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ความนํา
การแก ปญหาจั งหวั ดชายแดนภาคใตจะต องแก ดวยการเมื องและการปกครอง นี่ เป นหัวใจ
สําคัญของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ซึ่งใชเวลานานสองปกวา นับตั้งแตป พ.ศ. 2549-2551 ตัวแบบการ
แกปญหาการปกครองที่คนพบในที่นี้ตองคํานึงถึงสามองคประกอบคือ ความสมดุลแหงพลังอํานาจของ
ฝายตางๆ การใหความสําคัญกับปจจัยวัฒนธรรม และการคํานึงถึงปญหาอํานาจรัฐในการแกปญหาใน
กรอบของรัฐเดี่ยวของประเทศไทย สามประเด็นที่คนพบ และตัวแบบที่นําเสนอนาจะเปนแนวทางที่
สอดคลองกับความเปนจริงในการจัดการปญหาการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญยิ่งกวาก็คือ
การวิจัยครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนฐานที่มีคุณคาแกการ
แกปญหาความรุนแรงอันมีความซับซอน ผูวิจัยยังไดรับความสนับสนุนจากศูนยศึกษาและพัฒนาสันติ
วิ ธี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยเฉพาะจากรองศาสตราจารย ดร.โคทม อารี ย า จึ ง คาดหวั ง ว า จะเป น
ประโยชนแกแนวทางสันติวิธีในการแกปญหาความรุนแรงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและไดรับ
การยอมรับจากประชาชนไทยโดยทั่วไป ไมใชเพียงแคในประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
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บทคัดยอ
การจัดการปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการเสนอรูปแบบการเมืองการ
ปกครองแบบธรรมาภิบาลหรือที่เรียกวา good governance มีความจําเปนอยางยิ่ง ภายใตเงื่อนไข
ดังกลาวการพัฒนาตัวแบบการปกครองในการแกปญหาที่สอดคลองกับทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิ
ติจึงเปนภารกิจที่สําคัญในทางวิชาการ คําถามแรกที่จะตองตอบก็คือทําอยางไรจึงจะไดอํานาจอัน
ชอบธรรม อั น เป น ที่ ย อมรั บ จากทุ ก ฝ า ยในพื้ น ที่ ท างสั ง คม ในเมื่ อ พื้ น ที่ ท างสั ง คมดั ง กล า วได
กลายเปนสนามการแขงขันแยง ชิงอํานาจในเชิงสัญลักษณในลั กษณะที่ดุเดือดรุนแรง สังคมที่ มี
ความขัดแยงเปนปฏิปกษตอกันในเรื่องอัตลักษณอยูในสภาวะเหมือนกับการตอสูในสนามแหง
อํา นาจภายในสั ง คม ซึ่ ง สนามดั ง กล า วประกอบไปด วยกลุม ที่ หลากหลาย โครงสร า งการเมื อง
ปกครอง รวมทั้ งการจั ดการโครงสรา งอํ า นาจจะต องสอดคล องกั บ การตอสูท างสั ญลัก ษณและ
กลายเป นส วนหนึ่ งในการผลิ ตซ้ํา ของการต อสู เชิง สั ญลั ก ษณ ดังกล าวจึ งจะชวยแก ป ญหาความ
ขัดแยงอยางยั่งยืน ขอสรุปเชิงแนวคิดที่จะตองนํามาพิจารณาก็คือ
1. ความสมดุล ในระบบของสิ่งที่มีชีวิตและในเวทีการตอสูเชิงสัญลักษณที่กําลังดําเนินอยู
การที่เราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริหารเพื่ออํานวยการแกปญหาโดยมีความชอบธรรม
และสันติ จะตองอาศัยการวิเคราะหบริบททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอยาง ประเด็นที่
นาสนใจคือ “การปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติ” ซึ่งเปนการปกครองหรือ
การกระทําใดๆก็ตามที่ทําใหมนุษยและสังคมในการปกครองนั้นมีความสุขและอยูดีกินดี ใครก็
ตามที่ จะขึ้นมาเป นผู นํา องค กรใดก็ตามที่จัดตั้ งขึ้ นมาจะต องมีค วามสามารถที่ จะทํา ให คนที่อยู
ภายใตการปกครอง คนที่อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษมีความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบ
สุข สิ่งที่ควรทําก็คือ สรางกลไกขึ้นมาโดยที่กลไกนี้ตองเกิดขึ้นจากประชาชนในทองถิ่นหลายฝาย
แลวเปนตัวสรางสมดุลอํานาจระหวางฝายตางๆขึ้นมาใหได
2. ความสํานึกในวัฒนธรรม สิ่งที่จะตองพิจารณาดวยคือ องคประกอบแหงสํานึกในอัต
ลักษณทางชาติพันธุและศาสนาซึ่งเปนตัวการที่สําคัญในการผลักดันความขัดแยง ทําใหเกิดความ
รุนแรง และเปนตัวแปรหลักในการแกปญหาในกระบวนการสรางสถาบันทางสังคมและการเมือง
ในทองถิ่น การแกปญหาในการปกครองจะสามารถแกปญหา “ความรูสึก” ในอัตลักษณดังกลาวได
และจะตองทําใหเกิด “ความรูสึก” วามีความถูกตองและชอบธรรมในการแกปญหาเพื่อลดความ
กดดัน ปดกั้นและแยงชิงอัตลักษณชาติพันธุ ศาสนาและประวัติศาสตร การแกปญหาตามแนวคิด
ดังกลาวเปนการสนองตอบตอการตอสูเชิงสัญลักษณที่ดํารงอยูดวย จุดรวมในความรูสึกที่สําคัญใน
เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ก็ คื อ การผสมผสานลั ก ษณะพิ เ ศษทางด า นศาสนาและวั ฒ นธรรมให เ ข า กั บ การ
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ปกครองและการบริ หาร เพื่ อที่ จะช วยให เกิ ดการฟ นคื นอํ า นาจการควบคุ ม ทางสั ง คมที่ มี ค วาม
ถูกตอง ความชอบธรรมและมีความยุติธรรมในการจัดการปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
3. ปญหาอํานาจรัฐ โครงสรางอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญดวยก็คือการทําใหเกิดความเกาะ
