรียกรองการใชกฎหมายชารีอะห ที่มากกวา
กฎหมายครอบครัวและมรดก การสงเสริมใหมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระบบสามัญศึกษา การเรียกรอง
การคลุมฮิญาบ (การคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม) ในสถานศึกษาและระหวางการปฏิบัติงานในวิชาชีพตาง ๆ และ
เรือ่ งอืน่ ๆ ทัง้ หมดลวนแลวแตเกิดจากการตอรองเรียกรองขอสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (ทีไ่ มเคยไดมางาย ๆ) ทีม่ อี ยูท า มกลาง
ความหลากหลาย แตไมเปดใหมีการยอมรับความหลากหลายที่แทจริง จนทําใหเกิดความรูสึกไมเทาเทียมกันในเชิง
อํานาจ ถูกกดทับในทางการเมืองการปกครอง เพราะรัฐชาติ หนวยงานภาครัฐหรือสถาบันตาง ๆ มักมีระเบียบปฏิบตั ิ
ที่เนนความเปนเอกภาพแตไมมีพื้นที่ใหกับความหลากหลาย มีรูปแบบปฏิบัติที่ตายตัว ใชการรวมศูนยอํานาจและ
มีวธิ คี ดิ เชิงเดียว (มีไทยเดียวทีร่ วมศูนยอาํ นาจไวทสี่ ว นกลาง) จนบางครัง้ ทําใหผทู อี่ ยูท า มกลางความหลากหลายรูส กึ
อึดอัด ถูกกดทับและไรอิสระในการครองตน
ประเด็นสําคัญคือ ปญหาการอยูรวมกันระหวางความตางของความเปนศาสนิก การมีวัฒนธรรม ประเพณี
ชาติพันธุที่แตกตาง และความสัมพันธในเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม ไรหนทางในการตอรองระหวางรัฐกับประชาชน
รัฐไมยอมเปดกวางและรับฟง มุง เพียงแตจะแยงมวลชน ควบคุมพืน้ ทีแ่ ละปกครองใหได ประชาชนไมมอี สิ ระทีจ่ ะเสนอ
หรือหลายเรื่องที่เรียกรองไปก็ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตองอยูดวยกันแตอึดอัดใจ ไมสามารถดํารงตนตามที่ศาสนา
บัญญัติและถูกควบคุมในเชิงอํานาจ ใชการปราบปรามและไรชองทางในการสื่อสารระหวางกัน
แมสถานการณความไมสงบทีเ่ กิดขึน้ จะทําใหรฐั เปดกวางและผอนคลายกฎเกณฑ นโยบายและมาตรการณ
ตาง ๆ จนบางครั้งรัฐถูกมองวา เอาใจ มุสลิมเปนพิเศษ จนเพื่อนตางศาสนา ตางชาติพันธุเริ่มรูสึกถึงความลําเอียง
และความไมเสมอภาค เลือกปฏิบตั ิ แตกอ นหนาเหตุการณความรุนแรงรอบใหม (กอนมกราคม ๒๕๔๗) จนปจจุบนั
ปญหาการไมยอมรับและการไมทาํ ใหหลากหลายยังปรากฏอยู และรัฐก็ยงั เมินเฉยตอความหลากหลายดังกลาว เชน
การจํากัด กํากับ และควบคุมโอกาสและพื้นที่การใชภาษา เชน ภาษาราชการตองมีภาษาเดียว ปายสถานที่ราชการ
มีเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมมีภาษามลายูและภาษาจีน จํากัดรูปแบบวิธีการศึกษาการหาความรู
(จบปอเนาะไมมีใบรับรองเขาสมัครงานในระบบไมได รัฐรับรองคุณวุฒิเฉพาะผูเรียนจบในสายสามัญ) จํากัดรูปแบบ
การแตงกาย (ตองสวมตามสีทรี่ าชการบังคับเปนรายวัน) รูปแบบการเลือกตัง้ รูปแบบการไดมาซึง่ ผูน าํ รูปแบบพิธกี าร
และการเฉลิมฉลอง ทั้งหมดลวนสะทอนถึงการจํากัดหรือการไมยอมรับความหลากหลายจริง
มุมมองปญญาชนชาวมลายูมุสลิมที่มีการศึกษาระดับสูง ทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต สวนมากก็รูและ
เขาใจคําวา ความหลายหลาย (Perbagaian/ภาษามลายู, Iktilafun/ภาษาอาหรับ) คือ ความเมตตา (Merciful)
ของพระผูเ ปนเจาทีท่ รงประทานแกมวลมนุษย และเปนประเด็นชีช้ วนสําคัญสําหรับผูใ ชปญ
 ญาและรักในการใครครวญ
ตอการที่ชีวิตไมใชเรื่องลอเลน หรือพระเจาสราง ความแตกตางหลากหลาย เพื่อแจงหมายถึงความรํ่ารวยและ
พลานุภาพของพระองค และใชประเด็นดังกลาวทดสอบความใจกวางและความอดทนตอความตางและหลากหลาย
ของกลุม ชาติพนั ธุม นุษยผถู กู สราง ความแตกตางหลากหลายของกลุม ชน กลุม ชาติพนั ธุ ในความเปนสังคมการเมือง
ของมนุษย จึงไมเพียงแตทาํ หนาทีม่ งุ สงเสริมใหเรารูจ กั กัน เพือ่ ทําดีตอ กัน หากยังตองคนหาวิธกี ารทีส่ รางการยอมรับ
ระหวางกัน สรางความเขาใจถึงความหลากหลายที่มีอยู ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการทดสอบ ความอดทนและ
ความเอื้ออาทรที่เปนผลมาจากการยอมรับและการไมยอมรับ ความแตกตางหลากหลาย ของกันและกันดวย
ความหลากหลายในการอยูรวมกัน (และดานอื่น ๆ) ยอมสงผลดีตอการสรางวิถีใหม ๆ ความหลากหลาย
สรางการเจริญเติบโต แตกแขนง หยัง่ รากและสรางวิธกี ารดํารงอยู อีกทัง้ ยังสรางทางเลือก (Choice) ทีจ่ ะอยู ทีจ่ ะเปน
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มีสิทธิในการออกแบบการปฏิสัมพันธระหวางกัน อาทิ ความสัมพันธระหวาง รัฐกับพลเมือง ระหวางกลุมชาติพันธุ
ระหวางศาสนิก หรือระหวางกลุม ความเชือ่ ทางศาสนา หรือกลุม ความเชือ่ ทางการเมืองในรูปแบบทีส่ อดคลองกับยุคสมัย
และตองไมขัดกับฐานความเชื่อและบัญญัติของศาสนาที่กลุมของตนใหคุณคา หรือกลุมตนนับถือ ความหลากหลาย
ยอมไมใชการที่ฝายใดฝายหนึ่งที่มีอํานาจเหนือกวาใชการปดกั้น จํากัดหรือไมยอมเปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณ
ภายใตบริบทและยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป เพราะการทําเชนนัน้ เปรียบเสมือนการปดกัน้ ไมปรับตัวตามภาวะความทันสมัย
(Modernization) รวมทัง้ ไรซงึ่ จุดยืนและไมรกั ษาไวซงึ่ อัตลักษณ ทัง้ ทีเ่ ปนเงือ่ นไขและปจจัยสําคัญ ในการอยูร ว มกัน
อยางสันติสุข เพราะหากตั้งขอสังเกต 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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วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยคิดสรางขึ้นมาตั้งแตคนในโลกเริ่มมีครั้งแรกแลว ไมวา
จะเปนรูปธรรม (Concreat Culture) หรือ อรูปธรรม (Abstract Culture) หมายถึง ที่มองเห็นเปนรูปรางกับที่
มองไมเห็นเปนรูปรางแตปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง สิ่งนี้เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของคน อาจจะเปน
คนเดียวหรือกลุมบุคคลก็เปนได เมื่อคิดออกมาไดและปฏิบัติซึ่งออกมาเปนรูปรางบาง ไมเห็นเปนรูปราง แตมีผล
ทางการดําเนินชีวิตและการดํารงอยูที่ทําใหเกิดความสุขสบาย ความสะดวก และเกิดความสุขสันติตอตนและสังคม
สิ่งดังกลาวเรียกวา วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมจะมีอยูทุกชนชาติพันธุ
มีมากนอยตางกัน ชนชาติพันธุใดมีมากและมีคุณประโยชนมีคุณคาตอตนและสังคมระดับตาง ๆ มาก แสดงวา
ชนชาติพันธุหรือกลุมชนนั้นมีความเฉลียวฉลาดควรแกการยกยองอยางยิ่ง
วัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรม หากแบงตามคุณคาและความรูส กึ ทีค่ นมีตอ ศิลปะและวัฒนธรรมนัน้ ๆ
แบงออกไดเปน ๒ ประการ คือ ชีวิตวัฒนธรรม กับ ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตวัฒนธรรมเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
การมีชีวิตอยูของคนดานสรีระ สวนศิลปวัฒนธรรมเปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับชีวิตดานจิตวิญญาณหรือความรูสึกดี
สดชื่นแจมใสอันกอใหเกิดผลดีตอสรีระหรือรางกาย ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีความสําคัญมาก หากศิลปวัฒนธรรมมีใน
กลุมชนใดมาก ชุมชนนั้นจะมีคนที่มีจิตใจงดงาม มีความเมตตากรุณาสูง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีระเบียบวินัย
ซึ่งสงผลตอความรุงเรืองและมีความสันติสุขทั้งสวนบุคคลและสังคมระดับตาง ๆ ดวยเหตุนี้การใชมิติทางวัฒนธรรม
หรือศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ แกปญ
 หาสังคม จึงเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะตองดําเนินการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสุขสงบ สบาย และ
 หาหลากหลาย
ความอยูด กี นิ ดีของคนในชุมชนและสังคมนัน้ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในพืน้ ทีช่ ายแดนไทยภาคใตทมี่ ปี ญ
อยางตั้งแตอดีตมา และนับวันจะทวีความมีปญหาและความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ ตนตอของปญหาคืออะไร
ตอบไดวาคือ คน คนที่นาจะทําใหเกิดปญหาเริ่มตนนั้น คือคนที่ยังมีศิลปวัฒนธรรมในชีวิตจิตใจไมเพียงพอนั่นเอง
หากมีศิลปวัฒนธรรมมากพอแลว ก็จะไมเปนตนตอแหงปญหาที่เกิดขึ้นและลุกลามรุนแรงตอเนื่องมาจนปจจุบัน
คนที่เปนตนตอแหงปญหามีทั้งคนในสังคมและคนที่ทําหนาที่เปนขาราชการ คนที่สรางปญหาเหลานี้จะทําใหเกิด
ความโกรธ ความเกลียดชังทั้งตอบุคคล และตอกลุมบุคคล ตลอดจนสัญลักษณของความเปนกลุมและสัญลักษณ
แหงรัฐในทีส่ ดุ สวนอีกพวกหนึง่ ทีด่ อ ยศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ห็นแกตวั เห็นแกได ไมมคี วามเมตตากรุณาตอผูอ นื่ ก็จะสราง
ความเดือดรอนใหผูอื่น ดวยการกระทําตางๆ ในเสนทางที่ผิดกฎหมายและกฎสังคม ไมวาจะเปนกลุมอิทธิพลหรือ
กลุมผลประโยชนในลักษณะตาง ๆ
การใชมติ ทิ างวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนไทยภาคใต จึงเปนหนทาง
ทีต่ อ งดําเนินการอยางเรงดวนและจริงจัง ทัง้ นีค้ นทีเ่ ขาไปดําเนินการจะตองเปนคนทีม่ ศี ลิ ปวัฒนธรรมในหัวใจมากพอ
โดยเฉพาะขาราชการ หรือพนักงานราชการหรือพนักงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใต ไมใชบรรจุ
*

ผูอํานวยการโครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หรือเขาไปปฏิบตั หิ นาทีค่ อื คนดอยศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนชีวติ วัฒนธรรม หากเปนไปในลักษณะทีว่ า ก็จะแกไขปญหา
ชายแดนไทยภาคใตไมได แมจะทุมเทงบประมาณมหาศาลอยางไรก็แลวแต สวนการจะแกไขรายคนและกลุมคน
ที่อยูในพื้นที่ก็เชนกัน นอกจากใหการศึกษาที่มีคุณภาพแลว จะตองนําเอาศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมเขาไป
ใหดวย นอกจากนี้ยังจะตองใหคนและกลุมคนในพื้นที่ไดมีโอกาสไปสัมพันธกับวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรม
ตางพื้นที่และตางชาติดวย โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียน ทั้งนี้เพื่อจะไดเห็นสังคมตางๆ อยางหลากหลายและ
เกิดความรูสึกนึกคิดรักชุมชน และแผนดินเกิดของตนมากยิ่งขึ้น นั่นคือการปลูกฝงใหเกิดศิลปวัฒนธรรมในชีวิต
จิตวิญญาณนั่นเอง อีกทั้งไดเรียนรูในดานชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายของพื้นที่อื่นและตางชาติ เชื่อวาหากทําได
อยางนีอ้ ยางตอเนือ่ งจะทําใหศลิ ปวัฒนธรรมเกิดในจิตใจคนและกลุม คนมากขึน้ ความสันติสขุ ตอคนและกลุม คนและ
ประเทศชาติก็จะเกิดตามมาอยางแนนอน
ศิลปวัฒนธรรมที่จะนําไปใชเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนไทยภาคใตที่กลาวถึงมีสองดาน คือ ศิลปะ
การแสดงและดนตรี และ วรรณกรรม จําแนกวิธีการและเนื้อหาไดดังนี้

๑. ศิลปะการแสดงและดนตรี ศิลปะการแสดงที่จะนําเขาไปเพื่อใหเกิดความงดงามและความสุขในคน
และกลุม คน ตลอดจนความสุขมวลรวมของประเทศชาตินนั้ จะตองเลือกสรรและคํานึงถึงความเหมาะสมของศิลปะ
การแสดงกับกลุมคนนั้น ๆ ไมวาในดานวิถีชีวิตและศาสนาที่นับถือ มิใชใชศิลปะการแสดงทุกอยางไปใชโดยมิได
คัดสรรและไมคาํ นึงถึงความเหมาะสม หากดําเนินการไมดแี ละไมคาํ นึงถึงความเหมาะสมแลว แทนทีจ่ ะเกิดผลดีกจ็ ะ
เกิดผลเสียเขาไปแทนที่ อีกทั้งคนหรือกลุมคนที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ควรจะเปนคนมีศิลปวัฒนธรรมและชีวิต
วัฒนธรรมมากพอ ไมเชนนัน้ ผลสัมฤทธิจ์ ะไมเกิดตามมา ศิลปะการแสดงทีค่ วรนําไปสรางสรรคคนและกลุม คนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนไทยภาคใต มีดังนี้

ร็องแง็ง

๑.๑ ร็องแง็ง
ร็องแง็งเปนการเตนรําที่สวยงามอยางหนึ่งของพี่นองชาวไทยจังหวัดชายแดนไทยภาคใตและชาวมลายู
ในประเทศมาเลเซีย การเตนร็องแง็งมีสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนการสรางความบันเทิงและการสราง
ปฏิสัมพันธในสวนบุคคลและสวนรวมไดดี ผูที่เตนร็องแง็งจะมีหนาตาทาทางราเริงแจมในตลอดเวลาตั้งแตตน
จนกระทั่งจบ การเตนร็องแง็งจะมีดนตรีประกอบจึงทําใหการเตนนาดูและนาฟง เพราะความกลมกลืนของศิลปะ
๖๐

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

การเตนและศิลปะดนตรี ดนตรีประกอบการเตนร็องแง็ง คือ ไวโอลินและรํามะนา ดนตรีนอยชิ้นแตมีความไพเราะ
นาฟงอยางยิง่ ไวโอลิน กลาวกันวาคนไทยภาคใตคงไดรบั อิทธิพลดานดนตรีจากฝรัง่ หรือชาวตะวันตกตางชาติทเี่ ขามา
ในดินแดนไทยภาคใตและดินแดนทีเ่ ปนประเทศมาเลเซียในปจจุบนั (ประเทศมาเลเซียตัง้ เปนประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๐)
เชน โปรตุเกส ฮอลันดา สเปน และอังกฤษ เปนตน สวนรํามะนาซึ่งใชหนังสัตวหุมไมหนาเดียว นั้นนาจะเปนดนตรี
ทีก่ าํ เนิดในเอเชีย กลุม ชนทีใ่ ชอยูใ นประเทศไทยคือไทยภาคใต ไทยภาคกลาง (ใชเลนลําตัด) สวนตางชาติ คือ มาเลเซีย
และที่มีลักษณะใกลเคียงคือ กลองหนาเดียวของอินเดีย ความไพเราะของดนตรีสองชิ้นนี้บวกกับทาเตนรําร็องแง็ง
ที่เขาจังหวะจะทําใหผูชมและผูไดยินมีความบันเทิงใจ สุขใจ อันเปนที่มาของความประณีตงดงามทางอารมณ
เปนการเพิม่ วุฒภิ าวะดานอารมณของคนอยางไมรตู วั ในทางวิชาการมักเทียบวุฒภิ าวะทางอารมณนวี้ า อี.คิว. (E.Q.)
ดวยเหตุนี้การใชร็องแง็งซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใตอยางหนึ่ง เขาไปในวิถีชีวิตของชาวไทยจังหวัด
ชายแดนไทยภาคใต ซึง่ มีทงั้ พีน่ อ งไทยมุสลิมและพีน่ อ งชาวไทยพุทธ ยอมจะทําใหเกิดความสุขใจ ความมีปฏิสมั พันธ
ทีด่ ี อันเปนทีม่ าของความสุขสงบของสังคมไดอยางหนึง่ และศิลปวัฒนธรรมการเตนร็องแง็งก็ควรจะไดมกี ารเผยแพร
ออกไปสูสังคมภายนอกใหมากขึ้นทั้งในพื้นที่ไทยภาคใตและภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนในระดับอาเซียน
และระดับโลก เพราะการมีความสัมพันธดานศิลปวัฒนธรรมตอกัน ยอมทําใหเกิดสิ่งที่ดีงามติดตามมา ดวยเชื่อวา
ศิลปวัฒนธรรมเปนสิง่ สรางสรรคคนและสรางสรรคโลก การเริม่ ตนการเตนร็องแง็งนําควรจะเริม่ ทีโ่ รงเรียนในรายวิชา
เกีย่ วกับศิลปะการแสดงและดนตรี ทัง้ นีก้ ระทรวงศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรมจะตองรวมมือกันเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินการ จะตองชวยกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อคุณคาที่จะเกิดตอคน กลุมคน และประเทศชาติ
เมือ่ ไรทีไ่ ดยนิ เสียงดนตรีและเห็นการเตนรําร็องแง็งอยูบ อ ย ๆ ในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตกย็ อ มตอบไดวา ความสุขใจ
สบายกายของพี่นองในเขตพื้นที่ปลายดามขวานไทยมีความสุข สงบ และรมเย็น

นายขาเดร แวเด็ง ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง

๑.๒ ไวโอลิน ไวโอลินเปนดนตรีทคี่ นไทยนิยมกันพอสมควร ปจจุบนั ทัง้ ภาคใตและภาคอืน่ ๆ ดังทีเ่ ห็น
อยางชัดเจนวาไวโอลินเปนดนตรีสาํ คัญในการเตนร็องแง็งและการแสดงบางอยางของชาวไทยในภาคใต นอกจากจะ
ใชไวโอลินสีประกอบการแสดงแลว คนไทยภาคใตยงั มีการสีไวโอลินเพือ่ ความบันเทิงสวนตัว ทุนทางสังคมของจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทยในเรือ่ งไวโอลินคือ มีศลิ ปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพนื้ บาน) ชือ่ ขาเดร แวเด็ง
เปนพี่นองไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต จังหวัดยะลา ศิลปนแหงชาติทานสีไวโวลินมาเปนเวลานานมาก
๖๑

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

จะกลาววาตลอดชีวิตก็วาได ทั้งการสีไวโอลินเพื่อการเลนร็องแง็ง และการเลนไวโอลินในโอกาสตาง ๆ รวมทั้งการสี
เพือ่ ความบันเทิงเฉพาะตน กอนและหลังการไดรบั ตําแหนงศิลปนแหงชาตินนั้ นายขาเดร แวเด็ง ไดถา ยทอดวิชาการ
สีไวโอลินใหกบั เยาวชนทีส่ นใจจํานวนไมนอ ย จึงเปนการสรางคุณคาดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเกิดขึน้ ในจิตใจของ
เยาวชนในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต เสียงไวโอลินเปนเสียงที่ไพเราะชวนฟงอยางยิ่ง หากผูสีไวโอลินเปนผูมีฝมือ
ในการสีหรือการเลน ความเสนาะและเสียงทีใ่ สซึง้ ของไวโอลิน เชือ่ วาจะทําใหเยาวชน แมกระทัง่ ผูใ หญทไี่ ดยนิ ไดฟง
จะเกิดความสุขใจและชุม ฉํา่ อันเปนทีม่ าของความโอนออนและรักความไพเราะงดงาม ซึง่ จะสงผลตอการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ดานความเมตตา กรุณา ไมทําลายเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การไดรับการกลอมเกลาจากเสียงไวโอลิน
เชือ่ วาจะทําใหเกิดสิง่ เหลานีไ้ ด หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาสังคมทุกระดับ ควรจะไดรว มมือกับชุมชน ในการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้ เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีงามพรอมกันไปกับการรักษาวัฒนธรรมที่ไทยไดรับแบบอยางจากภายนอก
มาสรางความชุม ฉํา่ ในกลุม ของคนไทย สังคมไทยใหมอี ยูต อ ไป เพราะเปนสิง่ ทีด่ มี คี ณ
ุ คา ทัง้ ในสวนบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ

หนังตะลุง

๑.๓ หนังตะลุง
การเลนหนังหรือตอมาเรียกกันวา “หนังตะลุง” นั้นมีมานานในผืนแผนดินไทยภาคใต ตามประวัติที่
ศึกษากันเอาไวนั้นมีวา กองทัพของนครศรีธรรมราชไดยกทัพไปรบที่ชายแดนไทยภาคใตแถวยะโฮร ทหารของเมือง
นครศรีธรรมราชสวนหนึง่ ไดไปเห็นการเลนหนังของคนทีน่ นั่ มีความรูส กึ ชอบและสนุกจึงไดเลนหนังเพือ่ ความสนุกสนาน
ดวยการนําเอากิง่ ไมมาทําเปนรูปหนัง สถานทีเ่ ลนเปนหลักลามชางเรียกกันวา “หลักหลุง” หรือ หลักตะลุง หนังทีเ่ ลน
จึงเรียกวา “หนังลุง” (ผูศึกษาประวัติหนังตะลุง บางรายใหความเห็นวา หนังตะลุง มาจากคําวา หนังพัทลุง
เสียงกลายเปนหนังตะลุง) จากบทไหวครูของหนังตะลุงมีกลาวถึงครูหนังรุน แรก ๆ เอาไว เชน ตาหนักทอง ตากอนทอง
และตานุย เปนตน ครูหนังหรือนายหนังรุนโบราณเหลานี้ลวนเปนที่รูจักเพราะหนังทุกคณะจะกลาวรําลึกถึง
กราบไหวเสมอ จากบทหนังที่นายหนังทุกคณะจดจําและขับบทตอนไหวครู กอนจะเลนหรือแสดงเรื่องนั้นเปนสิ่ง
แสดงวา การเลนหนังหรือการเลนเงา (Shadow Play) จึงกลาวไดวาเปนสิ่งที่มีมานานแลวในภาคใตประเทศไทย
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
ตัง้ ถิน่ ฐานทีอ่ ยูท ภี่ าคใตของประเทศไทยปจจุน โดยเฉพาะการเรียกเลนหนังไทยภาคใตวา วายังเสียม หรือ วายังเซียม
เปนการเรียกตามโบราณ แสดงถึงวาผูคนที่อยูในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือคนไทยภาคใตทั่วไปเหลานี้เรียกชื่อ
กลุมชนของตนวา เซียม หรือ เสียม ตั้งแตสมัยโบราณแลว

มโนหรา

๑.๔ มโนหราหรือโนรา
มโนหราหรือโนราเปนศิลปะการแสดงที่สืบทอดกันมาในดินแดนไทยภาคใตตั้งแตสมัยโบราณ มีตํานาน
เกี่ยวกับการกําเนิดมโนหราหรือโนราวา นางนวลทองสําลี (บางวาชื่อศรีมาลากับพระนางศรีมาลา) พระธิดาพระยา
สายฟาฟาด ทรงครรภเพราะการไดเสวยดอกบัว จึงถูกเนรเทศออกจากราชวัง นางนวลทองสําลีรําโนราไดเพราะ
นางทรงนิมิตวาเทวดาฟอนรําใหดู นางนวลทองสําลีประสูติโอรสและชื่อวาเทพสิงหรและสอนการรําโนราใหโอรส
โอรสทรงรายรําไดดี ตอมาโอรสไดไปรําที่เมืองพระยาสายฟาฟาด เมื่อไดทอดพระเนตรก็ทรงทราบจากการเลาของ
พระเทพสิงหรวาเปนโอรสของนางนวลทองสําลี ซึ่งเปนธิดาของพระองค พระองคทรงใหทหารไปรับนางนวลทอง
สําลีทถี่ กู ลอยแพไปอยูเ กาะกะชังกลับคืนราชวัง หลังจากนัน้ การรํามโนราหหรือโนราก็แพรหลายโดยทัว่ ไปในภาคใต
ในการวิเคราะหตํานานและเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดมโนราหหรือโนรานั้นมีสองความเห็น คือ กําเนิดที่พัทลุงเชื่อวา
จุดสําคัญที่วัดทาแค กับที่นครศรีธรรมราชจุดสําคัญคือวัดทาแพ อยางไรก็ตามโนราหรือมโนหราจะกําเนิดที่ใด
ในภาคใตไมเปนสิ่งตองโตแยงอะไรกันนัก สิ่งสําคัญ คือ ศิลปะการแสดงอยางนี้ไดฝงลึกลงในดินแดนไทยภาคใตมา
ยาวนานมากแลว และเปนการแสดงที่เปยมไปดวยความงดงามดวยนาฏยลีลาที่สูงสง ซึ่งมีความเขมแข็งอยูในที
เมือ่ ประกอบเสียงดนตรีทไี่ พเราะและหนักแนนเด็ดขาดของดนตรีเครือ่ งหาดวยแลว ยิง่ ทําใหเกิดความคึกคักปลุกเราใจ
และความรูสึกไดดียิ่ง ผูรูหลายทานสรุปไววา การรํามโนหราหรือโนราเปนที่มาของนาฏศิลปไทย ทั้งนี้เพราะทารํา
โนรามีมากและนาฏศิลปไทยทีร่ า ยรําลวนแตมอี ยูใ นทารําโนราทัง้ สิน้ การทีส่ รุปเชนนีค้ งเพราะดินแดนไทยภาคใตนนั้
ไดเกิดเมืองและการปกครองเมืองมากอน พ.ศ. ๕๐๐ โดยอางคัมภีรมหานิเทศและศิลาจารึกของตางประเทศ
เมืองหรืออาณาจักรนี้ชื่อ ตามพรลิงค คนในเมืองหรืออาณาจักรนี้นับถือศาสนาพราหมณดั่งชื่อเมือง (ตามพร
หมายถึง สีแดง ลิงค หมายถึง อวัยวะเพศชาย) สัญลักษณในการนับถือคือศิวลึงค มีหลักฐานศิวลึงคในภาคใต
หลายแหงจํานวนมากทั้งที่นครศรีธรรมราช พัทลุง และพังงา โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช ที่โบราณสถานเขาคา
อําเภอสิชล มีหลักฐานเกีย่ วกับศาสนาพราหมณทงั้ อาคารและโบราณวัตถุ ในสวนของโบราณวัตถุทเี่ ปนหลักฐานสําคัญ
คือ ศิวลึงค โยนิลึงค ทั้งสองอยางนี้จะอยูคูกัน สิ่งสําคัญที่กลาวถึงกันมากคือ ลึงคบรรพต หรือ สวยัมภู ซึ่งเชื่อวา
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เปนสิง่ ทีเ่ ทพสราง สวยัมภูหรือลึงคบรรพตจะมีไมกแี่ หงในโลกนี้ การรายรําหรือนาฏศิลปทมี่ คี วามยากหรือพิสดารนัน้
จะเปนการถวายเทพเจา จึงเชื่อวาโนราหรือการรํามโนหรามีมานานแลวตั้งแตครั้ง ตามพรลิงค เมืองหรืออาณาจักร
ไทยภาคใตโบราณ ในสมัยตอมาราว พ.ศ. ๑๒๐๐ เศษ จึงเกิดศูนยกลางปกครองใหมในภาคใตของไทยคือ ศรีวิชัย
นักประวัติศาสตรและโบราณคดีไทยและตางประเทศยังมีความเห็นตางกันออกไปบางวา ศูนยกลางอยูที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช บางวาไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี บางวาปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย 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 จึงเชื่อวามโนราหหรือโนราไดเกิดขึ้นมายาวนานควบคูกับการเกิดเมืองหรือ
อาณาจักรในภาคใตอยางนอย ๓ อาณาจักร
การรําหรือนาฏยการนัน้ มีอยูใ นวิถชี วี ติ ของผูท นี่ บั ถือศาสนาพราหมณหรือฮินดูและศาสนาพุทธ ดังหลักฐาน
ของรูปปน รูปหลอ ทารําตาง ๆ อีกทัง้ มีเรือ่ งราวของชาดกเรือ่ ง มโนหราชาฏก สุธนชาฏก ในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา
และชาดกเรือ่ งนีม้ แี พรหลายในชนชาติในเอเชีย ไมวา อินโดนีเซีย พมา ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และแตละชาติ
ที่กลาวจะมีทารําที่ใกลเคียงกับโนรา อีกทั้งดนตรีประกอบการรายรําก็มีความใกลเคียงกันมาก โดยเฉพาะการรํา
ของอินโดนีเซีย สิ่งที่นาพิจารณา คือ ดนตรีของอินเดียและศรีลังกาจะมีเสียงและทํานอง จังหวะใกลเคียงมโนหรา
หรือโนรามาก จึงเชือ่ ไดวา ศิลปะการแสดงนีม้ มี ายาวนานแลว ไทยภาคใตนา จะรับอิทธิพลดานการรําโนราและดนตรี
สวนหนึง่ จากอินเดียชาติทรี่ งุ เรืองในดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีการประยุกตปรับแปลงใหมคี วามงดงาม เนิบนาบ
นาดู ดนตรีมีความไพเราะชวนฟงยิ่งขึ้น

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

การรําโนราหรือมโนหรานัน้ จะตองมีการฝกฝนกันตัง้ แตเด็ก ๆ จึงจะไดผลเพราะจะมีความงายในการฝกมือ
เทาใหมคี วามออนชอยไดงา ย กลาวกันวากระดูกออน บางคนกลาววาการฝกโนราตอง หักมือ หักตีน นัน่ คือพยายาม
ดัดมือ ดัดเทา ใหมีความออนตัวในการรายรําหรือเคลื่อนไหว การฝกใหมือมีวงโคงสวยงามเมื่อรํา บางคนกลาววา
๖๔

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

ตองฝกดวยการเอาฝามือคอย ๆ ดันลงในพรก (กะลา) ใหลงใหมากที่สุดใหได หลังจากนี้ก็จะมีการสอนทารําตาง ๆ
อีกจํานวนมาก ผูที่ฝกรําโนราจึงเปนผูที่ตองมีความอดทน ความพยายามและสูจึงจะประสบความสําเร็จในการรํา
โนรา กลาวไดวาผูที่รําโนราไดคือผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในดานดังกลาวอยางแทจริง นอกจากนี้ยังเกิดคุณธรรม
จริยธรรมดานรูหนาที่ มีวินัย และความสามัคคีอีกดวย การรําโนราจึงเปนสิ่งที่ควรจะไดถายทอดสูคนรุงหลังตอไป
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)
และเฆี่ยนพราย ก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น การรําโนรามีความนาสนใจอยางยิ่งเพราะนอกจากการวาบทหรือขับบท
ที่ไพเราะชวนฟงแลว ยังมีการออกทารําที่ชวนชมชวนดูอยางยิ่ง ดนตรีก็มีความไพเราะดวยความกลมกลืนผสาน
สอดเสียงรับอยางลงตัว ดนตรีของโนราไดแก ป กลอง ทับ ฉิ่ง และโหมง อาจจะมีแกระในบางคณะ แตในปจจุบัน
มีการนําเอาดนตรีแบบตะวันตกเขาไปรวมดวย เชน อิเล็กโทน และกีตาร เปนตน ถาผูเ ลนมีความสามารถในการเลน
และฝกซอมกันเพียงพอ เสียงของดนตรีก็จะมีความไพเราะฟงแปลกออกไป แตถาผูเลนดนตรีตะวันตกดังกลาวไม
ชํานาญพอก็จะทําใหเสียงดนตรีโนราไมไพเราะชวนฟง จะทําใหผูชมอยูหนาโรงโนราไมนาน และจะเปนคณะโนรา
ที่มีคนรับไปแสดงนอย การที่มีดนตรีตะวันตกเขาไปในการเลนดนตรีโนราคงเพราะตองการใหเห็นความแปลกใหม
อีกทัง้ เปนการเอาใจคนไทยรุน ใหมทมี่ คี วามคุน เคยกับดนตรีตะวันตก ไมวา อิเล็กโทนหรือกีตาร อยางไรก็ตามแมจะมี
ดนตรีตะวันตกเขาไปรวมดวย ถาผูเลนดนตรีหรือลูกคูมีความชํานาญดังกลาว ก็จะทําใหเสียงดนตรีมีความไพเราะ
เราใจได แตทงั้ นีด้ นตรีเครือ่ งหาจะตองคงอยูใ นดนตรีโนรา เพราะเปนดนตรีทบี่ รรพชนไทยไดสรางสรรคสบื ทอดเอาไว
ตลอดมาจนปจจุบัน
๖๕
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มะโยง

๑.๕ มะโยง
มะโยงเปนศิลปการแสดงทีค่ ลายกับมโนหราหรือโนราทีม่ อี ยูใ นภาคใตตงั้ แตสมัยโบราณแลว ทาในการรํา
มะโยงนั้นอาจจะไมซับซอนฝกยากอยางมโนหรา บางทีก็เรียกการรํามะโยงวา เตนมะโยง ศิปละการแสดงมะโยง
มีการเผยแพรไปในหลายจังหวัดภาคใต เชน สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เปนตน ภายหลังความนิยมในการ
เลนมะโยงลดลงไป มีการเลนนอยลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตตอนกลางที่เคยไดดูการเลนมะโยงจากการเลนของ
คนในพื้นที่เองกลับไมเห็น ยังคงมีอยูบางในพื้นที่ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต การรํามะโยงมีอยูทั้งในกลุมไทย
มุสลิม และกลุม ไทยพุทธ มะโยงจึงเปนศิลปะการแสดงรวมของพีน่ อ งไทยสองศาสนา จึงเปนการแสดงทีค่ วรจะไดรบั
การเอาใจใสและมีการถายทอดศิลปะการแสดงนีเ้ อาไวใหลกู หลานไทยในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต ไดสบื ทอดตอไป
และใหคุณคาทางดานจิตใจ และเกิดความสัมพันธอันดีระหวางพี่นองไทยสองศาสนา

ดิเกรฮูลู

๑.๖ ดิเกรฮูลู
ดิเกรฮูลู เปนการแสดงของพี่นองชาวไทยเชื้อสายมลายูเปนสวนใหญ ในการแสดงจะเปนออกทา
ตามจังหวะดนตรีเปนทาตาง ๆ สวนมากจะเปนทาที่เกี่ยวกับอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการประมง เชน
ทาพายเรือ ทาปลาวายนํ้า และทาวางอวน เปนตน การประดิษฐคิดทาตาง ๆ ขึ้นอยูกับหัวหนาคณะเปนหลัก
๖๖
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ในการออกทาตาง ๆ จะออกทาเหมือนกันทุกคน ในการแสดงครัง้ หนึง่ ๆ จะมีผแู สดงหลายคนออกมาแสดงพรอม ๆ กัน
สวนมากมักจะเปนการนั่งและออกทาตาง ๆ ใชอวัยวะสวนตาง ๆ แสดงการเคลื่อนไหวอยางมีชีวิตชีวา ตั้งแตศีรษะ
ถึงเขา เมื่อทําไดสอดคลองกับเสียงดนตรี อันไดแก รํามะนา ไวโอลิน แลวจะทําใหนาดูมาก การแสดงดิเกรฮูลู
เมือ่ กอนจะมีอยูใ นกลุม ของพีน่ อ งมุสลิม แตภายหลังพีน่ อ งไทยพุทธก็ไดรบั ศิลปะการแสดงนีม้ าดวย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ดวยเห็นวาดิเกรฮูลูเปนการแสดงที่มีคุณคาและ
สนุกสนาน หนวยงานราชการในกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาไดจดั การประกวดกานแสดงดิเกรฮลู อู ยูบ า ง
ทําใหการแสดงชนิดนีม้ กี ารเผยแพรขนึ้ ไปในภาคกลาง และภาคอืน่ ๆ ของไทย ยิง่ มีการถายทอดรายการวิทยุโทรทัศน
ดวยแลว ยิ่งทําใหเปนที่รูจักมากขึ้น จนบางคนออกทาทางเลียนแบบในขณะที่ชม ทั้ง ๆ ที่เพิ่งไดเห็นหรือไดชม
ทั้งนี้คงเปนเพราะความสนุกครึกครื้นในลีลาจังหวะนั่นเอง ดิเกรฮูลูระดับอาชีพที่มีชื่อเสียงมากชื่อ มะยะหา
บานอยูจ งั หวัดยะลา เปนผูป ระยุกตดเิ กรฮลู ไู ดดี ทัง้ การคิดทาร่ าํ เพิม่ จากทีม่ มี าแตเดิม และการคิดเนือ้ รอง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เนือ้ รองทีเ่ กีย่ วกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และพระราชวงศ มะยะหาจะขับรองเสมอ
ในการขับรองจะมีทั้งสองภาษาคือภาษามลายูและภาษาไทย หรือภาษาสยาม บางครั้งรองเปนภาษามลายูจบกอน
แลวรองแปลเปนภาษาไทย ทําใหมีเสียงปรบมือดวยความชอบใจ (บางครั้งแปลรองประโยคตอประโยค) ดิเกรฮูลู
คณะมะยะหาไปแสดงในจังหวัดตาง ๆ ในภาคใตอยูบ อ ยครัง้ อีกทัง้ ไดรบั เชิญใหไปออกรายการวิทยุโทรทัศนหลายชอง
จึงทําใหเปนทีร่ จู กั ของคนไทยภาคใตและคนไทยภาคอืน่ ๆ พอสมควร ดวยเหตุทศี่ ลิ ปะการแสดงชนิดนีม้ คี วามนาสนใจ
และสรางบรรยากาศความเปนมิตรไดดี จึงเห็นวาควรจะไดมีการสงเสริมใหศิลปะการแสดงมีอยูในกลุมของคนไทย
จังหวัดชายแดนไทยภาคใตและจังหวัดอื่น ๆ ของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษา ควรจะไดมีการสอน
ถายทอดไว มิใหหายไป

รําสิละ

๑.๗ การรําสิละ
การรําสิละ เปนการแสดงอยางหนึ่งในเชิงการตอสู แสดงใหเห็นถึงความมีศิลปะในการตอสูดวยอวัยวะ
ตาง ๆ ในรางกายลักษณะเดียวกับมวยไทย แตสิละจะไมกําหมัด การออกทาเยื้องยางกรีดกราย การหันตัวกลับ
ดวยทาทางที่สงา ทําใหผูไดเห็นการรําสิละมีความเพลิดเพลินเจริญตาและมีความสุขใจ ตอมามีการบรรจุการรํา
หรือการตอสูแบบสิละเขาเปนกีฬาอยางหนึ่งในระดับชาติ จึงทําใหการรําสิละมีความแพรหลาย ทั้งในสถานศึกษา
และวงการกีฬา จึงเชื่อวาสิละซึ่งเปนทั้งศิลปะการแสดงและกีฬาอยูในวัฒนธรรมไทย และในจิตใจของคนไทยสืบไป
๖๗
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รํากริช

๑.๘ การรํากริช
กริช เปนอาวุธสําคัญของคนไทยภาคใตและชาวชวา มลายู เพราะเปนสัญลักษณของอํานาจ ผูที่อยู
ในระดับชัน้ ปกครองจะมีกริชทีม่ ศี กั ดิต์ า งกันจากสูงลดลงมาตามลําดับ การดูขนั้ ของกริชจะดูกนั ทีด่ า มและคดของกริช
ชนชั้นปกครองสมัยกอนจะเหน็บกริชเปนอาวุธประจําตัวจนเปนเครื่องประดับอยางหนึ่ง กริชจะเปนสัญลักษณของ
อํานาจและการปกครองทั้งในภาคใตตอนลาง และตอนกลางในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง เปนตน
ดวยความสําคัญของกริช ซึง่ เปนอาวุธในการตอสูข องลูกผูช ายอยางหนึง่ นีเ้ อง จึงทําใหเกิดการรํากริช เปนการแสดงออก
ถึงศิลปะอยางหนึ่ง การเกิดศิลปะการแสดงทาลีลารํากริชขึ้นมา คงจะเกิดจากความงามในการตอสูดวยกริช
ในสมัยกอนนัน่ เอง ในการตอสูจ ะมีทา ตาง ๆ เหมือนกับทาการตอสูด ว ยดาบนัน่ เอง และมีการสอนกันเปนสํานักวิชากริช
เชนเดียวกัน ปจจุบันกริชลดบทบาทหนาที่ลงไปมาก แตยังมีการเก็บกริชเอาไวเพื่อเปนสิ่งประดับบานอยางหนึ่ง
สวนการรํากริชยังคงมีใหเห็นอยูบาง ศิลปะการรํากริชจึงเปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ควรจะไดมีการสอนสืบทอดกันตอไป
เพราะนอกจากมีคุณคาในแงการเกิดสมาธิทําใหจิตใจดี รักษาจิตใจ และออกกําลังกายแลว ยังเปนศิลปสัมพันธ
และกีฬาสัมพันธทดี่ ไี ดดว ย ทัง้ นีก้ ารใหความเอาใจใส สงเสริมใหมกี ารเรียนการสอนในสถานศึกษา หรือตัง้ ศูนยการฝก
อยางมวยไทยเชื่อวาจะมีผูเขาฝกเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอยางนี้เอาไวตอไป หากปลอยนานไปผูที่มีความรู
ความเขาใจในเรื่องนี้ก็จะมีนอยลงทุกที หากไมรีบดําเนินการสงเสริมจะทําใหวัฒนธรรมอันดีงามนี้จะหายไป อยาง
นาเสียดาย

๖๘
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ลิเกปา

๑.๙ ลิเกปา
ลิเกปา เปนการแสดงทีม่ คี วามใกลเคียงกับโนรา มะโยง และร็องแง็ง ทัง้ นีค้ งเกิดจากการผสมผสานของ
ศิลปะการแสดงหลายอยาง การเกิดของลิเกปาเกิดจากชาวอินเดียทีม่ าคาขายในประเทศไทย เมือ่ มาอยูป ระเทศไทย
ก็มีภรรยาเปนชาวไทยมุสลิม แมวาลิเกปาจะเกิดขึ้นทางฝงตะวันตก คืออันดามันพื้นที่จังหวัดกระบี่ แตศิลปะ
การแสดงนีไ้ ดแพรหลายในภาคใตหลายจังหวัด ทีน่ า สนใจคือแมจะใชภาษาไทยในการขับบทและเจรจา แตมคี วามเปน
อินเดีย และชวา มลายู ในสําเนียงและภาษา การแตงกายทั้ง แขกแดง และยาหยี เปนตัวแทนของชาวอินเดียและ
ไทยมุสลิม สวนเจาเมืองและเสนา แสดงถึงความเปนไทย สวนดนตรีก็มีรํามะนา กลอง และโหมง ฉิ่ง อาจจะมีสีซอ
และปด ว ยคลายดนตรีมโนหรา แตมรี าํ มะนาของดิเกรฮลู แู ละร็องแง็ง ลิเกปาจึงเปนศิลปะการแสดงทีน่ า จะมีการฟน ฟู
เพื่อใหสืบทอดตอไปสูรุนลูกหลาน และเพื่อใหเปนศิลปสัมพันธของพี่นองจังหวัดชายแดนไทยภาคใต ดวยการแสดง
ลิเกปาจะมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมของพี่นองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางดี ขณะนี้มีคณะลิเกปา
ในภาคใตเพียงสามสีค่ ณะ หากไมมลี เิ กปาคณะดังกลาวนีศ้ ลิ ปะการแสดงลิเกปาก็คงจะหาดูไดยาก และภูมปิ ญ
 ญาไทย
ดานการแสดงลักษณะนี้ก็จะหายไปจากประเทศไทย
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มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี

เด็กมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต

ÀÒÉÒ
ภาษาที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยมีอยู ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษามลายู และภาษาจีน ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ยะลา ปตตานี และนราธิวาสจะมีการใชภาษามลายูมาก
เพราะมีพี่นองไทยเชื้อสายมลายู นับถือศาสนาอิสลามจํานวนมาก ดังนั้นในการสงเสริมการสอนภาษาจึงตองมี
พรอม ๆ กันไปทั้งภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาจีน อยางไรก็ตาม ดวยภาษาไทยเปนภาษาที่ใชเพื่อการ
สื่อสารกลางของคนไทย ในประเทศไทยก็ควรสงเสริมใหมีการพูดภาษาไทยใหไดและถูกตอง ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน
ของพี่นองชาวไทยที่อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใตนั่นเอง เมื่อสื่อภาษากันไดแลวจะทําใหเกิดความสําเร็จ
ในสิง่ ตาง ๆ ไมวา การติดตองาน การทําธุรกิจ การศึกษาและการมีปฏิสมั พันธทดี่ ตี อ กัน อันจะนําไปสูก ารสรางสรรค
สังคมไทยใหเกิดความรมเย็นเปนสุขตลอดไป และทําใหสงั คมไทย ประเทศไทยมีความมัน่ คง แตทงั้ นีจ้ ะตองไมละเลย
ในการศึกษาภาษาทีใ่ ชสอื่ สารกันในชีวติ ประจําวันดวย คือ ภาษามลายู และภาษาจีน ดวยมีพนี่ อ งไทยเชือ้ สายมลายู
และจีนอยูจํานวนไมนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งไทยเชื้อสายมลายูที่มีอยูจํานวนมาก นอกจากการสงเสริมภาษามลายู
และจีนในกลุม ของผูค นทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีด่ งั กลาวแลว ควรจะไดสง เสริมใหขา ราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสัมพันธ
กับความเปนอยูของพี่นองชาวไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใต ศึกษาภาษามลายูและภาษาจีนใหใชในการ
สื่อสารได หากสภาพการใชภาษาทั้ง ๓ ภาษา ในเขตพื้นที่ดังกลาวนี้เปนดังที่เสนอความเห็นไว เชื่อวาความเขาใจ
ตอกันระหวางผูคนในสังคมในเขตพื้นที่กับผูปฏิบัติราชการจะมีมากขึ้น และเปนที่มาของความสัมพันธที่ดีระหวาง
ประชาชนกับรัฐ เพราะชวยลดความไมเขาใจตอกันไดมากขึ้น ปญหาตาง ๆ ก็จะลดลงไปไดระดับหนึ่ง
ภาษามลายูเบื้องตนที่ขาราชการและพนักงานของรัฐควรจะไดศึกษาและพูดสื่อสารใหได คือ การทักทาย
สิง่ ของเครือ่ งใช และอาหารการกิน หากพูดสือ่ สารไดมากกวานีก้ จ็ ะเปนสิง่ ทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พราะภาษายอมทําใหเขาใจกันได
และมีความสัมพันธที่ดตี อกันมากกวาพูดกันคนละสําเนียงภาษา
อยางไรก็ตามในการสอนภาษาไทยในกลุมพี่นองชาวไทยมุสลิมนั้น ควรจะไดสรางความเขาใจที่ถูกตองวา
หากมีความสามารถในการพูดสือ่ สารภาษาไทยไดแลวจะเกิดประโยชนและคุณคาอยางไรบาง ในการศึกษาภาษาไทย
นอกจากในชั้นเรียนหรือที่เปนทางการแลว สื่อตาง ๆ ก็ควรจะไดทําหนาที่นี้ใหมากขึ้น ไมวาสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และ
วิทยุโทรทัศนก็ตาม และจะตองดําเนินการอยางมีคุณภาพดวย ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคใตตอง
สงเสริมทั้งภาษาไทยกลาง และภาษาไทยภาคใต เพราะในสภาพจริงคนไทยภาตใตสวนใหญใชภาษาไทยภาคใต
๗๐
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(สําเนียงไทยใต) อยู มีสวนหนึ่งที่พูดภาษาไทยกลาง สวนในดานการเขีียนภาษาไทยนั้นเชื่อวาหากผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายใหความสนใจ แลวก็จะลดปญหาลงไปได สิ่งสําคัญคือหนวยงานที่เกี่ยวของไมวา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษยและสังคม จะตองดําเนินการอยางจริงจัง จริงใจ
และเขาถึง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หากทําไดดังนี้แลว ปญหาในเรื่องการใชภาษาไทย
เพือ่ การสือ่ สาร (พูดและเขียน) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนไทยภาคใตกจ็ ะไมมปี ญ
 หา และเกิดสิง่ ทีด่ ตี ามมาอยางตอเนือ่ ง
ในการสอนภาษาไทยใหกบั เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จะตองคัดเลือกครูภาษาไทยทีเ่ กงในดานภาษา
พอสมควร ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน อานบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดไพเราะชวนฟง อีกทั้งมีอุดมการณที่จะ
เสียสละแกสงั คมมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในดานความเมตตากรุณา หนาทีแ่ ละมีวนิ ยั หากไดครูทไ่ี มคอ ยเกงและไมคอ ยมี
อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรมมากพอ การทีจ่ ะทําใหเยาวชนไดรบั ความรู ความเขาใจภาษาไทยจนถึงขัน้ ปฏิบตั ิ
ไดดที งั้ การพูดการอานและการเขียนคงเปนไปไดยาก และจะทําใหสภาพการใชภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารของเยาวชน
และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยมีสภาพอยางทีผ่ า นมาและเปนอยู ถึงเวลาแลวทีจ่ ะตองปฏิรปู การสอน
ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตใหมสี ภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากพอ ทัง้ นีเ้ พราะภาษาไทยเปนสือ่ สําคัญในการติดตอ
ของพี่นองชาวไทยไมวาจะนับถือศาสนาใด ดังนั้นทางราชการตองรีบดําเนินการโดยมิตองลังเลในการที่จะจาย
คาตอบแทนใหสูงกวาครูในจังหวัดอื่น ๆ เพราะครูในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตจะตองเสี่ยงภัยกับสภาพความ
ขัดแยง ความไมเขาใจที่สั่งสมหมักหมมมาเปนเวลานานรวมอายุคน ขืนปลอยใหสภาพขัดแยงดําเนินตอไปโดยไมใช
มิตวิ ฒ
ั นธรรมทางภาษาเขาไปแกไขปญหารวมดวย อนาคตของจังหวัดชายแดนไทยภาคใตคอื การแตกแยกและปญหา
สารพัดจะเกิดติดตามมา รัฐบาลจะตองใหความเอาใจใสใหมาก ๆ จะตองยอมทุม เทงบประมาณเพือ่ การสอนภาษาไทย
และภาษาที่มีใชอยูในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาในดานตาง ๆ ใหมากและดําเนินการอยางจริงจัง ดวยวิธีการ เขาใจ
เขาถึง และพัฒนา ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหได ปฏิบัติไดเกินรอยละหาสิบเมื่อไร
ปลายดามขวานของไทยก็จะเปนแผนดินแหงความสงบสุข และสันติเมื่อนั้น
ทั้งนี้เรื่องการดูแลความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพย ทางราชการจะตองดําเนินการใหควบคูกันไปดวย
ไมเชนนัน้ ครูภาษาไทยหรือขาราชการทีเ่ กงทีด่ จี ะไมกลาเขาไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีช่ ายแดนไทยภาคใต วิธกี ารในการสอน
ภาษาไทยนอกจากสอนในชั้นเรียนแลว การสอนผานสื่อดวยการจัดรายการวิทยุ วิทยุโทรทัศนนั้นเปนสิ่งที่ทําได
และไดผลในวงกวาง ดังนัน้ รัฐหรือราชการจะตองสงเสริมสนับสนุนรายการการใชภาษาไทย และภาษาทีเ่ กีย่ วของทีใ่ ช
ในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต โดยอยาไปคิดเรื่องคาเวลา เพราะการดําเนินการรายการภาษาไทยผานสื่อนั้นทําเพื่อ
ชาติและประเทศ หากมัวคิดคาเวลาเพื่อบํารุงสถานีวิทยุ และวิทยุโทรทัศนแลว เมื่อใดรายการสอนผานสื่อจะไดเกิด
สักที ในภาคใตขณะนีม้ รี ายการภาษาไทยผานสือ่ วิทยุ และวิทยุโทรทัศนทที่ าํ โดยเฉพาะอยูร ายการเดียว คือ คุย ภาษา
หาสาร ดําเนินการโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รายการนี้ถายทอดวิทยุโทรทัศน
๓ สถานี คือ ชอง ๑๑ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา (หาดใหญ) จึงทําใหภาษาไทยภาคใตไดเผยแพร
ผานหูผานตาคนไทยครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต และยังแพรภาพเขาไปถึงตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
เชน เคดาห (ไทรบุรี) กลันตัน และปะหัง เปนตน จึงเห็นวาการใชสื่อใหเปนประโยชนจึงเปนเรื่องสําคัญมาก
หากมัวคิดแตจะหาโฆษณาคาบํารุงสถานีวทิ ยุหรือวิทยุโทรทัศนโดยไมคาํ นึงถึงดานภาษา ซึง่ เปนศิลปะและวัฒนธรรม
อันเปนหัวใจของชาติประเทศแลว จะหวังความสันติสุขและความมั่นคงของประเทศชาติไดอยางไร พระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่วา การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติและประเทศ
จะเกิดขึ้นไดอยางไร
๗๑
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ÇÃÃ³¡ÃÃÁ
วรรณกรรมเปนสิ่งที่คนสรางสรรคขึ้นมาจากภาษาเปนความเฉลียวฉลาดของคนในกลุมชาติพันธุตาง ๆ
ในกลุมของชนชาติพันธุไทย มีภาษาไทยเพื่อสรางสรรควรรณกรรมไทยมาอยางตอเนื่องนับพันปเปนอยางนอย
วรรณกรรมไทยในภาคใตมีทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Literature) และวรรณกรรมลายลักษณ (Tradition or
Literary Literature) วรรณกรรมทั้ง ๒ อยางนี้มีอยูจํานวนไมนอย ในสวนของจังหวัดชายแดนไทยภาคใต
มีวรรณกรรมไทยที่นาจํานําไปใชศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ ความรูสึกรักตอวัฒนธรรมไทยและสังคมไทยมีดังนี้

วรรณกรรมมุขปาฐะ
วรรณกรรมมุขปาฐะ เปนวรรณกรรมที่มีการจดจําติดตอกันมาและถายทอดดวยปากคือการพูด รวมทั้ง
วรรณกรรมที่เกิดขึ้นดวยการขับหรือการรองดวยปฏิภาณไหวพริบในทันทีทันใด โดยไมมีการเขียนกอน ไมวาจะเปน
บทรองสัน้ ๆ หรือขนาดยาว จนเปนการแสดงวรรณกรรมมุขปาฐะ ในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยก็คงมีอยูเ ฉพาะ
จํานวนหนึ่ง สวนอีกจํานวนหนึ่งเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีรวมกันของคนไทยภาคใต วรรณกรรมมุขปาฐะ เชน
เพลงรองเรือ (เพลงกลอมเด็ก) ปริศนาคําทาย นิทาน และคํากลอนขนาดสั้น เปนตน ดังตัวอยางวรรณกรรม
มุขปาฐะตอไปนี้
เพลงรองเรือ
ไปคอน
ฮาเหอไปคอนเหอ
พระพิงเสาดั้ง
เขาไปในหอง
หลังคามุงเบื้อง

ไปแลพระนอนพระนั่ง
หลังคามุงเบื้อง
ไปแลพระทองพระเครื่อง
ทรงเครื่องดอกไมไหว เหอ

ไกเถื่อน
ฮาเหอไกเถื่อนเหอ
ลูกสาวขี้คราน
ฉวยไดดามขวาน
นอนใหแมปลุก

ขันเทือนทั้งบาน
นอนใหแมปลุก
แยงวานดังพรุก
ลูกสาวขี้ครานการ เหอ

ลูกสาวชาวหัวนอน
ฮาเหอ ลูกสาวเหอ
ใชใหแกงบอน
ใชใหแกงปลาดุก
ตั้งแตเชาคมเที่ยง
๗๒

ลูกสาวชาวหัวนอน
ตั้งแตเชาคมเที่ยง
หมันจุกลงทั้งเงี่ยง
นํ้าหนาอี้เลี้ยงผัว เหอ
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เพลงรองเรือทัง้ สามบทนี้ มีคณ
ุ คาในดานโบราณคดีและดานคุณธรรม จริยธรรม บทไปคอนเปนการสะทอนถึง
การนมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและไปเคารพบูชาพระปางตาง ๆ ในกลุม ของพีน่ อ งไทยพุทธจะนิยมบทนี้
เพราะเทากับเปนการรําลึกถึงพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพระทันตธาตุเบื้องซายของพระพุทธเจาบรรจุอยู
สวนบทที่สองเกี่ยวกับการที่แสดงถึงความขยันของหญิงสาวที่ตองลุกขึ้นแตหัวรุงหลังจากไกขัน เพื่อทํากิจตาง ๆ
ทั้งหุงขาว และทํากิจการบานการเรือน ตลอดจนทําบุญใสบาตร ซึ่งเปนการนํามาซึ่งบุญกุศล และบทที่สามเกี่ยวกับ
การรูเรื่องเขาใจในการทําอาหารของหญิงสาวชาวใต สาวชาวใตตองมีความสามารถในการทําอาหาร หากทําอาหาร
ไมเปนจะถูกตําหนิได อยางกรณีในเพลงรองเรือเด็กบทนี้ แมบอกใหลกู สาวแกงปลาดุก แตลกู สาวไมไดสบั เงีย่ งปลาดุก
กอนทีจ่ ะใสลงไปในหมอแกง ทําใหมปี ญ
 หาในการรับประทาน เพราะถาไมเห็นก็จะถูกเงีย่ งปลาดุกแทงปาก บทเพลง
รองเรือเหลานีแ้ มจะเปนภาษาไทย แตกน็ าํ ไปใชไดเพราะทํานองจะชวยในการกลอมลูกหลาน ซึง่ มีความไพเราะชวนฟง
ตามความนิยมของคนในภาคใต แมแตพี่นองมุสลิมก็นําไปรองได เพราะในสภาพจริงพี่นองชาวไทยเชื้อสายมลายู
มีเพลงรองเรือทีเ่ ปนภาษามลายูอยูแ ลว หากนําเพลงรองเรือไทยภาคใตเปนภาษาไทยไปรองก็คงทําได อยางไรก็ตาม
ความนิยมรองเพลงรองเรือภายหลังจะมีนอยลง เด็ก ๆ รุนหลังจึงไมคอยดังฟงเพลงรองเรือไทยภาคใตสมัยกอน
ถาจะฟนฟูและรองกันตอไป เชื่อวาเพลงกลอมเด็กจะมีคุณคาตอคนไทยอยางหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจหรือ
จิตวิญญาณ เพราะเพลงรองเรือเปนสิ่งที่มีทวงทํานองเนิบนาบ หากผูรองเสียงดีก็จะยิ่งทําใหนาฟงยิ่งขึ้นไปอีก
เพลงรองเรือเปนวรรณกรรมทีก่ ลอมเกลาจิตใจเด็กใหมคี วามออนโยนงดงาม ดังจะเห็นไดชดั ในผูใ หญรนุ กอนทีไ่ ดรบั
การเลี้ยงดูดว ยเพลงรองเรือมักจะมีจิตใจดี และเปนคนดีของสังคม
นิทาน (Tale Story)
นิทานเปนการเลาเรื่องโดยการผูกเรื่องขึ้นมา นิทานเปนสิ่งที่มีมาแตโบราณของมนุษยชาติ ในชาติที่เจริญ
รุงเรืองดานอารยธรรมหลายชาติมีเรื่องเลาหรือนิทาน ไมวา อินเดีย จีน กรีก อียิปต และโรมัน รวมทั้งไทยดวย
นิทานที่มีชื่อเสียงของโลก เชน นิทานอีสป นิทานชาดก นิทานหกเหลี่ยม และนิทานเวตาล เปนตน
นิทานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ ภายหลังมีคนจดจําไดและนํามาเขียนเอาไวและมีการคัดลอกออกเผยแพร
แมจะมีเปนตัวเขียน แตนิทานเกิดจากการเลาจึงมีลักษณะเปนมุขปาฐาะ (Oral Literative)
นิทานที่เลากันในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต มีทั้งนิทานที่เปนภาษามลายูและภาษาไทย ในกลุมของพี่นอง
ทั้งสองกลุม ตางก็มีการไปมาหาสู มีสัมพันธตอกันดังนั้นนิทานจึงแพรกระจายอยูในกลุมของพี่นองไทยทั้งพุทธ
และมุสลิม วรรณกรรมเปนสิ่งที่ดีงามจึงเปนสื่อสัมพันธที่จะสรางสรรคในพี่นองไทยทุกกลุมไมวาจะนับถือศาสนาใด
ไมวาจะมีเชื้อสายใด ไทย มลายู จีน หรืออินเดียก็ตาม ทุกคนเกิดในผืนแผนดินไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยูใน
ประเทศไทยจึงเปนมรดกตกทอดของคนไทยรวมกันทุกเชือ้ ชาติ นิทานทีเ่ ลากันมีเรือ่ งตาง ๆ จํานวนมาก เรือ่ งหนึง่ ที่
รูจักกันมากในกลุมไทยพุทธและมุสลิม และชาวมลายูในประเทศมาเลเซีย คือ เรื่องหอยสังข ในภาษามลายูใชวา
กอดังมัส นิทานเรื่องนี้มีวา เจาเมืองมีความปรารถนาจะไดโอรสหรือธิดา แตชายาและสนมไมมีผูใดมีครรภ
ชายาเอกทําบุญภาวนาและนั่งสมาธิ เทวดาเห็นถึงคุณงามความดี จึงสงเทพบุตรมาเกิด เมื่อครรภแกคลอดออกมา
เปนหอยสังข ชายาฝายซาย (ชายาองครอง) มีความอิจฉาริษยา จึงจางโหรใหทํานายวาเปนกาลีบานกาลีเมือง
หากใหอยูใ นเมืองก็จะเกิดอัปรียต า ง ๆ ตามมา เจาเมืองเชือ่ ตามทีโ่ หรทํานาย จึงเนรเทศชายาเอกและโอรสหอยสังข
ออกจากเมือง ทัง้ สององคตอ งซัดเซพเนจรไปในปาและชนบท ตายายไดรบั ไวใหอยูด ว ย ชายาเอกอาศัยอยูบ า นตายาย
๗๓

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

ชวยทํางาน ตอมามีความแปลกเกิดขึ้นในบาน คือ มีการหุงขาว เตรียมกับขาวไวที่บานตายายทุกวัน ทั้งที่คนอื่น ๆ
ออกจากบานหมดเหลือเพียงแตหอยสังข เมือ่ ชายาเอกกลับจากทําไรนาหาผัก ตายายเองก็มไิ ดเตรียมอาหารแตอยางใด
ชายามีความสงสัยก็แอบดูโดยแกลงทําวาออกจากบานไปทํางาน เมื่อแอบดูอยูก็เห็นเด็กชายตัวนอยออกมาเลน
หนาบาน ก็สงสัยวาแถบนี้ไมมีบานคนอยูใกล ๆ และไมมีเด็กคนใดเคยมาเลย เมื่อแอบดูหลายครั้งเขาจึงแนใจวา
เด็กคนนีค้ งเกีย่ วของกับหอยสังขหรือสังขทองทีน่ างประสูตอิ อกมา วันตอมาชายาจึงคอยแอบขึน้ บานมิใหเด็กนอยที่
มัวเลนอยูล านบานรูต วั และเอาไมตหี อยสังขแตกละเอียด เด็กนอยเมือ่ เห็นพระมารดาทุบหอยสังขทตี่ นอาศัยอยูแ ตก
ก็รอ งไห ชายาปลอบและกอดโอรสไวดว ยความรัก ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมาชายากับหอยสังขกอ็ ยูบ า นตายายดวยความ
ผาสุก
ชายารองไดรวู า ชายาเอกและโอรสอาศัยอยูบ า นตายาย จึงทูลใหพระสวามีสง ทหารไปจับตัวและใหฆา สังขทอง
ดวยการนําไปถวงนํ้า เทวดาบันดาลใหพญานาคชวยสังขทองและเนรมิตเรือสําเภาใหพระสังขเดินทางตอ พระสังข
เดินทางตอไปจนถึงเมืองนางยักษ นางยักษรกั เลีย้ งไวอยางลูก ในระหวางทีน่ างยักษไมอยูส งั ขทองเขาไปในหองตาง ๆ
พบบอเงินบอทอง ไมเทาวิเศษและรูปเงาะ สังขทองหรือพระสังขกส็ วมรูปเงาะและไมเทาวิเศษออกจากเมืองหนีนางยักษ
เพราะถาอยูตอไปสักวันหนึ่งคงมีอันตราย หนีไปอยูเมืองหนึ่ง เมืองนี้มีธิดา ๗ องค เจาเมืองตองการใหธิดามีคู
จึงประกาศใหบรรดาชายหนุม ทัง้ หลายจากเมืองตาง ๆ ไปรับการ เสีย่ งพวงมาลา องคสดุ ทองไมยอมโยนมาลาเสีย่ ง
ในรอบแรก ๆ บอกวายังไมมีชายหนุมใดที่พึงใจ เจาเมืองจึงใหทหารเที่ยวหาหนุมทั้งเมืองมารวมทั้งสังขทองหรือ
พระสังขดว ย ตอนพาตัวพระสังขสวมรูปเงาะและทัดหูดอกไมแดง กวาจะไดตวั มาทหารตองใชดอกไมสแี ดงหลอกลอ
ในที่สุด ธิดาองคสุดทองก็เสี่ยงพวงมาลาลงไปสวมมือเจาเงาะ เจาเมืองทรงพิโรธที่ธิดาองคสุดทองเลือกเจาเงาะเปน
พระสวามี จึงทรงใหไปอยูป ลายนา สังขทองอยูก บั ธิดาองคสดุ ทองของเจาเมืองระยะหนึง่ และพระธิดารูว า ภายในราง
ของเจาเงาะนั้นมีเจาชายรูปงามอยูภายใน เมื่อพระสังขเผลอ ธิดาองคสุดทองก็ทําลายรูปเงาะดวยการใชอาวุธสับ
ใหขาด แตกไ็ มสามารถทําลายไดจงึ เผาไฟจึงจะสําเร็จ ในทีส่ ดุ พระสังขกบั ธิดาองคสดุ ทองก็อยูด ว ยความสุข หลังจาก
ที่ถูกเจาเมืองทดสอบตาง ๆ ในชวงที่ยังอยูในรูปเงาะ เชน ใหหาเนื่้อหาปลา เปนตน ถาหาไมไดตามจํานวนรับสั่ง
จะถูกลงโทษ พระสังขก็ทําไดทั้งหมด
นอกจากนี้เทวดาชวยพระสังขดวยการทาตีคลีกับพระบิดาของธิดา พระสังขตองตีคลีแทนครั้นชนะก็ไดรับ
การยอมรับจากพระบิดาของธิดาองคที่ ๗ ภายหลังเทวดาตองการใหพระมารดาและพระสังขไดอยูดวยกัน จึงทรง
นิมติ ฝนขูจ ะทํารายพระบิดาพระสังข พระบิดาพระสังขจงึ ไปรับพระมารดากลับมาอยูว งั ตอมาก็ออกติดตามพระสังข
ดวยการทีพ่ ระมารดาปลอมเปนแมครัว แกะฟกเปนเรือ่ งราวพระสังขและพระนาง พระสังขเห็นเขาก็รวู า พระมารดา
มาตาม จึงสอบถามจนไดพบกันก็พากลับเมือง และอยูอ ยางรมเย็นเปนสุขในทีส่ ดุ นิทานเรือ่ งสังขทอง หรือ กอดังมัส
ในภาษามลายู จึงเปนนิทานรวมของพีน่ อ งชาวไทยพุทธและมุสลิม หากมีการนํานิทานเรือ่ งนีห้ รือเรือ่ งอืน่ ๆ ถายทอด
ในสังคมไทยจังหวัดชายแดนภาคใตใหมกี ารรับรูแ ละบันเทิงรวมกัน ไมวา ดวยสือ่ เอกสารหรือสือ่ วิทยุ สือ่ วิทยุโทรทัศน
ซึง่ เปนสือ่ ทีเ่ ขาถึงประชาชนไดงา ย เชือ่ วาจะทําใหเกิดความรูส กึ รวมในวัฒนธรรมดานวรรณกรรมไดดี หนวยงานทีม่ ี
ความเกี่ยวของ หรือรับผิดชอบในเรื่องความเปนอยูของสังคมไทยทุกหนวยควรจะไดรีบดําเนินการใหเกิดมรรคผล
เพือ่ ความอยูอ ยางปรกติสขุ ของชาวไทยทุกเชือ้ ชาติทกุ ศาสนา ทัง้ นีเ้ พราะการมีความรูส กึ รวมกันในความเปนพีน่ อ งกัน
มีวัฒนธรรมรวมกันยอมสรางความสัมพันธที่ดีและสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นได
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เรื่องคนหาปลา
นิทานเรือ่ งคนหาปลาเปน เรือ่ งเลากันมาในภาคใตของประเทศไทยมาเปนเวลานานแลว นิทานเรือ่ งนีม้ กี าร
แตงเปนเรือ่ งสัน้ ตอมาและถือเปนเรือ่ งสัน้ (Short Story) เรือ่ งแรกของประเทศไทย เปนเรือ่ งทีใ่ หคณ
ุ คาดานคุณธรรม
จริยธรรม สอนคนมิใหเปนคนโลภ เห็นแกตัว เนื้อเรื่องมีวา นายกอบใหญ นายใบหูใหญ นายขี้มูกมาก และ
นายกนแหลมเปนเพื่อนกัน มีอาชีพทําประมงเพราะอยูริมทะเล สี่สหายจะออกไปหาปลาพรอม ๆ กัน และจะ
แบงปนปลาทีไ่ ดเทา ๆ กันเสมอ จึงทําใหมคี วามผูกพันกันตลอดเวลา
ในการออกหาปลาครั้งนี้สหายทั้งสี่ก็ไปพรอมกันเชนเคย ตางคนตางก็ทําหนาที่ของตน คือ นายใบหูใหญ
มีหนาทีก่ างหูเปนใบเพือ่ นําเรือออกไปหาปลาและนําเรือเขาเมือ่ หาปลาเสร็จ นายกอบใหญจะจับปลาไดมากเพราะมี
มือใหญ นายขีม้ กู มากจะใชขมี้ กู อุดหากมีรอยรัว่ ในเรือ สวนนายกนแหลมก็ตอ งชวยใหเพือ่ นมีรายไดดว ยแมจะไมคอ ย
ไดทําอะไรนัก เรือประมงของคนหาปลาสี่สหายแลนออกไปหาปลา จับไดปลาปริมาณมาก ๆ ทั้งสี่คนก็ปรึกษากันวา
จะแบงปลากันอยางไร เมือ่ เห็นไดปลามากตางก็อยากไดปลามากกันทุกคน ไมสามารถแบงไดลงตัวไดอยางครัง้ กอน ๆ
นายกอบใหญอา งวาตนเปนคนหายปลาไดมากกวาคนอืน่ ๆ นายใบหูใหญกอ็ า งวาถาตนไมกางหูเปนใบรับลมเรือก็แลน
ออกไปหาปลาและแลนเขาฝงไมได นายขี้มูกมากก็อางวาตนใชขี้มูกอุดรูรั่วของเรือทําใหเรือไมจม และนายกนแหลม
ก็อา งวาตนก็หาปลาดวยคนหนึง่ อยางไรเสียตนก็ตอ งไดไมนอ ยกวาคนอืน่ สีส่ หายตางโตเถียงอางสิทธิของตน จนเกิด
การแยงปลากันในเรือทัง้ ๆ ทีเ่ รือยังอยูน อกฝง นายกนแหลมโมโหจึงยกกนขึน้ และนัง่ กระแทกอยางแรงลงบนทองเรือ
ทําใหเรือรั่วนํ้าก็ทะลักเขาเรือจนปลากระโดดออกจากเรือไปหมด แมนายขี้มูกมากจะพยายามเอาขี้มูกมายาเรือที่
รูใหญที่นายกนแหลมกระแทก แตก็ไมสามารถอุดรูรั่วได ในที่สุดเรือหาปลาของสี่สหายก็จมลง สี่สหายหาปลา
จึงตองวายนํ้าเขาฝงโดยทิ้งเรือไวในทะเล และไมไดปลาแมแตตัวเดียวกลับบาน
นิทานเรือ่ งคนหาปลาหรือจะตัง้ ชือ่ วาสีส่ หายนี้ มีคณ
ุ คาทางคุณธรรม จริยธรรม ดานความสามัคคี ความเสียสละ
และความเมตตา กรุณา หากมีการนําเอานิทานเรื่องนี้ปลูกฝงลงในเยาวชนดวยการอานใหฟง หรือเปดเสียงนิทาน
จากเทปหรือวีซดี ี ก็คงจะทําใหเยาวชนไดสมั ผัสกับเรือ่ งราวทีส่ อนคุณธรรม จริยธรรม อันจะทําใหจงั หวัดชายแดนไทย
ภาคใตมีเยาวชนที่มีคุณภาพ จริยธรรมมากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงความสุข สงบ ในสังคมไทยภาคใตทั้งระดับจังหวัด
และภาค อันจะทําใหเกิดผลดีโดยรวมของสังคมไทยระดับประเทศ
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ปริศนาคําทาย
ปริศนาคําทายมีอยูจํานวนมาก ในสวนที่เปนภาษามลายูก็มีไมนอย ในสวนที่เปนภาษาไทยก็มีอยูมาก
การเลนปริศนาคําทายทําใหเกิดความสนุกสนานและไดคุณคาในแงของความรู คติธรรมตามมาดวย บางปริศนา
คําทายจะมีความยากในการหาคําตอบ แตเมือ่ ฝายทีถ่ กู ถามตอบไมได ฝายถามก็จะเฉลย แตกอ นเฉลยตามวัฒนธรรม
การละเลนก็จะมีการทําใหฝา ยทีถ่ กู ถามแสดงการยินยอมตาง ๆ เพือ่ ความสนุกสนาน บางทีเปนคําผวน เพือ่ ใหฝา ยที่
ตอบไมไดไดรบั ความอับอายเล็กนอยวา ยอมไมยอม ถาฝายทีถ่ กู ถามตอบวา ยอม ก็จะบอกวา ยอมหมาเผ็ด (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)
ปริศนาคําทายมีอยูจ าํ นวนมาก หากมีการนําไปใชในกลุม เยาวชนไมวา ในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษานัน้
ถือเชื่อวาจะเกิดผลดีตอสังคมไทย นอกจากนี้อาจจะในโอกาสตาง ๆ ในกลุมผูใหญก็ยอมจะทําได ทั้งนี้เพื่อสราง
กิจกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีไดดวยการใชวรรณกรรมมุขปาฐะ ปริศนาคําทาย
วรรณกรรมลายลักษณ (Literary Literature)
วรรณกรรมลายลักษณอกั ษรในภาคใตมอี ยูจ าํ นวนมาก และวรรณกรรมเหลานีล้ ว นแตกระจายอยูใ นดินแดนไทย
ภาคใตในวงกวาง ในดินแดนจังหวัดชายแดนไทยภาคใตก็มีอยูสวนหนึ่ง แมวาวรรณกรรมลายลักษณสวนใหญจะมี
การแตงขึ้นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎรธานี แตก็มีการแพรกระจายออกไปดวยการ
นําไปสวด หรืออานกันใหกลุม คนทีร่ จู กั โดยเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับชาดกหรือศาสนาจะมีการนําไปสวดและอานกันมาก
เพราะเชื่อวา การอานวรรณกรรมเหลานี้จะทําใหไดบุญหรืออานิสงส อันทําใหเกิดความเปนศิริมงคลตอชีวิตตน
และครอบครัว ตลอดจนหวังนิพพานดวย ดวยมีการอานกันมากจึงมีการคัดลอกจากตนฉบับจํานวนมาก เมื่อกอน
จะเขียนลงบนสมุดขอย หรือภาษาไทยภาคใตเรียกวาบุด ยิง่ ผูส รางบุด (สมุดขอย) ดวยแลวมักใหผเู ขียนจารขอความ
วา ขอใหพบนิพพาน ในตอนทายเสมอ หากมีการปลูกฝงเรื่องการอานวรรณกรรมลายลักษณวามีคุณคาและไดรับ
อานิสงสแลว เชื่อวาการอานหนังสือ จะมีปริมาณมากขึ้นกวาที่เปนอยู
ในเรือ่ งการศึกษาวรรณกรรมลายลักษณและการเผยแพรนนั้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม
ควรจะไดรวมแรงรวมใจดําเนินการในเรื่องนี้ใหมากขึ้น เพื่อความรูสึกวาเปนหนึ่งเดียวกัน จะชวยลดความแตกแยก
ไดสวนหนึ่ง สิ่งที่ไดรับคุณคานอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแลว วรรณกรรมลายลักษณแตละเรื่องก็มีคติธรรม
จริยธรรม แฝงอยูจ าํ นวนมาก ในการนําวรรณกรรมลายลักษณเขาไปสอนในสถานศึกษา แลวชีใ้ หเห็นถึงคุณคาตาง ๆ
ยอมทําใหเยาวชนเห็นความสําคัญและคุณคาได นัน่ หมายถึงความสุขสงบในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตจะเกิดตามมา
นอกจากนี้ก็ควรจะไดเผยแพรวรรณกรรมลายลักษณผานสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน และเอกสาร ทั้งนี้บุคคลที่จะ
ดําเนินการในเรื่องเหลานี้ใหมีความสําเร็จได ตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
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วรรณกรรมลายลักษณที่ควรนํามาใชในการสรางสรรคสังคมไทยจังหวัดชายแดนไทยภาคใต จะตองมีทั้งที่
เปนภาษามลายูและภาษาไทย ในสวนของภาษามลายูคงตองอาศัยผูท เี่ ลาเรียนมาทางวรรณคดีหรือวัฒนธรรมมลายู
สวนที่เปนภาษาไทยก็มีผูรูดานวรรณคดีไทยวรรณกรรมไทยอยูจํานวนมาก หากมีการดําเนินการจริงก็คงไมยาก
แตประการใด วรรณกรรมลายลักษณที่เปนภาษามลายูควรจะไดมีการแปลเปนภาษาไทย ที่เปนภาษาไทยก็ควรมี
การแปลเปนภาษามลายู ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหวรรณกรรมทัง้ สองภาษามีการสือ่ สารตอกันใหมากทีส่ ดุ เพือ่ จะไดเกิดปฏิสมั พันธ
อยางยั่งยืน
วรรณกรรมลายลักษณภาษาไทยที่ควรจะไดนํามาสรางสัมพันธภาพระหวางชนในชาติ ดังตัวอยางตอไปนี้
พระรถเมรี
พระรถเมรีเปนวรรณกรรมลายลักษณที่รูจักกันในชื่อ นางสิบสอง คนไทยภาคใตสวนหนึ่งจะไดรับรูเรื่องนี้
จากการเลาหรืออานใหฟง ดวยเรื่องนี้มีความสนุกสนานจึงทําใหมีผูจดจําเรื่องไดดี และเลาใหฟงตอ ๆ กัน ประหนึ่ง
วรรณกรรมมุขปาฐะ เนื้อเรื่องโดยสรุปมีวา
สามีภรรยาคูหนึ่งตองการมีบุตรแตทําอยางไรก็ไมมี สามีจึงพาภรรยาไปวัดขอบุตรกับพระดาบส โดยนํา
อาหารและกลวยไปถวายพระดาบส เมือ่ เสร็จจากการถวายอาหารก็ออกปากขอบุตร พระดาบสก็บอกใหหยิบกอนหิน
จากปากบอนํ้าในวัดไป ฝายสามีและภรรยาตองการมีบุตรจึงหยิบกอนหินไปหลายกอน ตอมาฝายภรรยามีครรภ
และคลอดลูกออกมาสิบสองคนเปนผูห ญิงทัง้ หมด หรือเรียกวานางสิบสอง สามีและภรรยาเลีย้ งธิดาสิบสองดวยความ
เหนื่อยยาก และอาหารก็ตองใชปริมาณมาก จึงปรึกษากันพาธิดาทั้งสิบสองไปทิ้งในปา กอนพาขึ้นเกวียนไปฝายแม
เตรียมขาวใหคนละหอพรอมนํา้ พอก็บอกลูกทัง้ สิบสองวาไปเทีย่ วปา แลวก็พาลูก ๆ ทัง้ สิบสองคนไปในปา และแอบหนี
นัง่ เกวียนกลับบาน โดยแนใจวาลูกสาวทัง้ สิบสองคนเดินทางกลับไมถกู แตไมนานลูกสาวสิบสองคนก็เดินทางกลับได
ถูกตอง เพราะดูจากเศษอาหารที่ทิ้งไวระหวางทาง พอและแมจึงคิดพาลูกสาวทั้งสิบสองไปทิ้งอีก ครั้งนี้ทําไดสําเร็จ
เพราะลูกสาวทั้งหมดกลับบานไมถูก นางยักษไปพบเขา จึงพาไปอยูเปนลูก
ตอมานางสิบสองหนียกั ษเพราะกลัวจะถูกกิน เจาเมืองพบเขาจึงพาไปอยูใ นฐานะชายา นางยักษออกติดตาม
รูวานางสิบสองอยูที่ใด จึงแปลงรางเขาไปพบเจาเมืองและใชวิทยาอาคมจนไดเปนชายาเจาเมือง ใชกลอุบายและ
มนตเสนหแกแคนนางสิบสองดวยการใหเจาเมืองจับนางสิบสองควักลูกตาขังหองมืดและอดอาหาร นางสิบสอง
ตางตัง้ ทองและกินเนือ้ ลูกของแตละคนกัน ยกเวนนองคนสุดทอง (คนทีส่ บิ สอง) ซอนเนือ้ ลูก ๆ ของพี่ ๆ เอาไว แบงปน
ใหพี่ ๆ กิน สวนลูกตนทีค่ ลอดหลังสุดก็แอบเลีย้ งเอาไว พี่ ๆ และนางคนทีส่ บิ สองเองตางก็มองไมเห็น เพราะถูกควัก
ลูกตาทั้งหมด ครั้นลูกชายโตขึ้นก็อยากไปเที่ยวนอกคุก เทวดาบันดาลใหไปชนไกชนะ ทําใหมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก
และพระบิดาไดรวู า เปนโอรสจึงทรงรับใหอยูใ นวัง นางยักษในตําแหนงชายาพระราชารูจ งึ แกลงใหโอรสชือ่ พระรถเสน
ไปเมืองนางยักษไปเอามะมวงหาวมะนาวโห ที่ธิดายักษชื่อเมรี ใหถือจดหมายไปดวยและสั่งหามเปดเมื่อไปถึงเมือง
ใหธิดายักษเปด โอรสถือจดหมายไประหวางทางพบพระฤษี พวกฤษีรูดวยญาณจึงแปลงสาร (เปลี่ยนขอความใหม)
จาก ไปถึงวันใหฆาวัน ไปถึงคืนใหฆาคืน เปน ไปถึงวันใหแตงวัน ไปถึงคืนใหแตงคืน เมื่อไปถึงเมืองนางยักษ
พระรถจึงไดเมรีเปนชายา อยูกันมานานพระรถเสนรําลึกถึงมารดาจึงดื่มเหลากับเมรี เมรีเมาจึงไดรูวาลูกตามารดา
และปา ๆ อยูที่ไหน จึงแอบนําลูกตาทั้งหมดหนีกลับเมือง นําลูกตาของมารดาและปา ๆ ไปใสตามเดิม เมรีตาม
พระรถเสนแตตามไมทันเพราะพระรถเสนใชเวทมนตสกัดการติดตามได เมื่อกลับถึงเมืองก็แกแคนนางยักษไดสําเร็จ
เพราะนางยักษหัวใจแตกตาย พระรถเสนก็ไดธิดาเมืองใกลเคียงกันเปนชายา และปกครองเมืองดวยความสุข
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เรื่องพระรถเมรีหรือนางสิบสองนี้ เปนวรรณกรรมที่แพรหลาย หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะไดนําเอาเรื่องนี้
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสนุกสนานและมีคุณคาดานคุณธรรม จริยธรรม จัดพิมพเผยแพร หรือขยายผานสือตาง ๆ
อันจะสงผลดีตอสังคมไทยในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต หรือสังคมไทยโดยรวม โดยเฉพาะในสถานศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ ควรนําเอาวรรณกรรมลายลักษณที่มีคุณคาตอบุคคล และสังคมทํานองนี้ ใหเยาวชนไดศึกษาเลาเรียน
ที่เปนอยูมีการเรียนนอยและตัดตอนสั้น ๆ เยาวชนยังจับตนชนปลายไมถูกวาอะไรคืออะไร จึงเห็นวาควรจะไดรีบ
ดําเนินการในเรื่องนี้ คือ การนําเอาวรรณกรรมลายลักษณหรือวรรณคดีไทยเขาไปในหลักสูตรทุกระดับ ใหเยาวชน
ไดศึกษามากขึ้น
การนําเอาวัฒนธรรมเขาไปในการสรางสิง่ ทีด่ งี ามในเขตชายแดนไทยภาคใต เปนเรือ่ งจําเปนตองรีบทําอยาง
จริงจัง เพือ่ ความเปนอยูท สี่ งบสุขของพีน่ อ งชาวไทย จังหวัดชายแดนภาคใต เพราะวัฒนธรรมยอมสรางความสัมพันธ
และเปนสื่อที่ดีในการอยูรวมกันอยางพี่นอง มีความรูสึกเดียวกันมีความรัก ความผูกพันในวัฒนธรรมของสวนรวม
และเฉพาะที่มีอยูตามความเชื่อของศาสนาที่นับถืออยู การไมเขาใจกันในเรื่องวัฒนธรรมแลวปฏิบัติผิดพลาดเปนไป
ในทํานองไมใหเกียรติตอกัน ยอมจะนําความไมเขาใจและความขัดแยังตามมา อันจะเปนปญหาตอความสงบสุข
และรมเย็นของคนในสังคม วัฒนธรรมตาง ๆ ไมวาศิลปะการแสดงและดนตรีและวรรณกรรม ยอมเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะนําพาใหเกิดความสุขสงบรวมกันไดในสังคมไทยภาคใตจังหวัดชายแดน เชน ยะลา นราธิวาส ปตตานี สตูล
และสงขลา เมื่อดามขวานมีความปกติสุข สวนตัวขวานก็จะมีความปกติสุขตามไปดวย ความสุขสงบจะเปนสิ่งพึง
ปรารถนาของคนไทย คนไทยอยากเห็นคนไทย ประเทศไทยดํารงอยูอ ยางรมเย็น จึงเห็นวาควรจะใชมติ ทิ างวัฒนธรรม
ในการสรางสรรคความสงบสุขใหกบั จังหวัดชายแดนไทยภาคใต และเชือ่ วาหากมีปฏิบตั อิ ยางจริงจังทัง้ สถาบันศึกษา
ฝายบานเมือง และศาสนา เชื่อวามวลรวมของความสุขของชาวไทยภาคใต และชาวไทยทั้งประเทศก็จะเกิดตามมา
เรื่องชาง
วรรณกรรมเรื่องชางมีในคัมภีรอินเดีย และมีการนํามาถายทอดใหคนโดยทั่วไปไดรับฟงกัน เปนเรื่องของ
ความเสียสละเพือ่ ใหคนอืน่ มีชวี ติ อยู เนือ้ เรือ่ งมีวา
ชาวเมืองจํานวนหนึ่งไดอพยพหนีไขจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งตองเดินทางไกลผานทะเลทราย
ดวยสภาพของเสนทางทําใหผูคนที่เดินทางมีความเหน็ดเหนื่อย ออนระโหยโรยแรง นํ้าที่เตรียมไวเพื่อดื่มก็รอยหรอ
ลงทุกที จึงตองหานํ้าในทะเลทรายดื่มแตก็หายาก จนเดินทางไปถึงภูเขาลูกหนึ่งพอมีพืชพันธุอยูและมีนํ้าจืดใหดื่ม
เมื่อไปพบบอนํ้าผูคนตางดีใจและดื่มนํ้ากันจนอิ่มทอง ทําใหเกิดความสดชื่นแจมใสมีเรี่ยวแรงที่จะเดินทางตอไปได
แตอาหารที่เตรียมไวกินระหวางทางหมดลง แมจะไดดื่มนํ้าจนพอแตในทองไมมีอาหารอยางอื่นแตอยางใด
ที่ภูเขาแหงนั้นมีพญาชางซึ่งเปนบริวารของฝูงชางไดรับรูในเรื่องนี้ สังเกตเห็นคนเดินทางไกลกลุมใหญที่
เดินทางมุงสูภูเขาลูกนี้ พญาชางจึงไปรอพบคนเดินทางอพยพกลุมนี้ และไดบอกวา ทานไปถึงเนินเขาขางหนา
ทานจะเห็นชางเชือกหนึง่ นอนตายอยู ทานจะไดใชเปนอาหาร คนอพยพกลุม นีก้ ร็ บั รูแ ละบางสวนก็ดใี จ แตบางสวน
ก็เฉย ๆ เพราะไมเคยรับประทานเนือ้ ชาง ครัน้ คนเดินทางกลุม นีไ้ ปถึงเนินเขาลูกดังกลาว ก็พบชางนอนตายอยูห นึง่ ตัว
จริง ๆ ชางทีน่ อนตายอยูค อื ชางเชือกทีบ่ อกคนเดินทางอพยพนัน่ เอง จึงทําใหผคู นทีเ่ ดินทางบางคนทีจ่ าํ ชางเชือกนีไ้ ด
ถึงกับรองไหซาบซึง้ ในความเสียสละของชางเชือกนี้ การทีช่ า งเชือกดังกลาวเดินขึน้ ไปบนหนาผาสูง แลวกระโดดลงสู
เบื้องลางเพื่อใหสิ้นชีวิตเพื่อรางกายจะไดเปนอาหารของคนเดินทางนั้น นับวาเปนวีรกรรมอันยิ่งใหญมาก สละได
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แมกระทั่งชีวิตของตนเพื่อบุคคลอื่น คนหรือสัตวที่มีจิตใจประเสริฐเชนนี้ยอมหาไดยากในสังคม ถามีสัตวหรือคนที่มี
ความเสียสละอยางนี้จํานวนหนึ่ง เชื่อวาสังคมนั้น ๆ ก็จะมีแตความสุขสงบยิ่งขึ้น จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองสราง
คนที่มีความเสียสละ ดวยวิธีการนําเอาธรรมะในศาสนาทุกศาสนาที่คนในจังหวัดชายแดนไทยภาคใตนับถือเขาไป
ใหถงึ จิตใจและมีผลในทางปฏิบตั ไิ มวา จะเปนพุทธ อิสลาม พราหมณและคริสต หรือลัทธิความเชือ่ อืน่ ๆ ทีส่ รางสรรค
คนและสังคม
เรื่องอิเหนา
เรื่องอิเหนาเปนเรื่องที่ไทยรับมาจากชวา (อินโดนีเซีย) เปนเรื่องเกี่ยวกับกษัตริยชวาองคหนึ่งที่มีพระปรีชา
สามารถในการรบอยางยิง่ ขยายอาณาเขตการปกครองไดครอบคลุมพืน้ ทีช่ วาจํานวนมาก เมือ่ ขยายอาณาเขตไปถึงทีใ่ ด
เจาเมืองเดิมก็จะยกราชธิดาใหเปนชายา กษัตริยอ หิ นาแหงกุเรปนจึงเปนกษัตริยท มี่ ชี อื่ เสียงเกียรติยศอยางยิง่ เลือ่ งลือ
ไปในเขตประเทศใกลเคียง ผูที่สนใจทางเรื่องราวประวัติศาสตรและวรรณคดีจึงนําเนื้อเรื่องมาแตงเปนภาษาไทย
การแตงครัง้ แรกเกิดขึน้ ในสมัยอยุธยาผูแ ตงหรือทรงนิพนธคอื เจาฟาหญิงกุณฑลกับเจาฟาหญิงมกุฎ พระราชธิดาของ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ โดยเรียกกันวา อิเหนาใหญ กับ อิเหนาเล็ก ตามองคผูทรงนิพนธ คือองคพี่กับองคนอง
ใชวาใหญและเล็ก เนื้อเรื่องโดยยอมีวา
อิเหนาเจาชายแหงกุเรปน เมือ่ ทรงเจริญวัยขึน้ ไดทรงหมัน้ (คูต นุ าหงัน) กับ เจาหญิงแหงเมืองดาหลาพระนาม
วาบุษบา ซึง่ เปนเจาหญิงทีม่ คี วามสวยงามมาก แตในการหมัน้ เปนการดําเนินการของพระราชบิดาและพระราชมารดา
ของทัง้ สองฝายโดยทีท่ งั้ สองพระองคไมเคยไดเห็นพระพักตรกนั แตประการใด ตอมาองคชายอิเหนาไดไปเมืองอืน่ ๆ
และไดเห็นพระธิดาเมืองอืน่ ๆ ซึง่ มีความสวยงามมากเชนกัน องคชายมีพระทัยเคลิบเคลิม้ และหลงรัก อยางไรก็ตาม
เมือ่ องคชายไดพบกับเจาหญิงบุษบาครัง้ แรกก็ตะลึงในความสวยงาม ทรงหลุดพระโอษฐและทรงจองพระเนตรอยาง
ไมละจากองคบษุ บา ภายหลังก็ทรงไดสยุมพรกับบรรดาเจาหญิงเมืองตาง ๆ ทัง้ นีเ้ พราะอิเหนาเปนกษัตริยท มี่ อี าํ นาจ
และรูปงาม อีกทั้งเพียบพรอมดวยความสามารถยากที่จะหาองคชายหรือกษัตริยใด ๆ มาเทียบได เรื่องราวดําเนิน
คละเคลากันไปทัง้ รักและรบ สุดทายก็สงบลงดวยการทีบ่ รรดาเจาหญิงสวนหนึง่ ไดรบั ตําแหนงมเหสี คือ ประไหมสุหรี
มะเดหวี มะโต ลิกู และเหงาหลาหงี ในตอนทายของเรื่องบุษบาออกบวชบําเพ็ญบุญ อิเหนาตองติดตามเพื่อให
บุษบากลับไปอยูในวัง เรื่องอิเหนาจะเดินเรื่องถึงรุนลูก เปนวรรณคดีที่มีความยาวแตถามีการนํามาสรุปเรื่องและ
ถายทอดสูเ ยาวชนจะทําใหไดประโยชนอยางยิง่ ทัง้ นีจ้ ะตองเอาบทรอยกรองในเรือ่ งมาอานใหฟง และฝกใหเยาวชน
อานทํานองเสนาะทํานองตาง ๆ ก็จะทําใหไดรบั ความสนใจจากเยาวชน ทํานองอานอาจจะเปนทํานองเสนาะไทยกลาง
ธรรมดา การขับเสภาและการขับบทหนัง (ตะลุง) เปนตน วรรณคดีเรื่องอิเหนานั้นตอมามีการแตงฉบับใหม ไดแก
ฉบับพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และอิเหนาฉบับพระราชนิพนธในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บทละครอิเหนาฉบับนี้ ไดนํามาใชเรียนในสถานศึกษา และมีการนําบทรอยกรอง
ในวรรณคดีไทยเรือ่ งนีม้ าฝกอานทํานองเสนาะ ดวยวรรณคดีไทยเรือ่ งนีม้ คี วามงดงามในเรือ่ งบทรอยกรอง จึงสมควร
นํามาฝกอานใหกับเยาวชน ทั้งในจังหวัดชายแดนไทยภาคใต และเยาวชนโดยทั่วไปใหมากขึ้น เพราะจะทําใหไดรับ
รสแหงความไพเราะออนหวานและคติธรรม อันจะเปนการกลอมเกลาจิตใจใหมคี วามงดงามออนโยนยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเกิด
ผลดีตอเยาวชนและสังคมโดยรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต
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เรื่องรามเกียรติ์
รามเกียรติ์เปนวรรณคดีสําคัญของประเทศไทยที่นําเนื้อเรื่องในการแตงจาก รามายณ ของอินเดีย
วรรณคดีไทยเรื่องนี้มีการแตง ๒ สํานวน คือ สํานวนพระราชนิพนธในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช กับสํานวน
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช สํานวนนี้มีการนํามาใชเรียนในสถานศึกษา
ในระดับตาง ๆ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยการตัดตอนมาตามที่เห็นสมควร อยางไรก็ตามที่
สอนกันอยูน นั้ มักเปนการสอนแบบพอใหครบตามทีก่ าํ หนด มิใหสอนใหเกิดคุณคาในทางภาษาและคุณธรรมจริยธรรม
กันนัก จึงเห็นวาควรจะไดนําเอาเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเปนวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องมาจากอินเดีย และมีอยูในทุกประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมวาไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ดังนั้นการนําเอาเรื่องสําคัญอยาง
เรื่องรามเกียรติ์มาสอนและถายทอดสิ่งที่ดีงามใหกับเยาวชนไทย จึงเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่งไมวาจะเปนเยาวชน
ในชายแดนไทยภาคใตหรือเยาวชนไทยทั่วไป
เรื่องรามเกียรติ์มีวา ทาวทศรถมีพระมเหสีเอกและมเหสีรอง มีพระราชโอรสทั้งมเหสีเอกและมเหสีรอง
คือ พระราม พระลักษณ และพระตรีษรุฒ มเหสีรองทรงตองการใหโอรสของตนคือพระตรีษรุฒไดครองสมบัติ
จึงทรงทูลขอเอาไว พระทศรถทรงเผลอรับปากไป จึงสงผลใหพระรามตองเสด็จออกจากเมืองไปสูปา พระอนุชาคือ
พระลักษณ เสด็จติดตามไปดวยเพราะทรงรักและเปนหวงพระเชษฐา สวนพระตรีษรุตทรงขอรองพระบาทของพระราม
เอาไวบนพระที่นั่ง คอยการเสด็จกลับของพระรามเมื่อครบ ๑๕ ป ตามสัญญาที่พระทศรถทรงใหกับพระชายารอง
พระราชมารดาของพระตรีษรุฒ พระรามทรงไดนางสีดาทีอ่ ยูก บั พระฤษีเปนชายา ตอมาก็เกิดการชิงนางสีดาระหวาง
ทศกัณฐ กับพระราม ดวยทศกัณฐแหงเมืองลงกาไดรวู า สีดามีความงดงามมาก จากคําบอกเลาของขนิษฐาสํามะนักขา
ศึกชิงนางระหวางพระรามกับทศกัณฐดําเนินไปอยางตอเนื่อง ฝายพระรามมีพระลักษณและทหารลิงชวยในการรบ
และแกกลศึก ลิงสําคัญ ๆ เชน หนุมาน องคต พาลี และสุครีพ ตางทําหนาที่ของตนอยางดี ในที่สุดพระรามก็
รบชนะทศกัณฐ ดวยความดีงามของพระราม และความไมมีคุณธรรม จริยธรรมของทศกัณฐ จึงทําใหอนุชาอยาง
ภิเพกก็หนีไปอยูก บั พระรามในฐานะโหรของกองทัพ เพราะมีความสามารถดานการทํานายเหตุการณ เมือ่ พระลักษณ
ถูกหอกโมกขศักดิ์ ภิเพกรํ่าไหดังในบททองจําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ สมัยกอนที่วา
บัดนั้น
ไดฟงพระองคทรงโศกโศกี
ทูลวาพระลักษณสุริวงศ
อันหอกโมกขศักดิ์อสุรา
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พระยาภิเพกยักษศรี
อสุรีกราบลงกับบาทา
ยังไมปลงชีวังสังขา
องคเทวาประสิทธิ์ประสาทไว
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รามเกียรติ์ ตอนพระลักษณถูกหอกโมกขศักดิ์

