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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 ปญหาความรุนแรงหรือความขัดแยงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตระหวางกลุมผูตอตานรัฐกับ

ฝายรัฐไทยปะทุขึ้นอีกครั้งตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 และดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยสถิติความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตต้ังแตตนป พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เกิด

เหตุการณความไมสงบรวมทั้งสิ้น 20,485 เหตุการณ ทําใหมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบ 7,074 ราย 

มีผูบาดเจ็บ 13,221 ราย1 ไมนับความสูญเสียอื่นๆ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความรุนแรงดังกลาว ไมวาจะเปน

จํานวนผูหญิงและผูชายที่ตองเปนเสาหลักของครอบครัวเน่ืองจากคูชีวิตเสียชีวิตหรือพิการจนไมสามารถ

ประกอบอาชีพได เด็กที่กําพราเน่ืองจากพอแมเสียชีวิต ความสัมพันธท่ีเกิดรอยบาดหมางระหวางกลุมคนที่มี

ความแตกตางทางความเชื่อ ความหวาดระแวงของผูคนท่ีอยูรวมในสังคม ไปจนถึงความบอบช้ําทางจิตใจทั้ง

ของผูที่ประสบและไมไดประสบเหตุความรุนแรงโดยตรง  

 ตั้งแตเกิดความรุนแรงระลอกลาสุดในป พ.ศ. 2547 ไดมีการพยายามวิเคราะหถึงสาเหตุและเปาหมาย

ของความรุนแรงที่เกิดข้ึนในหลายแงมุม เชน อธิบายความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นวาเปนผลจากความแตกตาง

ทางดานอัตลักษณและวัฒนธรรม ที่นําไปสูการกดทับอัตลักษณวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตผานนโยบายของปกครองของรัฐไทย ผูกอการจึงตองการเรียกรองโดยใหรัฐบาลไทยปฏิบัติตอคนใน

พ้ืนที่ที่มีความแตกตางทั้งในดานศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในทางที่ดีขึ้น เรียกรองใหมีการปฏิบัติตอคนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดชายภาคใตเฉกเชนที่ปฏิบัติตอคนในพื้นที่ๆ อ่ืนๆ ไมวาจะเปนดานดานการเมือง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการอธิบายวาความรุนแรงที่เกิดข้ึนเปนความตองการที่จะเรียกรองเพื่อใหไดสิทธิใน

การปกครองตนเอง  รวมไปถึงมีการอธิบายวาเปนความพยายามท่ีจะแบงแยกดินแดนออกจากรัฐไทยเพื่อ

กลับไปเปนรฐัอิสระโดยสมบูรณ 

 ทั้งนี้การมี “มุมมองทางประวัติศาสตร” ที่แตกตางกันของทั้งสองฝายเปนสวนหนึ่งของความรุนแรง

และความขัดแยงดังกลาว ประวัติศาสตรมีความสําคัญและถูกใชในฐานะเคร่ืองมือในการสรางความชอบธรรม 

                                                             
1ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, “สรุปเหตุการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตประจําเดือน พฤศจิกายน 2562,” เขาถึงได

ที่ https://deepsouthwatch.org/th/node/11941 (เขาถึงเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562). 

 



7 

 

กลาวคือ ประวัติศาสตรฉบับทางการของชาติไทยมักมีโครงเร่ืองที่กลาวเนนถึงความขัดแยงและความรุนแรง

ระหวางรัฐไทยกับรัฐอื่น ๆ รวมถึงประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐสยามกับอาณาจักรหรือดินแดนปต

(ปา)ตานีที่ถูกนําเสนอผานมุมมองของรัฐสยาม (ไทย) ผานกรอบแวนประวัติศาสตรความรุนแรง โดยรัฐไทย

มองวาดินแดนหัวเมืองมลายูเปนประเทศราชของสยาม (ไทย) มาตั้งแตสมัยสุโขทัย และถูกผนวกเขาเปนสวน

หนึ่งของรัฐไทยตั้งแตตนสมัยรัตนโกสินทร แตผูคนบางสวนในดินแดนดังกลาวกลับไมยอมรับอํานาจเหนือของ

รัฐไทย กระทําการกระดางกระเด่ือง จับอาวุธข้ึนสู เปนกบฏ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากการท่ี

มุมมองของรัฐไทยเรียกการกระทําของกลุมบุคคลดังกลาววาเปน กลุมขบวนการแบงแยกดินแดน ขบวนการ

โจรกอการราย หรือโจรใต เปนตน  

 ในทางกลับกัน ประวัติศาสตรทองถิ่นปาตานีก็ไดเลาเร่ืองเหตุการณความไมสงบและความรุนแรงผาน

มุมมองของคนทองถ่ิน ซึ่งมองวารัฐไทยเปนผูกดขี่ไมตางจากที่ประเทศเจาอาณานิคมกระทําตอดินแดนที่อยู

ภายใตการยึดครอง และในการปกครองดินแดนปาตานีนั้น รัฐสยาม (ไทย) ใชความรุนแรง กดขี่ขมเหง 

ปราบปรามอยางหนักทําใหเกิดความสูญเสียของผูคนในพ้ืนท่ีมาโดยตลอด ดังนั้นการลุกขึ้นสูของคนในพื้นที่จึง

ถูกมองวามีความชอบธรรมเปนสิ่งที่สมควรกระทํา 

 เมื่อกลางดึกวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีกลุมคนรายยิงถลมปอมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

หรือ ชรบ. บานทุงสะเดา ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา สงผลใหมีผูเสียชีวิตถึง 15 คน และ

บาดเจ็บสาหัสอีก 5 ราย ถัดมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไดมีการแถลงการณในเฟซบุกที่ใชชื่อวา 

BRN Barisan Revolusi National ออกมายอมรับวาการบุก โจมตีนั้ น เปนการกระทํ าของกลุ ม  BRN 

แถลงการณมีความวา 

  “ขอความสันติสุขจงมีแดทุกทาน 

ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอการสูญเสียชีวิตของประชาชนชาวสยามพุทธและ

ประชาชนชาวมลายูในเหตุการณที่ถูกซุมโจมตีโดยกองกําลังนักรบปาตานี 

BRN ยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพที่มีความจริงใจในการปฏิบัติการทั้งหมด ไมใชอยางที่

รัฐบาลสยามไทยกําลังดาํเนินการ ฉากหนาคือความพยายามพูดคุยอยางสันติ แตฉากหลังได

สั่งกําลังพลทุกระดับชั้นดําเนินการทุกรปูแบบตอประชาชนปาตานี ท้ังการอุมฆา, สังหาร

อยางถูกกฎหมาย (พรก. และกฎอัยการศกึ), เก็บตัวอยางสารพันธุกรรมโดยที่ไมมีการยินยอม

และอื่นๆ ที่รฐัสยามไทยกําลังปฏิบัติการอยู 
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สิ่งเหลานี้เปนตัวกระตุนสําคัญ ที่รัฐสยามไดวางเดิมพันสูงตอกองกําลังนกัรบของเรา ที่ลวน

แลวมีศักยภาพพรอม และพรอมปฏิบัติการโดยทันทีตามการตัดสินใจของหัวหนาชุดและสภา

ที่ปรึกษาในพื้นที่ 

ที่นี่...ดินแดนปาตานี แผนดินที่ถูกปลนชิงและยึดครองตามรูปแบบในอดีตและการ

แสวงหาอาณานิคม และไมมีการคืนดินแดนแกเจาของดินแดนตามพันธสัญญาแองโกล

สยามแตอยางใด 

เราไดมีการปฏิบัตติามพันธสัญญาการตอสูตามหลักอัลกุรอานและหลักสากลไปแลว วาดวย

การตอสูในรูปแบบรัฐสภาโดยส.ส.อดุลย ณ สายบุรี และย่ืนขอเรียกรอง 7 ขอของทาน

หะยีสุหลง อับดุลกอเดร ซึ่งเปนการตอสูอหิงสาโดยพยายามหลีกหนีการกระทบกระท่ังให

นอยที่สุด เปนการตอสูของประชาชนอยางแทจริง แตสองทานที่กลาวถึงรวมทั้งทมีงานกลับ

ถูกรัฐบาลสยามไทยสังหารและตองหลบหนีไปยังประเทศเพ่ือนบาน ถือเปนเหตุการณท่ีเปน

ที่รูจักของสังคมโลก 

การสังหารหมูประชาชนและโยนศพท้ิง ณ สะพานกอตอ โดยนาวิกโยธินของรัฐบาลสยาม

ไทยและนําไปสูการเดินขบวนท่ีมีประชาชนเขารวมกวา 100,000 คน #ดวยสันติวิธี แตก็

ลงทายดวยการสังหารหมูของเจาหนาท่ีสยามไทย 

การเรียกรองใหปลอยตัวชรบ.ท่ีไมมีศักยภาพในการปองกันตนเองและรัฐสยามไทย

กลาวหาวามอบปนใหกับนักรบปาตานี #เพ่ือหาคนรับผิดชอบโดยท่ีเจาหนาที่ตองการหนี

ความผิด ก็ลงทายดวยการสังหารประชาชนเสียชีวิต 85 ศพ สูญหายกวา 36 ราย 

การกอตั้งขบวนการตอสู ต้ังอยูบนพื้นฐานของการตอสูตามหลักอัลกุรอาน เมื่อถึงขีดสุดของ

การตอสูดวยสันติวิธีจนนํ้าตาหลั่งรดผืนแผนดิน การตอสูดวยวิธีการท่ีสูงท่ีสุดจึงสามารถ

กระทําไดบนผืนแผนดินของตนเองและยุทธศาสตรการรบ 

แผนดินปาตานี คือ ผืนแผนดินอิสลามที่ถูกยึดครอง (ดารุลฮัรบี) เปนแผนดินที่มีศึกสงคราม

นับแตการเขาปลนชิงและยึดครองของสยามไทยจากอดีตจนปจจุบัน ซึ่งการรบอาจไรรูปแบบ

แตมียุทธศาสตรที่มั่นคง 
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สําหรับประชาชนชาวมลายูปาตานี ทานจงปฏิบัติตามอัลกุรอานและฮาดิษอยางเครงครัด จง

แยกใหออกวามิตรและศัตรู ซึ่งในตําราการตอสูกับกาเฟรไดจําแนกแยกแยะในเร่ืองตางไว

ชัดเจน จงเรยีนรูใหถองแทกอนที่จะตัดสินใจ 

สําหรับประชาชนชาวมลายูพุทธ ทานจงศึกษาการวิวัฒนาการและศึกษารากเหงาของทานให

ถองแทวาทานคือใคร 

สําหรับประชาชนชาวสยามพุทธ ที่ถูกรัฐบาลสยามไทยนําเขามาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายสลาย

และกลมกลืนทางชาติพันธุของคนมลายูปาตานีในพ้ืนท่ี ทานจงศึกษาถึงประวัติศาสตรการ

ยายถิ่นฐานของทานใหกระจางแจง กอนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป 

เราไมตองการขับไลประชาชนชาวสยามพุทธที่เกิดบนผืนแผนดนิปาตานี แตอยากใหทุกทาน

จงเรียนรูวาควรจะปฏิบัติตนเชนไรในผนืแผนดินปาตานี ซึ่งมีชาวมลายูมุสลิมและพุทธเปน

เจาของดนิแดน 

จงเรียนรูใหกระจางไมใชเรียนรูดวยใจที่อคติและถูกลางสมองพรองถูกปลูกฝงหรือหลอกลวง

จากรัฐสยามไทยของทานเพ่ือรักษาอํานาจของตนเอง 

การตอสูของเราไมมีวันจบสิ้น 

BRN”2 (เนนโดยผูวิจัย) 

อยางไรก็ตาม ไดมีนักวิชาการหลายทานออกมาตั้งขอสังเกตวาแถลงการณนี้จะเปนของจริงหรือไม 

เนื่องจากชื่อเพจเฟซบุก สะกดชื่อกลุม BRN วา Barisan Revolusi National ใชตัว t ตรงคําวา National 

แทนที่จะเปน Barisan Revolusi Nasional แบบการเขียนดวยภาษามลายู ยิ่งไปกวานั้นนักวิชาการคน

ดังกลาวยังต้ังขอสังเกตวาที่ผานมากลุม BRN ไมเคยออกแถลงการณเปนภาษาไทยมากอน และยังใชคําศัพทที่

กลุม BRN ไมเคยใชมากอนเชนกัน3 ในขณะท่ี นายอาบูฮาฟส อัลฮากิม โฆษกกลุมมาราปาตานี ไดแสดงความ

คิดเห็นผานบทความที่เผยแพรผานสื่อออนไลน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วาเขาคิดวาแถลงการณนี้

                                                             
2 เพจเฟซบุก BRN Barisan Revolusi National, 8 November 2019, เขาถึงไดที่ 

https://www.facebook.com/1380087125452122/photos/a.1405437929583708/2364737980320360/?type=3 

(เขาถึงเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562).  
3 “นักวิชาการตั้งขอสังเกต แถลงการณ ‘บีอารเอ็น’ ของจริงหรือไม,” มติชนออนไลน, เขาถึงไดที่ 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1746467  (เขาถึงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562).   
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เปนของ BRN จริง แมวาจะไมไดมีการนําเสนอผาน นายอับดุล การิม คาลิด โฆษก BRN เหมือนที่ผานมา โดย

พิจารณาจากเนื้อหาที่ดูเหมือนจะยอมรับวา BRN มีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณโจมตีชรบ. และตองการสง

สัญญาณไปยังรัฐไทย4 สอดคลองกับ นายรักชาติ สุวรรณ เครือขายพุทธเพื่อสันติภาพ ที่เชื่อวาแถลงการณ

ดังกลาวนาจะเปนของจริง เพราะมีการอางถึงชาวมลายูสยาม และยอมรับการมีตัวตนของคนไทยพุทธ5 

แมวาจะยังมีความไมชัดเจนวาแถลงการณน้ีเปนของจริงหรือไม และ BRN ก็ไมไดออกมาปฏิเสธหรือมี

ทาทีอยางไรตอแถลงการณดังกลาว แตสิ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนจากการเขียนแถลงการณดังกลาวเปนภาษาไทย

นั่นคือ การที่ “ประวัติศาสตร” ถูกหยิบยกขึ้นมากลาวถึงในแถลงการณนี้อยางมีนัยสําคัญ ในแถลงการณ

กลาวถึงประวัติศาสตรที่ไมลงรอยกับประวัติศาสตรฉบับทางการของไทย ไมวาจะเปน ประวัติศาสตรชวงท่ี

ปตตานีถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยจากสนธิสัญญาระหวางสยามกับอังกฤษป ค.ศ. 1909 ขอเรียกรอง 7 

ประการของหะยีสุหลง เหตุการณที่สะพานกอตอ และกรณีตากใบ และนี่ไมใชคร้ังแรกที่ประวัติศาสตรถูกหยิบ

ยกขึ้นมากลาวถึงในฐานะหน่ึงในแรงผลักดันที่ทําใหนักรบปาตานีออกมากอการเพื่อเรียกรองดินแดนคืน ในป 

พ.ศ. 2556 BRN เคยออกแถลงการณ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความสําคัญของประวัติศาสตรปาตานีมาแลว 

สวนหนึ่งของแถลงการณความวา 

“ถาเราจะพูดถึงสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในปาตานี เราจําเปนตองอางอิ ง

ประวัติศาสตร เม่ือปาตานีตกเปนอาณานิคมของสยามเมื่อ ค.ศ. 1785 ระบบการ (ปกครอง

ที่) กดขี่ชาวมลายูอยางโหดรายก็เกิดข้ึนตั้งแตบัดนั้น ขบวนการปลดปลอยชาว (bangsa) ปา

ตานีก็เกิดข้ึน เพ่ือปลดปลอยชาวมลายูปาตานีที่ถูกดขี่และใชชีวิตอยางทรมานจากการ

ปกครองแบบอาณานิคมของสยาม6 (ขบวนการเหลานี้ เกิดขึ้น) เพ่ือมุงไปสูสันติภาพท่ี

แทจริง”7 

                                                             
4 “ถอดรหัส แถลงการณอาง ‘บีอารเอ็น’,” ขาวไทยพีบีเอส, เขาถึงไดที่ https://news.thaipbs.or.th/content/286068 

(เขาถึงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562).   
5 เพิ่งอาง 
6 ในบทความเรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” ของพุทธพล มงคลวรวรรณ ใชคําวา 

“สลาม” ผูวิจัยไดไปตรวจสอบจากตนฉบับของชินทาโร ฮาราก็พบวา “สลาม” เชนกัน แตเมื่อตรวจสอบกับแถลงการณใน

ตนฉบับภาษามลายูคือคาํวา “Siam” คําวา “สลาม” จึงนาจะพิมพผิด  
7 ชินทาโร ฮารา, บทแปลคําแถลงการณของ “บีอารเอ็น (ฉบับชั่วคราว) [ออนไลน], วันท่ี 28 เมษายน 2556” แหลงที่มา 

http://www.deepsouthwatch.org/node/4197 อางใน พุทธพล มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: 

สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ิ (บรรณาธิการ), หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทาง

ประวัตศิาสตรจังหวัดชายแดนใต, กรุงเทพฯ: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, หนา 92. 
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จากขอความที่ยกมาเห็นไดอยางชัดเจนวา “ประวัติศาสตร” เปนสิ่งที่ขบวนการ BRN รวมทั้งขบวนการอื่นๆ 

และอาจจะรวมถึงชาวมลายูปตตานีท่ีมีสํานึกชาตินิยมปาตานีเขมขน 

ธงชัย วินิจจะกูลเสนอวาความไมลงรอยกันของเรื่องเลาเก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานีของทั้งจากฝง

ทางการไทยและมุมมองของปตตานีเอง เปนสภาวะท่ีประวัติศาสตรถูกทําใหกลายเปนเร่ืองอันตรายและถูกใช

เปนอาวุธในการตอสูกันทางการเมือง ซึ่งธงชัยเสนอวาวิธีการจัดการกับสภาพดังกลาวก็คือตองคลี่ใหเห็นวา

ประวัติศาสตรที่เก่ียวกับปตตานีนั้นมีหลายแบบ มีความหลากหลาย เพื่อใหคนไดใชวิจารณญาณตัดสินเอง8 

 ทามกลางความรุนแรงและความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาและจัดการกับ

ความรุนแรงและความขัดแยงดังกลาวโดยแนวทางสันติวิธีจากหลายภาคสวน ที่ เดนชัดคือการจัดทํา 

“กระบวนการสันติภาพชายแดนใต (ปาตานี) (Pa[t]ani Peace Process)” ซึ่งมีเปาหมายสูงสุดคือการที่คูกรณี

ทั้งสองฝายในความขัดแยงสามารถบรรลุขอตกลงสันติภาพดังเชนที่เกิดในกรณีความขัดแยงในท่ีอ่ืนๆ ซึ่งใน

กระบวนขั้นตอนในการเจรจาสันติภาพนั้น การมีงานศึกษาที่ศึกษาถึงมุมมองที่มีตอประวัติศาสตรที่ตางกันโดย

ใหพ้ืนที่กับทุกรูปแบบมุมมองจะนําไปสูการที่ทั้งสองฝายเกิดความรูสึกในดานบวก จากการที่ประวัติศาสตร 

เรื่องเลา ความทรงจําจากมุมมองของฝายตนไดถูกยอมรับ แสดงออกได และเปนการเปดพ้ืนที่การเขียน

ประวัติศาสตรที่ไมไดถูกผูกขาดโดยมุมมองของฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ 

 การทบทวนประวัติศาสตรปา(ปต)ตานีจากทุกมุมมองไมวาจะเปนมุมมองรัฐไทย ปาตานี หรือจากกลุม

อ่ืน เชน นักวิชาการชาวไทย ชาวมาเลเซีย หรือชาติอื่นๆ นาจะทําใหทุกฝายเกิดความรู ความเขาใจ และ

ตระหนักถึงการดํารงอยูของประวัติศาสตรในแบบฉบับอื่นๆ ที่ไมตรงกับสิ่งที่ตนไดรับการปลูกฝงไมวาจะผาน

ระบบการศึกษาภาคบังคับ แบบเรียนประวัติศาสตร หนังสือประวัติศาสตร หรือเรื่องเลา และตํารา

ประวัติศาสตรนอกสถาบันการศึกษา  

 

 

 

                                                             
8 ธงชัย วินิจจะกูล, “เมื่อ ‘ประวัติศาสตร’ เปน ‘อันตราย’,” ใน เอกสารถอดความ เม่ือ "ประวัติศาสตร" เปน "อันตราย" 

ปญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม, โชคชัย วงศตานี และกองบรรณาธิการโรงเรียนนักขาวชายแดนใต (บรรณาธิการ), 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ, 2557, หนา 1-31. 
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1.2 ทบทวนผลงานท่ีเกี่ยวของ  

 ความสนใจในการทําความเขาใจพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตมีมาตั้งแตกําเนิดรัฐชาติไทยสมัยใหมหรือ

ตั้งแตที่รัฐปตตานีถูกผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของรัฐสยาม แตปริมาณงานและประเด็นที่ศึกษาเพ่ิมจํานวนมาก

ขึ้นอยางมากหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงครั้งหลังสุดคือในปพ.ศ. 2547 สงผลใหมีงานท่ีศึกษาเก่ียวกับพ้ืนที่

สามจังหวัดชายแดนใตเปนจํานวนมากและครอบคลุมหลายประเด็นทั้งทางดานประวัติศาสตร ศาสนา 

วัฒนธรรม นโยบายภาครัฐตอพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต ตลอดจนความรุนแรงและเหตุการณไมสงบในพ้ืนที่ ใน

รูปแบบของงานวิจัย รายงาน วิทยานิพนธ และอ่ืน ๆ จากนักวิจัยสาขาวิชาตาง ๆ ไมวาจะเปนประวัติศาสตร 

รัฐศาสตร สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เปนตน แตอยางไรก็ตามมีงานท่ีศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนใตกอนหนาเกิดเหตุความรุนแรงในป พ.ศ. 2547 อยูเปนจํานวนไมนอย9  โดยสามารถจัดประเภทงาน

ที่ศกึษาเก่ียวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตดงันี้ 

1. งานท่ีมุงเนนศึกษาความรุนแรงและเหตุการณไมสงบในพ้ืนท่ี  

งานในกลุมนี้มีเปนจํานวนมากเนื่องจากความรุนแรงและเหตุการณไมสงบในพ้ืนที่เปนสิ่งที่เดนชัดและ

จับตองมองเห็นไดมากที่สุด โดยงานวิชาการที่ศึกษาปญหาความรุนแรงและความไมสงบในภาคใตมีทั้งท่ีศึกษา

อธิบายอธิบายความรุนแรง สาเหตุของความรุนแรงและความไมสงบ ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาความ

รุนแรงและความไมสงบดังกลาว 

งานที่ศึกษาเก่ียวกับปญหาความขัดแยงในชายแดนใตมีมาตั้งแตปลายทศวรรษ 2510 เชน เรื่อง 

ปญหาความขัดแยงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต โดย อารง สุทธาศาสน ป 2519, นันทวรรณ ภูสวาง เรื่อง 

ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวังภาคใต ป 2521, พนมพร อนุรักษ เรื่อง Political Integration Policy in 

Thailand: The case of the Malay Muslim minority ป  2527, สุ รินทร พิศสุวรรณ เร่ือง Islam and 

Malay Nationalism: A case study of Malay Muslims of Southern Thailand ป  2528, ชั ย วัฒ น 

สถาอานันท เร่ือง อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณรุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต

ประเทศไทย พ.ศ. 2519-2524 ปพ.ศ. 252710 เปนตน 

                                                             
9 ดู แพร ศิริศักด์ิดําเกิง, “ความรูเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใตของสังคมไทยในรอบ 26 ป ,” ใน ชัยวัฒน สถาอานันท 

(บรรณาธิการ), แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต, กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551, หนา 108-171. 
10 ซากีย ซากีย พิทักษคุมพล, “บทสํารวจการศึกษาความขัดแยงและการแกไขปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2547-2557),” ใน อนุสรณ อุณโณ (บรรณาธิการ), หน่ึงทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับ

การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต, กรุงเทพฯ: ศนูยศกึษาสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย, 2560, หนา 189, 191.  
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หลังปพ.ศ. 2547 งานหลักๆ ในงานกลุมนี้ไดแก งานวิจัยที่ตีพิมพเปนหนังสือเร่ือง ความเปนมาของ

ทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย ของ ธเนศ อาภรณสุวรรณ ปพ.ศ. 254911, รายงานเร่ือง “รายงาน

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.): เอาชนะความรุนแรงดวยความสมานฉันท” ปพ.ศ. 

2549, งานวิจัยของ ชัยวัฒน สถาอานันท และคณะ ที่ตีพิมพออกมาเปนหนังสือในชื่อ แผนดินจินตกรรม: รัฐ

และการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต ปพ.ศ. 255112, Duncan McCargo เรื่อง Tearing Apart the 

Land: Islam and legitimacy in Southern Thailand ปพ.ศ. 2551 

2. งานท่ีมุงเนนศึกษาเร่ืองสันติวิธีและกระบวนการสรางสันติภาพ   

หลังจากปพ.ศ. 2550 เริ่มมีการพูดถึงกระบวนสันติภาพอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในกลุมองคกรภาค

ประชาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต แตอยางไรก็ตามเม่ือเทียบสัดสวนกับงานศึกษาเก่ียวกับความ

รุนแรงและความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต งานในกลุมที่ศึกษาเร่ืองสันติวิธีและกระบวนการสรางสันติภาพ

ยังมีอยูคอนขางนอย ตัวอยางงานในกลุมน้ีเชน งานศึกษาวิจัยของมูฮํามัดอายุบ ปาทาน และคณะ เร่ือง

“ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ: รายงานวิจัยสํารวจสถานภาพองคกรประชาสังคมในชายแดนใต” 

ภายใตศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, วิทยานิพนธปริญญาเอกสาขารัฐศาสตรของ ฆายนีย ช.บุญพันธ ป

พ .ศ . 2558 เรื่ อ ง An Analysis of the Role of Civil Society in Building Peace in Ethno-religious 

Conflict: A Case Study of the Three Southernmost Provinces of Thailand, งานศึกษาของ รุงรวี 

เฉลิมศรภิีญโญรัช ป พ.ศ. 2558 เรื่อง เสนทางกระบวนการสันติภาพปาตานี 

3. งานท่ีมุงเนนศึกษาทางดานอัตลักษณและวัฒนธรรมของผูคนในสามจังหวัด 

หลังเกิดเหตุการณความรุนแรงระลอกใหมในปพ.ศ. 2547 ไดมีงานศึกษาที่มุงเนนศึกษาทางดานอัต

ลักษณและวัฒนธรรมของผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนจํานวนมากเพ่ือที่จะเสริมสรางความรับรู ความ

เขาใจ อันจะนําไปสูการยอมรับในความแตกตางหลากหลายของผูคนเพ่ือที่จะอยูรวมกันไดอยางไมระแวงแคลง

ใจกัน แตอยางไรก็ตามงานชิ้นแรกที่ทําการศึกษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมของคน

ในพื้นที่มีตั้งแตป พ.ศ. 2505 โดย Thomos M. Fraser เร่ือง Rusembilan: A Malay Fishing Village in 

                                                             
11 ธเนศ อาภรณสวุรรณ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย, กรุงเทพฯ: โครงการเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตศึกษา คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), 2549.  
12 ชัยวัฒน สถาอานันท (บรรณาธิการ), แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต. 
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Southern Thailand13, งานวิทยานิพนธปริญญาเอกของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ เรื่อง “The Role of 

Women in Maintaining Ethnic Identity and Boundaries: A case of Thai Muslims (the Malay-

speaking Group) in Southern Thailand” ป 2523, โครงการทักษะวัฒนธรรม ของชัยวัฒน สถาอานันท 

และคณะ  

4. งานท่ีมุงเนนศึกษาโครงสรางรัฐ สถาบัน องคกร และกลุมที่มีบทบาทตอพื้นท่ีสามจังหวัด  

งานในกลุมนี้มีผูศึกษาทั้งบทบาทของภาครัฐ บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวตอสูกับรัฐไทย 

ตลอดจนบทบาทชองกลุมองคกรภาคประชาสังคมตอพื้น ท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ตัวอยางเชน งาน

วิทยานิพนธปริญญาโทเร่ือง “ปญหาและอุปสรรคในการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต: บทศึกษาเฉพาะชาว

ไทยอิสลาม” โดยสถิต แสงศรี ปพ.ศ. 2513, งานวิทยานิพนธปริญญาโทของสมโชติ  อองสกุล ปพ.ศ. 2521  

เรื่อง การปฏิรูปการปกครองมณฑลปตตานี (พ.ศ. 2449-2474), งานปริญญาวิทยานิพนธของ เฉลิมเกียรติ 

ขุนทองเพชร ปพ.ศ. 2529 เร่ือง“การตอตานนโยบายของรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยการ

นําของหะยีสุหลง อับดุลกาเดร พ.ศ. 2482 – 2497”, งานวิจัยของศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี และสกุรี หลังปูเตะ 

ปพ.ศ. 2551 เร่ือง การปกครองทองถ่ินแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต รายงานโครงการวิจัยการปกครอง

ทองถิ่นในจังหวัดที่มีความหลากหลายชาติพันธุ, สําเร็จ ศรีราย ปพ.ศ. 2553 เร่ือง “สงครามประชาชนใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต”, งานวิจัยของ รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ปพ.ศ. 2556 เร่ือง ถอดความคิดขบวนการเอก

ราชปาตานี 

5. งานท่ีมุงเนนศึกษาประวัติศาสตรนิพนธเกี่ยวกับปต(ปา)ตานีและประวัติศาสตรของพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต  

งานกลุมนี้มุงเนนศึกษาประวัติศาสตรนิพนธเก่ียวกับปต(ปา)ตานีและประวัติศาสตรของพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะยอนพูดถึงตั้งแตยุคอาณาจักรปตตานีที่เปนรัฐอิสระ อยางไรก็ตามแงมุมทางดาน

ประวัติศาสตรแยกไมออกจากบริบทสาเหตุความรุนแรงและความไมสงบที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต 

งานจํานวนมากในกลุมที่หนึ่งไดแตะประเด็นเร่ืองประวัติศาสตรไวไมมากก็นอย แตในการแบงประเภทงาน

ศึกษาในกลุมนี้เพื่อตองการจะยกตัวอยางงานที่ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตโดย

เฉพาะเจาะจง หรอืมุงเนนอธิบายประวัติศาสตรเปนหลัก ตัวอยางเชน บทความของชัยวัฒน สถาอานันท เร่ือง 

                                                             
13 ซากีย พิทักษคุมพล, “บทสํารวจการศึกษาความขัดแยงและการแกไขปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต ในรอบ

ทศวรรษ (พ.ศ. 2547-2557),” หนา 188-89.  
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“กรณีเจาแขกเจ็ดหัวเมือง: การเร่ิมตน “ความจริง” เกี่ยวกับปตตานี ดวยประวัติศาสตรแหงการลวง” ปพ.ศ. 

2547, บทความของ James Ockey ปพ.ศ. 2547 เร่ือง “Lesson from History: Hajji Sulong and the 

Muslim Provinces of the South”, งานวิจัยของชุลีพร  วิรุณหะ ปพ.ศ. 2548 เรื่อง ความรู 3 จังหวัด

ภาคใตผานมุมมองประวัติศาสตร, อารีฟน บินจิ และคณะ ปพศ. 2550 เร่ือง ปาตานี...ประวัติศาสตรและ

การเมืองในโลกมลายู, ครองชัย หัตถา ปพ.ศ. 2551 เร่ือง ประวัติศาสตรปตตานีสมัยอาณาจักรโบราณถึงการ

ปกครอง 7 หัวเมือง, งานศึกษาของปยดา ชลวร ปพ.ศ. 2554 เร่ือง ประวัติศาสตรปตตานีในคริสตศตวรรษที่ 

16-18 จากบันทึกของจีน รวิกิว และญี่ปุน   

งานที่ศึกษาประวัติศาสตรนิพนธเก่ียวกับปตตานี เชน งานวิจัยของชัยวัฒน สถาอานันท ปพ.ศ. 2551 

เรื่อง ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, “ความรูเร่ือง

จังหวัดชายแดนภาคใตของสังคมไทยในรอบ 26 ป,” ใน ชัยวัฒน สถาอานันท (บรรณาธิการ), แผนดิน

จินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต, ทวีศักด์ิ เผือกสม “ณ ท่ีซึ่งแสงเทียนสลัวเลือน: 

ประวัติศาสตรนิพนธปตตานีในสถานการณสูรบ” ใน ไทยใต มลายูเหนือ: ปฏิสัมพันธทางชาติพันธุบน

คาบสมุทรแหงความหลากหลาย แปลจาก Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a 

Plural Peninsula, ยงยุทธ ชูแวน, “สถานภาพงานวิจัยประวัติศาสตรภาคใตในประเทศไทย พ.ศ. 2503-

2535,” ใน แถมสุข นุมนนท และคณะ, สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตรในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 

2503-2535 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2544) 

แมวาจะมีงานท่ีศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตเปนจํานวนมากโดยเฉพาะหลังจาก

เหตุการณความรุนแรงในป พ.ศ. 2547 แตทวายังไมมีงานที่ศึกษาประวัติศาสตรของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ใตที่เปนการสํารวจ เปรียบเทียบงานเขียนทางประวัติศาสตรของพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตจากมุมมองของ

ฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางเปนระบบมากอน ดังนั้นงานวิจัยทบทวนประวัติศาสตรปต(ปา)ตานี โดยศึกษาจาก

มุมมองที่แตกตางหลากหลายในการเขียนประวัติศาสตรจะมาถมชองวางดังกลาวนี้ และจะนําไปสูการรับรู

ประวัติศาสตรในฉบับตางๆ เพื่อความเขาใจความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึน นอกจากที่แตละฝายตาง

ยึดถือประวัติศาสตรในฉบับที่แตกตางกันท่ีดํารงอยูในปจจุบัน  
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1.3 คําถามงานวิจัย 

1. เหตุการณทางประวัติศาสตรปตตานีที่เปนประเด็นขอถกเถียงไมลงรอยกันมีอะไรบาง 

2. มุมมองตอเหตุการณตางๆ ดังกลาวเปนอยางไร มีก่ีมุมมอง แตกตางกันอยางไรบาง  

 

1.4 วัตถุประสงคของการศกึษา  

1. เพื่อศึกษาเหตุการณทางประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีทั้งหมดท่ีสัมพันธกับรัฐไทย 

2. เพื่อศึกษามุมมองที่แตกตางกันตอเหตุการณทางประวัติศาสตรปตตานีจากฝายตางๆ เชน ฝายรัฐ

ไทย, ฝายปต(ปา)ตานี และนักประวัติศาสตรตางชาติ เชน มาเลเซีย เปนตน 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีทําใหแตละฝายมีมุมมองตอเหตุการณประวัติศาสตรปต(ปา)ตานี

ตางกัน (หลักฐานที่ใช, แนวคิดในการอธิบายเหตุการณ เปนตน)  

4. เพื่อศึกษามุมมองทางประวัติศาสตรที่มีความเห็นตรงกัน ลงรอยกัน สอดคลองกันระหวางสยาม

กับปต(ปา)ตาน ี

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงเหตุการณทางประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีทั้งหมดท่ีสัมพันธกับรัฐไทย 

2. เขาใจมุมมองท่ีแตกตางกันตอเหตุการณทางประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีจากฝายตางๆ เชน ฝายรัฐ

ไทย, ฝายปต(ปา)ตานี และนักประวัติศาสตรตางชาติ เชน มาเลเซีย เปนตน 

3. เขาใจปจจัยที่ทําใหแตละฝายมีมุมมองตอเหตุการณประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีตางกัน (หลักฐานที่

ใช, แนวคดิในการอธิบายเหตุการณ เปนตน) 

4. ทราบและเขาใจมุมมองทางประวัติศาสตรที่มีความเห็นตรงกัน ลงรอยกัน สอดคลองกันระหวาง

สยามกับปต(ปา)ตานี เพ่ือจะเขาใจวาในความสัมพันธระหวางสยามกับปต(ปา)ตานีไมไดมีแตเพียง

เรื่องความขัดแยงเทานั้น 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 เหตุการณประวัติศาสตรไมวาเหตุการณใดก็ตามไมไดมีแคมุมมองเดียว หรือแบบฉบับเดียว และ

บันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตรไมวาจะในรูปแบบใดก็ตามไมไดบอกเลา “ความจริง” ทั้งหมดหรือความจริง

ที่ไมสามารถโตแยงไดจากฝายอื่นๆ ดังนั้นกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยจะใชในงานวิจัยชิ้นนี้คือ การไมปฏิเสธการดํารง

อยูของการนําเสนอ “ความจริง” ตอเหตุการณประวัติศาสตรหนึ่งๆ ไมวาจะจากฝายใดก็ตาม เพ่ือตองการ

นําเสนอวาในเหตุการณประวัติศาสตรหนึ่งๆ สามารถมีมุมมองที่แตกตางกัน หรือแมกระทั่งขัดแยงกัน และทุก

มุมมองนั้นควรจะไดมีพื้นที่ในการนําเสนอ  

 

1.7 วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูล  

แผนการวิจัย 

เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเตรียมขอมูล

เบื้องตน 

x x           

การดาํเนินการวิจัย   x x         

การรวบรวมขอมูล     x x       

การวิเคราะหขอมูล       x x x    

การนําเสนอผลงานการ

วิจัยและเขียนรายงาน 

         x x x 

 

วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลในชวง 6 เดือนแรก 

 วิธีการเก็บขอมูลในชวง 6 เดือนแรกใชวิธีวิจัยเอกสาร โดยพยายามรวบรวมเอกสารทั้งชั้นตนและชั้น

รองท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรปตตานีใหไดมากที่สุด โดยเอกสารที่รวบรวมไดจากหองสมุดตางๆ จะเปน
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ภาษาไทยและอังกฤษ โดยเอกสารที่รวบรวมไดมีหลากหลายประเภท ไดแก งานวิจัย เอกสารประกอบการ

ประชุมวิชาการ วิทยานิพนธ หนังสือ บทความ เร่ืองสั้น เปนตน  

นอกจากนั้นผูวิจัยไดเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียและจังหวัดปตตานีเพ่ือทําการวิจัยเอกสาร รวบรวม

งานเขียนที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรปตตานีที่เขียนในภาษามลายู (หรือมาเลเซีย) ซึ่งการไปรวบรวมเอกสารท่ี

ประเทศมาเลเซียและจังหวัดปตตานี ผูวิจัยไดเอกสารจํานวนมากทั้งท่ีเขียนโดยคนจากประเทศไทยที่ไปศึกษา

ตอท่ีประเทศมาเลเซีย และจากนักวิชาการมาเลเซียที่ทําการศึกษาเร่ืองประวัติศาสตรปตตานี นอกจากนี้ยังมี

เอกสารของขบวนการแบงแยกดินแดนดวย  

วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลในชวง 6 เดือนหลัง 

ในชวงระยะ 6 เดือนหลังวิธีการดําเนินการวิจัยประกอบไปดวย 3 ดานหลักๆ ไดแก 

การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลในสวนที่ยังขาดอยูและไมสมบูรณ โดยเฉพาะขอมูลของฝายรัฐไทย โดยสถานท่ี

ในการคนควาไดแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรงุเทพฯ โดยขอมูลที่ตองการได อยางเชน นโยบายตางๆ ของรัฐ

ไทยในแตละยุคสมัย มุมมองของฝงรัฐไทยตอประวัติศาสตรปตตานี เน่ืองจากวาหลักฐานมุมมองประวัติศาสตร

จากฝงปตตานีรวบรวมไดในชวง 6 เดือนแรกไดจํานวนมากพอสมควร  

นอกจากนั้นผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เก็บขอมูลที่รัฐกลันตันและกรุงกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซียและ

จังหวัดปตตานีอีกที่ละหน่ึงครั้งเนื่องจากวาในชวง 6 เดือนแรกดวยขอกําจัดดานเวลาทําใหการเก็บขอมูล

กระทําไดเฉพาะที่กรุงกัวลาลัวเปอรเทาน้ัน สวนจังหวัดปตตานีมีการลงพ้ืนที่เพียงไมก่ีวันจึงยังไมไดขอมูลมาก

นั้น การลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ผูวิจัยไดเอกสารเพ่ิมเติมจํานวนหนึ่ง  

การวิเคราะหขอมูล 

ในชวง 6 เดือนหลังการทํางานหลักๆ ของผูจิวัยเนนที่การวิเคราะหขัอมูลท่ีรวบรวมมาได โดยได

วิเคราะหเปรียบเทียบการเขียน/เลาเร่ืองประวัติศาสตร มุมมองประวัติศาสตรที่แตกตางกันจากจุดยืนทาง

การเมือง รวมถึงจะวิเคราะหหลักฐานที่แตละฝายใชในการอธิบายเหตุการณประวัติศาสตร  
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เรียบเรียงนําเสนอผลการวิจัย  

 ในขั้นตอนสุดทาย ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งหมดมาเรียบเรียงนําเสนอเปนรายงาน

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณและเผยแพรในรูปแบบตางๆ ตอไป 

 

1.8 ขอบเขตในการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้ตองการศึกษาประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีที่มีความไมลงรอยกันในการเขียนหรือการเลา

เรื่องประวัติศาสตรจากมุมมองของปาตานี, รัฐไทย และมุมมองที่สามจากนักวิชาการทั้งชาวไทย ชาวมลายู 

และอ่ืนๆ โดยชวงเวลาในประวัติศาสตรตั้งแตกําเนิดรัฐปาตานีจนถึงชวงการเกิดขบวนการแบงแยกดินแดน

ในชวงทศวรรษ 2510 งานเขียนเก่ียวกับประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีมีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งผูวิจัยไดใชงาน

ประวัติศาสตรนิพนธปา(ปต)ตานีหลักๆ ในงานวิจัยนี้ดงันี้   

 1. ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีท่ีมีมุมมองเอนเอียงไปทางรัฐไทย 

 งานประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีในประเภทนี้ มักจะเปนงานเขียนโดยขาราชการของรัฐ หรือบาง

ทีเปนงานศึกษาของนักวิชาการแตมีการอธิบายประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีผานแวนหรือสายตาของรัฐไทย 

ตัวอยางงานหลักๆ ในหัวขอนี้ เชน งานเรื่อง พงศาวดารเมืองปตตานี ของพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ใน

ป พ.ศ. 2470, ประวัติเมืองปตตานี โดยพระยารัตนภักดี ปพ.ศ. 2509, งานของธวัช รัตนภิชาติ เรื่อง ประวัติสี่

จังหวัดภาคใต ป พ.ศ. 2505, งานของมานิจ ชุมสาย เรื่อง ประวัติศาสตรมลายูและปตตานี ป พ.ศ. 2517 และ

ทวีศักด์ิ ลอมลิ้ม เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางไทยกับหัวเมืองประเทศราชมลายูในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน พ.ศ. 2324-2411” พ.ศ. 2515 
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 2. ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีที่มีมุมมองเอนเอียงไปทางปาตานี  

 งานประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีที่มีมุมมองทางประวัติศาสตรเอนเอียงไปทางปาตานี สวนมาก

เปนงานท่ีเขียนโดยชาวมลายูปาตานี และนักวิชาการ ตัวอยางงานประวัติศาสตรนิพนธท่ีพูดถึงปาตานีในยุค

จารีต เชน  Hikayat Patani, ตํานานเมืองตานี  สําหรับประวัติศาสตรนิพนธเก่ียวกับปต(ปา)ตานียุคสมัยใหม 

งานที่โดดเดนไดแก Sejarah Kerajaan Melayu Patani โดย อิบรอฮิม ชุกรี งานของอิบรอฮิม ชุกรีเปนงาน

ที่สงอิทธิพลที่สําคัญที่สุดตองานเขียนเก่ียวกับประวัติศาสตรปาตานี นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอความคิดของ

กลุมขบวนการตอตานรัฐไทยดวยเชนกัน Ramli Ahmad14 ไดกลาวถึงอิบรอฮิม ชุกรี โดยอางอิงจากการ

สัมภาษณ  Tengku Jalal bin Tengku Abdil Mutalib วาชื่ออิบรอฮิม ชุกรีไม ใชชื่อ ท่ีแทจริง Sejarah 

Kerajaan Melayu Patani ประพันธโดยชาวมลายูปาตานีสี่คน โดยชื่ออิบรอฮิม ชุกรีเปนชื่อที่ทั้งสี่เห็นพอง

ตองกันใหใช และถูกใชเพียงเพื่อเหตุการณทางดานการพิมพเทานั้น15 หนังสือเลมนี้พิมพโดย Jabatan Hal 

Ehwal Ugama Islam Kelantan หลังจากพิมพออกมาแลวหนังสือเลมนี้ถูกสั่งหามเผยแพรโดยรัฐบาล

มาเลเซียตามคําขอของรัฐบาลไทย  

 หนังสือเรื่อง ปตตานี อดีต-ปจจุบัน ของ อ. บางนรา (อับดุลเราะห ลออแมน) ที่เปนงานที่เปนที่รูจัก

ของผูท่ีศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานีก็ไดรับอิทธิพลรูปแบบการเขียนและการเลาเร่ืองจากงานของอิบรอ

ฮิม ชุกรี นอกจากนี้งานเขียนโดยนักวิชาการชาวมลายูที่สําคัญคือ หนังสือเร่ือง  ปาตานี...ประวัติศาสตรและ

การเมืองในโลกมลายู โดย อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล  

                                                             
14 ชาวมาเลเซียผูศึกษาเก่ียวกับขบวนการแบงแยกดินแดนปาตานี Ramli Ahmad เปนชาวตางชาติคนแรกๆ ท่ีทําการศึกษา

เก่ียวกับเรื่องน้ี และเขาไดสัมภาษณแกนนําและผูที่มีสวนรวมในขบวนการแบงแยกดินแดนปาตานีหลายคน 
15 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” Latihan Ilmiah unuk Ijazah Sarjana Muda Sastera 

(Sejrarah) 1975/76, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1975-76, p. 5.  
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 งานเขียนโดยหนึ่งในผูที่เกี่ยวของกับขบวนการแบงแยกดินแดนปาตานี เชน งานเขียนของ Wan 

Kadir Che Man เร่ือง Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays 

of Southern Thailand  

 งานของนักวิชาการตางชาติ เชน ภาคนิพนธของ Ramli Ahmad เรื่อง “Pergerakan Pembebasan 

Patani,” ของภาควิชาประวัติศาสตร, มหาวิทยาลัยมลายา, กัวลาลัมเปอร ป 1975-76.  