เกี่ยวกับสังคมของโครงสรางรัฐ ในปญหาความขัดแยงนั้น การจะแกปญหาได อยูที่ตัวแปรของรัฐ
ความหมายก็คือ รัฐไดประกอบสรางตัวตนอยางไรและปฏิบัติหนาที่อยางไรในสภาพแวดลอมของ
พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งหลากหลายทั้ ง ในทางสั ง คมวั ฒนธรรมและชาติ พั น ธุ ข า ราชการและ
เจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใครและมีวิธีการอยางไรในการเขาถึงและใหบริการกับประชาชนเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นไววางใจ ในระดับทองถิ่นและหมูบานชุมชน ชนชั้นนําฝายปกครอง ฝายศาสนา
และการปกครองทองถิ่นมีปฏิบัติการอยางไร สามารถควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิด
ของสังคมและชุมชนไดหรือไม และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนํา
ในท องถิ่ นดี หรื อไมดีอย า งไร จึง ต องมี ก ารแก ป ญหาด วยการปกครองและการบริหารทั้ง ระดั บ
ภูมิภาคและทองถิ่น โดยที่จะตองสนใจลักษณะองคประกอบของรัฐในระดับภูมิภาคและทองถิ่น
เพื่ อให เ กิ ด การผสมผสานและบู รณาการลั ก ษณะพิ เศษทางวั ฒ นธรรมให เ ข า กั บ ลั ก ษณะพิ เศษ
การเมืองการปกครอง และอํานาจ การทําใหโครงสรางรัฐและระบบราชการมีความเปนตัวแทนทั้ง
ในดานคุณลักษณะทางประชากร ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหรัฐไมเปน
คนแปลกหนาของสังคม
ขอเสนอรูปแบบการปกครองพิเศษที่ผสมผสานและหลากหลาย
เพื่อใหไดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสม แนวคิดที่ไดมาจากการศึกษาก็คือการ
ผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นและสวนภูมิภาคที่สอดคลองกับลักษณะ
พิเศษของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรือ
งบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคประกอบพรอมกับการกระจาย
อํานาจและฟนอํานาจอันชอบธรรมในชุมชนและสังคม กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือการกระจายอํานาจ
ตองทําในลักษณะผสมผสานแบบสลับไขวที่ดึงเอาองคประกอบในเนื้อหารูปแบบการปกครอง
ทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมรัฐในระดับมห
ภาค ในที่นี้ก ารบริหารราชการในสวนภูมิภาคก็ ตองมีการปรั บและทํา ใหเกิดการจั ดการที่ดีดวย
รูปแบบดังกลาว จะดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทาง
ศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระดับยอยคือระดับ
ตําบล จนถึงจังหวัดและอนุภาค ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการคลังและการบริหารงาน
ที่ ดีที่ เกิ ดจากการประสานหน วยย อยเหล า นี้ เข า เป นหน วยใหญ ใ นพื้ นที่ จัง หวั ดชายแดนภาคใต
รูปแบบการบริหารในระดับภูมิภาคเชนนี้อาจจะดึงเอาคุณลักษณะที่ดีของศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต. (Southern Border Provinces Administrative Center-SBPAC)
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มาใชใหเปนประโยชน องคกรนี้จะประสานหนวยยอยของการปกครองทองถิ่นใหเปนองครวม โดย
ใหมี องคกรแบบที่ม าจากการเลือกตั้ งในองคกรระดับนี้ ดวย คื อ สมัช ชาจังหวัดชายแดนภาคใต
(Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในสวนนี้จะเปนกระจายอํานาจแบบใหมใน
ลักษณะ “การมอบอํานาจ” (devolution) โดย ศอ.บต. จะเปนหนวยงานกึ่งอิสระในระดับภูมิภาคที่
เขามาดูแลการปกครองทองถิ่นแบบใหมซึ่งจะเปน“องคกรการจัดการและการบริหารพัฒนาแบบ
พิเศษ” (special development administration organization) ในการแกปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสรางบูรณาการแหงชาติ
ผลที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการกระจายและบูรณาการจะทําใหเกิดการปกครอง
ทองถิ่นซึ่งมีองคประกอบเปนหลายแกน ประสานกันเปนตารางไขวดังนี้
1. องคกรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต องคกรนี้มี
ลักษณะคลายกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือศูนยอํานวยการ
ยุทธศาสตรสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (ศยส.) ตามขอเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท (กอส.) หรืออาจจะใชรูปแบบองคกรอิสระอยางเชน “สถาบันสันติสุขยุติธรรม” โดยมี
การตราพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรทางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนในภาพกวางเพื่อใหเกิดกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่งองคกรแบบที่เสนอนี้เปน
องคกรบริหารสวนภูมิภาคแบบใหมที่มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการและการแกปญหานโยบาย
ในการบริหารในสามจังหวัดภาคใต องคกรนี้จะเปนที่รวมขององคกรปกครองสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น