เรือ่ งรามเกียรติเ์ ปนวรรณคดีทมี่ คี ณ
ุ คาสูงมาก จะเห็นถึงการทําหนาทีข่ องแตละคนแตละฝาย ทีท่ าํ หนาทีไ่ ด
อยางสมบูรณ การทําหนาที่จะทําใหสังคมอยูไดและมีความสุขสงบ พระรามทําหนาที่ของลูก ของสามี ของพี่
และของผูนําไดอยางสมบูรณยิ่ง ยากที่จะหาบุรุษใดโนโลกนี้มาเทียบได สมกับที่กอนจะมีการแตงเรื่องรามเกียรติ์
ที่มีการถามกันวา ชายที่ประเสริฐในโลกคือใคร คําตอบคือ พระราม ดวยเหตุดังกลาวจึงมีการรจนา (แตง)
เรือ่ งรามเกียรติห์ รือรามายณะขึน้ มา และกลายเปนวรรณคดีทยี่ งิ่ ใหญของโลกจนปจจุบนั นอกจากนีพ้ ระลักษณอนุชา
ของพระรามนับไดวาเปนนอง ลูก และผูนําที่ทําหนาที่ไดสมบูรณมากอีกองคหนึ่ง ทหารลิงหลายตัวตางทําหนาที่ได
อยางดี ไมวา จะสิบแปดมงกุฎหรือไม และนางสีดาก็เปนสตรีทยี่ อดเยีย่ มมีความสมบูรณในความเปนสตรี มิไดสวยงาม
เพียงอยางเดียวแตมคี วามกตัญู ซือ่ สัตย และเปย มไปดวยคุณภาพดานอืน่ ๆ ประเสริฐยิง่ กวานารีอนื่ ใด จะเห็นไดวา
วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์เปนเรื่องที่มีคุณคายิ่ง ที่ควรจะไดนําไปสอนและถายทอดใหเกิดมรรคผลตอสังคมไทย
และประเทศไทย ในการสอนและถายทอดผานสื่อตาง ๆ ก็ตองหาครูหรือผูถายทอดที่มีความสามารถ และมีความรู
ความเขาใจอยางแทจริงจึงจะไดผล หากไดครูหรือผูถ า ยทอดผานสือทีค่ ณ
ุ ภาพไมมากพอ ก็คงไมเกิดผลในการพัฒนา
อะไรมากนัก คุณภาพของครูและผูถายทอดผานสื่อ จึงเปนสิ่งสําคัญในการจะทําใหบรรลุเปาหมายหรือไม
ในการนําเอาเรื่องรามเกียรติ์มาใชประโยชนนั้น นอกจากจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพแลวจะตองประยุกต
เรื่องเปน เพื่อใหเปนสิ่งที่นาสนใจ ทําใหเยาวชนติดตามและติดใจนําไปปฏิบัติตอไปอยางเต็มใจและประทับใจ
หากการดําเนินการเปนไปไดเชนนี้ เชือ่ วารามเกียรติจ์ ะเปนสวนหนึง่ ในการทําใหสภาพการเปนอยูข องจังหวัดชายแดน
ภาคใตดีข้นึ
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เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในโลกคงไมเกีย่ วของโดยตรงกับปญหาทีท่ าํ ใหภาคใตวกิ ฤติ หากแตหลายครัง้ ทําใหคนไทย
บางคนมองเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันไดคอื มุสลิมอยูท ไี่ หนมีแตเรือ่ งวุน วาย สวนใหญมกั จะสรุปปรากฏการณทเี่ กิดขึน้
ตามขอมูลขาวสารทีไ่ ดรบั ในปจจุบนั เปนหลัก นอยนักทีจ่ ะศึกษาและคนควาหาเบือ้ งหลังความเปนมาเชิงลึกลงไปถึง
รากเหงาของขอเท็จจริงในอดีต
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเรือ้ รังมานานนับสิบนับรอยป การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาเกิดขึน้ มีทงั้ ความเจริญ
และความเสื่อมถอย การสั่งสมปญหาในทองถิ่นมีมากมายสลับซับซอนซอนเงื่อนโยงใยเปนเครือขายจนยากที่จะ
มองเห็นในมิติเดียวได แตการแกปญหาภาคใตในขณะนี้ ตั้งแต ๕ มกราคม ๒๕๔๗ กลับยอนหลังไปหาอดีตเมื่อ
๔๐-๕๐ ปที่ผานพน มีผลสรุปถึงความลมเหลวมานับไมถวน ผลกระทบของความลมเหลวกลับเพิ่มเชื้อแหงความ
ขยาดหวาดกลัว ระแวงสงสัยและไมไววางใจกลไกรัฐมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ
การแกปญหาความมั่นคงของประเทศตองมองและใชวิทยปญญาอยางรอบคอบมีสติ ประเด็นที่จะกลาว
ตอไปนี้เปนรากเหงา บางปญหาเปนมิติที่ถูกละเลย คนในประเทศสวนใหญจะรับไดหรือไม วาเปนสวนประกอบ
และเปนปจจัยพื้นฐานสวนหนึ่งในการกอเกิดของปญหาตาง ๆ ที่ภาคใต
ความรูใ นโครงสรางทางสังคมมลายูมสุ ลิมจังหวัดชายแดนภาคใต คือสวนหนึง่ ทีจ่ าํ เปนตองสรางความเขาใจ
เพื่อใหเกิดองคปญญาพื้นฐานสําคัญ ในการเรียนรูสังคมพลเมืองในประเทศไทย ดังนี้

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÊÑ§¤Á

มัสยิด: ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนมุสลิม

บทบาทและหนาที่ของมัสยิด
มัสยิดเปนศาสนสถานทีป่ ระกอบพิธลี ะหมาดของมุสลิมวันละ ๕ เวลา ทีน่ า สนใจยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ทีม่ สั ยิด
กลายเปนศูนยกลางของชุมชน เพื่อปฏิบัติการศาสนพิธีอื่น ๆ อีกเชน
๑. การละหมาดวันศุกร ซึ่งเปนการละหมาดรวมภาคบังคับสําหรับชาย การละหมาดวันนี้จะมีพิธีการที่ไม
เหมือนกับการละหมาดปกติ โดยจะมีการอานคุตบะฮฺ (บางสํานวนจะเรียกเปนการกลาวคุตบะฮฺ) คลายกับ
เทศนาธรรมโดยคอเต็บหรือผูร ทู อี่ หิ มามมอบหมาย เนือ้ หาในคุตบะฮฺจะกลาวถึงขอมูลขาวสารความเปนไปของสังคม
ในรอบสัปดาหที่ผานมา หรือการทบทวนความรูเกี่ยวกับหลักศรัทธา การยึดมั่นถือมั่นการกระทําความดีงามละเวน
การประพฤติตนในสิ่งศาสนาหามและไมอนุญาต การเกรงกลัวอัลลอฮฺตลอดจนการดํารงตนในฐานะผูนําผูตามที่ดี
ของมุสลิม ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการใชชีวิตประจําวันเชนเรื่องการทําธุรกิจ สุขภาพ สิ่งแวดลอม การศึกษา สังคม
ความเปนอยูและความดีงามอื่น ๆ
*

อาจารยประจําสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
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มัสยิด

๒. การละหมาดในโอกาสพิเศษเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะอีกมาก เชนเนือ่ งในวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองการสิน้ สุด
ของการถือศีลอดประจําปและวันอีฎลิ้ อัฎฮา พิธกี รรมละหมาดญะนาซะหฺ (ศพมุสลิมผูเ สียชีวติ ) หรือละหมาดเพือ่ ขอพร
ในโอกาสตาง ๆ
บทบาทอื่น ๆ ของมัสยิดมีดังนี้
ในทัศนะอิสลามถือวามัสยิดยังมีบทบาทที่สําคัญในชุมชนอีกดังนี้
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. บิลาลหรือมักนิยมเรียกในภาษาทองถิน่ วา โตะบิลาล หรือ โตะบิลา มีหนาทีเ่ รียกรองใหสมาชิกในชุมชน
รวมละหมาด
๔. คณะกรรมการมัสยิด ๑๒ คน ซึ่งไดรับการคัดเลือกหรือเลือกตั้งหรือแตงตั้งจากอิหมามหรือชุมชน
คณะกรรมการมัสยิดจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ๆ จะเปนผูคัดเลือกคณะกรรมกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย ๆ จะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย คือ จุฬาราชมนตรี
การจัดระบบการศึกษาของมัสยิด
มุสลิมมีแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการแสวงหาความรูแ ละการเรียนรูต ลอดชีวติ เนนเรือ่ งความรูท ที่ าํ ใหตนเองมีจติ วิญญาณ
ทางคุณธรรม จริยธรรมและความรูเรื่องอาชีพใหสามารถดํารงตนและครอบครัวตามอัตภาพ (แบบพอเพียง) และ
๘๔

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

เพือ่ เพิม่ พูนความศรัทธาในการนําไปสูภ าคปฏิบตั ทิ มี่ นั่ คงยิง่ ขึน้ โดยผานกระบวนการถายทอดจากบิดามารดา ผูอ าวุโส
และผูร ใู นชุมชนทีเ่ รียกวา โตะครู อุสตาด (ครูชาย) อุสตาซะ (ครูสตรี) มัสยิดในชุมชนเปนศาสนสถานเพือ่ สนองตอบ
ความตองการดานการพัฒนาความรูข องชุมชน บางกลุม บาน (คุม บาน) จะไมมมี สั ยิดแตอาจจะมีศาสนสถานประเภท
ที่เล็กกวามัสยิดเชนสุเหรา (Surau) บาลัย (Balai) หรืออาจจะเรียกเปนบาลาเซาะ (Balasah) หรือหลายพื้นที่
อาจจะเรียกเปนมูซอลลา (Musalla) ในหลายชุมชนจะอาศัยละหมาดรวมในสถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนตาดีกา
และในบางกลุม บานอาจจะไมมศี าสนสถานดังทีก่ ลาวขางตนเลย คนในชุมชนอาจจะตองเดินทางไปละหมาดทีม่ สั ยิด
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
หรือในบางพื้นที่จะเรียกเปน ตามัน บิมบิงงัน กาเนาะ กาเนาะ Taman Bimbingan Kanak kanak
ซึ่งมีคําที่ตางกันคือ บิมบิงงัน Bimbingan มีความหมายคือการชักนํา นําทาง ประคับประคอง ดูแล ฯลฯ
โครงสรางของเนื้อหาและหลักสูตร
โดยทีโ่ รงเรียนตาดีกามุง เนนใหเด็กเล็กรูจ กั พืน้ ฐานความรูท จี่ าํ เปนและเหมาะสมกับวัยจึงไดกาํ หนดความเขมขน
ที่แตกตางกับอายุ ชั้นเรียน สําหรับคนที่มีอายุมากกวาความเขมขนของเนื้อหาจะเพิ่มมากขึ้นลําดับ 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 การพูด การเขียน ภาษามลายูทงั้ อักขระอาหรับทีเ่ รียกวามลายูยาวี (Melayu Jawi)
และมลายูรูมี (Melayu Rumi) ที่เขียนดวยอักขระภาษาอังกฤษ
- ประวัติศาสตรของศาสนา ศาสดาและประวัติศาสตรทองถิ่น ฯลฯ
๓. กลุม วิชาเตาฮีด (Tauhid) ทีม่ เี นือ้ หาหลักเรือ่ งการรูจ กั พระเจา หลักการศาสนา ความเชือ่ ความศรัทธา
และการสรางความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ ความกรุณาปรานี การตอบแทนของอัลลอฮฺ ฯลฯ
๔. กลุม วิชาอัคลาค (Akhlaq) เปนวิชาทีป่ ระกอบดวยเนือ้ หาของคุณธรรม จริยธรรม การดํารงตน บุคลิก
ที่สงางามของความเปนมุสลิมที่ดี การอยูรวมกันในสังคม
เวลาเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนมักจะคํานึงถึงความสะดวกและเหมาะสมของแตละทองถิ่น สถานที่ 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
ในชัน้ ปที่ ๕ คือเมือ่ นักเรียนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับชัน้ ปที่ ๖ จากโรงเรียนประถมศึกษาแลว สามารถเขาเรียนตอ
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดเลย ซึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลบางแหง
ทีม่ นี กั เรียนเปนมุสลิม ๑๐๐ เปอรเซ็นต ในปจจุบนั เปนเพียงแนวคิดทีย่ งั ไมไดรบั การปฏิบตั แิ ตอยางใด จึงอาจจะเปน
สาเหตุหนึง่ ทีน่ กั เรียนเขาเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลนอยกวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และอาจจะเปนปญหา
เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปจจุบันบังคับใหเรียน ๑๒ ป ซึ่งหมายถึงตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โอกาสการศึกษาศาสนาอาจจะถึงทางแพรงหากไมไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
การบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การประเมินผล
ในการประเมินผลจะมี ๒ ระบบหลัก
๑. โรงเรียนแตละโรงจัดสอบและประเมินผลกันเอง
๒. ใชขอสอบและมาตรฐานการประเมินของกลุมหรือเครือขายโรงเรียนทั้งระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด
เนื้อหาการประเมินจะไมแตกตางกันมากนัก โดยจะเนนการทดสอบในสาระตาง ๆ ดังนี้
ภาคปฏิบัติ เชน ฝกปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาด การทองจําบทขอพร การอานอัลกุรอาน ฯลฯ
ภาคทฤษฎี เชน ทดสอบการเขียน ความเขาใจในเนื้อหาตามที่กําหนดในแตละชั้นป โดยทั่วไปจะมีการ
ทดสอบปละ ๒ ครั้ง โดยแบงเปนปละ ๒ ภาคการศึกษาเชนเดียวกับการเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐ
ครูผูสอน
ครูผูสอนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นที่มีความรูเรื่องศาสนา มีจิตใจเสียสละและมีความรับผิดชอบตอชุมชน
ดวยความศรัทธาและเห็นดวยทีจ่ ะชวยกันในการถายทอดความรูท ตี่ นเองมีใหกบั ผูอ นื่ โดยมุง หวังผลบุญทางจิตวิญญาณ
มากกวาคาตอบแทน และปรารถนาใหชุมชนไดรับการศึกษาเรียนรู และสามารถปฏิบัติจริงไดตามหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลาม
จํานวนครูตอนักเรียนจะแบงตามความเหมาะสมของจํานวนเด็ก ความรูของครู จํานวนครูที่มีในชุมชนและ
ที่เชิญจากชุมชนใกลเคียงตามความเหมาะสม
โรงเรียนและชุมชนจะดูแลรับผิดชอบคาสมนาคุณตอบแทนแกครูผสู อน ซึง่ สวนใหญจะขึน้ อยูก บั รายไดของ
มัสยิดซึ่งไดจาก
๑. เงินซากาต (ศาสนบริจาคภาคบังคับ) ประจําปที่ชุมชนมอบแกมัสยิดปละครั้ง
๒. เงินสมทบจากผูปกครองนักเรียนประมาณสัปดาหละ ๕-๑๐ บาท ตอคน
๓. เงินบริจาคจากผูใจบุญที่มอบใหอิหมามหรือคณะกรรมการมัสยิดเปนผูชวยจัดการให
๔. เงินรายไดของมัสยิดทีไ่ ดจากการจัดงานหรือรายไดทางอืน่ เชน มีบา นเชา ทีด่ นิ เชา สวน ไรนา การเลีย้ ง
ปศุสัตว การจัดตั้งสหกรณรานคา ฯลฯ
๕. รายไดจากระบบการจัดเงินกองทุนของแตละมัสยิดหรือชุมชน
๘๗
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๖. เงินชวยเหลือจากองคกรปกครองทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด
หนวยงานรัฐ เชนกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของกับชุมชนและองคกรภาคเอกชน เชนสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ฯลฯ ในชุมชนสวนใหญจะมีรายไดเพียงในขอที่ ๑ และ ๒ เทานั้น จึงเปนเรื่องที่หนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองมีการพิจารณาปรับแนวทางการสนับสนุนในแนวทางที่เหมาะสมตอไป
นักเรียน
โรงเรียนตาดีกาจะรับสมัครเด็กในชุมชน โดยอาศัยเด็กนักเรียนที่มีอายุที่กําลังเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ในโรงเรียนประถมศึกษาในทองที่เปนหลัก อายุระหวาง ๕-๑๒ ปและอาจจะเปดโอกาสแกเยาวชนที่อยูตามหมูบาน
ใกลเคียงเขาศึกษาดวย
การบริหารจัดการ
ในแตละชุมชนจะมีอิหมามเปนผูนําประจํามัสยิด ซึ่งมีความรับผิดชอบตอการศึกษาศาสนาอิสลามใหแก
สมาชิก (มะมูม) ในชุมชน จึงอาจจะมีการตัง้ กรรมการมัสยิดรับผิดชอบการเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกาหรืออาจจะ
แตงตั้งบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสมในชุมชนเปนผูดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการเปนการเฉพาะดวย

สถาบันฝกทักษะการทองจําอัลกุรอาน (ฮาฟส)
สถาบันฝกทักษะการทองจําอัลกุรอาน (ฮาฟส) เปนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนทองจําอัลกุรอานทั้งเลม
ซึ่งมีอายัต (โองการ) เปนภาษาอาหรับทั้งสิ้น ๖,๖๖๖ อายัต การทองจําอัลกุรอานเปนแนวปฏิบัติของมุสลิมตั้งแต
ยุคแรก ๆ ของการกําเนิดอิสลามจนถึงปจจุบัน การฟนฟูการทองจําอัลกุรอานเริ่มขึ้นอยางจริงจังในประเทศไทย
เมื่อมีกระบวนการเผยแผอิสลามในระบบดักวะฮฺ (Jum-ah Dakwah Tabliq) ซึ่งมีศูนยกลาง (มัรกัซ) ของจังหวัด
ชายแดนภาคใตตั้งอยูที่จังหวัดยะลา มีมัสยิดบางแหงเปนเครือขายเปดสอนในจังหวัดตาง ๆ ดวย มีมัสยิดบางแหง
และสถานศึกษาบางแหง เชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะไดเปดการสอนใน
รูปแบบนี้ดวย
ผูเรียน
สวนใหญจะเปนนักเรียนชายที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของรัฐแลว สถานศึกษาที่เปดสอนจะมีนักเรียน
ที่มาจากทองถิ่นอื่น ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เปนการเรียนเต็มเวลามีหอพักในบริเวณมัสยิด ผูเรียน
ตองรับผิดชอบคาอาหารกันเองพรอมคาใชจา ยสวนตัวอืน่ ๆ นักเรียนสวนใหญจะใชเวลาในการเรียนไมนอ ยกวา ๒ ป
สถานภาพของโรงเรียน
ปจจุบันสถานศึกษาประเภทนี้สวนหนึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนประเภทหนึ่งของสถาบันศึกษาปอเนาะ

๘๘
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นักเรียนกําลังฝกทักษะการทองจําอัลกุรอาน (ฮาฟส)
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแหงหนึ่งในกรุงอิสลามาบัต ประเทศปากีสถาน

สถาบันการศึกษาปอเนาะ

ที่พักของนักเรียน (ปอเนาะ) ในสถาบันการศึกษาปอเนาะแหงหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส

ในชุมชนทีม่ มี สุ ลิมจํานวนมาก ผูค นในชุมชนจะหาผูร มู าชวยสอนหรืออาจจะเชิญผูร มู าชวยสอน หรือผูร เู อง
อาจจะตองเชิญชวนมุสลิมมาเรียนรูเรื่องศาสนาเพื่อนําไปปฏิบัติศาสนกิจใหถูกตอง แรกเริ่มอาจจะสอนตามบาน
หรือมัสยิด และอาจจะขยายเปนปอเนาะ หรือในบางพื้นที่สมาชิกในชุมชนจะเปนผูหาสถานที่ปลูกบาน สรางบาลัย
หรือในทองถิ่นจะเรียกวาบาลาเพื่อเปนที่ปฏิบัติศาสนกิจรวมกันและสรางปอเนาะเพิ่มขึ้นตางหาก เพื่อความสะดวก
ในการสอนและการใชชวี ติ ของนักเรียนปอเนาะ เมือ่ มีผเู รียนมากขึน้ ผูเ รียนจะปลูกกระทอมเล็ก ๆ เปนทีพ่ กั เรียงรอบ
มัสยิดหรือบาลาหรือรอบบานครูหรือที่เรียกวา โตะครู
นักเรียน
ผูเ รียนในระบบปอเนาะสวนใหญจะเปนชาย มีบางปอเนาะทีจ่ ะมีนกั เรียนหญิงเรียนอยูด ว ย ซึง่ นักเรียนสวนใหญ
จะเขาเรียนปอเนาะเมื่อสําเร็จการศึกษาภาคบังคับแลว มุสลิมในภาคใตจะเรียกนักเรียนที่เรียนในสถาบันปอเนาะวา
โตะปาเก ทั้งหมดจะเปนนักเรียนเต็มเวลา หุงหาอาหารรับประทานกันเองในที่พัก (ปอเนาะ)
๘๙
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หลักสูตรการสอน
ระบบการสอนจะสอนศาสนาเชิงลึกที่เกี่ยวกับเรื่องปรัชญา เทววิทยา ความศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ
ในพิธีกรรมตาง ๆ วิชาอัลกุรอาน อัลหะดิษ ทั้งการทองจําและการรูความหมายตาง ๆ ทั้งระดับผิวเผินและเชิงลึก
ระยะเวลาในการเรียนทัง้ สิน้ ขึน้ อยูต ามความตองการและความพรอมของผูเ รียน บางคนจะเขาศึกษาตัง้ แตระยะ ๑-๑๐
หรือ ๑๕ ปหรืออาจจะมากกวานั้น
สถาบันการศึกษาปอเนาะสวนใหญจะแบงบริเวณออกเปน ๓ สวนคือ
๑. สวนกลางเปนทีเ่ รียนและปฏิบตั ศิ าสนกิจรวมคือ มัสยิด บาลัย สุเหราหรือบานโตะครูซงึ่ สวนใหญจะเปน
บริเวณที่ทุกคนเขาออกได
๒. สวนบานพักของนักเรียนชายที่ปลูกเปนที่พักเรียกวาปอเนาะ
๓. สวนทีเ่ ปนทีพ่ กั แบบครอบครัว และทีพ่ กั ของนักเรียนหญิงเรียกวาปอเนาะ (สวน) ในหรือ ปอเนาะดาลํา
หรือในภาษาทองถิ่นจะเรียกวา ปอเนาะดาแล
บทบาทและหนาที่พิเศษของสถาบันการศึกษาปอเนาะ
ในสถาบันการศึกษาปอเนาะบางแหงอาจจะมีผูเฒาคนแก คนยากไร คนพิการหรือคนที่ไมมีญาติพ่ีนอง
เด็กกําพรา หรือบุคคลทีเ่ ขารับศาสนาอิสลามทีเ่ รียกวามุสลิมใหม ฯลฯ จะอาศัยอยูร ว มในบริเวณปอเนาะ (สวน) ในดวย
ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบและบทบาทของปอเนาะไมเพียงเปนการบริการการศึกษาศาสนาเพียงอยางเดียว
แตโตะครูอาจจะเปนผูดูแลและอนุเคราะหใหสถานที่สรางที่พักพิงของผูดอยโอกาสของชุมชนเกือบทุกประเภทดวย

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปนสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ โดยอาศัยระเบียบคําสั่งของรัฐบาล
ในยุคทีเ่ ห็นวาสถาบันการศึกษาปอเนาะคือแหลงซองสุมกําลัง และเปนศูนยกลางการเผยแพรความคิดอุดมการณ
ทางการเมือง เรือ่ งการแบงแยกดินแดน เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยขอรอง (แกมบังคับ) ใหสถาบันการศึกษานี้
มีการเพิม่ วิชาสามัญศึกษา เปนวิชาทีเ่ ปดสอนในหลักสูตรทัว่ ไปของโรงเรียนของรัฐบาลควบคูก บั วิชาศาสนา มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบหลักสูตร การบริหารการศึกษา การสนับสนุนและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่รัฐเห็นวาสามารถ
สนองตอบตอความมั่นคงของประเทศได โรงเรียนบางแหงเห็นวารัฐกําลังเขาไปกาวกาย แทรกแซงและคุมเขมเรื่อง
การเรียนการสอนศาสนา โรงเรียนบางแหงสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อรักษาเอกลักษณดั้งเดิมได บางแหงไดใช
วิกฤติเปนโอกาสในการขยายกิจการ ทัง้ นีเ้ พราะความตองการของผูป กครองทีม่ ตี อ การศึกษาในระบบนีส้ ามารถสนอง
ความตองการการเรียนรูศ าสนามากกวาทีโ่ รงเรียนของรัฐบาลไมสนองตอบไดเทาทีค่ วร การพัฒนาการเรียนในสถาบัน
เชนนี้ โรงเรียนบางแหงสามารถเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางแหง
ยังมีนักเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เชื่อมตอหรือเปนเครือขายกับสถาบันการอุดมศึกษาในตางประเทศดวย
องคกรและสถาบันการศึกษาที่มีในชุมชนเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการศึกษา ซึ่งใน
บทความนี้จะไมกลาวถึงองคกรอื่น ๆ เชนชมรม กลุม สมาคมหรือมูลนิธิ ซึ่งมีอีกจํานวนหนึ่งที่มีการขับเคลื่อน
ในสังคม เปนสวนเสริมจากทีร่ ฐั บาลมีเครือขายอยูแ ลวเชน องคการบริหารสวนตําบล ศูนยการเรียนรูห รือศูนยถา ยทอด
เทคโนโลยีเปนตน
๙๐
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ตารางเปรียบเทียมสถาบันศาสนาในชุมชน
ประเภท
๑. มัสยิด

บทบาทหลัก
ศูนยรวมการปฏิบัติ
ศาสนกิจของชุมชน

๒. โรงเรียนตาดีกา

สอนศาสนาพื้นฐาน
ภายใตการดูแลของ
มัสยิด
เปนสถานศึกษาศาสนา
ของชุมชน (ไมใชมีทุก
ชุมชน)
เปนสถาบันการศึกษา
ศาสนาอิลามและการ
ศึกษาทั่ว ๆ ไปหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ

๓. สถาบันการศึกษา
ปอเนาะ
๔. โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม

ผูบริหาร
หลักสูตร
รายได
อิหมามและ
อาจจะมีการสอนศาสนา กรมศาสนาและชุมชน
คณะกรรมการ ๑๕ คน ทั่ว ๆ ไป
มีการอานคุตบะฮฺในวัน
ศุกร
อิหมามและ
มีหลักสูตรสอนเปน
กระทรวงวัฒนธรรม
คณะกรรมการมัสยิด ระบบโรงเรียน
มหาดไทย, ชุมชน ฯลฯ
มีเจาของเรียกวาโตะครู หลักสูตรศาสนาเชิงลึก กระทรวงศึกษาธิการ
และผูชวย
ชุมชน
ผูรับใบอนุญาต
ครูใหญคณะครูที่เปน
ลูกจางของโรงเรียน
และเจาหนาที่รัฐ

มีหลักสูตรการสอน
เงินอุดหนุนของ
ตั้งแตระดับอนุบาลถึง กระทรวงศึกษาธิการ
ชุมชน ฯลฯ
มัธยมศึกษาปที่ ๖
และหลักสูตรศาสนา
ตัง้ แตระดับชัน้ ปที่ ๕-๑๐

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÅÒÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานกิจการอิสลามแก
ผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานตาง ๆ ในระดับจังหวัด ดูแลการใหความรู ประสานงานการศึกษาระดับพื้นฐาน
หรือเรียกวาฟรดูอีนซึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเรียกวาโรงเรียนตาดีกา การเผยแพรความรูเกี่ยวกับอิสลาม
อํานวยความสะดวกและเปนศูนยกลางการไกลเกลี่ยปญหาศาสนาที่เกี่ยวของกับหลักการอิสลาม (ชารีอะฮฺ)
แกครอบครัวมุสลิม เชน จัดการแตงงานหรือหยา ดูแลอํานวยความสะดวกและตรวจสอบการประกอบอาหารที่
ถูกตองตามหลักศาสนา (ฮาลาล) การจัดเก็บซากาต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมสรางความเขาใจระหวางรัฐกับ
มุสลิมในทองถิ่นอื่น ๆ ของจังหวัดโดยอาศัยเครือขายมัสยิดเปนหลัก
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีหนาทีใ่ นการออกประกาศแตงตัง้ ถอดถอนคณะกรรมการมัสยิดประจํา
ทองที่ตาง ๆ โดยคณะกรรมการมัสยิดจะไดรับการคัดเลือก เลือกตั้ง แตงตั้งโดยประชาชน (สัปปุรุษ)
องคประกอบอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปนตองเรียนรูแ ละเขาในแนวคิดของสังคม ทีป่ ระกอบดวยกลไกทางชาติพนั ธุ ภาษา
วัฒนธรรมประเพณีอนื่ ๆ ทีย่ งั มีบทบาทและเปนตัวขับเคลือ่ นในสังคมมลายูมสุ ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตมดี งั ตอไปนี้

¤ÇÒÁà»š¹ªÒμÔ¾Ñ¹¸ØÁÅÒÂÙ
ความหลากหลายของเชือ้ ชาติและชาติพนั ธุท เี่ กิดขึน้ เปนองคประกอบของชาติไทย มลายูเปนชนชาติพนั ธุห นึง่
มีศาสนา ภาษา จารีตประเพณี วิถีชีวิต ประวัติศาสตรและการดํารงอยูของชุมชนที่แตกตางกับคนไทยสวนใหญ
ในประเทศ วิถชี วี ติ ทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ฐานทางศาสนา มีการสืบทอดทางภูมปิ ญ
 ญาอยางตอเนือ่ งนับรอย ๆ ป เปนศักดิศ์ รี
ที่ใหความภูมิใจและมีเกียรติยิ่งของชุมชน เปนความสวยงามของประเทศที่หาไดไมงายนักในโลกนี้ เปน รากเหงา
ความมั่นคงของสังคมประเทศ วิถีชุมชนขั้นพื้นฐานงาย ๆ ที่สามารถยกตัวอยางไดดงั นี้
๙๑
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มิติทางประวัติศาสตร
มุสลิมในประเทศไทยสวนใหญเปนชาติพันธุมลายู อาศัยอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนมาก
มีประวัตศิ าสตรการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงตามกลไกการเมืองของภูมภิ าค จากนครรัฐลังกาสุกะ ยึดถือฮินดูพราหมณ
และพุทธ (ประมาณ พ.ศ. ๗๐๐-๒๐๐๐) ตอมาเปนนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลาม (พ.ศ. ๒๐๔๓-๒๓๕๓) และ
มาแพสงครามประเพณีกบั สยามเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๙ ใชเวลาพัฒนาการกวา ๒,๐๐๐ ป จนเปนสวนหนึง่ ของประเทศไทย
อยางสมบูรณตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๔๕
ในประวัติศาสตรไดบันทึกไววา เมื่อครั้งสมัยเปนนครรัฐอิสลามปาตานี ดารุสซาลาม มีทาเรือที่เจริญมั่งคั่ง
เปนศูนยกลางการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมภิ าค มีผคู นไปมาเพือ่ การคาและการศึกษาจากทุกสารทิศ มีนกั การศาสนา
ทีม่ ผี ลงานวรรณกรรมศาสนาเปนทีย่ อมรับทัว่ โลก มีลกู หลานสืบทอดมรดกจวบจนปจจุบนั แตหลักฐานการเปนนครรัฐ
อิสลามกลับถูกกลบเกลือ่ นบิดเบือนโดยกระบวนการประวัตศิ าสตรชาตินยิ ม และการโหมกระหนํา่ ของนิยายปรําปรา
ใหเขาใจผิดวาเกี่ยวของกับประวัติการตั้งนครรัฐอิสลามดวยเหตุผลการทองเที่ยวเทานั้น
การเรียนรูประวัติศาสตรไทยมุงเนนผลทางการเมืองเปนหลัก โดยใหความสําคัญเรื่องหลักฐานของนักคิด
นักประวัติศาสตรสมัยใหมอยางเบาบาง ความเปนจริงของประเทศจึงถูกปดใหดํามืดมาโดยตลอด เปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่นถูกละเลย จนทําใหคนในชาติไมรับรูความหลากหลายของคนชาติพันธุอื่น ๆ ที่
ประกอบเปนชนชาติไทยในปจจุบนั ได และมีกระบวนการสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในชาติทลี่ ะเลยความสําคัญ
ความเปนชาติพันธุกลุมเล็กกลุมยอยในประเทศอยางนาเสียดายยิ่ง

มิติทางศาสนา
ชุมชนมุสลิมจะตองมีกระบวนการสรางการเรียนรูนับตั้งแตเริ่มอยูในเปลถึงหลุมฝงศพ เนนใหปจเจกบุคคล
มีการเรียนรู ศึกษา อานคัมภีรอัลกุรอาน เขาใจในคุณลักษณะพระจริยวัตรของศาสดา นบีมูฮําหมัด รอซูลุลลอฮฺ
สนับสนุนใหใชวถิ ศี าสนปฏิบตั ทิ สี่ ง เสริมใหมกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจรวมกัน การทํางานในกิจการตาง ๆ รวมกันเปนกลุม
การละหมาดรวมกัน (ุมอะอฺ) ที่สุเหราหรือมัสยิด ใหทุกคนละหมาดวันละ ๕ เวลาคือ กอนฟาสาง หลังเที่ยงวัน
กอนพระอาทิตยตกดิน หลังพระอาทิตยตกดิน และเวลากลางคืน สวนใหญผูคนในชุมชนจะเดินทางไปรวมทําพิธีที่
สุเหราและมัสยิด เมือ่ การเดินทางไปรวมละหมาดทําใหมอี ปุ สรรคอาจจะโดยสาเหตุใดก็ตามเชน กลัวในความปลอดภัย
การคุกคามทางจิตใจ ฯลฯ หมายถึงวิถีธรรมกําลังถูกทําลาย ซึ่งมุสลิมถือวาเปนเรื่องที่ยิ่งใหญและเจ็บปวดที่สุด

มิติการแสวงหาความรู
ดังทีก่ ลาวขางตนแลววาการศึกษาศาสนาเปนสิง่ บังคับใหมสุ ลิมทุกผูน ามตองเรียนรู วิถธี รรมอิสลามไดกาํ หนด
ใหชายหญิงเรียนรูตลอดชีวิตในทุกสาขาวิชาเพื่อเขาจะไดรูตัวเองวามาจากใหน กําลังทําอะไร เพื่อใคร ตายแลว
จะไปไหน จะอยูใหมีความสุขอยางไรในโลกนี้และมีชีวิตอมตะหลังความตาย การศึกษาหาความรูทางโลกเพื่อใช
ประกอบอาชีพในการดํารงอยูอ ยางพอเพียงแกตวั เองและครอบครัว ใหสามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจไดอยางสมบูรณตาม
อัตภาพ
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การเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมคือปอเนาะ การสอนอานคัมภีรอ ลั กุรอาน การอธิบาย การเรียนรูก ตี าบ (ตํารา
ศาสนา) ตามมัสยิด สุเหรา ตามบานพักผูน าํ ทางศาสนา เพือ่ เสริมสรางและพัฒนาความศรัทธาของตนเองใหมากยิง่ ขึน้
โดยมีผูรูเปนผูสอน ครูสอนหลายคนมีคุณวุฒิและวัยวุฒิท่มี ากมาย ประชาชนจะเรียกวา โตะครู พลวัตการถายทอด
ความรูไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทําใหมุสลิมภาคใตเปนสังคมที่เขมแข็ง สามารถรักษาความเปนชุมชนดั้งเดิมมากที่สุด
สังคมหนึ่งของประเทศ โตะครูถือเปนสถาบันหนึ่งที่มีคายิ่งของสังคมมุสลิม