 

1.9 นิยามศัพท / อธิบายศัพท / ขอตกลงเบ้ืองตน 

1. การใชคําวา ปาตานี หรือ ปตตานี ขึ้นอยูกับบริบทและการใชของเอกสารที่งานวิจัยนี้อางอิง หาก

เปนงานเขียนของทางฝงชาตินิยมมลายูปาตานี จะใชคําวา ปาตานี ในขณะที่งานเขียนของฝงรัฐไทยโดยมากจะ

ใชคําวา ปตตานี อน่ึง ในการใชคําวา ปาตานี ในบางกรณีหมายถึง อาณาจักรปาตานีในอดีต สวนปตตานี

หมายถึงจังหวัดปตตานีหลังจากที่ผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยแลว  

2. ชื่อบุคคลหลายทาน มีการสะกดที่หลากหลาย เชน ชื่อ ของหะยีสุหลง มีการสะกดทั้ง หะยีสุหลง 

ฮัจญีสุหลง และ ฮัจยีสุหลง งานวิจัยนี้ขอใชวา หะยีสุหลง และจะคงการใชตามเอกสารท่ีอางอิง, ชื่อ Tengku 

Mahmood Mahyiddeen หรอื เติงกู มะหมูด มะหยิดดิน มีการสะกดในหลากหลายรูปเชนกัน ทั้ง Tengku 

Mahmood Mahyiddeen, Tengku Mahmud Mahyuddin สวนในภาษาไทยมีการถอดเสียงหลากหลาย

รูปแบบเชนกัน มีทั้ง เติงกู มะหมูด มะหยิดดิน, เต็งกู มะหมูด มะหยิดดิน, เต็งกู มะหมูด มะหยุดดิน, เต็งกู 

มะหมูด มะไฮยิดดิน เปนตน ในงานวิจัยนี้จะขอใช Tengku Mahmood Mahyiddeen (เติงกู มะหมูด มะห

ยิดดิน) 
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3. เนื่องจากงานวิจัยนี้ใชขอมูลทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ซึ่งภาษาตางประเทศจะใส

ปเปนคริสตศักราช ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะเขียน พ.ศ. แลววงเล็บดวยค.ศ. และ ค.ศ. แลววงเล็บดวย พ.ศ. เพื่อ

ความไมสับสน และเมื่อมีการอางอิงจะใสตามตนฉบับที่เอกสารนั้นๆ ใช 
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บทที่ 2 

ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานี 

 คงจะปฏิเสธไมไดวาเหตุการณความรุนแรงที่สามจังหวัดชายแดนใตระลอกหลังที่มีจุดเริ่มตนจาก

เหตุการณการปลนปนเมื่อตนป พ.ศ. 2547 ทําใหมีงานเขียน งานศึกษา งานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตรปต(ปา)

ตานีมากข้ึนมหาศาล งานเขียนตางๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณความ

ขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึน ตลอดจนอยากจะเขาใจรากเหงาของปญหาดังกลาว แตทวาการเขียน

เกี่ยวกับประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีมีมานานกอนหนาป พ.ศ. 2547 นับรอยๆ ป หากจะนับเทาที่ยังมีหลักฐาน

ปรากฏก็คือต้ังแตสมัยอยุธยาที่เร่ืองราวของปาตานีถูกบันทึกไวในพงศาวดาร เชน พงศาวดารอยุธยา จดหมาย

เหตุ ท้ั งของไทยและตางชาติ  เชนจดหมายหลวงอุดมสมบั ติ : จดหมายเหตุในหัวเมืองปกษ ใต  สมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และจดหมายเหตุลาลูแบร เปนตน   

 แตอยางไรก็ตาม งานเขียนประเภทพงศาวดารมีการถูกชําระในยุคหลังจากนั้น ซึ่งหมายความวา

ทัศนคติ โลกทัศน มุมมองท่ีปรากฏในพงศาวดารอยุธยาที่พวกเราไดอานอาจไมไดหมายถึงมุมมองของคนใน

สมัยอยุธยาหากแตเปนมุมมองของคนที่เก่ียวของกับการชําระพงศาวดารในชวงเวลานั้นๆ  

 งานเขียนทางประวัติศาสตรปต(ปา)ตานี ถูกเขียนขึ้นจากบุคคล กลุมคนหลายฝายที่มีสถานะ มุมมอง 

จุดยืนทางการเมือง ผลประโยชนแตกตางกัน ซึ่งยอมสงผลตอการตีความทางประวัติศาสตรท่ีจะปรากฏออกมา

ในงานเขียนทางประวัติศาสตร ดังนั้นในการเขียนประวัติศาสตรเก่ียวกับปต(ปา)ตานีในแตละชิ้นอาจจะมีความ

แตกตางกันข้ึนอยูกับมุมมองและการตีความของผูสรางหรือผูเขียนงานนั้นๆ  

ในบทน้ีผูวิจัยจะศึกษาประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานี และบริบทที่งานเขียนทางประวัติศาสตรหรือ

ประวัติศาสตรนิพนธเก่ียวกับปต(ปา)ตานีถูกเขียน ถูกผลิตหรือถูกสรางขึ้นมา และจะอภิปรายถึงความหมาย

ของประวัติศาสตร ประวัติศาสตรนิพนธ และความจริงทางประวัติศาสตรดวย  

 

2.1 ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรนิพนธ และความจริงทางประวัติศาสตร   

 ประวัติศาสตร หรือ history มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา historia ซึ่งหมายถึง การคนควาหรือ

ความรูซึ่งไดมาจากการไตสวน สวนคําวา “ประวัติศาสตร” มาจากการสมาสระหวางคําวา ประวัติ (ปสตฺติ) ใน

ภาษาบาลี กับคําวา ศาสตร (ศาสฺตฺร) ในภาษาสันสกฤต  
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ประวัติศาสตรเปนคําที่มีความหมายหลากหลายและไดถูกนิยามไวหลายแบบ โดยมีนักประวัติศาสตร

หลายทานใหนิยามประวัติศาสตรไวตางๆ มากมาย ตัวอยางเชน  

ประวัติศาสตร คือ เร่ืองในอดีตของมนุษยชาติ 

ประวัติศาสตร คือ การศึกษาเร่ืองราวในอดีต 

ประวัติศาสตร คือ ศาสตรที่วาดวยความพยายามที่จะตอบคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยในอดีต 

ประวัติศาสตร คือ การศึกษาความเปนมาของมนุษยชาติ หรือ สังคมใดสังคมหนึ่งตั้งแตอดีต ปจจุบัน 

ถึงอนาคต โดยอาศัยวิธีการท่ีเปนท่ีรูจักกันวา วิธีของประวัติศาสตร (historical method) 

ประวัติศาสตร คือ ความเปนมาของการตอสูระหวางชนชั้น 

ประวัติศาสตร คือ ความทรงจําวาดวยประสบการณของมนุษย ซึ่งถาหากถูกลืมหรือละเลย ก็เทากับ

วาเราไดยุติแนวทางอันบงชี้วาเราคือมนุษย 

ประวัติศาสตร คือ ทุกสิ่งท่ีมนุษยไดทํา ไดคดิ ไดหวัง หรือไดรูสึก 

ประวัติศาสตรหมายถึง การไตสวนเขาไปใหรูถึงความจริง เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยชาติ ที่เกิดขึ้น

ในชวงใดชวงหนึ่งของอดีต 

ประวัติศาสตร คือ การเขียนขอเท็จจริงของเหตุการณและประสบการณในอดีตที่นักประวัติศาสตร

เห็นวามีคุณคาขึ้นมาใหมโดยอาศัยการคนควา วิเคราะหและตีความจากหลักฐานทั้งปวงท่ีมีอยู 

ประวัติศาสตร หมายถึง การรวบรวม ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร ซึ่งมีผูบันทึกหรือจดจําไว 

แลวเรียบเรียงขึ้นใหมใหใกลเคียงกับความเปนจริง   

ประวัติศาสตร  คือ ความคิดของนักประวัติศาสตรที่ สรางขึ้นใหมจากการศึกษาความคิดใน

ประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร เปนสาขาวิชาที่ไมเปนวิทยาศาสตรมากที่สุดแมวาจะเปนวิชาที่มีคุณคาที่จะตองเรยีนรู 

ขอเท็จจริงในประวัติศาสตรนั้นเปนขอเท็จจรงิไดเชนเดียวกับขอเท็จจรงิทางวิทยาศาสตร 

ประวัติศาสตรเปนวิทยาศาสตรไมนอยและไมมากไปกวากัน 
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ประวัติศาสตร คือ สิ่งท่ีไดเกิดขึ้นจริง 

จากตัวอยางนิยามดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวาประวัติศาสตรมีสองความหมายกวางๆ คือ 

ประวัติศาสตรคือสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีต และ ประวัติศาสตรคือสาขาวิชาหรือศาสตรแขนงหนึ่งที่เก่ียวของ

กับการรับรู, ความจํา, การทําความเขาใจ, การเขียน และการสรางคําอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งตรงกับสิ่งที่ 

W. H. Waslsh ไดเขียนไววาประวัติศาสตรเปนคําที่มีความหมายสองอยาง กลาวคือ ความหมายแรก

ประวัติศาสตรหมายถึงการกระทําทั้งหมดทั้งมวลของมนุษยในอดีต และ ความหมายที่สองคือ ประวัติศาสตร

คือการเลาเร่ืองหรืองานเขียนเกี่ยวกับการกระทําทั้งหมดทั้งมวลของมนุษยในอดีต16  

นอกจากนิยามความหมายของประวัติศาสตรสองความหมายซึ่ง เปนที่ยอมรับกันในหมูนัก

ประวัติศาสตรแลว ธงชัย วินิจจะกูลไดเสนอวาประวัติศาสตรยังมีความหมายที่สาม คือ ความเชื่อ อุดมการณที่

สรางขึ้นจากพ้ืนฐานของสองความหมายแรก นั่นคือมีพื้นฐานอยูกับอดีตที่เชื่อวาจริง ซึ่งเปนผลผลิตของ

การศึกษาหรือความรูท่ีทําใหเราเชื่อวาอดีตเปนอยางนั้น ความรูความเชื่อเก่ียวกับอดีตก็กอรูปเปนความเชื่อ

และอุดมการณบางอยางท่ีมีคนยึดมั่นถือมั่น อุดมการณทางประวัติศาสตรจึงไมใชความรู แตเปนความเชื่อฝง

หัวที่ทรงอิทธิพลจนมักเปนกรอบ (frame) ของการสรางความรูประวัติศาสตรในความหมายที่สอง17 

 ในนิยามหรือความหมายที่สองนั้นคือสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้จะนํามาวิเคราะห หัวใจหลักของความหมาย

ของประวัติศาสตรแบบที่สองคือการพยายามคนหา “ความจริง” เพ่ืออธิบายเหตุการณในอดีตของมนุษยใน

สังคม แตมิไดหมายความวาประวัติศาสตรสามารถจําลองเอาความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมาใหปรากฏสูสายตา

ของผูชม (ผูอ าน) แบบที่มันได เคยเกิด ข้ึนจริงๆ ในอดีตได  เนื่องจากความจริงทางประวัติศาสตรมี

ลักษณะเฉพาะคือ ไมสามารถผลิตซ้ําหรอืจําลองแบบข้ึนใหมได เปนเหตุการณซึ่งมีเพียงคร้ังเดียวและผานเลย

ไป และอยูนอกเหนอืการบังคับควบคุม  

 ความจริงทางประวัติศาสตร ไมไดมาจากหลักฐานท่ีนักประวัติศาสตรสามารถเขาถึงไดเทานั้น หาก

ความจริงทางประวัติศาสตรยังถูกประกอบสรางขึ้นจากการเลือก การไมเลือก ดุลยพินิจของนักประวัติศาสตร

ในการใชหลักฐาน ในการตีความหลักฐาน ไปจนถึงการนําเสนอสิ่งที่นักประวัติศาสตรเชื่อวาคือความจริงทาง

ประวัติศาสตร  

                                                             
16 W. H. Walsh, An Introduction to Philosophy of History, London: Hutchinson University Library, 1967, p. 

16.  
17 ธงชัย วินิจจะกูล, ออกนอกขนบประวัติศาสตรไทย: วาดวยประวัติศาสตรนอกขนบและวิธีวิทยาทางเลือก, นนทบุร:ี ฟา

เดียวกัน, 2562, หนา 3.  
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เราไมสามารถที่จะเขียนประวัติศาสตรขึ้นตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งที่นักประวัติศาสตรจะ

สามารถทําไดเพียงอยางเดียวก็คือ การตีความทางประวัติศาสตร การตีความดังกลาวนี้ มิใชขอสรุปของการ

วินิจฉัยแตประการใด ทั้งนี้เพราะนักประวัติศาสตรในแตละสมัยมีสิทธิท่ีจะตีความขึ้นใหมตามความคิดเห็น 

ความสนใจ และปญหาของแตละคนไดอยางไมสิ้นสุด การตีความที่แตกตางกันดํารงอยูเสมอในการเขียนถึง

เหตุการณประวัติศาสตรในเร่ืองเดียวกัน 

ดังนั้นจึงปรากฏวามีเหตุการณทางประวัติศาสตรมากมายในโลกนี้ที่ไมไดมีมุมมองเดียว ตัวอยางเชน

เหตุการณที่นานกิงชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุการณการสังหารชาวยิวในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง  เปน

ตน ในกรณีของประวัติศาสตรไทยก็มีอยูหลายเหตุการณที่ยังมีความไมลงรอยกัน ไมสามารถหาขอสรุปหนึ่ง

เดียว หรือความจริงหนึ่ งเดียวที่ เปนที่ยอมรับของทุกฝายได หน่ึงในน้ันคือเรื่องเลาหรือประวัติศาสตร

ความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับรัฐปาตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 ประวัติศาสตรนิพนธคืองานเขียน งานศึกษา งานคนควาเก่ียวกับประวัติศาสตร การศึกษา

ประวัติศาสตรนิพนธไมใชงานท่ีงายเชนการแยกขาวสาลีกับแกลบ หรือการแยกแพะกับแกะ ส่ิงที่มาอยู

ตรงหนาเราคือประวัติศาสตรนิพนธ ไมใชเหตุการณในอดีตท่ีเคยเกิดข้ึนจริงๆ  เพราะวาอดีตผานไปแลว สิ่งที่

นักประวัติศาสตรเผชิญหนาคือหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บันทึกหรือไมบันทึกลงบนตัวกลางตางๆ ไมวาจะ

เปนกระดาษ หรือหลักฐานทางโบราณคดี แตหลักฐานตางๆ เหลานี้ก็ไมไดพูดกับเราโดยตรง แตเราสนทนากับ

หลักฐานเหลานี้ที่เรียกวาการตีความ ดังนั้นประวัติศาสตรหรืออดีตในประวัติศาสตรนิพนธหรืองานเขียนทาง

ประวัติศาสตรเปนสิ่งที่สรางข้ึนโดย “พวกเรา” ไมใชคนในอดีตและไมใชดวยหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี

บันทึกการกระทําของพวกเขา18 

ในงานศึกษาเก่ียวกับปต(ปา)ตานีและประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานี ชัยวัฒน สถาอานันทไดเคย

เสนอกรอบคิดวิธีวิทยาที่เรียกวา “วิธีวิทยาดวงตาคางคาว” ในการศึกษาความจริงท่ีแตกตางกันในเร่ืองเลา

หนึ่งๆ การบอกความจริง หรือการเลือกบอกความจริงบางสวน ความไมลงตัวของความจริงกับขอเท็จจริง และ 

สิ่งท่ีชัดแจงอยางยิ่งอาจจะไมใช “ความจริง” ทั้งหมด และถึงแมจะมี “ความจริง” ท่ีถูกผลิตออกมาเปนจํานวน

มาก หากแตอคติของเราอาจจะทําใหเรารับรูความจริงไดจํากัด19 

                                                             
18 Roger Spalding and Christopher Parker, Historiography: An Introduction, Manchester and New York: 

Manchester University Press, 2009, p. 3. 
19 ชัยวัฒน  สถาอานันท, ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ , กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551, หนา 40-45. 
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2.2 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีกอนพ.ศ. 2475 

 ปพ.ศ. 2475 เปนปที่สําคัญซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการกอกําเนิดรัฐประชาชาติไทยข้ึน แตไมได

หมายความวากอนหนาป พ.ศ. 2475 จะไมมีสํานึกเร่ืองชาติ หรือไมมีการบันทึกเก่ียวกับอดีตของตนเองเลย รัฐ

ไทยเร่ิมมีการปฏิรูปการจัดการปกครองหัวเมืองตางๆ ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 และกอนหนาสมัยรัตนโกสินทรก็มี

งานเขียน บันทึกการเดินทาง พงศาวดาร และงานเขียนทางประวัติศาสตรในรูปแบบอื่นๆ กอนปพ.ศ. 2475 

อยูจํานวนหนึ่งแมวาจะไมใชในรูปแบบประวัติศาสตรนิพนธแบบสมัยใหมตามแบบแผนของงานวิชาการ ใน

ขณะเดียวกันงานเขียนแบบจารีตของรัฐปาตานีก็มีเชนกัน โดยในสวนนี้จะแบงเปนงานประวัติศาสตรนิพนธปต

(ปา)ตานีออกเปนสามประเภทไดแก งานที่เขียนจากมุมมองรัฐไทย มุมมองปาตานี และมุมมองที่สามจาก

บุคคลอ่ืนท่ีไมใชคูกรณีโดยตรง 

2.2.1 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเรื่องของรัฐไทย  

งานประวัติศาสตรนิพนธปตตานีในประเภทนี้  มักจะเปนงานเขียนทางประวัติศาสตรประเภท

พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึกการเดินทาง งานเขียนโดยขาราชการของรัฐสยามที่ถูกสงไปควบคุมหัวเมือง

มลายู และงานศึกษาของนักวิชาการซึ่งมีการอธิบายประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีผานแวน มุมมอง กรอบหรือ

สายตาของรัฐไทย 

บันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับปต(ปา)ตานีปรากฎในงานเขียนประวัติศาสตรแนวจารีตที่เรียกวาพงศาวดาร 

ซึ่งพงศาวดารไมใชการเขียนประวัติศาสตรนิพนธแบบสมัยใหม และงานเขียนประเภทน้ียังถูกตั้งคําถามถึง

ความจริงแทของเรื่องราวหรือเหตุการณที่บันทึกไว เรื่องราวของปต(ปา)ตานีถูกกลาวถึงในพงศาวดารอยุธยา 

ซึ่งมีอยูหลายฉบับ ไดแก พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล , พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 ฉบับ

เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ, พระราช

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 4 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบันพัน

จันทนุมาศ (เจิม), พงศาวดารเมืองปตตานี ใน ประชุมพงศาวดารเลม 3 พงศาวดารอยุธยามีการชําระในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งทําใหโลกทัศนการมองอดีตที่ปรากฏในพงศาวดารอยุธยาถูกครอบงําดวยความคิดและ

โลกทัศนของคนในยุคสมัยรตันโกสินทรตอนตน 
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นอกจากงานเขียนประเภทพงศาวดารแลว งานเขียนแบบจารีตประเภทจดหมายเหตุก็ปรากฏวามีการ

เขียนถึงประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีเชนกัน ไดแก จดหมายเหตุกรุงธนบุรี, จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1, จดหมาย

เหตุรัชกาลที่ 2, จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3, จดหมายหลวงอุดมสมบัติ: จดหมายเหตุในหัวเมืองปกษใต สมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

ยุคสมัยที่รัฐไทยเริ่มมีการเขียนประวัติศาสตรแบบสมัยใหมคือในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อสยามกําลัง

เผชิญหนากับการรุกคืบของลัทธิลาอาณานิคม สยามมีความจําเปนที่ตองจัดระเบียบความสัมพันธทางอํานาจ

กับรัฐตางๆ รวมถึงดินแดนปาตานี จึงนําไปสูการเขียนประวัติศาสตรของปตตานี โดยผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

สรางองคความรูเก่ียวกับปตตานีไดแก สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง

ประวัติศาสตรไทย  

งานเขียนประเภทพงศาวดารและตํานานมีการผลิตซ้ําโดยขาราชการไทยในเวลาตอมาเชน งานเร่ือง 

พงศาวดารเมืองปตตานี ของพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2470, งานเร่ือง ระยะทาง

เสด็จพระราชดําเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู, งานเร่ือง ตํานานเมืองไทรบุรีและเมือง

ปตตานี20  

2.2.2 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเรื่องของปาตานี 

งานประวัติศาสตรนิพนธปาตานีที่มีมุมมองทางประวัติศาสตรโนมเอียงไปทางปาตานีสวนมากเปนงาน

ที่เขียนโดยชาวมลายูปาตานี และนักวิชาการ กอนหนาท่ีจะมีประวัติศาสตรนิพนธแบบสมัยใหม ปรากฏงาน

เขียนเก่ียวกับปาตานีในยุคจารีตจํานวนหนึ่งไดแก ฮิกายัตปาตานี (Hikayat Patani) ซึ่งเนื้อหาใน ฮิกายัตปา

ตานี ไมไดเกี่ยวของกับการสรางความเปนชนชาติหรืออัตลักษณของชาติพันธุ นอกเรื่องเรื่องการพูดถึงการ

ดํารงอยูของพระราชาหรือเจาผูปกครองดินแดนปาตานี พุทธพลเสนอวาการสรางอัตลักษณความเปนมลายูปา

ตานีเกิดขึ้นหลังจาก ฮิกายัตปาตานี หากทวา ฮิกายัตปาตานี เปนแหลงขอมูลสําคัญของการเขียนงาน

ประวั ติศ าสตรนิ พน ธชิ้ น สํ าคัญ ของปาตา นี  นั่ น คื อ  Sejarah Kerajaan Melayu Patani (ประ วัติ

ราชอาณาจักรมลายูปะตานี) โดย อิบรอฮิม ชุกรี21 ซึ่งจะไดกลาวถึงในงานประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีใน

ยุคตอไป นอกจาก ฮิกายัตปาตานี แลว งานเขียนยุคจารีตท่ีสําคัญอีกชิ้นไดแก งานเรื่อง Tarikh Patani 

                                                             
20 งานสองช้ินหลังไดถูกตีพิมพซํ้าในชวงทศวรรษ 2500 ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
21 พุทธพล มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” หนา 98.  
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(ประวัติศาสตรปาตานี) ผูเรียบเรียงคือ Syeikh Faqih Ali ในภาษามลายูอักขระอาหรับ (ยาวี) ตามคําสั่งของ

สุลตานปาตานี ปท่ีเรียบเรยีงไมแนชัดวาเมื่อใด ตอมางานชิ้นไดถูกแปลเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

2.2.3 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีจากมุมมองของฝายท่ีสาม   

นอกจากงานเขียนทางประวัติศาสตรหรือประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีจากมุมมองของฝายรัฐไทย

และปาตานีแลว ยังมีงานเขียนจากมุมมองจากบุคคล กลุมบุคคล นักวิชาการทั้งชาวไทยและตางชาติที่ศึกษา

เกี่ยวกับปต(ปา)ตานี ซึ่งสามารถเรียกไดวาเปนมุมมองท่ีสาม  

ความสนใจในการจดบันทึก ศึกษาประวัติศาสตรหรือเร่ืองราวเก่ียวกับปต(ปา)ตานีมีมายาวนาน หาก

จะนับการจดบันทึกหรือพูดถึงปต(ปา)ตานีจะพบไดในบันทึกของคนตางชาติท่ีเดินทางเขามาในอาณาจักร

อยุธยาและปาตานี เชน จดหมายเหตุลาลูแบร,  บันทึกของ คริสตอฟ คารล แฟรนแบรเกอร: ชาวออสเตรียคน

แรกในปตานีและกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2167-2168 (Christoph Carl Fernberger: the First Austrian in 

Patani and Ayudhya 1624-1625)22, รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยาของฟาน ฟลีต (วัน วลิต)  

 

2.3 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีหลังพ.ศ. 2475 – 2520 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และตามมาดวยยุคสรางชาติไทย ที่ทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในรัฐไทยครั้งใหญ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสรางของรัฐเชนนี้สงผลถึงสํานึก การบันทึก

และการเขียนเก่ียวกับประวัติศาสตรดวย ในขณะเดียวกันทางฝงปาตานีก็มีการเขียนประวัติศาสตรของตัวเอง

เมื่อตองเผชิญกับบริบททางการเมืองของภูมิภาคและโลกและความสัมพันธกับรัฐไทยที่เปลี่ยนไป  

พุทธพล มงคลวรวรรณไดเสนอวาองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีถูกสถาปนาข้ึนตั้งแต

ทศวรรษ 1950 หรือราวหลังปพ.ศ. 2490 หลังจากเกิดกรณีหะยีสุหลงและดุซงญอ23 และประวัติศาสตรนิพนธ

ปต(ปา)ตานีที่ถูกสรางขึ้นในชวงเวลานี้ไดสถาปนาโครงเรื่องหลักของประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีแบบ

ประวัติศาสตรแหงชาติไทยที่เนนประวัติศาสตรการเมือง24 กลาวถึงคือการเมืองกลายเปนเร่ืองหลักในการเขียน

ถึงประวัติศาสตรหรือเรื่องราวเกี่ยวกับปต(ปา)ตานี ซึ่งก็ไมใชเปนเรื่องที่แปลกแตอยางใด การเขียนถึง

                                                             
22 บันทึกน้ีไดรบัการแปลและเผยแพรในป พ.ศ. 2559  
23 อยางไรก็ตามกอนหนาป พ.ศ. 2490 มีงานเก่ียวกับประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีจํานวนหน่ึงดังที่ไดกลาวไปแลว 
24 พุทธพล มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” หนา 93.  
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ประวัติศาสตรของดินแดนไหนๆ ก็มักจะเริ่มตนที่เร่ืองการเมืองกอน เพราะเปนเร่ืองที่เห็นไดเดนชัดและมี

หลักฐานพอที่จะหยิบยกมาเขียนถึงได  

2.3.1 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเร่ืองของรัฐไทย 

งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตรปตตานีตั้งแตทศวรรษ 2470 จนถึงปลายทศวรรษ 2500 สวนมาก

เปนงานเขียน งานบันทึกโดยขาราชการ คนของทางการท่ีถูกสงไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชายแดนใต วัตถุประสงค

ของการเขียนก็เพื่อจะปกครองเปนหลัก  ปพ.ศ. 2505 มีงานของธวัช รัตนภิชาติ เรื่อง ประวัติสี่จังหวัดภาคใต 

และงานที่ตีพิมพโดย กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประวัติศาสตรสี่จังหวัดภาคใต นราธิวาส 

ปตตานี ยะลา สตูล และ  กองประสานราชการ กรมการปกครอง, เรื่องเก่ียวกับจังหวัดชายแดนใต ป พ.ศ. 

2507 มีการตีพิมพงานเรื่อง ระยะทางเสด็จพระราชดําเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู ตอมาป 

พ.ศ. 2509 มีงานเร่ือง ประวัติเมืองปตตานี โดยพระยารัตนภักดี และงานของหลวงคุรุนิติพิศาล (รวบรวม), 

ตํานานเมืองไทรบุรีและเมืองปตตานี ตีพิมพป พ.ศ. 250925 

ในชวงทศวรรษ 2510-2520 โดยเฉพาะในชวงปลายทศวรรษ 2520 มีงานเขียนและงานศึกษา

เกี่ยวกับประวัติศาสตรปตตานีออกมาจํานวนหนึ่ง ซึ่งไมไดจํากัดอยูแคเฉพาะผูท่ีสงไปปฏิบัติราชการที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตเทานั้น เชน งานของทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม เร่ือง “การศึกษาความสัมพันธระหวางไทยกับหัวเมือง

ประเทศราชมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ. 2324-2411” พ.ศ. 2515, งานของมานิจ ชุมสาย เร่ือง 

ประวัติศาสตรมลายูและปตตานี ป พ.ศ. 2517, งานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของพรรณงาม เงาธรรมสาร 

เรื่อง “การปกครองหัวเมืองภาคใตทั้ง 7 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ในป 2519, 

งานของขจัดภัย บุรุษพัฒน เรื่อง ไทยมุสลิม ป 2519,  บทความของ Nantawan Haemindra เรื่อง "The 

Problem of the Thai-Muslims in the Four Southern Provinces of Thailand ( Part One) "  ใ น 

Journal of Southeast Asian Studies 7, no. 2 (September 1976) และ "The Problem of the Thai-

Muslims in the Four Southern Provinces of Thailand (Part Two) ,"  ใน  Journal of Southeast 

Asian Studies 8, no. 1 (March 1977) 

 

 

                                                             
25 พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนายวิจิตร นะมาตร ณ เมรุวัดมกฎกษัตริยาราม วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2509 
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2.3.2 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเร่ืองของปาตานี 

ในชวงต้ังแตป พ.ศ. 2475-2520 ฮิกายัตปาตานี ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษในปค.ศ. 1970 (พ.ศ. 

2513) โดย A. Teeuw และ David K. Wyatt ทําใหฮิกายัตปาตานีเปนท่ีรูจักและเปนงานท่ีถูกอางอิงถึงมาก

ที่สุดชิ้นหนึ่งในงานท่ีเก่ียวของกับการศกึษาเรื่องปต(ปา)ตานี  

ในชวงหลังปพ.ศ. 2475-2520 งานเขียนทางประวัติศาสตรปาตานีท่ีมีมุมมองหรือเลาเร่ืองจากสายตา

ของคนปาตานีชิ้นสําคัญที่สุดคืองานเรื่อง Sejarah Kerajaan Melayu Patani เปนงานเขียนที่นําเสนอ

มุมมองประวัติศาสตรปาตานีในดานตรงขามกับรัฐไทยและแสดงจุดยืนทางการเมืองของปาตานี งานเขียนชิ้นนี้

มีความสําคัญอยางย่ิงและสงอิทธิพลตองานประวัติศาสตรนิพนธปาตานีจากมุมมองชาวมลายูปาตานใีนยุคตอๆ 

มา นอกจากน้ียังมีอิทธิพลตอความคิดของกลุมขบวนการตอตานรัฐไทยดวยเชนกัน Ramli Ahmad26 ได

กลาวถึงอิบรอฮิม ชุกรี โดยอางอิงจากการสัมภาษณ Tengku Jalal bin Tengku Abdil Mutalib วาชื่ออิบรอ

ฮิม ชุกรีไมใชชื่อที่แทจริง Sejarah Kerajaan Melayu Patani ประพันธโดยชาวมลายูปาตานีสี่คน โดย

ชื่ออิบรอฮิม ชุกรีเปนชื่อท่ีทั้งสี่เห็นพองตองกันใหใช และถูกใชเพียงเพื่อเหตุผลทางดานการพิมพเทานั้น27 

หนังสือเลมนี้พิมพโดย Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam Kelantan ในปค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ในภาษา

มลายูอักขระรูมี หลังจากถูกพิมพออกมาแลวหนังสือเลมนี้ถูกสั่งหามเผยแพรโดยรัฐบาลมาเลเซียตามคําขอของ

รัฐบาลไทย สวนการพิมพเผยแพรครั้งแรกเมื่อไหรในภาษาใด ยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจน28 และหนังสือเลมนี้ถูก

ตีพิมพในภาษามลายูอักขระรูมีเปนครั้งท่ีสองในปค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548 – หนึ่งปหลังเกิดเหตุการณปลนปน)   

                                                             
26 ชาวมาเลเซียผูศึกษาเก่ียวกับขบวนการแบงแยกดินแดนปาตานี Ramli Ahmad เปนชาวตางชาติคนแรกๆ ที่ทําการศึกษา

เก่ียวกับเรื่องน้ี และเขาไดสัมภาษณแกนนําและผูที่มีสวนรวมในขบวนการแบงแยกดินแดนปาตานีหลายคน 
27 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” Latihan Ilmiah unuk Ijazah Sarjana Muda Sastera 

(Sejrarah) 1975/76, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1975-76, p. 5.  
28 รอมฎอน ปนจอร ไดเสนอวา มีการประเมินวาตนฉบับนาจะประพันธเสร็จสมบูรณในปพ.ศ. 2492 (1949) จากการพิจารณา

ในตัวบทท่ีอิบรอฮิม ชุกรี กลาวไวในบทที่ 4 ซ่ึงเปนบทสุดทายวาเปนชวงเวลาที่ไดผานพนการเปล่ียนแปลงมาสูการเปน

ประชาธิปไตยมาแลวเปนเวลา 17 ป อยางเร็วท่ีสุด ตนฉบับภาษายาวีคงไดรับการตีพิมพในปขางตน แตเอกสารโรเนียวที่ขจัด

ภัย บุรุษพัฒนใชอางอิงก็ระบุวางานตนฉบับในภาษามลายูน้ันตีพิมพในป 2493 (1950) สวนบรรณาธิการรวมที่รวบรวม

ตนฉบับภาษามลายูอักขระยาวีและรูมีเอาไวในเลมเดียวกันในการตีพิมพคร้ังที่สองในป 2545 ก็ระบุเอาไวในคํานําวาไมแนชัด

วาไดมีการตีพิมพไวเมื่อใด แตตนฉบับที่มีอยูในมือของพวกเขาน้ันปรากฏตราประทับเอาไววาเปนวันที่ “15 ตุลาคม 1958” 

ดังน้ันจึงนาจะมีการพิมพและเผยแพร (อีกครั้ง) ในป 2501 (1958) ดูรายละเอียดใน รอมฎอน ปนจอร, “การผจญภัยของ 

“ปาตานี” ใน “ปตตานี”: การเมืองของถอยคําในประวัติศาสตรชาตินิยมมลายูปาตานี,” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

นานาชาติ เครือขายประวัติศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต คร้ังที่ 2 “ศาสตรแหงการจํา ศิลปแหงการลืม” วันที่ 

25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 
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Sejarah Kerajaan Melayu Patani  ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษในปค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) โดย Conner 

Bailey แ ล ะ  John N. Miksic โด ย  Center for International Studies ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย โอ ไฮ โอ 

สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นหลังเลมนี้ถูกตีพิมพซ้ําในภาษาอังกฤษโดยสํานักพิมพ Silkworm Books ในปค.ศ. 

2005 (พ.ศ. 2548)   

ทวีศักดิ์ เผือกสม เสนอวางานของอิบรอฮิม ชุกรีมีลักษณะเปนประวัติศาสตรชาติ (National History) 

มากกวาจะเปนประวัติศาสตรทองถิ่น (Local History) กลาวคือมีเปาหมายในการสงสารทางการเมือง

บางอยาง ไปพรอมๆ กับประกอบสรางอัตลักษณทางการเมืองของชนชาติมลายูปาตานี ผานประวัติศาสตร

บาดแผลที่มาจากการรุกรานของสยาม และกลายเปนรากฐานสําคัญในการใหเหตุผลรองรับตอการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองในการปลดปลอยปาตานีใหเปนอิสระ29 

 ในป พ.ศ. 2518 มีงานเร่ือง ขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี โดยกลุมแนวรวมนักศกึษามุสลิม 

โดยมี มูฮัมหมัด หลุย อาลี เปนบรรณาธิการ งานนี้แปลมาจากงานชื่อ Suara Siswa (เสียงนักเรียน) ที่ตีพิมพ

ในภาษามลายูอักขระรูมีมากอน งานชิ้นน้ีวิพากษวิจารณนโยบายและปฏิบัติการของรัฐไทยตอชาวมลายูปา

ตานีอยางรุนแรงและตรงไปตรงมา ตอมาในป 2519 มีการตีพิมพหนังสือเร่ือง ปตตานี อดีต-ปจจุบัน ของ อ. 

บางนรา (อับดุลเราะห ลออแมน) ท่ีเปนงานที่เปนที่รูจักของผูท่ีศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานีก็ไดรับ

อิทธิพลรูปแบบการเขียนและการเลาเร่ืองจากงานของอิบรอฮิม ชุกรี หนังสือเลมน้ีเผยโฉมออกมาในชวงท่ี

ความสัมพันธระหวางปาตานีกับรัฐบาลไทยตึงเครียดอยางหนักจากเหตุการณท่ีสะพานกอตอและการประทวง

ที่หนามัสยิดกลางในป 2518-2519 แมวาหนังสือเลมนี้จะถูกผลิตขึ้นจากบริบทและเหตุผลทางการเมือง และ

ไดกลายเปนหนังสือตองหาม แตหนังสือเลมนี้ก็ไดสะทอนการทํางานดวยวิธีการทางประวัติศาสตรของผูเขียน 

กลาวคือแมวาชิ้นน้ีจะไดรับอิทธิพลและพัฒนามาจากงานของอิบรอฮิม ชุกรี แตมีการอางอิงเอกสารชั้นตน มี

ความเปนวิชาการมากขึ้น30 งานชิ้นนี้ถูกตีพิมพในภาษามลายูอักขระอาหรับ (ยาวี) ในปค.ศ. 1977 (พ.ศ. 

2520) ตอมางานของ อ. บางนรา เลมนี้ถูกตีพิมพอีกครั้งในฐานะเปนเอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเรื่อง 

“โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย” จัดโดยมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมกับ 

มูลนิธิโตโยตา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช, 27-28 มีนาคม 2552  

                                                             
29 Davisakd Puaksom, “Of a Lesser Brilliance: Patani Historiography in Contention,” in Michael J. 

Montesano and Patrick Jory (eds.) Thai South and Malay North: Ethic Interaction on a Plural Peninsula, 

Singapore: NUS Press, 2008, p. 87. 
30 พุทธพล มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” หนา 99.  
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2.3.3 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีจากมุมมองของฝายท่ีสาม   

งานศึกษาเกี่ยวกับปต(ปา)ตานีจากมุมมองที่สามในชวง พ.ศ. 2475-2520 มีงานสําคัญๆ เชน เร่ือง 

Rusembilan: A Malay Fishing Village in Southern Thailand โด ย  Thomas M. Fraser ใน ป ค .ศ . 

1962 (พ.ศ. 2505) เปนงานชิ้นแรกๆ ในชวงยุคน้ีที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ประเพณีความเชื่อ และ

วัฒนธรรมของชาวประมงในหมูบานรูสะมิแล จังหวัดปตตานี แมวางานนี้จะเปนงานศึกษาโดยใชแนวทาง

การศึกษาแบบชาติพันธุนิพนธ แตผูวิจัยก็ขอหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเนื่องจากวางานชิ้นนี้ไดแตะประเด็นเร่ือง

ประวัติศาสตรอยูไมนอยโดยเฉพาะที่เก่ียวของกับประวัตศิาสตรการปกครองของรัฐไทย 

ในชวงปลายทศวรรษ 2510 ซึ่งเปนชวงที่เกิดขบวนการตอตานรัฐไทยกอตั้งเปนองคกรอยางเปนรูป

เปนราง มีงานของนักวิชาการตางชาติที่ศึกษาเก่ียวกับขบวนการของชาวมลายูปาตานีท่ีตองการเรียกรองเอก

ราช  ไดแก  ภาคนิพนธของ Ramli Ahmad เร่ือง “Pergerakan Pembebasan Patani,” (ขบวนการ

ปลดปลอยปาตานี) ของภาควิชาประวัติศาสตร, มหาวิทยาลัยมลายา, กัวลาลัมเปอร ป 1975-76. สวนของ

นักวิชาการไทยมีงานของอารง สุทธาศาสน เร่ือง ปญหาความขัดแยงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต ในปพ.ศ. 

2519 ในชวงเวลาไลเลี่ยกัน  

 

2.4 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีพ.ศ. 2521 – 254631 

แพร ศิริศักดิ์ดําเกิงไดทําการสํารวจวรรณกรรมสถานภาพองคความรูเก่ียวกับสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตระหวางป พ.ศ. 2521-2546 กลาวคือกอนชวงเกิดเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตระลอกลาสุด ผลการสํารวจพบวางานเขียนประเภทงานวิจัยและวิทยานิพนธเก่ียวกับประวัติศาสตรมี

จํานวนนอยมาก และสวนใหญเปนงานเขียนในแนวทางประวัติศาสตรทองถ่ินที่อิงอยูกับประวัติศาสตรกระแส

หลักของรฐัชาติ32 

                                                             
31 สําหรับการสํารวจทบทวนวรรณกรรมงานศึกษาเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตมีผูเคยทําไวแลวอยางดี โปรดดู แพร ศิริศักดิ์

ดําเกิง, “ความรูเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใตของสังคมไทยในรอบ 26 ป,” ใน ชัยวัฒน สถาอานันท (บรรณาธิการ), แผนดิน

จินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงในภาคใต, กรุงเทพฯ: มติชน, 2551, หนา 108-171. และ ชัยวัฒน สถา

อานันท, ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ, กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2551.  
32 แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, “ความรูเรื่องจังหวัดชายแดนใตของสังคมไทยในรอบ 26 ป,” หนา 147-150. อางใน พุทธพล 

มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” หนา 93.  
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2.4.1 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเรื่องของรัฐไทย  

ในชวงระหวางป พ.ศ. 2521-2546 มีการตีพิมพซ้ํางานเกาๆ และหนวยงานราชการก็ยังคงผลิตงาน

เขียนประวัติศาสตรเก่ียวกับปต(ปา)ตานีออกมา เชน งานเรื่อง ประวัติศาสตรมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวัด

ปตตานี ปพ.ศ. 2528 นอกจากนี้ในชวงทศวรรษ 2520-2530 เปนชวงเวลาที่กระแสการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่นเฟองฟูในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร มีงานประวัติศาสตรนิพนธที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรปต

(ปา)ตานีจํานวนหนึ่ง ตัวอยางเชน งานของนันทวรรณ ภูสวาง เรื่อง ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต ป 

2521, งานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของสมโชติ อองสกุล เร่ือง “การปฏิรูปการปกครองมณฑลปตตานี 

พ.ศ. 2449-2474” ปพ.ศ. 2521, งานของเตช บุนนาค เรื่อง ขบถ ร.ศ. 121 ในป 2524, งานวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโทของเฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร เรื่อง “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดยการนําของหะยีสุหลง อับดุลการเดร พ.ศ. 2482-2497” ในป 2529, งานของปยนาถ 

บุนนาค เร่ือง นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2474-2516) 

ในป 2534 เปนตน  

แตอยางไรก็ตาม พุทธพลเสนอวาการศึกษาและงานเขียนประวัติศาสตรปาตานีที่ถูกเขียนในฐานะ

ประวัติศาสตรทองถิ่นในชวงเวลานี้ถูกนําเสนอในรูปแบบประวัติศาสตรทองถิ่นที่อิงกับประวัติศาสตรไทย 

กลาวคือศึกษาประวัติศาสตรปาตานีภายใตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรฐัไทย ในท่ีนี้หมายถึงการปฏิรูปการ

ปกครองของรัฐไทยในชวงตนศตวรรษที่ 20 ดังนั้นจึงไมอาจกลาวไดวาเปนการเขียนประวัติศาสตรทองถิ่นโดย

เอาปาตานีเปนศนูยกลางอยางแทจรงิ33 

2.4.2 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเรื่องของปาตานี 

ในชวงป พ.ศ. 2521-2546 งานเขียนทางประวัติศาสตรจากมุมมองปาตานีจะเปนงานเขียนของ

ขบวนการเคลื่อนไหวตางๆ เชน งานของ The Central Committee, the Department of Information of 

the PULO เรื่อง Patani Case ตีพิมพป ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524), งานของกลุม Bersatu เร่ือง Hidup Mati 

Bangsa Melayu Patani ในป ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  

งานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของวันกาเดร เจะมาน (Wan Kadir Che Man) เรื่อง “Muslim 

Elites and Politics in Southern Thailand” ปค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ศึกษาบทบาทชนชั้นนํามลายูมุสลิม

ทางการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต และวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของวันกาเดร เจะมาน 

                                                             
33 พุทธพล มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” หนา 95.  
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ในปค .ศ . 1990 (พ .ศ. 2533) เรื่อง “Muslim Separatism: the Moros of Southern Philippines and 

the Malays of Southern Thailand” ศึกษาขบวนการแบงแยกดินแดน ตั้งแตโครงสราง แกนนํา สมาชิก 

แนวคิดอุดมการณ ไปจนถึงยุทธศาสตรและยุทธวิธีตางๆ  

ปค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) มีงานเรื่อง Pengantar Sejarah Patani ของ Ahmad Fathy al-Fatani 

ตีพิมพในอักขระรูมี งานชิ้นนี้มาจากบันทึกคําบรรยายของ Ahmad Fathy al-Fatani ที่บรรยายใหนักศึกษา

ปตตานีที่อาศัยอยูในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียฟง34 ตอมาในป พ.ศ. 2543 โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีไดแปลงานชิ้นน้ี เปนภาษาไทย

ในชื่อ ประวัติศาสตรปตตาน ีผูแปลคือ นิอับดุลรากิ๊บ ศิริเมธากุล 

ในปพ.ศ. 2541 งานเร่ือง Sejarah Kerajaan Melayu Patani ของอิบรอฮิม ชุกรี ไดรับการแปล

เปนภาษาไทยชื่อวา ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตาน ีภายใตโครงการแปลและเรียบเรียงตํารา ของโครงการ

จัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยผูแปล

คือ ดร. หะสัน หมัดหมาน และมะหามะซากี เจะหะ โดย ผศ. ดลมนรรคจ บากาเปนผูเรียบเรียง ซึ่งในปค.ศ. 

1985 (พ.ศ. 2528) หนังสือเลมนี้เคยไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษในชื่อ History of the Malay Kingdom 

of Patani โดยนักวิชาการชาวอเมริกัน 2 ทานคือ Conner Bailey และ John N. Miksic แหง Center for 

International Studies ของ Ohio University ดังท่ีไดกลาวไปแลว 

กอนหนานี้หนังสือเร่ือง Sejarah Kerajaan Melayu Patani เปนหนังสือตองหามมากอนในยุค

เผด็จการ บริบทที่หนังสือเลมนี้ไดรับการแปลเปนภาษาไทยคือสังคมไทยเขาสูยุคประชาธิปไตย หลังการปฏิรูป

การเมืองและใชรัฐธรรมนูญปพ.ศ. 2540 และเปนยุคขอมูลขาวสารท่ีมีความเปดกวางมากขึ้นทําใหการแปล

หนังสือที่เคยเปนหนังสือตองหามเชนนี้สามารถกระทาํได  

2.4.3 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีจากมุมมองของฝายท่ีสาม   

ตอมาในชวงทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2530 เปนชวงหลังจากเกิดเหตุการณที่รูจักกันในชื่อวา 

“เหตุการณสะพานกอตอ” และตามมาดวยการรวมตัวชุมนุมประทวงของชาวบานคร้ังใหญ ภายใตบริบทเชนนี้

ไดมีงานศึกษาเก่ียวกับปตตานีที่สําคัญๆ ออกมาจํานวนหนึ่ง เชน งานของนันทวรรณ ภูสวาง เรื่อง ปญหาชาว

                                                             
34 พีรยุทธ โอรพันธ, สุรพงษ โสธนะเสถียรร และนิศา ชูโต, “เพงมองเสรีภาพในการสื่อสารผานหนังสือประวัติศาสตรปตตานี

,” วารสารบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการส่ือสาร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน 2558, หนา 6.  
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ไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต ปพ.ศ. 2521, โครงการวิจัยเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 2 โครงการภายใตสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป พ.ศ. 2527 โดยสุรินทร พิศ

สุวรรณ เรื่อง สี่จังหวัดภาคใตกับปญหาสิทธิมนุษยชน: เงื่อนไขทางการเมืองที่นําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และ ชัยวัฒน สถาอานันท เร่ือง อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณี

เหตุการณรุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทย พ.ศ 2519-2524 นอกจากนี้ยังมีงานวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกจํานวนหนึ่ง เชน วิทยานิพนธของของสุรินทร พิศสุวรรณ เร่ือง Islam and Malay Nationalism 

ในปค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) วิทยานิพนธปริญญาเอกของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะเร่ือง The Role of 

Women in Maintaining Ethnic Identity and Boundaries: A Case of Thai Muslims (The Malay-

Speaking Group) in Southern Thailand วิทยานิพนธปริญญาเอกของเสนีย หมัดหมานเรื่อง Language 

Use Loyalty among the Muslim Malay of Southern Thailand วิทยานิพนธปริญญาเอกของพนมพร 

อนุ รักษ เรื่ อ ง  Political Integration Policy in Thailand: The Case of the Malay Muslim Minority 

วิทยานิพนธปริญญาเอกของอุทัย ดุลยเกษมเรื่อง Education and Ethnic Nationalism: A Study of the 

Muslim Malays in Southern Siam บทความของชัยวัฒน สถาอานันท เร่ือง “Pattani in the 1980s”  

ในชวงเวลาพ.ศ. 2534-2543 เปนชวงที่งานศึกษาเก่ียวกับปตตานีโดยนักวิชาการไทยมีจํานวนลดลง

เนื่องจากเหตุการณความรนุแรงเบาบางลง แตก็มีงานวิจัยที่เก่ียวของกับปตตานีจํานวนหน่ึง แตที่สามารถจัดให

เปนเร่ืองที่เก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานีมี จํานวนไมมาก เชน งานวิจัยโดยพรพันธุ เขมคุณาลัย เรื่อง 

“การศึกษาทรรศนะของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีตอนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของ

รัฐ” ปพ.ศ. 2533 

สําหรับนักวิชาการตางชาติ ชวงเวลาทศวรรษ 2530-2540 ปรากฏงานศึกษาท่ีเก่ียวของกับปต(ปา)

ตานี จํานวนมาก เชน งานของ Ronald James May เร่ือง “The Religious Factor in Three Minority 

Movements: the Moro of the Philippines, the Malays of Thailand, and Indonesia’s West 

Papua” ใน ป ค .ศ . 1992 (พ .ศ . 2535) แ ล ะ  ง า น ข อ ง  Syed Serajul Islam เรื่ อ ง  “The Islamic 

Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the Philippines” ในป ค .ศ . 
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1998 (พ.ศ. 2541) ศึกษาเปรียบเทียบการตอสูของขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตของ

ไทยกับพ้ืนที่ อ่ืนๆ ที่เกิดปญหาในลักษณะใกลเคียงกัน งานของ Mohd. Zamberi A. Malek เรื่อง Umat 

Islam Patani: Sejarah dan Politik (อิสลามิกชนปาตานี: ประวัติศาสตรและการเมือง) ในป ค.ศ. 1993 

(พ.ศ. 2536), เร่ือง Patani dalam Tamadun Melayu (ปาตานีในอารยธรรมมลายู) ป ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 

2537) งานของ Nik Anuar Nik Mahmud เร่ือง The Malay Unrest in South Thailand: An Issue in 

the Malay-Thai Border Relations ป ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) งานนี้วิเคราะหปญหาความไมพอใจของ

ชาวมลายูมุสลิมที่มีตอรัฐไทยและนัยทางการเมืองระหวางประเทศที่ เกิดขึ้น งานของ Ahamd Omar 

Chapakia เร่ือง “Politik Thai dan Reaksi Masyarakat Islam di Selatan Thailand, 1932-1994 (การ

เมืองไทยและปฏิกิริยาของชุมชนอิสลามในภาคใตของไทย, 2475-2537), งานของ อภิรัฐ สะมาแอ ป 2542 

วิทยานิพนธในภาษามลายูเรื่อง “Politik dan Islam di Narathiwat Thailand 1970-1980” (การเมืองใน

อิสลามในจังหวัดนราธิวาส), งานของ Mohd. Zamberi A. Malek เรื่อง Harimau Malaya: Biografi 

Tengku Mahmood Mahyiddeen (เสือมลายา: ชีวประวัติของเติงกู มะหมูด มะหยิดดิน) ในป ค.ศ. 1999 

(พ.ศ. 2542)  

งานของกลุมนี้พยายามอธิบายและวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดขบวนการเรียกรองเอกราช ปจจัยตางๆ 

เชน การปกครองของรัฐ, ศาสนา, ชาติพันธุ, การศึกษา ตลอดจนมีการศึกษาเปรียบเทียบกับขบวนการใน

รูปแบบเดียวกันท่ีเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน เชนที่ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ชัยวัฒน สถา

อานันทไดเสนอวางานศึกษาเก่ียวกับปตตานีในชวงป 2534-2543 นักวิชาการในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตและในสังคมไทยมักจะใหความสําคัญเฉพาะกับปญหาที่เกิดข้ึนพื้นที่ปตตานี แตนักวิชาการตางชาติจะ

สนใจเปรียบเทียบปญหาที่เกิดขึ้นที่ปตตานีกับที่อื่นๆ ที่เกิดปญหาคลายๆ กันมากกวาวามีความแตกตางหรือ

คลายคลึงกันอยางไร35  

 

                                                             
35 ชัยวัฒน, ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 67-8.  
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2.5 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีพ.ศ. 2547 ถึงปจจุบัน36  

หลังเกิดเหตุการณปลนปนในเดือนมกราคมป พ.ศ. 2547 มีงานศึกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ และอื่นๆ 

เกี่ยวกับปตตานีออกมาเปนจํานวนมาก มีทั้งที่ตีพิมพซ้ํา และเปนงานศึกษาใหม ซึ่งสวนใหญเปนงานศึกษาทาง