ฐานะทางกฎหมายขององคกรนี้จะเรียกวา “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ขึ้นตอ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทบวง มีฐานะเทียบเทาทบวงพิเศษ มีการปกครองสวนกลางและการ
บริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษในสวนภูมิภาค การปกครองพิเศษที่เรียกวา “ทบวงการบริหาร
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” มีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย มีปลัดทบวง รองปลัดทบวง
และผูอํานวยการเขตทําหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะขาราชการสวนภูมิภาคแบบพิเศษควบคูไป
กับองคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับ
นอกจากนี้ในการบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจังหวัดภาคใตยังควร
มี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อัน
เปนสภาประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนสภา
ที่ปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายภาคประชาชนประกอบดวยผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูรูทางการ
ศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้ งฝา ยปกครองและฝายความมั่นคงในจัง หวัดชายแดนภาคใต เปนผู
ประสานนโยบายและแผน อํานวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่
นําลงไปสูระดับหนวยจังหวัด อําเภอโดยเฉพาะหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ เชนตําบล
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เทศบาลและจังหวัด ดูแลแผนยุทธศาสตรการบริหารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม
ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไวทั้งหมด สมาชิกหรือองคประกอบองคกรสภาประชาชนระดับภาค
(regional chamber) นี้จะมาจากตัวแทนภาคสวนตางๆของสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวคือมา
จากองค ก รปกครองท องถิ่ น สมาคมธุ รกิ จในสามจั ง หวั ด สภาหอการค า สมาคมอุ ตสาหกรรม
องคกรภาคประชาสังคม โรงเรียนสอนศาสนา องคกรทางศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ใน
ดา นต า งๆ เช น การจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย และการคุ ม ครองสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน สถาบั น การศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษา องค ก รวิ ช าชี พ ต า งๆเช น ครู แพทย พยาบาล อนามั ย
ทนายความ นักธุรกิจผูประกอบการรายยอยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการคารายยอย
เปนตน องคกรสภาสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมาจากการเลือกตั้งทางออมจากตัวแทนของแตละ
กลุมอาชีพและกลุมทางสังคมเพื่อสภามีความยึดโยงกับสังคมและชุมชนทองถิ่น เปนตัวแทนใหแก
คนในสามจังหวั ดชายแดนภาคใตในการบริราชการสวนภูมิภาคในลักษณะตัวแทนทางวิ ชาชี พ
(functional representation)
อํานาจหนาที่สําคัญของสภานี้คือกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และพิจารณากลั่นกรอง รวมทั้งรับรองจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
(subsidy) ที่ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นฝายตางๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากงบประมาณแผนดินของรัฐบาลที่ผานทางองคกรบริหารแบบพิเศษ
2. องคก รปกครองทองถิ่นในระดั บตํา บลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิ ม มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในทองถิ่ น มีอํานาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวน
ทองถิ่นเต็มที่ มีอํานาจในการออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอํานาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทาง
ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชนการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม
ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครองอยูดวย ฯลฯ การกําหนดนโยบาย
ระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชน องคกรปกครองทองถิ่น
แบบนี้ตองพึ่งตนเองได มีการบูรณาการและมีการจัดการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ one-stop services
3. องคกรสภาผูรูทางศาสนาในระดับตําบล ไดมาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจาก
คณะกรรมการชุมชนผูนําศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น สภานี้เปน
ที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น เพื่อใหมีจุดเชื่อม
ตอในแกนบริหารแบบ matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรนี้ควรจะตองเปนกรรมการโดยตําแหนง
ขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อใหมีอํานาจในการ