มิติทางวัฒนธรรม
ในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใตมวี ฒ
ั นธรรมทับซอนจากอดีตคือวัฒนธรรมมลายู ซึง่ มีพนื้ ฐานเดิมมาจาก
ความเชือ่ ในแนวทางฮินดูพราหมณและวัฒนธรรมอิสลาม ประเพณีการปฏิบตั ใิ ด ๆ ทีเ่ ปนเรือ่ งดีงามไมขดั กับหลักศาสนา
ยังคงปฏิบตั แิ ละรักษาเชนภาษามลายูยงั ใชกนั อยูถ งึ แมจะลวงเลยมานานนับพันป การไปมาหาสูร ว มงานบุญระหวาง
ญาติพี่นองในชุมชนที่เปนมุสลิมและพุทธ (คนดั้งเดิม) ยังปฏิบัติกันดีอยู วัฒนธรรมการละเลนการแสดงที่ขัดกับ
ศาสนบัญญัตแิ ละแสดงความมีอาํ นาจบารมีและมีฐานะ (ทีฟ่ งุ เฟอฟุม เฟอย) คอย ๆ เลือนหายไปหรือหาดูชมยากขึน้
เชนการละเลนมโนราห มะโยง ตือรี หนังตะลุง รําสีละ การแหขบวนนกในวรรณคดีโบราณ แหขบวนบายศรี
ขบวนแหชางในวันแตงงาน และการเขาสุนัต (ขลิบอวัยวะเพศเด็กชาย) หรือแมแตดีเกรฮูลู ฯลฯ
วัฒนธรรมบางอยางสามารถเปนสือ่ สรางความเขาใจใหกบั คนทองถิน่ ไดเปนอยางดี แตจะตองมีกระบวนการ
กลั่นกรองอยางมีความเขาใจในแนวคิดดั้งเดิม เชนดีเกรฮูลูสามารถสอดแทรกเนื้อหาเชิงสรางสรรคไดมากมาย และ
สามารถสรางความเขาใจในกระบวนการทางสังคมตาง ๆ ไดเปนอยางดี

¡ÒÃμ¡¼ÅÖ¡¢Í§¹âÂºÒÂªÒμÔ¹ÔÂÁ
สมัยสรางรัฐชาติของ จอมพล ป.พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยหนึง่ ในอดีตยุค พ.ศ. ๒๔๙๐ มีการประกาศ
นโยบายรัฐชาติที่ตั้งอยูบนชาตินิยมสุดกู ไดสรางสมความรูสึกเรื่องชาตินิยมแกคนในชาติมาก แนวคิดเรื่องชาตินิยม
ดานหนึง่ มีผลดีตอ ภาพรวมของประเทศ แตไปทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ จ็บปวดแกชนกลุม นอยในสังคม ซึง่ รวมถึง
มลายูมุสลิมในภาคใต เปนผลใหตองใชเวลาในการเยียวยารักษาหลายรอยป ประกอบกับนโยบายการสงขาราชการ
นักปกครองและเจาหนาที่ที่มีปญหา (ประพฤติมิชอบในระบบราชการและนิสัยสวนตัว) ในอดีตไมคํานึงถึงคุณภาพ
การบําบัดทุกขบํารุงสุขเทาที่ควร บรรดาผูคนเหลานี้ไดสรางฐานอํานาจและความมีอคติตอคนทองถิ่นอยางหนัก
ซึ่งดูเหมือนจะสอดรับกับนโยบายชาตินิยมเปนอยางดี
ตัวอยางจริงที่เกิดขึ้นมากมายยังอยูในความทรงจําของคนมุสลิม อาทิ
การจับผูนําศาสนา ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญาณที่สําคัญอยางยิ่งของสังคม โดยปราศจากคําตอบแหงความ
ยุติธรรมจากรัฐเกือบทุกสมัย
การหามสอนภาษามลายู (อักขระยาวีคือการนําเอาอักษรภาษาอาหรับมาเขียนใหอานในภาษามลายู)
ในโรงเรียนและชุมชน ภาษามลายูถอื วาการออกเสียงใกลเคียงหรือเหมือนกับภาษาอัลกุรอานมากทีส่ ดุ และใชเปนสือ่
เพื่อการเรียนรูศาสนาใหลึกซึ้ง จึงถือเปนภาษาศาสนาภาษาหนึ่ง
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ปดโรงเรียนสอนศาสนาแบบดัง้ เดิม คือ ปอเนาะ ซึง่ เปนสํานักตักศิลาทีม่ คี า คูก บั สังคมมุสลิมมานับรอย ๆ ป
ทําใหพลวัตการชี้นําสังคมสูความดีงามตามความเชื่อเปนสิ่งสูงสงของชีวิตมุสลิม ถูกทําลายและบั่นทอนลง
บังคับใหเรียนภาษาไทยทีม่ เี นือ้ หาและกระบวนการสอนตามแนวพุทธนิยม มีกระบวนการนําเสนอเชิงบังคับ
อาทิ การทองบทสวดมนต การอานภาษบาลีทเี่ กีย่ วของกับความเชือ่ ของศาสนาพุทธ เปนตน ทีท่ าํ ใหมสุ ลิมตืน่ ตระหนก
และกลัว การหามพูดภาษามลายูในโรงเรียน เหลานีค้ อื สาเหตุและปญหาทีท่ าํ ใหมลายูมสุ ลิมปฏิเสธการเรียนวิชาสามัญ
และการสอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาล เพราะมุสลิมจะไมเสี่ยงกับบอเกิดการเปลี่ยนแปลงความศรัทธาในที่สุด
หญิงมุสลิมมีการแตงตัวปกปดในสวนทีล่ อ แหลมตอความรูส กึ ทางเพศ เมือ่ ถูกบังคับใหตดั ผมสัน้ หามคลุมผม
ตองนุงกระโปรงแทนผาถุง (โสรง) ชายตองเปลี่ยนหมวกกะเปยะ (ขาว) หรือหมวกดํา (ซอเกาะ) เปนหมวกกะโล
สวมกางเกงแทนโสรง การเปลี่ยนแปลงชื่อทองถิ่นที่เปนชื่อดั้งเดิมใหเปนภาษาไทย หรือเทียบเคียงภาษาไทยได
หรือใหเปลี่ยนจนผิดความหมายจากเดิม ความรูสึกที่เปนอคติตอนโยบายของรัฐมาโดยตลอด สงเสริมใหคนทองถิ่น
เปลี่ยนชื่อ แปลงนามสกุลใหเปนภาษาไทยแทนภาษาที่ศาสนากําหนด (ภาษาอาหรับ) มีกระบวนการที่ทําใหเกิด
ความยุงยาก เกรงกลัวภัยในการติดตอสื่อสารกับกลไกของรัฐเมื่อไมรูหรือไมใชภาษาไทย
เรือ่ งเหลานีเ้ กิดขึน้ มานานเกือบ ๖๐ ปมาแลว แตยงั ไมเคยลืมเลือนจากคนไทยทีร่ กั ความเปนธรรมทัง้ หลาย
อยางแนนอน กระบวนการตาง ๆ ทีก่ ลาวขางตน บางประการยังปฏิบตั กิ นั อยูก บั ประชาชนทัง้ ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต และพื้นที่หางไกลดอยโอกาสอื่น ๆ
การปรับเปลี่ยนอยางรุนแรงและนากลัวในสมัยนั้นจําเปนตองอธิบายคําวารุนแรงในทัศนะอิสลาม
หมายถึงความกลัวที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงความศรัทธา (อากีดะฮฺ) กลายเปนคนนอกรีตตกศาสนาและที่
นากลัวทีส่ ดุ สําหรับมุสลิมหมายถึงการหมิน่ เหมกบั การตกนรก วิถกี ารดําเนินชีวติ มุสลิมตองศรัทธาและเชือ่ มัน่ วา
โลกหลังความตายมีจริงและมีความหมายยิ่งกวาสิ่งอื่นใด

¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»¡¤ÃÍ§
การบริหารสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีลักษณะเหมือนกับการ ยึดครอง มากกวา การปกครอง
นักปกครองและเจาหนาทีเ่ กือบทุกหนวยทีถ่ กู สงไปทํางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญไมรบั รูแ ละไมพยายาม
ทําความเขาใจในความแตกตาง ตลอดจนละเลยไมใหความสําคัญเทาที่ควรกับการศึกษาถึงโครงสรางของสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ ของคนทองถิน่ ความไมเขาใจเรือ่ งความแตกตาง มุสลิมทองถิน่ ภาคใตยงั ถูกมองเปนชุมชน
ที่แปลกแยก เปน แขกชอบกบฏ จึงเปนเรื่องที่รัฐตองทบทวนอยางหนัก
การใชกาํ ลังเมือ่ มีปญ
 หาทีภ่ าคใตเปนบทสรุปทีร่ ฐั ปฏิบตั มิ าโดยตลอด ทุกครัง้ ปญหาตาง ๆ ไมเพียงแตแกไมได
หากไปตอกยํ้าความเจ็บปวดกับคนทองถิ่นเพิ่มขึ้นเพราะ ตั้งโจทยการแกปญหาผิด คําตอบจึงพลาดหมด
การตัง้ โจทยงา ย ๆ ซึง่ อาจจะไดผลในยุทธศาสตรเชิงรุกเพือ่ ทําใหศตั รูขยาดหวาดกลัว แตไมนา จะเปนบทสรุปทีถ่ กู ตอง
เสมอไป เพราะเปาหมายที่จะเอาชนะ คือการเขาไปอยูในจิตใจประชาชนคนรวมชาติที่ตางวัฒนธรรมความเชื่อ
หาใชเปนศัตรูทแี่ ปลกแยกของแผนดินไม กรณีทจี่ ะยกตัวอยางตอไปนีเ้ ปนขอคิดประสบการณในการแกปญ
 หาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งคือ
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¡ÒÃáÂ¡ÊÅÒÂªØÁª¹
โดยใชนโยบายผสมกลมกลืนหลากหลายรูปแบบผานกระบวนตาง ๆ เชน การสรางนิคมในพื้นที่และอพยพ
ชาวไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เขาไปอาศัยสรางชุมชน โดยสรางสิง่ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ทีแ่ ตกตาง
กับความเปนอยูของมุสลิมในรัศมีใกลเคียง อยางชนิดเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน
การจัดสงขาราชการไปปฏิบัติงานมีสัดสวนที่ไมเหมาะสมและขาดการตรวจสอบศักยภาพ ความสามารถ
ความเขาใจในความแตกตาง จึงเกิดการกดขีเ่ อารัดเอาเปรียบ การดูถกู ดูแคลนคนทองถิน่ ละเลยและขาดประสิทธิภาพ
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาระดับฐานรากเปนเวลาตอเนื่องนับ ๔๐-๕๐ ป สรางความรูสึกที่เลวราย
แกชุมชน ทําใหคนทองถิ่นมีการอพยพยายถิ่นไปใชชีวิตเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพที่ประเทศมาเลเซียเปน
จํานวนมาก จนมีปญหาหลักเรื่องบุคคล ๒ สัญชาติตามมาในปจจุบัน

¡ÒÃÂ¡¡Í§¡íÒÅÑ§à¢ŒÒμÃÇ¨¤Œ¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹
การยกกองกําลังที่มีจํานวนกําลังพลมากมาย พรั่งพรอมดวยอาวุธสงครามและยุทโธปกรณทั้งรถหุมเกราะ
รถจีป๊ ติดปนยิงเร็ว การไปคนบานชาวบาน ภาพเด็ก ๆ และผูห ญิงทีต่ กใจหวาดผวาสุดขีด สัน่ ระริกกับความกลัวและ
รองไหสะอึกสะอืน้ การจูโ จมตรวจคนแหลงสงสัยในโรงเรียนปอเนาะ เสมือนหนึง่ เปาเหลานัน้ คือศัตรูรา ยทีต่ อ งจัดการ
อยางเด็ดขาด ใหเด็กนักเรียนชาย (ระดับมัธยมตน) เขาแถวพิมพลายนิ้วมือเกือบทั้งโรงเรียนเพราะสงสัยจะเปน
แนวรวมการปลนปนและเผาโรงเรียน มันกระเทือนความรูสึกและเจ็บปวดแกเขาเหลานั้นอยางเหลือคณา จนบาง
โรงเรียนในปจจุบันเด็ก ๆ หนีไปเรียนที่อื่นเกือบหมดโรงเรียน หรือบางคนหนีออกจากระบบการศึกษาไปเลย
เหตุการณเหลานี้จะตองใชเวลานานเทาชีวิตหรือตายแลว เรื่องราวยังมีการเลาขานจนเปนตํานานเรื่องจริงที่ไมรูจบ

¡ÒÃãªŒÊØ¹Ñ¢Ê§¤ÃÒÁμÃÇ¨¤Œ¹ã¹ªØÁª¹
การตรวจคนแหลงทีส่ งสัย ทีพ่ าํ นักของผูร า ยหรือหาของผิดกฎหมายในชุมชนมุสลิมโดยใชสนุ ขั สงครามดมกลิน่
สามารถกระทําไดแตตอ งระมัดระวังอยางยิง่ ดังคําปรารภของโตะครูทา นหนึง่ ในอําเภอยะหริง่ จังหวัดปตตานีกลาววา
มุสลิมไมไดกลัวสุนัข หากแตที่ใดสุนัขเหยียบยํ่าและเดินผาน รอยเทาและนํ้าลายที่หกเรี่ยราด (มองไมเห็น)
มีวิธีการลางที่หนักหนาและสาหัสดวยนํ้าสะอาดเจ็ดครั้ง ตามดวยนํ้าโคลนบริสุทธเปนครั้งสุดทาย สิ่งสกปรกที่
เกิดจากรอยเทา (ตีน) และนํา้ ลายสุนขั มีผลตอความไมสมบูรณในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ เปนสวนหนึง่ ของวิถธี รรม
ชุมชนที่สูงคายิ่ง จึงจําเปนตองตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจนที่สุด และใชกระบวนการที่ระมัดระวังใหหนักกอนลงมือ

¤ÇÒÁàª×èÍáÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨
ในความเปนจริงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต สนับสนุนที่จะใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาและวิกฤติที่
เกิดขึ้นโดยเร็วและฉับพลัน รัฐสามารถแยกแยะความดีงามและความเลวรายที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ทุกคนตองการ
ใหประเทศมีความสุข สันติ ปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายใด ๆ แตรัฐตองปฏิบัติอยางเขาใจ รอบคอบและมุงมั่น
รักษาสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนคนพลเมืองไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยอยางหนักแนน อยาเอาอารมณความสะใจในการแกปญหาเปนที่ตั้ง เพราะวิกฤติของภาคใต
มันสามารถเปนเครื่องมือสําหรับการกอการไดอยางไมยากเย็น
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คนไทยทั่วไปคงไมคอยจะทราบกันนักวา เมื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหาครั้งหนึ่ง ทองถิ่นตอง
สูญเสียกําลังคน ภูมิปญญาทองถิ่น คนที่ปรารถนาดีตอประเทศชาติเปนประจํา เพราะเขาเหลานั้นเกรงกลัวตอการ
กระทําของเจาหนาที่มาก หลายคนหนีเอาชีวิตรอดและทิ้งครอบครัวที่ตองผจญความเลวรายจากการสอบสวนของ
เจาหนาที่ เปนอยางนี้นับรอยปมาแลว ในสถานการณปจจุบันยังปรากฏเปนขาวอยูเสมอ เชนจับโจรไมไดตองเคน
และกดดันใหเมีย ลูก พอแม ญาติพี่นองรับภาระความเจ็บปวดแทน
ในสถานการณที่เปนอยูมีผลถึงกลไกของรัฐบางหนวย ไดโอกาสกระทําแกคนทองถิ่น จะโดยบังเอิญหรือ
โดยเจตนาเปนปรากฏการณทชี่ มุ ชนมุสลิมประสบมาโดยตลอด ไมยกเวนในสถานทีร่ าชการ ขาราชการมุสลิมบางคน
อาจจะตองประสบกับการกระทบกระแทก กระแนะกระแหนและบางทีดา ทอโดยตรงวา เผาโรงเรียนและลูก ๆ ของ
พวกคุณ (มึง) เดือดรอนไมมีที่เรียน เสมือนหนึ่งจะสื่อความวาคนที่ทําคือ พวกคุณขาราชการมุสลิมนั่นแหละ
ตัวเจาปญหา
ปรากฏการณเหลานี้เกิดขึ้นตอเนื่องมานานนับศตวรรษ ถึงแมแนวนโยบายการแกปญหาภาคใตจะชัดเจน
แตยงั หางไกลความเปนจริงมาก เพราะกลไกระดับทองถิน่ สามารถแปลงความหมายของนโยบายเปนอืน่ ไดมาโดยตลอด
รัฐบาลจะตองทบทวนบทเรียนนี้อยางจริงจัง รอบคอบและเรงดวนวา แนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๘๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง นโยบายการจัดการความ
ขัดแยงดวยสันติวิธี ไดแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรสันติวิธี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และคณะทํางาน
ไดถอดบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงไวมากมาย นาจะนําไปพิจารณาใชประโยชนในการแกปญหา
บานเมืองไดเปนอยางดี
ภาพความเลวรายในอดีตที่ยังไมจางหายไปในชุมชน อาทิ การเขาโจมตีมุสลิมในขณะที่กําลังละหมาดเชา
(ซุบฮฺ) ที่ดูซงญอ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จนตอมา ถูกตั้งขอกลาวหาวาเปนกบฏ
การเผาหมูบานเกือบทั้งหมูบานที่บาลูกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อหาคนรายบางคน
การสังหารชาวบาน ๕ คนที่วัดเชิงเขาในหมูบานเดียวกันเมื่อป ๒๕๑๘ จนมีการประทวงใหญในวันตรุษอีฎิ้ลอัฎฮา
และมีการโยนระเบิดลงในฝูงชนจนตายหมูท นั ทีนบั สิบศพทีห่ นาศาลากลางจังหวัดปตตานี เมือ่ คํา่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๑๘
กระบวนการอุมฆา การประจานผูตายในที่สาธารณะที่อาจจะเปนหรือไมเปนสมาชิกในขบวนการตาง ๆ
เปนขาวคราวที่เกิดขึ้นและพูดคุยในหมูประชาชนมาโดยตลอด ความรูสึกที่เจ็บปวดตอผลกรรมที่ถูกกระทําเปนไป
อยางตอเนื่อง โตะครู ผูนําชุมชน ขาราชการมุสลิม ประชาชนคนทองถิ่น วางตัวลําบากยิ่งในสถานการณเชนนี้
สือ่ เชิงคุณภาพทีจ่ ะสรางความเขาใจแกคนทองถิน่ และคนในชาติ รัฐพัฒนาเฉพาะเครือ่ งมืออุปกรณใหทนั สมัย
แตไมพัฒนาจิตสํานึกของกลไกใหตระหนักเห็นความสําคัญในความหลากหลายของชนในชาติ แตกลับเนนหนักเรือ่ ง
เอกลักษณเดียว โดยละเลยอัตลักษณของชาติที่ประกอบไปดวยระบบนิเวศนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เหตุการณ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ (๙/๑๑) สื่อตะวันตก (โดยเฉพาะอเมริกัน) โหมกระหนํ่าโจมตีการกระทํา
ของขบวนการกอการรายอยางหนัก ขอมูลขาวสารที่พรั่งพรูทั้งโดยตรงและทางออมวา ผูกอการรายมุสลิมและ
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามเปนตัวการ สื่อในประเทศทั้งของรัฐและเอกชนสวนใหญมักจะรับเอาขอมูลและ
ขาวสารจากแหลงเดียวและรับมาขยายตอ หลายครัง้ เปนการเจตนาทีจ่ ะใชจงั หวะนีใ้ นการสรางกระแสความเกลียดชัง
ตอ แขกและมุสลิม ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อความสะใจ หาแนวรวมกับคนในชาติและการคาขาว
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การกลาวรายใครสักคนหนึง่ อยางเลือ่ นลอยปราศจากหลักฐานพยานทีแ่ ทจริง ในทัศนะของศาสนาอิสลาม
ถือเปนบาปอันใหญหลวง มีโทษหนักกวาการฆาผูคนหลายรอยพันเทา เพราะการฆาใครคนหนึ่งเปรียบเสมือน
ฆาคนหนึ่งรอยคน เรื่องที่เกิดขึ้นกับมุสลิมกลับกลายเปนเรื่องไรสาระ การจับผูตองหาและตอมาเปนผูบริสุทธิ์
กลายเปนเรื่องตลกวา แพะ อยูเนือง ๆ โดยไมใยดีกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับจําเลย ครอบครัว ญาติพี่นอง
ลูกศิษย เพื่อนพองและตลอดจนชุมชน การขาวที่แพรสะพัดในเรื่องเล็ก ๆ ใหดูเปนเรื่องใหญเชน การจับผูตองสงสัย
ทีเ่ ปนครูสอนศาสนาอิสลาม แตประโคมขาววาเปน โตะครู ซึง่ สังคมมุสลิมถือเปนความเสียหายอยางยิง่ สือ่ นําเสนอ
จะโดยเจตนาหรือไม ลวนเปนการตอกยํ้าการกดขี่ประชาชาติมุสลิมในประเทศมาโดยตลอด
มีตัวอยางมากมายของประเทศมาเลเซียที่ไดใชกระบวนการทางสื่อ เพื่อสรางเสริมความเขาใจระหวาง
ความหลากหลายทางชาติพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา วิถีความเชื่อของชุมชน 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
เจาของบานเนือ่ งในวันสําคัญของศาสนา เชนวันตรุษสําคัญของมุสลิม วันดีปาวาลี (ตรุษฮินดู) ตรุษจีนและตลอดจน
วันวิสาขะบูชาของศาสนาพุทธ ทั้งหมดเปนวันหยุดราชการของชาติดวย การทําเปนตัวอยางของผูนํากลายเปน
ประเพณีที่ประชาชนในประเทศนําไปปฏิบัติ ลดชองวางความเขาใจใหคนในชาติระหวางกันมากมาย ที่ยกตัวอยาง
มิไดหมายความวาผูเ ขียนจะชอบหรือฝกใฝกบั ประเทศมาเลเซีย แตหากแนวทางนีเ้ ปนวิถชี มุ ชนมลายูทเี่ คยปฏิบตั มิ า
อยางยาวนาน
การทําลายลางวัฒนธรรมอื่นของคนในชาติจะวิกฤติมากยิ่งขึ้น หากการละเลยและมองขามความสําคัญ
เพราะแรงผลักทีต่ กผลึกจากนโยบายชาตินยิ ม บวกกับแรงหนุนของสือ่ ตะวันตกถูกเพิม่ ความเขมขนมากขึน้ นับตัง้ แต
กลุม ตอเลบันทําลายเทวรูปโบราณในอัฟกานีสถานมาแลว การกลาวหามุสลิมของสือ่ ตะวันตกในกรณี ๑๑ กันยายน
การตอตานของชาวปาเลสไตนกับผูรุกรานชาวยิว คนอิรักและอัฟกานีสถาน กับการรุกรานของทหารอเมริกันและ
พันธมิตร การฆาพระ ตํารวจ ครู การเผาโรงเรียนและอืน่ ๆ ลวนเปนขอมูลดานเดียวทีม่ งุ เปาการทําลายเฉพาะมุสลิม
และอิสลามและจะยิ่งรุนแรงขึ้นในประเทศไทย จนกลายเปนปญหาที่สลับซับซอนและแกไดยากยิ่งขึ้นในอนาคต

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÀÒ¤ãμŒ
หากมองในมุมการแบงแยกดินแดนคงจะเปนเรื่องที่เปนไปไดยากในยุคสมัยปจจุบัน เพราะรัฐไดพัฒนา
เปลีย่ นแปลงในทางทีเ่ หมาะสม ผลงานจับตองและสัมผัสไดมากขึน้ เปนลําดับ การแกไขขอบกพรองดวยจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์
แนวแนและมั่นคง ถึงแมจะตองใชเวลาอีกสิบ ๆ ปก็ยังรับและรอได การนําแนวคิดการตอสูเพื่อขบวนการแบงแยก
ดินแดนของหมูเ กาะมุสลิมโมโรทีม่ นิ ดาเนาในประเทศฟลปิ ปนส และมลายูอาเจะฮฺบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย
มาเปรียบเทียบกับมุสลิมในประเทศไทย เพราะทั้งสองประเทศมีสภาพภูมิศาสตรทางกายภาพ กระบวนการพัฒนา
ประวัติศาสตรทางการเมือง เศรษฐกิจ สิทธิความชอบธรรมตาง ๆ ที่ไดรับจากรัฐบาลกลางแตกตางโดยสิ้นเชิงกับ
ประเทศไทย หากถือวาทัง้ สามประเทศตองแขงขันในลูว งิ่ ทีเ่ ทากัน ประเทศไทยไปขางหนาทิง้ คูแ ขงอยูไ กลลิบเสนชัย
อยูแคเอื้อม เพียงแต ประเทศเราละเลยเรื่องรากเหงาของทองถิ่นจึงไมสามารถแกไขปญหาอยางยั่งยืนได
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ในสังคมมุสลิมจะมีความแตกตางดานการพัฒนาและการเปลีย่ นแปลงทางประวัตศิ าสตร ดังนัน้ ในบางชาติพนั ธุ
จะยังคงมีการปฏิบัติในวัฒนธรรมดั้งเดิม ในบางชุมชนมีกระบวนการผสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับ
วัฒนธรรมใหม บางชุมชนสามารถสลัดคราบดัง้ เดิมออกหมดและรับแนวทางใหมจนมีการเปลีย่ นแปลงอยางมากมาย
วัฒนธรรมมลายูดง้ั เดิมในชุมชนมุสลิมทีเ่ คยมีและยังมีการปฏิบตั บิ างชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต มีหลายประเภท
ทั้งที่ยังปฏิบัติกันอยูแลเลือนรางหายาก
ประเภทที่ ๑ วัฒนธรรมการละเลน ซึ่งมีการละเลนมากมาย เชน
๑. บาดีเกรฮูลูหรือบาดีเกรบารัติ
การรองเพลงคลายกับการละเลนกลอนสดของคนไทย แบงออกเปน ๒ ฝายมีการรองเพลงแกตา งโตตอบ
กันไปมา มีดนตรีประเภทกลองรํามะนา ฆอง ลูกแซ็ก โดยมีลกู คูค อยรองรับพรอมตบมือตามจังหวะ สวนใหญจะเลน
ในงานเฉลิมฉลองตามวาระที่เหมาะสม ผูรองสวนใหญจะเปนชาย

บาดีเกรฮูลู คณะแหลมทราย บานบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

๒. มะโยง เปนการละเลนเหมือนละครรอง ตัวละครจะมีทั้งชายหญิง มีเครื่องดนตรีประกอบ
๓. มโนหรา เปนการละเลนทีค่ ลายกับมะโยงแตจะมีบทแสดงเปนบทละครมากกวา จะมีสว นประกอบของ
ดนตรีดวย
๔. ตือรี เปนการละเลนอีกชนิดหนึ่งซึ่งสวนใหญจะเลนในงานที่เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยมากกวาเปนการ
ละเลนเพื่อสนุกสนาน
๕. หนังตะลุง เปนการละเลนหนังเงาทีม่ นี ายหนังเปนคนชักอยูห ลังจอ สวนใหญจะแสดงเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับ
จักร ๆ วงศ ๆ
๖. ละคร เปนการแสดงที่เลนและแสดงโดยเยาวชนในสถาบันการศึกษา เนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรอิสลามหรือเหตุการณปจจุบัน ผูแสดงในที่เฉพาะจะมีการแยกผูแสดงและผูชมชายหญิง แตในกรณีที่
แสดงในที่สาธารณะผูแสดงจะเปนชายลวน
การละเลนทีก่ ลาวขางตนจะยิง่ หาดูยากขึน้ เพราะมีหลายประการทีข่ ดั กับหลักการศาสนาอิสลาม ทีส่ ามารถ
หาดูไดงา ยทีส่ ดุ และไดรบั ความนิยมมากอยูค อื บาดีเกรฮลู หู รือบาดีเกรบารัติ เพราะไดมกี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงใหเหมาะ
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กับเวลา (เปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหา) สําหรับการแสดงละครจะแสดงเฉพาะงานในวันสําคัญ ๆ ทางศาสนาเชน
วันเฉลิมฉลองสิ้นสุดการถือศีลอด (อีฎิ้ลฟตรี) วันอีฎิ้ลอัฎฮา (วันที่ ๑๐ ของเดือนการประกอบพิธีฮัจญ) เมาลิดินบี
(คลายเดือนแหงการเกิดของนบีมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ)
ประเภทที่ ๒ วัฒนธรรมทางสังคม
งานบุญตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาในชุมชนมุสลิมจะมีจารีตและประเพณีมลายูมุสลิม ซึ่งจะมี
รายละเอียดตามบทความทีเ่ คยไดจดั พิมพเผยแพรมาแลว และขอนําเสนอเพือ่ เปนวิทยาทานทีอ่ าจจะเปนสวนเสริมสราง
ความเขาใจในการสรางการมีสวนรวมมากขึ้นดังนี้

¨ÒÃÕμ»ÃÐà¾³Õ : ÇÔ¶ÕÁÅÒÂÙ
ชาติพันธุมลายูสวนใหญเปนชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูในแหลมมลายูและหมูเกาะมลายูเปนหลัก ประชากร
ประมาณ ๓๐๐ ลานคน มีอาชีพทางเกษตรกรรม เชน การเพาะปลูก ทํานา ทําไร และการประมง ซึ่งเปน
การประกอบอาชีพเพือ่ การบริโภค ถึงแมจะขายผลผลิตบางก็เพือ่ การใชสอยในการดํารงชีวติ อยางสมถะในครอบครัว
หาเปนเพื่อความรํ่ารวยหรือสุรุยสุรายไม
เมื่อแนวคิดเสรีทุนนิยมแพรสะพัดเปนแรงผลักใหเกิดสังคมบริโภคมากขึ้น วิถีดั้งเดิมถูกมองวาลาหลัง
ไมทันโลก ขี้เกียจ การศึกษาตํ่า มีลูกมากและยากจน เปนการมองปรากฏการณที่เห็นอยูเบื้องหนา โดยไมพิจารณา
เชิงลึกที่ควรจะตองศึกษาใหเขาใจ
ชนชาติมลายูสวนหนึ่งมีความรูความสามารถในการเดินเรือและการทองเที่ยวทางทะเล อาจจะเปนเพราะ
บานเมืองลอมรอบโดยทะเลสวนหนึ่ง และเคยไปมาหาสูกับคนตางบานตางเมืองตั้งแตยุคเปอรเซียโบราณจนถึง
ยุคลาอาณานิคมของชาติผกู ระหายดินแดน การเดินทางของชนชาติมลายูมใิ ชเพือ่ การคาเปนหลักแตเปนการเคลือ่ นยาย
หาที่ทํากินและการเชื่อมสัมพันธทางการเมืองในหมูชนชาติพันธุเดียวกัน
เมือ่ ตนคริสตศตวรรษที่ ๘ อิสลามเขามามีอทิ ธิพลในหมูเ กาะมลายู ทําใหจาํ นวนผูค นนับถือศาสนาอิสลามมาก
ไดแผขยายเขาไปลึกในแผนดินใหญของแหลมมลายูดว ย จนมีการจัดตัง้ รัฐอิสลามทีห่ มูเ กาะมลายูสมุ าตราและปาตานี
ดารุสซาลาม การติดตอสัมพันธกันและกันระหวางชนชาติมลายูยิ่งแนนแฟนมากขึ้น จากเดิมเปนชนเผาเดียวกัน
เปนความรูส กึ รวมทางจิตวิญญาณศาสนาเดียวกันเพิม่ ขึน้ อีกทางหนึง่ จนไดมกี ารใหความหมายคนมลายูคอื ชนชาติ
ที่นับถือศาสนาอิสลาม วิถีมลายูสามารถเห็นชัดเจนในชีวิตประจําวันของชุมชน นับตั้งแตชีวิตหนึ่งเกิดและที่สุด
ไดจากโลกไป ทุกคนจะเหมือนกันหมดยกเวนการปฏิบตั บิ างอยางอาจจะแตกตางกันบางตามแตละพืน้ ทีท่ จี่ ะกําหนด
เปนจารีตประเพณียึดถือปฏิบัติ เชน การแตงงาน การถายทอดวิชาความรู ความสัมพันธระหวางเผาพันธุ (Suku)
และความเขมขนในการนับถือศาสนา
ในความเปนจริงวิถชี วี ติ มลายูในประเทศไทยมิไดมคี วามแตกตางกับคนมลายูในทีอ่ นื่ ๆ ของโลก เพราะถูกปรับ
ใหเขากับความเชือ่ ทางศาสนาเปนพืน้ ฐาน ดังจะเห็นจากบทความของนักวิชาการมลายูอนิ โดนีเซียชือ่ Tenas Effendy
กลาวไวในบทความทางวิชาการที่นําเสนอในการสัมมนาผูนําจารีตประเพณีและวัฒนธรรมมลายู ณ เมืองมะละกา
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง Sekilas Tentang Kesantunan Dalam Adat dan
Kesenian Melayu ซึ่งสามารถยกตัวอยางและคําแปลสรุปดังนี้
๙๙
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Apa tanda orang berbangsa,sopannya nampak santonnya nyata
ความหมาย : อะไร (ทีแ่ สดงวา) คนมีชาติตระกูล (คือ) ความสุภาพทีม่ องเห็น การมีจติ ใจงดงามชัดเจน
(ความหมายของคําวา Berbangsa หมายถึง ความเปนคนดี มีชาติตระกูลสืบสายเลือดทีส่ งู สง มีศกั ดิศ์ รี มีความเปน
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 การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน การมีจิตใจซื่อสัตย สุภาพ
ออนนอมถอมตน คนมีอารยธรรม ปฏิบัติตามจารีตประเพณีของชาติพันธุ อันดีงาม ฯลฯ)
Tanda orang tidak beradat, perangai kasar buruk tabiat
ความหมาย : ความประพฤติของคนที่ไรจารีตประเพณีอันดีงาม (จะมี) นิสัยกาวราว ความประพฤติ
เลวทราม
การสั่งสอนจารีตประเพณีของชาติพันธุมลายู จะเริ่มตนดวยจิตวิญญาณที่เปนพื้นฐานกอน และจะลวงลึก
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกัน เชน การใชภาษา ไดมีการดัดแปลงอักขระในภาษาอาหรับ (ซึ่งเปนภาษาอัลกุรอาน
ภาษาศาสนา) มาเขียนตําราศาสนาในภาษามลายูที่เรียกวาอักขระยาวี ในการสั่งสอนศาสนาใหกับลูกหลานทั้งใน
ครอบครัวและชุมชน จนกลายเปนสถาบันการศึกษาทีเ่ รียกวาปอเนาะ ผลผลิตจากปอเนาะคือคนรุน ใหมทถี่ กู บมเพาะ
และเปนตัวนําที่สืบทอดสารธรรมทางศาสนาสูสังคมอยางเปนพลวัต
ชนชาติมลายูทตี่ อ งกลายพันธุเ พราะการอพยพเคลือ่ นยายและสรางหลักปกฐาน ณ บานเมืองอืน่ หากจําเปน
ตองเปลี่ยนภาษาพูด การแตงตัว ตลอดจนวิถีปฏิบัติบางอยางใหสอดคลองกับสังคมใหม ควรจะนึกถึงคํากลาวของ
ปูยาตาทวดคนมลายูที่กลาวไวอยางนาคิดวา
Biar mati anak jangan mati adat
ความหมาย : ถึงแมจะสูญเสียลูกไป (แต) อยาใหจารีตประเพณีตายตามไปดวย
คนยุคสมัยนีม้ องและมีทศั นคติในเรือ่ งนีว้ า ครํา่ ครึไรสาระและหาคาไมได จึงพยายามวิง่ หากงลอแหงโลกาภิวตั น
ที่มีผูเดินเครื่องและถือระบบควบคุมคือชาติตะวันตก มีบทเรียนมากมายที่ชนหลายเผาพันธุบนโลกนี้ตองลมสลาย
เพราะลืมนึกถึงตนเอง ลืมชาติตระกูลและชาติพันธุบรรพชนของตน ดังนั้นวิถีแหงความปาเถื่อนและปรากฏการณที่
ไมเคยพบไมเคยไดยนิ ตัง้ แตบรรพกาล กลับปรากฏเปนปกติวสิ ยั ในแผนปฏิบตั กิ ารของผูน าํ ประเทศและลิว่ ลอ (บางคน
บางประเทศ) ทีก่ ระทําตอชนชาติทมี่ อี ารยธรรมและจารีตนิยมทีส่ งั่ สมมานานนับพัน ๆ ป หรือจะยอมใหลกู หลานเรา
นําวัฒนธรรมนิยมตะวันตกที่ไรรากเหงาเปนสรณะและชวยกันรุมฆาอารยธรรมจารีตประเพณีอันงดงามที่เปนมรดก
(Wasiat) ของบรรพบุรุษทิ้งไป เพื่อจะไดรับการยกยองวาเปนประเทศชาติที่เจริญกาวหนาและพัฒนาทัดเทียมกับ
ชาติตะวันตก และไมรูสึกสะทกสะทานอะไรกับคําของผูเฒาผูแกที่กลาวกับคนในสมัยนี้ (บางคน) วา
Orang tanpa bangsa ซึ่งหมายถึง คนไรชาติตระกูล เปนคํากลาวที่ทาทายคนรุนเทคโนโลยีกาวไกล
จะคิดหาทางออกอยางไร หรือจะปลอยเลยไปตามกาลเวลา
๑๐๐
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¨ÒÃÕμÈÔÅ»Š : ã¹ÇÔ¶ÕÁÅÒÂÙ
ชนชาติพันธุมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนกลุมชนหนึ่งที่มีการสั่งสมและถายเทศาสตรแหงศิลป
สาขาตาง ๆ มากมาย ทั้งในเรื่องการสรางเครื่องมือเครื่องใชประกอบอาชีพ ศาสตราวุธ การดํารงตนในครอบครัว
ความสัมพันธกันและกันในชุมชน การละเลน วรรณกรรมงานสรางสรรค คําพังเพย นิทาน นิยายปรัมปรา เปนตน
ลวนแลวแตมีบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีที่มีหลักการตามลัทธิความเชื่อเปนสําคัญ
ในงานศิลปที่ปรากฏในทัศนะอิสลามจึงจะรักษารูปแบบและกรอบของหลักการศาสนาเชนงานวิจิตรศิลป
ที่เกี่ยวกับการวาดรูปจะไมมีการวาดสัญลักษณรูปเคารพของศาสนิกอื่น ภาพคนเปลือย การแตงตัวของสตรีจะตอง
ปกปดในสิ่งที่ควรสงวน (Aurat) ผาไมบางใสจนมองทะลุเห็นเนื้อหนังหรือแนนแนบติดเนื้อรางจนเห็นสวนเวาโคง
ชัดเจน
ในการรายรําจะไมแสดงอาการทีย่ วั่ ยุอารมณใครของผูช ม หรืองานการแสดงจะแยกสวนผูแ สดงผูช มชายหญิง
ใหออกไมปะปนกัน ในงานวรรณกรรมจะละเวนเนื้อหาที่ผิดศีลธรรมที่ดีงามของสังคมเหลานี้ เปนตน งานศิลปของ
ชนชาวมลายูจะยึดมั่นในจารีตและขอกําหนดที่มาจากอิทธิพลของศาสนาเปนหลัก
อาจจะกลาวไดวางานศิลปที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมมลายูเปนเนื้อหาการเผยแพรหลักการศาสนาดวย สังคม
มุสลิมจะใหความสําคัญของงานศิลป และถือเปนอารยธรรมทีท่ รงคุณคาเพราะเปนการถายทอดบุคลิกและความดีงาม
อยางกวางขวางหลากหลายรูปแบบ มีคาํ พังเพยโบราณทีเ่ ก็บมาเลาโดยนักวัฒนธรรมอาวุโสชาวอินโดนีเซียชือ่ 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
๑๐๑
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di dalam hikayat banyaklah amanat
ใน (เรื่องราว) ทางประวัติศาสตร มีมากมายที่เปนคําสั่งเสีย (คําสั่งสอน คําชี้แจง แนะนํา)
Yang disebut seni beradat, manfaatnya ada dunia akhirat
ที่กลาว (ถึง) งานศิลปที่ยึดมั่นในจารีตประเพณี ผลงานจะทรงคาทั้งโลกนี้และโลกอาคีรัต (ชีวิตหลัง
ความตาย)
การกลาวถึงแบบแผนทีเ่ ปนจารีตศิลปสาขาตาง ๆ ในสังคมมุสลิมทัว่ ไปทัง้ ในหมูเ กาะมลายูและบนดามขวาน
ของไทย (ภาคใต) มีกจิ กรรมมากมายทีแ่ สดงออกมาดังทีก่ ลาวขางตน โดยโบราณมามักมีอทิ ธิพลและความผูกพันกับ
รากเหงาทางคตินิยมในลัทธิฮินดูพราหมณ เมื่อมานับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนไดขัดเกลาและกลั่นกรองงานศิลป
ที่เคยปฏิบัติกันมาใหสอดรับกับหลักการศาสนา รวมกันกําหนดกรอบวิถีปฏิบัติจนเปนจารีตประเพณี ชุมชนใดที่ยัง
ไมสามารถสลัดหลุดออกจากแนวคติเดิมครั้งบรรพกาลก็ยังปฏิบัติกันอยูแตจะลดความเขมขนลง
เลากันวางานศิลปทเี่ กีย่ วของกับการละเลนหลายอยางจางหายไปในสังคมมลายูมสุ ลิมในภาคใตและสวนอืน่ ๆ
อาทิ มโนหรา มะโยง ตตือรี การรายรําอยางร็องแง็ง (ประกอบเสียงดนตรีหรือการรองเพลงมลายูประกอบ)
ซึง่ เปนการละเลนและการแสดงสวนใหญมชี ายหญิงรวมแสดง เนือ้ หาสวนใหญลอ แหลมตอความผิดหลักการศาสนา
ที่เนนเรื่องความศรัทธาความเชื่อและการตั้งภาคี (การบูชาครู การอางถึงเทวดาฟาดิน) ตลอดจนองคประกอบเรื่อง
ดนตรีทั้งดีดสีตีเปาและการขับรองอยางครบครัน
ทีย่ งั คงมีใหเห็นแตนอ ยลงทุกขณะคือหนังตะลุง บาดีเกรฮลู ู ศิลปการรายรําและการตอสูแ บบซีลตั ิ การแหนก
ในวรรณคดีโบราณ ขบวนแหชางเนื่องในงานแตงงานหรืองานบุญของครอบครัวคนสําคัญ ขบวนแห Bunga Sireh
(พานดอกไมทปี่ ระดับดวยใบพลู) ในงานบุญเชนแตงงาน ตอนรับแขกบานแขกเมือง รวมถึงการขับรองเพลงกลอมลูก
(ที่ขาดสาระเนื้อหาในการสงเสริมศาสนา) ซึ่งสวนใหญมุสลิมจะกังวลเรื่องการแสดงความรวยมีฐานะ ความยิ่งใหญ
ความมีบารมี การปะปนระหวางชายหญิงตลอดจนการเลยเถิดที่ขาดสาระ เปนตน
สังคมมุสลิมทั่วไปกําลังเปลี่ยนแปลงและตอสูทั้งในแนวความคิด และการสงเสริมความสนุกสนานและ
การบันเทิงโดยมีแนวทางหลัก ๆ ดังนี้
แนวทางแรก คือการสงเสริมและฟน ฟูวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม มุง เนนความสวยงามคุณคาความสุนทรีทางอารมณ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยสวนใหญจะเปนการทํางานรวมของนักอนุรักษ
วัฒนธรรม พอคาและการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยโดยการสนับสนุนอยางเต็มกําลังของเจาหนาทีร่ ฐั (ไมคอ ยสนใจ
และไมลึกซึ้งในหลักการศาสนามากนัก) และกําลังเรงเราและฟนฟูอยางเปนระบบในปจจุบัน
แนวทางทีส่ อง คือการสงเสริมและฟน ฟูกจิ กรรมทีม่ กี ระบวนการขัดเกลาและพิถพี ถิ นั ในเนือ้ หาเชนดีเกรฮลู ู
ที่บรรจุเนื้อหา การขับรองที่มุงเนนในเรื่องผลประโยชนดานการสงเสริมการศึกษา การมีสวนรวมในการแกปญหา
ยาเสพติด สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (มากกวาการรองเกี้ยวกันฉันชูสาว หรือชักชวนใหดื่มดํ่า
กับนํ้าเมาและการมั่วสุม)
การขับกลอมดนตรีในทํานองเพลงมลายู (ไมมกี ารรองเพลง) สงเสริมการรายรําเพลงตอสูแ บบซีลตั ทิ มี่ งุ เนน
ในเรื่องการพัฒนาสมาธิจิตใจ การออกกําลังกาย ความสามัคคี ความสวยงาม (เฉพาะผูชายเทานั้น) และตลอดจน
๑๐๒
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ความละเอียดออนของแนวคิดการสรางอาวุธโบราณ เชน การทําหอก เมน กริช วามีกระบวนการทางภูมิปญญา
ที่ไดรับการสืบทอดตั้งแตอดีตอยางไร กิจกรรมเหลานี้เกิดจากแนวคิดและภูมิปญญาของทองถิ่นและรวมกันพัฒนา
ความคิดเปนระบบมากขึ้นโดยนักวิชาการที่สนใจในหลายองคกร สถาบันการศึกษาและองคกรงานวิจัยชุมชนตาง ๆ
โดยไดรับความรวมมือจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลัก แนวคิดนี้ตองอาศัยการพิสูจนจากชุมชนอีกระยะหนึ่งเชน
ดีเกรฮูลู เพราะภาพเกา ๆ ในเรื่องของเนื้อหาที่ขัดตอความดีงามของสังคมและหลักการยังไมจางหาย
แนวทางสุดทายเปนแนวทางที่ตองการนําเสนองานศิลป ที่สอดคลองและสนับสนุนใหเนื้อหาทางศาสนา
ไดรับการเผยแพรตามบทบาทและโอกาสที่ควรจะเปน โดยใชกิจกรรมงานเขียน การแสดงกลอนเปลา กลอนสด
(Puisi, Sajak, Syair, Pantun) หรือแมแตการแสดงละครที่เนนแนวประวัติศาสตรของศาสดา การตอสูของวีรบุรุษ
ในการปกปองศาสนา วิถชี วี ติ ปจจุบนั กับทางออกทีถ่ กู ตอง เหลานีเ้ ปนความพยายามของนักกิจกรรมทีม่ คี วามรูเ รือ่ ง
ศาสนาและใหนักเรียนหรือใชกระบวนการทางการศึกษาเปนหลัก แนวทางนี้ถึงแมจะไมกวางขวางมากนัก แตเปน
กระบวนการที่เปนวิชาการไดรับการยอมรับจากมุสลิมมากและดูจะมั่นคงยั่งยืนกวา
ที่นาสนใจยิ่งในสังคมมลายูมุสลิม (โดยเฉพาะภาคใต) คือเมื่อสังคมมีทางเลือกความบันเทิงและพักผอน
หลากหลาย มีบางกลุมที่เลือกทางเฉพาะตน คือกลุมการเพาะเลี้ยงนกเขาและนกกรงหัวจุก ทั้งเพื่อการคาและ
สงเสริมการแขงขันใหนกขับรองที่ไพเราะ เปนอาหารทางโสตประสาทและความสนุกสนานในหมูเพื่อนฝูง ซึ่งเปน
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยางจริงจังเมื่อ ๒๐ ปที่ผาน เปนกิจกรรมที่นาศึกษาเชนเดียวกัน