ประวัติศาสตร เพื่อทําความเขาใจรากเหงาที่มาของปญหาความขัดแยงโดยเฉพาะจากแวดวงนักวิชาการ 

ปญญาชน และปราชญทองถ่ิน  

2.5.1 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานจีากมุมมองและ/หรือโครงเรื่องของรัฐไทย 

งานของครองชัย หัตถาที่เกี่ยวของกับปต(ปา)ตานีมีอยูจํานวนหนึ่งเชน เร่ือง ประวัติศาสตรปตตานี: 

สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง (ปตตานี: สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี, 2548) ปพ.ศ. 2548 เรื่อง อาณาจักรลังกาสุกะประวัติศาสตรยุคตนของคนชายแดนใต ป

พ.ศ. 2552 เอกรินทร ตวนศิรไิดเสนอวางานของครองชัยไดรับความสนใจจากเจาหนาที่ความมั่นคงของรัฐไทย

เนื่องจากวาครองชัยเปนนักวิชาการที่ไมใชชาวมลายูมุสลิม แมวาโดยเนื้อหาหลักของประวัติศาสตรปต(ปา)

ตานีท่ีครองชัยอธิบายมีความแตกตางจากสํานักประวัติศาสตรชาติ และมีความคลายคลึงกับขอเสนอและงาน

เขียนประวัติศาสตรของนักวิชาการมลายูทองถ่ิน37 อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นวางานของครองชัยควรถูก

จัดอยูในงานประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีที่มีมุมมองหรือโครงเรื่องของรัฐไทย เนื่องจากวาแมจะการ

นําเสนอประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีแบบรอบดานครอบคลุมในหลายๆ มิติมากกวางานประวัติศาสตรนิพนธ

เก่ียวกับปต(ปา)ตานีที่ ถูกผลิตมากอนหนานี้ นอกจากนี้ยังมีงานของ ยงยุทธ ชูแวน เรื่อง รัฐปตตานีใน

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยจารีตคริสตศตวรรษท่ี 16-18 ตีพิมพในป พ.ศ. 2549 เรื่อง 

คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม ป พ.ศ. 2550 และ ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสยามกับปตตานี

กอนสมัยรัตนโกสินทร ป พ.ศ. 2553  

งานของพลโทสําเร็จ ศรีหราย ปพ.ศ. 2553 ที่ศึกษาเก่ียวกับขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายู

ปตตานี โดยการสัมภาษณแนวรวมท่ีมอบตัวหรือถูกจับกุมพรอมกับเอกสารท่ียึดได แมวางานชิ้นนี้ของพลโท

สําเร็จจะเนนศึกษาขบวนการบีอารเอ็นแตการอธิบายขบวนการวามีเปาหมายใหเกิดการตอตานอํานาจรัฐไทย

                                                             
36 มีงานท่ีศึกษารวบรวมงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจํานวนหนึ่ง ไดแก อนุสรณ อุณโณ (บรรณาธิการ), 

หน่ึงทศวรรษมานษุยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนใต, กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาสังคมและวัฒนธรรมรวม

สมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2560.  
37 เอกรินทร ตวนศิริ, “หน่ึงทศวรรษภูมิทัศนงานวิจัยการเมืองชายแดนใต,” ใน อนุสรณ อุณโณ (บรรณาธิการ), หน่ึงทศวรรษ

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนใต, หนา 133.  
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จากประชาชนชาวมลายูในพ้ืนท่ีก็ยังเปนคําอธิบายที่อยูในกรอบหรือมุมมองของรัฐไทยที่มองขบวนการบีอาร

เอ็นในฐานะผูราย  

2.5.2 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีจากมุมมองและ/หรือโครงเรื่องของปาตานี 

ดังท่ีไดอภิปรายแลววางานเร่ือง Sejarah Kerajaan Melayu Patani ไดรบัการตีพิมพเผยแพรตั้งแต

ชวงปค.ศ. 1958 แตงานชิ้นนี้ไดรับการผลิตซ้ําทั้งในรูปแบบของการแปลเปนภาษาอังกฤษและไทยและใน

รูปแบบตีพิมพซ้ํา หลังเกิดเหตุการณความไมสงบ งานชิ้นนี้ไดรับการเผยแพรอีกครั้งในป พ.ศ. 2549 และงาน

เรื่อง Sejarah Kerajaan Melayu Patani ยังสงอิทธิพลตองานเขียนของนักวิชาการมลายูปาตานีอยางเชน 

งานของ อารฟีน บินจิ, ล.ลออแมน และ ซูฮัยมัย อิสมาแอล เรื่อง ปาตานี....ประวัติศาสตรและการเมืองในโลก

มลายู ตีพิมพครั้งแรกในปพ.ศ. 2550 และจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2563) ไดรับการตีพิมพซ้ํามาแลวถึง 4 คร้ัง  

อ.บางนรา เรื่อง ปตตานี อดีต-ปจจุบัน ปพ.ศ. 2551 หนังสือเลมนี้เคยตีพิมพในภาษามลายูอักขระยา

วีและรูมีมาแลวเมื่อปพ.ศ. 2519 และ 2520 อ.บางนราไดรับอิทธิพลและใชโครงเรื่องจากงานของอิบรอฮิม ชุก

รี แตอ.บางนราไดหาหลักฐานเพ่ิมเติม โดยเฉพาะหลักฐานทางดานโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อสนับสนุน

ขอเสนอของตน  

งานทั้งสามชิ้นนี้ผูเขียนเปนชาวมลายูมุสลิมปาตานี งานของทั้งสามคนนี้อธิบายประวัติศาสตรปต(ปา)

ตานีจากมุมมองของคนมลายูปาตานีซึ่งไมสอดคลองกับโครงเรื่องประวัติศาสตรปต(ปา)ที่มีมุมมองแบบรัฐไทย 

นอกจากน้ีในชวงนี้มีงานของนักวิชาการที่เขียนงานโดยเนนศึกษาชาวมลายูและรัฐมลายู คืองานเรื่อง 

บุหงารายา: ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของชาวมลายู ของ ชุลีพร วิรุณหะ ตีพิมพในป พ.ศ. 2553 

นอกจากนักเขียนชาวมลายูปาตานีและนักวิชาการไทยแลว นักวิชาการมาเลเซียก็ใหความสําคัญกับ

ความขัดแยงและความรุนแรงที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเชนกัน มีงานของ Nik Anuar Nik Mahmud เร่ือง Sejarah 

Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954 (ประวัติศาสตรการตอสูของชาวมลายูปาตาน,ี 1785-1954) ในป 

ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) และ The Malays of Patani: The Search for Security and Independence 

ตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551), งานของ Mohd. Zamberi A. Malek เรื่อง Pensejarahan 

Patani (ประวัติศาสตรนิพนธปาตานี), เร่ือง Tuan Guru Haji Sulong: Gugusan Cahaya Patani (ตวนกูรู

หะยี สุหลง: แสงแหงปาตานี) และเร่ือง Biografi Tengku Abdul Kadir Kamaruddeen: Raja Patani 

Terakhir (ชีวประวัติของเติงกูอับดุลกอเดร กามารุดดิน: ราชาปาตานีองคสุดทาย) ปค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) 
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งานตางๆ เหลานี้ศึกษาและเขียนงานประวัติศาสตรโดยใหความสําคัญกับมุมมองของชาวมลายูปาตานี เปน

โครงเร่ืองท่ีเนนฝายมลายูปาตานีเปนองคประธานของการเลาเร่ือง 

2.5.3 ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีจากมุมมองของฝายท่ีสาม   

งานศึกษาเกี่ยวกับปต(ปา)ตานีจากนักวิชาการหลังเกิดเหตุการณความรุนแรงระลอกใหมมีเปนจํานวน

มาก โดยเฉพาะงานประวัติศาสตรโดยนักวิชาการท้ังจากในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จากสวนกลาง 

ตลอดจนนักวิชาการตางชาติที่สนใจศึกษาพื้นที่ดังกลาว  

ในปพ.ศ. 2547 มีงานรวมบทความเร่ือง ประวัติศาสตร “ปกปด” ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: รัฐ

ปตตานีใน ‘ศรีวิชัย’ เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร ซึ่งมีสุจิตต วงษเทศ เปนบรรณาธิการ มีบทความ

ของธงชัย วินิจจะกูล เรื่อง “เร่ืองราวจากชายแดน: สิ่งแปลกปลอมตอตรรกะทางภูมิศาสตรของประวัติศาสตร

แหงชาติไทย” ท่ีวิพากษวิจารณแนวคิดชาตินิยมไทยวาสงผลโดยตรงตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชายแดน

ภาคใต, งานของ ศรศีกัร วัลลิโภดม เรื่อง “ศรีวิชัยในรัฐปตตานี” 

งานที่ตีพิมพซ้ํา เชน งานของเฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร เรื่อง หะยีสุหลง อับดุลกาเดร กบฏ...หรือ

วีรบุรุษแหงสี่จังหวัดภาคใต งานชิ้นนี้ไดถูกนํามาตีพิมพซ้ําในปพ.ศ. 2547  

บทความสํารวจงานเขียนของชัยวัฒน  สถาอานันท เร่ือง “Patani in the 1980s: Academic 

Literature as Political Stories” ไดถูกนํามาตีพิมพ ใหมในงานของชัยวัฒนเองเรื่อง The Life of this 

World: Negotiated Muslim Lives in Thai Society ในปค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)38  

คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติปพ.ศ. 2549 ไดตีพิมพรายงานเรื่อง “รายงาน

คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.): เอาชนะความรุนแรงดวยความสมานฉันท” 

วิเคราะหสาเหตุของปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตและนําเสนอทางแกปญหา โดยในรายงาน

ฉบับน้ีไดอธิบายปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นวามีสามระดับไดแก ความรุนแรงระดับชั้นบุคคล ความรุนแรง

                                                             
38 Chaiwat Satha-Anand, “Patani in the 1980s: Academic Literature as Political Stories,” in Chaiwat Satha-

Anand, The Life of this World: Negotiated Muslim Lives in Thai Society, (Singapore: Marshal Cavendish, 

2005), pp. 29-59.   
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ระดับชั้นโครงสราง และความรุนแรงระดับวัฒนธรรม ซึ่งประวัติศาสตรถูกจัดรวมเปนหนึ่งในความรุนแรงระดับ

วัฒนธรรม39 อยางไรก็ตามรายงานของกอส.ฉบับนี้ถูกวิพากษวิจารณอยางเขมขนจากนักวิชาการ40 

งานอีกชิ้นท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึนคืองานของ 

ธเนศ อาภรณสุวรรณ เร่ือง ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย ปพ.ศ. 2549 โดยงาน

ชิ้นนี้เคยเผยแพรในภาษาอังกฤษมากอนในชื่อ Origins of Malay Muslim “Separatism” in Southern 

Thailand โดยผูเขียนไดรับทุนวิจัยจาก Asian Research Institute (ARI) มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร งาน

ชิ้นนี้มุงทําความเขาใจเหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจากมุมมองทางดานประวัติศาสตร 

และการเกิดข้ึนของวาทกรรมวาดวยลัทธิแบงแยกดินแดนของรัฐไทย  

งานของนักวิชาการทั้งไทยและตางชาติพยายามที่จะหาคําตอบวาอะไรคือสาเหตุของการปะทุข้ึนของ

เหตุการณความรุนแรงระลอกใหม อนุสรณ อุณโณ เสนอวางานศึกษาเกี่ยวกับชายแดนใตหลังป พ.ศ. 2547 

แตกตางจากงานเขียนในชวงทศวรรษกอนหนาคือไมไดเนนวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหว แตเนนศึกษาวา

เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร เพราะเหตุใดจึงทวีความเขมขนขึ้น และใครอยูเบื้องหลัง

เหตุการณ โดยจําแนกการศึกษาไดเปนสองกลุมใหญๆ ไดแก 1) กลุมที่เห็นวาเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้น

ระลอกใหมเปนผลของกระแสอิสลามสุดโตง 2) กลุมที่เห็นวาความขัดแยงที่เกิดข้ึนเปนเร่ืองทางการเมืองและ

ประวัติศาสตร41 ในป ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)  

 ง า น ข อ ง  Duncan McCargo เรื่ อ ง  Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in 

Southern Thailand ในปค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เสนอวาศาสนาอิสลามไดเปนขออางอันชอบธรรมที่ชาว

มลายูมุสลิมใชในการตอสูทางการเมือง แม็คคารโกเสนอวาปญหาชายแดนใตคือปญหาทางการเมือง สําหรับ

ขอเสนอทางออกสําหรับปญหาความรุนแรงคือการพิจารณาเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ (autonomy) 

สําหรับจังหวัดชายแดนใตซึ่งเปนพ้ืนที่ๆ กลุมชาติพันธุมลายูไดรบัผลกระทบโดยตรงจากการสรางรัฐประชาชาติ

                                                             
39 ซากีย พิทักษคุมพล, “บทสํารวจการศึกษาความขัดแยงและการแกไขปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต ในรอบ

ทศวรรษ (พ.ศ. 2547-2557),” หนา 198.  
40 ดู จิรวัฒน แสงทอง และ ทวีศักดิ์ เผือกสม, “ความหลากหลายที่หายไป: บทวิจารณรายงานคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ

สมานฉันทแหงชาต ิ(กอส.),” ฟาเดียวกัน ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549), หนา 112-120.  

 
41 อนุสรณ อุณโน, “บทนํา: หนึ่งทศวรรษงานเขียนชายแดนใตภายใตเหตุการณความไมสงบระลอกใหม,” ใน อนุสรณ อุณโณ 

(บรรณาธิการ), หน่ึงทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนใต, หนา 9.  
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แบบใหม ซึ่งไดทําลายอัตลักษณท่ีสําคัญไดแก ความเปนชาติ ภาษา ศาสนา และประวัติศาสตรของชาวมลายู42 

ขอเสนอของแม็คคารโกเรื่องรูปแบบการปกครองพิเศษสอดคลองกับงานวิจัยของศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี และ 

สุกรี หลังปูเตะ เรื่อง “การปกครองทองถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต” ปพ.ศ. 2551 ที่เสนอ

ทางออกสําหรับปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่ดํารงอยูดวยรูปแบบการปกครองพิเศษท่ีผสมผสานและ

หลากหลาย และในป ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) มีงานวิทยานิพนธปริญญาเอกของ Francis R. Bradley เรื่อง 

“The Social Dynamics of Islamic Revivalism in Southeast Asia: the Rise of the Patani School, 

1785-1909” 

ปพ.ศ. 2551 รวมบทความวิจัยเรื่อง แผนดินจินตนาการ: รัฐและการแกไขปญหาความรุนแรงใน

ภาคใต โดยชัยวัฒน สถาอานันท เปนบรรณาธิการ มีบทความซึ่งมาจากงานวิจัยที่เนนเร่ืองประเด็นความ

ยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะปญหาสําคัญที่กอใหเกิดความรุนแรงในพื้นที่ เชนที่เสนอใน

บทความของ รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช เร่ือง “การคัดเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ทหารตํารวจกับ

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” ในขณะที่บทความของ รัตติยา สาและ เรื่อง 

“ปฏิสัมพันธ ‘ใหม’: พุทธ-มุสลิม สามจังหวัดชายแดนใต” ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธกับมุสลิมใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งผูวิจัยสรุปวานับตั้งแตเกิดเหตุการณความรุนแรงระลอกใหมปฏิสัมพันธระหวาง

ชาวไทยพุทธและมุสลิมยังไมเลวรายเกินไปแมวาระดับความสัมพันธและความไววางใจอาจจะลดลงไปเพราะ

สถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น43 ในปเดียวกันนี้ยังมีงานที่นาสนใจและสําคัญอยางย่ิง คือ งานวิจัยของ

ชัยวัฒน สถาอานันท เร่ือง ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ  ที่ตั้งคําถาม

กับการนําเสนอความจริงในเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีปต(ปา)ตานี  

 สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรเก่ียวกับอาณาบริเวณศึกษาหรือจัดตั้งศูนยศึกษาเฉพาะมีบทบาทสําคัญ

ในการสรางองคความรูเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต เชน หลักสูตรภูมิภาคศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร 

มห าวิทยาลั ย วลั ยลักษณ  และโครงการจัดตั้ งสถาบั นสมุ ท รรัฐ เอ เชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต ศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กลาวไดวาการจัดตั้งหลักสูตรและโครงการเหลานี้เปนผลพวง

จากการขยายตัวของความตื่นตัวในการศึกษาเก่ียวกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณได จัดการประชุมนานาชาติในหัวขอเร่ือง “คาบสมุทรแหงความหลากหลาย: ปฏิสัมพันธทาง

                                                             
42 เอกรินทร ตวนศิริ, “หน่ึงทศวรรษภูมิทศันงานวิจัยการเมืองชายแดนใต,” หนา 142-3.  
43 ซากีย พิทักษคุมพล, “บทสํารวจการศึกษาความขัดแยงและการแกไขปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต ในรอบ

ทศวรรษ (พ.ศ. 2547-2557),” หนา 203-4.  
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ประวัติศาสตรระหวางชาวไทย มลายู จีน และอ่ืนๆ” เมื่อเดือนกุมภาพันธ ปพ.ศ. 2547 และบทความที่

ผูเขารวมประชุมนําเสนอไดถูกตีพิมพออกมาเปนหนังสือรวมบทความชื่อ Thai South and Malay North: 

Ethnic Interactions on a Plural Peninsula ใ น ป ค .ศ .  2008 (พ .ศ . 2551) โ ด ย มี  Michael J. 

Montesano และ Patrick Jory เปนบรรณาธิการ ตอมาหนังสือเลมนี้ไดถูกแปลเปนภาษาไทยและเผยแพรใน

ป พ.ศ. 2560 ในชื่อเร่ือง ไทยใต มลายูเหนือ: ปฏิสัมพันธทางชาติพันธุบนคาบสมุรแหงความหลากหลาย โดยมี

จิรวัฒน แสงทอง และทวีศกัดิ์ เผือกสมเปนบรรณาธิการฉบับภาษาไทย 

หลังจากนั้นหลักสูตรภูมิภาคศึกษาไดจัดงานประชุมนานาชาติเรื่อง The Phantasm in Southern 

Thailand: Historical Writing on Patani and the Islamic World ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2552 และมี

การพิมพรวมบทความการประชุมนานาชาติดังกลาว เร่ือง ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใตของไทย: การเขียน

ประวัติศาสตรปาตานีและโลกอิสลาม (The Phantasm in Southern Thailand: Historical Writing on 

Patani and the Islamic World) ป พ.ศ. 2552 โดยแพทริค โจรี และ จิรวัฒน แสงทอง เปนบรรณาธิการ 

งานชิ้นนี้เสนอวาตั้งแตเกิดเหตุการณความรุนแรงระลอกใหม คนมุงเปาไปที่ศาสนาอิสลามในฐานะที่เปนฐาน

อุดมการณทางการเมืองของผูกอความไมสงบ แตไมคอยใหความสําคัญกับประวัติศาสตรนิพนธชาตินิยมมลายู

ปาตานี44 

รายงานวิจัยเร่ือง “สภาวะความเปนสมัยใหมอันแตกกระจาย: การคนหาประวัติศาสตรสังคม

วัฒนธรรมปาตานี” โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม และ ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล ป พ.ศ. 2554 เปนงานรวมบทความวิจัย

ทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของสัมพันธกับชีวิตผูคนธรรมดาที่ไมใชแคเพียงชนชั้นนําเทานั้น และพยายามขยาย

ขอบเขตใหไกลเกินกวาความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับขบวนการปลดปลอยปาตานีไปสูการศึกษาในมิติอ่ืนๆ 

เชน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม45 ป 2556 งานความบทความ โดยมี Patrick Jory เปนบรรณาธิการ 

เรื่ อ ง  Ghosts of the Past in Southern Thailand: Essays on the History and Historiography of 

Patani มีบทความ ท่ีสํ าคัญและน าสนใจหลายชิ้น  เชนงานของ Kobkua Suwannathat-Pian เรื่อ ง

“Historical Identity, Nation, and Historical-Writing: the Malay Muslims of Southern Thailand, 

1940s-1980s” 

ปพ.ศ. 2556 งานของรุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช เรื่อง ถอดความคิด ขบวนการเอกราชปาตานี ศึกษา

ขบวนการบีอารเอ็นโดยเนนศึกษาการเขารวมกับขบวนการบีอารเอ็นของกลุมเยาวชนในพ้ืนที่ ซึ่งผูศึกษาพบวา

                                                             
44 อนุสรณ อุณโน, “บทนํา: หนึ่งทศวรรษงานเขียนชายแดนใตภายใตเหตุการณความไมสงบระลอกใหม,” หนา 10.  
45 อนุสรณ อุณโน, “บทนํา: หนึ่งทศวรรษงานเขียนชายแดนใตภายใตเหตุการณความไมสงบระลอกใหม,” หนา 10. 
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คําสอนทางศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอการเขารวมกับขบวนบีอารเอ็นของกลุมเยาวชนดังกลาว การหยิบอาวุธ

ขึ้นตอสูกับรฐัไทยก็เพ่ือปลดปลอยแผนดินปาตานี46 

 ตอมาในปพ.ศ. 2557 มีหนังสือเร่ือง สยาม ปาตานี เมื่อ “ประวัติศาสตร” เปน “อันตราย” ปญหาปา

ตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม โดยมีโชคชัย วงษตานี เปนบรรณาธิการ และ ปพ.ศ. 2558 งานของชุลีพร วิ

รุณหะ เรื่อง ตําราวิชาการฉบับยอ สยาม-ปาตานีใน ‘พื้นที่สีเทา’ บทวิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธกอน

ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452)  

 

สรุป 

ประวัติศาสตรนิพนธ งานเขียน หรืองานศึกษาเกี่ยวกับปต(ปา)ตานีตั้งแตในยุคงานเขียนแบบจารีต

จนถึงปจจุบันมีความสัมพันธอยางแยกไมออกจากประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางปต(ปา)ตานีกับรัฐสยาม/

ไทย หรืออาจกลาวใหชัดเจนขึ้นไดวาเปนความสัมพันธที่เต็มไปดวยความขัดแยงและความไมสงบ ในชวงเวลาที่

ความขัดแยงรุนแรงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะมีงานเขียนออกมามากขึ้นเชนกัน ดังเชนชวงปลายทศวรรษ 2510 จนถึง

ทศวรรษ 2520 เม่ือเกิดความรุนแรงจากการกอตัวและขยายตัวของขบวนการชาตินิยมมลายูปาตานีที่ตองการ

แบงแยกดินแดน สงผลใหในชวงเวลาดังกลาวมีงานศึกษาเก่ียวกับปต(ปา)ตานีออกมาเปนจํานวนมาก และ

ในชวงตั้งแตป 2547 ก็มีงานตีพิมพออกมาจํานวนมาก ทั้งงานเขียน งานศกึษา งานวิจัยใหมๆ และงานเกาที่ถูก

นํามาตีพิมพซ้ํา  

แมวาการเขียนงานทางประวัติศาสตรหรือความรับรูเก่ียวกับปต(ปา)ตานีจะถูกควบคุมโดยการเลาเรื่อง

โดยสายตาหรือมุมมองของรัฐไทยเปนหลักในฐานะผูมีอํานาจทางการเมืองและการปกครอง รวมถึงดาน

การศึกษา แตก็ไมไดหมายความวาจะไมมีการเลาเร่ืองจากมุมมองอื่นๆ ความพยายามบอกเลาประวัติศาสตร

ปาตานีจากมุมมองของชาวมลายูมีมาตลอดในชวงเวลาตางๆ ของประวัติศาสตรปาตานี แนนอนวาจํานวน

ชิ้นงานยอมนอยกวาประวัติศาสตรนิพนธจากฝายรัฐไทยที่มีอํานาจ กําลัง และการผลิตงานทางประวัติศาสตร

อยางเปนระบบ แตชาวมลายูมุสลิมสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะเชื่อถือประวัติศาสตรในแบบฉบับของฝายชาตินิยม

มลายูมากกวาแบบฉบับของรัฐไทย ยิ่งไปกวานั้นหลังชวงป พ.ศ. 2547 การเพิ่มข้ึนของผูศึกษาและผูผลิต

งานวิจัยเก่ียวกับปต(ปา)ตานีอยางมหาศาลทําใหการผูกขาดเร่ืองเลาไมไดอยูในมือของรัฐไทยอีกตอไป  

                                                             
46 ซากีย พิทักษคุมพล, “บทสํารวจการศึกษาความขัดแยงและการแกไขปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต ในรอบ

ทศวรรษ (พ.ศ. 2547-2557),” หนา 210.  
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หลังป พ.ศ. 2547 มีความพยายามของนักวิชาการที่จะศึกษาประวัติศาสตรที่ไมไดผูกขาดอยูท่ีความ

ขัดแยงของคูขัดแยงหลักกลาวคือระหวางรัฐไทยกับขบวนการแบงแยกดินแดนเทานั้น แตศึกษาชีวิตของผูคน

ธรรมดาในมิติอ่ืนๆ ท่ีไมใชแคเร่ืองความขัดแยงและความรุนแรงอยางเดียว แตอยางไรก็ตามดวยขอจํากัดดาน

ขอมูลและหลักฐานที่จะนํามาใชในการศึกษางานศึกษาสวนใหญก็ยังคงจํากัดอยูในขอบเขตของชนชั้นนําทั้ง

สองฝาย และแมจะมีความพยายามขยายขอบเขตการศกึษาไปใหไกลวาความความขัดแยงและความรุนแรง ไป

ที่มิติอื่นๆ เชน ดานวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิตของชาวบาน แตงานสวนใหญก็ยังคงเนนที่ดานปญหาความ

ขัดแยงระหวางรัฐไทยกับปาตานีเปนหลัก ยิ่งไปกวานั้นมีนักวิชาการเสนอวาการเขียนประวัติศาสตรจาก

มุมมองของปาตานีมักเปนท่ีจับตาของหนวยงานความม่ันคงวามีแนวโนมท่ีจะสนับสนุนแนวคิดแบงแยกดินแดน 

ทําใหการศึกษาวิจัยประวัติศาสตรการเมืองของปาตานีตองดําเนินการอยางเงียบๆ และใชความระมัดระวัง

อยางมาก47 

แมวาในชวงตั้งแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมาจะมีงานศึกษาเก่ียวกับปต(ปา)ตานีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ

จากนักวิชาการทั้งในและตางประเทศที่พยายามขยายขอบเขตความรับรู ความเขาใจเก่ียวกับอดีตของ

ความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานีที่กวางออกไป อีกทั้งยังมีขอเสนอมุมมองที่ไมไดเนนศูนยกลางที่

สองคูขัดแยงหลักเทานั้น หากมองความสัมพันธของทั้งสองฝายในบริบทของภูมิภาคในชวงเวลาตางๆ แต

อยางไรก็ตามความรับรูหรือความเขาใจท่ียังคงครอบงําทั้งสองฝายก็ยังคงจํากัดอยูในคําอธิบายหรือกรอบคิด

เรื่อง “รฐัชาติ” และ “ความเปนเอกราช”  

 

ตารางที่ 1 : ประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีกับบริบททางสังคมและการเมืองต้ังแตกอน พ.ศ. 2475 ถึง

ปจจุบัน 

ชวงเวลา บริบททางสังคม

และการเมือง 

งานหลักๆ ใน

มุมมองของฝายรัฐ

ไทย 

งานหลักๆ ใน

มุมมองของฝายปา

ตานี 

งานหลักๆ ใน

มุมมองของฝายที่

สาม 

กอนพ.ศ. 2475 - พัฒนาการงาน

เขียนแนวจารีตสู

การเขียน

- พงศาวดารอยุธยา 

- จดหมายเหตุ 

- Hikayat Patani 

- Tarikh Patani 

- จดหมายเหตุลาลู

แบร 

                                                             
47 อนุสรณ อุณโน, “บทนํา: หนึ่งทศวรรษงานเขียนชายแดนใตภายใตเหตุการณความไมสงบระลอกใหม,” หนา 11. 
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ประวัติศาสตรแบบ

สมัยใหม 

- การแขงขันกัน

ขยายอํานาจของ

ประเทศมหาอํานาจ

ในยุคอาณานิคม 

- การรวมศูนย

อํานาจเขาสู

สวนกลางของรัฐ

ไทย 

- บันทึกเสด็จ

ประพาสหัวเมือง

มลายู 

 

- บันทึก

ประวัติศาสตร

อยุธยาของฟาน 

ฟลีต (วัน วลิต) 

-  The Suma 

Oriental 

-  Siam in the 

Malay Peninsula 

(A Short Account 

of the Position 

of Siam in the 

Sates of 

Kelantan, Patani, 

Legeh and Siam) 

หลังพ.ศ. 2475-

2520 

- การเกิดรฐัชาติ

แบบใหม 

- การปลดปลอย

อาณานิคมและการ

ไดรบัเอกราชของ

ชาติตางๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  

- การเกิดขบวนการ

ตอตานรัฐใน

ประเทศอ่ืนๆ 

หลังจากการเกิด

- ตีพิมพ/ผลิตซ้ํา

งานเกา 

- ประวัติสี่จังหวัด

ภาคใต 

- ประวัติศาสตรสี่

จังหวัดภาคใต 

- การศกึษา

ความสัมพันธ

ระหวางไทยกับหัว

เมืองประเทศราช

มลายูในสมัย

- Hikayat Patani 

(แปลเปน

ภาษาอังกฤษ) 

-  Sejarah 

Kerajaan Melayu 

Patani 

- ปตตาน ีอดีต-

ปจจุบัน 

-  Rusembilan: A 

Malay Fishing 

Village in 

Southern 

Thailand โดย 

Thomas M. 

Fraser 

-  Pergerakan 

Pembebasan 

Patani (ขบวนการ

ปลดปลอยปาตานี) 

- ปญหาความ
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ประเทศแบบใหม 

- การตื่นตัวทาง

การเมืองและการ

ประทวงโดย

ขบวนการและพลัง

นักศึกษาในชวง

ทศวรรษ 2510 

รัตนโกสินทร

ตอนตน พ.ศ. 

2324-2411 

- ประวัติศาสตร

มลายูและปตตานี 

- การปกครองหัว

เมืองภาคใตทั้ง 7 

ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

- ไทยมุสลิม 

ขัดแยงในสี่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

พ.ศ. 2521 - 2546 - กระแสการศึกษา

ประวัติศาสตร

ทองถ่ินเฟองฟู ชวง

ทศวรรษ 2520-

2530 

- การเปลี่ยนแปลง

และปฏิรูปทางการ

เมืองไทยหลัง

เหตุการณเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 

2535 

- การเฟองฟูของ

การศกึษาเก่ียวกับ

- ตีพิมพ/ผลิตซ้ํา

งานเกา 

- ประวัติศาสตร

มหาดไทยสวน

ภูมิภาค จังหวัด

ปตตาน ี

- ปญหาชาวไทย

มุสลิมในสี่จังหวัด

ภาคใต 

- การปฏิรูปการ

ปกครองมณฑล

ปตตานี พ.ศ. 

2449-2474 

- Suara Siswa 

-  Muslim Elites 

and Politics in 

Southern 

Thailand 

-  Muslim 

Separatism: the 

Moros of 

Southern 

Philippines and 

the Malays of 

Southern 

Thailand 

- ปญหาชาวไทย

มุสลิมในสี่จังหวัด

ภาคใต 

- สี่จังหวัดภาคใต

กับปญหาสิทธิ

มนุษยชน: เงื่อนไข

ทางการเมืองที่

นําไปสูการละเมิด

สิทธิมนุษยชนใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

- อิสลามกับความ

รุนแรง: การศึกษา
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ขบวนการแบงแยก

ดินแดนในภูมิภาค

เอเชยีตะวันออก

เฉียงใต 

- ชวงเวลาพ.ศ. 

2534-2543 

เหตุการณความ

รุนแรงเบาบางลง 

- การตอตาน

นโยบายรัฐบาลในสี่

จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดย

การนําของหะยีสุ

หลง อับดุลการเดร 

พ.ศ. 2482-2497 

- นโยบายการ

ปกครองของรัฐบาล

ตอชาวไทยมุสลิมใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต (พ.ศ. 

2474-2516) 

- การคาและ

การเมืองการ

ปกครองในอดีต 

- ประเทศราชของ

สยามในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว 

-  Pengantar 

Sejarah Patani 

-  Sejarah 

Kerajaan Melayu 

Patani (แปลเปน

ภาษาไทยและ

อังกฤษ)  

เฉพาะกรณี

เหตุการณรุนแรงใน

สี่จังหวัดชายแดน

ภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ 2519-2524 

-  Islam and 

Malay 

Nationalism 

-  The Role of 

Women in 

Maintaining 

Ethnic Identity 

and Boundaries: 

A Case of Thai 

Muslims (The 

Malay-Speaking 

Group) in 

Southern 

Thailand 

-  Language Use 

Loyalty among 

the Muslim 

Malay of 

Southern 

Thailand 

-  Political 
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Integration 

Policy in 

Thailand: The 

Case of the 

Malay Muslim 

Minority 

-  Education and 

Ethnic 

Nationalism: A 

Study of the 

Muslim Malays 

in Southern 

Siam 

-  The Religious 

Factor in Three 

Minority 

Movements: the 

Moro of the 

Philippines, the 

Malays of 

Thailand, and 

Indonesia’s West 

Papua 

-  The Islamic 

Independence 

Movements in 

Patani of 
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Thailand and 

Mindanao of the 

Philippines 

- The Malay 

Unrest in South 

Thailand: An 

Issue in the 

Malay-Thai 

Border Relation 

-  Umat Islam 

Patani: Sejarah 

dan Politik 

พ.ศ. 2547 ถึง

ปจจุบัน 

- เกิดความรุนแรง

ระลอกลาสุด 

- กระแสการฟนฟู

ศาสนาอิสลามใน

ประเทศตางๆ  

- การเฟองฟูของ

การศกึษาวิจัย

เก่ียวกับจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

- ตีพิมพ/ผลิตซ้ํา

งานเกา 

- ประวัติศาสตร

ปตตานี: สมัย

อาณาจักรโบราณ

ถึงการปกครอง 7 

หัวเมือง 

- อาณาจักรลังกาสุ

กะประวัติศาสตร

ยุคตนของคน

ชายแดนใต 

- ปาตานี....

ประวัติศาสตรและ

การเมืองในโลก

มลายู 

- ปตตาน ีอดีต-

ปจจุบัน (ตีพิมพซ้ํา) 

- ประวัติศาสตรการ

ตอสูอาณาจักร

มลายูปาตานี 

1785-1954 (แปล

จากภาษามลายู) 

- บุหงารายา: 

ประวัติศาสตรจาก

- ประวัติศาสตร 

“ปกปด” ของ 3 

จังหวัดชายแดน

ภาคใต: รัฐปตตานี

ใน “ศรีวิชัย” 

เกาแกกวารัฐ

สุโขทัยใน

ประวัติศาสตร  

- รัฐปตตานีใน

อาณาจักรศรีวิชัย 

- หะยีสุหลง อับดุล

กาเดร กบฏ...หรือ

วีรบุรษุแหงสี่
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คําบอกเลาของชาว

มลายู  

จังหวัดภาคใต 

- ความเปนมาของ

ทฤษฎีแบงแยก

ดินแดนในภาคใต

ของไทย 

- Tearing Apart 

the Land: Islam 

and Legitimacy 

in Southern 

Thailand 

- แผนดิน

จินตนาการ: รัฐและ

การแกไขปญหา

ความรุนแรงใน

ภาคใต 

- ความรุนแรงกับ

การจัดการ “ความ

จริง”: ปตตานีใน

รอบก่ึงศตวรรษ 

- Thai South and 

Malay North: 

Ethnic 

Interactions on a 

Plural Peninsula 

- ถอดความคิด 

ขบวนการเอกราช
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ปาตานี 

- สยาม ปาตานี 

เม่ือ 

“ประวัติศาสตร” 

เปน “อันตราย” 

ปญหาปาตานีกับรัฐ

ไทยในยุคหลัง

สมัยใหม 

- ตําราวิชาการฉบับ

ยอ สยาม-ปาตานี

ใน ‘พื้นที่สีเทา’ บท

วิเคราะห

ประวัติศาสตร

ความสัมพันธกอน

ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 

2452) 

- Tamadun dan 

Sosio-Politik 

Melayu Patani 
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บทที่ 3 

ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานี: มุมมองท่ีแตกตาง 

ในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานีมีความแตกตางกัน มีความไมลงรอยกัน

ในเร่ืองเลาของฝายปต(ปา)ตานีและรัฐไทยอยูคอนขางมาก และประวัติศาสตรมักถูกนํามาใชเปนเครื่องมือทาง

การเมืองเพ่ือสถาปนาความจริงในแบบฉบับของตนและแยงชิงความทรงจําของผูคนในสังคม ทั้งในสังคมของ

ตนเอง หรือในสังคมระดับท่ีกวางกวานั้น ในความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานีมีเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรที่ไมลงรอยกันอยูเปนจํานวนมาก และหลายเหตุการณเปนประวัติศาสตรบาดแผลที่ยังไมไดรับ

การชําระ ดังในตาราง  

 

ตารางที่ 2 : เหตุการณทางประวัติศาสตรที่มีความไมลงรอยกันระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานี 

เหตุการณทางประวัติศาสตรท่ียัง

มีความไมลงรอยกัน 

มุมมองรัฐไทย มุมมองปาตานี 

กําเนิดรัฐปต(ปา)ตานี เปนสวนหนึ่งของรัฐไทย เปนพื้นท่ี

ที่คนนับถือผี พราหมณ พุทธ มา

กอนท่ีจะรับอิสลาม 

ศาสนาอิสลามมีความสําคัญตอการ

กําเนิดรัฐปาตานี  

สถานะของรัฐปต(ปา)ตานี เปนประเทศราชที่อยูภายใตอํานาจ

ของสยาม 

เปนรัฐอิสระมั่งคั่ง 

สงครามระหวางสยามกับปต(ปา)

ตานีในสมัยรชักาลที่ 1 

มีความจําเปนตองควบคุมดินแดน

ในประเทศราชใหอยูภายใตอํานาจ

ดังเดิม 

รัฐไทยโหดเห้ียมในการทําสงคราม 

โดยเฉพาะการกวาดตอนเชลยปา

ตานีสูกรุงเทพ 

การแบงรัฐปต(ปา)ตานีออกเปน

เจ็ดหัวเมือง 

เจ า หั ว เมื อ งทั้ ง เจ็ ด เป น ข บ ถ 

กระดางกระเดื่องไมยอมรับอํานาจ

การปกครองของรัฐไทย  

รัฐไทยปกครองแบบไมเปนธรรม

เจาหัวเมืองทั้งเจ็ดตอสูกับการกดขี่

ขมเหง 

สนธิสัญญาแบงเขตแดนระหวาง เปนการรักษาอํานาจอธิปไตยของ รัฐปาตานีถูกยึดครองเปนอาณา
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สยามกับอังกฤษในป พ.ศ. 2452 

(ค.ศ. 1909) 

รัฐไทย รัฐไทยตองยอมเสียแดน

แดนสี่รัฐมลายูใหอังกฤษ 

นิคมโดยรัฐไทยโดยไมสมัครใจ 

นโยบายรฐันิยมสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม 

เปนนโยบายผสมกลมกลืนและการ

สรา งช าติ ซึ่ งมี ค วาม จํา เป น ใน

ขณะนั้น 

เปนการกดขี่ทางอัตลักษณอยาง

รุนแรงที่กระทําตอชาวมลายูมุสลิม 

กรณีหะยีสุหลง ขอเสนอ 7 ประการของหะยีสุหลง

ถือเปนกบฏตอรัฐไทย 

เปนวีรบุ รุษเรียกรองเพื่อใหชาว

มลายูปาตาตนีไดดําเนินชีวิตตาม

ความเชื่อของตัวเอง 

กรณีบะลูกาสาเมาะ พ.ศ. 2490 เปนการกอความไมสงบกระดาง

กระเดื่องตออํานาจรฐั 

เปนการตอสู เพ่ือเรียกรองความ

เปนธรรม 

เหตุการณท่ีดุซงญอ พ.ศ. 2491  เปนการกอความไมสงบกระดาง

กระเดื่องตออํานาจรฐั 

เปนการตอสู เพ่ือเรียกรองความ

เปนธรรม 

การกอกําเนิดของขบวนเคลื่อนไหว

ใตดิน 

ผูก อความไมสงบ ผูกอการราย 

หรอืโจรใต 

ผูเรียกรองเอกราช 

กรณีครูเปาะสู พ.ศ. 2510 โจรผูรายกอความไมสงบ ชาวบานที่ถูกทางการไทยผลักให

เปนผูราย 

เหตุการณ ท่ีสะพานกอตอ พ.ศ. 

2518 

ชาวมลายูปตตานีไมแนวโนมเปน

ผูราย 

เจาหนาที่รัฐใชอํานาจอยางไมชอบ

ธรรม 

การประทวงที่มัสยิดกลางปตตานี 

พ.ศ. 2518-2519 

ไดรับการหนุนหลังโดยขบวนการ

แบงแยกดินแดน  

ปฏิกิริยาตอบโตตอการใชอํานาจ

รัฐอยางไมเปนธรรมโดยเจาหนาที่ 

กรณีฮิญาบ พ.ศ. 2530-2531 การกอความวุนวาย ยืนยันการแสดงออกอัตลักษณทาง

ศาสนา 

กรณีกรือเซะ พ.ศ. 2530-2533 รัฐไทยมีความชอบธรรมในการ

จัดการเร่ืองตางๆ รวมถึงสถานท่ี

ทําลายสัญลักษณทางศาสนาของ
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ทางศาสนา ชาวมลายูมุสลิม 

กรณี เผ า โรง เรี ยน  1 สิ งห าคม 

2536 

การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

ปฏิกิริยาตอบโตตอการปกครองที่

ไมชอบธรรมของรัฐไทย 

ปลนปน 4 มกราคม พ.ศ. 2547 การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

ปฏิกิรยิาตอบโตตอการปกครองที่

ไมชอบธรรมของรัฐไทย 

กรณีอุมทนายสมชาย นีละไพจิตร 

พ.ศ. 2547 

- รัฐไทยใชอํานาจนอกระบบในการ

บังคับสูญหาย 

กรณียิงเขาไปในมัสยิดกรือเซะ 28 

เมษายน พ.ศ. 2547 

การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

เจาหนาที่รัฐใชความรุนแรงในการ

ปราบปรามเกินเหตุ 

ตากใบ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2547 การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

เจาหนาที่รัฐใชความรุนแรงในการ

ปราบปรามเกินเหตุ/ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

กรณี ค รู จูหลิ ง  ป งกั นมู ล  พ .ศ . 

2550 

การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

- 

กรณี ยิ งมัสยิด อัลฟุ รกอน พ .ศ . 

2552 

การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

- 

กรณี การเสี ยชี วิตของมะรอโซ 

จันทรวดี พ.ศ. 2556 

การกอความวุนวายโดย

ผูกอการราย/โจรใต 

เจาหนาที่รัฐใชความรุนแรงในการ

ปราบปรามเกินเหตุ 

กรณีการจับกุมอันวาร พ.ศ. 2556 แนวรวมผูกอการราย ความไมเปนธรรมของเจาหนาที่รัฐ

ตอชาวบาน 

 

เหตุการณที่ยกมาในตารางนั้นเปนแคตัวอยาง ซึ่งยังมีอีกหลายกรณี หลายเหตุการณที่ ยังคงถกเถียงถึง

ขอเท็จจริง มีความไมลงรอยกันในขอมูลทางประวัติศาสตรจากทั้งฝายรัฐไทยและฝายมลายูปาตานี โดยใน

งานวิจัยนี้จะขอหยิบยกมาศึกษา 5 ประเด็นหรือเหตุการณหลักๆ ไดแก สถานะของรัฐปาตานี, สนธิสัญญาแอง
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โกล-สยามป ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452), รัฐนิยมในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม, เหตุการณที่ดุซงญอ และ

เหตุการณท่ีสะพานกอตอและการประทวงที่หนามัสยิดกลางปตตานี 

 

3.1 สถานะของรัฐปต(ปา)ตานี: รัฐอิสระมั่งคั่งหรือประเทศราช 

สถานะของรัฐปตตานีกอนหนาท่ีจะเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยและถูกปกครองโดยรัฐไทยโดยสมบูรณ

หลังสนธิสัญญาแบงเขตแดนระหวางสยามกับอังกฤษในป ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ที่อังกฤษรับรองสิทธิการ

ปกครองเหนือปาตานีของรัฐไทยนับเปนจุดเร่ิมตนของความไมลงรอยกันทางประวัติศาสตรระหวางฝายปต(ปา)

ตานีกับรัฐไทย ดังปรากฏออกมาในงานเขียนทางประวัติศาสตรที่เขียนจากจุดยืนหรือมุมมองทั้งจากฝงปต(ปา)

ตานีและรัฐไทย 

มุมมองรัฐไทย  

มุมมองของฝายรัฐไทยมองวาปตตานีเปนเมืองข้ึนหรือประเทศราช ปตตานีอยูภายใตอํานาจรัฐไทยมา

โดยตลอดตั้งแตสมัยอยุธยา มุมมองเชนนี้ถูกถายทอดผานงานเขียนที่เนนเอารัฐไทยเปนศูนยกลางของการเลา

เรื่อง สวนใหญผูเขียนเปนขาราชการในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 และนักวิชาการ เชน งานเร่ือง พงศาวดารเมือง

ปตตานี ของพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ในป พ.ศ. 2470, ประวัติเมืองปตตานี โดยพระยารัตนภักดี ป

พ.ศ. 2509, งานของธวัช รัตนภิชาติ เร่ือง ประวัติสี่จังหวัดภาคใต ป พ.ศ. 2505, งานของมานิจ ชุมสาย เรื่อง 

ประวัติศาสตรมลายูและปตตานี ป พ.ศ. 2517 และทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ไทยกับหัวเมืองประเทศราชมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ. 2324-2411” พ.ศ. 2515 เปนตน 

มุมมองปาตานี 

สวนมุมมองของฝายปาตานีนั้นถือวารัฐปาตานีเปนรัฐอิสระและมีความเจริญรุงเรืองในฐานะ “รัฐ

มลายูปาตานี” ซึ่งเคยเปนศนูยกลางทางการคาและศาสนาอิสลามในแถบคาบสมุทรมลายูในชวงคริสตศตวรรษ

ที่ 16-17 มุมมองเชนนี้ถูกถายทอดโดยงานที่ผลิตโดยปญญาชนปาตานีเปนสวนใหญ เชน Sejarah Kerajaan 

Melayu Patani (ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี) โดย อิบรอฮิม ชูกรี หนังสือเลมนี้แปลเปนภาษาไทยใน

ป พ.ศ. 2525 โดยศูนยการศึกษาเก่ียวกับภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี48 และมีการ

                                                             
48 ในการตีพิมพคร้ังแรกในปพ.ศ. 2525 ใชช่ือวา ตํานานเมืองปตตานี และมีการตีพิมพครั้งท่ีสองในปพ.ศ. 2549 แปลโดย หะ

สัน หมัดหมาน เรียบเรียงโดย ประพนธ เรืองณรงค นอกจากน้ียังมีการแปลอีกสํานวนในช่ือ ประวัติราชอาณาจักมลายูปะตานี 

จัดพิมพโดยโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มอ.ปตตานี ในปพ.ศ. 2541 แปลโดย หะสัน หมัด
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แปลเปนภาษาอังกฤษในป พ.ศ. 252849 นอกจากนี้งานเขียนเรื่อง Sejarah Kerajaan Melayu Patani ยัง

สงอิทธิพลตองานเขียนเก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานีของนักเขียนในยุคตอมา นอกจาก Sejarah Kerajaan 

Melayu Patani แลวปญญาชนปาตานียังผลิตงานเขียนประวัติศาสตรออกมาอีกจํานวนหนึ่ง เชน งานของ อ. 