ยับยั้งในกรณีที่ผูนําทองถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคกรที่มี
อยูที่นาพิจารณาคือสภาวัฒนธรรมที่ในปจจุบันมีอยูแลวโดยการจัดตั้งของกระทรวงวัฒนธรรมแต
องคก รเดิ ม ไม มี บทบาทหนา ที่ ในทางปฏิ บั ติม ากนั ก องคก รแบบนี้ มี ลัก ษณะแบบ “สภาซูรอ”ที่
กลาวถึงขางตนแตมีลักษณะผสมผสานกับองคกรดานอื่นที่ไมใชศาสนาอยางเดียว
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การบริหารงาน
ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
Southern Border Provinces Development Administration Bureau—
(SBPAB)
รัฐมนตรีทบวง

ปลัดบริหารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต

สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต

องคการบริหารสวนจังหวัด
รองปลัดทบวงฝายจังหวัด
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการเขต
(นายอําเภอ – เดิม)

กํานัน /ผูใหญบาน

สภาเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล

กรรมการหมูบาน

4. ขอเสนอรูปการปกครองและบริหารแบบพิเศษเพื่อการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จะสอดคลองกับลักษณะพิเศษ 3 อยาง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนําบวกกับระบบ
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กฎหมายตามประเพณี (วิถีชีวิตอิสลามและมลายู) และระบบการศึกษาที่บูรณาการการศึกษาทาง
ศาสนากับสามัญ สามองคประกอบที่สําคัญของฐานชนชั้นนําแหงอํานาจในสังคมมุสลิมปตตานี
ยะลาและนราธิวาส
4.1 การปกครองดวยตนเองหมายความวา การปกครองแบบที่ใหอํานาจผูนําทองถิ่นในการ
จั ด การด ว ยตนเอง ชนชั้ น นํ า ทางศาสนาและผู นํา ท องถิ่ นควรมี อํา นาจในการปกครองท องถิ่ น
องคประกอบคือมีชนชั้นนําทองถิ่นชวยกันปกครองและบริหารหรือระบบสภาซูรอ ตัดสินใจโดย
ปรึกษาหารือรวมกันในสภาชุมชน การปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจทองถิ่นอยางเต็มที่
เช นการเลื อกตั้ ง ท องถิ่ น ในระบบเดิ ม ที่ มี อยู โดยผสมผสานการเลื อกตั้ ง และการเลื อกสรรผู นํ า
ทองถิ่นในแบบสภาซูรอ รูปแบบที่อาจจะตามมาในอนาคตคือการใชรูปการปกครองทองถิ่นแบบ
พิเศษแบบกรุงเทพมหานครเชนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามัญโดยให
ทองถิ่นจัดการดูแลกันเอง มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต และ
แผนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ในอดีต รัฐไทยมองวาระบบการศึกษาดั้งเดิมของ
ปตตานีเปนตัวสรางความเขมแข็งของอัตลักษณมลายูมุสลิมปตตานี จึงเขามาเปลี่ยนระบบการศึกษา
และกดดันใหยอมรับอัตลักษณ แตในปจจุบันสถาบันการศึกษาควรจะเปนศูนยการสรางอัตลักษณ
ผสมผสานหลากหลายทางวั ฒนธรรมและสรา งชนชั้ นนํา ใหม ระบบการศึ กษาทั้ง ระดั บตาดี ก า
ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรเปนระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสาย
สามัญผานระบบการวางแผนรวมกันในแผนยุทธศาสตรการศึกษา และรวมกันในการทํางานผาน
เวทีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการปกครองสวนภูมิภาค
4.3 พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก
ยุ ติธ รรมชุ ม ชน โดยการประสานกั บ องค ก รยุ ติธ รรมของรั ฐจะสร า งความชอบธรรมในอํ า นาจ
การเมืองการปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นไววางใจตออํานาจ
ของกฎหมาย สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและ
มั่นคงดวย โดยใหกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตและนํามาสูการบังตับใชโดยเร็ว เพื่อใหสามารถอํานวยการใหเกิดการใชกฏหมาย
อิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามแนวทางในอดีตเมื่อมีการกําหนดวา “พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวยครอบครัวและมรดกใชบังคับตั้งแต 1 ตุลาคม ในป พ.ศ.
2478 โดยใหขอบังคับสําหรับใชปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคงใชในจังหวัดปตตานี
ยะลา และสตูลอยูตามเดิม” และแนวทางที่มีการประกาศใชกฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใตในป พ.ศ. 2489 แตไมมีการดําเนินการในระยะตอมา
การมีศาลทางศาสนาอิสลามเปนระบบยุติธรรมทางเลือกใหประชากรมุสลิมโดยเฉพาะใน
สวนของกฏหมายแพงจะชวยใหเกิดการจัดระบบการศึกษาอิสลาม การกําหนดหลักสูตรการศึกษา
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บูรณาการศาสนา หลักสูตรโรงเรียนตาดีกา และมีบทบาทชวยสนับสนุนในการจัดการเรื่องเงิ น
อิสลาม เชนระบบเงินซากาต เปนตน
5. ระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2551 ตามโครงสรางใหมของกฏหมายฉบับนี้ผูใหญบานมีอายุการ
ดํารงตําแหนงจนถึงเกษียณอายุ 60 ป ควรมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหมี
ความมั่ นคงและมี ส วนร วมมากขึ้ น คณะกรรมการหมู บา นจะเป นรู ป สภาซูรอของหมูบ า น เพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก คณะกรรมการหมูบานจะประกอบดวยคณะกรรมการโดย
ตําแหนงคือผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก องคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกรในหมูบาน
สวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหมจะมีผูนําศาสนา ผูนําปกครอง
ทองถิ่น ผูนําธรรมชาติ และปลัดอําเภอเปนที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษานี้จะตองทําหนา ที่
เหมือนสภาซูรอชุมชน โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองคกรปกครองทองถิ่น และสภาประชาชน
ในระดับภูมิภาคที่ตั้งขึ้นมา นอกจากนี้ หนวยการปกครองทองที่ควรจะมีหนวยงานในดานความ
ยุติธรรมชุมชนในระดับหมูบานโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําใหเกิดการยุติธรรม
ทางเลือก ในอีกดานหนึ่งระบบการปองกันชุมชนจะตองมีชุดชรบ. และตํารวจชุมชนเพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมในหมูบาน พรอมกันนั้นก็จะมีที่ปรึกษาเทคนิคทางการทหารและความมั่นคง
โดยทหารหนวยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบัติการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณีที่มีปญหาความ
มั่นคงตามดุลยพินิจของฝายความมั่นคงและการปรึกษาหารือกับชุมชน หนวยการปกครองทองที่
เปนฐานสนับสนุนการปกคารองทองถิ่นและการปกครองสวนภูมิภาคโดยขึ้นตอจังหวัดและอําเภอ
ในแบบเดิม แตจะสนับสนุนในดานการพัฒนาและความมั่นคง
กล า วโดยสรุ ป เพื่ อ ให ไ ด รู ป แบบการปกครองท อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมแนวคิ ดที่ ไ ด ม าจาก
การศึกษาก็คือการผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะ
พิเศษของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรือ
งบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคประกอบพรอมกับการกระจาย
อํ า นาจ กล า วในอี ก แง ห นึ่ ง ก็ คื อ การกระจายอํ า นาจต อ งทํ า ในลั ก ษณะผสมผสานที่ ดึ ง เอา
องคประกอบในเนื้อหารูปแบบการปกครองทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการ
บริหารจัดการที่ดีหรื อหลักธรรมรั ฐในระดับ มหภาค ดึ งเอาองค ประกอบในด านเอกลัก ษณ ทาง
วัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในระดับยอยคือระดับตําบลและหมูบาน ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการคลัง
และการบริหารงานที่ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลานี้เขาเปนหนวยใหญในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตในรูปทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตโดยไมขัดกับหลักการรัฐเดี่ยว
ของประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
ปญหาใจกลางของการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนใตคือปฏิสัมพันธของกลุมและ
เครือขายทางสังคมผานกลไกการเมืองของชุมชนและสังคมเพื่อสราง “อํานาจการควบคุมทางสังคม”
สิ่งที่พึงปรารถนาก็คือ โครงสรางอํานาจและการใชอํานาจในระดับทองถิ่นที่มีความชอบธรรมซึ่ง
ตั้งอยูบนฐานคติที่วาในสังคมทุกแหงจะตองมีอํานาจการควบคุมทางสังคมที่ไดรับการยอมรับเชื่อถือ
อํา นาจถูก นํ า มาใช ป ระโยชน ในกระบวนการแย ง ชิ งทรั พ ยากรของกลุ ม คนต า งๆในกิ จกรรมทาง
การเมือง ในการพัฒนาและในเรื่องอื่นๆที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตทางการเมืองของชุมชน แบบแผน
หรือลักษณะของการใชอํานาจดังกลาวจะเกี่ยวของกับตัวแปรสําคัญสองสามตัวในเรื่องการเมืองการ
ปกครองซึ่งก็คือ รูปแบบอํานาจรัฐ โครงสรางอํานาจของชนชั้นนําในทองถิ่นและกระบวนการมีสวน
รวมประชาธิปไตย1 ตัวแปรเหลานี้แสดงตัวออกมาในแงของการครอบครองและแยงชิงทรัพยากรทาง
การเมืองในรูปแบบตางๆ ในกระบวนการเลือกสรรผูนําทางการเมือง การแขงขันกันในทางการเมือง
และการแกปญหาความขัดแยงเผชิญหนากันในชุมชน
แตสิ่งที่สําคัญในกระบวนการนี้ก็คือ อํานาจในการควบคุมของสังคมและของชุมชน จะตอง
มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสรางอํานาจความชอบธรรมของรัฐในการรักษาความสงบ การสราง
ความมั่นคงมนุษย การพัฒนาการทางการเมืองและการสรางสรรคพัฒนาทางเศรษฐกิจอันจะนํามาซึ่ง
ความยุติธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในพื้ นที่ ตัวประกอบทั้งหมดนี้จะตอง
ขับเคลื่อนไปพรอมกัน มีมาตรการปฏิบัติและตัวชี้วัดในทุกระดับ โดยสะทอนรูปแบบการปกครอง
การบริหารที่ดี หรือที่เรียกกันวา “good governance” ในทายที่สุดแลว การแสวงหารูปแบบการบริหาร
การปกครองตามแนวทางดัง กล า วอาจจะนํ า ไปสู “การจั ดการและการบริ หารพั ฒนาแบบพิ เศษ”