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ã¹ÊÑ§¤ÁÁØÊÅÔÁ
ในสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนหนึง่ ของสังคมไทย มีวฒ
ั นธรรมและประเพณีทแี่ ตกตางจาก
สวนอืน่ ๆ ของประเทศ เปนระบบนิเวศของสังคมมนุษยทสี่ วยงามแหงหนึง่ ในโลก มีหลายสิง่ หลายอยางทีส่ งั คมไทย
สวนใหญอาจจะไมทราบและอาจจะตั้งคําถามแตไมทราบจะหาใครตอบให ในบางครั้งก็เดาสุมจนทําใหความหมาย
และความจริงขาดหายไปอยางนาเสียดาย มีไมนอ ยทีเ่ อาบรรทัดฐานของความหมายในสังคมใหญมาตีความ หลายครัง้
เรือ่ งเล็ก ๆ ทีไ่ มนา จะมีปญ
 หา แตเมือ่ ตีความตามบริบทแหงสังคมสวนใหญของประเทศกลับกลายเปนเรือ่ งทีอ่ าจจะ
เสียหายไปทั้งสังคมไปดวย มีการขับเคลื่อนในสังคมตลอดเวลาเฉกเชนสังคมใหญที่อาจจะแตกตางกันบางดังที่
ยกตัวอยางมาแลวขางตน ความหมายและมิตขิ องคําบางคําทีส่ งั คมไทยไดยนิ บอย ๆ จนคุน หูในปจจุบนั สามารถแยก
โดยสังเขปและใหความหมายคราว ๆ ดังนี้

บุคคล ตําแหนง
ดาโตะหรือดาโตะยุตธิ รรมประจําศาล คือ ตําแหนงทางศาลทีร่ ว มพิจารณาคดีเกีย่ วกับมรดกและครอบครัว
แกมุสลิมใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต
อุสตาด คือ ครูสอนศาสนาชาย ปกติจะเรียกเฉพาะครูทสี่ อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือเปน
บุคคลที่สอนในระดับอุดมศึกษา
อุสตาซะ คือ ครูสอนศาสนาหญิง ที่ทาํ หนาที่เหมือนกับอุสตาด
บาบอ คือ การเรียกชื่อแทนผูอาวุโส เชนบิดา โตะครู ครูสอนศาสนา (ที่มีอายุ)
๑๐๓
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มามา คือ การเรียกชื่อแทนผูอาวุโสที่เปนหญิง เชนแม ภรรยาโตะครู ภรรยาครูสอนศาสนา หรือสตรีที่
แตงงานแลว
ฮัจญีหรือตวนฮาญีหรือโตะฮาญี คือ ผูอาวุโสชายที่เคยผานการไปประกอบพิธีฮัจญ ณ เมืองมักกะฮฺ
ประเทศซาอุดิอาราเบียแลว
ฮัจญะฮฺ คือ ผูอ าวุโสหรือหญิงทีเ่ คยผานการไปประกอบพิธฮี จั ญ ณ เมืองมักกะฮฺประเทศซาอุดอิ าราเบียแลว

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
จํานวนหนึ่ง แตในประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหรานจะเปนประชากรสวนใหญของประเทศ

ชีวิต ครอบครัว
นีกะฮฺ คือ การแตงงานตามหลักการอิสลาม
วาลีมะฮฺ คือ การเลี้ยงอาหารเนื่องในงานแตงงาน
ชารีอะฮฺ คือ กฎหมายอิสลาม
เขาซุนัตหรือสุหนัด คือ การขลิบปลายหนังหุมอวัยวะเพศชาย
อากีเกาะฮฺ คือ พิธีรับขวัญทารก บางทีเรียกเปนการตัดผมไฟทารกเกิดใหมและมีการเชือดแพะหรือแกะ
(ทารกเพศชายเชือด ๒ ตัวและตัวเดียวสําหรับเพศหญิง) เพือ่ เลีย้ งอาหารแกญาติพนี่ อ งและแขกเพือ่ นบานเรือนเคียง
(ในกรณีมีแขกตางศาสนิกจะทําอาหารอื่นแทน)
ซากาต คือ การบริจากทานตามศาสนบัญญัติ มี ๒ ประเภทหลัก คือ
ซากาตฟตเราะฮฺ
ซากาตทรัพยสิน
๑๐๔
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ซาดือเกาะฮฺ คือการใหทานทั่วไป
มลายู คือ ชาติพันธุหนึ่งของแหลมและหมูเกาะมลายูและภาษาพูดที่ใชเปนสวนใหญในชุมชนมุสลิมภาคใต
ยาวี คือ ภาษามลายูที่เขียนดวยอักขระอาหรับ (ไมเรียกวาภาษายาวี)
กีตาบ กีตาบยาวี คือ ตําราศาสนาทีเ่ ขียนในภาษามลายูอกั ขระอาหรับใชสอนในสถานศึกษาปอเนาะ ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและในชุมชนมลายูมุสลิมทั่วโลก
อัลกุรอาน คือ คัมภีรศาสนาอิสลามเขียนเปนภาษาอาหรับที่มุสลิมตองเรียนรู เขาใจและปฏิบัติเพราะเปน
คําสั่งของอัลลอฮฺ
อัลฮะดิษ คือ พระวัจนะของศาสดานบีมูฮํามัด ที่รวบรวมโดยนักการศึกศาสนาในอดีต เปนการกลาวถึง
ขอปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺใหชัดเจนขึ้นและเปนแนวทางที่มุสลิมผูศรัทธาตองปฏิบัติตามในลําดับที่สองรองจาก
อัลกุรอาน
ซุนนะฮฺ คือ การปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสดานบีมูฮํามัดไดปฏิบัติเปนตัวอยางมาแลวและมีบันทึกในอัลฮะดิษแลว
ญิฮาด คือ การขัดเกลา การแกไขความเลวรายตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งสวนตัวและสังคมประเทศในแนวทาง
ที่ดีงามตามหลักการศาสนา โดยมีระดับความแตกตางตั้งแตการแกไขดวยสามัญสํานึก จิตใจ อารมณความรูสึก
การกระทํา ถึงการใชสงครามที่เปนขั้นตอนสุดทาย
ชาฮีด คือ มุสลิมที่เสียชีวิตในแนวทางศาสนบัญญัติ เชนตายในระหวางการเดินทางเพื่อปฏิบัติธรรม
ทางศาสนา การตอสูเรียกรองความเปนธรรม การทําสงครามในแนวทางศาสนา
มูญาฮิด คือ บุคคลที่ตอสูเพื่อศาสนา
มูญาฮีดีน คือ กลุมบุคคลที่ตอสูเพื่อศาสนา
อัซซาลามูอาลัยกุม คือ การกลาวทักทายเมื่อมุสลิมพบกับมุสลิมเทานั้นมีความหมายวาขอ (ใหอัลลอฮฺ
ประทาน) ความสันติสุขจงมีแกทาน
วัสซาลามูอาลัยกุม วาเราะฮฺมาตุลลอฮฺวาบารอกาตุฮฺ คือ คํากลาวการตอบรับของมุสลิมทีจ่ ะตอง (วาญิบ
คือบังคับตองตอบ) มีความหมายวาขอความสันติสุขจงมีแดทาน (เชนกัน)

การทํางาน
ญามาอะฮฺ คือ การทํางานหรือการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันหลาย ๆ คน
ญามาอะฮฺอิสลามียะฮฺ (Jamaah Islamiah) คือ การทํางานศาสนารวมกันเปนกลุม
วะดะฮฺ คือ การทํางานเปนกลุมเปนเอกภาพ
ดะวะฮฺ คือ การเผยแผศาสนาหรือเปนกลุมบุคคลที่เผยแผศาสนาอิสลาม
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งานบุญ
มาแกปูโละหรือมากันปูลต จะใชกับงานหลายงาน เชนงานแตงงาน งานเขาสุหนัตฯซึ่งเปนงานการเลี้ยง
อาหารสําหรับแขกที่ไดรับเชิญ แขกอาจจะมอบของขวัญหรือเงินสดหรือเจาภาพอาจจะไมรับทั้งสองอยางก็ได
มาแกแต คือ งานเลี้ยงรับประทานนํ้าชาเปนกิจกรรมงานการกุศลเพื่อสรางศาสนสถาน สาธารณสถาน
การชวยเหลือปจเจกบุคคลที่เดือดรอน
มาโซะญาวี คือ พิธีกรรมการขลิบปลายหนังอวัยวะเพศชาย
กุรบาน กุรบั่น คือ การเชือดเพะ แกะ วัว ควายหรือสัตวปกที่มีเนื้อเทียบเทากับแพะแกะเชนนกอีมู
นกกระจอกเทศ ฯลฯ ในชวงวันที่ ๑๐-๑๓ ของเดือนแหงการประกอบพิธีฮัจญ

¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Í¾Ô¸Õ¡ÃÃÁÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ
ปวซาหรือปอซอ (Puasa)
คือการถือศีลอดปละ ๒๙-๓๐ วันในเดือนรอมฎอน บังคับใหมุสลิมที่มีอายุตามศาสนภาวะ (ชายเมื่อเริ่มมี
การฝนเปยก หญิงเมือ่ เริม่ มีประจําเดือน) ยกเวนบุคคลทีไ่ มสบาย ผูเ ดินทาง หญิงมีครรภหรืออยูใ นชวงการใหนมบุตร
หรือมีประจําเดือน แตทั้งหมดตองถือศีลอดชดเชยกอนเดือนรอมฎอนอีกปจะเวียนมาอีกรอบ การถือศีลอดคือการ
อดขาวอดนํ้า งดการหลับนอนฉันสามีภรรยา การพูด กระทําและคิดในสิ่งที่ดีงามตั้งแตกอนพระอาทิตยขึ้นและ
เมื่อพระอาทิตยตกดิน ในเดือนนี้ถือเปนเดือนแหงการกระทําความดีงาม พระเจาจะเปดประตูสวรรค เพื่อใหมุสลิม
ผูศรัทธาปฏิบัติตัวในสิ่งที่ดงี ามใหมาก ๆ งดการพูดคุยในเรื่องที่ไรสาระ อดทน อดกลั้นตอสิ่งที่ยั่วยุทั้งหลาย ในยาม
กลางคืนจะมีการละหมาดรวมกันทีม่ สั ยิดเรียกวาละหมาดตารอเวียะฮฺและละหมาดในตอนดึกสงัดหลังจากนอนหลับ
ไปแลวชวงเวลาหนึง่ ทุกคนจะทานขาวมือ้ แรกของวันกอนเวลาละหมาดเชา และเมือ่ ถึงพระอาทิตยตกดินจะรีบแกบวช
หรือเปดบวชหรือละศีลอดดวยผลอินทผลัมกับนมสดหรือนํ้าเปลา และจะหยุดละหมาดมัฆรัยกอนจึงจะรับประทาน
อาหารหนัก

วันรายอ วันอีด
รายอปอซอหรืออีฎิ้ลฟตรี คือ วันเฉลิมฉลองสิ้นสุดเดือนการถือศีลอดและกอนจะถึงวัน
รายอฮัจญีหรืออิฎิ้ลอัฎฮา คือ วันเฉลิมฉลองวันที่ ๑๐ เดือนแหงการประกอบพิธีฮัจญ ซึ่งกิจกรรมที่เปน
ศาสนพิธีจะดําเนินที่เมืองมาดีนะฮฺ และเมืองมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย
รายอแน คือ วันที่เจ็ดของการถือศีลอดเพิ่มตอหลังจากวันอิฎิลฟตรี ๖ วัน
เมาลิด คือ การเฉลิมฉลองรําลึกคลายเดือนแหงการเกิดของศาสดานบีมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ
อาซูรอ คือ กิจกรรมที่นิยมทําอาหารจากผลไมหลากหลายชนิดในกระทะ 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
เหลานี้คือองคประกอบพื้นฐานบางประการของสังคมหนึ่งที่อยูในชุมชนประเทศไทย คงจะมีอีกหลาย ๆ
ประการที่ไมไดถูกนําเสนอ ณ ที่นี้ ทั้งนี้เพื่อจะเปนแนวทางการศึกษาวิถีหนึ่งของวัฒนธรรมยอย
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นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษนามอี.เอช. คาร เคยกลาววาทะซึ่งกลายมาเปนวรรคทองในวงการวิชา
ประวัติศาสตรมาถึงกึ่งศตวรรษ ขอความนั้นมีวา ประวัติศาสตรคือกระบวนการของปฏิสัมพันธที่ตอเนื่องระหวาง
นักประวัติศาสตรกับขอมูลของเขา นั่นคือการสนทนาที่ไมขาดสายระหวางปจจุบันกับอดีต (E.H. Carr, 1961)
หลังจากไดศกึ ษาและคนควาประวัตศิ าสตรในหลายประเทศและหลากประเด็น ผูเ ขียนถึงไดเขาใจและซึมซับประโยค
สําคัญขางตนนีว้ า มีนยั และผลสะเทือนตอการทํางานดานประวัตศิ าสตรอยางยิง่ ในชวงเวลาหาปมานี้ ผูเ ขียนไดศกึ ษา
ประวัติศาสตรและการเมืองจากอดีตที่ยังไมตาย แตยังมีความตอเนื่องและมีผลสะเทือนในทางความรับรูและ
ความคิดของผูคน ทั้งในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต และในประเทศไทยดวยอยางมาก ประสบการณเหลานี้
ใหขอคิดและความรูตอประวัติศาสตรและการเมืองแกผูเขียนอยางมาก เปนการเรียนที่ไมอาจเรียนไดจากหองเรียน
และในมหาวิทยาลัยไมวา จะดังแคไหนในโลกก็ตาม ในบทความนีผ้ เู ขียนจะเสนอขอคิดและความรูใ หม ๆ ทีไ่ ดรบั จาก
การเขาไปศึกษาประวัติศาสตรปาตานี (สะกดตามชื่อดั้งเดิมของอาณาจักร สวนปตตานีเปนการสะกดตามระเบียบ
ราชการไทย)
ปญหาประการแรกในการศึกษาเรือ่ งราวของปาตานี ไดแกสงิ่ ทีเ่ รียกวาจุดยืนและทรรศนะทางประวัตศิ าสตร
ตออาณาจักรปาตานี เรื่องนี้จัดวาเปนปญหาทางปรัชญา ซึ่งมองวาขอมูลหลักฐานในอดีตทั้งหลายนั้นกลายมาเปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรได ก็เพราะนักประวัติศาสตรเปนผูเขาไปดําเนินการตีความจนทําใหกลายเปนตัว
ประวัติศาสตรไป เชนศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงหลักที่ ๑ โดยตัวจารึกเอง หลักฐานประวัติศาสตรไมไดบอกอะไร
ทีเ่ ปนเรือ่ งราวแกเรา ตองอาศัยนักประวัตศิ าสตรหรือนักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยาไปอานและตีความสรางเรือ่ ง
นัน้ ขึน้ มา คนทัว่ ไปถึงอานเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตรรเู รือ่ งและเขาใจได ปมเงือ่ นตรงนีค้ อื เราจะเชือ่ ถือการตีความของ
นักประวัติศาสตรไดมากนอยแคไหน ปญหานี้ถาพูดอยางงาย ๆ ธรรมดาก็คือปญหาของอคติหรือความเอนเอียงที่
มีอยูกอนแลวของผูศึกษา วาไปแลวเรื่องนี้ตองถือวาเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากผูศึกษาหรือคนที่เขาไปมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งใหมที่ตนเองไมเคยรูจักไมเคยทํามากอน การทําความเขาใจจึงเกิดขึ้นโดยผานประสบการณหรือ
ความเคยชินของตนเอง เชนการอานประวัติศาสตรปาตานี ก็ยอมตองอานจากความเขาใจในประวัติศาสตรชาติไทย
เปนหลัก แลวจึงคอยไปเขาใจวาเหตุการณหรือเรือ่ งราวในปาตานี (ซึง่ ในประวัตศิ าสตรไทยเรียกวาปตตานี) นัน้ ดําเนิน
มาอยางไร ไดผลอยางไร ทําไมถึงเกิดเรือ่ งแบบนัน้ เชนกรณี กบฏพระยาแขกเจ็ดหัวเมือง ผูเ ขียนก็อา นจากคําบรรยาย
ของเอกสารและตําราฝายสยาม ซึ่งไดรับการถายทอดตอมายังนักประวัติศาสตรรุนหลัง ๆ ทุกคน การอธิบายเรื่อง
จึงเริ่มขึ้นที่การดําเนินนโยบายปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕ วาตองการทําใหสยามและหัวเมืองเจริญกาวหนา
และไมตองตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ แตความพยายามนั้นถูกขัดขวางโดยบรรดาเจาเมืองตาง ๆ ทั้งในภาคเหนือ
ภาคอีสานและภาคใต เราก็สรุปตรงกันวาบรรดาผูนําหัวเมืองประเทศราชเหลานั้น ชางไมมีความคิดทันสมัยเสียเลย
*

อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แทนทีจ่ ะรวมมือสรางประเทศสยามใหมใหเขมแข็ง กลับไปตอตานการปฏิรปู ดังนัน้ ผลของการใชกาํ ลังจากกรุงเทพฯ
ลงไปปราบปรามจับกุมผูนําปาตานีจึงไมไดสรางคําถามอะไรแกนักศึกษาประวัติศาสตรไทย เพราะทุกคนมีคําตอบ
ชุดหนึ่งอยูในใจแลว ในประเด็นนี้ สรุปคือผูเขียนมีจุดยืนและทรรศนะทางประวัติศาสตรที่เปนสยามไทยอยางเต็มที่
ยอมรับความจําเปนและการที่สยามตองพัฒนาไปสูการเปนรัฐชาติสมัยใหม แนนอนผูเขียนไมมีจุดยืนในการมอง
ประวัติศาสตรการปฏิรูปสยามจากมุมมองของขอมูลหลักฐานในทองถิ่นเลย เพราะไมคิดวาจะมีความหมายนัยอะไร
ที่สําคัญ จึงไมสนใจไปคนหาติดตามขอมูลในทองถิ่นนั้น ๆ
ปญหาตอไปไดแก การสนทนาระหวางปจจุบนั กับอดีต นั่นคือความคิดวาความรูในประวัติศาสตรมีผลตอ
ความเขาใจในปจจุบัน หากมีการศึกษาอยางถูกตองตามปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร ในกรณีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตก็จะชวยในการทําความเขาใจในปญหาปจจุบันในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต เชนประเด็น
คําถามที่มีการถกเถียงและอภิปรายกันมากขึ้นเรื่อยในเรื่องแนวทางแกปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต
เรื่องหนึ่งที่มีผูใหความสนใจทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางมากไดแกปญหาเรื่องการปกครองแบบพิเศษในดินแดน
ของอาณาจักรปาตานีเกา ที่ผานมามีผูเสนอรูปแบบการปกครองทองถิ่นใหมเรียกวา นครปตตานี ทํานองเดียวกับ
การปกครองแบบพิเศษในกรุงเทพมหานคร และพัทยา เปนตน ปฏิกิริยาและความเห็นจากรัฐบาล และสื่อมวลชน
รวมไปถึงผูคนทั่วไปมีความแตกตาง หลากหลายและแสดงออกอยางไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวาใครมีขอมูลแบบไหน
และมีความเขาใจในรูปแบบการปกครองนัน้ ๆ อยางไร บทความนีใ้ นดานหนึง่ ตองการเสนอภูมหิ ลังและความเปนมา
ของประวัติศาสตรและระบบการปกครองที่สยามกับอาณาจักรปาตานีไดเคยใช และสัมพันธกันมาอยางยาวนาน
กระทั่งมาถึงชวงประวัติศาสตรยุคอาณานิคมสมัยใหม ที่ประเทศตะวันตกขยายอิทธิพลเขามายังดินแดนอุษาคเนย
ผลสะเทือนของลัทธิลา อาณานิคม นําไปสูก ารปรับเปลีย่ นระบบการปกครองระหวางสยามกับบรรดาหัวเมืองประเทศราช
และเมืองเจาพระยาสามนตราชตาง ๆ ลงไป เพือ่ จะไดคลายความตระหนกตกใจ และหันมาทําความเขาใจกับรูปแบบ
การปกครองในรัฐสมัยใหม ดวยมุมมองทีส่ อดคลองกับธรรมชาติและความเปนจริงในทองถิน่ และชุมชนกับศูนยกลาง
ขอที่นาสนใจมากในปญหาการเมืองและวัฒนธรรมของปตตานีก็คือการที่ปญหาขอขัดแยงดังกลาวนั้น
เปนปญหาทางประวัติศาสตรคือเรื่องราวในอดีต มากเทา ๆ กับเปนปญหารวมสมัยหรือในปจจุบัน การมองวา
ประวัติศาสตรทั้งหลายก็คือประวัติศาสตรรวมสมัยนั้น เปนแนวคิดสมัยใหมที่ถูกจินตนาการขึ้นมาในคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๙ นี้เอง นักคิดที่เสนอแนวคิดดังกลาว มาจากนักปรัชญาสํานักเยอรมันในยุโรปโดยเฉพาะในยุคสมัยของ
ความรุงโรจนของสํานักปรัชญาแสงสวางทางปญญา (Enlightenment Philosophy) ในศตวรรษที่ ๑๘ โดยมี
นักคิดนักเขียนและนักปรัชญาการเมืองชื่อดังเชน ฌัง ฌาค รุสโซ คานท วอลแตรและมองเตสกิเออร เปนตน
นักคิดเหลานีเ้ ปนกลุม แรก ๆ ทีศ่ กึ ษาและยึดกุมประวัตศิ าสตรได กระทัง่ สามารถนําประวัตศิ าสตรมาใชในการอธิบาย
พัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมยุโรปและทัว่ โลกดวยอยางเปนระบบเปนขัน้ ตอน จนในทีส่ ดุ นําไปสู
การสังเคราะหประวัติศาสตรโลกใหเหลือเพียงปรัชญาประวัติศาสตร นักคิดคนสําคัญที่ทําใหประวัติศาสตรไดพบ
กับปรัชญา และในเวลาเดียวกันก็ทําใหปรัชญาเปนประวัติศาสตรดวยเหมือนกันก็คือเฮเกล นักปรัชญาเยอรมันผูมี
ลูกศิษยลูกหาดัง ๆ จํานวนมาก การมองประวัติศาสตรในเชิงปรัชญาทําใหเราสามารถสรางทฤษฎีทั่วไปขึ้นมาได
ดังคํากลาวทีว่ า ประวัตศิ าสตรทงั้ หมดลวนเปนประวัตศิ าสตรรว มสมัย ปจจัยทีเ่ ปนสิง่ รวมกันในประวัตศิ าสตรทกุ ยุค
ทุกสมัยและทุกที่ก็คือความคิดในการกระทําที่สรางประวัติศาสตร ความคิดในอดีตคือสิ่งที่นักประวัติศาสตรปจจุบัน
สามารถทําความเขาใจและสรางขึ้นมาใหมได ดังนั้นจึงทําใหสรุปไดวา ตัวเหตุการณตาง ๆ นั้นไมเหมือนกันและ
ไดจบสิ้นยุติไปแลวแตในอดีตกาล แตความคิดเบื้องหลังการกระทําเหลานั้นตางหาก ที่ยังไมไดหายหรือสูญสิ้นไป
เพราะเรายังสามารถคนพบและหาเหตุผลจนพบความคิดเหลานัน้ ไดอกี แมกาลเวลาจะลวงเลยไปยาวนานเทาไรก็ตาม
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การพูดถึงเรือ่ งของปรัชญาประวัตศิ าสตรกเ็ พือ่ จะชีใ้ หเห็นวา การเขียนและตีความประวัตศิ าสตรตา ง ๆ นัน้
ลวนกระทําไปโดยนักประวัติศาสตร ผูมีกรอบความคิดและคานิยมอยูชุดหนึ่งของสังคมและเวลาที่เขาดํารงอยู
การมีปรัชญาแบบหนึง่ ก็ทาํ ใหนกั ประวัตศิ าสตรมคี วามคิดและคานิยมแบบนัน้ ทําใหการเลือกและตีความขอมูลทาง
ประวัตศิ าสตรออกมาสอดคลองกับปรัชญาสังคมนัน้ ๆ ปรัชญาทําหนาทีค่ ลายกับแวน ทีอ่ าจชวยขยายความแจมชัด
ของสิง่ ทีศ่ กึ ษา หรืออาจทําใหภาพทีม่ องเห็น มีสแี ละภาพลักษณตา งไปจากความเปนจริงของมันและของคนอืน่
ก็ได
เชนเดียวกับปญหาความขัดแยงอืน่ ๆ ในสังคมไทย ซึง่ เปนปญหาทางโลกทรรศนทแี่ ตกตางบางครัง้ ตรงขามกัน
โลกทรรศนมีสวนสําคัญในการกําหนดและสรางความคิดใหแกคนในสังคมนั้น ๆ โลกทรรศนหนึ่งถือความยึดมั่น
ในศรัทธาในสิ่งที่ไดรับการถายทอดปลูกฝงมา อีกโลกทรรศนยึดมั่นในหลักการแบบวิทยาศาสตร คือไมเชื่อเพราะ
คนแตกอนเชื่อมาอยางนั้น หากแตตองทําการศึกษาคนควาและหาหลักการของเรื่องนั้นออกมาใหได แบบแรกมักมี
ความโนมเอียงไปทางอนุรักษนิยมและอํานาจนิยม แบบหลังหนักไปทางเสรีนิยม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของสังคม โลกทรรศนแบบอนุรักษนิยมไดรับการตอบรับและตอกยํ้าจากการปฏิบัติ ความเชื่อและ
สมมุติฐานของฝายรัฐและระบบราชการไมนอย ทําใหความรู ขอมูลจากสังคมมิติและดานอื่นนั้นเปนสวนรอง
หรือกระทั่งไมมีความหมายไปเลย สงผลใหการแกปญหาที่ผานมา มักเปนการทําแบบเกาไมถูกที่คัน หรือตํานํ้าพริก
ละลายแมนํ้า หรือไมก็เปนแบบผักชีโรยหนาไปเสียเปนสวนใหญ กรณีเรื่องรูปแบบการปกครองทองถิ่นของปตตานี
ก็เชนกัน คนทีอ่ อกมาคัดคานกระทัง่ ตีความวาจะนําไปสูก ารแบงแยกดินแดนนัน้ ประมวลผลดีและผลเสียของรูปแบบใหม
จากความเชื่อสมัยใหม ทวายังไมไดศึกษาประวัติศาสตรของความสัมพันธระหวางรัฐปาตานีในอดีต ซึ่งมีพัฒนาการ
ความเปนมา มีเหตุและมีผลของแตละรัฐเองอยางจริงจัง ทําใหมองเห็นแตอาณาจักรสยามไทยเพียงแหงเดียว
ในประวัตศิ าสตรของภูมภิ าคนี้ มองไมเห็นประวัตศิ าสตรของรัฐอืน่ ๆ ทีเ่ ล็กกวา แตกม็ ปี ระวัตคิ วามเปนมาของตนเอง
เหมือนกัน ทําใหเกิดมีความทรงจําและมีอตั ลักษณของผูค นในรัฐนัน้ ๆ แบบอัตวิสยั ดานเดียว การทีเ่ ราไมรไู มเขาใจ
ประวัติของรัฐและผูคนอื่น ๆ ก็จะไมเขาใจปญหาและที่มาของความขัดแยง จะอาศัยเพียงความรูเรื่องรัฐสยาม
ฝายเดียวแลวไปตัดสินอัตลักษณคนอื่น ๆ เห็นไดวาไมอาจนํามาซึ่งความเขาใจและรวมมือกันได
ในวาระทีบ่ รรดาประเทศอาเซียนกําลังมุง หนาไปสูก ารสรางประชาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทัง้ ในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การพูดถึงปญหาขัดแยงระหวางสยามกับมลายูมสุ ลิมในประเทศไทยก็ควรหันไปมอง
ในบริบทที่กวางใหญกวาประเทศและชาติพันธุสยามกับมลายูกอนเปนปฐม การมองใหกวางและไกลออกไปจาก
ตัวเองก็คือการมองใหเห็นทั้งภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือชื่อดั้งเดิมวา สุวรรณภูมิ ในที่นี้จะกลาวถึง
ลักษณะเดนบางประการของดินแดนสุวรรณภูมิกอน ลักษณะเดนอันแรกคือความหลากหลายทางภูมิศาสตรและ
ชาติพันธุสุวรรณภูมิเปนภูมิภาคที่เปดสูโลกภายนอก ทั้งทางบกและทางทะเล ทําใหอาณาบริเวณนี้เปนจุดเชื่อมตอ
และผสมกลมกลืนกันของหลายอารยธรรมใหญ ๆ จากอดีตถึงปจจุบันในแงของการผลิต ที่สําคัญการเกษตรกรรม
การมีระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกขนาดเล็ก เลี้ยงตัวเองไดไมยาก ทําใหมีลักษณะของการผลิต
แบบผูผลิตนอยกระจัดกระจายไปทั่วดินแดนตาง ๆ
ระบบรัฐและการปกครอง ไมจําเปนตองอาศัยระบบรัฐและการปกครองแบบรวมศูนยในการผลิตและ
แลกเปลีย่ น ระบบแบบธรรมชาติสามารถใหผลผลิตมากพอสําหรับการคาในภูมภิ าค สิง่ ทีต่ อ งการมากกวาคือแรงงาน
ในการผลิต นักคิดไมเปนที่ตองการมากเทานักปฏิบัติ นักประยุกต ดัดแปลงธรรมชาติใหเขากับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตอมา ไมใชการเปลี่ยนแปลงในระบบและโครงสรางของสังคมหรือรัฐ หากแตเปนการเปลี่ยนแปลงภายใน
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ระบบและรัฐ
O.W. Wolters นักประวัติศาสตรผูลวงลับไปแลวแหงมหาวิทยาลัยคอรแนล สรุปขอคิดวาดวยลักษณะ
รวมกันสําคัญ ๆ ของอุษาคเนย วาประกอบไปดวย
๑) ความสําคัญของเวลา คือเวลาปจจุบนั อดีตสําคัญเมือ่ มันสามารถทําใหปจ จุบนั มีความหมายได ภูมภิ าคนี้
ไมใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงแบบกาวหนาที่คอยเปนคอยไปอยางวิวัฒนาการ ตรงขามคนใหนํ้าหนักไปที่
การเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าอีกของวัฏจักร คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เนนที่ตัวบุคคล มากกวาที่ระบบ อนาคตคือสิ่งที่
ตัง้ ความหวังไมได เวลาแบบทีเ่ ปนนามธรรม แบบทีก่ า วเดินไปขางหนาและสูงขึน้ นัน้ ไมมฐี านรองรับในภูมภิ าค หากแต
ในเวลาตองมีสิ่งรูปธรรมที่อธิบายใหเห็นการกระทําที่จะเกิดขึ้น และผลที่จะตามมาจากการกระทําของบุคคลนั้น ๆ
ไมปลอยใหเหตุผลหรือตรรกเปนปจจัยกําหนดการกระทําหรือผลในอนาคต
๒) เมือ่ เวลาปจจุบนั สําคัญ จึงตองใหความสําคัญแกการปรับรับและใชความชํานาญในเครือ่ งมือหรืออืน่ ๆ
จากทุกที่ ไมวาจากการคาแลกเปลี่ยนกับภายนอกหรือจากภายในอุษาคเนยเอง เพื่อใหทันสถานการณรวมสมัยได
นี่ทําใหเปนลักษณะของนักปฏิบัติหรือนักทํามากกวานักคิดทฤษฎี ในหลักฐานอดีต จึงมีการระบุถึงคลื่นลูกตาง ๆ
ที่เขามายังสุวรรณภูมิ จากอินเดีย มาอาหรับ จีน และฝรั่ง เปนตน เชนนิทานเวียดนามใน ศ. ๑๔ ถึง ๑๕ ใชสั่งสอน
ชาวบานใหมรี ะเบียบ เปนการใชความรูจ ากขางนอกมารับใชชนชัน้ นําในการปกครองชาวบาน อันแสดงถึงทัศนะของ
ผูนําตอชาวบานที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
๓) การทําใหความคิดทันสมัย ทําใหอษุ าคเนยตอ งสามารถมองเห็นตัวเองในโลกใหญไดดว ย โลกใหญอนั แรก
ไดแกโลกฮินดู (ศ. ที่ ๕) โลกฮินดูเรียกไดวา เปน ชุมชนในจินตกรรม อันแรก ทําใหเทพเจาฮินดูเปนเทพของภูมภิ าค
หรือรัฐทั้งหลายในอุษาคเนยไป
ในโลกทรรศนฮินดูนี้ ศูนยกลางอาจอยูที่ไหนก็ได ตามแตใครจะอาง ซึ่งมักอยูในที่ ๆ ซึ่งผูอางอาศัยอยู เชน
การถกเถียงกันระหวางนักประวัตศิ าสตรชาติตา ง ๆ ในภูมภิ าควา ตกลงแลวศูนยกลางของอาณาจักรศรีวชิ ยั อยูท ไี่ หน
ที่อินโดนีเซียหรือที่ไชยา ตางคนตางก็มีหลักฐานทางโบราณคดีรองรับดวยกันทั้งนั้น
๔) การเนนที่วัฒนธรรมในตัว บุคคล และ ความสําเร็จ มากกวาที่กลุมและฐานะของความเปนทายาท
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 มีประเพณีการปกครองที่ผูปกครองกับ
ผูถูกปกครองตองพึ่งพากัน เมื่อใดที่การปกครองรายไปก็อาจตองยายไปที่อื่น เมื่อผูปกครองปกปองศาลเทพเจาของ
ทองถิน่ และรักษาความสงบ หรือขจัดผูร กุ รานได แสดงวามีการพึง่ พาอาศัยกันขึน้ (ไมไดมองวาเปนการทําฝายเดียว
ขางบนหรือลาง หากแตมองแบบสองดาน)
๕) กําลังคนเปนแหลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของผูนํา และจําเปนยิ่งสําหรับการหาสวนเกินมาสนับสนุน
ราชสํานัก งานสวนรวม การทหารและอื่น ๆ และการคาตางประเทศ ผูนําตองปองกันภัยอันตราย ปองกันศาสนา
เขาถึงไดดวยการเปนตัวเชื่อมประสานเมื่อเกิดความขดแยง แตคนไทย และพมา ถือวาผูนําก็เหมือนอันตรายในบาน
๑๑๒
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อยางหนึ่งเหมือนภัยธรรมชาติ อยูใกลก็รอน อยูไกลก็หนาว การไดความมั่งคั่งจากการคาถือเปนสิทธิอยางหนึ่งของ
ผูนํา ในวรรณกรรมมลายูและชวา เมื่อพูดถึงทะเล จึงไมพูดถึงเรื่องการคาตางประเทศในนั้น ถือวาเปนเรื่องที่รูกันดี
อยูแลว ไมเปนประเด็นปญหาสําคัญที่ตองนําเสนอในวรรณกรรมอะไรอีกใหยุงยาก อันนี้จะตรงขามกับวรรณกรรม
ยุโรป ซึง่ โยงการเดินทางไปตางเมืองเขากับเรือ่ งการคาเปนประจํา อยางไรก็ตามงานเขียนอินโดนีเซีย พูดวากําเนิดของ
อาณาจักรตามฝง ทะเลชวา เปนความสําเร็จของผูน าํ ทองถิน่ ในการเอาชนะหรือใชประโยชนจากการมาถึงของการคา
ตางประเทศได
๖) ผูน าํ ถูกมองวาเปนตัวอยางหรือครูของความประพฤติทถี่ กู ตอง นัน่ คือคุณสมบัตผิ นู าํ ทางศาสนา ประกอบ
ไปดวย ความกลา การควบคุมตนเอง กําลังภายนอก มีทรัพยากรไมสนิ้ สุด การพูดเกง ไมหลง เขาถึงได มีความเมตตา
ความตัง้ ใจในการปกปองผูอ นื่ ความสามารถในการคลีค่ ลายปญหา ใจกวาง จัดการสายสัมพันธกบั คนตาง ๆ ไดมาก
สรุปคือลักษณะผูนํารวมเอาทุกสิ่งที่มองวา ดี งาม และจริง ภาพวาด งานเขียนจารึก ตํานานจากคัมภีรศาสนา
ทีแ่ สดงตอสาธารณชน เชนวัด หนัง ลวนมีความหมายในการบอกวาอะไรคือคุณสมบัตขิ องคน และก็คอื การนิยามวา
ลักษณะของผูนําในอุดมคติคืออยางไร
๗) ไมมรี ะบบรวมศูนยทเี่ ขมแข็งตลอดกาล หากแตระบบปกครองในอุษาคเนยเปนวัฏจักรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
แบบวงกลมไปเรื่อย ๆ ดังนั้นประวัติศาสตรโบราณที่แสดงออกในพระราชพงศาวดาร ตํานาน จารึกทั้งหลายจึงลวน
เปนประวัติศาสตรแบบวัฏจักร ไมใชประวัติศาสตรแบบเสนตรง
๘) เนื่องจากระบบปกครองอยางสบาย ๆ ทําใหปญหาชนชาติในชายขอบไมไดรับความสนใจหรือจัดการ
ปลอยใหเปนชั้น ๆ ทางนิเวศวิทยา ไมมี ชายแดน แตเปนรอบนอกบาง ๆ ภูมิภาคแบงออกเปนกลุม ๆ แตไมมี
เชื้อชาติเปนพื้น ผูคนถูกกวาดตอนจากที่ไปอีกที่ จากการทําสงคราม ถาไมกวาดตอนผูคนออกไป บริเวณนั้นและ
ระบบนิเวศวิทยาก็แบงใหชนชาติอยูกันอยางปกติ การพูดสองภาษาหรือหลายภาษาเปนการทําใหคนตางชาติอยู
ดวยกันได เปนเรื่องปกติของคนอุษาคเนย