บางนรา เรื่อง ปตตานี: อดีต-ปจจุบัน, กรุงเทพฯ: ชมรมแสงเทียน, 2519., อารีฟน บินจิ, ล.ลออแมน และ ซู

ฮัยมัย อิสมาแอล, ปาตานี…ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต, 

2550., อาหมัด ฟตฮีอัล-ฟาตานี, ประวัติศาสตรปตตานี (Pengantar Sejarah Patani), นิอับดุลรากิ๊บ ศิริ

เมธากุล (ผูแปล), ปตตานี: โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษามหาวิทยาลัยศรี

นครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2543. เปนตน 

มุมมองท่ีสาม  

จะเห็นไดวามุมมองท่ีไมลงรอยกันในเร่ืองสถานะของรัฐปตตานีของฝายรัฐไทยและปาตานีนั้นมาจาก

จุดยืนทางการเมืองและอคติในการเขียนประวัติศาสตร อยางไรก็ดีมีงานเขียนเก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานี

ไมไดจํากัดอยูเพียงสองฝายที่เปนคูขัดแยงกันเทานั้น ยังมีงานเขียน งานศึกษา โดยนักวิชาการทั้งชาวไทยและ

ตางประเทศ และงานบันทึกของชาวตางชาติเก่ียวกับประวัติศาสตรปตตานีในชวงรัฐจารีตซึ่งทําใหไดขอมูล

เก่ียวกับปตตานีในเชิงลึกมากขึ้น เชน งานของ Tome Pires เรื่อง The Suma Oriental ในป ค.ศ. 1944 

(พ.ศ. 2487), งานของ เฮลมุท ลูคัส (บรรณาธิการ); จาริต ติงศภัทิย (บรรณาธิการรวม), คริสตอฟ คารล 

แฟรนแบรเกอร: ชาวออสเตรียคนแรกในปตานีและกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2167-2168 (Christoph Carl 

Fernberger: the First Austrian in Patani and Ayudhya 1624-1625) ที่เพ่ิงมีการแปลเปนภาษาไทย

และเผยแพรในป 2559 หรืองานของ ปยดา ชลวร เร่ือง ประวัติศาสตรปตตานีในคริสตศตวรรษที่ 16-18 จาก

บันทึกของจีน ริวกิว และญ่ีปุน ตีพิมพป 2554 เปนตน 

กําเนดิรัฐและการปกครองของปาตานี 

อาณาจักรปาตานี (Kerajaan Patani) หรือ รัฐปาตานี ซึ่งในปจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางสวนตั้งอยูทางตอนใตของคาบสมุทรไทย มีพรมแดนติดกับประเทศ

มาเลเซยี รัฐปาตานีเปนที่รูจักในฐานะเปนรัฐที่ไดรับอิทธิพลศาสนาอิสลาม เปนหนึ่งในศูนยกลางของการศึกษา

                                                                                                                                                                                              
หมาน แบะมะหามะซากี เจะหะ เรียบเรียงโดย ดลมนรรจ บากา ซึ่งตอมามีการพิมพครั้งท่ีสองในปพ.ศ. 2549 โดยสํานักพิมพ

ซิลคเวอรมบุคส โดยช่ือเรื่องมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยเปน ประวัตศิาสตรราชอาณาจักรมลายูปะตานี  
49 ปยดา ชลวร, ประวัติศาสตรปตตานีในคริสตศตวรรษที่ 16-18 จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุน, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

ซิลคเวอรม, 2554, หนา 9.   
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ศาสนาอิสลาม กลุมคนในดินแดนดังกลาวเปนคนมลายู ซึ่งมีแบบแผน ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบ

มลายู   

กําเนิดของรัฐปาตานียังคงคอนขางคลุมเครือ เชื่อกันวาดินแดนที่เปนที่ตั้งของรัฐปาตานีเคยเปนที่ตั้ง

ของอาณาจักรลังกาสุกะมากอน ลังกาสุกะปรากฏชื่อในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต (ฟอนฟลีต) ชาว

ฮอลันดา ลังกาสุกะอยูทางตอนเหนือของลําน้ําปตตานี ลังกาสุกะเปนเมืองทาอิสระ ดูแลเสนทางการคาจาก

ตะวันออกไปยังตะวันตกผานทางคอคอดกระ 

ดวยขอจํากัดดานเวลาที่ผานไปเนิ่นนานแลวและหลักฐานที่อยูรอดมาถึงปจจุบันมีกําจัด ทําใหสิ่งท่ี

หลงเหลือจนถึงปจจุบันที่จะศึกษาเรื่องการกอตั้งรัฐปตตานีจึงอยูในรูปของตํานานเสียเปนสวนมาก ตํานาน

ของเคดะหบอกวาเจาปกครองของปตตานีมาจากเคดะห มีกษัตริยองคแรกเปนผูหญิง ในขณะท่ี ฮิกายัต 

ปตตานี กลาววาคนกอตั้งรัฐปาตานีเปนกษัตริยราชวงศศรีวังสาปกครองเมืองชื่อ “โกตา มะฮลิกัย” ซึ่งเปน

เมืองตอนในและไดยายเมืองจากดินแดนตอนในมาสูบริเวนชายฝงทะเลและใหชื่อวา “ปาตานี” และตอมา

ไดรับศาสนาอิสลามมาเปนศาสนาของเมือง50  

หนังสือ Sejarah Kerajaan Melayu Patani โดยอิบรอฮิม ชุกรีใหขอมูลวา เดิมตัวเมืองปาตานีเปน

หมูบานชาวประมงเล็กๆ ซึ่งมีชาวมลายูอาศัยอยูจํานวนไมมากนัก ดินแดนทางตอนเหนือของปาตานีอยูภายใต

การปกครองของสยาม สวนทางใตของปาตาน ีอยูภายใตการปกครองของชาวมลายู  

เรื่องชื่อของเมืองปาตานีก็มีที่มาหลากหลาย ในหนังสือ Sejarah Kerajaan Melayu Patani บอกวามา

จากช่ือหัวหนาหมูบานที่ชื่อวา “ปก ตานี” ซึ่งเปนหมูบานท่ีมีทําเลที่ตั้งดี อยูติดทะเลมีอาวใหเรือมาพักเทียบทา 

มีแมนํ้าเชื่อมทะเลกับดินแดนตอนในและสามารถเพาะปลูกขาวได ทําใหกษัตริยชื่อ ราชาศรีวังสา ของโกตา มา

ลิฆัยไดยายเมืองมาสรางใกลๆ กับหมูบานของปกตานี และเมืองก็ไดขยายตัวเจริญเติบโตขึ้น มีคนเขามาอาศัย

อยูมากขึ้น มีคนมาติดตอคาขายจากหลายถิ่น ทําใหคนทั่วไปเรียกเมืองนี้วาเมืองปกตานีตามช่ือหมูบานเดิม 

เปนที่มาของชื่อ “ปาตานี” ซึ่งเปนที่รูจักในหมูพอคาและนักเดินทางชาวตางชาติ51 ทฤษฎีท่ีสอง ปาตานี มา

จากคําวา Pantai ini ซ่ึงหมายความวา “ชายหาดแหงนี้” มีที่มาจาก Hikayat Patani ที่กลาวถึงเรื่องเลาวา

สุนัขไลเนื้อของสุลตานอิสมาอิล ชาฮไดไลลากระจงขาว จนมาหยุดที่ชายหาดซึ่งตอมาคือที่ต้ังของอาณาจักรปา

                                                             
50 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs. Hikayat Patani: The Story of Patani, vol I and II, The Hague: Martinus 

Nijhoff, 1970. 
51 Ibrahim Syukri, Sejarah Kerajaan Melayu Patani, Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005, 

pp. 17-20.  
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ตานี52 นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่วาชื่อ “ปาตานี” มีที่มาจากเชื่อเกษตรกรที่ทํามาหากินอยูในบริเวณนั้น ชื่อ โตะ 

ตานี (Tok Tani) ซึ่งชาวบานเรียกกันวา เปาะ ตานี (Pak Tani) ตอมาจนกลายเปน “ปาตานี” หรือ “ปตานี” 

คําอธิบายนี้อยูในพงศาวดารชื่อ Tarikh Fathani และทฤษฎีสุดทายคืออธิบายวา “ปตานี” หรือ “ปาตานี” 

มาจากภาษาอาหรับวา “ฟาฏอนี”53 ในขณะที่งานของประพนธ เร่ืองณรงคไดอธิบายสมมติฐานเร่ืองชื่อของ 

“ปตตานี” หรือ “ปาตานี” คอนขางแตกตางไปจากทฤษฎีของการอธิบายที่มีความโนมเอียงไปทาง

ประวัติศาสตรชาตินิยมมลายู54 มีผูท่ีไดศึกษาเก่ียวกับที่มาของชื่อ “ปตตานี” “ปาตานี” “ปตานี” “ฟาฎอนี” 

อยางละเอียดลึกซึ้ง เชนงานของรัตติยา สาและ และ ประพนธ เรืองณรงค55 บทความ. “ตํานานเมือง

ปตตานี.” ใน สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ). ประวัติศาสตร “ปกปด” ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐ

ปตตานี ใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: มติชน. 2548. หนา 

318-335.  

จากหมูบานชาวประมงปาตานีที่มีคนอาศัยอยูไมมาก ปาตานีกลายเปนเมืองที่ขยายใหญขึ้น มีกษัตริย

ปกครอง เดิมคนในปตตานีนับถือศาสนาพุทธมหายานและฮินดู แตเมื่อมีการเผยแผศาสนาอิสลามจาก

อาณาจักรปาไซ กษัตริยปาตานี พญาตูนักปา หรือ ราชาอินทิรา ไดหันมานับถือศาสนาอิสลามและเปลี่ยนชื่อ

เปนสุลตานอิสมาอิล ชาห หรือมูฮัมหมัด ชาห  

Hikayat Patani ไดกลาวถึงผูปกครองปาตานีไวดังนี้56 

1. ราชาศรีวังสา หรือ พญาตู กรับ มหาจานะ ปกครองเมืองโกตา มะฮลิกัย 

2. ราชาอินทิรา หรือ พญาตูนักปา ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน สุลตานอิสมาอิล ชาห ปกครองปาตานีและ

รับศาสนาอิสลาม 

3. สุลตานมุดฮัฟฟาร ชาห (Sultan Mudhaffar Shah)  ค.ศ. ? – 1564 (พ.ศ. 2107) 

                                                             
52 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani: The Story of Patani. 
53 ดูรายละเอียดใน รัตติยา สาและ, “ปตานี ดารุสสะลาม (มลายู-อิสลาม ปตานี) สูความเปน ‘จังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส’,” ใน สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), ประวัติศาสตร “ปกปด” ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต: รัฐปตตานีใน “ศรี

วิชัย” เกาแกกวารฐัสุโขทัยในประวัติศาสตร, พิมพคร้ัง ที่ 3, กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547, หนา 235-315. 
54 ดูรายละเอียดใน รอมฎอน ปนจอร, “การผจญภัยของ “ปาตานี” ใน “ปตตานี”: การเมืองของถอยคําในประวัติศาสตร

ชาตินยิมมลายูปาตานี,” หนา 179-180. 
55 ดู รัตติยา สาและ, “ปตานี ดารุสสะลาม (มลายู-อิสลาม ปตานี) สูความเปน ‘จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส’,” หนา 

235-315. และ ประพนธ เรืองณรงค, “ตํานานเมืองปตตานี,” ใน สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), ประวัติศาสตร “ปกปด” 

ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐปตตานี ใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร, หนา 318-335.  
56 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani: The Story of Patani. 
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4. สุลตานมันซูร ชาห (Sultan Mansur Shah)  ค.ศ. 1564-1572 (พ.ศ. 2107-2115) 

5. สุลตานปาติก สยาม (Sultan Patik Siam)  ค.ศ. 1572-1573 (พ.ศ. 2115-2116) 

6. สุลตานบารดูร ชาห (Sultan Bardur Shah)  ค.ศ. 1573-1584 (พ.ศ. 2116-2127) 

7. รายาฮิเจา (Raja Hijau)    ค.ศ. 1584-1616 (พ.ศ. 2127-2159) 

8. รายาบิรู (Raja Biru)     ค.ศ. 1616-1624 (พ.ศ. 2159-2167) 

9. รายาอูงู (Raja Ungu)     ค.ศ. 1624-1635 (พ.ศ. 2167-2178) 

10. รายากูนิง (Raja Kuning)     ค.ศ. 1635-1688 (พ.ศ. 2178-2231) 

การมีผูหญิงข้ึนเปนผูปกครองไมใชเกิดข้ึนที่รัฐปาตานีเพียงแหงเดียว แตบริเวณเมืองอ่ืนๆ ใน

คาบสมุทรและหมูเกาะที่มีลักษณะเปนเมืองทาก็ปรากฎวามีผูหญิงขึ้นมาเปนผูปกครองเชนกัน เชนที่รัฐอาเจะห 

เปนตน หลักฐานของชาวตะวันตกไดแกบันทึกของนิโคลัส เกอรแวรซ (Nicholas Gervaise) ไดอธิบายการ

ปกครองของปาตานีโดยรายาในทศวรรษ 1680 ไววา 

“ปาตานีไมไดมีขนาดใหญไปกวาดินแดนอีก 3 แหง (ยะโฮร จัมบีและเกดะห) แตมีชื่อเสียง

เปนที่รูจักมากกวา โดยเฉพาะในเรื่องของการกอกบฏและสภาพการปกครองในลักษณะนี้ 

กลาวกันวาราษฎรของปาตานีไมชอบกษัตริยของตนท่ีปกครองอยางกดขี่ขมเหง จึงมีการ

เรียกรองใหมีการปลดกษัตริยออกจากบัลลังกและยกบัลลังกใหกับเจาหญิงที่ถูกเรียกวา 

“ราชินี” ซึ่งปราศจากอํานาจทางการเมืองใดๆ การบริหารประเทศเปนไปในนามของราชินี 

แตพระองคไมไดมีโอกาสมีสวนรวมในการปกครองเลย ราชินีมีสวนรับรูขอราชการแผนดิน

และตองพอใจเพียงแคเปนที่เคารพและสักการะของราษฎรเทานั้น เหลาขุนนางไมอนุญาตให

ราชินีเลือกขุนนางหรือใครเขามาบริหารประเทศไดตามใจชอบแตไมปฏิเสธสิ่งที่พระองค

ตองการเพื่อความสําราญสวนตัว พวกขุนนางยังไมอนุญาตใหพระองคสมรสแตสามารถมีคน

รักหรือคนที่พระองคพอใจ มีทรัพยสินเงินทองในการใชจายเร่ืองเสื้อผาเคร่ืองแตงกายและ

คาใชจายในพระราชวัง พระองคใชชีวิตทุกๆ วันภายในเมืองหลวง พวกเครื่องราชบรรณาการ

ดอกไมเงินดอกไมทองที่จัดสงใหสยามก็เปนไปในนามของราชินีไมใชในนามของขุนนางท่ี

บรหิารอาณาจักร”57 

                                                             
57 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani: The Story of Patani, p. 12 อางถึงใน ชุลีพร วิรุณหะ, ตํารา

วิชาการฉบับยอ สยาม-ปาตานีใน ‘พื้นที่สีเทา’ บทวิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธกอนค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452), ผลผลิต
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ขอความท่ียกมาน้ีนอกจากจะอธิบายถึงการปกครองรัฐปาตานีโดยรายาท่ีเปนผูหญิงแลว ยังชี้ชัดวาปาตานี

คอนขางมีอิสระในการปกครองตัวเอง ปาตานีไมไดมองวาการสงเคร่ืองบรรณาการใหสยามนั้นเปนการอยู

ภายใตอํานาจการปกครองของสยาม 

 ยุครุงเรืองของปาตานี  

ในราชวงศศรีวังสา หลังจากที่สุลตานอิสมาอิลเขารับศาสนาอิสลาม มีสุลตานปกครองอีกเกาองค 

รวมถึงรายาสี่องคดวย ไดแก รายาฮิเจา, รายาบีรู, รายาอูงู และรายากูนิง ซึ่งยุคทองของปตตานีคือชวงรัชสมัย

ของรายาฮิเจา (พ.ศ. 2127-2159) จนถึงรายากูนิง (พ.ศ. 2178-2231) คือตั้งแตปลายศตวรรษที่ 16 ถึงกลาง

ศตวรรษที่ 17 ที่มีความรุงเรืองทั้งดานการเมืองและการคา  

การคาของปาตานีเจริญรุงเรืองขึ้นหลังมะละกาอยูภายใตการปกครองของโปรตุเกสในป ค.ศ. 1511 

ทําใหพอคาชาวอินเดีย มลายู และชวาที่เคยทําการคาในมะละกายายฐานการคาไปยังเมืองทาใกลเคียงรวมถึง

ปาตานีดวย พอคาตางชาติที่มาคาขายกับปาตานีมีทั้งชาวจีน, ญี่ปุน, ยุโรป เชน โปรตุเกส, ฮอลันดา, อังกฤษ  

ชาวยุโรปชาติแรกที่เดินทางมายังปาตานีคอืโปรตุเกส ในปค.ศ. 1509 เรือโปรตุเกสเทียบทาที่ปาตานี 

ในปค.ศ. 1516 มานูเอล ฟลโก (Manuel Falco) ไดตั้งโรงงานโปรตุเกสขึ้นที่ปาตานี ในปค.ศ. 1538 บันทึก

ของแฟรเนาเมนดึส ปนตู (Fernao Mendes Pinto) ระบุวามีพอคาชาวโปรตุเกสราว 300 คนในปตตานี และ

รายาฮิเจายังไดอนุญาตใหชาวดัตชเปดโรงงานไดในป ค.ศ. 1602 แมวาจะมีการประทวงจากชาวโปรตุเกส จีน 

และญี่ปุน58 

ปยดา ชลวร ไดศึกษาประวัติศาสตรปตตานีจากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุน ที่ชวยฉายภาพรัฐปา

ตานีในยุคจารีต เอกสารราชสํานักริวกิวชื่อ เรคิไดโฮอัง หรือ “บันทึกเอกสารล้ําคาที่ผานมาแตละสมัย” ซึ่ง

                                                                                                                                                                                              
ภายใตชุดโครงการความรู “การประกอบสรางประวัติศาสตรสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อการอยูรวมกันอยางย่ังยืน” (ปที่ 

3), กรงุเทพฯ: ศูนยมุสลมิศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558. 
58 จุฬิศพงศ จุฬารัตน และ เฮลมุท ลูกคัส, “แฟรนแบรเกอร ปตานี และอยุธยา: บริบททางประวัติศาสตร การเมือง และ

เศรษฐกิจ,” ใน เฮลมุท ลูคัส (บรรณาธิการ); จาริต ติงศภัทิย (บรรณาธิการรวม), คริสตอฟ คารล แฟรนแบรเกอร: ชาว

ออสเตรียคนแรกในปตานีและกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2167-2168 (Christoph Carl Fernberger: the First Austrian in 

Patani and Ayudhya 1624-1625), อธิคม แสงไชย, มาเรีย ปรีเปรม และ ณรงเดช พันธะพุมมี (แปล), กรุงเทพฯ: ศูนย

ยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559, 222. 
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เรียกเมืองปาตานีวา “ฝอตาหนี”59 เอกสารดังกลาวสะทอนใหเห็นวารัฐปาตานีมีความเจริญรุงเรืองและทํา

การคากับรัฐอื่นๆ ในระดับที่เขมขนมาก  

ในสมัยรายาฮิเจา การติดตอคาขายกับตางชาติเจริญรุงเรืองมาก มีเรือสินคาเขามาเทียบทาอยางไมขาด

สาย และเร่ิมการคากับฮอลันดา สเปน และอังกฤษเปนครั้งแรก พระองคยังพระราชทานพระขนิษฐาอูงูแก

สุลตานแควนปาหังเพื่อคานอํานาจกับแควนยะโฮร ตอมาในสมัยรายาบีรู ปตตานีและกลันตันรวมตัวกันเปน

สหพันธรฐัปาตานี และทรงพระราชทานพระธิดากูนิง ธิดาของพระขนิษฐาอูงูกับสุลตานแควนปาหัง แกออกญา

เดโช บุตรเจาเมืองนครศรีธรรมราช  

บันทึกของชาวตางชาติไดบันทึกไววา  

“พลเมืองปตตานีมีชายอายุ 16-60 อยูถึง 150,000 คน เมืองปตตานีมีผูคนหนาแนน เต็มไป

ดวยบานเรือน บานเรือนราษฎรนับตั้งแตประตูราชวังถึงตัวเมืองปลูกสรางเรียงรายไมขาด

ระยะ หากวามีแมวเดินบนหลังคาบานหลังแรกไปยังหลังสุดทาย ก็เดินไดโดยไมตองกระโดด

ลงบนพื้นดินเลย” และ “ปตตานีมีแควนตางๆ อยูภายใตการปกครองถึง 43 แควน รวมทั้ง

ตรังกานู และกลันตันดวย”60 

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงอํานาจทางการเมืองของปาตานีในสมัยนั้นท่ีสามารถมีแควนจํานวนมากอยูภายใต

การปกครองของปตตานี 

บันทึกการเดินทางของคริสตอฟ คารล แฟรนแบรเกอร (Christoph Carl Fernberger) นักเดินทาง

ชาวออสเตรียที่พํานักอยูที่อยุธยาและปาตานีระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2167 – 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2168 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจาทรงธรรมของอยุธยาและรายาอูงูของปาตานี ไดบรรยายถึงการ

ปกครองของรายา รวมถึงความมั่งคั่งของราชอาณาจักรปาตานีอันเน่ืองมาจากการคาดวย  

ความสัมพันธระหวางปต(ปา)ตานีกับสยาม  

ความสัมพันธระหวางปต(ปา)ตานีกับรัฐอื่นๆ ไมวาจะเปนรัฐทางเหนือดินแดนปาตานี เชน อยุธยา 

นครศรีธรรมราช สงขลา หรือรัฐที่อยูทางใตลงไปหรือรัฐหมูเกาะ เชน มะกะกา ยะโฮร ปาหัง เดดะห ดํารงอยู

ในหลายมิติ ท้ังความสัมพันธทางดานการเมือง สงคราม ความรวมมือ ศาสนา และการคา  

ครองชัย หัตถา กลาววา ปตตานีและสยามมีความสัมพันธกันมายาวนาน มีชาวสยามไปตั้งถ่ินฐาน

แถบปตตานีมากอนที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยเสียอีก พ.ศ. 1885 (ค.ศ. 1342) อาณาจักรละโวอโยธยาไดมีอํานาจ

                                                             
59 ปยดา ชลวร, ประวัติศาสตรปตตานีในครสิตศตวรรษที่ 16-18 จากบันทึกของจีน รวิกิว และญ่ีปุน, 
60 “การตอสูของรัฐปตตานี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน” บันทึกของ Alexander Hamilton บทความประวัติเมืองปตตานี-

ปตตานีนครแหงสันติ 
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ปกครองเหนือเมืองปตตานีซึ่งในขณะนั้นคือเมืองโกตามหลิฆัยของอาณาจักรลังกาสุกะ ชาวเมืองโกตามหลิฆัย

ยังไดไปชวยพระเจาอูทองสรางอาณาจักรอยุธยา นอกจากนั้นกรุงศรีอยุธยาและปตตานียังไดรวมกันตอตาน

การขยายอํานาจของมะละกาในคาบสมุทรมลายูดวย สยามถือวาปตตานีเปนเมืองประเทศราชมาตั้งแตสมัย

สุโขทัย ปตตานีไดสงดอกไมเงินดอกไมทอง 3 ปตอครั้ง แตในชวงที่อาณาจักรมะละกาขยายอํานาจขึ้นมา

ตอนบนคาบสมทรมลายูชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 21 ปตตานีไดตกเปนเมืองขึ้นของมะละกาตั้งแตป พ.ศ. 2003 

จนกระทั่งปพ.ศ. 2054 โปรตุเกสไดเขาปกครองเมืองมะละกา ทําใหปตตานีกลับมาเปนอิสระ และกลับมาอยู

ภายใตอํานาจของสยามอีกครั้ง ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา61 

D. G. E. Hall เสนอวาบางแหลงขอมูลของสยามระบุวารัฐมลายูทางตอนใตอยูภายใตอํานาจของ

สยามตั้งแตสมัยสุโขทัยในคริสตศตวรรษท่ี 13 หลักฐานท่ีใหขอมูลเชนนี้คือศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงที่ระบุวา 

ค.ศ. 1292 ที่ระบุวาพอขุนรามคําแหงไดสงคณะบุคคลไปยังตอนใตของคาบสมุทรมลายูและไดยึดอํานาจการ

ปกครองเหนือบรรดารัฐมลายู62 แตในบรรดารัฐมลายูที่กลาวถึงนั้นไมไดมีชื่ออาณาจักรปาตานี ตอมาเมื่อ

สุโขทัยเร่ิมเส่ือมอํานาจและศูนยกลางของรัฐไทยยายมาอยูที่อยุธยาแทนในปลายคริสตศตวรรษท่ี 14 และอาจ

กลาวไดวาเปนยุคที่เริ่มมีความสัมพันธระหวางอาณาจักรปาตานีกับสยาม  

ทวีศักดิ์ ลอมลิ้ม อธิบายวา หัวเมืองมลายู ซึ่งหมายรวมถึงปตตานี เปรัค กลันตัน และตรังกานู ไดเปน

เมืองข้ึนของไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทัย และหัวเมืองมลายูก็มีความสัมพันธกับรัฐไทยมาตลอดสมัยอยุธยา แต

เมื่ออยุธรยาถูกพมาตีแตกในพ.ศ. 2310 หัวเมืองมลายูเหลานี้ก็เปนอิสระตลอดสมัยกรุงธนบุรี ตอมาในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 1 ไดสั่งใหยกทัพไปตีเมืองปตตานี และหัวเมืองมลายูอ่ืนๆ ก็ยอมมาขึ้นตอไทย

เหมือนกอน ทําใหไทยไดปกครองหัวเมืองมลายูมาตลอดสมัยรัตนโกสินทรตอนตน โดยเขาไดอางอิงหลักฐาน

ของทางการไทย เชน หลักฐานจากศิลาจารึกหลักท่ีหนึ่ง พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร และงานศึกษา

ของนักวิชาการตางประเทศโดยเฉพาะในยุคอาณานิคม63  

หัวใจหลักของความสัมพันธระหวางปาตานีกับอยุธยานั้นคือการที่ฝายรัฐไทยถือวาปาตานีเปนประเทศ

ราชหรือเมืองข้ึน จากการที่ปาตานีสงเคร่ืองราชบรรณาการใหอยุธยา ทวีศักดิ์ เผือกสม เสนอวาผูที่สถาปนา

มุมมองเชนนี้คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ไดนิพนธในงานทางประวัติศาสตรชิ้นหนึ่งไววา 

                                                             
61 ครองชัย หัตถา, ประวัติศาสตรปตตานี สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง, กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551, หนา 80-81.  
62 D. G. E. Hall, A History of South-East Asia, 1966, p. 116.  
63 ทวีศักด์ิ ลอมลิ้ม, ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2516, หนา 1-7. 
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“ปตตานีเปนเมืองขึ้นของไทยมาแตดึกดําบรรพ”64 ซึ่งทวีศักดิ์ วิเคราะหวาวลีวา “ดึกดําบรรพ” นั้นนาจะ

หมายถึงอาณาจักรสุโขทัย65 ในขณะที่ปาตานีมองการสงเครื่องราชบรรณาการวาแคการยอมรับการมีอํานาจที่

เขมเข็งกวาของอยุธยาในบางชวงเทานั้น และการสงเคร่ืองราชบรรณาการก็ไมไดกระทําอยางตอเนื่อง หากแต

มีบางชวงที่ปาตานีไมสงเครื่องราชบรรณาการเชนกัน จึงมิอาจกลาวไดวาปาตานีอยูภายใตการครอบครองหรือ

เปนเมืองขึ้นของอยุธยา  

ชุลีพร วิรุณหะเสนอวาในชวงคริสตศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเปนชวงที่พอจะมีหลักฐานท่ีมากพอที่จะสืบ

สาวความเปนมาของรัฐปตตานีไดก็พบวาโครงสรางอํานาจภายในรัฐปาตานียังคงอยูในลักษณะของการสราง

ความสัมพันธระหวางราชสํานักกับทองถ่ินตางๆ ซึ่งไดแกชุมชนที่อยูตามลุมนํ้ายอยๆ หลายสายและชุมชนที่อยู

ตอนในซึ่งตางมีผูปกครองชุมชนของตนเอง โยงใยเขาดวยกันอยางหลวมๆ นอกจากนั้น Hikayat Patani ยัง

พูดถึงการเคลื่อนยายพระราชวังของกษัตริยซึ่งถือเปนศูนยกลางอํานาจของรัฐไปยังทองที่ตางๆ ซึ่งทําใหได

ขอสรุปวากระบวนการสรางรัฐปาตานีไมไดเกิดขึ้นในลักษณะหรือระดับเดียวกับอยุธยา กลาวอีกอยางไดวา

ความสัมพันธระหวางปาตานีกับสยามเปนไปในลักษณะความสัมพันธระหวางรัฐใหญ (อยุธยา) และรัฐเล็ก (ปา

ตานี)66  

อยางไรก็ตาม กอนหนาคริสตศตวรรษที่ 16 พบหลักฐานของชาวตางชาติที่กลาวถึงความสัมพันธ

ระหวางปาตานีกับสยามในชวงตนคริศตศตวรรษที่ 15 คือบันทึก “สุมา โอเรียนเทิล” (Suma Oriental) ของ 

Tome Pires ที่ชาวโปรตุเกสกลาวถึงปาตานีกับสยามไววาในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 14 สมเด็จพระบรม

ราชาที่ 1 แหงอยุธยาไดรับพระธิดาของเจาผูปกครองปาตานีมาเปนพระสนมและตอมาไดสงพระโอรสที่เกิด

                                                             
64 Damrong Rachanuphap, “Histoticla Background to the Dispatches of Luang Udomsombat,” in Rama III 

and the Siamese Expedition to Kedah in 1839: The Dispatches of Luang Udomsombat, trans. Cyrill 

Skinner, ed. Justin Corfield (Clayton, Victoria: Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1993), 

pp. 1-31. อางใน ทวีศักดิ์ เผือกสม, “ณ ที่ซ่ึงแสงเทียนสลัวเลือน: ประวัติศาสตรนิพนธปตตานีในสถานการณสูรบ,” จิรวัฒน 

แสงทอง และทวีศักดิ์ เผือกสม (บรรณาธิการฉบับภาษาไทย), ไทยใต มลายูเหนือ: ปฏิสัมพันธทางชาติพันธุบนคาบสมุทรแหง

ค ว าม ห ล ากห ล าย , (แ ป ล จ าก  Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula) 

นครศรีธรรมราช: หลักสูตรอาเซียนศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวันลักษณ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, 2560, หนา 83.  
65 ทวีศักด์ิ เผือกสม, “ณ ที่ซึ่งแสงเทยีนสลัวเลือน: ประวัติศาสตรนิพนธปตตานีในสถานการณสูรบ,” หนา 83.   
66 ชุลีพร วิรุณหะ, ตําราวิชาการฉบับยอ สยาม-ปาตานีใน ‘พื้นที่สีเทา’ บทวิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธกอนค.ศ. 

1909 (พ.ศ. 2452), ผลผลิตภายใตชุดโครงการความรู “การประกอบสรางประวัติศาสตรสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือการ

อยูรวมกันอยางยั่งยืน” (ปที่ 3), กรุงเทพฯ: ศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558. 
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จากพระสนมนี้ไปครองเมืองเตมาเซะก67 Tome Pires ยังเสนอวาอิทธิพลของสยามคอนขางเขมขนที่ปาตานี 

แตกระน้ันก็ตามปาตานีก็เปนรัฐที่เปนอิสระในการดําเนินนโยบายตางๆ ในรัฐของตัวเอง68 

Nik Anuar Nik Mahmud เสนอวาการที่หลักฐานของสยามบางแหลงระบุวาหลังจากที่มะละกาตก

เปนอาณานิคมของโปรตุเกสใน ค.ศ. 1511 แลวปาตานีก็ตกอยูภายใตการควบคุมของอยุธยา ซึ่งคํากลาวนั้น

คอนขางออนเพราะในชวงเวลานั้นปาตานีก็เปนรัฐที่เขมแข็ง และถึงแมวาอาจกลาวไดวาปาตานีตกเปน

ประเทศราชของอยุธยาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 จริงก็เปนไดแคชวงเวลาสั้นๆ เนื่องจากหลังสมัยพระ

รามาธิบดีที่ 2 อยุธยาออนแอลงจากปญหาภายใน และอาณาจักรรอบๆ รวมถึงปาตานีไดถือโอกาสโจมตี

อยุธยา ทําใหปาตานีปลอดจากการถูกคุกคามจากรัฐอื่นๆ69 

หลักฐานฝายไทยซึ่งมักจะเปนหลักฐานที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรไดระบุวาปาตานีมีการสงเครื่อง

ราชบรรณาการถวายกษัตริยไทยทุก 3 ปตามหนาที่ประเทศราช โดยไดระบุรายละเอียดของเคร่ืองราช

บรรณาการวาประกอบไปดวย ตนไมเงินตนไมทองอยางละตน และสิ่งของมีคาอ่ืนๆ อีก70 บันทึกของลาลูแบร 

(La Loubere) ทูตชาวฝรั่งเศสท่ีเดินทางมาอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณชวงป พ.ศ. 2230-2231 (ค.ศ. 

1687-88) ก็ไดยืนยันวาปาตานีตองสงตนไมเงนิตนไมทองถวายกษัตริยอยุธยาทุกสามป71 

ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 ถึงสิ้นคริสตศตวรรษที่ 17 ปาตานีมีศึกสงครามจํานวนมาก โดยมาก

เปนสงครามกับกองทัพที่อยุธยาสงไป แตไมเพียงแตอยุธยาเทานั้นที่ปาตานีทําสงครามดวย ปาตานียังมี

สงครามและความขัดแยงกับดินแดนอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงและรัฐมลายูอื่นๆ ดวยเชนกัน72 

หลักฐานของไทยที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางรัฐปาตานีกับอยุธยาที่มีความขัดแยงคร้ังแรกคือ พระ

ราชพงศาวดารอยุธยา73ที่ไดกลาวถึงสุลตานมุดฮัฟฟาร ชาห (Sultan Mudhaffar Shah) ซึ่งสิ้นพระชนมใน

                                                             
67 Tome Pires, The Suma Oriental, translated and edited by A. Cortesao, London: Hakluyt Society, 1944.  
68 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,”p. 9. 
69 นิก อนูอาร นิก มะฮมูด, ประวัติศาสตรการตอสูอาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954, อับดุลรอยะ ปาแนมาแล และ อัตถา

กร หะยีอาแว (แปล). กรุงเทพฯ: ศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554, หนา 17. อน่ึง ชื่อผู

แตงหนังสือเลมน้ีในภาษามลายูหรอืมาเลเซียคือ Nik Anuar Nik Mahmud ซึ่งควรจะถอดเสียงเปนตัวเขียนไทยวา นิก อันวาร 

นิก มะหมูด ไมใช นิก อนูอาร นิก มะฮมูด 
70 กองจดหมายเหตุแหงชาต ิกรมศลิปากร, รายงานสบืราชการเมืองปากใตแลแหลมมลายู ร.ศ. 107 
71 ลาลูแบร, จดหมายเหตลุาลูแบร 
72 ชุลีพร วิรุณหะ, ตําราวิชาการฉบับยอ สยาม-ปาตานีใน ‘พื้นที่สีเทา’ บทวิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธกอนค.ศ. 

1909 (พ.ศ. 2452), หนา 51.  
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ค.ศ. 1564 หลังจากที่ยกทัพมาชวยอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทําสงครามกับพมาคราวสงคราม

ชางเผือก (ค.ศ. 1563-1564) พงศาวดารไทยบันทึกวาสุลตานมุดฮัฟฟาร ชาหกอการกบฏโจมตีพระราชวังจน

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตองเสด็จหนีออกไปนอกพระราชวังเปนการชั่วคราวขณะที่ขุนนางขาราชการตอสู

จนกระทั่งเอาชนะฝายปาตานีได ดังที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ระบุวา  

“ขณะน้ันพระยาตานีศรีสุริยตาน ยกทัพเรือยาหยับ 200 ลําเขามาชวยราชการสงคราม ถึง

ทอดอยูหนาวัดกุฎบางกะจะ รุงขึ้นยกเขามาทอดอยูประตูชัย พระยาตานีศรีสุริยตานไดที

กลับเปนกบฏ ก็ยกเขาในพระราชวัง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจาไมทันรูเสด็จลง

เรือพระท่ีนั่งศรีสักหลาดหนีไปเกาะมหาพราหมณ และเสนาบดีมนตรีมุขพรอมกันเขาใน

พระราชวัง สะพัดไลชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหนาหนีไป ฝายมุขมนตรีทั้งปวงก็ออกไปเชิญ

เสด็จสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจาชางเผือก เสด็จเขาสูพระราชนิเวศมหา

สถาน”74 

ซึ่งสอดคลองกับ พระราชพงศาวดารอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐฯ ที่ไดบันทึกวา 

“...ครั้งนั้นพญาศรีสุลตานพญาตานีมาชวยการศึก พญาตานีนั้นเปนขบถและคุมชาวตานีทั้ง

ปวงเขาในพระราชวัง ครั้นแลเขาในพระราชวังได เอาชางเผือกมาข่ีอยู ณ ทองสนาม แลวจึง

ลงชางออกไป ณ ทางตะแลงแกง แลชาวพระนครเอาพวนขึงไวตอรบดวยชาวตานีๆ นั้นตาย

มาก แลพญาตานนีั้นลงสําเภาหนีไปรอด”75 

ขณะที่  Hikayat Patani, Sejarah Kerajaan Melayu Patani (ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะ

ตานี) และ Pergerakan Pembebasan Patani ก็ไดใหขอมูลถึงเหตุการณนี้ไวเชนกันวาปาตานีมีการติดตอ

กับอยุธยา โดยในปค.ศ. 1563 (พ.ศ. 2106) สุลตานมุดฮัฟฟาร ชาห ไดนํากองทัพปาตานีไดเดินทางไปยัง

อยุธยาเมื่อทราบขาววาพมายกกองทัพมาตีเมืองสยาม โดยมีความตั้งใจท่ีจะตีอยุธยา จากสาเหตุครั้งที่พระองค

เสด็จเยือนอยุธยาแลวกษัตริยอยุธยาใหการตอนรับไมสมศักดิ์ศรี เม่ือสุลตานมุดฮัฟฟาร ชาห นํากองทัพถึง

อยุธยาแลวเห็นวาพมากําลังลอมเมืองอยุธยาอยางหนาแนน ก็นํากําลังเขาเขาสูราชสํานักสยามทันที ทหาร

                                                                                                                                                                                              
73 พระราชพงศาวดารอยุธยาไมวาจะเปนฉบับหลวงประเสริฐฯ หรอื ฉบับพันจันทนุมาศตางใหขอมูลตรงกัน 
74 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา, หนา 101.  
75 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา, หนา 411. 
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อยุธยาไดตอตานกองทัพปาตานี ทําใหทหารปาตานี้ตองถอยทางเรือ และสุลตานปาตานีเสด็จสวรรคตอยาง

กะทันหันหลังจากที่ขบวนเรือออกไปถึงปากแมน้ําพระยา76  

หลังจากเหตุการณดังกลาวความสัมพันธระหวางปาตานีกับสยามก็เสื่อมทรามลง จนถึงสมัยรายาฮีเยา 

ในหนังสือเรื่อง ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี ไดใหภาพวาในยุคของรายาฮีเยา (ครองราชย ค.ศ. 1584-

1616) อาณาจักรปาตานีมีความเจริญรุงเรืองมาก มีคณะทูตานุทูตจากหลากหลายเมืองมาเชื่อมสัมพันธไมตรี

กับปาตานี รวมถึงญี่ปุนซึ่งกอนหนานี้ไมเคยสนใจปาตานีก็เร่ิมใหความสนใจและสงคณะทูตมาท่ีปาตานี77 

สําหรับความสัมพันธกับอาณาจักรสยามนั้น อิบรอฮิมอธิบายวา 

“สวนความสัมพันธกับอาณาจักรสยามน้ันก็เพิ่มกระชับแนนแฟน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือง

สายซึ่งตั้งอยูใกลอาณาจักรปะตานี ปรากฏวามีเรือสินคาท้ังสองประเทศไดแลนไปมาหาสูกัน 

ชาวสยามไดมาคาขายที่ปะตานีและชาวปะตานีก็ไดไปทําการคาท่ีเมืองสาย ขณะเดียวกันรา

ยาปะตานีและพระเจาแผนดินสยามตางสงคณะราชทูตกระชับสัมพันธไมตรีซึ่งกันและ

กัน”78 

 จากขอความที่ยกมาน้ีชี้ใหเห็นวาความสัมพันธกับสยามคอนขางเปนมิตรและราบร่ืน และยังมี

ความสัมพันธที่ตั้งอยูบนความเทาเทียมกันได จากการที่ตางฝายตางสงคณะราชทูตไปมาซึ่งกันและกัน  

แตอยางไรก็ตาม ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี กลาววาความรุงเรืองของอาณาจักรปาตานีทําให

อาณาจักรอยุธยาคิดครอบครองปาตานี ในป ค.ศ. 1603 (พ.ศ. 2146) ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร อยุธยาไดสง

กองเรือมายังปาตานี แตรายาฮีเยาสามารถตานทานการบุกของสยามไดและไดรับความชวยเหลือดานอาวุธ

และปนใหญจากบรรดาพอคาชาวยุโรป79  

หลักฐานบันทึกของ คริสตอฟ คารล แฟรนแบรเกอร ขาวออสเตรีย ที่ไดเดินทางไปปาตานีระบุวาราว

ป ค.ศ. 1624 (พ.ศ. 2167) ความสัมพันธระหวางปาตานีกับสยามไมสูจะดีนกั โดยบันทึกบอกวา 

                                                             
76 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani, 160-61. อิบรอฮิม ชุกรี (นามแฝง). ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะ

ตานี, หะสัน หมัดหมาน และมะหามะซากี เจะหะ (แปล). ดลมนรรจ บากา (เรียบเรียง). ปตตานี: โครงการจัดต้ังสถาบันสมุทร

รัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา, 2541,  หนา 13. และ Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 11.  
77 อิบรอฮิม ชุกร ี(นามแฝง). ประวัตริาชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 15.  
78 อิบรอฮิม ชุกร ี(นามแฝง). ประวัตริาชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 15. เนนโดยผูวิจัย  
79 อิบรอฮิม ชุกร ี(นามแฝง). ประวัตริาชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 17. 
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“เม่ือขาพเจาเดินทางมาถึงทาเรือ ขาพเจาก็รีบรายงานตัวตอนายทาหรือจารินโญ ซึ่งมีหนาท่ี

เก็บภาษีจากเรือทุกลําที่เขามาจอด และแจงวาขาพเจานําสินคาใดมาขายบาง จากนั้นนายทา

ไดขอใหขาพเจากลับขึ้นเรือซึ่งขาพเจาก็ปฏิบัติตามที่เขาบอก ในตอนนั้นเองนายทาไดบอกกับ

ขาพเจาวาใครก็ตามที่เดินทางมาจากสยามจะไมไดรับอนุญาตใหขึ้นฝง เพราะพระราชินี 

(แหงราชอาณาจักรปตานี) และพระเจาแผนดินสยามไมไดมีสัมพันธไมตรีเปนมิตรตอกัน”80 

และ 

“เม่ือหลายปกอนเกิดขอพิพาทคร้ังใหญระหวางราชอาณาจักรเบทาเนียน81กับสยาม ทําใหทั้ง

สองราชอาณาจักรกลายเปนศัตรูและทําสงครามรบราฆาฟนกัน พระราชินีของเบทาเนียน

องคปจจุบันขึ้นครองราชยหลังจากพระสวามีของพระองคสิ้นพระชนม ตอนนี้ทั้งสอง

อาณาจักรกลายเปนศัตรูคูอาฆาตกัน”82 

ขอความที่ยกมานี้นอกจากจะชี้วาความสัมพันธระหวางอยุธยากับปาตานีไมไดเปนมิตรกันในชวงเวลา

ดังกลาวแลว ยังมีความหมายวาอยุธยาไมไดสามารถครอบครองหรือมีอํานาจเหนือปาตานีไดตลอดทุกชวงเวลา

ในประวัติศาสตร  

ตอมาในป ค.ศ. 1632 (พ.ศ. 2175) ในสมัยรายาอูงู (ครองราชย ค.ศ. 1624-1635) มีสงครามครั้ง

สําคัญที่ยาวนานกับอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยพระเจาปราสาททอง แตอยุธยาก็ไมสมารถเอาชนะได ในขณะนั้นปา

ตานีมีความเขมแข็งทางเศรฐกิจและเปนพันธมิตรกับยะโฮรและโปรตุเกสที่มายึดมะละกา ปาตานีสามารถ

ตานทานการปราบปรามของสยามไดหลายครั้ง  

                                                             
80 เฮลมุท ลูคัส (บรรณาธิการ); จาริต ติงศภัทิย (บรรณาธิการรวม), คริสตอฟ คารล แฟรนแบรเกอร: ชาวออสเตรียคนแรก

ในปตานีและก รุงศรีอ ยุธยา พ .ศ . 2167-2168 (Christoph Carl Fernberger: the First Austrian in Patani and 

Ayudhya 1624-1625), อธิคม แสงไชย, มาเรีย ปรีเปรม และ ณรงเดช พันธะพุมมี (แปล), กรุงเทพฯ: ศูนยยุโรปศึกษาแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559, หนา 176-77. 
81 หมายถึงปาตานี 
82 เฮลมุท ลูคัส (บรรณาธิการ); จาริต ติงศภัทิย (บรรณาธิการรวม), คริสตอฟ คารล แฟรนแบรเกอร: ชาวออสเตรียคนแรก

ในปตานีและก รุงศรีอ ยุธยา พ .ศ . 2167-2168 (Christoph Carl Fernberger: the First Austrian in Patani and 

Ayudhya 1624-1625), 182. 



69 

 

ในขณะที่บันทึกของชาวตางชาติระบุวาปาตานีเปนฝายเริ่มรุกโดยโจมตีพัทลุงและสงขลาและยึดเรือ

สินคาท่ีเดินทางจากอยุธยาจะไปปตตาเวีย แมวาอยุธยาจะสงชาวดัตชไปเปนตัวแทนเจรจาในค.ศ. 1632 แตปา

ตานีก็ปฏิเสธที่จะเจรจาดวย83  

Hikayat Patani ใหขอมูลวาในค.ศ. 1633 มีหลักฐานระบุวาปาตานียินดีจะใหความชวยเหลือดาน

กําลังคนแกลูกชายของยามาดา84ท่ีนครศรีธรรมราชใหกอกบฏตอสยามดวย85 อยุธยาถึงสงกองทัพกําลังพล 

10,000 นายลงไปทําสงครามกับปาตานี แตสําเร็จไดแคปราบความไมสงบท่ีนครศรีธรรมราช ปรุงขึ้นอยุธยา

โจมตีปาตานีอีกครั้งโดยใชกําลังคนจากนครศรีธรรมราช ตะนาวศรี เกดะห พัทลุง และทหารรับจางอ่ืนๆ 

รวมทั้งขอความชวยเหลือจากดัตชดวย ขณะท่ีปาตานีไดรับความชวยเหลือจากยะโฮรและปาหัง86 แตอยุธยาก็

ยังไมสามารถเอาชนะปาตานีไดในคราวนั้นจึงต้ังใจจะสงทัพไปใหมในปค.ศ. 1636 แตรายาอูงูสิ้นพระชนม

เสียกอน รายากูนิงผูครองราชยตอไมอยากทําสงครามกับอยุธยาจึงขอหยาศึกและยอมออนนอมตอสยามอีก

คร้ัง87 

Ramli Ahmad อธิบายวาในป ค.ศ. 1636 อยุธยาไดจัดเตรียมกองทัพใหญเพื่อมาตีปาตานี แตกอน

หนาที่จะยกทัพมาโจมตี กษัตริยอยุธยาไดสงสาสนมายังรายากูนิงเพ่ือขอใหปาตานียอมอยูภายใตอํานาจของ

อยุธยา ดวยคําแนะนําจากพอคาฮอลันดา รายากูนิงจึงยาจึงสงสาสนกลับไปพรอมกับดอกไมเงนิดอกไมทองซึ่ง

เปนเคร่ืองหมายวาปาตานียอมรับอํานาจของอยุธยา88 

หลังจากน้ันก็เปนชวงท่ีความขัดแยงระหวางปาตานีกับสยามสงบลงในชวงทศวรรษ 1650 และ 1660 

เมื่อสมเด็จพระนารายณสิ้นพระชนมในปพ.ศ. 2231 (ค.ศ. 1688) ความขัดแยงระหวางปาตานีกับอยุธยาก็ปะทุ

ขึ้นใหม ปาตานีโจมตีสงขลาในพ.ศ. 2232 (ค.ศ. 1689) ตอมาในชวงปพ.ศ. 2234-2235 (ค.ศ. 1691-92) 

ปตตานีตอตานอํานาจของอยุธยาอีกและอยุธยาไดเขาโจมตีจนทําใหรายากูนิงตองพาผูคนหลบขึ้นไปอยูบน

ภูเขาและพยายามโจมตีทัพสยามโดยทําใหแมน้ําเปนพิษ แตผลปรากฏวาปตตานีพายแพและกลับมาสง

                                                             
83 รวมบันทึกประวัติศาสตรอยุธยาของฟาน ฟลตี (วัน วลิต), กรุงเทพฯ: โชติวงศ ปร้ินติ้ง, 2546, หนา 56. 
84 ยามาดาหรือออกญาเสนาภิมุขถูกราชสํานักอยุธยาสงไปเปนเจาเมืองนครศรีธรรมราชและถูกฆาตายเม่ือพ.ศ. 2172 (ค.ศ. 