(special development administration organization) เพื่อชวยแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรง
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ แ ล ว ในบริ บ ทของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ความสํ า นึ ก ในภู มิ ห ลั ง ทาง
ประวัติศาสตรของทองถิ่นเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญดวย ผลที่ตามมาจากอิทธิพลของสํานึก
ในบริบทดังกลาวก็คือ ในชวงเวลาที่ผานมา มีสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาอยางจงใจใหกลายเปน “ความรูสึก
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แนวคิดเรื่องโครงสรางอํานาจ (Power Structure) มองการเมืองเปนเรื่องของการแยงชิงอํานาจของชนชั้นนําซึ่งเปนผลมาจากการ
กระจายอํานาจทรัพยากรทางการเมืองอยางไมเทาเทียมกันในแตละสังคม ปญหาอํานาจยังเกี่ยวกับเรื่องการสรางเครือขายทางสังคมทั้ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการซึ่งเครือขายนี้จะเปนเครื่องมือที่ทําใหอํานาจกระจุกตัวและกลายเปนรูปของสถาบัน ดูแนวคิด
โครงสรางอํานาจใน Nelson Polsby, Community Power and Political Theory (Second ed.). New Haven, CT: Yale University Press,
1980
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ออนไหวทางประวัติศาสตร” และ “อัตลักษณ” ของทองถิ่นซึ่งกลายเปนตัวการผลักดันกระบวนการ
ทางการเมืองตางๆที่กอรูปขึ้นมา รวมทั้งความขัดแยงที่กลายเปนความรุนแรงรูปแบบตางๆ ณ เวลานี้
เหตุการณไดพัฒนามาจนถึงจุดที่วาปมเงื่อนของปญหาที่สําคัญก็คือสํานึกในอัตลักษณทางชาติพันธุ
และศาสนาในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรทางการเมืองเฉพาะ2 เปนตัวการสําคัญในการผลักดันการตอสู
ดวยความรุนแรง คําถามที่ตามมาก็คือถาหากการจัดการพัฒนา การสรางสถาบันและกระบวนการ
การเมืองในทองถิ่นไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม สามารถแกปญหา “ความรูสึก” ในอัตลักษณ
ดังกลาวได ระบบดังกลาวก็ควรจะมีความสามารถในการแกปญหาอื่นๆในที่นี้ไดเชนเดียวกัน เพราะ
มันจะเปนแกนกลางในกระบวนการจัดสรรแจกแจงอํานาจและสิ่งที่มีคุณคาในสังคม (รวมทั้งจัดการ
กับความขัดแยงและความรุนแรง) ที่มีความถูกตองและชอบธรรม3 ภายใตเงื่อนไขเชนวา ความชอบ
ธรรมของระบบการเมื องและการบริ หารจึ งมี ค วามสํ า คั ญมากและจะต องถู ก “ตี ค วามหมาย” ให
สอดคลองกับบริบทพิเศษเฉพาะดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ประเด็นตอมาที่จะตองคิดพิจารณาก็คือ อํานาจอันชอบธรรมจะแสดงตัวออกมา
ในแงของการมีภาพความเปนตัวแทน (representation) อันเปนที่ยอมรับในพื้นที่ทางสังคม ความ
ยุงยากซับซอนเกิดขึ้นตามมาในเมื่อพื้นที่ทางสัง คมดังกลาวไดกลายเปนสนามการแขงขันแยงชิ ง
อํานาจในเชิงสัญลักษณ (symbolic power) อยางดุเดือดรุนแรง4 สังคมที่มีความขัดแยงและเปน
ปฏิ ป กษ ตอกันในเรื่ องอัตลั ก ษณ จึง อยู ใ นภาวะที่ก ารตอสู แยง ชิ ง สะท อนออกมาในรูป สนามแห ง
อํานาจ (fields of power) ในพื้นที่ทางสังคม (social space) ซึ่งประกอบดวยกลุมที่หลากหลาย
โครงสรา งการเมื องการปกครอง รวมทั้ง การจั ดการโครงสร างอํานาจในสัง คมการเมืองจะต องมี
ลักษณะสอดคลองกับความสมดุลในการตอสูเชิงสัญลักษณในพื้นที่ทางสังคมและกลายเปนสวนหนึ่ง
ในการผลิตซ้ําของการตอสูเชิงสัญลักษณดังกลาวจึงจะมีพลังอํานาจในการจัดการความขัดแยงและ
ยั่งยืน เหตุที่พิจารณาเชนนั้นก็เพราะวาความซับซอนของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน
ตั วอย า งที่ แ สดงให เห็ น อย า งชั ดเจนของการต อสู ท างสั ญ ลั ก ษณ ปรากฏการณ ค วามรุ นแรงที่ เรา
มองเห็นเปนสวนหนึ่งของการตอสูแยงชิงในพื้นที่ทางสังคมซึ่งกอรูปขึ้นเปนภูมิลักษณทางสังคม
การเมื อ ง (political topology) หรื อ ระบบนิ เ วศสั ง คมแห ง ความขั ดแย ง (conflict ecosystem)
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กระบวนการและผลที่เกิดจากการตอสูในพื้นที่ทางสังคมแหงนี้คือความซับซอนที่แสดงออกมาให
เห็นตอโลกภายนอกที่ยากตอการที่จะเขาใจ
ขอสรุปก็คือความขัดแยงตองแกปญหาดวยการดวยการเมืองปกครอง เมื่อเปนเชนนี้แลว การ
แกปญหาดวยรูปแบบการจัดการการเมืองการปกครอง (governance) จึงมีความจําเปน การพัฒนาตัว
แบบในการแกปญหาที่สอดคลองทั้งแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติจึงเปนภารกิจที่สําคัญในทาง
วิ ช าการ เพื่ อตอบชุ ดของป ญหาดั ง กล า ว เราจะต องทํ า ความเข า ใจบริ บ ททางประวั ติศ าสตร และ
เงื่อนไขรูปธรรมของความขัดแยงในปจจุบัน ความเขาใจดังกลาวจะตองอาศัยกรอบแนวความคิดใน
เรื่ องอํ า นาจรั ฐ โครงสร า งอํ า นาจในสั ง คม การต อสู เชิ ง สั ญลั ก ษณ และความสั ม พั น ธ ท างอํ า นาจ
ทางการเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยของสังคมที่มีความหลากหลาย และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ของตนเอง เมื่อทําความเขาใจและสังเคราะหในระดับแนวคิดแลว การไดขอมูลที่เปนจริงจากคนใน
พื้นที่จะชวยทําใหเราสามารถตรวจสอบกรอบแนวคิดและพัฒนาตัวแบบการปกครองและการบริหาร
ทองถิ่นที่ ทั้งสอดคลองกั บสภาพรู ปธรรมของพื้นที่ในบริบ ททางประวัติศ าสตรสัง คม โครงสรา ง
อํานาจและสอดคลองกับกรอบแนวความคิดที่ตั้งไว
นี่เปนเหตุผลทางทฤษฎีที่การวิเคราะหเพื่อหาตัวแบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมใน
พื้ นที่ จัง หวั ดชายแดนภาคใต จะต องเริ่ ม จากความเข า ใจแนวคิ ดในเรื่ องรั ฐและโครงสร า งอํ า นาจ
สัญลักษณและอํานาจเชิงสัญลักษณ รวมทั้งแนวคิดเรื่องโครงสรางอํานาจในระบบนิเวศทางสังคม
แหงความขัดแยงเพื่อเปดกรอบแนวความคิดการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
รัฐ อํานาจรัฐและโครงสรางอํานาจ
แนวความคิดเรื่องรัฐและอํานาจรัฐเปนประเด็นที่สําคัญในการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐที่พูด
ถึงในที่นี้ก็คือองคกรแหงอํานาจที่ผูกขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจเชิงกายภาพเหนือดินแดน
ซึ่งรวมถึงกองทัพ ระบบราชการ ศาลและตํารวจ5 ในทฤษฏีการเมืองที่วาดวยรัฐมีแนวคิดมากมายที่
สนั บ สนุ น คํ า อธิ บ ายดั ง กล า ว รั ฐ เป น องค ก รใช กํ า ลั ง บั ง คั บ ที่ ส ามารถควบคุ ม เหนื อ ดิ น แดนและ
ประชาชนภายในอาณาบริเวณของตน เมื่อเปนเชนนี้องคการบริหาร การใชกฎหมาย การเก็บภาษี และ
องค ก รที่ ใ ช กํ า ลั ง บั ง คั บ จึ ง เป น แก นแกนของรั ฐทุ ก รั ฐ องค ก ารดั ง กล า วถู ก จั ด โครงสร า งในแบบ
ลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ แตนักทฤษฎีรัฐในยุคใหมก็ยังมองรัฐในลักษณะที่ซับซอน
มากไปกวานั้น รัฐอาจจะมิใชเปนเพียงแครัฐบาลหรือการปกครองประเทศ แตเปนระบบที่สรางความ
ตอเนื่องในการบริหาร การใชกฎหมาย ระบบราชการและการใชกําลังบังคับที่ไมทําเพียงแคมุงจัดการ
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ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประชาสั ง คมและอํ า นาจสาธารณะเท า นั้ น แต รั ฐ ทํ า หน า ที่ จั ด การให เ กิ ด
โครงสรางสัมพันธภาพภายในตัวของประชาสังคมดวย6
ในอีกดานหนึ่ง มีแนวคิดที่มองวาอํานาจรัฐในสังคมสมัยใหมอาจจะไมใชอํานาจแบบองค
อธิปตย ที่รวมศูนยอยูที่เดียว เพราะอํานาจเปนสิ่งที่มีปรากฏอยูทุกที่ทุกแหงและมาจากทุกที่ทุกแหง
ในสังคม7 เมื่อเปนเชนนี้ รัฐอาจจะไมใชการใชอํานาจทางสถาบันอยางเดียวหรือมิใชผูผูกขาดการใช
อํานาจแตเพียงอยางเดียว รัฐจึงมิใชเพียงแคสถาบันทางกฎหมายแตเปนพลังทางสังคมอยางหนึ่ง ซึ่ง
แสดงตัวออกมาเปนกลุมคนที่ใชอํานาจ (โดยอางความชอบธรรมทางกฎหมายหรือศีลธรรม) และรัฐ
เปนปฏิสัมพันธของการใชอํานาจในสภาพการณที่เปนจริงซึ่งเกิดขึ้นในระหวางเจาหนาที่รัฐกับบุคคล
กลุ ม บุ ค คล ชนชั้ น และชุ ม ชน นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง เป น การสร า งวาทกรรมแห ง อํ า นาจของรั ฐ ที่ มี
ความหมาย สัญลักษณและเทคนิคแหงการใชอํานาจทําใหเกิดอํานาจที่แทจริงในบริบทเฉพาะของแต
ละสังคมและชุมชน ตัวตนที่รัฐแสดงออกก็คือโครงสรางระบบราชการ และโครงสรางบังคับเปน
ลําดับชั้น โครงสรางพื้นฐานทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอํานาจในการกระจายอํานาจ
การปกครอง การมองรั ฐ ในแง ที่ ว า นี้ ทํ า ให เ ราต อ งหั น มาพิ จ ารณารั ฐ ในแบบที่ มิ ใ ช เ พี ย งแค
ความสัมพันธระหวางรัฐและสังคมเทานั้น แตมองรัฐใหลึกในแงความเกาะเกี่ยวผูกพันทางสังคมของ
รัฐ (social embeddedness of the state) ซึ่งมีความหมายวารัฐไดประกอบสรางตัวตนอยางไรและ
ปฏิ บั ติหน า ที่ อย า งไรในสภาพแวดล อมของพื้ นที่ ซึ่ ง มี ค วามแตกตา งหลากหลายทั้ ง ในทางสั ง คม
วัฒนธรรมและชาติพันธุ ตัวอยางเชนขาราชการและเจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใครและมีวิธีการ
อยางไรในการเขาถึงและใหบริการกับประชาชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจ นอกจากนี้ในระดับ
ทองถิ่น ชนชั้นนําฝายปกครอง ฝายศาสนาและการปกครองทองถิ่นมีปฏิบัติการอยางไร สามารถ
ควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิดของสังคมและชุมชนไดหรือไม หรือทําไดในลักษณะ
อยางไร และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนําในทองถิ่นอยางไร นี่เปน
ประเด็นที่ตองใหความสนใจในการศึกษาอํานาจรัฐในสังคมยุคใหม
การมองวารัฐไดรับการสนองตอบและมีความชอบธรรมอยางไรในการปฏิบัติหนาที่ทําใหเรา
รูวารัฐประสบความสําเร็จหรือกลายสภาพเปน “รัฐที่ลมเหลว” รัฐที่ลมเหลวเปนภาวะที่ความเปนรัฐ