ÃÐºººÃÃ³Ò¡ÒÃ (Tributary System)
ระบบการปกครองระหวางเมืองหรือรัฐตาง ๆ ในอุษาคเนยแตโบราณนัน้ ใชระบบทีน่ กั ประวัตศิ าสตรเรียกวา
ระบบมณฑล หรือ Mandala กลาวคือบรรดารัฐและผูนําเหลานั้นไดศึกษาบทเรียนจากการอยูรวมกันในอดีตแลว
พบวามีวิธีการในการทําใหพื้นที่ทางการเมือง (คือรัฐและอาณาจักรตาง ๆ) นั้นเกิดประโยชนแกทุกฝายมากที่สุด
ดวยการทําตามทฤษฎีมณฑลนี้ ในแนวคิดทฤษฎีนี้ทุก ๆ รัฐและเมืองตางเปนสวนหนึ่งหรือสมาชิกหนึ่งของระบบนี้
หรือระบบที่เกี่ยวพันกัน ไมมีใครสามารถอยูรอดไดคนเดียวโดยไมสนใจเพื่อนบานอื่น ๆ ความเปนอิสระที่ไดมาจาก
การเปนกลางอยางแทจริงนั้นไมมี มันไมอาจดํารงอยูไดในโลกของความเปนจริง หากแตรัฐที่เปนสามนตราชหรือ
รัฐบรรณาการตางหากที่อาจมี นโยบายตางประเทศ ที่เปนกลางได โดยตองแลกกับการเสียสิทธิบางอยางของตน
ไปใหแกรฐั ทีใ่ หญกวา กษัตริยร กั ษาตนอยูใ นวังวนของชีวติ ทีห่ ลากหลายไดดว ยการใชประโยชนจากองคประกอบและ
ปจจัยแวดลอมตาง ๆ ในระบบใหไดมากที่สุด การสรางพันธมิตรระหวางรัฐตาง ๆ ก็เปนผลมาจากการที่รัฐเหลานั้น
อยูในภูมิศาสตรแบบไหน (Wolters, 2008, 157)
ในทางภูมิศาสตรของสามจังหวัดชายแดนภาคใตในอดีต ไดแก อาณาจักรปาตานีเกา ซึ่งรวมเมืองยะลา
๑๑๓
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นราธิวาสไวดวยกัน แตไมมีสตูลอยูดวย เพราะสตูลแตกอนอยูกับเมืองไทรบุรีหรือเคดาห ตอมาเมื่อลงนามสัญญา
อังกฤษสยามในปพ.ศ. ๒๔๕๒ (ค.ศ. ๑๙๐๙) ทําใหอังกฤษยอมรับรองอํานาจของกรุงสยามเหนือเมืองปตตานี
แลกกับการไดสทิ ธิเหนือเมืองกลันตัน ตรังกานูและไทรบุรไี ป โดยทีต่ ดั สวนทีเ่ ปนสตูลใหกบั สยามไปดวย ดังนัน้ สตูล
จึงไมเคยมีการเคลือ่ นไหวทางการเมืองอะไรรวมกับฝายปาตานีเลย ตัง้ แตสมัยโนนกระทัง่ สมัยปจจุบนั อาณาบริเวณ
ดังกลาวนีเ้ ปนทีต่ งั้ ของศูนยอาํ นาจสําคัญ ๒ แหงคือ ปาตานีทางฝง ตะวันออก และไทรบุรที างฝง ตะวันตก แสดงออก
ในการเปนรัฐเมืองทาสําคัญในบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรมลายูโบราณ ในสมัยอยุธยา ปาตานีเปนศูนยรวมของ
สินคาพื้นเมืองอันไดแกเครื่องเทศ พริกไทยและของปา เปนเมืองทาสงผานสินคาจากจีนและยุโรป แมวาปาตานี
ประกาศรับรองในความยิ่งใหญของกษัตริยอยุธยา (รัฐสยามไทย) แตความสัมพันธในการปกครองก็ไมเหมือนกับ
เมืองประเทศราชอืน่ ๆ ดวยปจจัยทางระยะทางและลักษณะเมืองทาของปาตานีเองทีท่ าํ ใหปาตานีตกอยูภ ายใตอทิ ธิพล
ของสยาม แตไมไดอยูภายใตอํานาจการปกครอง อันเปนลักษณะหนี่งของรัฐเล็ก ๆ ที่ดํารงอยูตามชายขอบของรัฐ
ใหญ ๆ เชนในตอนเหนือของเกาะชวา คาบสมุทรมลายา หรือบริเวณตอนลางของพมาและเวียดนาม รัฐเล็ก ๆ เหลานัน้
ตางมีอิสระในการปกครองและสืบทอดอํานาจของตัวเองดวยกันทั้งสิ้น (ยงยุทธ ชูแวน, ๒๕๕๐, ๓๙)
ประเด็นตอมาที่มักมีความสับสนกันพอสมควรเมื่อพูดถึงประวัติศาสตรยุคอาณาจักรกับเมืองสามนตราช
ก็คือปญหาเรื่องฐานะของเมืองประเทศราชวาคืออะไร โดยทั่วไปเรามักเขาใจวาก็เหมือนกับการเปน เมืองขึ้น ของ
ประเทศใหญทมี่ กี าํ ลังเหนือกวานัน่ เอง ความคิดเรือ่ งเมืองขึน้ ในประวัตศิ าสตรนพิ นธไทย ซึง่ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงอธิบายในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา คือการสูญเสียอิสรภาพของชาติหรือประเทศ
มโนทัศนของพระองคทานใกลกับคําวา Independence ในประวัติศาสตรสมัยใหม ในความเปนจริง อิสรภาพ
ของรัฐชาตินั้นเปนนวัตกรรมสมัยใหม เปนจินตนาการที่เพิ่งถูกประดิษฐสรางขึ้นมาเมื่ออาณาจักรกษัตริยแบบยุค
ฟวดัลหรือศักดินาไดเสื่อมสลายไป และกําลังกอรูปแบบของรัฐสมัยใหมที่เรียกวารัฐประชาชาติ ชวงเวลาประมาณ
คริสตศตวรรษที่ ๑๘ เปนตนมา โดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอเมริกาและปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นั่นคือปลายยุค
กรุงศรีอยุธยากําลังจะขึ้นยุคกรุงรัตนโกสินทร แตสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายความหมายของ
เมืองขึ้นตั้งแตตั้งกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๑๘๙๓ (ค.ศ. ๑๓๕๐) ดังที่ไดทรงอธิบายการสรางกรุงศรีอยุธยาของพระเจา
อูท องวา ไมไดสรางพระนครทันทีทเี่ สด็จมาถึงเมืองอโยธยา ความจริงไมใช พระเจาอูท องไดยกมาตัง้ เปนเมืองเล็ก ๆ กอน
อยูที่เวียงเหล็ก (ตอมาสรางเปนวัดพุทไธศวรรย) ได ๓ ป เมื่อเห็นเวลาอันควรจะประกาศเปนอิสรภาพเปดเผย
ไดแลว จึงสรางพระนครศรีอยุธยาและทําพิธรี าชาภิเษกโดยประกาศเปนอิสรภาพ เมือ่ ปขาล (ทีจ่ ริงปเถาะยังเปน)
โทศก จุลศักราช ๗๑๒ พ.ศ. ๑๘๙๓ (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๑๖, ๑๐๗)
การเปนเมืองประเทศราช หรือเมืองขึน้ ในศัพทวา Dependencies จึงหมายถึงการทีร่ ฐั เล็กยอมรับในอํานาจ
ของรัฐใหญที่เหนือกวา และการยอมรับดังกลาวนั้นไมใชสิ่งถาวร อาจยาวเปนหลายป หรืออาจสั้นไมกี่เดือนก็ได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยเงื่อนไขของสัมพันธภาพระหวางรัฐทั้งหลายในมณฑลเดียวกันหรือที่เกี่ยวพันกันวาดํารงอยูใน
ลักษณะอะไร รัฐปาตานี และไทรบุรีจึงสามารถยอมรับในความเหนือกวาของทั้งรัฐสยามและมะละกาไดในเวลา
เดียวกัน แตจะยอมรับใครมากกวาก็ขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนั้น ๆ จึงดูเหมือนกับระบบบรรณาการเต็มไปดวย
ความวุน วาย มีการกบฏ ขัดขืน ตอตานจากบรรดารัฐเล็ก ๆ อยูต ลอดเวลา หากมองจากสายตาของศูนยกลางในทรรศนะ
สมัยใหม ก็จะสรุปวารัฐบรรณาการหรือประเทศราชมักไมจริงใจ ทําตัวเปน ขอมแปรพักตร เลยถูกทําใหกลายเปน
ผูรายในประวัติศาสตร ของอาณาจักรใหญเสมอมา นี่เปนทรรศนะทางประวัติศาสตรที่ผิด ควรจะแกไขใหถูกตอง
๑๑๔
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เพื่อความเขาใจและการอยูรวมกันระหวางรัฐในอดีตที่ยังสงทอดมายังปจจุบันกันตอไป กลาวไดวาการเมืองของ
รัฐชายขอบจึงเปนอิสระในความหมายวาไมผูกติดขึ้นอยูกับศูนยอํานาจใดอยางตายตัวเหมือนเมืองอาณานิคม
พูดอยางสมัยปจจุบนั ก็คอื มีความเปนตัวของตัวเอง ทําการปกครองมีสทิ ธิอาํ นาจทางการเมืองและการเงินเหนือประชากร
ในรัฐของตนเองอยางเต็มที่ ความหมายดังกลาวนี้จึงใกลกับคําวา Autonomy หรือปกครองตนเองอยางจํากัด
เพราะยังยอมรับในอํานาจที่เหนือกวาอยู
กลาวไดวามโนทัศนวาดวยความเปนอิสรภาพของรัฐยังไมเกิดไมวาในตะวันตกหรือในตะวันออก ความคิด
โบราณของสยามไทยวาดวย อิศรภาพ ก็มีอยูแลว คือหมายความวาอํานาจของผูเปนใหญหรือพระอิศวร ศัพทนี้
มีปรากฏในกฎหมายตราสามดวง จึงไมใชความเปนอิสระ ไมเปนขาประเทศอื่นในลักษณะของการตกเปนขาทาส
หรือเปนอาณานิคม อิสรภาพแบบโบราณจึงมีนยั ถึงอํานาจในตัวบุคคลผูม ฐี านะเหนือกวา อํานาจนีถ้ า ยทอดไปยังคนอืน่
หรือใหแกประเทศและรัฐไมได เพราะมองวารัฐก็คอื ตัวตนของกษัตริยน นั่ เอง ความขัดแยงในประวัตศิ าสตรยคุ ดังกลาว
จึงเปนความขัดแยงระหวางผูนําคือกษัตริยดวยกันเอง เพียงแตอางในนามของอาณาจักรหรือรัฐนั้น ๆ แตไมใช
ความขัดแยงระหวางราษฎรของทัง้ สองรัฐนัน้ เอาเขาจริง ๆ แลวนโยบายการปกครองและการปฏิบตั ทิ กี่ ษัตริยก ระทํา
ตอราษฎรก็คลาย ๆ กันคือไมไดคํานึงถึงความทุกขยากลําบากและความไมยุติธรรมของราษฎรขางลางเทาใดนัก
ดังนัน้ การทีก่ ษัตริยร ฐั หนึง่ จะยึดอํานาจแลวขับไลผปู กครองคนเดิมออกไปจากอํานาจ จึงเปนสิง่ ปกติทรี่ าษฎรไมจาํ เปน
ตองเขามาปกปองรักษาอํานาจให ยิง่ ถากษัตริยอ งคใหมสามารถใหความสุขและความอยูด กี นิ ดีแกราษฎรไดมากกวา
ก็จะไดรับการยอมรับจากราษฎรเมืองนั้น ๆ ได
ความสัมพันธระหวางรัฐปาตานีกบั อาณาจักรสยามโดยเฉพาะอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร ดําเนินไปตามวัฏจักร
ของระบบมณฑลดังกลาวมาแลว มีการเคลือ่ นไหวจากแบบเมืองขึน้ หรือเมืองพึง่ ทีก่ ารยอมรับในอํานาจของสยามมาก
กับแบบเมืองเอกเทศที่รายาปาตานีมีอํานาจในการจัดการเมืองและคนของตนเองไดมาก เกือบเรียกวาเปนการ
ปกครองตนเองหรือเปนอิสระในระดับทองถิน่ สวนรูปแบบใหญนนั้ ยังเปนระบบบรรณาการ ทีท่ กุ ฝายยอมรับในฐานะ
ของรัฐทีอ่ าํ นาจไมเทากัน การจัดความสัมพันธระหวางรัฐทัง้ หลาย ก็เพือ่ ทําใหเกิดความสงบสันติมากทีส่ ดุ หลีกเลีย่ ง
การสงครามและการปะทะแขงขันอยางไมมีทางออก สัญลักษณของระบบบรรณาการคือการสงตนไมทองคําหรือ
บุหงามาสไปใหรัฐที่เปนเจาพอ
อาณาจักรอยุธยามีความสัมพันธแบบบรรณาการเปนอยางดีกบั รัฐปาตานีตลอดคริสตศตวรรษที่ ๒๐ และ ๒๑
กอนหนานัน้ กรุงสุโขทัยก็มคี วามสัมพันธดงั กลาวกับปาตานี มีหลักฐานวาในศตวรรษที่ ๑๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราช
ที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) (๑๓๗๐-๘๘) มีสนมที่เปนธิดาของขุนนางปาตานี และแตงลูก ๆ ของเธอไปกับเจาเมือง
สิงหปุระในป พ.ศ. ๑๙๔๑ ปาตานีตองเดินนโยบายระหวางประเทศที่รักษาดุลอํานาจระหวางอยุธยากับมะละกา
ครั้งหนึ่งปาตานียกทัพไปตีมะละกา แสดงวาปาตานีมีความสัมพันธอันดียิ่งกับฝายสยาม ในป พ.ศ. ๒๐๓๕ เจาเมือง
ไทรบุรี (เคดาห) สงคณะบรรณาการไปยังราชสํานักอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในป พ.ศ. ๒๑๘๓
ทัง้ ปาตานีและยะโฮรสง เครือ่ งบรรณาการไปใหกรุงศรีอยุธยา ทัง้ หมดนีแ้ สดงวาในสมัยนัน้ บรรดารัฐมลายูตา งพากัน
ยอมรับในอํานาจของอยุธยา
นอกจากสัมพันธภาพที่เรียบรอยและมีความเปนมิตรตอกันระหวางรัฐทั้งหลาย อีกดานก็ยังมีความสัมพันธ
ในเรื่องการสงครามและการใชกําลังตอสูกันเกิดขึ้น เชนมะละกาไมยอมสงสาสนแสดงความจงรักภักดีตออยุธยา
ในสมัยของสุลตานมุสตาฟา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยาจึงสงกองทัพลงไปปราบ แตไมสําเร็จ
สงครามครั้ ง นั้ น ไม มี ก ารบั น ทึ ก ผลของการสงครามในพระราชพงศาวดารไทย หากแต ใ นซะยาเราะฮ ม ลายู
๑๑๕
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(พงศาวดารมลายู) มีการกลาวถึงสงครามครั้งนั้นวาสยามไมไดชนะ พงศาวดารมลายูยังบันทึกถึงการสงครามอีก
หลายครั้งระหวางสยามกับมะละกาตลอดศตวรรษที่ ๒๐ ในสงครามครั้งหนึ่งเจานายฝายสยามเสียชีวิตลงดวย
ธนูศักดิ์สิทธิ์ของฝายมะละกา
การสงครามทีม่ กี ารบันทึกไวมากไดแกเหตุการณทปี่ าตานีใชกาํ ลังบุกอยุธยา หลังจากทีป่ าตานีสง กําลังวาจะ
มาชวยอยุธยาทําศึกกับพมา ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เขียนวา ขณะนั้นพระยาตานีศรีสุลตาน
ยกทัพเรือหยาหยับสองรอยลําเขามาชวยราชการสงคราม ถึงทอดอยูห นาวัดกุฏบิ างกะจะ รุง ขึน้ ยกเขามาทอดอยู
ประตูไชย พระยาตานีศรีสลุ ตานไดทกี ลับเปนกบฏ ก็ยกเขาในพระราชวัง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจา
ไมทันรูตัวเสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีลักหลาดหนีไปเกาะมหาพราหมณ และเสนาบดีมุขมนตรีพรอมกันเขาใน
พระราชวัง สะพัดไลชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหนีไป... (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ๒๕๑๖, น. ๑๗๖)
อานดูแลวยากจะเขาใจเหตุผลของฝายปาตานีในการ กบฏ วาคืออะไร อุตสาหยกกองทัพเรือหลายรอยลํามายัง
กรุงศรีอยุธยา เพื่อหลอกเขาโจมตี แสดงวาตองมีการวางแผนกอนหนานั้นแลว ไมใชเกิดขึ้นลอย ๆ จากหลักฐาน
พงศาวดารปาตานีหรือฮิกายัตปาตานี กลาววากอนหนานี้ทั้งสุลตานปาตานีกับพระมหาจักรพรรดิก็มีความสัมพันธ
อันดีตอกัน มีการแลกเปลี่ยนสันถวไมตรีทางการทูตกัน แตหลังจากนั้นทางปาตานีอางวากษัตริยอยุธยาไดปฏิบัติ
อยางไมเหมาะสมดีงามตอฝายปาตานี “kerana Raja Siam memandang darjat baginda itu sangat
rendah dari padanya” (เพราะกษัตริยสยามดูถูกวารายาปาตานีมีศักดิ์ที่ตํ่ากวาของตนมาก) (Teeuw and
Wyatt 1970: 228)
ตรงนีเ้ ห็นไดชดั วาหากนักเรียนประวัตศิ าสตรไมเคยอานเอกสารหรือพงศาวดารของทางฝายปาตานีเองบาง
ก็ยากที่จะคาดคะเนไดวาเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ ในประวัติศาสตรสมัยอยุธยากับปาตานี ขอคิดนี้สําคัญมากสําหรับ
การทําใหความเขาใจในประวัติศาสตรของเราเองและของคนอื่นถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ไมใชเปน
ความเขาใจทีเ่ ราคิดจากหลักฐานของเราเองฝายเดียว ทีน่ า ยินดีคอื ปจจุบนั นีม้ งี านศึกษาวาดวยพงศาวดารชาวมลายูเอง
ที่บันทึกในภาษามลายู เลมที่ปรากฏออกมาลาสุดคือ บุหงารายา ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของชาวมลายู
เขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลมนี้ศึกษางานเขียน
พื้นเมือง ๕ เลม ซึ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเขาใจประวัติศาสตรของคนมลายู
กลับไปทีส่ งครามระหวางสยามกับปาตานีอกี ครัง้ หากตีความตามหลักฐานโบราณ หมายความวากษัตริยส ยาม
กับสุลตานปาตานีทะเลาะกระทัง่ ใชกาํ ลังเขาสยบอีกฝายหนึง่ เนือ่ งดวยการดูถกู กัน ไมใชจากปญหาใหญ ๆ ทางเศรษฐกิจ
การเมืองระหวางประเทศเชนนัน้ หรือ ความจริงแลวพงศาวดารโบราณเขียนถูกแลว วามูลเหตุแหงความขัดแยงระหวาง
รัฐบรรณาการกับรัฐใหญนนั้ ลวนมาจากเรือ่ งสวนตัว เรือ่ งเกียรติยศ ศักดิศ์ รี การแสดงออกถึงฐานันดรแหงความเปน
กษัตริยข องแตละรัฐก็แสดงออกผานตัวบุคคลของกษัตริย นัยของความขัดแยงดังกลาวแสดงวาปญหาและความขัดแยง
ในยุคกอนโนนเปนเรือ่ งของปจเจกบุคคลทีเ่ ปนกษัตริยห รือสุลตาน ไมใชความขัดแยงของรัฐและราษฎร ไมมเี สนแขตแดน
ที่แนนอนตายตัวของรัฐ และก็ยังไมมีอัตลักษณของประชากรแหงรัฐนั้น ๆ การอานกลับไปในประวัติศาสตรของ
สยามเกาและปาตานีเกา จึงตองตระหนักวามโนทัศนเรื่องสงคราม ความขัดแยงก็ดี ลวนเปนเรื่องของผูนําแตละคน
แตละสมัย ไมใชของอาณาจักรและรัฐหรือประเทศดังที่เราคิดและเขาใจในปจจุบัน ดังนั้นการมองวาสงครามและ
ความขัดแยงในยุครัฐบรรณาการก็เปนความขัดแยงแบบเดียวกันกับทีก่ าํ ลังเกิดในปจจุบนั จึงไมถกู ตอง ระบบมณฑล
และวัฏจักรของความสัมพันธแหงอํานาจทีไ่ มเทากันระหวางกษัตริยแ ละรายาทัง้ หลาย ในคาบสมุทรมลายาไดจบสิน้
ไปแลว ที่เหลือคือความคิดเบื้องหลังการกระทําตาง ๆ เหลานั้น เพื่อที่คนรุนหลังจะสามารถเก็บรับบทเรียนและ
๑๑๖
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ความเขาใจที่คนรุนปจจุบัน จะซึมซับจากเหตุการณในอดีตและนํามาเปนเครื่องนําทางใหแกการปฏิบัติของเรา
ในยุคใหม นี่เองคือที่มาของการที่นักปรัชญาประวัติศาสตรกลาววา เมื่อพูดใหถึงที่สุด ประวัติศาสตรทั้งมวลก็คือ
ประวัติศาสตรรวมสมัยนั่นเอง

ÊÁÑÂ¢Í§ÃÑ°ºÃÃ³Ò¡ÒÃ¡Öè§ÍÒ³Ò¹Ô¤Á
ผูเขียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางสยามกับปาตานีตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรมาถึงสมัยปฏิรูป
การปกครองของรัชกาลที่ ๕ วา เปนยุคที่ระบบบรรณาการแบบดั้งเดิมตามประเพณีนั้น คอยๆแปรรูปมาสูระบบ
บรรณาการแบบสมัยใหม ซึ่งมีมิติของความสัมพันธแบบอาณานิคมมากขึ้น นั่นคือมีการใชกําลังและความตองการ
ของศูนยกลางไปใชในการปกครองและควบคุมหัวเมืองประเทศราชมากขึ้น จนในที่สุดนําไปสูการรวมศูนยอํานาจ
การปกครองมาไวที่ศูนยกลางทั้งหมด แลวลดบทบาทและฐานะทั้งหลายของรายาปาตานีและรัฐมลายูอื่น ๆ ลงไป
ตรงนีเ้ องทีผ่ เู ขียนมองวาจึงคลาย ๆ กับกระบวนการทําใหเปนอาณานิคมเหมือนกับทีม่ หาอํานาจยุโรปไดกระทําตอรัฐ
ตาง ๆ ในเอเชียและอุษาคเนยในสมัยโนน จึงไมนา แปลกใจวา นํา้ เสียงและทวงทํานองการเลาเรือ่ งใน ฮิกายัตปาตานี
และ ซจาเราะฮ เกอรายาอัน มลายูปาตานี (ประวัติศาสตรราชอาณาจักรมลายูปาตานี) โดยอิบราฮิม ชุกรี
(Ibrahim Syukri) ถึงเต็มไปดวยความรูสึกอันเปนปฏิปกษตอสยามและรัฐบาลในการปฏิบัติตอปาตานี กลาวคือ
ฮิกายัตปาตานี สะทอนภาพความสัมพันธระหวางสยามกับปตตานีวา เปนความสัมพันธทอี่ ยูบ นพืน้ ฐานของความ
ขัดแยงซึ่งเกิดจากความพยายามของราชสํานักปตตานี ที่จะดิ้นรนใหหลุดพนจากอํานาจและอิทธิพลของสยาม
(ชุลีพร วิรุณหะ, ๒๕๕๑, น. ๑๔๐)
ประวัติศาสตรปาตานีเลมที่มีอิทธิพลตอคนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดภาคใตมากที่สุดไดแก ซจาเราะฮ
เกอรายาอัน มลายูปาตานี โดยอิบราฮิม สุกรี ซึ่งบทที่ใหอารมณความรูสึกของคนมลายูตอนโยบายการปฏิรูป
การปกครองของสยามอยางดุเดือดและตรง ๆ ไมออ มคอมเลย บทสําคัญทีห่ นังสือเลมนีเ้ ลาอยางมีพลังไดแกสมัยของ
การที่สยามเปลี่ยนความสัมพันธระหวางสองรัฐจากแบบเดิมไปสูแบบสมัยใหม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเต็งกูอับดุล
กอเดรกามารุดดีน หนังสือบอกวาการใชกาํ ลังบังคับกระทัง่ จับกุมรายาปาตานี เปนการทําลายเอกราชและความเปน
อธิปไตยของอาณาจักรปาตานีลงไปอยางสิ้นเชิง เปนการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของปาตานีอยางยิ่ง ป ค.ศ. ๑๙๐๒ เปน
ปที่เมืองปาตานีสูญเสียอํานาจอยางสิ้นเชิง นั่นคือการสูญเสียอธิปไตยของบรรดารายาและชาวเมืองปะตานี
สิทธิเสรีภาพและความเปนเอกราชอยูใตอํานาจของพระเจากรุงสยามโดยสิ้นเชิง นับเปนปแหงอัปยศที่สุด
ในประวัติศาสตรเมืองปาตานี (อิบราฮิม ชุกรี, ๒๕๔๑, น. ๗๑)
มองยอนกลับไปในประวัตศิ าสตรอนั ยาวไกล ปฏิสมั พันธระหวางเมืองมุสลิมปกษใตกบั กรุงเทพฯ นับแตแรก
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
ั ญากรุงเทพฯ (๒๔๕๒) เปนการตกลงกัน
สายบุรแี ละระแงะ แลวตามมาดวยการทําสัญญากับจักรภพอังกฤษใน สนธิสญ
ของมหาอํานาจในการแบงดินแดนและเขตอิทธิพลกันในสไตลของจักรวรรดินยิ มตะวันตกทีใ่ ชกนั ทัว่ ในดินแดนทีเ่ ปน
อาณานิคมทั่วโลกสมัยนั้น
๑๑๗
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ตามสัญญากรุงเทพฯ สยามยกเลิกสิทธิการปกครองและอํานาจควบคุมเหนือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและ
ปะลิส รวมทัง้ เกาะใกลเคียงใหองั กฤษ ในทางกลับกันสยามไดรบั สิทธิอาํ นาจอธิปไตยเหนือดินแดนและคนในรัฐไทย
ทั้งหมดโดยสมบูรณ ที่สําคัญรวมทั้งอธิปไตยของสยามเหนือรัฐปตตานี ซึ่งเปลี่ยนจากเมืองประเทศราชมาเปน
จังหวัดหนึง่ ของสยามไป อีกดานอธิปไตยของสยามทีอ่ งั กฤษคืนใหคอื การยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอํานาจ
กงสุลของอังกฤษในสยาม พูดอีกอยางก็ไดวา สัญญานี้เปนเสมือนบัตรเครดิตทองที่อนุญาตใหสยามเขาเปนสมาชิก
ของสโมสรเจาอาณานิคมตะวันตกได
โดยทัว่ ไปนักประวัตศิ าสตรไทยและเทศทีท่ าํ เรือ่ งไทยมักไมมองจุดนี้ หากแตจะมองทํานองวา สนธิสญ
ั ญานี้
เปนผลดีแกไทยในแงของความเขมแข็งและเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของประเทศ แมจะตอง เสียดินแดนมลายู ๔ รัฐ
รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตารางไมลและพลเมืองกวาหาแสนคนใหอังกฤษก็ตาม แต (ถึงอยางไร) ก็ไมใช
ดินแดนที่เปนคนไทยแท ๆ (เพ็ญศรี ดุก, ๒๕๔๒)
หากเราใหประวัตศิ าสตรของผูถ กู กระทําเปนฝายพูดบาง ก็จะไดอกี ภาพหนึง่ กลาวคือสุลตานทีก่ ลันตันและ
ตรังกานูโกรธเคืองมากจนปรารภกับนายอาเธอร แอดัมส ทีป่ รึกษาการคลังอังกฤษประจําไทรบุรวี า ประเทศของฉัน
ประชาชนของฉัน ถูกขายไปเหมือนกับการขายลูกวัว ฉันใหอภัยคนซื้อซึ่งไมมีพันธะกับฉันได แตฉันใหอภัย
คนขายไมได (ชัยวัฒน สถาอานันท, ๒๕๔๕, น. ๖๐) แททจี่ ริงแลวในทางประวัตศิ าสตร รัฐชาติสยามก็ไมไดสญ
ู เสีย
ดินแดนของตนแตเดิม หากแตยัง ไดดินแดน ที่ไมใชของตนโดยแทจริงเพิ่มขึ้นมาอีกตางหาก
และนีค่ อื ความยอกยอนผันผวนของประวัตศิ าสตรสยามสมัยใหมกบั ปาตานี ทีก่ ารมองจากคนละจุดยืนและ
โลกทรรศน ก็มีผลทําใหการเขาใจและสรางบทสรุปแตกตางกันไปอยางสิ้นเชิง

Ç‹Ò´ŒÇÂ¡íÒà¹Ô´ÃÑ°ªÒμÔÊÁÑÂãËÁ‹ (Modern Nation-State)
แนวคิดวาดวย รัฐและชาติไทยมลายู สมัยใหม กอรูปและพัฒนามาในชวงเวลาของรัตนโกสินทรตอนตน
เมือ่ บรรดาประเทศรัฐชาติสมัยใหมในยุโรปทีท่ รงพลัง ภายหลังสงครามนโปเลียนยุตลิ ง พากันเคลือ่ นเขามาสรางฐาน
สําหรับการคาและอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียและอุษาคเนย นับแตสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย มา สยามและปาตานีเริม่ เรียนรูถ งึ บุคลิกแบบใหมทไี่ มเหมือนเดิมอีกตอไปของชาวยุโรป และสิง่ ทีส่ าํ คัญกวานัน้
คือเบือ้ งหลังพอคานักการทูตยุโรปก็คอื อํานาจรัฐสมัยใหมทมี่ อี านุภาพ คราวนีม้ าทัง้ ความคิดวิทยาศาสตรกบั อํานาจ
ของอาวุธและเครื่องมือสมัยใหมทั้งหลาย ในเวลานั้นยุโรปไดเปลี่ยนแนวความคิดวาดวยประเทศและสังคมใหมแลว
มีการใหความสําคัญมากขึน้ แกรฐั ชาติใหม ทีร่ วมเอาผูค นนานาเชือ้ ชาติและภาษาเขามาอยูด ว ยกันภายในอาณาบริเวณ
ทีเ่ ปนเสนเขตแดนของรัฐชาติ ลดความสําคัญของชนชาติลงพรอมกับเนนหนักไปทีค่ วามเปนชาติเดียวกันของพลเมือง
ทุกคน นับจากนัน้ มาเสนพรมแดนและเขตแดนของประเทศ จะทวีความสําคัญและเปนปญหาหลักของบูรณาการของ
ประเทศ นําไปสูพิธีการใหมของรัฐประชาชาติทั้งหลาย นั่นคือการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศเพื่อปองกันหรือ
แกไขความขัดแยงระหวางประเทศตอไป ภาพของความเปลี่ยนแปลงในปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงตนศตวรรษที่ ๒๐
คือการทีบ่ รรดารัฐชาติทงั้ หลายตางสรางและพัฒนาศักยภาพของรัฐตนขึน้ มา เพือ่ ทําการแขงขันหรือตอสูก บั รัฐอืน่ ๆ
อํานาจทางการเมืองทีส่ าํ คัญจึงมาจากรัฐและบทบาทของรัฐในการเมืองระหวางประเทศ ขอทีต่ า งกันอันสําคัญยิง่ คือ
ในขณะทีร่ ฐั ชาติตะวันตกสรางรูปแบบอํานาจการเมืองขึน้ นัน้ ก็ไดสรางชนชัน้ กระฎมพีหรือชนชัน้ นายทุนทีม่ อี าํ นาจ
ทางการเมืองขึน้ มาดวยเชนกัน ทําใหอาํ นาจการเมืองในรัฐนัน้ ตองมีการแบงอํานาจและถวงดุลอํานาจระหวางชนชัน้ สูง
๑๑๘
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กับชนชัน้ กลาง มีผลทําใหระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถพัฒนาและดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในขณะทีบ่ รรดาประเทศและรัฐทีไ่ มใชตะวันตกเชนสยามนัน้ อํานาจการเมืองรัฐชาติไมไดนาํ ไปสูก ารสรางชนชัน้ กลาง
หรือนายทุนขึ้นมาได มีแตชนชั้นนําตามประเพณีที่กุมอํานาจรัฐและการเมืองไวอยางเต็มที่ พัฒนาการและการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองในรัฐชาติจงึ ยังจํากัดและผูกพันกับการเปลีย่ นแปลงในชนชัน้ นําเปนสําคัญ กรณีของสยาม
แสดงออกในการรวมศูนยอํานาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมากขึ้นภายใตการนําของพระมหากษัตริย และ
ลดทอนอํานาจของกลุมขุนนางลงไป นี่คือบริบททางประวัติศาสตรของสยามในสมัยตนรัตนโกสินทร ผูนําชั้นสูง
ในราชสํานักเริม่ ใหความสนใจและคอย ๆ ตระหนักถึงความเปนจริงอันใหมทกี่ าํ ลังกอรูปขึน้ ดังเห็นไดจากปฏิสมั พันธ
และการปรับตัวของผูน าํ สยามสมัยรัชกาลที่ ๔ ในหลายดาน ทัง้ ทางการเมืองและการศึกษา การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ
ของสยามเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ โดยเฉพาะทางการเมืองการปกครองนั้น ไดรับแรงบีบคั้นจากลัทธิ
อาณานิคมตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสในภาคเหนือ อีสานและตะวันออก และอังกฤษในภาคใต นําไปสูนโยบาย
ในการปฏิรปู การปกครองสยาม และการรวมศูนยการปกครอง หรือจัดระบบการปกครองและความสัมพันธกบั บรรดา
หัวเมืองและประเทศราชเสียใหม
เกี่ยวกับปญหารูปแบบการปกครองหัวเมืองมลายูทั้ง ๗ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหมอยางมากในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ทีน่ กั ประวัตศิ าสตรเรียกวาการปฏิรปู การปกครองเปนแบบรวมศูนยอาํ นาจการปกครองมาทีก่ รุงเทพฯ ขอทีไ่ มมี
นักประวัติศาสตรไทยพูดถึงมากนัก ไดแกการที่รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักเปนอยางดีถึงความไมเหมาะสมและ
ไมสะดวกในการปกครองแบบเทศาภิบาลที่สยามนําลงไปใชในหัวเมืองทั้งหลายทั้งเมืองลาวและเมืองแขก กลาวคือ
เปนการฝนความจริงอยู ฤาจะกลาววาเราเอาแบบฝรัง่ มาใช แตใชในทางทีผ่ ดิ ก็วา ได เพราะวาเราถือวา
เมืองเหลานั้นเปน เมืองของเรา พวกลาวพวกแขกเปนขาราชการคนหนึ่ง จะติดตอสมาคมกับใครก็ยอมได
แตความนั้นไมจริงแขกฤาลาวเขาก็ถือวาเปนเมืองของเขา การที่เราทําเปนวาไวใจนั้นก็ไมไดไวใจจริง ๆ (Tej
Bunnag, 1968)
การเอาปลัดและขาหลวงไปกํากับพวกเจาเมืองนัน้ อีก โดยทีข่ า หลวงก็ไมมอี าํ นาจอะไร นอกจากไปเปนหุน เชิด
หรือไมกเ็ ปนคนสอดแนม ไดความลับอะไรก็กระซิบกันมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงเปรียบเทียบ
วิธีการที่ฝรั่งอาณานิคมทํา เขาทําใหเจาเมือง ขึ้นไปเปนสวรรคเปนเทวดา เกือบไมตองทําอะไร มีนาที่แตเพียง
เซ็นชื่อกับไดเงิน ขางเราขืนใจใหมาทําการที่ไมพอใจจะทํา แลวซํ้าตองเปนตัวแมงกลางแปลงอยูเสมอ ใครเขา
อยากจะทํา
นัน่ เปนพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทีม่ ตี อ ปญหาในการปฏิรปู ระบบการปกครอง
หัวเมืองของสยาม ทั้ง ๆ ที่ทรงรูถึงการฝนความจริง แตที่สยามจําตองทําไปก็ดวยปญหาที่อังกฤษก็กําลังขยาย
ผลประโยชนเขามาเหนือหัวเมืองมลายูทั้งหลายดวย กระบวนการเจรจาและในที่สุดรักษาอาณาเขตสยามเหนือ
ปาตานีได จึงไมใชการ เสียดินแดน ดังทีน่ กั ประวัตศิ าสตรทงั้ หลายมักอธิบายกันตอ ๆ มา หากแตแทจริงแลวควรเรียก
อยางที่ ดร.เตช บุนนาคเสนอคือเปน การประนีประนอมเพื่อรักษาดินแดน ของรัชกาลที่ ๕ มากกวา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การปกครองมณฑลปตตานีคอย ๆ สรางความขัดแยง
และตึงเครียดขึน้ เมือ่ รัฐบาลประกาศใชนโยบายใหม ๆ หลายประการเชน การเก็บภาษีหลายอยางมากขึน้ การบังคับ
เขาเรียนประถมศึกษา และการเก็บภาษีพลีเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา และยังมีเรื่องศาลศาสนาอีก ในที่สุด
มีขาวมาถึงสวนกลางวามีการรวมตัวกันของชาวบาน และวาถูกยุยงโดยเจาเมืองปตตานีคนเกาคือตนกูอับดุลกอเดร
๑๑๙
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ใหกอจลาจลขึ้นในป ๒๔๖๕ ทางการไดจับชาวบานมุสลิมไปหลายสิบคน สงฟองขอหาขบถ ๑๕ คน นาสังเกตวา
เหตุการณและผลลงเอยของกรณีนี้ ซึ่งทางการยังเรียกวา ขบถ พ.ศ. ๒๔๖๕ (ดูรายละเอียดใน พรรณงาม
เงาธรรมสาร, ๒๕๕๒) นั้นคลายคลึงกับเหตุการณตอมาที่รูจักกันดีวา กบฏดุซงญอ คือเปนการตีความและขยายผล
ไปในทางลบของเจาหนาที่ตํารวจและฝายปกครองในพื้นที่กันเอง สงผลใหกรุงเทพฯเกิดความหวาดกลัวและไมไวใจ
คนในปตตานีมากยิ่งขึ้น

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áºº¾ÔàÈÉã¹»ÒμÒ¹Õ
อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในทางนโยบายการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
กลับแสดงถึงวุฒภิ าวะและความเขาใจในปญหามณฑลปตตานีของขาราชการผูใ หญในขณะนัน้ ทีส่ าํ คัญคือเจาพระยา
ยมราช (ปน สุขุม) ผูไมเห็นดวยกับการตีความและตกใจกลัวอยางไรเหตุผลของรัฐบาล จึงไดเสนอใหมีการทบทวน
และศึกษาขอเท็จจริงของกรณี ขบถ ๒๔๖๕ อยางจริงจัง ผลคือการนําไปสูการออกนโยบายใหมเรียกวา หลักรัฐ
ประศาสโนบาย ๖ ประการ ซึ่งเปนการดัดแปลง แกไขระเบียบราชการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความเปน ทองที่
พิเศษดวยภูมปิ ระเทศแลบุคคล และออก สมุดคูม อื สําหรับขาราชการกระทรวงมหาดไทยทีร่ บั ราชการในมณฑล
ซึ่งมีพลเมืองนับถือศาสนาอิสลาม ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ (พรรณงาม เงาธรรมสาร, ๒๕๕๒)

เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)

แม น โยบายดั ง กล า วจะไม ใช ก ารสร า งระบบการปกครองพิ เ ศษขึ้ น ปกครองตนเองก็ ต าม แต ก็ มี ก าร
ประนีประนอม โอนออนยอมรับอัตลักษณและบทบาทของคนมุสลิมทองถิ่นมากขึ้น กลาวไดวาในทางความคิดและ
หลักการ รัฐบาลกรุงเทพฯสมัยนั้น ตระหนักดีถึงความจําเปนในการที่มณฑลปตตานีตองมีรูปการปกครองที่พิเศษ
ไมเหมือนกับเมืองและมณฑลอื่น ๆ ในประเทศได นโยบายดังกลาวไมมีโอกาสปฏิบัติไดนานนัก เนื่องจากเกิดการ
เปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อันนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองแบบภูมภิ าคและแบบทองถิน่ ขึน้
ระบบมณฑลเทศาภิบาลเปนอันสิ้นสุดไป
๑๒๐
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»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ¢Í§»˜¨¨ØºÑ¹
การปฏิรปู การปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั มักเขาใจและตีความวา เปนการ
สรางรัฐชาติไทยที่เปนรัฐประชาชาติหรือ Nation-State ขึ้นมาตามแบบอยางของรัฐสมัยใหมทั้งหลายในยุโรปและ
อเมริกา คุณลักษณะใหญ ๆ ของความเปนรัฐชาติ ไดแก การมีรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนและพลเมือง
แหงรัฐนัน้ ๆ กับการทีป่ ระชากรในรัฐนัน้ ๆ ไดกลายมาเปนพลเมือง มีสทิ ธิและเสรีภาพของพลเมือง และเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยในรัฐนัน้ ๆ โดยไมขนึ้ ตอเชือ้ ชาติ ศาสนา สีผวิ และเพศพันธุห รือการศึกษาและฐานะไมวา ทางเศรษฐกิจ
หรือฐานันดร
รูปแบบของรัฐชาติสมัยใหมดงั กลาว นํามาจากประสบการณในการสรางรัฐชาติสมัยใหมของยุโรปและอเมริกา
เปนสําคัญ ดังนั้นหากพิจารณาจากตนตอและกําเนิดของรัฐชาติดังกลาว จะแบงออกไดเปน ๒กระบวนใหญ ๆ คือ
กระบวนแรกมาจากพัฒนาการภายในรัฐนัน้ ๆ เปนหลัก พลังการเมืองใหมมาจากชนชัน้ กระฎมพีและนายทุนตาง ๆ
ทําลายพันธนาการของระบบฟวดัล (หรือศักดินา) และระบบปกครองแบบกษัตริยสมบูรณาญาสิทธิราชยลงไป เชน
การปฏิวัติของอเมริกา และการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส เปนตน
อีกกระบวนหนึง่ มาจากการตอสูเ พือ่ ปลดแอกลัทธิอาณานิคมตะวันตก ตนตอและกําเนิดทางความคิดอุดมการณ
และการจัดตั้งมีที่มาจากเมืองแมหรือเมืองศูนยกลางของระบบทุนนิยม ภายในประเทศไมมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมสุกงอมพอที่จะรองรับและสานตอการปฏิวัติประชาชาติไดอยางเต็มที่และอยางเปนอิสระได รัฐชาติใหม
กลุมหลังนี้จึงมักเนนหนักที่ความเปนเอกราช มากกวาความเปนประชาธิปไตย ดังเชนการปฏิวัติของอินโดนีเซีย
ทีพ่ ยายามเดินสายกลาง ออมชอมกับแนวทางทัง้ ซายและขวา กับอีกหนทางคือจีนและเวียดนามเหนือทีเ่ ปนสังคมนิยม
และคอมมิวนิสต เปนตน
การปฏิรูปของสยามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หากมองในบริบทของ
ประวัติศาสตรโลกสมัยนั้น ก็ตองพูดวาเปนลูกผสม (ลูกครึ่ง) อยูในระหวางสองรูปแบบของสองกระบวนขางบนนี้
คือมีทั้งกําเนิดมาจากปจจัยและพลังการเมืองในประเทศโดยเฉพาะจากชนชั้นนําตามประเพณี และมีปจจัยอิทธิพล
ที่มาจากมหาอํานาจเจาอาณานิคมภายนอก
ผลก็คือรัฐชาติสมัยใหมของสยาม กลับสรางระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่เข็มแข็งยิ่งกวาที่เคยเปนมากอน
พลังการเมืองของชนชัน้ กระฎมพีไดรบั การกระตุน และกอตัวขึน้ แตกไ็ มสามารถยกระดับพัฒนาใหเปนพลังการเมือง
ทีอ่ สิ ระมีอดุ มการณและการปฏิบตั ขิ องตนเองได ในขณะเดียวกันก็ไดสรางกลุม ขาราชการโดยเฉพาะทหารขึน้ มาเปน
พลังตอรองทางการเมืองระยะผานที่จะผานอยางยาวนาน
เปาหมายทางการเมืองโดยทัว่ ไปแมจะอยูท คี่ วามเปนเอกราช แตกเ็ ปนเอกราชของชนชัน้ นํากอนจะเปนของ
ราษฎร เพราะรัฐยังเปนของชนชั้นนําอยู หาไดเปนของราษฎรไม เนื้อหาของประชาธิปไตยแมจะพูดกันมาก แตก็
หดตัวลงและคอยหายไปในการตอสูช ว งชิงอํานาจการนําระหวางชนชัน้ นําเกากับใหม ระหวางกลุม ทหารกับพลเรือน
และในที่สุดระหวางทองถิ่นกับศูนยกลาง
หากจับเอาสองขอใหญคอื การมีรฐั บาลทีม่ าจากตัวแทนของประชาชนและการทีพ่ ลเมืองเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยแหงรัฐนัน้ ๆ โดยไมขนึ้ ตอปจจัยอืน่ ใดแลว ก็ตอ งฟนธงลงไปวา การปฏิรปู การปกครองและแมการเปลีย่ นแปลง
การปกครองฯ ตอมา ก็ยังไมไดสรางรัฐประชาชาติไทยที่สมบูรณตามนิยามขางตนขึ้นมา ตรงกันขามรัฐไทยในระยะ
๑๒๑
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ดังกลาว กลับสราง ชนสวนนอย ขึน้ มาตามชายแดนและในบริเวณทีร่ ฐั บาลกลางไมอาจบังคับ และทําใหคนสวนนัน้
ยอมรับแนวคิด และการปฏิบัติของการเปนไทยตามภาพลักษณที่รัฐบาลกลางเชื่อและตองการเห็นได
ทั้งหมดนี้คือบริบทและที่มาทางประวัติศาสตรของการเกิดการประทวงตอตานและจินตภาพของการ
แยกดินแดน ของชาวมลายูมุสลิมภาคใตและอีสาน อันเปนปฏิสัมพันธระหวางพลเมืองกับรัฐ และระหวางภูมิภาค
กับสวนกลาง ในกระบวนการสรางรัฐสยามไทยกับอํานาจการเมืองใหมที่เรียกวา ระบบประชาธิปไตย