1629) 
85 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani: The Story of Patani, p. 17. 
86 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani: The Story of Patani, p. 17. 
87 A. Teeuw and D. K. Wyatt, trs., Hikayat Patani: The Story of Patani, p. 18. 
88 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” pp. 12-13.  
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บรรณาการใหสยามอีกคร้ัง หลังจากนี้ไมปรากฏการสูรบระหวางปาตานีกับอยุธยาอีกจนกระทั่งอยุธยาเสียกรุง

ใน พ.ศ. 2310 (ค.ศ. 1767)89 

 

3.2 สนธิสัญญาแองโกล-สยามป 1909 

ความสัมพันธระหวางรัฐปาตานีกับอยุธยาดําเนินไปแบบลุมๆ ดอนๆ ตั้งแตเกิดความรุนแรงข้ึนเมื่อ

คราวกองทัพปาตานีไปชวยอยุธยารบแลวเกิดขัดแยงกันจนนําไปสูการปะทะที่ทําใหสุลตานปาตานีสิ้นพระชนม 

นับแตนั้นมาความสัมพันธระหวางสยามกับปาตานีก็ตกต่ําลง ทําสงครามกันบางประปราย แตเมื่อมีการผลัด

แผนดินในอาณาจักรปาตานีหลังการสวรรคตของรายากูนิง ปาตานีก็เริ่มเสื่อมอํานาจ ประกอบกับอยุธยามีศึก

สงครามกับพมาทําใหความหวงใยกังวลตอดินแดนทางตอนใตลดนอยลงไป จนสมัยตนรัตนโกสินทรพ.ศ. 2328 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดสงกองทัพไปปราบปาตานีซึ่งตรงกับสมัยของสุลตานมฮูัมหมัด 

หลังจากการยกทัพไปปราบปรามปาตานี สยามสามารถควบคุมปาตานีไดโดยใหปาตานีอยูภายใตการ

ควบคุมของเจาเมืองสงขลา รัฐไทยไดแตงตั้งผูปกครองเมืองปาตานี ซึ่งหลังจากนั้นก็ไดมีการกอกบฏโดยผูนํา

เกาเชื้อสายมลายูอยูหลายครั้ง และบางครั้งเปนผูนําที่สยามแตงตั้งใหเปนผูปกครองปาตานีเอง จนนําไปสูการ

แยกเมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง ไดแก เมืองปตตานี เมืองยะหร่ิง เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองรามัน 

เมืองระแงะ และเมืองยะลา โดยมีเจาเมืองหรือพระยาเมืองดูแลแตละหัวเมือง  

การแยกเมืองปตตานีออกเปน  7 หัวเมืองเกิดขึ้นเมื่อใด ยังเปนประเด็นท่ียังมีความเห็นไมตรงกันใน

หมูนักวิชาการ ทวีศักดิ์ ลอมลิ้มกลาววาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เน่ืองจากพระยาปตตานีกอการกบฏ ยกทัพ

ขึ้นมาตีสงขลา แตเจาเมืองนครศรีธรรมราชและเจาเมืองสงขลาชวยกันตานทัพจากปตตานีไวได ทําใหทัพ

ปตตานีถอยไป รัชกาลที่ 1 จึงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองปตตานีใหม โดยใหแบงแยกเปน 7 หัวเมือง90 

สอดคลองกับงานศึกษาของ ชวลีย ณ ถลาง ท่ีใหขอมูลตรงกันวารัชกาลท่ี 1 มีพระราโชบายแบงปตตานีอออก

เปน 7 หัวเมืองเนื่องจากพระยาปตตานีคิดกอกบฏและในขณะนั้นบานเมืองปตตานีไมสงบสุข มีโจรผูรายชุกชุม 

จึงไดมีพระราชดําริแยกปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง โดยแตละเมืองมีเจาเมืองปกครองเปนอิสระแยกออกจาก

                                                             
89 ชุลีพร วิรุณหะ, ตําราวิชาการฉบับยอ สยาม-ปาตานีใน ‘พื้นที่สีเทา’ บทวิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธกอนค.ศ. 

1909 (พ.ศ. 2452), หนา 53.  
90 ทวีศักด์ิ ลอมลิ้ม, ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, หนา 35-36.  
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กันโดยขึ้นตรงตอเจาเมืองสงขลา91 กอบเก้ือ สุวรรณทัต-เพียร ก็กลาววาการแบงอาณาจักรปาตานีออกเปน 7 

หัวเมืองเกิดในสมัยรัชกาลที่ 192 

นอกจากนั้นแลวยังมีนักวิชาการท่ีเสนอวาการแบงการแบงหัวเมืองปตตานีเกิดในสมัยรัชกาลที่ 2 

ไดแก พรรณงาม เงาธรรมสาร93 และ ทวีศักดิ์ เผือกสม94 ในขณะที่หนังสือที่เขียนโดยกลุม PULO ระบุวาการ

แยกเมืองปตตานีเปน 7 เมืองเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2413 (ค.ศ. 1870) ในสมัยรชักาลที่ 495 

การแบงปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตรปตตานี นั่นคือการที่

รัฐไทยเขาไปควบคุมอํานาจทางการเมืองการปกครองโดยตรง ซึ่งตางจากสมัยอยุธยาที่ไมไดมีการควบคุมใน

ดานการเมืองการปกครองโดยตรงแบบนี้ หลังการแบงปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองก็เกิดการกบฏโดยพระยา

เมืองตางๆ ซึ่งทําใหทางสวนกลางตองสงกําลังไปปราบ  

หลักฐานฝายไทยมีมุมมองและถือวา หัวเมืองท้ัง 7 เปนหัวเมืองชั้นนอกของสนาม เปนสวนหนึ่งของ

สยาม ในขณะท่ีหัวเมืองทั้ง 7 มองตนเองวาเปน “หัวเมืองประเทศราช” และยังมี “พระราชา” ซึ่งมีอํานาจใน

การปกครองตนเอง  

มุมมองนักวิชาการไทย ชุลีพร วิรุณหะเห็นวาการแบงปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองนั้น เกิดจากบริบทที่

สําคัญของประการคือ ประการแรกคือ ความตองการของสยามในการลดทอนอํานาจของปตตานี และประการ

ที่สอง คือสถานการณในภูมิภาคที่การรุกคืบของอาณานิคมทําใหสยามตองจัดระเบียบความสัมพันธและ

กระชับอํานาจใหม่ันคงขึ้น96 

                                                             
91 ชวลีย ณ ถลาง, ประเทศราชสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541, หนา 66-67.  
92 Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations: Traditional Intra-Regional Relations from the 

Seventeenth to the Early Twentieth Century, Singapore: Oxford University Press, 1988, p. 161.  
93 ดู พรรณงาม เงาธรรมสาร, “การปกครองหัวเมืองภาคใตทั้ง 7 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,” 

วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑติ ภาควิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519, หนา 23-27.  
94 ทวีศักด์ิ เผือกสม, “ณ ที่ซ่ึงแสงเทียนสลัวเลือน: ประวัติศาสตรนิพนธปตตานีในสถานการณสูรบ,” หนา 89.  
95 The Central Committee, the Department of Information of the PULO, Patani Case, King Abdulaziz 

University, Press, 1981, p. 1.   
96 ชุลีพร วิรุณหะ, ตําราวิชาการฉบับยอ สยาม-ปาตานีใน ‘พื้นที่สีเทา’ บทวิเคราะหประวัติศาสตรความสัมพันธกอนค.ศ. 

1909 (พ.ศ. 2452) 
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การปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองตอหัวเมืองมลายูในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่ีสยามมอบอํานาจการ

บริหารใหอยูในการดูแลของผูปกครองมลายู โดยที่สยามไมเขาไปแทรกแซงกิจการภายในของเมืองตางๆ ขอ

เพียงใหเจาเมืองมลายูทุกเมืองสงเครื่องราชบรรณาการดอกไมเงินดอกไมทองทุกๆ สามปแกกรุงเทพฯ พรอม

ทั้งตองรับปากวาจะไมทรยศตอสยาม 

กรณีเจาแขกเจ็ดหัวเมือง พ.ศ. 2444-2445 (ค.ศ. 1901-1902) 

เมื่อดินแดนแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งรวมถึงสยามเผชิญหนากับการคุกคามของลัทธิลา

อาณานิคมอยางเขมขนขึ้นสงผลตอการปกครองหัวเมืองทางใต สยามปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองตอหัว

เมืองมลายูเนื่องจากการรุกคืบของมหาอํานาจตะวันตกกําลังคุกคามและสรางความหวาดกลัวใหกับสยาม 

สยามเกรงวาหากสยามไมกระชับอํานาจในการปกครองเหนือดินแดนหัวเมืองมลายู มหาอํานาจตะวันตก

อาจจะเขาครอบครองดินแดนดังกลาวเสียเอง  

ขอตกลงสนธิสัญญารวมกันระหวางอังกฤษและฝรั่งเศสในวันท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) 

ยอมรับอธิปไตยของสยามเฉพาะบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาเทานั้น แตไมไดมีการระบุถึงบรรดารัฐมลายู

ทางตอนเหนือ จึงทําใหสยามมีความกังวล Nik Anuar Nik Mahmud เสนอวาขอตกลงนี้ไมไดรับประกันความ

เปนเอกราชและอธิปไตยของสยาม แตใหโอกาสสยามในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองสวนภูมิภาค

แบบใหม97 อันนําไปสูการปฏิรปูหัวเมืองมลายูในที่สุด 

ในปพ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงดําริใหมีการปฏิรูปการ

ปกครองหัวเมืองใหเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล มีการรวมหัวเมืองตาง ๆ ใหเปนหนึ่งเขตที่เรียกวา “มณฑล” 

แตละมณฑลจะมีผูวาราชการมณฑลท่ีเรียกวา “ขาหลวงเทศาภิบาล” เปนผูรับผิดชอบดูแลซึ่งขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีกรมมหาดไทย ซึ่งเปนการรวมศูนยอํานาจเขาสูศูนยกลาง หมายความวาเจาเมืองหัวเมืองมลายูจะไมมี

อํานาจในการปกครองตนเอง สยามมีนโยบายใหหัวเมืองปาตานีทั้ง 7 อยูในความรับผิดชอบของมณฑล

นครศรีธรรมราช ไทรบุรี ปลิส และสตูลใหรวมเปนมณฑลไทรบุรี สวนกลันตันและตรังกานูอยูในความดูแลของ

ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ซึ่งในขณะนั้นมีท้ังสิ้น 18 มณฑล การอํานาจของเจาเมืองโดยแตงตั้งขาหลวง

ใหญที่เปนคนสยามแทนบรรดารายาเดิม นําไปสูความไมพอใจของบรรดาเจาพระยาเมือง และนําไปสูการ

ตอตานตามมา  

                                                             
97 Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, p. 26. 



73 

 

ในหนังสือ ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู กลาววาสยามไดสงขาราชการและ

ผูสําเร็จราชการไปประจําหัวเมืองมลายูทั้งเจ็ด โดยที่ผูสําเร็จราชการที่ถูกสงไปนั้นไมมีความรูทางภาษาและ

ขนบธรรมเนียมของชาวมลายูเลย ทําใหเกิดปญหาขึ้น โดยเฉพาะในปตตานีผูสําเร็จราชการคนแรกมีความ

ขัดแยงอยางหนักกับเติงกูสุไลมานเจาเมืองปาตานี จนกระทั่งกรุงเทพฯ ตองเรียกตัวกลับเปนการดวน ซึ่ง

ในขณะที่สยามกําลังพิจารณาแตงตั้งผูสําเร็จราชการไปแทนคนเกา เปนชวงเวลาเดียวกับที่สยามและอังกฤษ

ตกลงทําอนุสัญญาลับขึ้นมา98 

ระเบียบการปกครองทองที่ พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) คอยๆ ลิดรอนอํานาจของเจาเมืองมลายูลง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองการเก็บภาษี ผสมโรงกับการประพฤติปฏิบัติตัวของขาราชการสยามท่ีถูกสงไป “ชาว

มลายูจะตองยืนรวมในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธตอหนารูปเคารพ และขาราชการสยามมักจะเรยีกชาวมลายูปา

ตานีวา “แขก” อันหมายถึงผูมาเยือนหรือผูมาอาศัย”99 ชาวมลายูปาตานีเห็นวาสยามไดพยายามทําลาย

วัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมโดยการออกกฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ ที่ขัดตอหลักยุติธรรมในศาสนา

อิสลาม พยายามนําพิธีกรรมของพุทธศาสนาเขาไปในสังคมมลายูมุสลิม  

ในป พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) รัฐไทยไดออกกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง รศ. 120 

(พ.ศ. 2444) เพ่ือจัดวางแบบแผนวิธีการปกครองและตําแหนงหนาที่ราชการของหัวเมืองทั้ง 7 ใหเปนระเบียบ

เรียบรอยตามสมควรแกกาลสมัย และเพื่อใหเกิดความสุขแกอาณาประชาราษฎรทั่วไป100 กระทรวงมหาดไทย

ไดรวมหัวเมืองทั้ง 7 เขาดวยกันเรียกวา บริเวณเจ็ดหัวเมือง ใหอยูภายใตการปกครองของขาหลวงซึ่งเรียกวา 

ขาหลวงบริเวณ ประจําอยูที่เมืองปตตานี  

ปยนาถ บุนนาค ไดเสนอวากฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง รศ. 120 (พ.ศ. 2444/

ค.ศ. 1901) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการปกครองหัวเมืองทั้ง 7 เปนไปดวยความราบรื่น ทั้งยังเคารพตอศาสนา

และวัฒนธรรมอิสลาม แตผูนําของหัวเมืองท้ัง 7 ไมพอใจเพราะถูกลิดรอนอํานาจลงเนื่องจากสวนกลางสง

ขาราชการไปปกครองตามระบบเทศาภิบาล บรรดาเจาพระยาเมืองจึงมีปฏิกิริยาตอตานนโยบายดังกลาว 

                                                             
98 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 216-217.  
99 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮยัมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 220-221.  
100 กองประสานราชการ กรมการปกครอง, ส่ิงที่นารูเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต เอกสารประกอบการศึกษาอบรมภาษา

มลายูแกขาราชการจังหวัดชายแดนภาคใต (พระนคร: โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2512), หนา 43. อางใน ปยนาถ บุนนาค,  

นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), กรุงเทพฯ: โครงการ

เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546, หนา 89. 
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โดยเฉพาะรายาเมืองปตตานี สายบุรี และระแงะ และในที่สุดรายาทั้งสามก็ถูกรัฐบาลลงโทษดวยการถูกถอด

ยศและเนรเทศ101  

เติงกูอับดุล กาเดร กามารุดดีนเจาเมืองปาตานีไดคัดคานนโยบายนี้ของรัฐไทย และไดขอความ

ชวยเหลือไปยัง Sir Frank Swettenham ขาหลวงใหญปกครองอาณานิคมชองแคบมลายูใหชวยปาตานีและ

รัฐมลายูอ่ืนๆ จากการรุกรานของสยาม แต Swettenham ไมสามารถย่ืนมือเขาไปยุงไดเนื่องจากสัญญาลับป 

1897 ที่รับรูวาปาตานีเปนอาณานิคมของสยาม102 

เมื่อเติงกูอับดุล กาเดร กามารุดดีน ไมสามารถพ่ึงอังกฤษได จึงไดประชุมกับเจาเมืองมลายูคนอื่นๆ 

และตกลงกันวาจะกอการกบฏตอสยามในปลายปพ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) ไดมีการสั่งอาวุธ พวกเขาเชื่อวาหาก

เกิดการกบฏที่ปาตานี ฝร่ังเศสจะโจมตีทางตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม103 

ฝายอังกฤษเมื่อทราบขาวนี้ก็เกิดความกังวลอยางยิ่ง เนื่องจากวาหากเกิดความวุนวายขึ้นจะเปน

โอกาสใหชาติยุโรปอ่ืนๆ เขามายุงเกี่ยวกับบริเวณดังกลาวซึ่งจะสงผลกระทบตอดินแดนอาณานิคมมลายูของ

ตน Swettenham จึงไดเจรจากับเติงกูอับดุล กาเดร กามารุดดีนที่สิงคโปรเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 

1901) และขอให เติงกูอับดุล กาเดร กามารุดดีนชะลอแผนการกอนโดยใหสัญญาวาจะชวยแกปญหาระหวาง

ปาตานีกับสยาม 

ในเดือนเดียวกันนี้ สยามไดสงพระยาศรีสหเทพไปที่ปาตานีเพื่อพบเติงกูอับดุลกอเดร เจาเมืองปาตานี 

และไดสอบถามเหตุผลของความไมพอใจของชาวปาตานีตอผูสําเร็จราชการท่ีถูกสงมาประจําปาตานี ซึ่งเจา

เมืองปาตานีก็ไดชี้แจงไปวา การแตงตั้งผูสําเร็จราชการและขาราชการสยามมาอยูที่ปาตานีและหัวเมืองมลายู

อ่ืนๆ เปนการลดทอนอํานาจและสถานะของเจาเมืองเดิม และกอความเดือดรอนใหกับประชาชนโดยเฉพาะใน

เรื่องการจัดเก็บภาษีและการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม วันรุงข้ึนพระยาศรีสหเทพไดเขาพบเติงกูอับดุล

กอเดรอีกครั้ง และไดขอใหเจาเมืองปาตานีลงนามในหนังสือที่พระยาศรสีหเทพอางวา 

                                                             
101 ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 

90. 
102 Nik Anuar Nik Mahmud, “Perjanjian Bangkok (1909) dan Isu Ketinggalan Patani dan Implikasinya,” Majlis 

Wacana Warisan: 100 Tahun Perjanjian Bangkok 1909, Auditorium Arkib Negara Malaysia, 12-13 Mei 2009, p. 

3.  
103 Nik Anuar Nik Mahmud, “Perjanjian Bangkok (1909) dan Isu Ketinggalan Patani dan Implikasinya,” p. 3. 
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“หนังสือฉบับนั้นเปนคํารองเรียนของเติงกูอับดุลกอเดร เพ่ือจะนําเสนอตอสมเด็จกรมพระยา

ดํารงฯ รัฐมนตรีกรมมหาดไทยพิจารณา มิใชเปนเอกสารสัญญาและไมมีขอผูกพันใดๆ กับเติง

กูอับดุลกอเดร แต...เติงกูอับดุลกอเดรไมยินยอมลงนามในเอกสารน้ัน และไดขอใหลามแปล

เปนภาษามลายูเสียกอน พระยาศรีสหเทพจึงไดจัดใหมีคนมาแปล และใหคํารับรองอีกวาใน

หนังสือฉบับนั้นไมไดเก่ียวกับสัญญาและมีขอผูกมัดใดๆ หากจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขึ้น

ใหมก็สามารถจะทําไดในภายหลัง เมื่อไดฟงคํารับรองอยางแข็งขันเชนน้ัน เติงกูอับดุลกอเดร

จึงไดยินยอมลงนามในเอกสารฉบับนั้น จากนั้นพระยาศรีสหเทพจึงไดออกเดินทางไปยัง

สิงคโปรทันท”ี104 

แตทวาเมื่อเติงดูอับดุลกอเดรใหเลขานุการของทานแปลใหม พบกวาเอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่ใหการ

ยอมรับปกครองตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ร.ศ. 116 และเปนการยอมรับการแตงต้ังปลัดเมือง

จากชาวสยามซึ่งเปนผูมีอํานาจเต็ม  

 พระยาศรีสหเทพไดกลับมาท่ีปาตานีอีกครั้ง และในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901) ได

มีการประชุมหารือกันในเร่ืองรูปแบบการปกครองหัวเมืองมลายู แตเติงกูอับดุลกอเดรไมยอมเขารวมประชุม

ดวย กอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ พระยาศรีสหเทพไดเขาพบเติงกูอับดุลกอเดร เพ่ือใหลงนามเห็นชอบแตเติงกู

อับดุลกอเดรปฏิเสธไมยอมลงนาม และยังไดทําหนังสือคัดคานมอบใหพระยาศรีสหเทพเพ่ือนําไปถวายแด

รัชกาลที่ 5 แตทวาทางกรุงเทพฯ ไมไดใหความสนใจตอการคัดคานดังกลาว วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2444 

(ค.ศ. 1901) สยามไดออกระเบียบบริหารราชการ 7 หัวเมืองมลายู (มณฑลปตตานี) ร.ศ. 120  

Swettenham ไดพบกับรัชกาลที่ 5 ที่สิงคโปรตนป พ.ศ. 2445 (ค.ศ. 1902) เขาไดหารือเรื่องปญหา

หัวเมืองมลายูกับรชักาลที่ 5 และไดเสนอทางแกปญหาดังนี้ 

1. สยามถอนกําลังทหารจากปาตานีและใหอํานาจการปกครองแกเจาเมืองมลายู 

2. สยามแตงตั้งท่ีปรึกษาชาวอังกฤษที่ปาตานี 

3. สยามใหอาณัติแกอังกฤษในการเจรจากับเจาเมืองมลายูในกิจการภายนอกใหกับสยามดวย

ขอตกลงวาสยามจะไมแทรกแซงในกิจการภายในของปาตานี 

สยามไดสงผูแทนพระองค คือพระยาศักดิ์เสนียลงไปเจรจากับเจาเมืองมลายูเพ่ือใหลงนามยินยอม

เห็นชอบกับระเบียบการปกครองใหม พ.ศ. 2445 เจาเมืองคนอ่ืนๆ ยอมลงนาม แตเติงกูอับดุลกอเดร กามารุด

                                                             
104 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 228-229.  
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ดีน ไมยอมลงนามในเอกสารสัญญา นําไปสูการถูกควบคุมตัวและถูกกลาวหาวาเปนกบฏ ถูกตัดสินจําคุกเปน

เวลา 10 ป โดยนําตัวที่คุมขังที่จังหวัดพิษณุโลก105 

 สําหรับรัฐไทยมองวาการกระทําของเจาเมืองปาตานีเปนการกอการกบฏ เปนการกระดางกระเดื่องตอ

อํานาจรัฐผูปกครอง 

 สําหรับชาวปาตานีมองการที่รัฐไทยเขาไปควบคุมปาตานีแบบรวมศนูยอํานาจเขาสวนกลางวาทําใหปา

ตานีสูญสิ้นสถานะอํานาจแบบเดิม อิบรอฮิม ชุกรี เขียนไววา 

“ปค.ศ. 1902 เปนปที่เมืองปะตานีสูญเสียอํานาจอยางสิ้นเชิง นั่นคือการสูญเสียอธิปไตยของ

บรรดารายาและชาวเมืองปะตานี สิทธิเสรีภาพและความเปนเอกราชอยูใตอํานาจของพระ

เจากรุงสยามโดยสิ้นเชิง นับเปนปแหงอัปยศที่สุดในประวัติศาสตรเมืองปะตานี”106 

และฝายปาตานียังระบุการกระทําของสยามวาเปนการกระทําที่ใชวิธีแข็งกราว นั่นคือการหลอกรายาปาตานี 

เติงกูอับดุลกอเดร กามารุดดีน ใหไปที่พํานักองคมนตรีวาจะมีการปรึกษาหารือ แตเมื่อไปแลวรายาปาตานีกลับ

ถูกจับกุมตัว และองคมนตรีไดนําเต็งกูอับดุลกอเดร กามารุดดีนไปกรุงเทพฯ เพื่อใหรายาปาตานีลงนามยินยอม 

แตเติงกูอับดุลกอเดร กามารุดดีน ไมยินยอมจึงถูกสงตัวไปคุมขังที่พิษณุโลกเปนเวลา 9 เดือน107 หลังจากไดรับ

การปลอยตัวในปพ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) เติงกูอับดุล กาเดร กามารุดดีน ไดกลับไปอยูที่ปาตานี แลวก็ได

อพยพไปอยู ท่ีกลันตันในปพ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) และไดสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933)108  

PULO ไดวิเคราะหวาความลมเหลวในการตอตานของชาวมลายูปาตานีเปนผลจากปจจัยสองประการไดแก 

                                                             
105 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 240. 
106 อิบรอฮีม ชุกรี, ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 43. อางใน ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรุนแรงกับการจัดการ 

“ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 89. 
107 อิบรอฮีม ชุกรี (นามแฝง), ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 43. Ramli Ahmad ระบุวาเติงกูอับดุลกอเดร กามา

รุดดินถูกคุมขังเปนเวลา 2 ป 9 เดือน, p. 19. สวน อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...

ประวัตศิาสตรและการเมืองในโลกมลายู, ระบุวา 27 เดือน, หนา 246. 
108 อิบรอฮีม ชุกรี (นามแฝง), ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี , หนา 42-43. และ Ramli Ahmad, “Pergerakan 

Pembebasan Patani,” p. 19. อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองใน

โลกมลายู, ระบุวา เติงกูอับดุลกอเดร กามารุดดินกลับไปถึงปาตานีป พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) และในป พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 

1906) ไดเดินทางออกจากปาตานีไปยังกลันตันและพํานักที่กลันตันจนกระทั่งเสียชีวิต  
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ประการแรก ผูนําและเชื้อพระวงศมลายูสวนใหญถูกจับและคุมขัง ประการที่สอง มหาอํานาจเจาอาณานิคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคืออังกฤษเขาขางฝายสยาม109 

 เตช บุนนาค ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประวัติศาสตรในตอนนี้วา 

“สําหรับนักประวัติศาสตรมลายู ปพ.ศ. 2445 เปนปของการลมสลายครั้งสุดทายของชาติ

ปตตานี เปนการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของรายาและการทําลายอธิราชของชาวมลายูใน

ประเทศปตตานีและการจํานําสทิธิเสรีภาพ อิสรภาพของปตตานีในมือของสยาม ปนี้จึงเปนป

สุดทายที่โชครายที่สุดของประวัติศาสตรราชอาณาจักรมลายูปตตานี”110 

เดือนตุลาคม ค.ศ. 1902 อังกฤษยอมรับวารัฐมลายูทางเหนือเปน “รัฐมลายูของสยาม”  

Davies นักขาวของ Singapore Free Press เรียกสัญญานั้นวาเปน “จุดดํา” ในประวัติศาสตรชาว

มลายูปาตานี111  

 Nik Anuar Nik Mahmud ไดกลาววา 

“สิ่งที่ตามมาภายหลังการ ‘ปลนอํานาจ’ นั่นคือระบบบริหารรัฐมลายูที่มีแตความวุนวาย

โกลาหล มีแตความโหดราย กงสุลอังกฤษที่สงขลาเห็นวาคนมลายูปาตานีถูกปกครองโดย

ระบอบการปกครองท่ีโหดราย เขากังวลวาหากวาความโหดรายนั้นดําเนนิตอไป ความวุนวาย

อยางใหญหลวงจะเกิดขึ้นในดินแดนนั้น”112 

แมวาสยามจะสามารถคุมอํานาจเหนือรัฐมลายูทางตอนเหนือไวได แตก็ไมมีหลักประกันวาอํานาจนั้น

จะมั่นคงยาวนาน ทางฝายอังกฤษก็มีผูที่ตองการใหอังกฤษปกครองดินแดนมลายูทางเหนือเพ่ือความมั่นคงและ

ปลอดภัย เมื่อเผชิญหนากับภัยคุกคามเชนนั้น สยามจึงไดตั้งท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายจากฮารเวิรด 

ไดแกศาสตราจารย Edward Strobel และ Jens Westengard หนาที่ของสองผูเชี่ยวชาญคือทําอยางไรก็ได

                                                             
109 Majlis Permesyaratan Rakyat Melayu Patani (The Patani Malay Consultative Congress), Hidup Mati 

Bangsa Melayu Patani. Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (Bersatu), 1997, p. 18.  
110 เตช บุนนาค (เขียน) ภรณี กาญจนัษฐิติ (แปล), การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458, 

กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548, หนา 195. 
111 R. D. Davies, Siam in the Malay Peninsula (A Short Account of the Position of Siam in the Sates of 

Kelantan, Patani, Legeh and Siam), Singapore: Fraser and Neave, Limited, Printers, 1902. 
112 Nik Anuar Nik Mahmud, “Perjanjian Bangkok (1909) dan Isu Ketinggalan Patani dan Implikasinya,” p. 4.  



78 

 

ใหสยามคงมีอํานาจเหนือรัฐมลายูทางเหนือโดยเฉพาะอยางยิ่งปาตานี ไมใหถูกยึดโดยอังกฤษหรือประเทศ

มหาอํานาจอื่นๆ หนึ่งในวิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมายนี้คือการแบงแยกพ้ืนที่  

Nik Anuar Nik Mahmud ไดอธิบายวา 

“ในการประชุมกับ Sir Ralph Paget ผูแทนของอังกฤษที่กรุงเทพ Strobel ไดเสนอแผนการ

แบงภูมิภาครัฐมลายูทางเหนือ ขาหลวงการตางประเทศของอังกฤษเห็นดวยกับขอเสนอของ 

Strobel เพราะวาสอดคลองกับความตองการของอังกฤษที่จะขยายอิทธิพลไปจนถึงคอคอด

กระ” 

และ 

“ในการประชุมกับ Strobel, Paget ไดเสนอใหสยามยกรัฐมลายูทางเหนือทั้งหมดรวมถึงปา

ตานีใหแกอังกฤษ ในความเห็นของ Paget ปาตานีเปนรัฐที่กอใหเกิดปญหากับสยาม ตั้งแต

ยุคกอนหนานี้คนมลายูปาตานีไมตองการอยูใตอํานาจการปกครองของสยาม ซึ่งเห็นไดจาก

การตอตานสยามที่ปาตานี สถานการณที่ปาตานีแยลงเม่ือสยามยกเลิกระบบราชาเดิม 

นอกจากนี้ประชาชนที่ปาตานีมีความคลายคลึงกับคนทางฝงกลันตัน ไมวาจะเปนในดาน

วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา”113 

แตวาขอเสนอของ Paget ถูกปฏิเสธอยางหนักแนนโดย Strobel  

ในท่ีสุดรัฐไทยก็สามารถจัดตั้งมณฑลปตตานีไดสําเร็จในปพ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) มณฑลปตตานีไม

ตองข้ึนตอมณฑลนครศรีธรรมราชอีกตอไป หัวเมืองท้ัง 7 ถูกยุบรวมกันเปน 4 เมือง โดยเมืองปตตานี เมือง

หนองจิก เมืองยะหร่ิงถูกยุบรวมกันเปนเมืองปตตานี เมืองรามันกับเมืองยะลาถูกยุบรวมกันเปนเมืองยะลา 

สวนเมืองระแงะกับเมืองสายบุรีคงไวเชนเดิม  

อน่ึง เหตุผลหรือขออางหนึ่งของรัฐไทยในการปฏิรูปการปกครองดินแดน 7 หัวเมืองหรือมณฑล

ปตตานีคือความเดือดรอนของราษฎรในหัวเมืองทั้ง 7 จากสภาพการปกครองที่มีเจาเมืองแบบเดิม ตัวอยางเชน 

ในเมืองยะหริ่ง ราษฎรไดเขาชื่อกันฟองรองพระยายะหริ่งตอกรมการเมืองสงขลาเปนจํานวนมากวาไดรับความ

เดือดรอนจากการปกครองของพระยายะหริ่งดังตัวอยางคํารองของหนิควร ซึ่งเปนหลานพระยายะหริ่งกับบาว

                                                             
113 Nik Anuar Nik Mahmud, “Perjanjian Bangkok (1909) dan Isu Ketinggalan Patani dan Implikasinya,” p. 5.  
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ไพร รองเรียนกลาวโทษพระยายะหร่ิงและแมกองวา “...เขาปลนบานหนิควรและฆาบุตรภรรยาและบาวไพร

และเก็บทรัพยสมบัติไป...”114 นอกจากนี้ยังปรากฏความเดือดรอนของราษฎรในเมืองอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน  

การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คือการดึงอํานาจการ

ปกครองจากหัวเมืองตาง ๆ เขาสูสวนกลาง อันนําไปสูการกระชับการควบคุมหัวเมืองปาตานีแบบเขมขนมาก

ขึ้น กอใหเกิดปฏิกิริยาตอตานการกระชับอํานาจของสยามจากเจาเมืองปาตานีเดิม ซึ่งการดึงอํานาจการ

ปกครองเชนนี้เกิดขึ้นกับพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ไมใชแคเพียงพื้นที่หัวเมืองปาตานีแหงเดียว และก็เกิดการ

ตอตานข้ึนเชนกัน เชน เกิดขบถผูมีบุญในภาคอีสาน และขบถเงี้ยวเมืองแพรในภาคเหนือ เปนตน 

อาณานิคมกับสนธิสัญญาขอตกลงเขตแดนระหวางสยามกับอังกฤษ (Anglo-Siamese Treaty 

1909) ป พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) 

ตั้งแตปพ.ศ. 2445 (ค.ศ. 1902) ปตตานีไดกลายเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยที่ถูกควบคุมและปกครองโดย

กรุงเทพ ตอมาสนธิสัญญากําหนดเขตแดนระหวางสยามกับอังกฤษที่กระทําในป พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) 

นําไปสูการที่รัฐปาตานีถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยอยางเปนทางการเมื่อฝายสยามและอังกฤษได

กําหนดเขตแดนและยอมรับอํานาจในการปกครองเหนือดินแดนรัฐมลายูอยางชัดเจน สนธิสัญญาฉบับดังกลาว

ทําใหมณฑลปาตานีและสตูลกลายเปนสวนหนึ่งของรัฐไทย ในขณะที่กลันตัน ตรงักานู เคดาห และเปอรลิสอยู

ในการปกครองของอังกฤษ กลาวอีกอยางหนึ่งไดวาสนธิสัญญาป พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) ไดแบงแยกรัฐปา

ตานีจากรัฐมลายูอื่นๆ ในคาบสมุทรมลายู  

สยามในทางสามแพรงของข้ัวอํานาจ 

การคุกคามและรุกคืบของจักรวรรดินิยมตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสสงผลอยางย่ิงตอการ

ดําเนินนโยบายการปกครองหัวเมืองตางๆ ของสยาม วิกฤตการณปากน้ํา ร.ศ. 112 เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1893 ท่ีฝรั่งเศสไดสงเรือรบ 2 ลําและเรือนํารอง 1 ลํามาถึงกรุงเทพฯ และไดมีการปะทะกับทหารไทย 

เพื่อกดดนัใหสยามเพิกถอนการอางสิทธิ์เหนือดินแดนฝงซายแมน้ําโขง ความขัดแยงยุติลงเม่ือสยามยอมลงนาม

ในสนธิสัญญา ค.ศ. 1893 ตามขอเรียกรองของฝร่ังเศส  

                                                             
114 กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกราชรัชกาลที่ 5 ม.49/58 เจาพระยาพลเทพท่ีสมุหกลาโหมทูลกรมหม่ืนสมมต

อมรพันธ ที่ 152/15410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม ร.ศ. 112 อางใน สมโชติ  อองสกุล, “การปฏิรูปการปกครองมณฑลปตตานี 

(พ.ศ. 2449-2474),” ปริญญานิพนธหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2521, หนา 87. 
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หลังจากนั้นอังกฤษและฝรั่งเศสตกลงทําปฏิญญาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) เพื่อ

กําหนดใหดินแดนตรงกลางระหวางอาณานิคมของทั้งสองซึ่งคือสยามเปนรัฐกันชน ซึ่งในปฏิญญาดังกลาว 

ไมไดมีขอกําหนดถึงดินแดนภาคใตและมลายู หมายความวาไมไดมีการรับประกันวาดินแดนดังกลาวจะไมถูก

ยึด สยามกังวลกับขอตกลงในปฏิญญานี้ เนื่องจากกลัวมหาอํานาจทั้งสองจะเขาไปแทรกแซงดินแดนที่สยามถือ

วาเปนดินแดนที่อยูภายใตอํานาจของสยาม  สยามและอังกฤษจึงทําอนุสัญญาลับขึ้นในป พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 

1897) อนุสัญญานี้กําหนดใหดินแดนตั้งแตเมืองบางสะพานจนสุดแหลมมลายูเปนเขตอิทธิพลของอังกฤษ โดย

สยามไมอาจยกหรือโอนดินแดนสวนนี้ใหแกมหาอํานาจอื่นใด แลกกับการที่อังกฤษรับรองอธิปไตยในดินแดน

สวนนี้ใหสยามและรับปากท่ีจะรวมกันตอตานมหาอํานาจอ่ืนใดที่จะเขามายึดหรือครอบครองดินแดนสวนนี้115 

สนธิสัญญาขอตกลงเขตแดนระหวางสยามกับอังกฤษ มีการลงนามกันเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 

2452 (ค.ศ. 1909) และมีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันที่กรุงลอนดอน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) 

ระหวางราลฟ พาเจ็ต (Ralph Paget) ทูตอังกฤษประจํากรุงเทพฯ เปนผูแทนอังกฤษ และสมเด็จพระเจาบรม

วงศเธอ กระพระยาเทวะวงศวโรปการ116 รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศสยาม เปนผูแทนสยาม สาระสําคัญ

ของขอตกลงคือการที่สยามตองโอนสิทธ์ิเหนือดินแดนมลายูไดแก กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี เปอรลิส และเกาะ

ใกลเคียงใหแกอังกฤษเพ่ือแลกกับการยกเลิกอนุสัญญาลับ ค.ศ. 1897 ยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและ

เงินกูสําหรบัสรางทางรถไฟสายใตของสยาม 

 ความไมลงรอยของสนธิสัญญาฉบับนี้สงผลตอการการดําเนินนโยบายของรัฐไทยตอปตตานี ในทาง

ตรงกันขามก็สงผลตอการตอตานของชาวมลายูปาตานีอยางตอเนื่องเชนกัน มุมมองรัฐไทยตอสนธิสัญญาฉบับ

นี้ คือการท่ีมองวาหัวเมืองปาตานีเปนสวนหนึ่งของรัฐไทย และการที่ไทยตองยอมสละอํานาจเหนือดินแดนรัฐก

ลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปลิศ น่ันคือการที่ไทยเสียดินแดนมลายูใหกับมหาอํานาจอังกฤษ และเปนวาท

กรรม “เสียดินแดน” เปนวาทกรรมท่ีรัฐไทยใชมาตลอด เมื่อกลาวถึงชวงเวลาที่สยามเผชิญหนากับลัทธิลา

อาณานิคมและจําเปนตองใชนโยบายดังกลาวเนื่องจากถูกบีบโดยประเทศมหาอํานาจและเพ่ือคงเอกราชของ

ชาติเอาไว 

                                                             
115 ฐนพงศ ลือขจรชัย, เสียดินแดนมลายู: ประวัติศาสตรชาติฉบับ Plot Twist, กรุงเทพฯ: มติชน, 2562, หนา 84.  
116 ในหนังสือ ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 248. ระบุวา หมอมราชวงศ ทิวาวงศ วโรปการ 

รัฐมนตรีตางประเทศสยาม ซ่ึงนาจะเปนตนทางในการอางช่ือน้ีในบทความและเอกสารชิ้นอ่ืนๆ ที่กลาวถึงเหตุการณทาง

ประวัตศิาสตรน้ี 
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มุมมองปาตานี น้ัน มีความเห็นวาปาตานีไมไดตองการเปนสวนหนึ่งของรัฐไทย การลงนามใน

สนธิสัญญากําหนดเขตแดนระหวางสยามกับอังกฤษกระทําโดยไมไดถามความสมัครใจของชาวมลายูปาตานี

เลย การกระทําของรัฐไทยเปนการยึดปาตานีเปนอาณานิคม ขอสัญญาตาง ๆ ในสนธิสัญญาไมไดมีประโยชน

ตอชาวมลายูปาตานีเลย  

หนังสือ ปาตานี…ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู ไดระบุวา สาระสําคัญของขอตกลงมี 6 ขอ 

“6. ขอสุดทาย อังกฤษสัญญาวาจะไมเขายุงเก่ียวกับปญหาทางการเมืองในดินแดนที่มอบใหกับสยาม เชน สตูล

และปาตานี * (ดูสนธิสัญญา สหราชอาณาจักรกับสยาม 1909 ใน ภาคผนวก 2)”117 อยางไรก็ตาม ขอความใน

สนธิสัญญาดังกลาวไมมสีวนไหนที่มีความหมายเหมือนอยางที่หนังสือเลมน้ีกลาวถึง  

Nik Anuar Nik Mahmud เสนอวาสนธิสัญญาดังกลาวมีนัยยะสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคงและ

เสถียรภาพในภูมิภาคนี้ ภายใตสนธิสัญญานี้สยามตกลงที่จะยอมยกเลิกการอางสิทธิเหนือกลันตัน, ตรังกานู, เค

ดาห และเปอรลิส แตอยางไรก็ตามสนธิสัญญานี้ไมไดกลาวอยางตรง ๆ ถึงสถานะของปาตานี ซึ่งไดแกจังหวัด

ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสตูลในปจจุบัน 

เติงกูอับดุลกอเดร กามารุดดีนไดพยายามดําเนินการเรียกรองดินแดนปาตานีกลับคืนมาโดยหวังจะพึ่ง

อังกฤษ แตทวาไมประสบผลสําเร็จ 

 

3.3 รัฐนิยมในสมัยจอมพลป. พบูิลสงคราม 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) โดยกลุมนายทหารหนุมและขาราชการพล

เรือนภายใตการนําของนายปรีดี พนมยงค และพระยาพหลพลหยุหเสนา เปนการเปลี่ยนผานรัฐชาติไทยเขาสู

รัฐสมัยใหม ในเหตุการณครั้งนี้มีผูนํามุสลิมจากกรุงเทพเขารวมดวย ไดแก นายแชม พรหมยงค หรือ หะยี

ซัมซุดดนิ มุสตอฟา (Haji Samsuddin Mustapha) และนายบรรจง ศรีจรูญ หรือ หะยีวาฮับ (Haji Wahab)  

การเปลี่ยนแปลงการปกครองสงผลตอการจัดการการปกครองในหัวเมืองมาลายู โดยมีการยกเลิก

ระบบเทศาภิบาลมาเปนการปกครองสวนภูมิภาค หัวเมืองมลายูทั้งเจ็ดแตเดิมถูกเปลี่ยนเปนจังหวัดชายแดน

ภาคใต  

                                                             
117 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 249.  



82 

 

สําหรับรัฐประชาชาติท่ีเกิดใหมจําเปนตองมีการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน 

ในชวงแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไดประกาศนโยบายในการปกครองประเทศตามหลัก 6 

ประการของคณะราษฎรที่มุงรักษาความเปนเอกราชและความปลอดภัยในประเทศ รวมท้ังการใหความสุข

สมบูรณของราษฎรในดานเศรษฐกิจ การทําใหราษฎรไดสิทธิเสมอภาคกันทางกฎหมาย เชนเดียวกับการมี

เสรีภาพและอิสรภาพ ตลอดจนการใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร118 ในตอนแรกการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากชาวมลายูมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตเพราะผูกอการปฏิวัติได

นําเสนอรูปแบบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญที่ใหความสําคัญกับเร่ืองเสรีภาพและความเสมอภาคที่เทาเทียมกัน

แกทุกคนในสังคม  

อยางไรก็ตามการปฏิวัติสยามไดนําไปสูการท่ีความรูสึกชาตินิยมสยามเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะขอความ

ในรัฐธรรมนูญที่ระบุวา สยามเปนราชอาณาจักรหนึ่งเดียวและไมสามารถแยกได ทําใหผูนําสยามใชนโยบาย

การปกครองสยามโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในดานศาสนา เชื้อชาติ ภาษา และ

วัฒนธรรมของสยาม มุมมองของรัฐบาลคือนโยบายของรัฐนั้นใชกับประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาคกันไมวา

จะเปนกลุมเชื้อชาติใด หรือศาสนาใด แตสําหรับชาวมลายูมุสลิมซึ่งมีประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม

แตกตางอยางชัดเจนจากประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งเปนชาวพุทธ ทําใหเกิดความรูสึกวานโยบายของ

รัฐบาลนั้นเปนการทําลายอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิม ดังที่สุรินทร พิศสุวรรณ ไดวิพากษนโยบายของรัฐไทย

ที่มีตอชาวมลายูมุสลิมในสมัยนั้นวา 

“นโยบายของคณะราษฎรทางดานการศึกษานั้นไดรับการปฏิบัติอยางเต็มที่ ในระยะแรก

การศึกษาภาษาไทยและหลักสูตรการประถมศึกษาของรัฐบาลถูกมองในแงรายเปนนโยบาย

ผสมกลมกลืนทําลายเอกลักษณไปเสีย แถมยังมีนโยบายเศรษฐกิจและการปกครองอ่ืนๆ 

ตามมา อาจจะยิ่งทําใหชาวมาเลยมุสลิมตองสูญเสียภาษาและวัฒนธรรมของตนไปเร็ว

ยิ่งข้ึน”119 

อยางไรก็ตามนโยบายของรัฐที่สงผลตออัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตทวี

ความเขมขนขึ้นในยุคสมัยรัฐบาลของจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยเฉพาะในชวงแรกท่ีจอมพลป. พิบูลสงคราม
                                                             
118 รอง ศยามานนท, ประวัติศาสตรไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2520), หนา 55-56. 

อางถึงใน ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), 

หนา 97.  
119 สุรินทร พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร, กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดี

ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525, หนา 5.  
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ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ระหวางป พ.ศ. 2481- 2487 ที่นโยบายตางๆ ของรัฐบาลเนนการสรางชาติ ให

ความสําคัญกับลัทธิชาตนิิยมสยามอยางย่ิง 

รัฐไทยในสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม ระหวางป พ.ศ. 2481- 2487 เปนยุคสรางชาติ ชูลัทธิ

ชาตินิยมไทย โดยใชนโยบายสรางชาติผานระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมถึงในดานวัฒนธรรม สังคม และ

กฎหมาย ก็ถูกใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางความรูสึกชาตินิยมไทยผานนโนบายผสมกลมกลืน สําหรับการ

สงเสริมการสรางชาติในดานวัฒนธรรม รัฐบาลไดประกาศใชรัฐนิยมจํานวน 12 ฉบับตั้งแต พ.ศ. 2482 – 2485 

ซึ่งรัฐนิยมที่สงผลตอชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี 3 ฉบับไดแก 

รัฐนิยมฉบับท่ี 3 เรื่องการเรียกชื่อชาวไทยซึ่งกําหนดใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยชื่อที่ไมตองตามเชื้อ

ชาติและความนิยมของผูถูกเรียก แตใหใชคําวา ไทย แกชาวไทยทั้งมวลโดยไมแบงแยก รอง ศยามานนทเสนอ

วารัฐบาลตองการสรางความเปนปกแผนมั่นคงของประเทศและความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของชนชาติไทยทั่วทุกภาคของประเทศ120 

รัฐนิยมฉบับที่ 9 เร่ืองภาษาและหนังสือกับหนาที่พลเมืองดี ซึ่งกําหนดใหชนชาติไทยถือเปนพลเมืองดี

ที่จะตองศึกษาใหรูหนังสอืไทย  

รัฐนิยมฉบับที่ 10 เรื่องเครื่องแตงกายของประชาชนชาวไทย กําหนดใหคนไทยตองแตงกายตามที่

รัฐบาลกําหนดไววาเปนสุภาพชน  

 รัฐนิยมกําหนดไมใหชาวมุสลิมสวมเครื่องแตงกายแบบมุสลิม เพราะเปนเคร่ืองแตงกายที่ไมสมควร ไม

เปนอารยะ หามไมใหสอนภาษามลายูในโรงเรียน หามไมใหพูดภาษามลายูในการติดตอราชการ ใหเปลี่ยนชื่อ

ใหมเปนชื่อไทย ใหแตงกายแบบไทย พูดภาษาไทยและใชประเพณีไทย ในพ.ศ. 2484 ยังไดมีการยกเลิก

ขอยกเวนเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกสําหรับชาวไทยมุสลิมโดยใหใชกฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับชาว

มลายูมุสลิม 

รัฐนิยมท่ีระบุเก่ียวกับการแตงกายแบบชาวมุสลิมวาไมสมควร ไมเปนอารยะ ท่ีจริงแลวไมใชเฉพาะ

การแตงกายของชาวมุสลิม แตยังรวมถึงการแตงกายในรูปแบบอื่นๆ ดวยที่ถูกมองวาไมเปนอารยะ เชน การ

เปลือยอก เปนตน  

                                                             
120 รอง ศยามานนท, ประวัติศาสตรไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ, หนา 112. อางใน ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของ

รัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 101.  
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รัฐบาลไดตั้งสภาวัฒนธรรมของรัฐบาลในปพ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) เพื่อสรางความเขาใจและเผยแพร

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เนนความเปนชาตินิยมไทยไปทั่วประเทศ 

 มุมมองรฐัไทย การใชรัฐนิยมเปนการสรางชาติใหมีอารยะ ทําใหชาตเิจริญทัดเทียมนานาประเทศ  

ในขณะท่ีชาวปาตานีนั้นมองวาการประกาศใชนโยบายรัฐนิยมและการตั้งสภาวัฒนธรรมของรัฐบาลสง

ผลกระทบโดยตรงตอชาวมลายูมุสลิมที่สี่จังหวัดภาคใต ถือเปนการเหยียบยํ่าอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิม  

“ประชาชนชาวมลายูที่อยูในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูลมีความรูสึกวาคําสั่ง

เชนนี้สรางความเดือดรอนใหแกพวกเขาเปนอยางมาก เพราะชาวมลายูถูกหามไมใหแตงกาย

ตามวัฒนธรรมมลายู หามไมใหตั้งชื่อมลายู หามพูดภาษามลายู และหามนับถือศาสนา

อิสลาม นอกจากนั้น สภาวัฒนธรรมยังไดออกคําสั่งหามใชภาษามลายูในสถานที่ราชการทุก

แหง เจาหนาท่ีที่พูดภาษามลายูก็ถูกสั่งหามไมใหพูดกับชาวบานที่มาติดตอราชการอยาง

เด็ดขาด ดังน้ันชาวมลายูจําเปนตองรูภาษาไทยเพ่ือใชติดตอกับทางราชการ หาไมแลวก็

จะตองจางบุคคลอ่ืนที่พูดภาษาไทยไดใหเปนลามโดยไมคํานึงวาธุระนั้นจะสําคัญหรือไม 

กฎหมายที่ออกโดยสภาวัฒนธรรมยังไดกําหนดอีกวาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจํา

ชาติ ดังนั้นอิสลามจึงเปนศาสนาที่ตองหาม นอกจากน้ีแลวกิจกรรมอะไรก็ตามที่เปนการ

สงเสรมิศาสนาอิสลามเปนที่ตองหามเชนเดียวกัน ดัวยกฎหมายนี้ทําใหชาวมลายูที่อําเภอสาย

บุรีถูกบังคับใหกราบไหวพระพุทธรูป และพระพุทธรูปจะถูกตั้งตามโรงเรียนตางๆ ซึ่งนักเรียน

ของโรงเรียนเหลานี้เปนมุสลิมก็จะถูกบังคับใหกราบไหว 

ขาราชการมุสลิมซึ่งมีจํานวนนอยนิดไดถูกบังคับใหเปลี่ยนชื่อเปนไทย และไมมี

โอกาสที่จะไดสัมผัสตําแหนงราชการในระดับสูง หามชาวมลายูไมใหศึกษาในสถาบันทหารอีก

ดวย 

ปค.ศ. 1941 กฎหมายท่ีออกโดยสภาวัฒนธรรมไดถูกบังคับใชอยางเครงครัดภายใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนเนื้อหาของกฎหมายไดกําหนดใหชาวมลายูทุกคนตองแตงกาย

ตามวัฒนะรรมของชาวตะวันตก ผูใดขัดขืนจะตองถูกจับกุมและถูกลงโทษดวยวิธีการตางๆ 

บางครั้งตํารวจจะลงโทษชาวมลายูท่ีขัดขืนดวยการทํารายรางกาย ซึ่งสรางความไมพอใจ

ใหแกประชาชนเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะบรรดาปวงปราชญ (อุลามาอฺ) มีหลายครั้งหลายคราท่ี

ตํารวจไทยไดฉีกทําลายและเหยียบย่ําเสื้อคลุมยาวและผาโพกหัวของพวกหะยี สวนผูหญิง
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มลายูที่สามเสื้อแขนยาวและคลุมหัวนั้นจะถูกตํารวจสยามถีบและทุบตีดวยดามปนในขณะท่ี

พวกเขากําลังจับจายซื้อของที่ตลาด”121 

 ขอความที่ยกมาสะทอนความคับของหมองใจของคนมลายูในพื้นท่ีสี่จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีตอ

นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลไทยในชวงเวลาดังกลาว  

 ในหนังสือ ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู ก็ไดพูดถึงผลกระทบของการใชนโยบาย

รัฐนิยมไววา 

  “จากนโยบายรัฐนิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดกอใหเกิดความวุนวายเดือดรอน

แกชาวมลายูปาตานีเปนการทั่วไป เติงกูปุตรา บินเติงกูอับดุลมุตตอเล็บ บุตรชายอดีตเจาเมืองสายบุรีก็ถูก

จับกุมฐานกระทําผิดกฎหมายวัฒนธรรม ดวยการนุงโสรง สวมหมวกกะปเยาะไปละหมาดโดยไมยอมนุงกางเกง

สวมหมวกแบบฝร่ัง จึงไดเปนมูลเหตุที่ชาวมลายูเร่ิมตอตานรัฐบาลไทย เริ่มกอตัวมากขึ้นเนื่องจากนโยบายรัฐ

นิยมดังกลาวขัดตอศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของชาวมลายูมุสลิม”122 

 Nik Anuar Nik Mahmud ไดเสนอวา  

“...การปฏิวัติสยามไดเพ่ิมความรูสึกชาตินิยมในกลุมชาวสยามท่ีจะกดข่ีชาวมลายู โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในยุคสมัยที่รัฐอยูภายใตรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 1938-1944 ท่ีตองการ

ทําใหชาวมลายูกลายเปนคนสยาม และเปลี่ยนชาวมุสลิมใหเปนชาวพุทธผานนโยบายรัฐนิยม 

สงผลใหชาวมลายูที่ปาตานีถูกกดดัน ชาวมลายูท่ีปาตานีไมไดรับการสงเสริมใหใสชุดตาม

จารีตความเชื่อของพวกเขา ไมไดรับอนุญาตใหใชชื่อมลายู-อาหรับ ถูกบังคับใหเปลี่ยนชื่อเปน

ชื่อสยาม พรอมๆ กับไมไดรับอนุญาตใหใชภาษามลายูและการเขียนแบบยาวี พวกเขาถูก

บังคับใหแตงกายตามแบบตะวันตกเชนผูชายตองสวมหมวก สวนผูหญิงใสชุดกระโปรงยาว

หรือกระโปรงสั้น.....รัฐบาลพิบูลสงครามไดทําการเหยียดหยามชาวมลายูมุสลิมปาตานีท่ีนับ

                                                             
121 อิบรอฮีม ชุกร ี(นามแฝง), ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 47. 
122 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 259. 
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ถือศาสนาอิสลามดวยการบังคับใหพวกเขาเคารพพระพุทธรูป ซึ่งทําใหชาวมลายูปาตานีไม

สามารถอดทนไดอีกตอไปจึงเลือกที่จะยายไปอยูที่รัฐกลันตัน”123 

 ปยนาถ บุนนาค ไดเสนอวาผลจากการใชนโยบายรัฐนิยมผสมผสานชาวไทยมุสลิมของรัฐบาลจอม

พลป. พิบูลสงคราม ถูกนําไปเปนสิ่งปลุกเราความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวปตตานีในการตอสูเพ่ือเอกราชของ

ชาวมลายูปตตานีในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง124 

 ในขณะที่สุรินทร พิศสุวรรณ เห็นวา นโยบายของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามเปนนโยบายที่ใชการ

บีบบังคับเพื่อผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติและเปนนโยบายที่ลมเหลวอยางสิ้นเชิง125 

 ตอมาในปพ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดยกเลิกตําแหนงดะโตะกอฎีของ

จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล และยกเลิกการบังคับใชกฎหมายอิสลามวาดวยมรดกและครอบครัว

ที่เคยไดรับอนุญาตใหบังคับใชกับชาวมลายูมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนใตกอนหนานี้  

 Nik Anuar Nik Mahmud กลาวถึงเรื่องนี้ไววา 

“...สาเหตุอื่นที่เปนชวนใหคนมลายูโกรธแคนคือการที่รัฐภายใตการนําของจอมพล ป. พิบูล

สงครามพยายามทําลายระบบกฎหมายอิสลาม ตั้งแตท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวไดดําเนินการปฏิรูปการบริหารการปกครอง ในสวนกิจการท่ีเก่ียวกับพิธีสมรสและ

ทรัพยสินมรดกไดรับการยกเวนจากกฎหมายแหงรัฐสยาม และไดมอบใหกับสํานักงาน

คณะกรรมการอิสลามในพื้นที่เปนผูดําเนินการ แตในชวงสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ขอยกเวนนี้ถูกยกเลิก ใน ค.ศ. 1944 ตําแหนงดาโตะยุติธรรมถูกยกเลิกไป ปญหาทุกอยางท่ี

เกี่ยวของกับการแตงงาน การหยารางและทรัพยสินมรดกจะตองดําเนินการตามกฎหมายแพง

และพาณิชย”126 

                                                             
123 Nik Anuar Nik Mahmud, “Perjuangan Tengku Mahmood Mahyiddeen,” in Nik Anuar Nik Mahmud dan 

Mohd Zamberi A. Malek (eds.), Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani, Kuala Lumpur: Persatuan 

Sejarah Malaysia, 2007, p. 124.  
124 ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 

104.  
125 สุรินทร พิศสุวรรณ, เงื่อนไขทางการเมืองที่นําไปสูการละเมิดสิทธิ์มนุษยชน, หนา 19. อางใน ปยนาถ บุนนาค, นโยบาย

การปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 105. 
126 นิก อนูอาร นิก มะฮมูด, ประวัตศิาสตรการตอสูอาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954, หนา 73.  
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 ตอมาในปพ .ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) รัฐบาลไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

ศาสนูปถัมภในกิจการศาสนาของชาวไทยมุสลิม พระราชกฤษฎีกานี้กอใหเกิดการจัดตั้งสถาบันหลายระดับ 

เพื่อทําหนาที่เชื่อมประสานระหวางประชาคมมุสลิมกับรัฐบาล ประกอบดวยสถาบันตางๆ คือ ตําแหนง

จุฬาราชมนตรี สถาบันการศึกษาท่ีเปนของมุสลิมภายใตการบริหารของชาวมุสลิมเอง คณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทย และกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสําหรับจังหวัดที่มีประชากรผูนับถือศาสนาอิสลาม

อยูมาก127 อยางไรก็ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ถูกวิจารณวา เนนทัศนคติของรัฐบาลที่ตองการใหชาวมลายู

มุสลิมกลายมาเปนคนไทย โดยใชคําวา ประชาชนชาวไทยที่นับถืออิสลาม ในพระราชกฤษฎีกา 

 สุรนิทร พิศสุวรรณ ไดแสดงความคิดเห็นตอพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้วา 

“....ในแงหนึ่ง รัฐบาลตองการที่จะลบรอยบาดหมางซึ่งเกิดจากโนโยบายรัฐนิยมของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ระหวางป พ.ศ. 2481-2487 แตอีกแงหนึ่งก็คือการเขาไปมีสวนควบคุม

บทบาทของผูนําศาสนาของชาวมาเลยมุสลิมใหอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่ของรัฐอยาง

ใกลชิดยิ่งข้ึนนั่นเอง นับเปนการนําเอานโยบายท่ีรัฐทํากับศาสนจักรหรือคณะสงฆมาปรับใช

กับชาวมาเลยมุสลิมนั่นเอง”128 

ในขณะท่ีปยนาถ บุนนาค เห็นวา 

“แมจะเห็นดวยกับ ดร. สุรินทรเกี่ยวกับเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกานี้ แต

ผูวิจัยก็เห็นวารัฐบาลไดดําเนินนโยบายดังกลาวอยางเหมาะสมกับสถานการณและความ

เปนไปไดในขณะนั้น กับท้ังเปนหนาที่โดยตรงของรัฐบาลท่ีจะตองใหความอุปถัมภผูนับถือ

ศาสนาอิสลามอยางใกลชิดเพ่ือความเปนปกแผนภายในประเทศ แมจะถูกมองวาเปนการ

ควบคุมก็ตาม”129 

ตอมาในป พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) นอกจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปภัมภ

ฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 แลว รัฐบาลยังไดออกประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลาม

                                                             
127 “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปภัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488”, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 62 ตอนที่ 26 ลงวันท่ี 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488. อางใน ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 115.  
128 สุรินทร พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร, หนา 11.  
129 ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 

117.  
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ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พุทธศักราช 2489 เพื่อแกไขการที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ไดยกเลิกตําแหนงดะโตะกอฎีของจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล และยกเลิกการบังคับใช

กฎหมายอิสลามวาดวยมรดกและครอบครัวเมื่อป พ.ศ. 2487 แตอยางไรก็ตาม นโยบายนี้ไมไดรับความรวมมือ

จากบรรดาผูนําศาสนาสวนใหญ 

ขอเสนอ 7 ประการของหะยีสุหลง: วีรบุรุษหรือกบฏ 

“รัฐไทยอยากเหยียบฮัจยีสุหลง130ใหจมดิน ไมอยากใหพูดอะไรเก่ียวกับฮัจยีสุหลงทั้งนั้น นี่คือรัฐไทย 

ตั้งแตตนมาจนถึงทุกวันนี้ รัฐไทยก็มองอยางนี้ ก็เลยแกปญหาไมได”131  

เดน โตะมีนา 

ภายหลังจากที่สยามมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 นําไปสูการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางการเมืองคร้ังใหญ รวมถึงในพื้นที่ชายแดนใต มีการออกกฎหมายควบคุมหลายฉบับที่สงผล

กระทบตอการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมท่ีปาตานี หะยีสุหลงจึงไดเสนอขอเสนอ 7 ประการแกรัฐบาล แตทวา

รัฐบาลมองวาสิ่งที่หะยีสุหลงเรียกรองนั้นเปนการกอกบฏ และหะยีสุหลงถูกดําเนินคดี แมวาจะไดรับการปลอย

ตัวแตในเวลาตอมา  ในปพ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) หะยีสุหลงไดหายตัวไป ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาเจาหนาที่รัฐ

เปนผูอยูเบื้องหลังการหายตัวไปของหะยีสุหลง  

พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเม่ือญี่ปุนประกาศยอมแพสงคราม จอมพล 

ป. พิบูลสงครามที่รวมมือกับญี่ปุนสูญเสียตําแหนงนายกรัฐมนตรี นายควง อภัยวงศ ไดรับการแตงตั้งเปน

นายกรัฐมนตรีโดยปรีดี พนมยงค และในเดือนมิถุนายน ปเดียวกันนั้นเอง นายควง ไดแตงตั้งนายแชม พรหม

ยงค เปนจุฬาราชมนตรี วันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) แตงตั้ งหะยีสุหลงเปนประธาน

คณะกรรมการกลางอิสลามปตตานี 

หะยีสุหลง เกิดที่หมูบานอาเนาะร ูจังหวัดปาตานีเมื่อป ค.ศ. 1895 ทานเปนเหลนของตวน มีนา หรือ

หะยี ซัยนัล อบีดิน บิน มูฮัมหมัด (Haji Zainal Abidin bin Muhammad) ซึ่งเปนนักวิชาการสอนศาสนาที่มี

ชื่อเสียงทานหนึ่ง หะยีสุหลงไดรบัการศึกษาเบื้องตนท่ีโรงเรียนปอเนาะ เมื่ออายุได 12 ป หะยีสุหลงถูกสงตัวไป

ศึกษาตอท่ีเมกกะห หะยีสุหลงกลับมายังปตตานีในค.ศ. 1924 และไดเริ่มอาชีพครูสอนศาสนาที่บานเกิด  

                                                             
130 สะกดตามตนฉบับ 
131 ทวีพร คุมเมธา, “ชาวปาตานีรําลึก 61 ปการหายสาบสูญ ฮัจยีสุหลง โตะมีนา; รัฐไทยสอบตกในการแกปญหา 3 จังหวัด,” 

ประชาไท, https://prachatai.com/journal/2015/08/60842 (เขาถึงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562). 
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หะยีสุหลงยังไดริเร่ิมกิจกรรมทางดานสังคมตางๆ มากมาย จนกลายเปนคนที่ชาวบานในพื้นที่เคารพ

นับถือ ทางการจึงมักเขาไปหาเพ่ือขอคําแนะนําชี้แนะหรือขอการสนับสนุนจากหะยีสุหลงหากจะทําใหใหการ

ดําเนินนโยบายเปนไปอยางราบร่ืน132  

จากการประทวงของชาวบานบะลูกาสาเมาะและการเรียกรองของผูนําจังหวัดปตตานี นายกรัฐมนตรี 

หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์จึงตกลงจะสงคณะผูตรวจการณเพื่อศึกษาพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคใต คณะนําโดยนาย

ประกอบ บุญประสบ เทศาภิบาลหัวเมืองฝายใต โดยมีจุฬาราชมนตรี แชม พรหมยงค และนายอับดุลเลาะห 

หลัง ปูเตะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูลรวมดวย คณะผูตรวจราชการเดินทางมาถึงปตตานีเมื่อวันที่ 3 

มิถุนายน ค.ศ. 1947  

กอนที่คณะผูตรวจราชการจะเดินทางมาถึงปตตานี หะยีสุหลงไดประชุมกับบรรดาคณะกรรมการ

อิสลาม ผูนําศาสนา และผูนําตางๆ ในปตตานี เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) มีผูเขารวม

ประชุมประมาณ 100 คนเศษ133 เพ่ือรวบรวมความตองการและขอเสนอจากสังคมมุสลิมปาตานีที่จะเสนอให

คณะผูตรวจราชการดังกลาว และผลของการประชุม หะยีสุหลง ไดย่ืนหนังสือเรียกรองผานคณะผูตรวจ

ราชการใหรัฐบาลสนองความตองการของชาวมลายูซึ่งมี 7 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. รัฐบาลตองแตงตั้งบุคคลคนหนึ่งที่ไดรับเลือกจากประชาชนเพ่ือดํารงตําแหนงสูงสุดและมีอํานาจ

ในการปกครอง 4 จังหวัดนี้ คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล บุคคลผูนี้จะตองเปนมุสลิมที่

เกิดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของ 4 จังหวัดน้ีและตําแหนงน้ีจะตองเปนตลอดชีพ 

2. ภาษีอากรและรายไดตางๆ ที่เก็บไดจาก 4 จังหวัดน้ีจะตองนํามาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนภายใน

พ้ืนที่น้ีเทานั้น 

3. รัฐบาลจะตองจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษามลายูในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึง

ปที่ 4  

4. ขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่ใน 4 จังหวัดนี้จะตองเปนมุสลิมที่เกิดในพ้ืนท่ีจํานวน 80 เปอรเซ็นต 

5. รัฐบาลจะตองใชภาษามลายูควบคูกับภาษาสยามเพ่ือติดตอราชการในพ้ืนที่ 

6. รัฐบาลจะตองใหอํานาจแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเพื่อออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ

อิสลามโดยมีบุคคลตามขอ 1 ใหการยินยอม 

                                                             
132 นิก อนูอาร นิก มะฮมูด, ประวัตศิาสตรการตอสูอาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954, หนา 75.  
133 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู ระบุวาเปนการ

ประชุมประจําปของสมาคมสมางัตปตตานี, หนา 285.  
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7. รัฐบาลจะตองจัดตั้งศาลอิสลามใน 4 จังหวัดนี้โดยมีอํานาจเด็ดขาดในการพิจารณาคดีที่เก่ียวกับ

การแตงงานและมรดกซึ่งมีมุสลิมเปนคูกรณี134  

งานของ Ramli Ahmad ไดกลาวถึงผูยื่นขอเสนอ 7 ประการสามคน คือ Haji Sulong Abdul Kadir, 

Wan Othman, Haji Ishak dan Wan Ahmad135 ไมไดมีเฉพาะแคหะยีสุหลงเปนคนเดียว และขอเสนอ 7 

ประการในภาษามลายูเขียนดวยอักษรโรมันความวา 

(i) Hendaklah Kerajaan Siam Thai mengadakan seorang yang berjawatan tinggi 

dengan berkuasa penuh memerintah atas empat wilayah iaitu Patani, Yata, 

Narathiwat dan Satul, yang dilantik daripada seorang (Melayu) Islam yang 

diperanakkan dalam salah satu wilayah ini dengan dipilih oleh rakyat jelata sendiri. 

Orang yang memegang jawatan ini hendaklah dikekalkan selama-lamanya dengan 

tidak bertukur ganti; 

(ii) Sekalian hasil mahsol yang didapati dalam empat wilayah ini hendaklah 

dibelanjakan untuknya semata-mata; 

(iii) Hendaklah kerajaan mengadakan pelajaran bahasa Melayu dalam sekolah-

sekolah di empat wilayah hingga sampai darjah empat; 

(iv) Pegawai-pegawai kerajaan dalam empat wilayah hendaklah 80% jumlahnya 

daripada orang-orang Islam yang diperanakkan dalam wilayah-wilayah ini; 

(v) Hendaklah kerajaan menggunakan Bahasa Melayu dalam pejabat kerajaan 

bersama-sama dengan bahasa Siam; 

(vi) Hendaklah kerajaan membenarkan Majlis Ugama Islam mengeluarkan undang-

undang sendiri yang bekenaan dengan adat-istiadat Ugama Islam dengna perstujuan 

orang yang berjawatan tinggi itu; 

(vii) Hendaklah kerajaan mengasingkan Mahkamah Shariah daripada mahkamah 

kerajaan yang ada dalam wilayah itu, dan berkuasa menghukum perbicaranya 

dengan bebas.136 

                                                             
134 อิบรอฮีม ชุกรี (นามแฝง), ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 51-52. 
135 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 44. 
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ขอเรียกรอง 7 ประกาศของหะยีสุหลงเปนหนึ่งในเหตุการณทางประวัติศาสตรปาตานีที่ยังคงมีขอ

ถกเถียงที่ไมลงรอยกันมากที่สุดเหตุการณหนึ่ง โดยเฉพาะตอสถานะหรอืภาพจําตอหะยีสุหลงของสังคมไทย  

มุมมองรัฐไทยคือมองวา ขอเรียกรองของหะยีสุหลงเปนการกอกบฏ ทาทายอํานาจรัฐ ตองการ

เปลี่ยนแปลงอํานาจการปกครองของรัฐไทย ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐไทยยอมรบัไมได  

นันทวรรณ ภูสวาง มีความเห็นสอดคลองกับมุมมองของรัฐไทยวา  

“แมจะมิไดกลาวอยางตรงไปตรงมาก็ตาม แตจะเห็นไดวาจุดมุงหมายสูงสุดของขอเรียกรอง 

7 ประการดังกลาวแลวคือการฟนฟูดินแดนทั้ง 4 จังหวัดใหเปนรัฐอิสระรัฐหนึ่งใตการ

ปกครองของคนในทองถ่ินนั่นเอง”137 

ในขณะที่มุมมองที่เอนเอียงไปทางปาตานีเห็นวาขอเสนอหะยีสุหลงเปนเพียงความตองการที่จะใหชาว

มลายูมุสลิมท่ีปตตานีไดมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับหลักความเชื่อทางศาสนา  

สุรนิทร พิศสุวรรณ กลาววา 

“จะเห็นไดวาสิ่งที่ฮัจยีสุหลงเสนอนั้นคือการจัดตั้งดินแดนท่ีมีความเปนตัวของตัวเองในทาง

วัฒนธรรมเทานั้น ไมใชการแบงแยกทางการเมืองอยางเด็ดขาดในความคิดของฮัจยีสุหลง 

ขอเสนอทั้ง 7 ขอเปนเงื่อนไขต่ําสุดที่ชาวมาเลยมุสลิมตองการ ถาหากพวกเขาจะรักษา

เอกลักษณทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของตนเอาไวใหได”138 

 หนังสือ ปาตานี: ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู กลาวถึงขอเรียกรอง 7 ประการวา 

“ขอเรียกรองดังกลาวของทานหะญีสุหลงไมมีเจตนาที่จะฝาฝนตอกฎหมายรัฐธรรมนูญของ

รัฐบาลไทยหรือเจตนาจะแบงแยกการปกครองสี่จังหวัดออกไป แตเปนการแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนทางดานเศรษฐกิจหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และการปฏิบัติโดยมิชอบ

จากเจาหนาที่รัฐในขณะนั้น”139 

                                                                                                                                                                                              
136 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 44-45. 
137 นันทวรรณ ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต, หนา 16. อางใน ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของ

รัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 121.  
138 สุรินทร พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในประเทศไทยสมัยรตันโกสินทร, หนา 18. 
139 อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...ประวัติศาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 286.  
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 สารนิพนธของ Ramli Ahmad เสนอวาหะยีสุหลงไมไดตองการจะตั้งรัฐอิสลาม หากแตวาตองการให

ความสําคัญกับศาสนาอิสลามเทานั้น โดย Ramli Ahmad อางอิงจากงาน Sejarah Kerajaan Melayu 

Patani และคําแถลงการณของ GAMPAR ความวา 

“...bukanlah pula kita bertakbur hendak berdiri bersendiri sebulat-bulatnya 

kerana kita sedarkan kelemahan dan kekurangan segala-segalanya di diri 

kita…tetapi oleh sebab keadaan orang-orang Islam Melayu kita khususnya dan 

Islamamnya yang ada di bawah pemerintahan Siam itu sudah terletak 

daripada segala-gala hak kemanusiaan dan keadilan yang berlawanan bahkan 

segala tujuan dan dasar undang-undang tubuh (Rattanon) Kerajaaan Siam 

sendiri yang mengaku kepada segala hak kerakyatan dan aliran demokrasi 

bagaimana difahamkan oleh sekalian penduduk dunia ini, maka terpaksalah 

kita mengambil langkah yang tersebut di bawah ini.”140 

  ขอความที่ยกมาแปลไดวา 

“...ไมใชวาพวกเราจะยืนกรานตองการยืนดวยตัวเองทั้งหมด (หมายถึงเปนเอกราช – ผูวิจัย) 

เพราะวาพวกเราตระหนักดีถึงความออนแอและบกพรองทั้งหมดในหมูพวกเราเอง...แตทวา

เนื่องจากสภาพการณชาวมุสลิมมลายูโดยเฉพาะอยางยิ่งและชาวมุสลิมโดยท่ัวไปที่อยูภายใต

การปกครองของสยามนั้นอยูหางไกลจากทุกอยาง ไมวาจะเปนสิทธิมนุษยชนและความ

ยุติธรรมซึ่งตรงขามกับเปาหมายและหลักการของรางกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ราชอาณาจักร

สยามเองท่ียอมรับสิทธิของพลเมืองทั้งหมดและแนวคิดประชาธิปไตยที่เปนท่ีเขาใจของ

ประชาคมโลก ดังนั้นพวกเราจําใจตองดําเนินการตามวิธีดังกลาวนี้” 

จะเห็นไดวาในแถลงการณดังกลาวของ GAMPAR ยังยืนยันถึงการใหความสําคัญกับอัตลักษณของชาวมลายู

มุสลิม เชนเดียวกับ Nik Anuar Nik Mahmud ที่ไดแสดงความเห็นตอขอเรียกรองนี้วา 

                                                             
140 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 54. 
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“จากขอเรียกรองดังกลาวเปนท่ีประจักษชัดวาหะยีสุหลงไมไดเรียกรองดินแดนที่เปนเอกราช 

แตตองการอิสรภาพในการปกครองตนเองรวมท้ังมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมและการเมือง

เปนของตนเองภายในดินแดนมลายูแหงน้ี”141 

 แตอยางไรก็ตาม ในงานของ Muhammad Kamal K. Zaman เร่ือง Fatani 13 Ogos142 ซึ่งเขียน

เกี่ยวกับชีวประวัติของหะยีสุหลงไดกลาววา หะยีสุหลงไดสนับสนุนขบวนการตอสูของชาวมลายูปาตานี และได

รวมมือกับ Tengku Mahmud Muhaiyiddin ในการตอตานรัฐไทย โดยพวกเขาไดใชสองยุทธวิธี คือวิธีใตดิน 

และวิธีเปดเผย หะยีสุหลงให Tengku Mahmud Muhaiyiddin ดําเนินการกอตั้งขบวนการใตดิน สวนวิธี

เปดเผยหรือบนดินนั้นหะยีสุหลงไดกอตั้ง Majlis Agama Islam Fatani (MAIF) ขึ้น143 

 เช น เดี ย วกั บ ห นั งสื อ  Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen ที่ ได

กลาวถึงการตอสูของหะยีสุหลงวาเปนสวนหนึ่งของขบวนการท่ีตองการแยกปาตานีออกจากสยาม  

 เอกสารของ PULO ไดพูดถึงหะยีสุหลงไววา ในขณะที่  Tengku Mahmud Mahyuddin กอตั้ง

ขบวนการ GAMPAR ที่มาเลเซียนั้น หะยีสุหลงไดกอตั้งองคกรที่ชื่อวา Gerakan Rakyat Patani หรือ GRP ใน

สี่จังหวัดภาคใต GRP ทํางานประสานกับ GAMPAR โดยมีเปาหมายเชนเดียวกันนั่นคือใหปาตานีไปรวมกับ

มาเลเซีย144  

 ภายหลังการยื่นเอกสารขอเรียกรอง 7 ประการของหะยีสุหลงตอรัฐบาลไทย ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่สงผลตอสถานการณในปตตานี นั่นคือการทํารัฐประหารโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ เมื่อวันท่ี 8 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) โดยใหนายควง อภัยวงศเปนนายกรัฐมนตรี  

ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) เทศาภิบาลมณฑลปตตานีใหจับกุมตัวหะยีสุหลงในขอ

กลาวหาวารวมกันสมคบคิดวางแผนแบงแยกดินแดน  

หะยีสุหลงไดบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณคร้ังนี้เอาไววา 

                                                             
141 Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, p. 71. 
142 ในคํานําหนังสือ Fatani 13 Ogos ที่ประพันธโดย Muhammad Kamal K. Zaman ไดระบุวาขอมูลที่นํามาเรียบเรียงใน

งานช้ินน้ีเปนเหตุการณและความทรงจําที่หะยีสุหลงไดถายทอดหรือเลาใหคนในครอบครัวฟงในขณะท่ียังมีชีวิตอยู  
143 Muhammad Kamal K. Zaman, Fatani 13 Ogos, Kota Bharu, p. 15. 
144 Majlis Permesyaratan Rakyat Melayu Patani (The Patani Malay Consultative Congress), Hidup Mati 

Bangsa Melayu Patani. Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (Bersatu), 1997, p. 21. 
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“เม่ือวันศุกรท่ี 16 มกราคม ค.ศ. 1948 กองกําลังตํารวจกลุมหนึ่งไดเดินทางไปยังบานของ

ขาพเจาตามคําสั่งของพระรัตนภักดี ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลปาตานีพรอมดวยหนังสือ

หมายจับเพ่ือจับกุมขาพเจาพรอมท้ังตรวจคนหองตางๆ ในบานของขาพเจา ดวยเหตุผลที่

ขาพเจาทําหนังสือให เติงกู มะฮมูด มะฮยีดีน บิน เติงกู อับดุล กาเดร กษัตริยปาตานีเปน

ตัวแทนในการนําเสนอขอเรียกรอง 7 ประการ ใหแกรัฐบาลไทย/สยามตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 

ค.ศ. 1947  

ดวยหลักฐานหนังสือท่ีขอให เติงกู มะฮมูด มะฮยีดีน เปนตัวแทนน้ี ขาหลวงเทศาภิบาล

มณฑลจึงสั่งใหจับกุมขาพเจาในคร้ังนี้”145 

 วันที่หะยีสุหลงถูกจับกุมตัวก็มีการบันทึกคลาดเคลื่อนไมตรงกันในหลายแหลงขอมูล กฤตยา อาชวนิจ

กุล, กุลภา วจนสาระ และ หทัยรัตน เสียงดัง เขียนในบทความเรื่อง “ความรุนแรงและความตายภายใต

นโยบายรัฐ: กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต” วา กรณีการจับกุมหะยีสุหลงเกิดข้ึนวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 

2490146 ประเด็นนี้สําคัญเนื่องจากวาจะทําใหเขาใจวา กรณ ี“บะลูกาสาเมาะ” ที่เกิดข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2490 เปนแรงกระเพื่อมจากกรณีการจับกุมหะยีสุหลง ทั้งที่จริงๆ แลว กรณี “บะลูกาสาเมาะ” เกิดกอนการ

จับกุมหะยีสุหลง ในหนังสือเรื่อง ขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี ก็ไดพูดวาเหตุการณที่บะลูกาสาเมาะ

เกิดขึ้นหลังจากการจับกุมตัวหะยีสุหลง 

“ปนั้นหลังจากนายหะยีสุหลงถูกจับเปนครั้งแรก ก็เกิดความวุนวายขึ้นใน 3 จังหวัด ปตตานี 

ยะลา และนราธิวาส เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2491 เกิดการปะทะกันท่ีหมูบานดุซงญอ ตันหยง

มัส ระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีรัฐบาล ท่ีจังหวัดยะลาเกิดขึ้นที่หมูบานบลูกาสาเมาะ 

ตะลูบัน ที่จังหวัดนราธิวาส จนถึงกับตายกันหลายศพ และบางคนไดหนีออกไปยังรฐักลันตัน

และเคดาห”147 

อยางไรก็ตาม เปนความจริงที่วาภายหลังจากการจับกุมและดําเนินคดีกับหะยีสุหลง ไดเกิดการปะทะ

กันระหวางฝายรัฐบาลและชาวมลายูมุสลิมในหลายพื้นท่ีในปตตานีและนราธิวาส 

                                                             
145 นิก อนูอาร นิก มะฮมูด, ประวัตศิาสตรการตอสูอาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954, หนา 100.  
146 กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ และ หทัยรัตน เสียงดัง, “ความรุนแรงและความตายภายใตนโยบายรัฐ: กรณีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต,” หนา 5. 
147 มูฮัมหมัด หลุย อาลี (บรรณาธิการ), ขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี, ยะลา: แนวรวมนักศึกษามุสลิม, 2518, หนา 

38.  
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ความคลาดเคลื่อนของกรณีหะยีสุหลงปรากฏในประเด็นอื่นๆ อยางเชน จํานวนปท่ีหะยีสุหลงถูก

ตัดสินจําคุก ชัยวัฒน สถาอานันทระบุวาหะยีสุหลงถูกพิพากษาจําคุกดวยขอหาหมิ่นประมาทรัฐบาลไทยเปน

เวลา 4 ป 8 เดือน148 ในขณะท่ี กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ และ หทัยรัตน เสียงดัง เขียนวาหะยีสุ

หลงถูกตัดสินจําคุก 7 ปในขอหาโจมตีรัฐบาล149 สวนคดีแบงแยกดินแดนศาลยกฟอง  

หะยีสุหลงไดรับการปลอยตัวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2495 หลังจากถูกจําคุกอยูสามปครึ่ง ตอมา

หะยีสุหลงถูกตํารวจสันติบาลเชิญไปพบที่หนวยสันติบาลสงขลา บริเวณแหลมทราย อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา หะยีสุหลงกับ นายอะหมัด โตะมีนา บุตรชายและเพ่ือนอีกสองคน ไดแก นายแวสะแม มูฮัมหมัด และ 

นายเจะสะเฮาะ ยูโซะออกเดินทางไปยังจังหวัดสงขลาเพ่ือพบตํารวจสันติบาลในเชาวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 

2497 (ค.ศ. 1954) แตทวาทั้งสี่คนหายตัวไปอยางไรรองรอยนับตั้งแตบัดนั้น150  

เหตุการณการหายตัวไปของหะยีสุหลงทําใหความรูสึกตอตานและหวาดระแวงซึ่งกันและกันระหวาง

เจาหนาที่รัฐกับชาวมลายูมสุลิมที่สามจังหวัดภาคใตทวีความรนุแรงขึ้น  

 

3.4 เหตุการณท่ีดุซงญอ: กบฏดุซงญอ / ดุซงญอลุกขึ้นสู / สงครามดุซงญอ 

เหตุการณที่เปนท่ีรูจักกันวา “กบฏดุซงญอ” เปนเหตุการณการปะทะกันระหวางเจาหนาท่ีตํารวจ กับ

ชาวบาน ที่หมูบานดุซงญอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสเมื่อปพ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) และเปนเหตุการณท่ี

นักวิชาการมุสลิมบางทานเห็นวาเปนการปะทะกันระหวางตํารวจกับชาวบานมุสลิมที่มีความรุนแรงท่ีสุด151 

 Nik Anuar Nik Mahmud นักวิชาการมลายูกลาวถึงที่เรียกเหตุการณดุซงญอวาเปน “การลุกข้ึนสู” 

ที่ไมไดมีการตระเตรียมการไวลวงหนาแตอยางใด โดยเขาไดอธิบายวา 

                                                             
148 ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรนุแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 155.  
149 กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ และ หทัยรัตน เสียงดัง, “ความรุนแรงและความตายภายใตนโยบายรัฐ: กรณีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต,” หนา 5. 
150 ดูรายละเอียดใน เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, และ อารีฟน บินจิ, อ. ลออแมน และ ซูฮัยมีย อิสมาแอล, ปาตานี...

ประวัตศิาสตรและการเมืองในโลกมลายู, หนา 297.  
151 อิมรอน มะลูลีม, วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษากลุมมุสลิมในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอิสลามิคอะเคเดมี, 2538), หนา 157. อางใน ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรุนแรงใน

การจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 112.  
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“การจลาจลที่เกิดขึ้นไมไดมีการวางแผนไวลวงหนา แตเปนการกระทําที่เกิดขึ้นทันทีทันใดซึ่ง

เปนผลจากการกระทําที่เห้ียมโหดของเจาหนาที่ตํารวจสยามตอชาวบานหมูบานดุซงญอ 

กลาวกันวาฝายเจาหนาที่ตํารวจไดยิงเขาไปยังกลุมชาวบานที่กําลังจัดงานบุญเมื่อวันท่ี 20 

เมษายน ค.ศ. 1948 เจาหนาท่ีตํารวจสงสัยวาชาวบานที่กําลังรวมตัวกันน้ันเพ่ือตอตานรัฐ 

ชาวบานจึงไดตอบโตและกดดันใหฝายเจาหนาที่ตํารวจถอนกําลังออกไปยังตันหยงมัส ในขอ

กลาวหาของตํารวจที่สงไปยังสํานักงานกรมตํารวจระบุวา มีกองโจรมลายูประมาณ 1,000 

คนกําลังเตรียมการเพื่อกอการกบฏ”152 

ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2491 ไดมีเจาหนาที่ตํารวจ 60 คน เขามาเสริมกําลังที่ตันหยงมัส ขณะที่ชาวบาน

ดุซงญอก็เตรียมพรอมที่จะเผชิญหนากับตํารวจที่เชื่อกันวากําลังเตรียมการจะกวางลางชาวมลายู วันที่ 27 

เมษายน พ.ศ. 2491 รัฐบาลสงเครื่องบินรบมารอนเหนือฟาหมูบานดุซงญอ เรือรบกลางทะเลบางนราก็ถูกสั่ง

ใหเทียบทาเรือเพื่อเตรียมสงทหารมาสมทบกับกําลังตํารวจ วันที่ 28 เมษายน เกิดการตอสูคร้ังรายแรงระหวาง

ชาวบานดุซงญอกับเจาหนาที่ตํารวจ  

 ขจัดภัย บุรุษพัฒน ไดเลาในหนังสือเรื่อง ไทยมุสลิม ซึ่งเปนงานเขียนที่มีมุมมองไปในทางเดียวกับ

มุมมองของทางการวา 

“นับแตไดมีการจับกุมนายหะยีสุหลงกับพรรคพวกเม่ือเดอืนมกราคม 2490153 ชาวไทยมุสลิม

ในจังหวัดชายแดนภาคใตมักจะจับกลุมม่ัวสุมกัน สอไปในทางกอการรายข้ึน ทางการได

พยายามติดตามสอดสองความเคลื่อนไหวตลอดมา บรรดาผูท่ีหวาดระแวงซึ่งเกรงวาจะถูกจับ

ก็หลบหนีออกนอกประเทศไป คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานีก็ยุบเลิกไป 

ขณะเดียวกันพรรคการเมืองของมลายูบางพรรคตลอดจนหนังสือพิมพบางฉบับไดลงขาวยุยง

ปลุกปนสนับสนุนเหตุการณในจังหวัดชายแดนใตใหเกิดการตอตานรัฐบาลเพ่ือที่จะแบงแยก

ดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใตไปรวมกับมลายูใหได 

ตอมาในเดือนมกราคม 2491 สถานการณทางจังหวัดชายแดนใตไมเปนที่นาไววางใจ ทาง

รัฐบาลจึงไดสงกําลังตํารวจไปรักษาความสงบเพ่ิมเติมไวที่จังหวัดนราธิวาส ในปเดียวกัน

นั้นเอง คือเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2491 ไดเกิดกบฏขึ้นที่หมูบานดุซงญอ ตําบลจะแนะ อําเภอ

                                                             
152 Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, p. 87.  
153 ที่จริงตองเปนป พ.ศ. 2491  
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ระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายหะยี ติงงาแม หรือมะติงงา ตั้งตนเปนหัวหนานําสมัคร

พรรคพวกเขาปะทะยิงตอสูกับฝายตํารวจ การปะทะไดดําเนินไปเปนเวลานานถึง 36 ชั่วโมง 

เหตุการณจึงไดสงบลง หลังจากนั้นไดทําการจับกุมนายขหะมะ กํานันตําบลตันหยงมัส 

อําเภอระแงะ และนายมุสตาฟาในขอหากบถ และถูกสงไปคุมขังไวที่จังหวัดนราธิวาสได

ประมาณปเศษ ก็หลบหนีจากท่ีคุมขังไปรวมกับโจรจีนคอมมิวนิสตจนถึงปจจุบัน”154 

 คําอธิบายของขจัดภัย บุรุษพัฒนคือชาวบานชาวมลายูมุสลิมเปนผูเร่ิมในเหตุการณน้ีกอน เปนผูที่เขา

โจมตียิงตอสูกับเจาหนาที่ตํารวจกอน  

สวนอิบรอฮิม ชุกรีอธิบายถึงเหตุการณท่ีดุงซงญอจากมุมมองของชาวมลายูมุสลิมปาตานีวา  

“วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ไดเกิดการตอสูคร้ังรายแรงระหวางชาวมลายูซึ่ง

มีจํานวนราวๆ 1,000 คน กับกองกําลังตํารวจที่หมูบานดุซงญอจังหวัดนราธิวาส การตอสู

เกิดจากการริเร่ิมของฝายตํารวจสยามกอนโดยท่ีพวกขาบุกโจมตีชาวมลายูท่ีถูกทางการ

เช่ือวากําลังเตรียมการเพื่อทําการตอตานรัฐบาล การตอสูในคร้ังนี้ใชเวลาปะมาณ 36 

ชั่วโมงซึ่งในที่สุดชาวบานไดยอมแพ แตกองกําลังของชาวมลายูสวนหนึ่งหนีเขาไปในปาเพื่อ

ตอตานรัฐบาลในรูปแบบของกองโจรตอไป ผลของการตอสูทําใหชาวบานชาวมลายูไดสังเวย

ชีวิตเกือบ 400 คน ซึ่งรวมคนชรา ผูหญิงและเด็กๆ สวนฝายตํารวจไดเสียชีวิตประมาณ 30 

คน”155 

และ 

“รัฐบาลสยามพยายามปกปดสาเหตุที่แทจริงของเหตุการณในครั้งนี้และไดสรางกระแสขาว

เท็จใหโลกรูวาเปนการตอสูธรรมดาระหวางโจรผูรายกับเจาหนาที่บานเมือง แตอยางไรก็ตาม

ความจริงก็คือความจริงที่ไมอาจปกปดได การตอสูในคร้ังนี้เปนสิ่งท่ีบงชี้อยางชัดเจนที่สุดวา

ชาวมลายูหมดความอดทนและไมพอใจเปนอยางมากกับแนวนโยบายของรัฐบาล การ

                                                             
154 ขจัดภัย บุรุษพัฒน, ไทยมุสลิม, กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2519, หนา 262-264. อางใน ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความเปนมา

ของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย, หนา 46-47.  
155 อิบรอฮมี ชุกรี (นามแฝง), ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 53-54. เนนโดยผูวิจัย 
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เสียชีวิตของชาวบานในคร้ังนี้ถือเปนโศกนาฏกรรมครั้งย่ิงใหญในประวัติศาสตรของชาวมลายู

ในการเรียกรองความยุติธรรมและความอิสระภาพ”156 

 สวนนักวิชาการมลายูอีกทาน Mohd. Zamber A. Malek ไดอธิบายถึงเหตุการณที่ดุซงญอโดยมี

รายละเอียดตางออกไป เขาไดใชรายงานของเติงกูมะหมูด มะหยิดดิน ที่ระบุวาเหตุการณเร่ิมจากบาน

ดุซงญอมารวมตัวกันประมาณ 60-80 คน และถูกเจาหนาท่ีตํารวจเขาโจมตีกะทันหัน ไมทันไดตั้งตัว ชาวบาน

แตกกระเจิงและหนีไปตั้งหลักที่ตันหยงมัส รวมกําลังกันไดประมาณ 1,000 คน ก็ตัดสินใจประกาศทํา “จีฮาด” 

ชาวบานอางวาตํารวจยิงเขามาในกลุมชาวบานกอน เพราะคิดวาชาวบานรวมกลุมกันเพื่อตอตานรัฐบาล 

เหตุการณเลวรายลงเมื่อชาวบานในละแวกใกลเคียงเขามาสมทบดวยเพราะโกรธแคนที่ญาติพ่ีนองของตนถูกทํา

ราย ฝายเจาหนาที่ตํารวจที่กรุงเทพฯ สงกําลังสามรอยกองลงมาในพื้นที่ การปะทะกันเกิดในวันที่ 26 เมษายน 

พ.ศ. 2491 ระหวางปะทะกันมีเคร่ืองบินของทหารอากาศไทย 3 ลําบินวนหาเปาหมายชาวบาน มีรายงานดวย

วากองทัพเรือไทยนําเรือรบมาเทียบทาที่อาวนราธิวาส มีขาวลือวากองกําลังไทยตองการกวาดลางชาวมลายู 

การปะทะกันนี้ทําใหชาวมลายูเสียชีวิตประมาณ 400-600 คน แตทางการกลาววามีเพียง 30-100 คนเทานั้นท่ี

บาดเจ็บและเสียชีวิต ในขณะที่ฝายตํารวจเสียชีวิต 30 คน เหตุการณนี้ รูจักกันในนาม “สงครามโตะเปรัก 

ดุซงญอ” (Perang Tok Perak Dusun Nyor) เพราะผูนําคือ ตวนหะยีอับดุล เราะหมาน เดิมเปนชาวรัฐเปรกั

และชาวบานเรียกกันวา โตะเปรัก157 

 งานเขียนของ W.K. Che Man กลาวถึงเหตุการณนี้และไดระบุจํานวนผูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ

ดุซงญอวาฝายเจาหนาที่ตาํรวจเสียชีวิต 30 คน สวนฝายมลายูเสียชีวิต 400 คน158 ชัยวัฒน สถาอานันทชี้วาใน

งานของ Syed Serajul Islam ไดอางงานเขียนของ W.K. Che Man และระบุวาจํานวนผูที่เสียชีวิตที่เปน

ชาวบานมีจํานวนประมาณ 1,100 คน ท้ังๆ ที่ในงานของ Che Man เองระบุเพียง 400 คน159 

 ในขณะที่ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาไมไดกลาวถึงเหตุการณดุซงญอใน

รายละเอียดแตไดจัดใหเหตุการณนี้เปนสวนหนึ่งของขบวนการแบงแยกดินแดน เฉกเชน ขบวนการ BRN 

                                                             
156 อิบรอฮีม ชุกรี (นามแฝง), ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี, หนา 54. 
157 Mohd. Zamberi A. Malek, Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik, Shah Alam: Hizbi, 1993, pp. 210-211.  
158 W.K. Che Man, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern 

Thailand (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 67.  
159 ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรนุแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 121.  
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(Barisan Revolution National) แ ล ะ  PULO (Patani United Liberation Organization) โด ย เรี ย ก

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นที่หมูบานดุซงญอเม่ือป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) วา “การจลาจลดูซงญอ”160 

 ขอมูลที่แตกตางกันในงานของนักวิชาการแตละทานที่ยกมาคือเร่ืองวันท่ีเกิดเหตุการณดุซงญอวาเปน

วันที่ 26 หรือ 28 เมษายนกันแน และจํานวนชาวบานท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณดุซงญอที่ไมเทากันในแตละ

แหลงขอมูล โดยรายงานหรือเอกสารของทางการระบุจํานวนอยูที่ 30 ถึง 100 คน ในขณะท่ีงานเขียนของฝาย

มลายูมุสลิมจะอยูที่ 400 ถึง 600 คน  

ชัยวัฒน สถาอานันทไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับกรณีดุซงญอไวสองประการ ดังนี้ ประการแรก กรณีดุง

ซงญอนี้ถูกเรียกดวยชื่อที่ตางกัน ฝายทางการเรียกเหตุการณนี้วาเปน “กบฏ” หรือ “การจลาจล” ในขณะที่

นักวิชาการมลายูเรียกเหตุการณนี้ดวยคําวา “การลุกขึ้นสู” (kebangkitan) และ “สงคราม” (perang) 

ประการท่ีสอง รายงานของทางราชการรายงานวาเหตุการณดุซงญอเปนการเตรียมการวางแผนตอตานรัฐบาล 

ในขณะที่ฝายมลายูมุสลิมเห็นวา เหตุการณดุซงญอเปนเร่ืองท่ีเกิดอยางกะทันหัน ไมไดมีการเตรียมการไวกอน 

ไมใชการจัดองคกรทางการเมือง161 

หลังเกิดเหตกุารณดุซงญอรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง 

เหตุการณดุซงญอนี้มีการสรางอนุสาวรียเปนรูปกระสุนปนโดยชัยวัฒน สถาอานันทไดทําการศึกษา

เรื่องนี้อยางละเอียดโดยเฉพาะในประเด็นการจัดการกับความจริงและความทรงจําของผูคนท่ีมีตอเหตุการณที่

ดุซงญอ162 

 ธเนศ อาภรณสุวรรณ อภิปรายเรื่องเหตุการณในป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) วาไมใชการกอกบฏของ

คนมลายูมุสลิม และขอเรียกรอง 7 ประการก็ไมใชสาเหตุที่แทจริงที่นําไปสูการจับกุมและดําเนินคดีกับหะยีสุ

หลงตามที่นักวิชาการและสาธารณชนเขาใจกัน แตก็ไดมีสิ่งที่เรียกวา “ความไมสงบ” และ “การประทวง” 

โดยชาวมลายูมุสลิมเกิดขึ้นจริง และเกิดกอนที่จะมีการจับกุมหะยีสุหลง แตทวีความรุนแรงข้ึนภายหลังที่เขาถูก

จับกุมไปแลว เหตุการณที่รุนแรงท่ีสุดคือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท่ีหมูบานดุซงญอ ซึ่งคนทั่วไปเขาใจวาเหตุการณ

                                                             
160 คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา, “รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหา 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล,” กรุงเทพฯ: กองกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2542, บท

ที่ 2 หนา 16. อางใน ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจรงิ”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 118. 
161 ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรนุแรงในการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 121-122. 
162 ดู ชัยวัฒน สถาอานันท, ความรุนแรงในการจัดการ “ความจริง”: ปตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ, หนา 125-137. 
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เกิดข้ึนจากการที่หะยีสุหลงถูกจับกุม ในความเห็นของธเนศ เหตุการณที่ดุซงญอถูกทําใหเลือนและอยูภายใต

โครงเร่ืองของ “กบฏหะยีสุหลง”163  

ธเนศ ไดมีขอเสนอวาการอธิบายเลาเรื่องเหตุการณดุซงญอตามมุมมองและทัศนะของฝายเจาหนาที่รัฐ 

สะทอนความไมไววางใจตอสถานการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคใต ซึ่งไมใชเฉพาะที่จังหวัดปตตานี

เทานั้น เนื่องจากมีการสงกําลังตํารวจไปเพ่ิมท่ีจังหวัดนราธิวาสตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 

ซึ่งเปนชวงเวลาไลเลี่ยกับการจับกุมหะยีสุหลง ดังนั้นแสดงวาการเกิดเหตุการณที่ดุงซงญอไมไดเปนปฏิกิริยาตอ

การจับกุมหะยีสุหลง ซึ่งจะทําใหการโจมตีรัฐบาลวาการจับกุมตัวหะยีสุหลงนําไปสูการตอตานและความวุนวาย

ตามมานั้นลดน้ําหนักลงและใชไมได164 

 

3.5 เหตุการณท่ีสะพานกอตอและการประทวงที่หนามัสยิดกลางปตตานี 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและนโยบายของรัฐไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปพ.ศ. 2475 

นําไปสูการกดทับทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ อัตลักษณ และวัฒนธรรมของชาวมลายู อันนําไปสูการเกิด

ขบวนการตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราชจากรัฐไทย กําเนิดและสถานะของขบวนการแบงแยกดินแดนเปนอีกหนึ่ง