¡íÒà¹Ô´¢ºÇ¹¡ÒÃáÅÐÅÑ·¸Ô áº‹§áÂ¡´Ô¹á´¹
ปญหา สี่จังหวัดภาคใต เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานในชวงกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั่นคือชวงเวลา
ของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ๑ (๒๔๘๑-๒๔๘๗) ถึงรัฐบาล ป.พิบูลสงคราม ๒ (๒๔๙๑-๒๕๐๐) ระยะเวลา
ดังกลาวเปนยุคสมัยของการเคลือ่ นไหวลัทธิชาตินยิ มและการสรางชาติใหม หลังจากตอสูห ลุดพนจากลัทธิอาณานิคม
ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดไปทั่วภูมิภาคอุษาคเนย ลักษณะเดนของขบวนการชาตินิยมไทย ที่แตกตางจากประเทศ
เพื่อนบาน ไดแก การที่ลัทธิชาตินิยมไทยถือกําเนิดและพัฒนาโดยรัฐไทยเอง ไมใชจากขบวนการตอตานลัทธิ
อาณานิคมตะวันตกโดยประชาชนเอง ดังนั้นเปาหมายของลัทธิชาตินิยมไทยแบบทางการภายใตรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม จึงไมใชมหาอํานาจตะวันตก หากแตกลายเปนคนกลุมนอยและคนชายขอบของสังคมไทยเอง
ในขณะที่ความใฝฝนของรัฐไทยสมัยนั้นคือการยกระดับขึ้นเปน มหาอํานาจ เสียเอง ดวยจุดหมายและความ
ทะเยอทะยานดังกลาว ทําใหนโยบายสรางชาติของจอมพล ป. พิบลู สงครามและหลวงวิจติ รวาทการ นําไปสูก ารสราง
ความเชื่อที่เรียกวาลัทธิเหยียดเชื้อชาติหรือ Racism ขึ้นมา กลายเปนเครื่องมือและอาวุธทางการเมืองในการกําจัด
และปราบปรามบรรดาคนและกลุมคนที่คัดคานและคิดเห็นตางจากรัฐบาลไป (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ๒๕๕๓)
ดังไดกลาวแลวแตตอนตนวา ไมใชรฐั ไทยเทานัน้ ทีม่ พี ฒ
ั นาการและการสรางอัตลักษณความใฝฝน ของตนเอง
ขึ้นมา บรรดากลุมคนและทองถิ่นตาง ๆ ในอาณาจักรสยามแตเดิมมา ก็มกี ารยกระดับและเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน
นับแตทศวรรษป พ.ศ. ๒๔๗๐ เปนตนมา ทั้งรัฐไทยและจังหวัดมุสลิมภาคใต ตางก็มีการเปลี่ยนแปลงในสถาบัน
และความคิดของตนเอง รัฐไทยมีการปฏิวตั แิ ละรัฐประหารเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ไปเปนระบอบประชาธิปไตย ภายใตระบอบปกครองใหมกเ็ กิดปญหาและความขัดแยงชุดใหมทบี่ า งก็ตอ เนือ่ งมาจาก
ปญหาเกา กระทั่งนําไปสูระบบอํานาจนิยมและเผด็จการโดยกลุมผูนําทหาร
ในสวนของทองถิน่ มุสลิมเองก็มกี ารเปลีย่ นแปลงตอนรับการมีสว นรวมทางการเมืองกับรัฐไทย แตทจี่ ะมีผล
ยาวไกลคือการเปลี่ยนแปลงในทางความคิดและการปฏิบัติของผูนําศาสนาของคนมุสลิม หนึ่งในปญญาชนมุสลิม
ที่กําลังมีบทบาทและมีทรรศนะอันกวางไกลบนพื้นฐานของความเปนอิสลามหัวใหมในระยะนั้นคือ ฮัจญีสุหลง
อับดุลกาเดร
ประเด็นที่นาสนใจในการกอตัวและเติบใหญของขบวนการมุสลิมหัวใหมในปตตานี ไมใชอยูที่การนําไปสู
การเรียกรองทางการเมือง ทีส่ าํ คัญคือคํารองขอ ๗ ประการ ซึง่ มีเนือ้ หาใหญทกี่ ารทําใหสจี่ งั หวัดมุสลิมภาคใตมกี าร
ปกครองโดยคนมุสลิมในพืน้ ทีเ่ ปนสวนใหญ รวมไปถึงระบบภาษีทนี่ าํ ไปใชในพืน้ ที่ ไปถึงการใชภาษายาวีคกู บั ภาษาไทย
กลาวโดยรวมคือทําใหการปกครองเปนเรื่องของตนเองมากขึ้น อันเปนความหมายสําคัญของประชาธิปไตยนั่นเอง
การปกครองโดยคนมลายูมสุ ลิมกันเองมีนยั อีกประการคือ เปนการทําใหหลักการปกครองอิสลามสามารถนํามาปฏิบตั ิ
๑๒๒
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ไดอยางแทจริง จุดที่สําคัญไมนอยในดานของพัฒนาการทางภูมิปญญาของคนมลายูมุสลิมรุนใหม ไดแก การเกิด
แนวคิดและอุดมการณการเมืองสมัยใหมที่วางอยูบนหลักการอิสลามดวย
ในแงนี้การเคลื่อนไหวของฮัจญีสุหลงกับคณะ จึงเปนผลพวงของการตอบโตปฏิสัมพันธกับลัทธิอาณานิคม
และความเปนสมัยใหมทไี่ ดนาํ ความเปลีย่ นแปลงดานตาง ๆ เขามาในสังคมมุสลิม ไมวา จะในรูปแบบของรัฐประชาชาติ
ระบบการศึกษาแบบใหม การเกิดขึ้นของสิ่งพิมพทุนนิยม ที่ชวยสรางจินตนาการของชุมชนการเมืองใหมใหเปนจริง
เปนจังขึ้นได มาจนถึงแนวคิดวาดวยสิทธิอัตวินิจฉัยของรัฐและสิทธิมนุษยชนของประชาชนเชื้อชาติตาง ๆ
ทีส่ าํ คัญคือการจุดประกายใหกบั การเกิดจิตสํานึก การตระหนักถึงอัตลักษณและความเปนตัวตน ซึง่ จําเปน
ตองการพื้นที่หรือเทศะ (space) แหงใหมที่เอื้อตอการเติบใหญของสํานึกทางการเมือง ดังนั้นการมองไปที่รัฐ
ในฐานะทีเ่ ปนพืน้ ทีแ่ ละมีอาํ นาจ อันเปนเหตุเปนผลในการทําใหปจ เจกชนสามารถกาวไปสูอ ดุ มการณของเขาแตละคน
และในสวนทั้งหมดได จึงกลายเปนเปาหมายของการเคลื่อนไหว เพื่อการไปบรรลุความเปนอิสลามและระบบ
ประชาธิปไตยที่แทจริงตอไป
จากประวัติศาสตรการเมืองในสมัยดังกลาว ทําใหเห็นถึงความขัดกันที่เกิดขึ้นในการเมืองไทย กลาวคือ
ในขณะทีร่ ฐั ไทยอางและสรางนโยบายสรางชาติเพือ่ ใหไปสูค วามเปนสมัยใหมและประชาธิปไตย กลับนําไปสูก ารสราง
ระบบอํานาจนิยม (เผด็จการ) ในรัฐบาลมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ตรงกันขามขบวนการทางการเมืองในทองถิน่ ทัง้ ใตและอีสาน
ซึง่ กําลังสรางประสบการณและความรับรูใ นระบบประชาธิปไตยของชุมชนทองถิน่ ขึน้ มา กลับถูกมองวาเปนพวก กบฏ
เปนพวก แบงแยกดินแดน ไปเสียหมด เนื่องจากอํานาจและความเหนือกวาอยูที่รัฐไทยกรุงเทพฯ ดานหลักของ
ปญหาความขัดแยงนี้ไดแกนโยบายและการปฏิบัติดานลบของรัฐไทย ที่ไดกระทําตอชุมชนและคนมุสลิมภาคใต
และกลุม ผูน าํ การเมืองและราษฎรอีสาน นีค่ อื หลักของมูลเหตุแหงปญหาขัดแยงและของการกบฏและแบงแยกดินแดน
ที่จะเกิดตามมา
ทั้งหมดนั้นประกอบกันขึ้นเปนโลกทัศนและนโยบายของรัฐไทย จากความหวาดระแวงของรัฐไปสูการ
ปราบปรามผูนํามุสลิมและการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเปนอิสลามของชาวมุสลิมภาคใต มีปจจัย
หลายอยางเขามาประกอบทําใหความสัมพันธระหวางคนมุสลิมภาคใตดังกลาวกับรัฐไทย ไมอาจกาวพนความ
หวาดระแวงและไมเขาใจกันไปได จนในที่สุดนําไปสูการใชความรุนแรงของรัฐเขาแกปญหาภูมิภาคนั้น ปฏิสัมพันธ
ในอดีตดังกลาวไดสรางความไมเชือ่ ถือ ไมรบั รองและไมตอ งการรัฐบาลไทยในฐานะผูป กครองคนมุสลิมภาคใตตอ มา
อยางยากที่จะลบรอยราวนั้นใหออกไปไดงาย ๆ
ดังในสมัยที่รัฐไทยยุค เชื่อผูนําชาติพนภัย มีนโยบายรัฐนิยมพยายามบีบบังคับทําใหพลเมืองในเขตแดน
ประเทศไทยทั้งหมด ไมวามีเชื้อชาติ ศาสนาและภาษาอะไรก็ตาม ใหเปนคนไทยเหมือนกันหมด ตามนิยามและ
การปฏิบัติของรัฐไทย (กรุงเทพฯ) จุดนี้เอง ที่เปนประกายไฟใหแกการประทวงและเรียกรองถึงลักษณะทางชนชาติ
และศาสนาของคนกลุม นอยใหปรากฏออกมา ดังทีช่ าวมลายูมสุ ลิมภาคใตกเ็ คลือ่ นไหวใหเรียกพวกเขาวา มลายูมสุ ลิม
ไมใช ไทยมุสลิม ดังที่ฮัจญีสุหลง อดีตผูนําปาตานีใหคําอธิบายวา
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เราชาวมลายูตระหนักดีวาเราถูกปกครองโดยสยาม ก็เพราะพายแพสงคราม คําวา ไทยอิสลาม ซึ่งใชเรียก
พวกเรานัน้ เปนสิง่ เตือนใจเราใหนกึ ถึงความพายแพนนั้ เราจึงไมชอบคํานีเ้ ลย เราจึงใครขอวิงวอนใหรฐั บาลใหเกียรติ
เราดวยการเรียกเราวา มลายูมุสลิม๑

¨Ò¡¡º¯¶Ö§ áº‹§áÂ¡´Ô¹á´¹
จุดอันเปนหัวเลี้ยวหัวตอของการเมืองการตอตานใน สามจังหวัดภาคใต คือกรณีที่ทางการเรียกวา กบฏ
ฮัจญีสุหลง ในป ๒๔๙๑ และตามมาดวยกรณี กบฏดุซงยอ ในปเดียวกัน ซึ่งผมไดศึกษาและตีความใหมวา กรณี
ทัง้ สองนัน้ ไมใช การกบฏ และไมไดมคี วามสัมพันธตอ เนือ่ งกัน หากแตเปนการเกิดขึน้ อยางเปนไปเอง ไมไดมกี ารนํา
และการวางแผนไปถึงการใชกําลังยึดหมูบานและเมือง ดังที่รายงานของราชการและตํารวจในขณะนั้น (ธเนศ
อาภรณสุวรรณ, ๒๕๕๓)
สังเกตใหดี การฆาตกรรมอดีต ๔ รัฐมนตรีอีสานเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๙๒ และ พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ทางการ
อางวาถูกโจรจีนคอมมิวนิสตมลายูมาแยงชิงตัวถึงในกรุงเทพฯ ทําไมรัฐไทยถึงหวาดกลัวการแบงแยกดินแดนทั้งใน
อีสานและภาคใตสมัยนั้นเปนอยางมาก ความกลัววาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคใตและอีสานจะนําไปสู
การแบงแยกดินแดน อันจะทําใหฐานะความเปนรัฐชาติไทยสั่นคลอนได ทําใหรัฐบาลกรุงเทพฯ เกิดโมหจริต
จนนําไปสูการวิสามัญฆาตกรรมผูนําปตตานีและอีสานเสียกอน
แตการกระทําดังกลาวทําใหรัฐชาติไทยเปนปกแผนและเขมแข็งขึ้นมาจริงหรือ หรือวานั่นเปนเพียงชัยชนะ
ของลัทธิคลั่งชาตินิยมไทยอันคับแคบ กับสะทอนถึงธาตุแทอันไมใชรัฐประชาชาติเสียมากกวาหรือเปลา
เพื่อทําใหภาพของการเคลื่อนไหวของประชาชนในภูมิภาคที่คัดคานนโยบายรัฐไทยสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๒ ชัดเจนขึน้ จําเปนทีจ่ ะตองทําความเขาใจในความคิดและการตระหนักถึงตัวตนของคนอีสานและคนใตดว ย
วามีลักษณะและจุดมุงหมายอะไรในกระบวนการสรางรัฐชาติที่เปนประชาธิปไตย ตองไมลืมวากระบวนการสราง
รัฐชาติประชาธิปไตยนั้น ตองมีสองสวนอยูเสมอ คือสวนที่เปนการปฏิบัติใชกลไกรัฐของรัฐบาล และสวนที่เปนการ
เขารวมและตอบสนองของประชาชนทัง้ ประเทศ การประทวงไมวา ในรูปแบบอะไรก็ตาม ก็ตอ งถือวาเปนการเขารวม
สรางรัฐชาติประชาธิปไตยของประชาชน ไมใชเปนเพราะวาประชาชนนัน้ ๆ มีปญ
 หา ทัง้ นีเ้ พราะระบบประชาธิปไตย
เปนระบบวิทยาศาสตร ไมใชระบบไสยศาสตร ที่คิดและเขาใจเองตามความเชื่อและพอใจของหมอผีแตผูเดียว
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาการเคลือ่ นไหวของผูน าํ มุสลิมภาคใตและผูน าํ การเมืองอีสานสมัยสงครามโลก ก็ตอ งเห็น
กระแสสูงของการตืน่ ตัวและตระหนักในฐานะและสิทธิของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง
และผูนําทองถิ่นเหลานั้น ดังกรณีฮัจญีสุหลงในปาตานีกับกรณีอดีต ๔ รัฐมนตรีอีสานในระยะเวลาเดียวกัน
ภาพทีป่ รากฏออกมาจะเห็นถึงวิญญานของประชาธิปไตยในผูน าํ ทองถิน่ ทัง้ อีสานและใตสดุ เห็นถึงความสามารถ
สติปญญาและความมีอุดมการณทางการเมืองอยางเต็มเปยม เปนผูนําทางการเมืองและทางสังคมที่ไมมีสถาบันและ
๑

ดร.สุรนิ ทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีตา งประเทศชาวมุสลิมกลาวถึงปญหานีว้ า “จุดนีเ้ ปนจุดทีล่ ะเอียดออนมาก ยากทีค่ นภายนอก
จะเขาใจ สําหรับชาวมลายูมุสลิมแลว คําวา “มลายู” กับคําวา “มุสลิม” นั้นมีความหมายอยางเดียวกัน สวนคําวา “ไทย” หรือ
“สยาม” กับคําวา “พุทธ” ก็มีความหมายเหมือนกัน การที่จะถูกเรียกวา “ไทยอิสลาม” จึงเปนคําที่ขัดแยงกันอยูในตัว คือ
ไมสามารถที่จะเปนทั้งพุทธ (ไทย) และมุสลิม (อิสลาม) ในขณะเดียวกันได แมกระทั่งปจจุบันนี้คําวา “ไทยอิสลาม” ก็ยังเปนที่
รังเกียจอยูทั่วไปในหมูชาวมลายูมุสลิมทางภาคใต” (สุรินทร พิศสุวรรณ, ๒๕๒๕ หนา ๑๒-๑๓).
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มหาวิทยาลัยที่ไหนในเมืองไทยสามารถสรางขึ้นมาได ไมวาจะเก็บคาเรียนแพงเทาไรก็ตาม แตสิ่งที่รัฐไทยสมัยนั้น
กระทําและปฏิบตั ติ อ ผูน าํ ทองถิน่ อันเปรียบเสมือนเพชรในตมเหลานัน้ คือการสังหารโหดคนเหลานัน้ อยางไรมนุษยธรรม
ภายใตเหตุผลและความชอบธรรมของการดํารงอยูของ (อํานาจ) รัฐไทยอยางเดียวเทานั้น
เงือ่ นไขภายในประเทศขณะนัน้ คือการตอสูแ ละเอาชนะกันระหวางพลังการเมืองของคณะราษฎรปกกาวหนา
ภายใตการนําของนายปรีดี พนมยงค กับพลังการเมืองของคณะเจาและปกขวาของคณะราษฎร โดยมีจกั รวรรดินยิ ม
อังกฤษและตอมาสหรัฐอเมริกาเปนแรงกดดันและหนุนฝายที่ตนตองการ
โดยเฉพาะในปญหา สี่จังหวัดภาคใต ที่ชายแดนตอกับมลายาของอังกฤษ มีผลทําใหอดีตเจาเมืองปตตานี
(รายาวิชติ ภักดีอบั ดุลกาเดรและลูกชายคือตนกูมะไฮยิดดิน) ทีไ่ มอาจตอสูก บั รัฐสยามได ตองหนีลภี้ ยั ไปอยูใ นกลันตัน
ซึง่ เปนรัฐอาณานิคมอังกฤษ และรอคอยความหวังวาอังกฤษจะใหการสนับสนุนคนมลายูมสุ ลิมในการเรียกรองเอกราช
และความเปนอิสระในการปกครองจากรัฐไทย โดยเฉพาะเมื่อไทยภายใตการนําของจอมพลป.พิบูลสงครามเขารวม
กับญี่ปุนและเปนฝายแพสงครามโลก
แตในที่สุดความหวังนี้ก็ไมเปนจริง เหตุหนึ่งเพราะสมัยนั้นมหาอํานาจเองก็ไมมีความเชื่อวารัฐเล็ก ๆ ที่อยู
ระหวางรัฐใหญกวา จะสามารถรักษาเอกราชและมีระบบเศรษฐกิจได จําตองใหขนึ้ อยูก บั รัฐใหญดกี วา ขอนีจ้ ะตรงขาม
กับความเชือ่ ใหมในปลายศตวรรษที่ ๒๐ โดยเฉพาะเมือ่ คายคอมมิวนิสตพงั ทลายลงเปนแถบ ๆ ทีป่ ระชาคมมหาอํานาจ
(ตะวันตกเปนสําคัญ) เริม่ ยอมรับการเปนชาติและมีเอกราชแหงรัฐของกลุม ชนเชือ้ ชาติตา ง ๆ ไมวา เล็กหรือนอยแคไหน
ก็ไดทั้งนั้น อันนี้เปนอิทธิพลสวนหนึ่งของลัทธิชาตินิยมทางไกล (long-distance Nationalism)
กลาวโดยสรุป บทความนี้ตองการเสนอขอคิดวาระบบการปกครองใด ๆ ก็ตามยอมตองเกิดมาจากสภาพ
ความเปนจริงในทองที่นั้น ๆ และในระบบความสัมพันธกับอํานาจที่เหนือกวา ปจจุบันระบบอํานาจทางการเมือง
การปกครองดําเนินไปบนหลักการของระบบประชาธิปไตย คืออํานาจสูงสุดหรืออธิปไตยนัน้ ซึง่ แตกอ นอยูใ นตัวกษัตริย
มาบัดนีไ้ ดเลือ่ นไหลลงมาอยูก บั ราษฎรทัง้ ปวงแลว ระบบปกครองในทองทีก่ ต็ อ งดําเนินไปบนหลักการของประชาธิปไตย
คือใหอาํ นาจการปกครองเปนของราษฎรทัง้ ปวง ดังปรากฏการณลา สุดในประเทศอาหรับและตะวันออกกลาง ซึง่ เกิด
คลื่นของการปฏิวัติประทวงรัฐบาลอํานาจนิยมโดยมหาประชาชนในรัฐนั้น ๆ อยางไมมีใครขวางกั้นได สัจธรรมขอนี้
ดูจะเปนที่ยอมรับกันมากขึ้นวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน แตปญหาใหญตอไปคือ ประชามหาชนจะทําการ
ปกครอง จัดระเบียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจของตนอยางไร จึงจะทําใหอํานาจอธิปไตยที่ไดมานั้นไมกลายเปน
อํานาจอธรรม ที่หันมาทํารายประชาชนและสรางความอยุติธรรมขึ้นมาอีก
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ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต การสรางความรู และการเผยแพรความรูเ กีย่ วกับประวัตศิ าสตรชมุ ชน วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่มีชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธที่อยูทามกลางชุมชนไทยมุสลิม
เปรียบเสมือน ชุมชนไขแดง โดยมุงหวังใหความรูที่ผานการสั่งสม การลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติจริง การแกไข
คลีค่ ลายปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เพือ่ ใหลกู หลานในชุมชนและสังคมภายนอกไดรวู า กวาชุมชนในแตละพืน้ ที่
จะอยูร อดได บรรพบุรษุ ปูย า ตายาย ตองผานความยากลําบากตาง ๆ นานา มานับไมถว น และทามกลางความขัดแยง
ความรุนแรงทีก่ ระตุน ใหเกิดความกลัว ความแตกแยกในสังคม ในชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ความรูจ ากชุมชน
เหลานี้ จะไดทาํ หนาทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของการแกปญ
 หาความไมรู ลดอคติทมี่ ตี อ กันของฝายตาง ๆ โดยเฉพาะในสวนของ
เจาหนาทีร่ ฐั ซึง่ เปนผูม บี ทบาทสําคัญในการนํานโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลสูก ารปฏิบตั ิ และเปนความพยายามตอบสนอง
ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา
การศึกษาประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไดนําผลงานวิจัยจากกรณีศึกษาชุมชนบานเชิงเขา
ซึ่งทําการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชาวบานในชุมชนทั้งพุทธและมุสลิมเขามามีสวนรวมตั้งแต
การกําหนดประเด็นปญหา การสืบคนและรวบรวมขอมูล การสรุปขอมูลและการรายงานผลการศึกษาใหคนในชุมชน
ไดรวมรับทราบและเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
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สภาพทั่วไป
บานเชิงเขา เปนชือ่ เรียกตามทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตรของหมูบ า น ซึง่ ตัง้ อยูบ ริเวณทีร่ าบเชิงเขา ตามแนวเทือกเขา
บูโด (คําวา บูโด มีหลายความหมาย อยางเปนทั้งชื่อภูเขา ชื่อวังโบราณ ชื่อสกุลเชื้อสายเจาเมืองเกา๓) ที่ทอดตัว
*
๑

๒

๓

รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ทีมวิจยั ชาวบานและหนวยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ภาคใตตอนลาง, (๒๕๔๖), รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการ
คุมครองสิทธิ เสรีภาพและสงเสริมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายในชุมชน ศึกษากรณีชุมชนสมานฉันทพื้นที่ภาคใต บานเชิงเขา
หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาค
ทีมวิจยั ชาวบานและหนวยประสานงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ ภาคใตตอนลาง, (๒๕๔๖), รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการ
คุมครองสิทธิ เสรีภาพและสงเสริมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายในชุมชน ศึกษากรณีชุมชนสมานฉันทพื้นที่ภาคใต บานเชิงเขา
หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาค
คําวา “บูโด” วามีหลายความหมายคือ
๑) หมายถึงชื่อ ภูเขาใหญ ตั้งอยูทิศใตของบานเชิงเขา ทอดยาวไปทางทิศใตติดหลายอําเภอ
๒) หมายถึงชื่อ “กุโบร” อันหมายถึงสุสานอิสลาม ตั้งอยูที่บานจือแร ทางทิศใตของตลาดนัดตนไทร ๑ กิโลเมตร ปจจุบันเปน
สวนมะพราว เปนที่ขุดพบหินบดยาขนาดใหญบริเวณวังเกาดวย
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ทางทิศใตไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือบานเชิงเขา เปนที่ราบติดกับภูเขาและพรุ สภาพดินเปนดินเหนียว มีความ
อุดมสมบูรณ สมัยกอนมีการทํานาพรุ นาดํา นาหวาน ทําไร ทําสวน ปลูกพืชไดตลอดทั้งป ผูที่มาบุกเบิกชุมชน
เชิงเขาเปนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม อยูรวมกันในบริเวณเดียวกัน ทํามาหากินในที่ดินผืนเดียวกันฉันพี่นอง
บานเชิงเขา ตั้งอยูในเขตหมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปนกลุมบานที่มี
หมูบานอีกหลายหมูบานอยูลอมรอบ เดิมประกอบดวยกลุมบานยอย ๆ รวม ๙ กลุมบานคือ บานกูแบบือซา
(บานทุงปลักใหญ) บานสวนบานเกา บานสวนใหญ บานเขานอย บานกลาง บานตะออก (ตะวันออก) บานใตตีน
(ใตตนี คือ ทิศเหนือ) บานตก บานหัวนอน (หัวนอนคือ ทิศใต) บานปาตอ การเดินทางไปมาหาสูก นั ของชาวบานเชิงเขา
บานดูซงปาลอ และบานกูแบบือซามีสองเสนทาง คือ เสนทางสายบานตนไทร อําเภอบาเจาะ - 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 และนํ้าประปา สวนมากชาวบานจะใชนํ้าบอ
ในการบริโภค อุปโภค แตสว นใหญชาวบานจะใชนาํ้ บอรวมกันเชน บาน ๒ หลัง จะมีบอ นํา้ ๑ บอ ภูเขา ซึง่ บางพืน้ ที่
เปนดินเหนียวและดินรวน สามารถปลูกพืชยืนตน และพืชลมลุกไดสารพัดอยาง อุดมสมบูรณดวยนํ้าและลําธาร
สภาพปามีความหนาแนนพอประมาณ ในปาสวนมากเปนไมผล และยางพาราบางเล็กนอย พืชที่นิยมปลูกไดแก
ลองกอง ทุเรียน เงาะ ที่ราบเปนดินเหนียว ใชประโยชนไดมากหลายอยาง เชน ใชในการเลี้ยงสัตว ปลูกผักสวนครัว
ไมผลนานาชนิด ตามความตองการของประชากรในหมูบ า น และไดปลูกบานสําหรับทีอ่ ยูอ าศัยของชาวบาน ทําถนน
๓) บูโด เปนชื่อที่ตั้งวังโบราณ มีแนวคันดินปลูกไผหนามเปนรั้ววัง ปจจุบันเปนสวนยางพารายังมีแนวรั้วเหลืออยูสองดาน ตั้งอยู
ทางทิศเหนือของบานปะลุกาแปเราะ หมูที่ ๗ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ ติดกับคุงนากอตอ แมนํ้าสายบุรี
๔) บูโด เปนชื่อสกุลเชื้อสายเจาเมือง ปจจุบันยังมีผูใชนามสกุลนี้อยูจํานวนมาก
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หนทางสะดวกสบายตามที่ตองการ ที่บานเชิงเขา ฤดูรอน อากาศจะรอนและแหงแลงมาก แหลงนํ้าที่เคยใช
จะแหงแลง ผืนดินแหงแตก ฤดูฝน จะมีฝนตกตามพื้นที่ตาง ๆ มาก ลักษณะดินที่เปนดินเหนียวทําใหนํ้าทวมขัง
และเกิดนํ้าทวมในพื้นที่ลุมของหมูบาน
เมือ่ ป ๒๕๔๖ บานเชิงเขา มีประชากรรวม ๑๙๕ ครัวเรือน รวม ๙๕๐ คน นับถือศาสนาพุทธ ๑๒๐ ครัวเรือน
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 ทั้งสองเปนเชื้อสายเจาเมืองยะหริ่ง และเปนบรรพบุรุษของชาวบานกูแบบือซา ซึ่งสวนใหญ
มีเชือ้ สาย ตวนและกู (เชือ้ สายเจาเมือง) รวมทัง้ ครอบครัวของ นายโตะเจะเตะ และภรรยาคือนางโตะวามะ หลังจาก
โตะเจะเตะและโตะวามะ ไดเสียชีวิตไป ก็มีคนอพยพเขามาอีกหนึ่งครอบครัวคือ นายตวนจําปากอ และนางตวนมะ
และมีลูกหลานสืบจนถึงปจจุบัน และการปลูกบานเรือนในอดีตจะเปนกระทอมเล็ก ๆ ลอมรอบดวยปา มีเสือ มีชาง
มีเรือ่ งเลาวา สมัยเมาะโตะเราะ ซึง่ เปนบรรพบุรษุ คนหนึง่ ของหมูบ า นและชอบกินหมาก วันหนึง่ นัง่ ตําหมากนอกบาน
แกเขาใจวานัง่ อยูล าํ บนตนของมะพราว แตแททจี่ ริง แกนัง่ ตําหมากบนลําตัวของงูใหญ ตําไปตํามา เลือดงูไหล จึงได
รูวาเปนลําตัวงูใหญ ในชุมชนมุสลิมแตกอนเต็มไปดวยสวนผลไม เจาของอาศัยอยูที่อื่น และจะเขามาทําสวนของตน
ยึดการทําสวน เปนอาชีพหลัก ชาวไทยมุสลิมจะตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยที่บานกูแบบือซา และบานดูซงพาลอ

สภาพของกูแบบือซาหรือทุงปลักใหญ ในปจจุบัน

กูแบบือซา เปนชื่อในภาษามลายูทองถิ่น แตคนไทยพุทธเรียกวา ทุงปลักใหญ ในอดีตบริเวณนี้มีบึงนํ้า
ใหญมากและนํ้าในบึงไมเคยแหงไมวาฤดูไหนก็ตาม ตอมามีการแยกออกมาอีกกลุมบานคือ บานดูซงพาลอ คําวา
พาลอ แปลวา บุญ เนื่องจากบริเวณนั้นเคยมีชาวบานมารวมกันทําบุญระลึกถึงวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อเปนที่ระลึก
วาที่นั้นเคยมีผูมารวมทําบุญ
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ประวัติศาสตรชุมชนบานเชิงเขา
ยุคภายใตการปกครองของเจาเมืองสายบุรี
สมัยของปกครอง ๗ หัวเมืองปกษใต ตอนตนกรุงรัตนโกสินทร ประมาณป พ.ศ. ๒๓๕๑ หมูบ า นนีอ้ ยูภ ายใต
การปกครองของเจาเมืองสายบุรีที่สงลูกหลานมาปกครอง มีวังชื่อวัง บูโด วังสมัยนั้นสรางดวยไม ปจจุบันไมได
หลงเหลือซากใหเห็น สิ่งที่บงบอกเขตแดน (กูบู) ของเมืองทําเปนคันดินขึ้นมาคลายกับถนนและปลูกตนไผเปนแนว
เอาไว เขตแดนจะไปบรรจบกับเขาสักขี เขตอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซึ่งปจจุบันยังคงเหลือซากอยูบาง
คนไทยพุทธรุน แรก ๆ ทีเ่ ขามา พอสืบไดวา มาจากบานสะพานไมแกน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บางสวน
มาจาก อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี สวนระยะหลัง ๆ มาจาก อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี คนไทยพุทธที่เริ่ม
เขามาคาดวาเปนคนทีห่ นีคดีอาญาเขามา โดยอาศัยชองวางของการเขตการปกครองกลาวคือ การทีท่ างการจะขามเขต
มาจับกุมนั้นเปนเรื่องที่จะกระทํามิได บุคคลสําคัญที่หนีมาคือ หมอคงทอง เปนหมอยาที่มีวิชาความรู (มีการขุดพบ
แทนหินบดยาในบริเวณที่ตั้งเมืองเกา) ในระยะแรกมีการมาตั้งรกรากบริเวณบานกูแบบือซา หรือบานทุงปลักใหญ
แตเพราะการเดินทาง ความเปนอยูย ากลําบาก ฤดูฝนนํา้ มักทวม เรือกสวน ไร นาเสียหาย ชุมชนไทยพุทธ จึงคอย ๆ
ยายถิ่น ขยับมาเรื่อย จนถึงบานเชิงเขาในปจจุบัน ลักษณะของบานในสมัยนั้นจะสรางงาย ๆ เปนเสาไมกลม
ฝาขัดแตะ มุงจาก ปจจุบันเรียกวา ขนํา บางก็วา สนํา ประมาณ ๔-๕ หลัง ความเปนอยูก็ไมราบรื่นนัก
คาดวามีการรบกวนจากมุสลิมที่พยายามบังคับใหเปลี่ยนมารับศาสนาอิสลามอยูเสมอ

ภาพวาดจําลองเหตุการณชวยชางเจาเมืองขึ้นจากบึงกาเสาะ
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เหตุการณทเี่ ปนจุดเปลีย่ นเริม่ ขึน้ เมือ่ สมัยพญากบง เจาเมืองผูป กครองในสมัยนัน้ พระองคทรงมีชา งตัวโปรด
อยูเชือกหนึ่ง ชื่อ สะดอ (สีดอ) เปนชางไมมีงา แตมีความดุดัน ฉลาด สามารถใชปญญาเอาชนะชางอื่น ๆ ที่มีงาได
ตอนสายวันหนึ่ง ขณะที่ควาญพาชางลงไปอาบนํ้าที่คลองแหงหนึ่ง ปจจุบันอยูที่บริเวณบานกาเซาะ หลังจากปลด
โซตรวนที่เทา คงเหลือที่ปลอกเหล็กที่ขอเทาไว ก็พาชางลงอาบนํ้าตามปกติ ผลปรากฏวาชางไดเดินพลาดไปเหยียบ
เอาบริเวณที่ตนไมลมทับถมในคลอง ทําใหกิ่งไมเขาไปขัดอยูในบริเวณปลอกเหล็กที่ขอเทาชาง ทําใหชางยกเทาขึ้น
ไมได พญากบงจึงเกณฑคนและเครื่องมือ แลวสั่งใหคนดํานํ้าลงไปเลื่อยไมใหขาด แตก็ไมมีใครที่จะเลื่อยใหขาดได
เนื่องจากดํานํ้าไดไมนานเพราะนํ้าจืดมาก ชางโผลแตงวงหายใจไดอยูอยางนั้นหลายชั่วโมง จนมีบุรุษนิรนามผูหนึ่ง
ไดอาสาดํานํ้าลงไปเลื่อยให ไมที่ติดกับขอเทาชางก็ขาด สามารถนําชางขึ้นจากคลองไดสําเร็จ พญากบงดีใจมาก
ถึงขนาดเขามากอดชายนิรนามคนนั้น และเอยวาอยากจะไดอะไรตอบแทนก็ใหขอมา บุรุษนิรนามผูนั้นไมไดขอ
แกวแหวนเงินทอง หญิงงาม ที่นา หรือแมกระทั่งวัวควายสักตัว แตกลับบอกวาชุมชนไทยพุทธที่ตั้งบานเรือน
๔-๕ หลังนี้ ขออยาไดมารบกวนเขาเลย ใหเขาอยูอ ยางสุขสบายตามสมควรเถิด พญากบงก็ทาํ ตามคําทีบ่ รุ ษุ นิรนามขอ
ชุมชนไทยพุทธจึงไดอยูอยางสงบตั้งแตนั้นมา
ในสมัยนั้น การปกครองและการตัดสินคดีความเปนสิทธิขาดของเจาเมือง เชน มีกรณีขโมยไซที่ใชดักปลา
หากสืบทราบวาเปนใครก็จะถูกลงโทษโดยการยึดที่นา ๓ ไรมาเปนของเจาเมืองเสีย หากคดีหนัก ๆ จะรับสั่งวา
ใหสงไป พงกลาเซาะ คือสั่งใหประหารนั่นเอง (พงกาเซาะ = พง = ตน กาเซาะ = เลียบ กลายเปนตนเลียบ
หมายถึงบริเวณแดนประหารที่มีตนเลียบขึ้นอยู ปจจุบันอยูตรงขามกับวัดเลียบ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี)
มีเรือ่ งเลากันวา ครัง้ หนึง่ ขณะทีเ่ จาเมืองสายบุรแี ละขาราชสํานักตองเดินไปเฝาเจาเมืองยะหริง่ แตคนพายเรือ
ขามฟากมารับชา ทําใหไปเฝาเจาเมืองยะหริง่ ชาไปดวย พอนัง่ เรือถึงฝง ดวยความโกรธเจาเมืองสายบุรไี ดใชกริชแทง
ที่ทองคนพายเรือจนตาย เจาเมืองยะหริ่งลวงรูความเขา จึงลงโทษดวยการใหเจาเมืองสายบุรีนําชาง ๕-๖ เชือก
ไปกวนปลาในบึงของเจาเมืองสายบุรี เพื่อเอาปลาไปแจกจายใหชาวบาน
เจาเมืองสายบุรีองคสุดทายเปนสตรี มีพระนามวา กูจิ ทรงขับชางเอง ชวงเก็บเกี่ยวขาวก็ประทับเสลี่ยง
มาตรวจตราดวยพระองคเอง มีครั้งหนึ่งพระองครูวาสวามีของนางไปมีความสัมพันธกับหญิงอื่น จึงทรงจับมวยผม
ของนางผูน นั้ แลวใชกริชแทงจนตาย สิน้ สุดระบบเจาเมืองในชวงที่ กูจิ ยังมีชวี ติ อยู นับวาสิน้ สุดการปกครองในระบบ
เจาเมือง กอนจะเปลี่ยนการปกครองมาเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล
ยุคการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล
เมื่อมีเปลี่ยนการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาลในป พ.ศ. ๒๔๓๙ เจาเมืองขึ้นกับขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลปตตานี เปนการลดอํานาจของเจาเมืองโดยปริยาย ตอมามีการแตงตัง้ กํานัน ผูใ หญบา น ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ผูไ ดรบั เลือกใหเปนกํานัน ผูใ หญบา นสวนใหญเปนชาวไทยพุทธ ดวยไดเปรียบ
ที่อานและพูดภาษาไทยได บางคนไมรูหนังสือก็ไดเปนดวยมีเงินบริจาคสรางสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในหมูบาน
กํานันคนแรก ๆ คือขุนปะลูกา สะกําธร ผูใหญบานบานเชิงเขาคือ หมื่นจันทรักษา มีชื่อวาสมญา โตะนายขอน
ในสมัยนั้น พื้นที่ในหมูบานเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณดวยปาและลําธารที่มีนํ้าไหลอยูตลอดทุกฤดูกาลทั้งป
ชาวบานทีม่ าอยูอ าศัยก็มนี อ ย ดานความสัมพันธ การชวยเหลือกันมีมาก คนในบริเวณใกลเคียงกันอยูแ บบพีแ่ บบนอง
การทะเลาะวิวาทกันแทบจะไมมี ทําใหเกิดการอยูร ว มกันแบบสามัคคีกนั แมนวาการดํารงชีวติ ในการเลีย้ งชีพแสนจะ
ลําบาก แตก็มีความเขาใจกันและอยูอยางมีความสุข
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ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาวบานตองใชชีวิตดวยความแรนแคนทุกดาน ทั้งอาหาร การกิน เสื้อผา
เครื่องนุงหม หลายครอบครัวปลูกฝายและทอผาใชเองได แตไมเพียงพอทั้งหมูบาน ตองใชอยางประหยัดแบบสุด ๆ
การกินอาหารทุกอยางตองกินใหหมดเกลี้ยง จะกินแบบกินทิ้งกินขวางในสมัยปจจุบันไมได เพราะทุกสิ่งทุกอยาง
มีความสําคัญตอการประทังชีวิตใหอยูรอด ทางดานเสื้อผา ผาถุง เวลาจะนั่งหรือยืน ตองคอยระวังไมใหเสื้อผาขาด
เพราะถาเสื้อผาขาดกวาจะไดมามันลําบากแทบจะหาไมไดเลย ปจจัย ๔ ของการดํารงชีพขาดหายไปหมด
เหลือแตเพียงทีอ่ ยูอ าศัยทีส่ ามารถเปนทีพ่ กั ทีไ่ มตอ งดิน้ รน พอหลังสงครามไดเกิดภาวะขาวยากหมากแพง โจรผูร า ย
ชุกชุม คอยดักปลนชาวบานอยูไมขาด โดยเฉพาะป พ.ศ. ๒๔๙๐ เกิดมีโจรชื่อ อะแวสะดอ (คําวา สะดอ
อาจมาจาก สีดอ เปนชางเพศผูไ มมงี า) รางกายสูงใหญออกอาละวาดในแถบเทือกเขาบูโด ใครก็ปราบไมได ทางการ
จึงสงขุนพันธรักษราชเดช มาปราบปรามจึงสําเร็จลงได
ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ หลังเหตุการณสงบลง ชาวบานชุมชนไทยพุทธก็ใชชีวิตตามปกติ การเดินทางใชการ
เดินเทาบาง จักรยานบาง เวลาที่มีงานมีหนังตะลุงที่อําเภอสายบุรี ก็เดินเทาไปตั้งแตบายสอง ถึงอําเภอสายบุรี
ตอนเย็น ดูหนังตะลุงถึงเชา ก็นอนเอาแรงแลวเดินเทากลับ ชวงนีเ้ ริม่ เกิดปญหาชาวบานโดนขโมยวัว ควาย ในหมูบ า น
เวลามีเหตุราย เชน การขโมยวัว ควาย ชาวบานจะเคาะเกราะ ๓ ครั้งเปนการระดมชาวบานชวยกันจับคนราย
ชวยวิ่งไลตามรอยเทาไป โดยมีอาวุธปนสมัยนั้นคือ ปนพระราม ๖ (เปนปนที่ทหารอังกฤษใช เปนชวงที่ตรงกับ
สมัยที่มาเลเซียอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ) สวนใหญคนรายมักใชเสนทางยะรอง (มาจากภาษามาลายูวา
ยอร็อง) ซึ่งเปนทางเดินทั้งของคนและสัตวเลี้ยง ที่ใชมานานรวมกันทั้งเปนรองลึก บางชวงทวมหลังชาง ไปจนถึง
แมนํ้าเขตพื้นที่ ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในสมัยกอนใครโดนขโมยวัว พอรูตัววาใครทําก็จะไปขโมย
เพื่อแกแคนกัน แตสมัยหลัง ๆ ทําไมได เพราะเริ่มมีการยิงกัน ฆากัน และกลัววาบาปเกาจะตามมาทัน
ยุคอิทธิพลภายในหมูบาน
ชวงป พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๐ สมัยกํานัน เพชร (ตนตระกูล เพชรเชิงเขา) เปนกํานันตําบลปะลุกาสาเมาะ
และเปนผูใหญบานหมู ๓ มีพรรคพวกเปนมุสลิมอยูมาก สวนไทยพุทธก็มีผูใหญบานชื่อ นายอินแกว นิรันดรพุฒ
เดิมเปนครู ลาออกจากครูมาเปนภารโรงทีว่ า การอําเภอบาเจาะ พอเกษียณอายุกก็ ลับมาอยูท บี่ า น เปนชวงทีโ่ จรเอง
ก็แบงเปน ๒ ฝาย ตางคนตางสงเสบียงใหโจรเพื่อปองกันไมใหมาคุกคามชุมชนของตัวเอง เปนอยูอยางนี้จนถึง
ป พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ชวงหนึ่งที่ไมมีกํานันปกครอง ก็มีโครงการหมูบาน หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
(อพป.) มาอบรมชาวบานในการใชอาวุธเพื่อปองกันโจรผูราย และใหสิทธิกับชาวบานในการพกพาอาวุธปน เชน
ปนพระราม ๖ ปนคารบิน ปนลูกซอง เพื่อคุมครองหมูบานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
ดานความสัมพันธกับนักเลงในพื้นที่ ชาวบานมีขอคิดวา เราอยากจะใหทําอะไร อยากไดอะไร เราก็ไปขอ
ความชวยเหลือจากเขาก็จะไดทุกอยาง แตพอเขาขอเรา เชน ชวยเปดทางใหปลน เราก็ลําบากใจ เพราะไมไดมี
เหตุขัดเคืองกับคนถูกปลนเลย จึงเตือนสติวาทีหลังอยาไปสัมพันธกับพวกนักเลงเลย
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¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§ªÒÇºŒÒ¹
ชาวบานเชิงเขามีอาชีพหลักในการทําสวนลองกอง เงาะ ทุเรียน ทํานา เลี้ยงวัวและทําสวนยางพารา
ดังกรณีตัวอยางจากการบอกเลาของชาวบาน ดังตอไปนี้

การทําสวนยางพารา
จากการบอกเลาของชาวบานมีขอมูลที่นาสนใจวา การทําสวนยางพาราที่บานเชิงเขาไดเริ่มเมื่อ ๑๔๐ ป
มาแลว กลาวคือเมื่อประมาณป ๒๔๑๕ นายแดง สุขเลี้ยง นายพรหมแกว วันแกว คนบานเชิงเขา ไดไปเอา
เมล็ดพันธุยางพารามาจากภูเขาไมฝาด ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากสวนของชาวดัตช
เดิมคนสมัยนั้นเชื่อวา การปลูกยางพาราจะทําใหการทํานาไมไดผลเทาที่ควร 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 ชวงที่กรีดยางไดคือเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม และ
เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน จะใสปุยในชวงฝนตก เพื่อใหปุยที่ใสไดซึมลงในดิน ตนยางจะใหนํ้ายางไดมาก ๆ
- รายที่สอง มีสวนยางอยู ๕ ไร ผลผลิตที่ไดประมาณ ๑๕ ชิ้นตอวัน ปญหาสวนยาง คือ ตนยางตาย
หนายางตาย รายไดตอ เดือนประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ถาตัดยาง) ถาเดือนไหนฝนตกก็หยุด เพราะจะทําใหหนายางตาย
นํ้ายางไมออก และอาจจะทําใหตนยางตาย
- รายทีส่ าม มีสวนยางพืน้ ทีป่ ระมาณ ๓ ไร ผลผลิตทีไ่ ดประมาณ ๑๐ ชิน้ ตอวัน รายไดตอ เดือนไดประมาณ
๓,๐๐๐ บาท ถาเดือนไหนฝนตกก็ตองหยุดตัดยางเพราะจะทําใหหนายางตาย
- มีชาวบานอีกสวนหนึง่ จะมีอาชีพรับจางตัดยาง เวลาไปขายไดเงินมา ก็เอาไปใหเจาของ 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
๑๓๓
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อาชีพเลี้ยงวัว
เลี้ยงวัว ๔ ตัว ของตัวเอง ๒ ตัว ของปูเวาะฮ ๒ ตัว (ปูเวาะฮ เปนภาษามาลายูหมายถึง การเลี้ยงวัวของ
คนอื่นโดยจะมีการแบงลูกวัวที่ได ถาวัวติดลูกปหนึ่งใหเรา อีกปหนึ่งใหเจาของวัว กอนจะใหลูกวัวกับเจาของวัวตอง
เจาะจมูกวัวทีโ่ ตแลวใหเขา) ปญหาการเลีย้ งวัวคือ เวลาวัวเจ็บ ตองไปตามหมอวัว (ปศุสตั ว) มาฉีดยาใหววั ทีท่ าํ งาน
ของหมอวัวคือ ที่บานตนไทร ชวงที่วัวเปนสัดก็โทรตามหมอวัวมาผสมเทียมให ที่ผสมเทียมของวัวมีหลายที่คือ
บานปากอ บานปาสวน บานตก ใครใกลตรงไหนก็ไปตรงนัน้ วัวพันธุร าคาจะแพง ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท สวนวัวบาน
ราคาจะถูก ตัวละ ๘,๐๐๐ บาท เวลาขายเขาจะมาซื้อถึงที่ไมตองไปขายเอง วัวที่ขายอายุ ๔-๕ ป วัวสวนใหญ
ใหลูกถี่จะใหดีตองใชวิธีผสมเทียม วัวที่ใหลูกปเวนปมักจะขายไป

เลี้ยงวัว

การปลูกสะตอ
พืน้ ทีป่ ลูกสะตอคือบนเขานอย มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๒ ไร สะตอปลูกจํานวน ๗ ตน และมีผลไมอยางอืน่ อยูด ว ย
เชน ลองกอง ๕, ๖ ตน ดูกู ๒ ตน ละไม ๑ ตน มีตน ไมอนื่ ๆ อีกดวยเชน หมากประมาณ ๑๐ ตน มะพราวประมาณ
๑๐ ตน รายไดจากการขายสะตอตอป ๒,๐๐๐ บาท ไปขายที่ตลาดนัดตนไทร