ประเด็นในประวัติศาสตรปา(ปต)ตานีที่มีความไมลงรอยกันมากที่สุดชวงหนึ่ ง ระหวางมุมมองของ

ประวัติศาสตรชาตินิยมปาตานีที่มองวาขบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันเปนขบวนการที่ตองการเรยีกรองเอกราช

จากการปกครองแบบอาณานิคมของรัฐไทยจาก กับ มุมมองของรัฐไทยที่เห็นวาบุคคลหรือกลุมตาง ๆ ที่

เคลื่อนไหวนั้นมีสถานะเปนผูกอความไมสงบ ผูกอการราย หรือโจรใต 

ขบวนการแบงแยกดินแดน: ผูเรียกรองเอกราช/ผูกอการราย/ผูกอความไมสงบ/โจรใต  

หลังจากที่ปาตานีถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยหลังสนธิสัญญาเขตแดนระหวางอังกฤษกับ

สยามในปพ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) ไดมีปฏิกิริยาตอตานขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในตอนแรกเร่ิมจากเจาเมืองปา

ตานี ชนชั้นนํา ผูซึ่งไดรับกระทบโดยตรงจากการที่ปาตานีโดยผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทย จนนําไปสูการ

กอตั้งกลุมขบวนการแบงแยกดินแดนในที่สุด  

                                                             
163 ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย, หนา 41.  
164 ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย, หนา 48. 
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รัฐไทยมีมุมมองตอการเคลื่อนไหวของชาวมลายูมุสลิมปาตานีวาเปนภัยตอความมั่นคงและเอกภาพ

ของชาติตั้งแตท่ีมีปฏิกิริยาตอตานจากเจาเมืองมลายูทั้ง 7 ตั้งแตชวงที่รัฐไทยมีนโยบายปฏิรูปและกระชับการ

ปกครองเหนือดินแดนดังกลาว หลังจากที่ภูมิรัฐศาสตรของภูมิภาคนี้เปลี่ยนไป รัฐชาติตางๆ กําเนิดข้ึนหลังจาก

ปลดแอกจากเจาอาณานิคมนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา ในขณะเดียวกันเริ่มมีการปรากฏตัว

ของขบวนการตอตานรัฐไทยที่มีเปาหมายตองการแบงแยกดินแดนอยางชัดเจน รัฐบาลไทยจึงใหความสนใจ

และเริ่มกําหนดนโยบายความมั่นคงเพ่ือตอบโตการตอตานจากขบวนการแบงแยกดินแดนอยางจริงจังในชวงป

พ.ศ. 2502-2509 ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวมีการเคล่ือนไหวของขบวนการคอมมิวนิสตมลายาที่มา

เคลื่อนไหวตามรอยตอบริเวณชายแดนระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย ทําใหรัฐบาลไทยทําการปราบปราม

และเขมงวดกับการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนเพ่ิมมากขึ้น  

รัฐบาลไทยไดใชทหารควบคูกับตํารวจในการปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต และไดมีการกอตั้ง 

South Peace-Keeping Command ภายใตการนําของแมทัพภาค 5 และมีการออกกฎหมายและนโยบายท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการบริหารการปกครองบริเวณจังหวัดชายแดนใต ดังนี้  

พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ  

พ.ศ. 2505 มีการตั้งสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 นโยบายความมั่นคงท่ีเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต  มีหนวยงานรับผิดชอบ คือ 

กระทรวงศกึษาดานภาษา และกระทรวงมหาดไทยดานการกอการราย  

รัฐไทยใชนโยบายดานการศึกษาในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยการใชการศึกษาแบบทางโลก

เพื่อบูรณาการชาวมลายูมุสลิมใหเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทย แตรัฐไทยไมไดหามไมใหเด็กชาวมลายูมุสลิมเขา

เรียนที่โรงเรียนปอเนาะ หากแตวาเด็กที่มีอายุ 7 ปทุกคนตองเขาโรงเรียนในโรงเรียนของรัฐตามการศกึษาภาค

บังคับ 

พ.ศ. 2524 ศูนยประสานงานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปต.) พัฒนามาเปนศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต) 

มุมมองปาตาน:ี เรียกรองเอกราช ไมตองการอยูภายใตอํานาจการปกครองแบบกดข่ีโดยรัฐไทย  

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง Tengku Mahmud Muhyidin บุตรชายของ ตนกู อับดุลกอเดร  

สุลตานองคสุดทายของปาตานี ไดเคลื่อนไหวใหปตตานีเปนอิสระจากสยาม การเคลื่อนไหวนี้ไดรับการ
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ตอบสนองจากชนชั้นนําทางการเมืองชาวมุสลิมหลายทาน เชน ตนกู ยาลานาเซ บุตรของอดีตเจาเมืองสายบุรี 

ดังท่ีไดกลาวไวแลวในบทที่สาม  

 

 Ramli Ahmad เสนอวาสํานึกเร่ืองชาติและการเมืองที่ตองการจะกอตั้งเปนประเทศของชาวมลายู

มุสลิมที่ปาตานีเกิดขึ้นชวงปลายทศวรรษ 1950 และขยายตัวในทศวรรษ 1960 และ 1970 การเกิดพรรค

การเมืองทําใหคนมลายูมีสํานึกทางการเมืองมากข้ึน และกอใหเกิดความรูสึกชาตินิยมมาลายู165 

 ชาตินิยมมลายูกอตัวขึ้นตั้งแตทศวรรษ 1920-1930 ในปค.ศ. 1937 ไดมีการกอตั้งกลุม Kesatuan 

Melayu Muda (KMM) ข้ึนที่ กัวลาลัมเปอร โดยบรรดานักชาตินิยม เชน Ibrahim Yaakub, Ishak Hajdi 

Mohamed, Onn Haji Siraj และ Mustaffa Haji Hussin ไมวาจะเปน ไมวาจะเปน Indonesia Raya หรือ 

Melayu Raya ครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแตคอคอดกระจนถึง Merauke166 นั่นหมายความวานักชาตินิยมมลายูใน

ขณะน้ันไดคุยกันและแนวคิดเรื่องรวมชาติที่ประกอบดวยคนเชื้อสายมลายูเหมือนกันไดเกิดขึ้น ซึ่งปาตานีเขา

รวมกับแนวคิดนี้ดวย Ibrahim Yaakub ไดจัดประชุมกับผูนําปาตานีท่ีกลันตัน และไดมีการประชุมหารือกัน

เรื่องแนวคิด Melayu Raya หลังจากการประชุมนี้ไดมีมติใหทําการเปดสาขาของ KMM ที่ปาตานีนําโดย 

Abdul Rashid แตในที่สุดไมมีสาขา KMM ที่ปาตานี อยางไรก็ตาม  Abdul Rashid ไดรับการแตงตั้งเปน

ผูแทน KMM ในการติดตอกับผูนําปาตานีที่อยูที่กลันตัน, เคดาหและเปรัค การทํางานของ KMM ขยาย

เครอืขายผานโรงเรียนปอเนาะโดยมีการติดตอครูที่สอนตามโรงเรียนปอเนาะ167 

 แมวาจะกอตั้งสาขา KMM ที่ปาตานีไมได ความสัมพันธของผูนํา KMM ท่ีกลันตันกันกับผูนํามลายูท่ี

ปาตานีก็ยังคงแนนแฟน หนึ่งในประจักษพยานคือการที่มีตัวแทนจากปาตานีเขารวมประชุม Kongres 

Malaya Merdeka ท่ีกัวลาลัมเปอรเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 1945 ที่ประชุมไดหารือกันเร่ืองการเตรียมการเพื่อ

ประกาศเอกราชของประเทศใหสอดคลองกับการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย แตเมื่ออินโดนีเซียชิง

ประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม 1945 ทําใหผูนํา KMM รูสึกกังวลวาทําไมไมรวมเอาชาติมลายูทั้งหมด

เขาไปดวย และการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียสงผลใหการตอสูของ KMM ออนแอลง ในที่สุด Ibrahim 

Yaakub ยุบองคกร KMM และหนีไปที่อินโดนีเซีย สงผลใหโครงการประกาศเอกราชรวมกันของชาติของคน

มลายูเปนอันลมเหลวลงไป และสงผลใหผูนําปาตานีที่หวังวาจะไดเปนเอกราชก็ผิดหวังดวยเชนกัน แตอยางไรก็

ตามผูนําปาตานียังมีความหวังกับอังกฤษวาอังกฤษจะชวยใหปาตานีไดเอกราช  

                                                             
165 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 55.  
166 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 57. 
167 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” p. 58. 
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 ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมมลายูปาตานีคือ Tengku Mahmood 

Mahyiddeen บุตรชายคนสุดทองของสุลตานปาตานีองคสุดทาย เมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองอุบัติขึ้น Tengku 

Mahmood Mahyiddeen ไดเสนอตัวเขาขางอังกฤษโดยหวังวาอังกฤษจะชวยปลดปลอยปาตานี  

วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ประเทศไทยตัดสินใจเขารวมสงครามโลกครั้งที่สองโดยเปนพันธมิตรกับ

ญี่ปุน ญี่ปุนไดตอบแทนดวยการยกกลันตัน, ตรังกานู, เกดาห และ เปอรลิสใหแกไทย และตอมาประเทศไทยก็

ไดประกาศสงครามกับอังกฤษในอเมริกาในวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1942 ตามมาดวยการที่ญ่ีปุนยึดสิงคโปรได 

Tengku Mahmood Mahyiddeen ไดลี้ภัยไปอยูที่อินเดีย และไดจัดรายวิทยุของ All India Radio โดยได

รับผิดชอบการออกอากาศภาษามลายูในชื่อ “Suara Harimau Malaya” ซึ่งหมายความวา “เสียงเสือมลายา” 

รายการนี้ไดถายทอดไปท่ัวคาบสมุทรมลายารวมถึงปาตานี้ดวย Tengku Mahmood Mahyiddeen ได

เรียกรองใหชาวมลายูตอตานญี่ปุนและสยาม168 

ปยนาถ บุนนาค ไดกลาววา การตอสูเพ่ือเอกราชชองชาวมาลายูปตตานีเกิดขึ้นในชวงระหวาง

ส งค ราม โล กค รั้ งที่ ส อ ง โด ยมี  Tengku Mahmud Mahyuddin เป น ผู นํ า  โด ย  Tengku Mahmud 

Mahyuddin เปนประสานงานระหวางกลุมชาตินิยมมลายูและผูนําทางศาสนาในทางตอนเหนือของมลายา

และทางตอนใตของไทย กับอังกฤษในการสนับสนุนขบวนการตอสูเพ่ือเอกราชของปตตานีภายหลังที่สงคราม

สิ้นสุดลง169 

ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง Tengku Mahmud Mahyuddin เปนผูนํา “Force 136” ทําสงคราม

กองโจรตอตานญี่ปุนและไทยท่ีดินแดนแหลมมลายู Tengku Mahmud Mahyuddin ไดขอใหอังกฤษเรียกรอง

รัฐบาลไทยใหดินแดนตั้งแตคอคอดกระเขาเปนสวนหนึ่งของอังกฤษ แตทวาอังกฤษไมสามารถทําตามได เพราะ

ถูกอเมริกากดดันและสยามสัญญาจะใหขาวสารจํานวน 1,500,000 ตันแกรัฐบาลอังกฤษในดินแดนมลายูถา

อังกฤษไมเรียกรองดินแดนตรงนั้น ประกอบกับชวงนั้นดินแดนมลายูในการปกครองของอังกฤษกําลังประสบ

วิกฤตอาหาร รัฐบาลอังกฤษจําตองยอมรับขาวจากไทย ดังนั้นจึงมีการลงนามในสัญญาสยาม-อังกฤษวันท่ี 1 

มกราคม ค.ศ. 1946 ทําใหสตูล ปาตานี ยะลา และนราธิวาสเปนสวนหนึ่งของไทย170 

                                                             
168 Nik Anuar Nik Mahmud, “Perjuangan Tengku Mahmood Mahyiddeen,” in Anuar Nik Mahmud, Nik. Mohd, 

dan Zamberi A. Malek (eds.), Tamadun dan Sosio-Politik Melayu Patani, p. 125. 
169 ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475 - 2516), หนา 

103.  
170 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” pp. 62-63. 
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ความไมพอใจและเกลียดชังของชาวบานมลายูมุสลิมปาตานีตอเจาที่รัฐสะสมมากขึ้นเร่ือย ๆ จากการ

ปกครองดวยความแข็งกราวของเจาหนาท่ีรัฐไทย และการปราบปรามความไมสงบดวยความรุนแรง รวมถึงการ

จับกุมผูนําศาสนา ผูนําทางการเมืองคนสําคัญ อยางเชน หะยีสุหลง Haji Ishak และ Wan Othman และ 

Wan Ahma เปนตน ชาวบานมองวาเปนการลบหลูดูหม่ินศาสนาของพวกเขา ทําใหชาวบานลุกขึ้นมาปกปอง

ศาสนา171 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่น ๆ ของรัฐไทยที่ทําใหชาวมลายูมุสลิมปาตานีรูสึกไมพอใจ ไดแก การเปลี่ยน

สถาบันการศึกษาอิสลามแบบดั้งเดิม หรือ ปอเนาะ ใหเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ในชวงทศวรรษ 

2500 ในสมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต เนื่องจากวารัฐไทยเห็นวาปอเนาะเปนสถาบันท่ีขัดขวางนโยบายผสม

กลมกลืนของรัฐ เปนแหลงกําเนิดผูนําศาสนาและบมเพาะจิตวิญญาณชาติมลายู และนโยบายอพยพชาวไทย

พุทธไปอยูในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตก็เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลสฤษดิ์เชนกัน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ทําให

ความไมพอใจของชาวมลายูปาตานีเพ่ิมสูงข้ึนจนไปถึงจุดสูงสุดในการกอตั้งเปนขบวนการแบงแยกดินแดน 

ตองการเปนอิสระออกจากรฐัไทย 

ในหนังสือเรื่อง ขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี เปนงานที่รวบรวมบทความซึ่งสวนใหญเปน

ของขบวนการที่เรียกตัวเองวา “แนวกูเอกราชแหงชาติสาธารณรัฐปตตานี” แปลเปนภาษาไทยจากงานใน

ภาษามลายูชื่อ Suara Siswa (เสียงนกัเรียน) และจัดพิมพโดย แนวรวมนักศึกษามุสลิม ไดระบุถึงสภาพปญหา

ที่เกิดข้ึนในบริเวณ 4 จังหวัดภาคใตในชวงทศวรรษ 2510 วาเกิดจากการปกครองท่ีไมเปนธรรม การกดขี่โดย

รัฐไทยในรูปแบบอาณานิคมทั้งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และการใชความรุนแรงในการปราบปรามและ

คุกคามประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดภาคใตทําใหประชาชนไมสามารถอดทนตอไปไดตองลุกขึ้นสูเพ่ือเรียกรอง

เอกราช172   

 

 

 

                                                             
171 สัมภาษณ  Haji Wan Leh Wan Embong วันที่  12 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 อางใน Ramli Ahmad, “Pergerakan 

Pembebasan Patani,” p. 128.  
172 มูฮัมหมัด หลุย อาลี (บรรณาธิการ), ขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี, ยะลา: แนวรวมนักศึกษามุสลิม, 2518, หนา 

1-7.  
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สายธารประวัติศาสตรกลุมขบวนการแบงแยกดินแดน  

 กําเนดิ GEMPAR 

 หลังเกิดเหตุการณที่หมูบานดุซงญอ มีชาวมลายูมุสลิมอพยพไปอยูรัฐกลันตัน ฝงมาเลเซียเปนจํานวน

มาก ชาวมลายูมุสลิมไดรวบรวมสมาชิกจํานวนหนึ่งจัดตั้ง “ขบวนการประชาชาติมลายูปตตานี” หรือ 

GAMPAR ยอจาก Gabungan Melayu Patani Raya มีศูนยกลางอยู ท่ี เมืองโกตาบารู กลันตัน และมี

เครือขายอยูในรัฐเคดารและสิงคโปร เอกสาร PULO ระบุวา Tengku Mahmud Mahyuddin เปนผูนํา 

GAMPAR โดยวัตถุประสงคของ GAMPAR ตองการใหปาตานีเปนสวนหนึ่งของมาลายา173  

 ตอในป พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) ผูนําและสมาชิกจากปตตานี และผูนํา GAMPAR  Tengku Abdul 

Jalal bin Tengku Abdul Mattalib ไดรวมกันจัดตั้งเปนขบวนการใหม คือ “ขบวนการแนวหนาแหงชาติเพ่ือ

ปลดปลอยปตตานี”  หรือ BNPP ยอจาก Barisan National Pembebasan Patani (Patani National 

Liberation Front) ตอมาชื่อองคกรนี้ไดเปลี่ยนเปน Barisan Islam Pembebasan Patani (Patani Islamic 

Liberation Front) หรอื BIPP  

 กําเนดิ BRN 

 หลังการถึงแกอสัญกรรมของ Tengku Mahmud Mahyuddin ในปพ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) และ

กรณีหะยีสุหลงถูกจับกุมและหายตัวไปทําใหการตอสูของขบวนการตอสูเพื่อเอกราชของชาวมลายูปาตานี

ออนแอลง บรรดาสมาชิกขบวนการที่ตอสูอยูในปาเกิดความลังเลวาจะดําเนินการอยางไรตอ จะมอบตัว หรือ

จะตอสูตอ ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว รัฐไทยและมาเลเซียดําเนินการปราบปรามคอมมิวนิสต ทําใหยิ่งมี

ชาวบานที่ถูกกดดันใหตองเขาปามากย่ิงข้ึน จากการถูกกลาววาหรือตองสงสัยวาเปนคอมมิวนิสต แตอยางไรก็

ตามการตอสูของผูที่เขาปาในชวงเวลาดังกลาวเปนการตอสูในแนวทางของการกอการราย ทําการปลนจ้ีชิง

ทรัพยมากกวาจะเปนการเรียกรองเอกราช174 

 การไดรับเอกราชของมาเลเซียจากอังกฤษในวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) ทําให

ความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวมลายูปาตานีกลับคืนมา บรรดาผูนําชาวมลายูปาตานีทั้งที่อยูที่ฝงมาเลเซียและ

ปตตานีท่ีกอนหนานี้อยูเงียบๆ เนื่องจากสถานการณทางการเมืองเร่ิมเคลื่อนไหวมีการติดตอระหวางกันดวย

                                                             
173 Majlis Permesyaratan Rakyat Melayu Patani (The Patani Malay Consultative Congress), Hidup Mati 

Bangsa Melayu Patani. Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (Bersatu), 1997, pp. 20-21. 
174 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” pp. 81-83. 
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ความหวังวาจะสานตอการตอสูของ GEMPAR และหะยีสุหลง การที่ไมมีองคกรทางการเมืองหลังจาก 

GEMPAR ทําใหขบวนการออนแอ  

 ผลจากการประชุมของบรรดาผูนําในคราวหนึ่งเมื่อตนป พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ไดมีการจัดตั้ง 

“ขบวนการปฏิวัติแหงชาติ” หรือ BRN ยอจาก Barisan Revolusi Nasional (National Liberation Front) 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรวบรวมการเคลื่อนไหวตอสูที่มีอยูใหเปนหน่ึงเดียว โดยมี Haji Mohamed Amin เปน

ประธาน และมี Tengku Jalal เปนรองประธาน  

 หลังการกอตั้ง BRN มีการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ืองในบริเวณรอยตอไทยและมาเลเซีย ผูนํา BRN ดําริ

วาการตอสูกับรัฐไทยนั้นตองใชวิธีการ “ปฏิวัติ” จึงจะสามารถไปถึงเปาหมายของการสรางรัฐอิสระได โดยใช

ยุทธวิธีสามประสานไดแก วิธีทางการเมือง, เศรษฐกิจ และการทหาร  

 พ้ืนฐานของการตอสูของ BRN คือการตอสูดวยอาวุธ มีการฝกอาวุธใหเยาวชนที่ Bukit Budor เมื่อฝก

เสร็จแลวก็จะสงเยาวชนเหลานั้นกลับไปยังหมูบาน ยกเวนคนที่มีหมายเรียกของตํารวจก็จะอาศัยซอนตัวใน

ปา175 นอกจากน้ัน BRN ยังใชวิธีทางการทูต สรางความสัมพันธและขอความสนับสนุนจากประเทศที่ตอตาน

ระบอบการปกครองแบบอาณานิคม  

 แนวคิดสังคมนิยมของ BRN ไมไดรับการยอมรับโดยกลุมมลายูมุสลิมที่เครงครัดในศาสนา กลุมชนชั้น

ศักดินามลายูเดิมก็รูสึกตอตาน BRN เน่ืองจากหลักการตอตานระบบศักดินาของ BRN ยิ่งไปกวานั้นระบบศักดิ

นายังคงดํารงอยูที่ปาตานี ชนชั้นศักดินาเดิมยังไดรบัความเคารพอยางสูงจากชาวมลายู แนวคิดตอตานทุนนิยม

ของ BRN ก็ไปขัดแยงกับกลุมนายทุนที่มีอิทธิพลตอการทํามาหากินของประชาชนชาวมลายูในพ้ืนที่  

 นอกจากรัฐไทยแลว BRN ยังไมไดรับการยอมรับ อยางนอยที่สุดก็จากสามกลุมดังที่ไดกลาวไป กลุมท่ี

ใหยอมรบัแนวคิดและอุดมการณของ BRN คือกลุมเยาวชนท่ีไดรับการศึกษาแบบ “ทางโลก” และกลุมเยาวชน

ที่ไดรับการศึกษาแบบศาสนาแตคอนขางเปดกวางตอโลกขางนอก  

 ในป พ.ศ.2506 มีการจัดตั้ง “ขบวนการปฏิวัติสาธารณรัฐปตตานี”  หรือ PARNAS ยอจาก Party 

Revolusi Nasional  

 

 

                                                             
175 Ramli Ahmad, “Pergerakan Pembebasan Patani,” pp. 95-96.  
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 กําเนดิ PULO  

พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) ชาวมลายูมุสลิมปาตานีไดจัดตั้ง “ขบวนการปลดแอกสาธารณรัฐปตตานี” 

หรือ PULO ยอจาก Patani United Liberation Organization  นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวของ พรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยและพรรคคอมมิวนิสตแหงมาลายา มีบทบาทเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทย

และมาเลเซีย เอกสารของ PULO กลาววาขบวนการ PULO กอตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2511 (ค.ศ. 

1968) จากการประชุมของบรรดาผูนําปาตานี ที่ตองการเรียกรองสิทธิและปลดปลอยปาตานีจากนโยบาย “ฆา

ลางเผาพันธุ” ท่ีรัฐไทยปราบปรามชาวมลายูมุสลิมอยางปาเถ่ือนในนาม “การผสมกลมกลืน”176 

ความแตกตางท่ีมีนัยยะสําคัญสองประการระหวาง BIPP, BRN และ PULO กับ GAMPAR และ GRP 

คือ ประการแรกคือ เปาหมายของสามองคกรแรกคือตองการปลดปลอยปาตานีเปนประเทศเอกราช ตางจาก 

GAMPAR และ GRP ที่ตองการไปรวมกับมาเลเซีย ประการที่สอง BIPP, BRN และ PULO มีกองกําลังแบบจร

ยุทธเปนของตนเอง ในขณะที่ GAMPAR และ GRP ไมมี177 

 จนถึงชวงทศวรรษ 2510 มีกลุมขบวนการแบงแยกดินแดนอยางนอยสี่กลุม ไดแก BRN, BNPP, PPP, 

PULO ซึ่งมีแนวคิดและอุดมการณตางกัน แตทุกกลุมมีจุดมุงหมายเดียวกันนั่นคือ การท่ีปาตานีเปนประเทศ

เอกราชและมีอธิปไตย แตการมีหลายกลุมเชนนี้ทําใหการทํางานของขบวนการแบงแยกดินแดนไมมีเอกภาพ 

และเปนโอกาสที่รฐัไทยจะใชเพ่ือทําใหโลกเห็นวาขบวนการแบงแยกดินแดนไมไดมีความสําคัญและเขมแข็งแต

อยางใด ในชวงทศวรรษ 2520 ความขัดแยงใน BRN เร่ืองแนวทางในการตอสูทําให BRN แตกออกเปน 3 กลุม 

คือ BRN-Coordinate, BRN-Ulama และ BRN-Congress178 

หลังจากนั้นยังมีขบวนการอื่นๆ ถูกจัดตั้งขึ้นในทศวรรษ 2530 ไดแก  

พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ไดมีการจัดตั้ง “ขบวนการเบอรซาตู” (Bersatu) หรือ ขบวนการแนวรวม

เพื่อเอกราชปาตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมองคกรตางๆ ท่ีมีอุดมการณและเปาหมายเดียวกันเขาดวยกัน 

ประกอบดวย BIPP, BRN (Kongres), PULO และ GMP  

                                                             
176 The Central Committee, the Department of Information of the PULO, Patani Case, p. 6.  
177 Majlis Permesyaratan Rakyat Melayu Patani (The Patani Malay Consultative Congress), Hidup Mati 

Bangsa Melayu Patani, Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (Bersatu), 1997, pp. 21-22. 
178 รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช,  ถอดความคดิขบวนการเอกราชปาตานี, ปตตานี: โครงการจัดพิมพดีพบุคส (deep book), 2556

รุงระวี, หนา 27.  
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Bersatu มีหลักการเคลื่อนไหวที่สําคัญ คือ รวมกันตอตานรัฐบาลไทย, เรียกรองใหประเทศมุสลิม 

และขบวนการประชาชาติอิสลามท่ัวโลก ให สนับสนุนการตอสู เพ่ือปลดปลอยปาตานี พบเอกสารธรรมนูญ 

Bersatu ประกาศใช เมื่อ 26 เม.ย.2534 ประกอบดวย สภานโยบาย หรือสภาซูรอ (Majlis Syara), ฝาย

บรหิาร (Majlis Eksekutif) และ คณะทํางาน (Biro Biro) 

 เปาหมายสูงสุด คือ จัดตั้งประเทศสาธารณรัฐอิสลามมลายูปาตานี กองกําลังสวนใหญเปน BRN และ 

PULO การดําเนินงานของ Bersatu ไดรับความสําเร็จคอนขางสูง โดยนําเอาหลักการตอสูเพ่ือความชอบธรรม

ตามหลักการอิสลามเพ่ือตอตานผูรุกราน (Jihad Menentang Penjajahan) มาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ

ดําเนินงานตั้งแตป 2538 

 พ.ศ. 2538 มีการจัดตั้ง “กลุมแนวรวมมูจาฮีดีน”(BBMP : Barisan Bersatu Mujahidin Patani) 

รวมผูเคยรวม นักรบมูจาฮีดีน ในอัฟกานิสถานทั้งใน และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือกอเหตุรุนแรง กอ

วินาศกรรม อาศัยอยูกับชุมชน และไดรับความ รวมมือจากชุมชนเปาหมายคือ “การตอสูเพ่ืออิสลาม”  และ

สถาปนา“รัฐอิสลาม” 

พ .ศ . 2540 (ค .ศ . 1997) มีการจัดตั้ ง คณ ะทํ างาน เพื่ อ เอกราชปตตานี  (Komiti Bertindak 

Kemerdekaan Patani) หรือ KBKP และคณะเจรจากับรัฐบาลไทย เพื่อวางแผนกําหนดทิศทางการตอสู เพ่ือ

เอกราชปตตา  เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2540 (ค.ศ. 1997) ไดมีการประชุมระหวาง Bersatu  กับ Komiti 

Perundingan Rakyat Melayu Patani (KPKMP) ผลการประชุมไดมีการจัดตั้ง สมัชชาประชาชาติปตตานี 

(Majilis Permesyuaratan Rakyat Melayu Patani) หรือ MPRMP และไดถือเอาวันท่ี 15 มิถุนายน ของทุก

ป เปน “วันชาติมลายูปตตานี” โดยทาง MPRMP ไดออกสิ่งตีพิมพเผยแพรแนวคิดในการตอสูเพ่ือสรางรัฐ

มลายูปาตานีโดยชูแนวคิดเรื่องการทํา “ญิฮาด” เพื่อตอตานการปกครองของเจาอาณานิคม 

“สําหรับพวกเราแลว การทําญิฮาดตอตานเจาอาณานิคมนอกศาสนาเปนสิ่งที่ตองยึดถือ

ปฏิบัติสําหรับชาวมุสลิมทุกคน ไมสามารถประนีประนอมได ชัยชนะหรือความพายแพในการ

ตอสูที่กําลังดําเนินการโดยชาวมลายูอิสลามปาตานีในขณะนี้จะสงผลตอความรูสึกของชาว

มุสลิมโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอยางยิ่งตอชาวมลายู”179 

                                                             
179 Majlis Permesyaratan Rakyat Melayu Patani (The Patani Malay Consultative Congress), Hidup Mati 

Bangsa Melayu Patani, Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani (Bersatu), 1997, p. xiii.  
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 มุมมองรัฐไทย: ขบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนภัยตอความม่ันคง สรางปญหาใหกับประเทศ ตอง

ปราบปราม  

วาทกรรมโจรใต  

 กอนที่การเรียกกลุมผูตอตานรัฐไทยจะหดแคบลง เหลือแค “โจรใต” ซึ่งเปนคําหลักที่สื่อมวลชนใช

เรียกควบคูไปกับ “ผูกอความไมสงบ” เคยมีการเรียกกลุมผูตอตานรัฐดวยถอยคําอ่ืนๆ ตัวอยางเชน บันทึกของ

ศูนยนักเรียนนักศึกษาจังหวัดยะลาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 ถึงสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีใน

ขณะนั้น ไดจําแนกผูกอการไมสงบภาคใตออกเปน 3 กลุมไดแก 1. โจรแบงแยกดินแดน 2. โจรผูรายสามัญ 3. 

โจรจีนคอมมิวนิสต สําหรับโจรแบงแยกดินแดนนั้น ทางการเรียกวา “ขบวนการโจรกอการราย” หรือ ขจก.180 

มุมมองจากนักวิชาการ 

 มีงานศึกษาเก่ียวกับขบวนการแบงแยกดินแดนโดยนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศเปนจํานวนไม

นอย นักวิชาการไทยที่ศึกษาเรื่องนี้ เชน ธเนศ อาภรณสุวรรณ ในงาน ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดน

ในภาคใตของไทย เสนอวา ขอกลาวหาวาดวยกระกระทําแบงแยกดินแดนนั้น เปนการประดิษฐขึ้นโดยรัฐไทย

เพื่อที่จะปราบปรามและขมขูดินแดนท่ีตองการอางสิทธิทางการเมืองในอัตลักษณและเจตนารมยของผูคนใน

ดินแดนดังกลาว (ในท่ีนี้คือภูมิภาคอีสานและภาคใต)181 

 ธเนศ อาภรณสุวรรณเสนอวาสิ่งที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ไมใชการกอ “กบฏ” ของคน

มลายูมุสลิม คําเรียกรอง 7 ขอก็ไมใชสาเหตุท่ีแทจริงของการจับกุมและการดําเนินคดีกับหะยีสุหลงตามท่ี

เขาใจกัน หากแตวาไดเกิด “ความไมสงบ” และ “การประทวง” โดยคนมุสลิมในบริเวณ “สามจังหวัดภาคใต

สุด” ในชวงกอนที่จะมีการจับกุมหะยีสุหลงและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังการจับกุมหะยีสุหลง182 

เหตุการณท่ีสะพานกอตอและการประทวงที่มัสยิดกลางปตตานี พ.ศ. 2518-2519 (ค.ศ. 1975-

1976) 

เหตุการณที่เปนที่รูจักกันวา “เหตุการณที่สะพานกอตอ” นั้น เกิดขึ้นเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2518 (ค.ศ. 1975) มีชายมุสลิม 5 คนและเด็กชาย 1 คนเดินทางโดยรถยนตจากตัวจังหวัดนราธิวาสเพ่ือท่ีจะ

กลับบานที่ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหวางทางถูกทหารซึ่งตั้งคายอยูที่วัดเชิงเขา ตําบลบาลูกาสา
                                                             
180 ดิลก ธีรธร, แยกดินแดน, กรุงเทพฯ: วิทยาวุธ, 2517, หนา 83-84.  
181 ธเนศ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย, หนา 35-36. 
182 ธเนศ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตของไทย, หนา 41.  
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เมาะ อําเภอบาเจาะ ไดกั้นรถและตรวจคน และนําตัวขึ้นรถไป ระหวางทางท้ังหมดโดนทํารายรางกายและถูก

นําไปโยนทิ้งแมน้ําบริเวณสะพานกอตอ ในเขตติดตอระหวาง อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กับ อําเภอสาย

บุร ีจังหวัดปตตานี  

เหตุการณนี้ถูกเปดเผยเนื่องจากวา เด็กชายสือแม บราซะ ที่มากับชายมุสลิมทั้ง 5 คนและถูกทําราย

ดวยนั้นไมไดเสียชีวิตและไดนําเรื่องราวไปบอกเลาใหคนอื่นไดรู งานของอารง สุทธาศาสนเรื่อง ปญหาความ

ขัดแยงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหภาพรายละเอียดของเหตุการณสะพานกอตอ โดยอารงเปนลามผูแปล

คําใหการตอเจาหนาที่ตํารวจของเด็กชายผูรอดชีวิตจากเหตุการณดังกลาว183 เหตุการณที่สะพานกอตอถูก

นําเสนอเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ จนนําไปสูการประทวงของชาวบานท่ีรูสึกวาเจาหนาที่ รัฐปฏิบัติตอ

ชาวบานแบบไรมนุษยธรรม การประทวงเรียกรองความเปนธรรมเกิดขึ้นหนาศาลากลางจังหวัดปตตานี ในวันท่ี 

11 ธันวาคม 2518 พรอมกับย่ืน ขอเรียกรอง 3 ประการ ไดแก 

1. ใหรัฐบาลจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

2. ใหรัฐบาลทบทวนนโยบายการปราบปรามโจรผูรายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

3. ใหถอนทหารไปจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต184 

มีผูเขารวมในการชุมนุมประทวงเปนแสนคน โดยเริ่มแรกการชุมนุมเร่ิมที่หนาศาลากลางจังหวัด

ปตตานีกอน หลังการประทวงผานไป 3 วัน ในคืนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ไดมีกลุมคน

ลึกลับขวางระเบิดใสที่ชุมนุม ทําใหมีผูเสียชีวิต 12 คนและบาดเจ็บ 25 คน185 การชุมนุมจึงขยายไปเปนการ

ประทวงท่ีหนามัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 

                                                             
183 อารง สุทธาศาสน, ปญหาความขัดแยงในสี่จังหวัดภาคใต, กรงุเทพฯ: บริษัทพิทักษประชาจํากัด, 2519, หนา 55-59. 
184 “แยก..ดินแดนใต (7) ฆา5ศพสะพานกอตอ,” ไทยรัฐ, 6 เม.ย. 2547. เขาถึงไดที่ 

https://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=7698&fbclid=IwAR2ukGVueceuKoT7Y_Jn-

tYhmrak0VndmKgrbtWKWgcpobEgPvrfl7g3mTM 
185 “แยก..ดินแดนใต (7) ฆา5ศพสะพานกอตอ,” ไทยรัฐ, 6 เม.ย. 2547. เขาถึงไดที่ 

https://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=7698&fbclid=IwAR2ukGVueceuKoT7Y_Jn-

tYhmrak0VndmKgrbtWKWgcpobEgPvrfl7g3mTM 



111 

 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ไดออกมาใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน จะใหลงไปแกปญหาการ

ชุมนุมที่ปตตานี เอาเวลาไปฝง ลูกนมิติดีกวา186 ยิ่งทําใหชาวมุสลิมปาตานีออกมาชุมนุมกันมากยิ่งข้ึน 

นายใหญ ศวิตชาต รัฐมนตรีวาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งไดรับมอบหมายใหลงไปแกไขปญหาภาคใต 

ก็ไดออกมาใหสัมภาษณ ไปในทํานองเดียวกันคือปญหาที่เกิดข้ึนไมไดใหญโต มีคนมาชุมนุมประทวงไมก่ีรอยคน

ไมไดเปน หมื่นเปนแสนเหมือนที่เปนขาว187 

รัฐบาลจึงเปลี่ยนวิธีในการจัดการกับปญหาโดยการสงนายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีลงไปเจรจาแทน ในที่สุดการชุมนุมประทวงคร้ังประวัติศาสตรใน 3 จังหวัดภาคใต ที่ยืดเย้ือมา

ยาวนาน 45 วัน ก็ไดยุติลงในวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) 

ขอเรียกรองของชาวมุสลิมที่ไดเรียกรองไป ไดรับการตอบสนองแคเพียงรฐับาลและฝายทหารยอมผอน

ปรนเพียงเล็กนอย ดวยการถอนทหารคายวัดเชิงเขาไปอยูที่อื่น สําหรับขอเรียกรองเรื่องการจับผูกระทํา

ความผิดฆา 5 ศพ มาลงโทษ ไดรับการตอบสนองแคเพียงรัฐจะยอมชดใชคาเสียหายใหแกญาติ ผูเสียชีวิตและ

บาดเจ็บ คนทําผิดไมถูกลงโทษดําเนินคดีแตอยางใด สวนขอเรียกรองใหถอนทหารออกจาก 3 จังหวัดภาคใต 

รัฐบาลไมสามารถปฏิบัติได ใหทหารคงอยูในพ้ืนท่ีเหมือนเดิม188 

การชุมนุมประทวงของชาวปาตานีครั้งน้ีถือเปนการชุมนุมใหญคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตรของปาตานีท่ี

เกิดข้ึนเพราะความโกรธแคนที่ชาวมุสลิมปาตานีถูกสังหารโดยไมไดรับความเปนธรรม สําหรับมุมมองปาตานี 

เหตุการณน้ีเปนการเรียกรองความเปนธรรมและแสดงออกถึงความไมพอใจตอการปกครองของรัฐไทย เปน

การปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐโดยมิชอบ ไมสมเหตุสมผล และเปนประวัติศาสตรบาดแผลที่ยังรอการชําระ การ

ชุมนุมคร้ังนี้นับเปนการประทวงที่มีคนเขารวมเปนจํานวนมาก แตกลับไมคอยไดรับการบันทึกหรือจดจํามาก

เทาใดนัก ท้ังๆ ที่ในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงที่เกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมือง และการชุมนุม

                                                             
186 “แยก..ดินแดนใต (7) ฆา5ศพสะพานกอตอ,” ไทยรัฐ, 6 เม.ย. 2547. เขาถึงไดที่ 

https://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=7698&fbclid=IwAR2ukGVueceuKoT7Y_Jn-

tYhmrak0VndmKgrbtWKWgcpobEgPvrfl7g3mTM 
187 “แยก..ดินแดนใต (7) ฆา5ศพสะพานกอตอ,” ไทยรัฐ, 6 เม.ย. 2547. เขาถึงไดที่ 

https://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=7698&fbclid=IwAR2ukGVueceuKoT7Y_Jn-

tYhmrak0VndmKgrbtWKWgcpobEgPvrfl7g3mTM 
188 “แยก..ดินแดนใต (7) ฆา5ศพสะพานกอตอ”, ไทยรัฐ, 6 เม.ย. 2547. เขาถึงไดที่ 

https://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=7698&fbclid=IwAR2ukGVueceuKoT7Y_Jn-

tYhmrak0VndmKgrbtWKWgcpobEgPvrfl7g3mTM 
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ทางการเมืองในท่ีตางๆ โดยเฉพาะในเมืองหลวง แตเหตุการณการชุมนุมท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ กลับไดรับความ

สนใจและบันทึกในหนาประวัติศาสตรมากกวาเหตุการณการชุมนุมที่เกิดในปตตานี  

สําหรับรัฐไทย มองการเคลื่อนไหวของชาวบานคร้ังนี้วาเปนสวนหนึ่งของขบวนการแบงแยกดินแดน 

เปนการกอความวุนวาย กอความไมสงบ และไดรับการสนับสนุนจากขบวนการใตดินโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม 

PULO189 มีบันทึกที่ตีตราวาลับมากของหนวยงานความมั่นคงระบุวาขบวนการพูโลเปนผูอยูเบื้องหลังและ

วางแผนในการชุมนุม 

 

ตารางที่ 3 : เหตุการณทางประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปาตานีที่ไมลงรอยกัน 

เหตุการณทางประวัติศาสตร มุมมองของรัฐไทย มุมมองปาตานี มุมมองที่สาม 

สถานะของรัฐปาตานี  ปาตานีเปนของรัฐ

ไทย 

ปาตานีเปนรฐัอิสระ  ปาตานีเปนเมืองทา

ที่มีความรุงเรือง

และมีความสัมพันธ

กับเครือขายรัฐ

มลายูในดินแดนหมู

เกาะ 

สนธิสัญญาแองโกล-สยามป 1909  เสียดินแดนรัฐมลายู

เพื่อรักษาเอกราช 

เปนนโยบายในการ

ปรับตัวเพ่ือความอยู

รอด 

รัฐไทยทําใหปาตานี

สูญเสียเอกราชและ

ตกอยูภายใตการ

ปกครองของรัฐไทย 

ปาตานีพยายามดิ้น

รนหาทางรอด 

โดยเฉพาะหวังพึ่ง

อังกฤษ แตดวย

สถานการณทาง

การเมืองโลกใน

ขณะนั้นทําใหไม

เปนผล 

รัฐนยิมในสมัยจอมพลป. พิบูล

สงคราม 

การสรางชาติและจัด

ระเบียบรปูแบบการ

ปกครองของชาติ 

รัฐไทยกดขี่อัตลักษณ

และวิถีชีวิตของชาว

มลายู 

รัฐไทยกดขี่อัต

ลักษณและวิถีชีวิต

ของชาวมลายู 

เหตุการณที่ดุซงญอ ชาวมลายูมุสลิมเปนผู รัฐไทยใชอํานาจใน รัฐไทยใชอํานาจใน

                                                             
189 กัมปนาท จินตวิโรจน, พล.ต.ต., ขจก. พูโล องคการแบงแยกดินแดนแหงสาธารณรฐัปตตานี, กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพ

อนาคต, 2523, หนา 41. 
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กอเหตุขึ้นกอน มีการ

วางแผนลวงหนา 

การปราบปราม

ประชาชนชาวมลายู

อยางไมเปนธรรม 

การปราบปราม

ประชาชนชาวมลายู

อยางไมเปนธรรม 

เหตุการณที่สะพานกอตอและการ

ประทวงที่หนามัสยิดกลางปตตานี 

การประทวงที่หนา

มัสยิดกลางปตตานีมี

ขบวนการแบงแยก

ดินแดนอยูเบื้องหลัง 

รัฐไทยใชอํานาจใน

การปราบปราม

ประชาชนชาวมลายู

อยางไมเปนธรรม 

และละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

รัฐไทยใชอํานาจใน

การปราบปราม

ประชาชนชาวมลายู

อยางไมเปนธรรม 

และละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

 

 ที่จริงแลวเหตุการณทางประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปาตานีท่ีไมลงรอยกันยังมีอีก

หลายเหตุการณ แตผูวิจัยหยิบยกเพียง 5 กรณีหรือเหตุการณเทานั้น ที่จะฉายภาพใหเห็นถึงความไมลงรอยกัน

ของประวัติศาสตรหรือเร่ืองเลาจากทั้งสองฝายผานชวงระยะเวลาตางๆ 
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บทที่ 4  

สถานะของประวัติศาสตรในความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานี  

 ความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานีนับต้ังแตมีการผนวกดินแดนรัฐปาตานีซึ่งเคยเปนรัฐอิสระ

มากอนจนกระท่ังถูกกลืนกลายกลายเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยเต็มไปดวยความขัดแยงและความรุนแรงมา

ตลอด ความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายปจจัย ทั้งสํานึกทางประวัติศาสตรที่ตางกัน 

อํานาจอธิปไตย อัตลักษณ  ชาติพันธุ ศาสนา และความยุติธรรมในการบริหารปกครอง จะเห็นไดวา 

“ประวัติศาสตร” เปนตัวแปรหลักประการหนึ่ง บทนี้จะนําเสนอวารูปแบบการเขียนประวัติศาสตรของแตละ

ฝายเปนอยางไร ประวัติศาสตรมีสถานะอยางไรในความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับปต(ปา)ตานี รวมถึงรัฐไทย

และนักชาตินิยมมลายูปาตานีนําเอาประวัติศาสตรในแบบฉบับของตนไปใชอยางไรบาง  

 

4.1 รูปแบบการเขียนประวัติศาสตรของรัฐไทยและนักชาตินิยมมลายูปาตานี  

 ดังที่ ไดอภิปรายไปแลวในบทท่ี 2 วาประวัติศาสตร นิพนธประวัติศาสตรหรืองานเขียนทาง

ประวัติศาสตรน้ันเปนงานประพันธรูปแบบหนึ่งซึ่งไมไดนําเสนอความจริงทั้งหมด ไมไดนําเสนอสิ่งท่ีเกิดขึ้น

อยางแทจริงในอดีตไดทั้งหมด แมวานักประวัติศาสตรจะยืนยันวางานเขียนทางประวัติศาสตรมีลักษณะท่ี

แตกตางจากงานเขียนรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งงานเขียนโดยทั่วไปเปนผลผลิตจากจินตนาการของผูเขียน (fiction) แต

งานประวัติศาสตรคืองานเขียน (discourse) เก่ียวกับเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในอดีต (fact) ซึ่งเรียบเรียงข้ึนจาก

การศึกษาคนควาขอมูลอยางเปนวิทยาศาสตร190 แตอยางไรก็ตามอันเนื่องมาจากขอจํากัดของการเขาถึง

รองรอยที่สามารถสืบยอนไปถึงอดีตที่เกิดข้ึนที่ผานไปแลว หรือที่เรียกวาหลักฐานทางประวัติศาสตร หลักฐาน

ทางประวัติศาสตรมีความสําคัญอยางย่ิงตอการสรางงานเขียนทางประวัติศาสตรหรือจําลองความจริงที่เกิดขึ้น

ในอดีตใหใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ใหมากท่ีสุด การเขียนงานทางประวัติศาสตรนอกจากจะตองอาศัย

หลักฐานทางประวัติศาสตรแลว อีกสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทและสงผลอยางมากตอการเขียนงานทางประวัติศาสตร

คือ “โครงเรื่อง” (plot) แมวานักประวัติศาสตรสวนใหญจะยืนยันวางานเขียนทางประวัติศาสตรแตกตางจาก

                                                             
190 Hayden White, Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, Baltomore: Maryland: The Johns 

Hopkins University Press, 1978, pp. 121-122. อางใน ตามไท ดิลกวิทยรัตน, “ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตรของเฮยเดน 

ไวต,” วารสารประวัติศาสตร ธรรมศาสตร, ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562), หนา 134.  
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งานเขียนประเภทวรรณกรรมหรือนิยาย แตก็ปฏิเสธไมไดวางานเขียนประวัติศาสตรมีโครงเรื่องที่คอยกํากับ

การเขียนไวอยูทั้งโดยที่นักประวัติศาสตรหรือผูเขียนจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม  

 ในการเขียนงานทางประวัติศาสตร นักประวัติศาสตรหรือผูเขียนตองเรียบเรียงขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นให

อยูในรูปแบบของเร่ืองราว (story) คือมีการกําหนดจุดเริ่มตน จุดกึ่งกลาง และสุดสิ้นสุด เพ่ือสรางขอบเขตของ

เหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีจะทําการศกึษา นอกจากนี้ยังมีการตีความเรื่องราวดังกลาวใหกลายเปนเร่ืองเลา 

(narrative) ท่ี มีความหมาย ซึ่ ง ในการตีความนี้ นั กป ระวัติ ศาสตรจะใช วิ ธีการสรางชุดคํ าอ ธิบาย 

(explanations) ใหกับเหตุการณตางๆ ซึ่งแบงไดเปน 4 ระดับ ไดแก 1) ระดับการสรางโครงเร่ืองใหกับ

เหตุการณ (emplotment) 2) ระดับของการสรางขอถกเถียง (argument) 3) ระดับนัยยะทางอุดมการณ 

(ideological implication) 4) ระดับโวหารเปรียบเทียบ191 โดยระดับที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ การสรางโครง

เรื่อง  

 งานเขียนทางประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีทั้งจากฝายรัฐไทยหรือนักชาตินิยมมลายูก็เชนกัน คือเปนงาน

เขียนที่มีการสรางโครงเร่ือง มีการวางโครงเร่ืองวาจะใหออกมาแบบรูปแบบใด หากนําแนวคิดการสรางโครง

เรื่องใหกับเหตุการณของ Hayden White มาใชจะพบวารูปแบบโครงเร่ืองของประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีทั้ง

ของฝายรัฐไทยและนักชาตินิยมมลายูปาตานีมีความเหมือนกันคือ โศกนาฏกรรม สําหรับรัฐไทยการเสีย

ดินแดนสี่รัฐมลายู (รวมกับการเสียดินแดนในที่อื่นๆ) เปนความสูญเสียอยางย่ิงของรัฐไทย เนื่องจากมีมุมมอง

ทางประวัติศาสตรและความเชื่อวาดินแดนตางๆ เหลานี้เปนของรัฐไทยมาโดยตลอด ดังนั้นผลของสนธิสัญญา

ระหวางสยามกับอังกฤษที่นําไปสูการที่สี่รัฐมลายูอันไดแกรัฐกลันตัน ตรังกานู เปอรลิส และไทรบุรี (เกดะห) 

อยูภายใตการปกครองของอังกฤษ ทําใหสยามอยูในฐานะผูถูกกระทํา ตองจํายอมเสียดินแดน ยกดินทั้งสี่รัฐให

อังกฤษไป สยามไมไดมองวาสยามไดปต(ปา)ตานีมา แตดินแดนปต(ปา)ตานีเปนของสยามแตดั้งเดิมอยูแลว รัฐ

ไทยจึงมีความชอบธรรมอยางเต็มท่ีที่จะปกครองดินแดนรัฐปต(ปา)ตานี และจะยอมใหมีอะไรมากระทบอํานาจ

ในการปกครองไมไดโดยเด็ดขาด ดังนั้นการเขียนประวัติศาสตรไทยในสวนที่เก่ียวของกับปต(ปา)ตานี จึงเปน

สวนหน่ึงของโศกนาฏกรรมที่ตัวเองเปนผูถูกกระทําที่จําใจตองเสียดินแดนเพื่อความอยูรอดของชาติ และ

ดินแดนท่ีเหลืออยูจะเสียไปไมไดอีกเด็ดขาด นี่คือโครงเร่ืองท่ีครอบงําการเขียนประวัติศาสตรของรัฐไทยมาโดย

ตลอดคือเนนถึงเรื่องความชอบธรรมในการปกครองเหนือดินแดนรัฐปต(ปา)ตานีมาตั้งแตยุคโบราณ   

 สวนโครงเรื่องของการเขียนประวัติศาสตรจากฝายนักชาติ นิยมมลายูปาตานี ก็ เปนเร่ืองของ

โศกนาฏกรรมเชนเดียวกัน หากแตในโครงเรื่องประวัติศาสตรของปาตานีมีรัฐไทยเปนผูกระทําตอรัฐปาตานี 

                                                             
191 ตามไท ดลิกวิทยรตัน, “ทฤษฎีการเขียนประวัติศาสตรของเฮยเดน ไวต,” หนา 136-140.  
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งานเขียนประวัติศาสตรจากมุมมองของฝายปาตานีเนนเร่ืองการที่รัฐปาตานีมีความเปนอิสระและถูกผนวกเขา

เปนสวนหนึ่งของรัฐไทยโดยไมเต็มใจ และตลอดเวลาท่ีรัฐไทยปกครองปาตานีนั้นไมไดปกครองดวยหลักธรร

มาภิบาล หากปกครองดวยความไมเปนธรรมดวยนโยบายผสมกลมกลืนพยายามท่ีจะสลายอัตลักษณและวิถี

ชีวิตความเปนมลายู ดังนั้นโครงเรื่องงานเขียนประวัติศาสตรปาตานีของนักชาตินิยมมลายูปาตานีจึงเนนถึง

ความเปนอิสระของรัฐปาตานีที่ควรมีสิทธิในการปกครองตัวเอง ความเปนเจาของดินแดนจังหวัดชายแดนใต 

การกดข่ีของรัฐไทยท่ีกระทําตอชาวมลายูปาตานีทั้งทางดานกฎหมาย การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ซึ่ง

รวมถึงวิถีการดําเนินชีวิต ตลอดจนความรุนแรงตางๆ ท่ีกระทําโดยรัฐไทย 

โครงสรางงานเขียนประวัติศาสตรของทั้งฝายรัฐไทยและปาตานีเปนโศกนาฏกรรมที่อางวาตนเปน

เหยื่อและมีความชอบธรรมในการกระทําเพ่ือรักษาไวซึ่งอธิปไตยและความม่ันคงของชาติ หรือเพ่ือกูบานกูเมือง

คืน และงานเขียนประวัติศาสตรของทั้งสองฝายมีความคลายคลึงกันนั่นคือมีตัวพระเอก (คนดี) และตัวราย ซึ่ง

ตางฝายตางเปนผูรายในเรื่องเลาของฝายตรงขาม  

 นอกเหนือจากคูกรณีท้ังสองฝายที่สรางงานเขียนทางประวัติศาสตรแลว ยังมีการผลิตงานเขียนทาง

ประวัติศาสตรจากผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับจังหวัดชายแดนใตจํานวนมาก ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 2 วางาน

เขียนทางประวัติศาสตรหรือประวัติศาสตรนิพนธปต(ปา)ตานีสัมพันธโดยตรงกับเหตุการณความรุนแรงที่

เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนใต อนุสรณ อุณโณชี้วาทศวรรษ 1970 เปนยุคที่เริ่มมีงานบุกเบิกเก่ียวกับงานศึกษา

ชายแดนภาคใต192 นั่นคือชวงที่มีการกอตัวของขบวนการแบงแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใตทําให

วงการการศึกษาตื่นตัวเพื่อที่จะอธิบายและตอบสนองตอปรากฏการณในชวงเวลานั้น งานที่อธิบายรากเหงาตน

ตอของปญหาความขัดแยงวาเกิดจากประวัติศาสตร ความแตกตางทางชาติพันธุและศาสนา เชน งานของอารง 

สุทธาศาสน เรื่อง ปญหาความขัดแยงในส่ีจังหวัดภาคใต ป พ.ศ. 2519 ซึ่งแนวคิดแบบนี้ทําใหงานในยุค

ทศวรรษ 1980 จึงเนนการศึกษาท่ีขบวนการแบงแยกดินแดนเปนหลัก งานที่อธิบายวาปญหาความรุนแรงเกิด

จากความขัดแยงทางชาติพันธุและศาสนา คืองานของสุรินทร พิศสุวรรณ ป ค.ศ. 1988 งานท่ีอธิบายวาปญหา

ที่เกิดเปนความขัดแยงทางการเมือง คืองานของอุทัย ดุลยเกษม ปค.ศ. 1988 จะเห็นไดวางานศึกษาเก่ียวกับ

จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเปนงานที่เนนศึกษาถึงความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น งานจํานวนไมนอย

พยายามวิเคราะหถึงสาเหตุที่นําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง ซึ่งประวัติศาสตรเปนหนึ่งในสาเหตุหลักจาก

ขอเสนอของงานศึกษาวิจัยหลายชิ้น งานเขียนและงานศึกษาเก่ียวกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตสวนใหญเสนอคลายๆ กันวาความขัดแยงเปนประเด็นเรื่องทางประวัติศาสตรและความแตกตาง

                                                             
192 อนุสรณ อุณโน, “บทนํา: หน่ึงทศวรรษงานเขียนชายแดนใตภายใตเหตุการณความไมสงบระลอกใหม,” หนา 5.  
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ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งแยกไมออกจากประเด็นเร่ืองความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับปตตานีท่ีเปนการปกครอง

แบบบสวนกลางกับทองถ่ิน  

 มีผูวิเคราะหวางานทางประวัติศาสตรเก่ียวกับปต(ปา)ตานีโดยชาวมลายูมุสลิมหรือนักวิชาการในชวง

หลัง มักเลาประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีในแงที่วาปต(ปา)ตานีมีความย่ิงใหญ ชาตินิยมมลายูมีความสําคัญมาก

จนกระทั่งเร่ืองเลาประวัติศาสตรมีตัวละครแคชนชั้นนําไทยกับชนชั้นนํามลายูซึ่งถือเปนคูขัดแยงโดยตรงเทานั้น 

แตที่จริงแลวยังมีตัวละครอ่ืนๆ ที่ยังถูกละเลยไมถูกกลาวถึงอีกมากในประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐ

ไทยกับรัฐมลายูปาตานี หรอืในประวัติศาสตรของรัฐปต(ปา)ตานีเอง 

สิ่งที่ยังขาดหายไปจากการงานศึกษาท่ีมีอยูมากมายมหาศาล คือการศึกษาท่ีเนนชุมชนหรือชาวบาน

เปนหลัก ใหชุมชนหรือชาวบานเปนองคประธานท่ีแทจริง การศึกษาสวนใหญ (รวมถึงงานวิจัยชิ้นนี้) ยังเนนอยู

ที่องคประธานที่เปนคูขัดแยงหลักคือรัฐไทยกับรัฐปต(ปา)ตานี/ขบวนการแบงแยกดินแดน ทั้งๆ ที่มีการตอตาน

รัฐในรูปแบบอื่นๆ แตการตอตานรัฐในรูปแบบขบวนการแบงแยกดินแดนกลับไดรับความสนใจและถูกให

ความสําคัญมากที่สุด  

 

ตารางที่ 4 : รูปแบบการเขียนประวัติศาสตรของรัฐไทยและนักชาตินิยมมลายูปตตานี 

ประเด็นที่ปรากฏใน

งานทางประวัติศาสตร 

อํานาจและความชอบ

ธรรมในการปกครอง 

ดินแดน อัตลักษณ

และวิถีการ

ดําเนินชีวิต 

ความยุติธรรม 

รัฐไทย X X   

นักชาตินิยมมลายู

ปตตาน ี

X X X X 

 

4.2 สถานะของประวัติศาสตรในความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับนักชาตินยิมมลายูปาตานี  

 แมวาความสนใจในการศึกษาหาสาเหตุที่กอใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรงที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตจะเพ่ิมขึ้นอยางมากมายมหาศาลรวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีดวย อยางไรก็ตามองค
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ความรูหรือความรับรูประวัติศาสตรของสังคมไทยหรือคนไทยสวนใหญเก่ียวกับประวัติศาสตรของปต(ปา)ตานี

มาจากตําราประวัติศาสตรหรือหนังสือประวัติศาสตรไทยในแบบฉบับของทางการไทยเปนหลัก  

 ตัวอยางการปรากฏหรือการเผยแพรองคความรูประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีในฉบับมุมมองของทางการ

รัฐไทย เชน ตามเว็บไซดหนวยงานราชการตางๆ เว็บไซดสื่อกระแสหลัก รวมถึงเว็บไซดทั่วๆ ไป เชน เร่ือง 

“ประวัติความเปนมาของจังหวัดฯ” ในเว็บไซด จังหวัดปตตานี193 เรื่อง “ประวัติความเปนมาโดยรวมของจ.

ปตตานี” ในเว็บไซด เทศบาลเมืองปตตานี194 เร่ือง “ประวัติจังหวัดปตตานี” ในเว็บไซด สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปตตานี195 งานเขียนของ อาศิรา พนาราม เร่ือง “สุสานและ

ประวัติศาสตรของปตตานี” ในเว็บไซด ศูนยประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร196 เรื่อง “ประวัติศาสตรปตตานี โดย ดร.ปรีดี มะนีวัน” ในเว็บไซด Smile ชายแดนใต197 เรื่อง

“ประวัติศาสตรปตตานีและปฐมบทการแบงแยกดินแดน” ในเพจเฟซบุก กลุมตอตานมุสลิมหัวรุนแรง 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต198 ขอมูลที่ถูกนําไปเผยแพรตอและผลิตซ้ําลวนมาจากมุมมองประวัติศาสตรปต(ปา)

ตานีที่มีรัฐไทยเปนศนูยกลาง ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้อางอิงมาจากพงศาวดารตางๆ  

 สําหรับเหตุการณประวัติศาสตร ท่ีเกี่ยวของกับพื้น ท่ี จังหวัดชายแดนใตที่ปรากฏในแบบเรียน

ประวัติศาสตรหรือหนังสือประวัติศาสตรไทยมีการพูดถึงความสูญเสีย แตเปนการพูดถึงการสูญเสียของรัฐไทย

จากสนธิสัญญาระหวางสยามกับอังกฤษในปค.ศ. 1909 ที่ทําใหรัฐไทยตองสูญสียสี่รัฐมลายูใหแกอังกฤษไป 

และเปนประวัติศาสตรการเสียดินแดนที่ถูกผลิตซ้ําในหลายรูปแบบรวมกับการเสียดินแดนในบริเวณอ่ืนๆ  

                                                             
193 เว็บไซดจังหวัดปตตานี, “ประวัติความเปนมาของจังหวัดฯ,” เขาถึงไดที่ 

http://www.pattani2018.pattani.go.th/content/history 
194 เว็บไซดเทศบาลเมืองปตตานี, “ประวัติความเปนมาโดยรวมของจ.ปตตานี,” เขาถึงไดที่ 

https://sites.google.com/site/prawatimeuxngpattani/ 
195 เว็บไซดสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดปตตานี, “ประวัตจิังหวัดปตตานี,” เขาถึงไดที่ 

http://www.pattani.m-society.go.th/info-pattani/ 
196 อาศริา พนาราม, “สุสานและประวัติศาสตรของปตตานี,” ศูนยประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร เขาถึงไดท่ี 

https://isoc5.net/trendings/view/01873D0AD43B53E7C32A65F1BB22533700000000000000000000000000000

000/ 
197 เว็บไซด Smile ชายแดนใต, “ประวัติศาสตรปตตานี โดย ดร.ปรีดี มะนีวัน,” เขาถึงไดท่ี 

http://www.smiledantai.com/2561/ประวัติศาสตรปตตานี-โด/ 
198 เพจเฟซบุก กลุมตอตานมุสลิมหัวรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, “ประวัติศาสตรปตตานีและปฐมบทการแบงแยก

ดินแดน,” เขาถึงไดที่ https://www.facebook.com/1528114854166628/posts/1679909445653834/ 
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 เมื่อเปนรัฐชาติหรือประเทศในรูปแบบรัฐสมัยใหมแลว การเขียนประวัติศาสตรของชาติที่เนนเร่ือง

ชาตินิยมไทย การที่แผนดินไทยตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบงแยกจากกันไมได ทําใหขบวนการหรือ

องคกรใดๆ ก็ตามที่มีการกระทําในลักษณะที่ตองการแบงแยกดินแดนออกไปจึงกลายเปนผูราย เปนโจร เปน

ผูกอการรายในการเขียนประวัติศาสตรฉบับทางการไทย  

 ในขณะเดียวกันนักชาตินิยมมลายูที่มีมุมมองประวัติศาสตรของปต(ปา)ตานีอีกชุดหนึ่งก็มีการนํา

ประวัติศาสตรไปใชในการปลุกเราความรูสึกชาตินิยม ดังจะเห็นไดจากเอกสารของขบวนการหรือแถลงการณ

ของขบวนการตางๆ มักจะหยิบยกประวัติศาสตรมากลาวถึงและใหความสําคัญเปนอันดับแรกๆ เสมอ เพ่ือโนม

นาวใหเยาวชนคนรุนใหมรับรูประวัติศาสตรในแบบฉบับของตน ตลอดจนปลุกเราความรูสึกชาตินิยม  

 ตัวอยางเชน การแถลงการณในเฟซบุกท่ีใชชื่อวา BRN Barisan Revolusi National เมื่อวันที่ 8 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลังจากเกิดเหตุมีกลุมคนรายยิงถลมปอมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หรือ ชรบ. 

บานทุงสะเดา ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อกลางดึกวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  สงผลให

มีผูเสียชีวิตถึง 15 คน และบาดเจ็บสาหัสอีก 5 ราย แถลงการณดังกลาวเปนการออกมายอมรับวาการบุกโจมตี

นั้นเปนการกระทําของกลุม BRN และในแถลงการณนี้ไดเนนย้ําถึงประวัติศาสตรที่ยังคงเปนบาดแผลในใจของ

ชาวมลายูปาตานี แถลงการณมีความวา 

  “ขอความสันติสุขจงมีแดทุกทาน 

ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอการสูญเสียชีวิตของประชาชนชาวสยามพุทธและ

ประชาชนชาวมลายูในเหตุการณที่ถูกซุมโจมตีโดยกองกําลังนักรบปาตานี 

BRN ยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพที่มีความจริงใจในการปฏิบัติการทั้งหมด ไมใชอยางที่

รัฐบาลสยามไทยกําลังดาํเนินการ ฉากหนาคือความพยายามพูดคุยอยางสันติ แตฉากหลังได

สั่งกําลังพลทุกระดับชั้นดําเนินการทุกรปูแบบตอประชาชนปาตานี ท้ังการอุมฆา, สังหาร

อยางถูกกฎหมาย (พรก. และกฎอัยการศกึ), เก็บตัวอยางสารพันธุกรรมโดยที่ไมมีการยินยอม

และอื่นๆ ที่รฐัสยามไทยกําลังปฏิบัติการอยู 

สิ่งเหลานี้เปนตัวกระตุนสําคัญ ที่รัฐสยามไดวางเดิมพันสูงตอกองกําลังนกัรบของเรา ที่ลวน

แลวมีศักยภาพพรอม และพรอมปฏิบัติการโดยทันทีตามการตัดสินใจของหัวหนาชุดและสภา

ที่ปรึกษาในพื้นที่ 



120 

 

ที่นี่...ดินแดนปาตานี แผนดินที่ถูกปลนชิงและยึดครองตามรูปแบบในอดีตและการ

แสวงหาอาณานิคม และไมมีการคืนดินแดนแกเจาของดินแดนตามพันธสัญญาแองโกล

สยามแตอยางใด 

เราไดมีการปฏิบัตติามพันธสัญญาการตอสูตามหลักอัลกุรอานและหลักสากลไปแลว วาดวย

การตอสูในรูปแบบรัฐสภาโดยส.ส.อดุลย ณ สายบุรี และย่ืนขอเรียกรอง 7 ขอของทาน

หะยีสุหลง อับดุลกอเดร ซึ่งเปนการตอสูอหิงสาโดยพยายามหลีกหนีการกระทบกระท่ังให

นอยที่สุด เปนการตอสูของประชาชนอยางแทจรงิ แตสองทานที่กลาวถึงรวมทั้งทีมงานกลับ

ถูกรัฐบาลสยามไทยสังหารและตองหลบหนีไปยังประเทศเพ่ือนบาน ถือเปนเหตุการณท่ีเปน

ที่รูจักของสังคมโลก 

การสังหารหมูประชาชนและโยนศพท้ิง ณ สะพานกอตอ โดยนาวิกโยธินของรัฐบาลสยาม

ไทยและนําไปสูการเดินขบวนที่มีประชาชนเขารวมกวา 100,000 คน #ดวยสันติวิธี แตก็

ลงทายดวยการสังหารหมูของเจาหนาท่ีสยามไทย 

การเรียกรองใหปลอยตัวชรบ.ท่ีไมมีศักยภาพในการปองกันตนเองและรัฐสยามไทย

กลาวหาวามอบปนใหกับนักรบปาตานี #เพ่ือหาคนรับผิดชอบโดยท่ีเจาหนาที่ตองการหนี

ความผิด ก็ลงทายดวยการสังหารประชาชนเสียชีวิต 85 ศพ สูญหายกวา 36 ราย 

การกอตั้งขบวนการตอสู ต้ังอยูบนพื้นฐานของการตอสูตามหลักอัลกุรอาน เมื่อถึงขีดสุดของ

การตอสูดวยสันติวิธีจนนํ้าตาหลั่งรดผืนแผนดิน การตอสูดวยวิธีการท่ีสูงท่ีสุดจึงสามารถ

กระทําไดบนผืนแผนดินของตนเองและยุทธศาสตรการรบ 

แผนดินปาตานี คือ ผืนแผนดินอิสลามที่ถูกยึดครอง (ดารุลฮัรบี) เปนแผนดินที่มีศึกสงคราม

นับแตการเขาปลนชิงและยึดครองของสยามไทยจากอดีตจนปจจุบัน ซึ่งการรบอาจไรรูปแบบ

แตมียุทธศาสตรที่มั่นคง 

สําหรับประชาชนชาวมลายูปาตานี ทานจงปฏิบัติตามอัลกุรอานและฮาดิษอยางเครงครัด จง

แยกใหออกวามิตรและศัตรู ซึ่งในตําราการตอสูกับกาเฟรไดจําแนกแยกแยะในเร่ืองตางไว

ชัดเจน จงเรยีนรูใหถองแทกอนที่จะตัดสินใจ 
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สําหรับประชาชนชาวมลายูพุทธ ทานจงศึกษาการวิวัฒนาการและศึกษารากเหงาของทานให

ถองแทวาทานคือใคร 

สําหรับประชาชนชาวสยามพุทธ ที่ถูกรัฐบาลสยามไทยนําเขามาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายสลาย

และกลมกลืนทางชาติพันธุของคนมลายูปาตานีในพ้ืนท่ี ทานจงศกึษาถึงประวัติศาสตรการ

ยายถิ่นฐานของทานใหกระจางแจง กอนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป 

เราไมตองการขับไลประชาชนชาวสยามพุทธที่เกิดบนผืนแผนดนิปาตานี แตอยากใหทุกทาน

จงเรียนรูวาควรจะปฏิบัติตนเชนไรในผืนแผนดินปาตานี ซึ่งมีชาวมลายูมุสลิมและพุทธเปน

เจาของดนิแดน 

จงเรียนรูใหกระจางไมใชเรียนรูดวยใจที่อคติและถูกลางสมองพรองถูกปลูกฝงหรือหลอกลวง

จากรัฐสยามไทยของทานเพ่ือรักษาอํานาจของตนเอง 

การตอสูของเราไมมีวันจบสิ้น 

BRN”199 (เนนโดยผูวิจัย) 

นี่ไมใชครั้งแรกท่ีประวัติศาสตรถูกหยิบยกขึ้นมากลาวถึงในฐานะหนึ่งในแรงผลักดันที่ทําใหนักรบปาตานีออกมา

กอการเพื่อเรียกรองดินแดนคืน ในป พ.ศ. 2556 BRN เคยออกแถลงการณ ซึ่งมีเนื้อหาที่ เกี่ยวของกับ

ความสําคัญของประวัติศาสตรปาตานีมาแลว สวนหนึ่งของแถลงการณความวา 

“ถาเราจะพูดถึงสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในปาตานี เราจําเปนตองอางอิ ง

ประวัติศาสตร เม่ือปาตานีตกเปนอาณานิคมของสยามเมื่อ ค.ศ. 1785 ระบบการ (ปกครอง

ที่) กดขี่ชาวมลายูอยางโหดรายก็เกิดขึ้นตั้งแตบัดนั้น ขบวนการปลดปลอยชาว (bangsa) ปา

ตานีก็เกิดข้ึน เพ่ือปลดปลอยชาวมลายูปาตานีที่ ถูกดข่ีและใชชีวิตอยางทรมานจากการ

                                                             
199 เพจเฟซบุก BRN Barisan Revolusi National, 8 November 2019, เขาถึงไดที่ 

https://www.facebook.com/1380087125452122/photos/a.1405437929583708/2364737980320360/?type=3 

(เขาถึงเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562).  
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ปกครองแบบอาณานิคมของสยาม (ขบวนการเหลานี้ เกิดขึ้น) เพื่อมุงไปสูสันติภาพท่ี

แทจริง”200 

การที่รัฐไทยกับนักชาตินิยมมลายูปาตานียึดถือ “ประวัติศาสตร” คนละชุดซึ่งนําเสนอ “ความจริง” 

คนละแบบนําไปสูการที่ไมสามารถเร่ิมตนพูดคุยกันไดอยางสันติ เพราะประวัติศาสตรคือรากเหงาคือที่มาของ

ปญหาความขัดแยง ยิ่งตางฝายตางยึดมั่นถือมั่นกับชุดความจริงของตัวเองและไมเปดใจรับชุดความจริงอ่ืนมาก

เทาไหรก็ไมสามารถท่ีจะเริ่มตนการพูดคยุถึงอนาคตรวมกันได  

 ประวัติศาสตรของทั้งสองฝายเปนประวัติศาสตรแชแข็งและตายตัว ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาไหร 

การอธิบายเหตุการณทางประวัติศาสตรยังคงเดิม ทั้งๆ ที่มีคําอธิบายใหมๆ การตีความใหมๆ การคนพบ

หลักฐานใหมๆ มี งานศึกษาใหมๆ จากนักวิชาการตางๆ ที่พยายามจะวิเคราะหและนําเสนอมุมมอง

ประวัติศาสตรแบบที่เรียกไดวามีความเปนกลางมากขึ้น แตดูเหมือนวาหากคําอธิบายทางประวัติศาสตรน้ันๆ 

ไมสอดคลองกับสิ่งท่ีแตละฝายเชื่อ คําอธิบายทางประวัติศาสตรก็จะไมมีความหมาย ไมถูกนํามาพิจารณาวา

เปนความจริงทางประวัติศาสตรชุดอ่ืนๆ นอกเหนือกจากท่ีตนยึดถือแลว  

 อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการใชประวัติศาสตรในความขัดแยงของทั้งฝาย

แลว พบวานอกจากการอางวารัฐปต(ปา)ตานีเปนของรัฐไทยมาต้ังแตอดีตซึ่งทําใหรัฐไทยมีความชอบธรรมใน

การปกครองจังหวัดชายแดนภาคใตรวมโดยการใชนโยบายตางๆ ซึ่งรวมถึงการใชความรุนแรงในการ

ปราบปรามกลุมผูกอการซึ่งในสายตาของรัฐไทยคือการกอการราย การกอความไมสงบ เปนภัยตอความม่ันคง 

ไปจนถึงเปนกบฏแบงแยกดินแดน ทั้งนี้เพื่อธํารงไวซึ่งอธิปไตยและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ 

นอกจากการอางวารัฐปต(ปา)ตานีเปนของรัฐไทยมาตั้งแตอดีตและอางซ้ําๆ ตอกันมาแลว รัฐไทยไมคอยให

ความสําคัญกับประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีมากนัก ไมคอยหยิบยกหรือนําเอาประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีข้ึนมา

พูดหรือถกเถียงอยางจริงจัง ตรงกันขามกับฝายปาตานีที่ใหความสําคัญกับประวัติศาสตรอยางยิ่งเพ่ือจะยืนยัน

วารัฐปาตานีไมเคยเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยมากอน ปาตานีเปนรัฐเมืองทาที่มีความเปนอิสระ หากแตถูกยึด

ครองโดยไมชอบธรรม ดังนั้นการตอสูเพื่อกลับไปสูจุดเดิมของตนจึงเปนสิ่งที่ถูกตองและชอบธรรม  

 

                                                             
200 ชินทาโร ฮารา, บทแปลคําแถลงการณของ “บีอารเอ็น (ฉบับชั่วคราว) [ออนไลน], วันที่ 28 เมษายน 2556” แหลงที่มา 

http://www.deepsouthwatch.org/node/4197 อางใน พุทธพล มงคลวรวรรณ, “การศึกษาประวัติศาสตรปาตานี: 

สถานภาพ อุปสรรค และปญหา,” หนา 92. 
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ตารางที่ 5 : เหตุการณทางประวัติศาสตรกับประเด็นในการตอสูระหวางรัฐไทยกับนักชาตินิยม

มลายูปาตานี 

เหตุการณทาง

ประวัติศาสตร 

อํานาจและความชอบ

ธรรมในการปกครอง 

ดินแดน อัตลักษณ

และวิถีการ

ดําเนินชีวิต 

ความยุติธรรม 

สถานะของรัฐปาตานี  x x   

สนธิสัญญาแองโกล-

สยามป 1909  

x x   

รัฐนยิมในสมัยจอมพลป. 

พิบูลสงคราม 

  x  

หะยีสหุลง   x x 

เหตุการณที่ดุซงญอ    x 

เหตุการณที่สะพานกอ

ตอและการประทวงที่

หนามัสยิดกลางปตตานี 

   x 
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บทที่ 5  

สรุป 

นับตั้งแตเหตุการณปลนปน เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณรุนแรงตอเนื่องมาโดยตลอด มี

ความพยายามทําความเขาใจความรุนแรงที่เกิดขึ้นผานการทํางานของหลายภาคสวน ไมวาจะเปน เจาหนาที่รัฐ 

นักวิชาการทั้งจากสวนกลางและทองถ่ิน ตลอดจนภาคประชาสังคม  

ประวัติศาสตรเปนประเด็นที่ถูกหยิบฉวยมาใชเปนเคร่ืองมือมากที่สุดประเด็นหนึ่ง ท้ังโดยฝงขบวนการ

แบงแยกดินแดน และฝงรัฐไทย แตในคนละรูปแบบดังที่ไดอภิปรายในบทที่ 4 ในขณะที่รัฐไทยมีมุมมองวาปต

(ปา)ตานีเปนเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราชอยูภายใตอํานาจของไทยมาตั้งแตสมัยสุโขทัย การผนวกดินแดนปต

(ปา)ตานีเขามาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยนั้นมีความชอบธรรม เปนการอธิบายเหตุการณประวัติศาสตรดังกลาว

ในโครงเร่ืองของการสรางชาติ การบูรณาการอํานาจของรัฐ และการจัดการรูปแบบการปกครองบานเมืองท่ี

เหมาะสม ในทางตรงกันขามประวัติศาสตรปต(ปา)ตานีถูกหยิบยกมาใชในการตอตานรัฐไทยโดยขบวนการ

แบงแยกดินแดน ประวัติศาสตรของชาวมลายูปาตานีมีโครงเร่ืองอยูท่ีการเนนย้ําวาปาตานีเปนรัฐที่มีเอกราช

และอธิปไตยมาชานาน และถูกยึดครองโดยรัฐไทยอยางไมชอบธรรม    

 การเขียนประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางสยามกับปต(ปา)ตานีจึงเปนพ้ืนท่ีของสนามสูรบท่ีสูกัน

ดวยการตีความอดีตที่แตกตางกันระหวางจุดยืนหรือมุมมองของผูที่ยึดกรอบการศึกษาประวัติศาสตรแบบรัฐ

ไทยกับมุมมองของประวัติศาสตรชาตินิยมมลายูปาตานี ที่นาสนใจคือพื้นที่ของสนามรบทางประวัติศาสตร

ไมไดถูกจํากัดแคในหนากระดาษเทานั้น แตการตีความประวัติศาสตรที่แตกตางกันนี้ถูกนําไปใชใน “สมรภูมิ

รบ” ในโลกจริงของท้ังสองฝาย กลาวคือ รัฐไทยใชการตีความทางประวัติศาสตรท่ีเนนวาดินแดนปตตานีเปน

ของรัฐไทยมาตั้งแตโบราณเปนขออางสรางความชอบธรรมในการใชนโยบายเพ่ือธํารงไวซึ่งอธิปไตยและ

ดินแดนของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการใชกําลังปราบปรามอยางรุนแรงตอขบวนการใด ๆ ก็ตามที่จะมาทําลาย

ความมั่นคง อธิปไตยและดินแดนของรัฐไทย ในทางตรงกันขามกลุมตอตานรัฐก็นําเอาการตีความทาง

ประวัติศาสตรที่บอกวาดินแดนรัฐปาตานีเปนรัฐอิสระ มีอธิปไตยเปนของตัวเองมาขับเคลื่อนเพ่ือสราง

ความชอบธรรมในการตอตานการปกครองของรัฐไทยเชนเดียวกัน และเปาหมายของกลุมตอตานรัฐคือการ

เรียกรองเอกราชและอธิปไตยของรัฐปาตานีที่เคยมีมาแตเดิมกลับคืนมา  

 งานวิจัยชิ้นนี้ตองการคลี่ใหเห็นถึงความไมลงรอยของประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางปา(ปต)ตานี

กับสยาม (ไทย) ตั้งแตกําเนิดและสถานะของรัฐปาตานี, สนธิสัญญาขอตกลงเขตแดนระหวางสยามกับอังกฤษ 
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ปพ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909), รัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม, กรณีหะยีสุหลง, เหตุการณที่ดุซงญอ, 

ขบวนการแบงแยกดินแดน, และ เหตุการณที่สะพานกอตอและการประทวงที่มัสยิดกลางปตตานี พ.ศ. 2518-

2519 (ค.ศ. 1975-1976) 

 ปฐมบทของความไมลงรอยของประวัติศาสตรเริ่มตั้งแตกําเนิดและสถานะของปาตานี ในโครงใหญ

นั้นมุมมองของสยามถือวาปตตานีเปนของสยามมาตั้งแตแรกเร่ิม ในขณะท่ีปาตานีมองตัวเองวาเปนรัฐอิสระ 

เปนเมืองทาเกาแกที่มีความเจริญ รุงเรือง มีความสัมพันธกับรัฐเครือขายการคาทางทะเลในภูมิภาค 

นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายแตไมถึงขั้นไมลงรอยในรายละเอียดปลีกยอย เชน เร่ืองกําเนิดท่ีมาของชื่อ 

“ปาตานี” หรือ “ปตตานี” ในสวนของเรื่องราวท่ีมีความลงรอยนั้นคือ ประวัติศาสตรนิพนธของทุกฝายเห็น

พองตองกันวาดินแดนที่กลายมาเปนที่ตั้งของรัฐปาตานีเคยเปนที่ตั้งของอาณาจักรลงักาสุกะมากอน  

 ประเด็นเร่ืองการเปนเมืองทาเกาแกที่มีความเจริญรุงเรืองนั้น เอกสารหรืองานเขียนทางฝงรัฐไทยไม

คอยกลาวถึงมากนัก ในขณะที่หลักฐานฝงปาตานีจะเนนย้ําถึงจุดนี้ซึ่งเปนเรื่องที่เขาใจไดไมยาก รัฐไทยยอมไม

ตองการรับรูหรือยอมรับความเจริญรุงเรืองของปาตานีเพ่ือที่จะทําใหปาตานีเปนเพียงรัฐเล็กๆ ที่ไมไดมีความ

สลักสําคัญอะไรมากนัก ในทางตรงกันขาม ปาตานียอมตองพยายามอางถึงความรุงเรืองในอดีตเพ่ือยืนยันวา

ตนเองเคยเปนอิสระและมีความเจริญรุงเรืองทัดเทียมกับรัฐอื่นๆ อยางไรก็ตามหลักฐานจากชาวตางชาติ

จํานวนไมนอยที่ยืนยันวาปาตานีเปนเมืองทาที่มีความสัมพันธและมีการติดตอคาขายกับรัฐอ่ืนๆ ทั้งในโลกหมู

เกาะทางใตของปาตานีหรือดินแดนอันไกลโพนอ่ืนๆ  

 ความสัมพันธระหวางรฐัปาตานีกับสยาม (ไทย) ในยุครัฐจารีตเปนประวัติศาสตรที่มีความไมลงรอยกัน

ระหวางมุมมองของทั้งสองฝายก็คือเรื่องสถานะของปาตานีวาเปนอิสระหรืออยูภายใตอํานาจของสยาม ซึ่ง

เรื่องนี้ขึ้นอยูกับการตีความความหมายของการเปนประเทศราชของปาตานีและการที่ปาตานีสงตนไมเงินตนไม

ทองใหกับสยาม โดยฝงรัฐไทยอางวาตนเองมีอํานาจเหนือปาตานีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย โดยอางหลักฐานจาก

ศิลาจารึก ซึ่งไมไดมีชื่อ “ปาตานี” ปรากฏอยางชัดเจนมีเพียงกลาวรวมๆ วามีอํานาจการปกครองเหนือรัฐ

มลายู ในขณะที่ปาตานีก็เนนย้ําถึงความมีอิสระในการปกครองตัวเอง ดําเนินกิจการภายในรัฐ เรื่องเลาที่ลง

รอยกันของทั้งสองฝายคือเหตุการณที่สุลตานมุดฮัฟฟาร ชาหโจมตีพระราชวังอยุธยาในคราวไปชวยอยุธยาทํา

สงครามกับพมา โดยสาเหตุและผลของโจมตีนั้นมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป หลักฐานของฝงรัฐไทยเรียกการ

กระทําของสุลตานปาตานีวาคือการกอกบฏ สวนหลักฐานทางฝงปาตานีอธิบายวาอยุธยาใหการตอนรบัสุลตาน

ปาตานีอยางไมสมศักดิ์ศรี หลักฐานจากชาวตางประเทศกลาววาสยามกับปาตานีมีความสัมพันธกันท้ังทํา

สงครามและความสัมพันธผานการแตงงาน ซึ่งการที่ความสัมพันธระหวางสยามกับปาตานีไมไดราบร่ืนหรือเปน
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มิตรกันตลอดเวลา ยังหมายถึงวาสยามหรืออยุธยาไมไดมีอํานาจควบคุมปาตานีไดอยางเบ็ดเสร็จตลอด

ชวงเวลาในประวัติศาสตร  

 การกวาดตอนเชลยปาตานีสูกรุงเทพฯ เปนประวัติศาสตรที่ไมลงรอยกันระหวางทั้งสองฝายและเปน

ประวัติศาสตรบาดแผลของชาวมลายูมุสลิมปาตานี หลักฐานฝายไทยกลาวถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนในชวงสมัยตน

รัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกสงกองทัพจากกรุงเทพฯ ไปตีเมืองปตตานี เนื่องจาก

เมืองปตตานีไมยอมสงเครื่องบรรณาการไปยังกรุงเทพฯ ผลของสงครามคือชัยชนะของสยาม สยามไดยึดปน

ใหญของปาตานีเอาไปไวท่ีกรุงเทพฯ รวมถึงกวาดตอนเชลยจากปาตานีไปท่ีกรุงเทพฯ เชนกัน บันทึกใน

ประวัติศาสตรชาตินิยมของชาวมลายูปาตานีเหตุการณนี้เปนความรุนแรงตอรัฐปาตานี กลาวคือเปนการ

สูญเสียเอกราชที่ชาวปาตานีมีมาหลายรอยป ยิ่งไปกวานั้นการกวาดตอนเชลยปาตานีไปยังกรุงเทพฯ นั้น 

กองทัพสยามยังใชความเห้ียมโหดโดยการใชหวายมารอยท่ีเอ็นเหนือสนเทาของเชลยผูชาย สวนเชลยผูหญิงใช

หวายเจาะใบหูพวงกันไว เร่ืองเลานี้ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตรของนักชาตินิยมมลายูปาตานี อยางไรก็ตาม

มีความคลาดเคลื่อนในเร่ืองจํานวนตัวเลขของเชลยท่ีไมตรงกันแมแตในงานเขียนประวัติศาสตรนิพนธของฝง

ชาตินิยมปาตานีเอง ลาสุดไดมีนักวิชาการศึกษาเรื่อง “ขอเท็จจริงเอ็นรอยหวาย ประวัติศาสตรบาดแผลสยาม-

ปาตานี” และเขาไดขอสรุปวาไมพบหลักฐานใดๆ เลยที่เก่ียวของกับเรื่องดังกลาว มีเพียงงานที่ถูกเขียนขึ้นใน

สมัยหลังเทานั้นและเปนการอางกันไปมา  

 หลังจากสงครามดังที่ไดกลาวไปขางบน สยามไดแยกเมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง ซึ่งการแยกนี้

เกิดข้ึนเมื่อใดก็ยังคงเปนประเด็นที่ยังมีความเห็นไมตรงกันในหมูนักวิชาการที่ศึกษาเร่ืองนี้ บางก็วาเกิดข้ึนใน

สมัยรัชกาลที่ 1 บาง รัชกาลที่ 2 บาง ในขณะที่เอกสารของกลุมขบวนการแบงแยกดินแดนกลุมหนึ่งระบุวา

เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  

 การคุกคามของลัทธิลาอาณานิคมในภูมิภาคสงผลใหสยามปรับเปลี่ยนนโยบายการปกครองหัวเมือง

มลายู โดยดําริใหมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองใหเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล อนึ่ง นโยบายนี้เปนนโยบายท่ี

รัฐไทยใชในการจัดการการปกครองในพื้นที่อื่นๆ ดวยเชนกัน ไมใชแคในบริเวณ 7 หัวเมืองมลายูเพียงที่เดียว 

การกระชับอํานาจนําไปสูการท่ีเจาเมืองมลายูลุกข้ึนมามีปฏิกิริยามียอมรับการปฏิรูปดังกลาว การเลาเร่ือง

เหตุการณดังกลาวนี้ของสองฝายมีความไมลงรอยกัน ทางฝงรัฐไทยอธิบายวาการปฏิรูปการปกครองเปนส่ิงที่รัฐ

ไทยมีความชอบธรรมและพึงกระทําเพื่อจัดการการบริหารปกครองประเทศใหราบรื่นและมีความเรียบรอย ซึ่ง

การตอตานของเจาเมืองมลายูนั้นจึงถือเปนการกอกบฏ ทาทายตอออํานาจของผูปกครองรัฐ ในขณะที่มุมมอง
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ของของมลายูปาตานีนี่คือการยึดครองรัฐปาตานีแบบอาณานิคม ทําใหปาตานีสูญเสียอธิปไตยที่เคยมีมา เสีย

ความเปนเอกราชและนํามาซึ่งประวัติศาสตรที่ยังเปนบาดแผลในใจของนักชาตินิยมมลายูจวบจนปจจุบัน  

 สนธิสัญญาขอตกลงเขนแดนระหวางสยามกับอังกฤษ (Anglo-Siamese Treaty 1909) ป พ.ศ. 

2452 (ค.ศ. 1909) เปนหมุดหมายเหตุการณในประวัติศาสตรท่ีสําคัญย่ิงตอปาตานี นั่นคือการที่ปาตานีได

กลายเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยโดยสมบูรณ ประวัติศาสตรของรัฐไทยบันทึกชวงเวลานี้วาเปนชวงเวลาแหงการ

ตองธํารงเอกราชและอธิปไตย รัฐไทยตองยอมเสียดินแดนเพ่ือรักษาอธิปไตยของชาติไว ในขณะที่เรื่องเลาของ

ฝงรัฐมลายู ซึ่งไมไดหมายความแคปาตานีมองวาสยามกับอังกฤษตกลงกันเองตามชอบใจ โดยที่ไมไดถามความ

สมัครใจของรัฐมลายูเลย  

 หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยาม ป พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) แนวทางการสรางชาติไทย

โดยเฉพาะนโยบายรัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นําไปสูความไมลงรอยทางประวัติศาสตรของรัฐไทย

และปาตานีและความรูสึกชาตินิยมของชาวมลายูปาตานี นําไปสูการตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราชในชวง

สงครามโลกครั้งที่สอง งานประวัติศาสตรทางฝงรัฐไทยมองวา การใชรัฐนิยมเปนการสรางชาติไทยใหมีความ

เปนอารยะ ทําใหชาติเจริญทัดเทียมนานาประเทศ สวนเรื่องเลาในประวัติศาสตรชาตินิยมมลายูปาตานีมองวา

การใชนโยบายรัฐนิยมเปนการเหยียบยํ่าอัตลักษณของชาวมลายูมุสลิมอยางรุนแรง ทั้งนี้มุมมองของนักวิชาการ

ทั้งชาวไทยและตางชาติที่ศึกษาประวัติศาสตรในชวงเวลาดังกลาวมีความเห็นสอดคลองกับมุมมองของ

ประวัติศาสตรชาตนิิยมปาตานี 

 กรณีหะยีสุหลง เปนหนึ่งในประวัติศาสตรบาดแผลที่มีความไมลงรอยกันที่สงผลกระทบตอความรูสึก

ของชาวมลายูปาตานีมากที่สุดเหตุการณหนึ่ง มุมมองรัฐไทยมองวาขอเสนอ 7 ประการของหะยีสุหลงเปนการ

กอกบฏ แมวาถึงท่ีสุดแลวศาลจะตัดสินลงโทษหะยีสุหลงดวยเหตุผลอื่นไมใชขอหากบฏก็ตาม แตเปนที่รับรูกัน

วา รัฐไทยมองหะยีสุหลงเปนภัยของรัฐ อันนําไปสูการจัดการกับหะยีสุหลงท้ังในและนอกรูปแบบกระบวนการ

ยุติธรรม ในขณะที่มุมมองของชาวมลายูปาตานีสวนใหญมองวาขอเสนอ 7 ประการของหะยีสุหลงนั้นเปนเพียง

การตองการธํารงอัตลักษณทางดานศาสนาอิสลามและมลายูเทานั้นเอง อยางไรก็ตาม หลักฐานของกลุม

ขบวนการแบงแยกดินแดนมีคําอธิบายที่มากกวานั้นคือ หะยีสุหลงมีเปาหมายในการตองการเรียกรองเอกราช 

ตอสูเพ่ือใหปาตานีเปนอิสระจากรัฐไทยโดยมีการทํางานประสานงานรวมกับเติงกูมะหมูด มะหยิดดิน บุตรคน

สุดทองของเจาเมืองปาตานีองคสุดทาย  
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 เหตุการณที่ดุซงญอ เกิดหลังจากการจับกุมตัวหะยีสุหลง เปนการปะทะกันระหวางเจาหนาที่รัฐกับ

ชาวบานที่กลาวกันวาเปนการปะทะที่รุนแรงที่สุด เร่ืองเลาจากมุมมองของรัฐไทยคือชาวบานที่หมูบานดุซงญ

อกอความไมสงบและโจมตีเจาหนาที่ตํารวจกอน เปนการกอกบฏของชาวบาน ในขณะที่มุมมองของชาวปา

ตานีเลาอีกแบบวาเจาหนาที่ตํารวจโจมตีชาวบานกอน ชาวบานจึงตองลุกขึ้นสูกับการใชอํานาจกดขี่ปราบปราม

ที่ไมเปนธรรม ทําใหการเรียกช่ือหรือจําเหตุการณนี้มีความหลากหลาย มีทั้ง “กบฏดุซงญอ” “การจลาจล

ดุซงญอ” “สงครามดุญงซอ” และ “การลุกขึ้นสูดุซงญอ” อยางไรก็ตามมีความคลาดเคลื่อนไมตรงกันไมวาจะ

เปนวันที่เกิดเหตุการณ หรือตัวเลขผูเสียชีวิตจากเอกสารของหลายฝาย  

 หลังจากเกิดเหตุการณที่หมูบานดุซงญอ ความไมพอใจของชาวมลายูปาตานีพุงขึ้นสูงจนเปนการจัดตั้ง

กลุมขบวนการแบงแยกดินแดนในท่ีสุด มุมมองของรัฐไทยมองวาขบวนการตางๆ เปนภัยตอความมั่นคงของ

ชาติ สรางปญหาใหกับประเทศ ตองปราบปรามอยางถึงที่สุด ในทางตรงกันขามกลุมขบวนการมองการเขา

ปกครองปาตานีโดยรัฐไทยที่ไมมีความชอบธรรม ปฏิเสธการปกครองแบบอาณานิคมที่บรรดากลุมขบวนการ

ตางๆ เรียก ปฏิเสธการอยูภายใตอํานาจการปกครองของรัฐไทย ภายใตโครงเร่ืองใหญเชนน้ี ทําใหเรื่องเลาใน

รายละเอียดอ่ืนๆ เปนไปในลักษณะสงเสริมและสอดคลองกัน เร่ืองเลาของรัฐไทยจะเลาถึงความโหดรายของ

กลุมขบวนการที่กอความวุนวาย มีความประพฤติเปนโจร เปนผูกอการราย ในขณะที่เร่ืองเลาของอีกฝงก็จะ

เต็มไปดวยสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตจากการปกครองโดยรัฐไทยโดยไมเปนธรรม มีการ

กดข่ีชาวบานทั้งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนใชความรุนแรงในการปกครอง จนทําใหประชาชนตอง

ลุกขึ้นสูเพ่ือเรียกรองเอกราช ปลดแอกจากการปกครองแบบอาณานิคมภายใตรัฐไทย  

 เหตุการณท่ีสะพานกอตอและการประทวงที่มัสยิดกลางปตตานี พ.ศ. 2518-2519 (ค.ศ. 1975-

1976) เปนอีกหนึ่งเหตุการณประวัติศาสตรท่ียังฝงอยูในความรูสึกและความทรงจําของชาวมลายูปาตานี การ

สังหารชาวบานและนําศพไปทิ้งที่สะพานกอตอนําไปสูการประทวงครั้งใหญที่มัสยิดกลางปตตานี เพราะ

ชาวบานมีความโกรธแคนเจาหนาที่รับที่กระทําตอชาวบานอยางไมชอบธรรม สําหรับมุมมองปาตานี เหตุการณ

นี้เปนการเรียกรองความเปนธรรมและแสดงออกถึงความไมพอใจตอการปกครองของรัฐไทย เปนการปฏิบัติ

ของเจาหนาที่รัฐโดยมิชอบ ไมสมเหตุสมผล และเปนประวัติศาสตรบาดแผลที่ยังรอการชําระ ในขณะที่สําหรับ

รัฐไทย มองการเคลื่อนไหวของชาวบานครั้งนี้วาเปนสวนหน่ึงของขบวนการแบงแยกดินแดน เปนการกอความ

วุนวาย กอความไมสงบ และไดรับการสนับสนุนจากขบวนการใตดิน 



129 

 

 ทั้งหมดนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเหตุการณทางประวัติศาสตรที่มีความไมลงรอยกัน มีความขัดแยงกัน

ระหวางมุมมองของฝงรัฐไทยกับมุมมองของปาตานี ยังมีเหตุการณทางประวัติศาสตรอีกมากมายที่ยังมีความ

คลุมเครือ บาดหมาง ไมลงรอยกัน  

เปนความจริงท่ีวาเปาหมายของ “ประวัติศาสตร” คือการคนหาความจริง แตความจริงทาง

ประวัติศาสตรหาไดมีเพียงหนึ่งเดียวไม ขอเท็จจริงในประวัติศาสตรไมใชความเปนจริงสูงสุดที่โตเถียงหรือ

โตแยงไมได ไมมีประวัติศาสตรฉบับไหนที่มีความสมบูรณ ถูกตอง จริงแทรอยเปอรเซ็นตในตัวของมันเอง 

หากแตเราผูศึกษาประวัติศาสตรตองยอมรับ เปดใจวาประวัติศาสตรมีหลายมุมมองได และสามารถมีการ

ตีความแบบอ่ืนที่ไมตรงกับการตีความของเราได 

สุรินทร พิศสุวรรณเคยกลาวไววา “คนที่ไมเรียนรูประวัติศาสตรก็จะทําผิดซ้ําเดิมในอดีต”201 แตคนท่ี

เรียนรูประวัติศาสตรฉบับเดิมๆ ปฏิเสธการขอคนพบใหมๆ หรือหลักฐานใหมๆ ก็จะทําผิดซ้ําเดิมและไมมีวัน

แกไขความผิดพลาดนั้นได 

                                                             
201 คลิปปาฐกถาพิเศษเร่ือง “สยาม ปาตานี มิติใหม” โดย ดร. สุรนิทร พิศสุวรรณ งานสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “สยาม-ปา

ตานี: มิติใหม ขอมูลใหม และการจัดระบบความเขาใจใหม” ภายใตชุดโครงการความรู เร่ือง การประกอบสรางประวัติศาสตร

สามจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือการอยูรวมกันอยางย่ังยืน (ปที่ 3) วันจันทรที่ 15 ถึงอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 

9.00-16.00 น. ณ หองแกรนด บอลลรูม บี ช้ัน 8 โรงแรมลีการเดนท พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวัดวงขลา เขาถึงไดที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=399h8GYyyyQ 
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