สะตอ

๑๓๔
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การทําไมกวาดดอกหญา
การทําไมกวาดดอกหญาโดยเอาดอกหญามาจากบนเขาทีง่ อกขึน้ เองและออกดอกในเดือนยี่ คือเดือนมกราคม
ชาวบานจะขึ้นไปตัดดอกหญาในเดือน ๕-๖ คือเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิธีทําไมกวาดดอกหญา เมื่อตัดแลว
เอาดอกหญามาตากแดด ทําการฟดดอกหญาในตอนเที่ยง แลวก็มาคัดดอกที่เสียออก แลวเอาหวายมามัดใหแนน
วิธีดอกหญาอันนี้ไมยากและไมงาย ไมกวาดดอกหญาอันนี้ ๑ อัน ใชเวลาทําประมาณ ๓๐ นาที ขายในราคาอันละ
๕๐ บาท แตละวันจะทําไดจํานวนไมแนนอน
ปฏิทินแสดงกิจกรรมเพาะปลูก และอาชีพชาวไทยมุสลิมบานเชิงเขา
ชาย

หญิง
กิจกรรม
ทํานา

ทําสวนทุเรียน
(ปลูก ๗ ป)
ทําสวนลองกอง
(ปลูก ๗ ป)
สวนยางพารา
(กรีดไดตลอดป)
สวนมังคุด
สวนเงาะ
รานขายของชํา

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เก็บเกี่ยว

ก.ค. ส.ค.
ไถนา

ออกดอก (บํารุง)
บํารุง ใสปุย

บํารุง ใสปุย

รับจางและขายอาหาร
ในมาเลยเซีย
รับจางกอสราง

ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ดํานา

เก็บเกี่ยว
ออกดอก (บํารุง)

ตลอดปยกเวนฝนตกและผลัดใบ
ออกดอก
ออกดอก

เก็บเกี่ยว

เก็บ
เกี่ยว

ตลอดป
ตลอดป
บางชวง

Ê¶ÒºÑ¹·Ò§ÊÑ§¤Áã¹ªØÁª¹
วัดเชิงเขา เดิมเปนสํานักสงฆตอ มามีการสรางวัด ชาวบานเรียกวาวัดเกา จากนัน้ ยายมาอยูบ ริเวณหลังโรงเรียน
วัดเชิงเขา เรียกวาวัดใน ในป พ.ศ. ๒๔๑๙ ไดนิมนตพระเอียดมาจากบานแปน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
และมีการพัฒนาวัดสืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ชาวบานเชิงเขาใชวัดในการทําศาสนกิจเปนประจํา โดยเฉพาะใน
วันพระและวันสําคัญตาง ๆ หากทางวัดมีงานพัฒนา ชาวบานก็ไปชวยกันพัฒนาเปนประจํา บทบาทของวัดตอชุมชน
คือ ทําใหจิตใจสงบ เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน เปนพิธีประกอบศาสนา เปนที่ปรับนิสัยใชประกอบงานตาง ๆ
พระอธิการแดง ธมฺมโชโต หรือหลวงพอแดง (พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๕๒๒) อดีตเจาอาวาสวัดเชิงเขา เปนพระมหา
เถระ ทีไ่ ดรบั การศึกษาทัง้ ในสวนทีเ่ ปนคันถธุระ และวิปส สนาธุระ ปฏิบตั ใิ นทางธุดงควตั รอยางเครงครัด หลวงพอแดง
เปนศูนยรวมนํ้าใจของคนในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ยามที่มีเรื่องไมสบายใจหรือมีเรื่อง
รายแรงอะไร ก็ไปใหหลวงพอชวยเหลือ มีทั้งนํ้ามนต มนตคาถาปองกันตัว
๑๓๕

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

วัดเชิงเขา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

มัสยิดดูซงปาลอ มัสยิดดูซงปาลอตัง้ อยูใ นบริเวณบานดูซงปาลอ ในสมัยกอตัง้ ใหม ๆ ไมมมี สั ยิด แตตงั้ เปน
สุเหราเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ตอมาในเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดขยายจากสุเหราสรางขึ้นเปนมัสยิดและไดขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส บทบาทของมัสยิดตอชุมชนคือ เปนทีล่ ะหมาด เปนสถานที่
สอนศาสนาอิสลาม ใชประกอบพิธีทางศาสนา และเปนที่จัดงานตาง ๆ

มัสยิดดูซงปาลอ

๑๓๖
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โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางราชการประกาศใหทุกตําบลมีโรงเรียนประชาบาล
ตําบลปะลุกาสาเมาะจึงตัง้ โรงเรียนประชาบาลประจําตําบลปะลุกาสาเมาะ ตอมาภายหลังแตละหมูบ า นก็ตงั้ โรงเรียน
ขึ้นมา จึงเปลี่ยนชื่อมาเปน โรงเรียนบานตีนเขา พอมีชั้นประถมศึกษาปที่ ๗ ก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปน โรงเรียน
วัดเชิงเขา (แดงอุทศิ ) โรงเรียนบานเชิงเขามีครูไมเพียงพอกับจํานวนเด็กนักเรียน จึงมีการรวมชัน้ เรียนจาก ๒-๓ ชัน้
เปนชั้นเดียว เรียนรวมกัน และแตละชั้นจึงมีนักเรียนจํานวนมาก เด็กสวนมากอานหนังสือไมออก มีชาวบานเปน
กรรมการโรงเรียน และใหความชวยเหลือโรงเรียนตามกิจกรรมตาง ๆ

โรงเรียนบานเชิงเขา (แดงอุทิศ) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖

ในระดับประถมศึกษาเด็กในชุมชนมุสลิมจะเรียนหนังสือทีโ่ รงเรียนวัดเชิงเขาเกือบทัง้ หมด เด็กทีเ่ ขาไปเรียน
ไมจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ก็มี ตองออกเรียนกลางคัน สาเหตุเพราะผูปกครองไมใสใจตอการเรียนของเด็ก
ปลอยตามความตองการของเด็ก ไปเรียนก็ได ไมไปเรียนก็ได เด็กไทยมุสลิมทีจ่ บระดับประถมศึกษาแลว จะไปเรียนตอ
สายสามัญและศาสนานอกหมูบาน มากกวาเรียนสายอาชีพ เชน ไปเรียนที่โรงเรียนบานลาลอ โรงเรียนดรุณศาสน
อําเภอสายบุรี ซึง่ เปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทีส่ อนทัง้ ดานศาสนาและสายสามัญไปพรอม ๆ กัน สวนมาก
เด็กผูช ายจะไปเรียนปอเนาะ เพือ่ เรียนดานศาสนาโดยตรง เพราะความเชือ่ ในหลักศาสนาและผูป กครองใหการสนับสนุน
เด็กในพืน้ ทีส่ ว นมากจะทํางานมากกวาเรียนหนังสือ สาเหตุทเี่ ยาวชนไมใหความสําคัญกับการเรียน เพราะผูป กครอง
ไมสนับสนุนและไมเขาใจเรือ่ งการศึกษาสายสามัญ ตองการใหลกู ทํางานมากกวา และไมเห็นประโยชนของการสงลูก
เรียนสายสามัญ ซึ่งคาใชจายสูง มีเวลาทํางานและประกอบอาชีพนอย แตจะสนับสนุนใหเรียนทางศาสนามากกวา
โรงเรียนตาดีกา ในชุมชนไทยมุสลิม มีโรงเรียนตาดีกา (อนุบาลอิสลาม) อยู ๑ แหง อยูภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการมัสยิด มี ๔ หองเรียน มีครูสอน ๒ คน เด็กนักเรียน ๔๓ คน ทําการสอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ในวันเสารและวันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

๑๓๗
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โรงเรียนตาดีกาที่บานดูซงปาลอ

»ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§ªØÁª¹ºŒÒ¹àªÔ§à¢Ò
ซึ่งเปนที่ยึดเหนี่ยวรวมใจของชาวบานเชิงเขา ประกอบดวย
๑) งานประเพณี และวันสําคัญทางศาสนาอิสลามในชุมชน ไดแก การถือศีลอด๔ วันรายออีฎิ้ลฟตรี๕
วันรายออีฎิ้ลฮัฎฮา๖ พิธีกวนอาซูรอ๗ วันเมาลิด๘ การเขาสุหนัด๙ การแตงงาน เปนตน
๔

๕

๖

๗

๘

๙

การถือศีลอด มาจากภาษาอาหรับวา อัศ-เศาม หรือ อัศ-ศิยาม ในทางภาษาหมายถึง การละ การงด การระงับยับยัง้ การควบคุม
ครองตน เชน การละความชัว่ ยับยัง้ สิง่ ตาง ๆ ทีเ่ กิดจากอารมณฝา ยตํา่ สวนความหมายในทางศาสนา หมายถึงการละเวนการบริโภค
อาหาร เครือ่ งดืม่ การรวมสังวาสระหวางรุง สางจนตะวันลับขอบฟา งดเวนการพูดจาโกหกเหลวไหลไรสาระ เวนจากการประพฤติชวั่
ทั้งโดยลับและเปดเผย
วันอีฎิ้ลฟตรี หรือ รายอออกบวช อีฎิ้ลฟตรี มีความหมายวา สภาพเดิม ดังนั้นวันอีฎิ้ลฟตรี จึงหมายถึงวันที่เวียนมาสูสภาพเดิม
เปนวันทีก่ ลับมาสูก ารเวนจากการถือศีลอด ตรงกับวันขึน้ ๑ คํา่ ของเดือนเชาวาล (เดือน ๑๐ ของปฏิทนิ อิสลาม) ในเดือนรอมฎอน
(เดือนที่ ๙ ซึง่ บางคนเรียกวา ถือบวช) ฉะนัน้ เมือ่ พนจากเดือนเราะมะฎอน กลับมาสูส ภาพเดิมทีไ่ มตอ งถือศีลอด ทานนบีจงึ ใหวนั นี้
เปนวันแหงการรืน่ เริง การถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม นิยมใชคาํ วา ถือบวช ดังนัน้ ในเดือนอีฎลิ้ ฟตรี จึงนิยมเรียกวา วันออกบวช
ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนทีช่ าวมุสลิมประกอบพิธฮี จั ยี ณ นครเมกกะ พิธกี ารในวันนีเ้ หมือนกับวันอีดลิ ฟฎรี ทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ การฆาสัตว
เชน วัว ควาย แพะ แกะ เพือ่ ทําทานเรียกวา กรุบาน พิธฆี า จะทําหลังการละหมาดแลว เนือ้ สัตวถกู ฆาจะนําไปขายไมได นอกจาก
ทําอาหารเลี้ยงหรือแจกจายเปนทานใหกับผูยากไร
ตรงกับวันขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน มาฮารอม เปนวันที่ทานนาบีมูฮัมหมัดคุมพรรคพวกเดินทาง และเกิดขาดแคลนอาหารบริโภค
ทานจึงขอความชวยเหลือจากชาวบานใหทําอาหารมารับประทานรวมกัน ใครมีอะไรมารวมกัน เชน ขาวสาร เนื้อ กลวย ฟกทอง
กวนเปนขนมขึ้นเรียกวา อาซูรอ เรียกตามภาษาทองถิ่นวาขาวบุโบร แลวแจกจายกินกันทั้งหมูบาน
คําวาเมาลิด เปนภาษาอาหรับ แปลวา วันประสูติของทานนาบี มูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรออบิอูลอาวัล (ประมาณวันที่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๑๑๑๓) ณ นครเมกกะ ในวันนี้มีการทําบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บาน กลาวสรรเสริญเกียรติคุณของทานนาบี
มูฮัมหมัด พรอมกับอานดูอาขอพรจากองคอัลเลาะฮฺ
ประเพณีมาโซะยาวี หรือการเขาสุหนัด หมายถึงพิธีกรรมอยางหนึ่งของมุสลิมที่มุสลิมทุกคนพึงปฏิบัติ จะทํากันในวัยเด็กดวยการ
ตัดหนังหุมปลายอวัยวะเพศ เพื่อความสะอาด เด็กที่เขาพิธีนี้เรียกวา อาเนาะตูนอ ในพิธีมีการกินเลี้ยง มีมหรสพและมีขบวนแห
อาเนาะตูนอ ตามฐานะเจาภาพ เมือ่ เด็กอาบนํา้ ชําระลางรางกายสะอาดแลว ก็นงั่ บนหยวกกลวย โตะมูเด็งหรือหมอผูท าํ พิธกี ลาวนาม
พระผูเ ปนเจา เสร็จแลวลงมือขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของเด็กดวยมีดกรรไกร พรอมกับเอายาใสแผลและพันแผลไวเปนอันเสร็จ
พิธี เด็กหญิงก็ทาํ มาโซะยาวีเชนกันโดยอาศัยโตะบิแดหรือหมอตําแยนําสตางคแดงมีรสู วมตรงเนือ้ สวนทีย่ นื่ ของอวัยวะเพศ แลวใช
ปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อสวนนั้นใหโลหิตออกมาขนาดแมลงวัน ๑ ตัวกินอิ่ม เปนอันเสร็จพิธี จากนั้นจึงทําพิธีมาโซะมลายูหรือ
มาโซะอิสลาม ดวยการกลาวคําปฏิญาณตอองคอัลเลาะห มีสักขีพยานอยางนอย ๒ คน

๑๓๘
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ตารางแสดงงานประเพณีในรอบปของชาวไทยมุสลิมบานเชิงเขา
กิจกรรม
การถือศีลอด
วันรายออีฎีลฟตรี
วันรายออีฎิ้ลฮัฎฮา
พิธีกวนอาซูรอ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๒) มโนหราควน หมายถึงมโนหราเชิงเขา เลน ๒ ภาษาทัง้ ภาษาไทย และภาษามลายูทอ งถิน่ มีชาวไทยมุสลิม
มารวมเลนดวย โดยมาเลนตีเครื่องลูกวง การรํามโนหรา จะมีการประกาศแมบท แมศรีมาลาเปนครูตน เหมือนกับ
มโนราหทวั่ ไป แตมคี วามตางคือ มีการรองแขกปน(ภาษามลายูทอ งถิน่ ) เวลาขับก็ขบั ไทยทอนหนึง่ ขับแขกทอนหนึง่
เหตุที่ตองขับแขกดวย เพราะสมัยกอนมโนหราไปเลนแถวบานไทยมุสลิม เลยตองใช ๒ ภาษา สวนใหญชาวบานจะ
เรียกวา มโนหราแขก หลังเก็บเกีย่ วขาวก็จะมีการแสดงมโนราหตามบานชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมจะหุงขาวเลีย้ ง
และสมทบเงินคนละ ๕๐ สตางค หรือคนละ ๑ บาท หรือไดกนิ ขาว การแสดงมโนราห มีเปาหมายสําคัญ เพือ่ รักษา
คนไข โดยที่ฝายคนปวยตองเชิญใหไปเลน เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมและศิลปะ และเพื่อแกบนตาง ๆ มโนหราควน
เมื่อกอนจะมีที่บานแปน และ บานกะลาพอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี แตตอนหลังไมคอยมี เนื่องจากไมมีการ
สอนลูกศิษยไว สวนที่จังหวัดนราธิวาส ก็มีที่บานโคกเคียน และที่อําเภอตากใบ คือ มโนหราเชยยังเลนอยู
๓) มะโยง การละเลนมะโยงเปนการเลนเพื่อแกบน เวลามีคนลมปวย ญาติของผูปวยมักจะบนวาหาก
คนปวยหาย จะทําการละเลนมะโยง
๔) สิละ เปนการแสดงเพื่อใหวิญญาณบรรพบุรุษดู เชื่อกันวาหากใครในหมูบานลมปวย เพราะวิญญาณ
บรรพบุรษุ จะทําและอยากดูการแสดงสิละ การแสดงสิละเปนวัฒนธรรมและทําเปนอาชีพ แสดงเปนฤดูกาล คาแสดง
ครั้งละ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
๕) ถํา้ คนธรรพท เมือ่ กอนมีถาํ้ แหงหนึง่ ชือ่ ถํา้ เขานอย เปนถํา้ เปด เลาลือกันวา เปนถํา้ ผีหรือถํา้ คนธรรพท
ในถํ้ามีแกว แหวน เงินทอง ถวยชามของมีคามากมาย จึงมีบางคนยืมไปใชในงานแตงงาน แตพอเสร็จงานแลว
ของที่ยืมไปคืนไมหมด ถํ้าก็เลยปด ปจจุบันมีบางคนอยากไดทรัพยสินเหลานั้น ไปขุดหากันแตไมพบอะไร
๖) ประเพณีลาซัง เปนประเพณีทํากันมานานแลว โดยจะทําทุกวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกป ซึ่งจะทํา
หลังจากเก็บขาวเสร็จ ลาทุง (ลาทุงนา) เมื่อกอนเปนงานใหญ มีการชกมวย รํามโนหรา ปจจุบันตอนเชา
มีการทําบุญ อาบนํ้าใหคนเฒาคนแกในหมูบาน และมีการทําขาวเหนียวตม และไปชวยกันเกี่ยวซังเพื่อมาทําหุน
ซึง่ จะทําเปนหุน ผูห ญิง และหุน ผูช ายยืน พอตกกลางคืนประมาณ ๑ ทุม โดยไปจัดกันทีท่ งุ นา มีการประกวดธิดาลาซัง
โดยใหเวรชาวบานที่นําขาวมาวัดชวยกันรับผิดชอบ จัดสงเด็กมารวมประกวด และไดรับความอนุเคราะหจาก
องคการบริหารสวนตําบลปะลุกาสาเมาะ บริจาคผาขนหนู สวนเงินที่นํามาใชในการจัดงานทุกคนในหมูบานชวยกัน
บริจาค ธิดาลาซังจะเปนเด็ก ๆ มีการมอบของรางวัลใหแกเด็ก ๆ เพือ่ เปนสินนํา้ ใจ หลังจากนัน้ ก็มกี ารรําเวียนรอบหุน
และเลิกงานประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในการจัดงานทุกคนมีสวนรวม สนุกดี ชวยกันทํา ชวยกันเตน
๗) ประเพณีทาํ บุญขาวใหม หลังจากการเก็บเกีย่ ว คนทีม่ บี รรพบุรษุ เปนมุสลิมจะนําขาวใหมไปใหคนอาวุโส
ที่เปนไทยมุสลิมในหมูบาน หรือใครก็ไดที่เรารูจักเพื่อใหเขาดูอา (ขอพร) อุทิศสวนกุศลใหถึงบรรพบุรุษของตน
โดยจะตองบอกชื่อบรรพบุรุษ
๑๓๙

ÁÔμÔÇÑ²¹¸ÃÃÁ »ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃáÅÐÀÒ¾Í¹Ò¤μ ¤×¹ÊÙ‹ÊÑ¹μÔ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãμŒ

๘) ประเพณีไหวผีนา จะทําหลังเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ เปนพิธีกรรมที่ทํามานานแลว พอถึงเดือน ๖ ขึ้น ๕ คํ่า
หรือ ขึน้ ๗ คํา่ หรือ ขึน้ ๙ คํา่ หรือ ขึน้ ๑๑ คํา่ ใหตรงกับวันจันทร จะทําตอนเชาประมาณ ๘ โมงเชา (ตี ๘ ตี ๙)
ทุกคนก็จะไปที่ทุงนา สวนใหญจะทํารวมกัน โดยแตละบานจะนําถาดอาหารไป ซึ่งจะมีขนมโค ขาวเหนียว ขาวเจา
ปลาแหง (ปลาเค็ม) ไขตม ๑ ลูก ใสถวยแลวใสถาดนําไปวาง แลวจุดธูปเทียนระลึกถึงผีนา จะมีตัวแทน ๑ คน
ทําหนาที่ประกาศวา ทํานาไดผลดีแลวใหมากิน ผีนาอยูไหนใหมากิน เพราะขาวผลผลิตไดดี การไหวนาจะเปน
การขอบคุณที่ชวยดูแล พอตกกลางคืนประมาณ ๖ โมงเย็นเปนตนไป จะมีการไหวเจาที่ เพื่อใหปกปกรักษา
คุมครองบาน ทรัพยสิน รวมทั้งสัตวเลี้ยง
๙) ประเพณีไหวตายาย มโนหรา สวนมากจะทําเดือน ๖ ไหวตายายโนหรา คนเชิงเขาสวนมากมีตายาย
โนหราเกือบทุกคน โดยทุกคนจะไปรวมกันที่บานมโนหราจวน ญาติใครเปนมโนหราก็พากันไป พาขาวเหนียว
ขาวเจา แปง ไปชวยกันทําขนมลา ทําแกง ทําอาหารสําหรับเลี้ยงมโนหรา มโนหราจะเลน ๓ คืน
๑๐) ประเพณีไหวกลามาส (ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์) จะทําประจําทุกป แรมคํ่าหนึ่งเดือนหา พรอมบังสกุลบัว
สวนใหญจะทําบัวรวม เพื่อใหคุมครองหมูบาน ชาวบานจะนําอาหารใสถาดรวมกัน
๑๑) ประเพณีสวดทุง (ทุง นา) พอดํานาเสร็จหมดแลว ชาวบานก็รว มกันกําหนดวันสวดทุง จะทําในวันจันทร
โดยนิมนตพระมาที่ศาลาหมูบานกลางทุง ใหพระมาสวดพอเสร็จพิธีก็เอานํ้ามนตไปซัดใหทั่วที่นา และเลี้ยงพระ
ในเชาวันอังคาร มีการทําขาวเหนียวตมใบพอ
๑๒) ประเพณีสวดทาง เพื่ออยาใหมีคนเจ็บไข ไมสบายในหมูบาน หรืออยาใหมีอุบัติเหตุ รวมทั้งของไมดี
ไมงามอยาใหเกิดในหมูบาน ใหอยูอยางปลอดภัย จะทําในวันจันทร มีการเชิญพระมาทําพิธีสวด มีการทําสงหาบ
สงคอน โดยจะใสนํ้า ขาว ฯลฯ ใสหาบ แลวหาบไปทิ้งขางทางใหพนเขตหมูบาน

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ªÒÇºŒÒ¹ªØÁª¹ºŒÒ¹àªÔ§à¢Ò
ชุมชนบานเชิงเขาซึง่ ประกอบดวยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมไดใชทงั้ ความเปนเครือญาติ งานประเพณี
และศิลปะการแสดงของทองถิ่น ในการสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีตอกัน เชน
๑) ใชความเปนเครือญาติ มีการนับถือ พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ไปมาหาสูก นั เสมอ ๆ มีอะไรกันก็แบงปนกัน
เมือ่ ยามเดือดรอนเครือญาติกจ็ ะเขามาชวยเหลือ ทีบ่ า นเชิงเขาสวนมากจะแตงงานกันในหมูเ ครือญาติ บานกูแบบือซา
มีความเปนเครือญาติกันสูง มีคนนอกนอยมาก
๒) การสรางความสัมพันธระหวางไทยพุทธกับไทยมุสลิม เพื่อนบานคือรั้ว ซึ่งการสรางความสัมพันธ
มีมานานแลว ตั้งแตการทํากินบนแผนดินเดียวกัน การไปมาหาสูกัน การทําบุญรวมกันเชน กรณีชาวไทยพุทธที่มี
ทวดเปนมุสลิม จะมีการหุงขาวใหม (ทําบุญขาวใหม) ใหกับบรรพบุรุษที่เปนมุสลิม ชาวไทยพุทธจะชวยงานมัสยิด
รวมทําบุญเมือ่ ชาวไทยมุสลิมจะเดินทางไปแสวงบุญทีน่ ครเมกกะ เวลาไทยพุทธไปบานไทยมุสลิมจะไดรบั การตอนรับ
อยางดี แตงานศพของไทยพุทธ ทางไทยมุสลิมจะมารวมไมได เพราะทางไทยมุสลิมจะไมมีการเผาศพ แตไทยพุทธ
รวมงานศพของชาวไทยมุสลิมได เชน ไปชวยกลบ ชวยฝงศพ เปนตน
ชุมชนไทยพุทธบานเชิงเขา มีขอ สรุปจากการเรียนรู จากประสบการณจริงวา การอยูท า มกลางชุมชนมุสลิม
หากจะอยูรอดตองสรางรั้ว และการสรางรั้วที่ดีคือการสรางมิตร โดยสรางดวยความเมตตา เอื้อเฟอ ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
๑๔๐
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๓) การจัดงานประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีทําบุญขาวใหม หลังจากการเก็บเกี่ยว คนที่มีบรรพบุรุษเปน
มุสลิมจะนําขาวใหมไปใหผูอาวุโสในหมูบานมุสลิมใหขอดูอา (ขอพร) อุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษของตนเอง
ประเพณีลาซัง โดยจะทําทุกวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกป หลังจากเก็บขาวเสร็จ 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
และภาษามลายูทองถิ่น และมีชาวไทยมุสลิมมารวมเลนดวย มีภาษามลายูทองถิ่นปน เวลาขับก็ขับไทยทอนหนึ่ง
ขับมลายูทองถิ่นทอนหนึ่ง เพราะสมัยกอนหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว จะมีการแสดงมโนหราตามบานชาวไทยมุสลิม
ชาวไทยมุสลิมจะหุงขาวเลีย้ ง และสมทบเงินคนละ ๕๐ สตางค หรือคนละ ๑ บาท หรือไดกนิ ขาว การไปเลนมโนหรา
แถวบานไทยมุสลิมตองใช ๒ ภาษา สวนใหญชาวบานจะเรียกวา มโนหราแขก หรือในชุมชนไทยมุสลิม จะมี
การละเลนมะโยงเปนการเลนเพือ่ แกบน เวลามีคนลมปวย ญาติของผูป ว ยมักจะบนวาหากคนปวยหาย จะทําการละเลน
มะโยง การแสดงสิละ เปนการแสดงเพื่อใหวิญญาณบรรพบุรุษดู การแสดงสิละเปนทั้งวัฒนธรรมและเปนอาชีพ
๕) การประชุมศาลากลางทุง ในชุมชนบานเชิงเขาจะมีการประชุมชาวบานในหมูบานเปนประจําทุกเดือน
หลังวันประชุมกํานัน ผูใ หญบา นของอําเภอ เพือ่ ใหผใู หญบา นไดชแี้ จงใหชาวบานไดรบั ทราบนโยบาย ขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ของทางราชการ รวมทัง้ เปนทีพ่ บปะชาวบานของสวนราชการตาง ๆ หนวยงานตาง ๆ การประชุมศาลากลางทุง
ที่บานเชิงเขา ไดถือปฏิบัติมา ๔๐ กวาปแลว ในการประชุมจะมีผูชวยผูใหญบานที่เปนไทยมุสลิมเขารวมดวย
๖) การรวมกลุมและการประชุมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชน มีการประชุมของกลุมแมบานทุกวันที่ ๑๐
ของเดือน ประชุมของกลุม กองทุนหมูบ า นทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ประชุมของกลุม ออมทรัพยทกุ วันที่ ๒๐ ของเดือน
การจัดเวรยามของหมูบาน โดยอยูเวรยามกันที่โรงเรียนบานเชิงเขา การจัดเวรใหตัวแทนแตละครอบครัวทั้งชาย
และหญิงไปเขาวัดทุกวัน วันละ ๗-๑๐ คนเพื่อทําหนาที่โยมอุปฏฐาก การเขาวัดในวันพระ การสวดมนตที่วัด
ในชวงเขาพรรษา การไปมัสยิด การละหมาด กิจกรรมการรํากลองยาว ในงานวันสําคัญตาง ๆ ของหมูบาน และ
ของทางราชการ เชน วันแหเทียนพรรษา วันวัฒนธรรม วันของดีเมืองนรา วันแมแหงชาติ วันรวมพลังตานยาเสพติด
การจัดกิจกรรมพัฒนา เชน การพัฒนาวัด มัสยิด โรงเรียน พัฒนาหมูบาน คูระบายนํ้า
๗) งานกินเหนียว เปนประเพณีอยางหนึ่งของทองถิ่นที่รวมผูคนหลาย 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
ประเพณีกินนํ้าชามัสยิด กินนํ้าชาโรงเรียนตาดีกา เปนตน ถาสวนตัวจะเปนการกินนํ้าชาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งตอง
ใชเงินจํานวนมาก
๑๔๑
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เนื่องจากชาวบานเชิงเขาที่อยูรวมกัน ตองเรียนรูที่จะจัดการกับปญหา กรณีพิพาท เพื่อความอยูรอด
และการอยูรวมกัน ซึ่งในแตละกรณีจะมีวิธีการจัดการกรณีพิพาท ความขัดแยงที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากภายในชุมชน
และการกระทําจากภายนอกทั้งโดยโจรผูราย และเจาหนาที่รัฐ ที่แตกตางกัน ดังกรณีตัวอยางซึ่งเปนเรื่องบอกเลา
จากชุมชนดังตอไปนี้
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
กรณีที่ ๒ กรณีทลี่ กู สาวโตะบือราเฮง หนีตามผูช ายไทยพุทธไป คนทีช่ ว ยไกลเกลีย่ ใหคอื โตะฆาลี (ปจจุบนั
คือตําแหนงดะโตะยุติธรรม แสดงวามีระบบกฎหมายอิสลามหรือ ศาลชารีอะฮฺ บังคับใชมากอน นาจะศึกษาจาก
ชุมชนมุสลิมเพิ่มเติม) ขอใหกลับมา แตเนื่องจากโตะบือราเฮงเปนคนที่ดุมาก ลูกสาวก็ไมกลากลับเขาบาน ก็อยูกิน
กับสามีแลวเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ เปลี่ยนชื่อจาก จอแทะ หรือ จอแตะ (หมายถึงคนที่มีติ่งเนื้อยื่นออกมา
จากใบหู) มาเปน จันทรทอง
กรณีที่ ๓ กรณีลงุ พุฒ ถูกฆาตายก็สบื กันไมรวู า จะเปนดวยสาเหตุใด จะเกิดการทะเลาะกับคนในหมูบ า น
แลวคูก รณีไปเอาคนนอกมาฆา บางก็วา จะไปดูหนังตะลุงระหวางทางเจอโจรจึงถูกฆาปดปาก หรืออาจเปนเรือ่ งมรดก
พอลุงพุดตาย ตํารวจก็จับเอาญาติไปซอมปางตาย เพื่อใหสารภาพ เปนภาพที่ชาวบานเห็นแลวนึกเกลียดตํารวจมา
ตั้งแตบัดนั้น
บางทีไมชอบพอกับใครก็ไปใสความใหตํารวจมาจับ ชาวบานเรียกวา ถูกนายมัด อยูในมือตํารวจแลว
แมไมมหี ลักฐานแนชดั ทีจ่ ะเอาผิด เขาก็ใสขอ หาไดสารพัด ชาวบานเคยโดนซอม ตองเอาเงินไปจายใหตาํ รวจ ๔๐๐ บาท
จึงยอมปลอย บางทีตํารวจเองก็นาเห็นใจ ไมรูขอมูล ไมรูขาวสาร ใครบอกวาอยางไรก็เชื่อ บางครั้งคนที่ใหขาว
เปนคนทําเองก็มี ก็อาศัยสรางสถานการณกันไป
๒) กรณีการตอสูและแกปญหาโจรผูราย ของชาวบานเชิงเขา
กรณีที่ ๑ กอนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ในชุมชนมุสลิม มีโจรขึน้ บาน ขโมยเงินทอง เข็มขัด กําไล ของมีคา
ตาง ๆ เมือ่ กอนโจรมีมากประมาณ ๓๐-๔๐ คน ชาวบานก็จะหนีไปซอน ในหลุมใตดนิ เพราะกลัวโดนฆา ชวงทีม่ โี จร
ชาวบานไมกลาออกนอกบานเลย โจรบางพวก ก็ขโมยขาวสาร ขาวเปลือกไปดวยก็มี
กรณีที่ ๒ ชวงทีม่ กี ลุม โจรอยูก นั มาก ทางราชการก็ตอ งการปราบปราม มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย
ของหมูบาน ทางอําเภอก็อนุญาตใหชาวบานมีปนไดเพื่ออยูยามเฝาระวังกัน ลาดตระเวนรอบ ๆ หมูบาน แตความ
จริงแลว ชาวบานทีท่ าํ มาหากินธรรมดา อยางไรก็สกู บั โจรไมได โจรเองเขาก็ตอ งทําดีกบั เรา ตองการผูกมิตรเพือ่ ใหเขา
อยูไ ดเหมือนกัน เพียงขอใหเราไมปากสวางก็อยูไ ดแลว เวลาเราขึน้ เขาไปตัดยาง ไปลาสัตว บางทีกห็ ลงเขาไปในคายโจร
เขาก็เรียกมานัง่ คุยกินนํา้ ชากาแฟกัน คงจะเรียกไปดูหนาใกล ๆ วาเปนใคร คลาย ๆ กับบอกเปนนัย ๆ วาเขาจําหนา
เราได ถามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็แสดงวาเราเปนคนบอกขาวใหทางการ เราก็จะไมปลอดภัย
๑๔๒
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เราก็อยูแ บบคานอํานาจกันแบบนีเ้ รือ่ ยมา โจรเกาถาเขาอยากอยูไ ดกต็ อ งผูกมิตรกับเรา โจรใหมตอนแรก
อาจออกฤทธิ์ แตพอนานไปถาอยากอยูไ ดกต็ อ งเปนมิตรกับเราเหมือนกัน ชาวบานดวยกันเองก็จะมีวธิ กี ารสือ่ ใหรวู า
ควรเขาไปบริเวณที่โจรอยูหรือไม เชน เวลาไปลาสัตว หากบอกวาบริเวณนี้ไมมีหรอก ไปตรงโนนดีกวา ก็เปนที่
เขาใจวามีโจรอยู ไมควรเขาไป หรือกรณีจะไปเยี่ยมเด็ก ก็จะถามชาวบานแถวนั้นวาเขาไปหาเด็กที่บานไดไหม
ถาเขาบอกวาอยาไปเลย ก็เปนที่รูกันวามีโจรอยูแถว ๆ นั้น
กรณีที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ชวงที่มีนาวิกโยธิน ทหารบก เขามาตั้งฐานในหมูบาน เปนชวงที่เหตุการณ
ตึงเครียด ทางราชการมองวาชาวบานเลี้ยงโจร ถาไมเลี้ยงโจรก็คงจะอยูไมได ซึ่งเปนจุดออนอันสําคัญของฝาย
บานเมือง แตจริง ๆ แลวไมใช เรามีหลักวา เราเกรงใจโจรมากเทาไหร โจรก็เกรงใจเรามากเทานั้น เพราะเรารูวา
โจรแตละคนเกีย่ วโยงเปนญาติใครในหมูบ า น รูช อ ง รูท างกันอยู พฤติกรรมทีท่ างการเริม่ ไมไวใจเราทีช่ ดั เจนคือ กรณี
ที่สงสัยวาผูใหญบานอิ่มเปนพวกโจร และทางการพยายามลอบสังหาร ผูใหญอิ่มก็รูตัว จึงระวังอยูตลอด คืนหนึ่ง
ทางการก็สง คนขึน้ บานจะไปลอบฆา คือ จาคอเหลือง (ผูกผาสีเหลืองทีค่ อ) แตพอขึน้ ไปก็เจอกับปนคารบนิ สองลงมา
เหมือนกัน จึงทําใหจา คอเหลืองตองถอยไป เหตุการณนี้ ชาวบานก็ไดคยุ กันวาตองลงขันฆาจาคอเหลือง กํานันก็เรียก
จาคอเหลืองไปตําหนิวา อยูดวยกัน ก็ขอใหไวใจกัน เรื่องจึงยุติลงได
กรณีที่ ๔ กรณีลงุ งอก บานอยูแ ถวกะพอ อยูเ พียงคนเดียว โจรมาบานก็ตอ งเลีย้ ง ตํารวจมาบานก็ตอ งเลีย้ ง
เพราะไมรูจะทําอยางไร ตํารวจก็กลาวหาวาเลี้ยงโจร โจรก็หาวาเปนสายใหตํารวจ สุดทายก็ถูกสมุนโจรยิงตาย
คนที่ยิงก็ไปอยูกับเปาะสู แตเปาะสูไมยอมรับ เอามาสงในหมูบาน ตํารวจก็ตามมายิงตาย
กรณีที่ ๕ เปาะเยะ โจรอีกคนหนึง่ ทีท่ างการรูจ กั ดี เดิมเปนคนปะลุกาเสาะเมาะ อยูก บั แมเลีย้ งคือเมาะกูเนาะ
เปนเพื่อนสนิทกับนายชื่น คงสาม เที่ยวเลนดวยกัน ตอมาเมื่อโตเปนวัยรุน ก็เริ่มมีสมัครพรรคพวก เปนแนวรวม
กับโจร เรียนหนังสืออยูในหมูบาน ครูคนหนึ่งที่สอนเปาะเยะ ชื่อ ครูหยอง เปนคนที่ชอบพูดโวยวาย ครั้งหนึ่งพูดกับ
เปาะเยะในทํานองขูวาจะบอกตํารวจเรื่องที่เปนโจร สุดทายครูหยองก็ถูกยิงตาย
กรณีที่ ๖ การเรียกคาคุม ครอง บางทีกเ็ ปนโจรธรรมดาในหมูบ า น อางชือ่ โจรทีเ่ ปนขบวนการมาปดสวนยาง
หรือที่ทํากินของชาวบานเพื่อเรียกคาคุมครอง โดยใสจดหมายเรียกคาคุมครองในซองพลาสติกกันชื้นแลวมาติดไว
ใกล ๆ กับยันตปราบแมลงกะสิง (แมลงที่ดูดนํ้านมขาว) ในนาของชาวบาน (เปนยันตที่ติดไวเพื่อปดเปาสิ่งที่จะมา
ทําลายพืชผลของชาวบาน) โจรทีม่ อี ยูแ บงไดหลายประเภทคือ โจรโดยนิสยั หรือโจรโดยสันดาน ประเภทนีแ้ กลาํ บาก
โจรจําเปน ยังพอคุยกันได เกิดจากการถูกทางการเพงเล็งวาเกี่ยวของกับโจรบาง ถูกเพื่อนซัดทอดวาเปนโจรบาง
หรือเวลาหนีทหาร แตโดยมากแลว ทางการจะไปตามใหไปฝกทหารตอ เพราะไมคิดวาจะเปนการเสริมเขี้ยวเล็บ
ใหกลุมโจร

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×èÍμÍºÊ¹Í§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¾ÃÐÃÒª·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
๑๔๓
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- ตองเอื้อ ซึ่งกันและกัน
- การรวมมือกัน การขอความรวมมือ
- การรวมมือ รวมใจทําสิ่งใด สิ่งหนึ่ง โดยมุงหวังใหเกิดผลที่ทุกคนยอมรับ 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 เรื่องที่เลวรายตาง ๆ ก็จะเบาบางลง
ปากะ แสดงถึงรูปธรรมของความรวมมือกันของชาวบาน การทํางานอยางใดอยางหนึ่งจึงตองเอื้อ
ตองปากะ ซึ่งกันและกัน ถาเขาไมยอมปากะ เขาก็จะไมยอมเปดโอกาส ไมเอื้อ ชวนมาคุยก็จะไมมีเวลา และคําวา
ปากะ มีรากฐานความเชื่อมาจากหลักการในศาสนาอิสลาม เชน พระวัจนะของศาสดานบีมูฮําหมัด ซึ่งไดกลาวไววา
พวกทานจงอยูเปนกลุมเถอะ และในพระคัมภีรอัลกุรอาน ไดบัญญัติไววา จงประชุมหารือในทุกกิจกรรมของทาน
และในเมื่อตกลงกันแลว จงมอบความสําเร็จใหกับพระเจา
มีการเปรียบเทียบวา การปากะ เปนวัฒนธรรมของชุมชน ที่เปรียบเสมือนมือและนิ้วมือทั้ง ๕ นิ้ว
ซึง่ ตางก็มปี ระโยชน แตมลี กั ษณะทีไ่ มเหมือนกัน ใจกลางมือ เปรียบเสมือนใจ นิว้ หัวแมมอื คือกฎหมาย นิว้ ชีค้ อื อํานาจ
นิ้วกลางคือแรงงาน นิ้วนางคือแมและเมีย นิ้วกอยคือความเมตตา ออนนอม แตละนิ้วมีประโยชนไมเหมือนกัน
งานหนัก งานเบา ถาทุกนิ้วชวยกันก็สําเร็จ นิ้วใดเจ็บ นิ้วอื่นก็เจ็บไปดวย เพราะมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ขาดนิว้ หนึง่ นิว้ ใดไปไมได การกํามือเขาหากัน ก็เหมือนการปากะกัน เกิดพลังทีจ่ ะนําสูค วามสําเร็จในการสมานฉันท
และผลทีเ่ กิดขึน้ มีแตสนั ติสขุ การปากะ ตองรวมมือกันทุกฝาย จึงจะสําเร็จ ปากะ คือการยืดหยุน เพือ่ ใหเกิดสันติสขุ
ในครอบครัว ในชุมชน
ปากะ หรือ ความรวมมือ รวมใจ ทําสิ่งใด สิ่งหนึ่ง โดยมุงหวังใหเกิดผลที่ทุกคนยอมรับ ปรองดองกัน
ชวยเหลือกัน จึงเปนทัง้ แนวคิด หลักการ และอุดมการณรว มของชุมชนและเนนรูปธรรมทางปฏิบตั ิ ทีม่ รี ากฐานจาก
ความเชื่อทางศาสนา การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน ชวยเหลือกันของคนในชุมชน ที่สามารถนําไปปรับใช เชื่อมโยง
ศักยภาพ ทุน จารีตของชุมชนดานตาง ๆ เขากับกระบวนการจัดการดานสิทธิ เสรีภาพ และการไกลเกลี่ย ระงับ
ขอพิพาทภายในชุมชน ชุมชนกับสังคมภายนอก รวมทั้งกับสวนราชการหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะนําไปสูการสราง
การเรียนรู การสรางความรวมมือ ความปรองดอง ความสมานฉันทรวมกันทั้งในชุมชน และสังคมภายนอก
๒. หลักการสรางความสมานฉันท ๗ ประการ
การศึกษากรณีบา นเชิงเขา ซึง่ เปนชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมไดขอ สรุปวา หลักการสราง
ความสมานฉันทในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีอยู ๗ ประการ คือ
๑) การอยูร ว มกันดวยความแนนแฟน ตองมีความเขาใจหลักของศาสนาซึง่ กันและกัน และอยูใ นขอบเขต
ความถูกตองตามหลักศาสนา เพราะทุกศาสนาสอนใหทําความดี ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ
๑๔๔
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๒) มีการไปมาหาสูก นั มีการติดตอกันระหวางชุมชนไทยพุทธกับชุมชนไทยมุสลิม โดยเฉพาะการพูดคุย
การสื่อสารกันดวยภาษามลายูทองถิ่น
๓) ตองมีคุณธรรม มีจริยธรรม รูความตองการของเขา ของเรา
๔) การไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาทระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม จะขอความเห็นใจกัน
(ปากะ) ไมพูดถึงความถูก ผิด
๕) กฎเกณฑแกปญหาความขัดแยงในหมูบานคือ เรื่องสั้นทําใหหาย เรื่องยาวทําใหสั้น สิ่งสําคัญที่สุด
เพื่อความอยูรอดของคนในหมูบาน คือการทําความดีและระมัดระวังการพูดจา ไมลําเอียงฝายใดฝายหนึ่ง
๖) ดานสิทธิและเสรีภาพ นาจะใหเสมอภาคทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม
๗) ปราบปรามโจร ขาราชการทุจริตอยางเด็ดขาด เพื่อสรางความสงบสุขในพื้นที่

ทีมวิจัยเยาวชนอาสาสมัครบานเชิงเขา หมูที่ ๔ ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๑๔๕
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ชื่อ - สกุล ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา
การศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๓๒
• การศึกษาบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
๒๕๑๙/๒๕๒๒
รางวัลที่ไดรับ
• นักศึกษาดีเดนดานกิจกรรมสังคม องคการ SEATO ๒๕๑๙
• ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดปตตานี กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๔๕
• อาจารยดีเดนดานการสอน ในวันครูสงขลานครินทร ประจําป ๒๕๕๒
• อาจารยตัวอยางดานการวิจัย ในวันนักวิจัย ม.อ. ประจําป ๒๕๕๓
• ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการดีเดนจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๕๓
ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องที่บรรยาย)
• หนังสือเรื่อง -ภูมิลักษณอาวปตตานี (๒๕๔๑)
• หนังสือเรื่อง -กรือเซะ – มรดกอารยธรรมปตตานี (๒๕๔๗)
• งานวิจัยเรื่อง -ประวัติศาสตรปตตานี 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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ชื่อ - นามสกุล อาจารยโชคชัย วงษตานี
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศศ.บ อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พ.ศ. ๒๕๔๑
• ปริญญาโท พช.ม พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๗
วิชาที่สอนและสาขาที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
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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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

๑๕๓
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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

๑๕๔
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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
• บทบาทชุมชนประมงพื้นบานในการจัดการทรัพยากรชายฝง ศึกษากรณีการบังคับ ใชกฎหมายในพื้นที่
รอบอาวปตตานี โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๓
• งานรวมนักวิชาการ - ชุมชน - นักพัฒนาชุมชน
• ผูประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงานภาค พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๙
• กรรมการผูท รงคุณวุฒภิ าคประชาสังคมในพืน้ ที่ คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.)
พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
• รองประธานคณะกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย (คณะ ๓) กอส.
• สมาชิกสภาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ศูนยอํานวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
• ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สสต.)
• ผูป ระสานงานโครงการวิจยั กิจกรรมทางเลือกเพือ่ เด็กกําพรา หญิงหมาย และผูน าํ ศาสนา พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๕๕๔
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดปตตานี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ตําแหนงปจจุบัน
• รองเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

๑๕๕