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ไดพังทลายลงไปจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานความมั่นคง การศึกษาและการพัฒนา และไม
สามารถควบคุมมีอํานาจเหนือดินแดนของตนเองได8
โครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจ
เพื่อเขาใจรัฐใหมากยิ่งขึ้น เราอาจจะพิจารณารัฐและอํานาจรัฐในแงของโครงสรางอํานาจ
และสัมพันธภาพทางอํานาจ ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดในการศึกษาชนชั้นนําและโครงสรางอํานาจใน
สังคม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมและชุมชน ในทางทฤษฎีนั้นชนชั้นนํา
อาศัยฐานของอํานาจที่มาจากความไมเทาเทียมกันในสถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่งและชื่อเสียง
เกียรติยศ ความสัมพันธทางอํานาจจึงเกิดจากความสัมพันธระหวางคนที่มีฐานทรัพยากรการเมืองใน
สังคมซึ่งไมเทาเทียมกันทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองและอํานาจที่แตกตางกันในแตละสังคมและ
ชุมชน ผลที่ตามมาจากโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมก็คือทําใหเกิดอํานาจใน
การควบคุมทางสังคม (social control) ซึ่งชนชั้นนําสามารถจัดการหรือใชอํานาจของกลุมตนเองได
ทั้งอยางเปดเผยและไมเปดเผยภายในชุมชน คําวา “อํานาจการควบคุมทางสังคม” นี้มีความสําคัญและ
มีความหมายมาก มันมีความหมายทั้งในแงความเปนจริงของสั งคมที่ทุกคนยอมรับอํานาจผูนํา ผู
อาวุโสและผูมีความรู มีคุณธรรม ฯลฯ ฐานของการยอมรับชนชั้นนําที่มาจากการยอมรับสถานภาพ
สังคม ชื่อเสียงเกียรติยศและความมั่งคั่ง9 นอกจากนี้อํานาจทางสังคมยังมีความสําคัญในแงสัญลักษณ
และการสื่อสารทางการเมืองในชุมชน ผูนําจะมีความสามารถในการควบคุมสัญลักษณของการชี้นํา
สังคมให เชื่ อฟง และติดตาม ในขณะเดียวกันก็จะกลายเปนเปนเปา หมายของการตอสู เพื่ อทา ทาย
อํานาจภายในชุมชนดวย
เรื่องของการสื่อสัญลักษณหรืออํานาจเชิงสัญลักษณเปนประเด็นใหญที่มีการกลาวถึงกันมาก
ทั้งในทางรัฐศาสตรและในทางสังคมศาสตร ดังที่ไดเห็นจากประสบการณสถานการณความไมสงบ
ในประเทศตางๆ การกอการราย หรือการใชความรุนแรงเพื่อกอการรายถูกมองวาเปนการกระทําเพื่อ
สื่อความหมาย (communicative actions) ซึ่งถูกสรางขึ้นมาเพื่อกอผลกระทบตอความรูสึกของคนใน
สังคมโดยทําใหเกิดความหวาดกลัว เราอาจจะมองวาความรุนแรงหรือการกอการรายที่เกิดขึ้นเปน
ทางออกของความไม ส มดุ ล ทางอํา นาจสัง คมและการเมื อง ในสถานการณ ดังกลา ว การใช ความ
รุนแรงแบบกอการรายมีเปาหมายสุดทายเพื่อที่จะโจมตี “อํานาจการควบคุมทางสังคม” 10 ในสภาพ
เงื่อนไขที่กลุมผูมีอํานาจดอยกวาพยายามที่จะใชอํานาจอิทธิพลเหนือคานิยม ปทัสถานทางสังคม และ
การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของคนอี ก กลุ ม หนึ่ ง ที่ มี อํ า นาจเหนื อ กว า ตน ความรุ น แรงที่ ก ระทํ า ต อ
8

ดูรายละเอียดใน www.globalpolicy.org/nations/sovereign/failedindex.htm
C. Wright Mills Power Elite New York Oxford University Press, 1956 …….
10
Martin Innes, “Policing Uncertainty: Countering Terror through Community Intelligence and Democratic Policing,” Annals
AAPSS (May, 2006): 222-225.
9
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กระบวนการทางการเมืองและความรูสึกของคนในสังคมแสดงออกในวิธีการสองดานคือ การกอ
อาชญากรรมในเชิงสัญลักษณ (symbolic crime) และการกออาชญากรรมเพื่อการสงสัญญาณ (signal
crime) การกออาชญากรรมในเชิงสัญลักษณก็คือการโจมตีตอสิ่งที่เปนสัญลักษณทางการเมือง ตอ
สังคมและวัฒนธรรมที่ผูกอเหตุตองการจะตอตานโดยตรง ตัวอยางเชนการโจมตีตึกเวิรลเทรดของ
สหรัฐอเมริกาในกรณี 9/11 สวนการโจมตีเพื่อเปนการสงสัญญาณคือการสรางสื่อเพื่อสงสัญญาณแหง
ความไม ป ลอดภั ย และสร า งภั ย คุ ก คามต อสภาพแวดล อ มทางสั ง คมในชี วิ ตประจํ า วั นที่ ชี วิต ของ
พลเรือนจํานวนมากอาจจะประสบกับความบาดเจ็บลมตาย11 จะเห็นไดวาเปาหมายสุดทายของการกอ
การรายก็คือการทําลายหรือการทําใหเกิดความไมแนนอนในความปลอดภัยในจิตสํานึกของสังคม
และทําใหเกิดความไมมั่นคงในกระบวนการทางการเมือง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการทําลายอํานาจการ
ควบคุมและทําใหเกิดความไรเสถียรภาพของระเบียบทางสังคมที่เกิดในชีวิตประจําวันเพื่อสรางระบบ
อํานาจใหมขึ้นมา
เมื่อถูกทาทายในหลายรูปแบบ รัฐจึงจัดการกับตัวเองและปรับตัวในหลายมิติเพื่อความอยู
รอดของตนเองในสภาพแวดลอมที่ซับซอน มีความเปนพลวัตและทาทาย รัฐจะตองอาศัยโครงสราง
อํานาจในสั งคมและระบบราชการที่มี ประสิท ธิผ ลในการดํา เนิ นการเพื่อสร างอํ านาจการควบคุ ม
นอกจากนี้แนวคิดที่วารัฐจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลไดก็ตอเมื่อเปนอิสระจากความผูกพัน
กับสังคมหรือรัฐมีความเปนกลางอาจจะใชไมไดในโลกยุคปจจุบัน สภาพเชนนี้เหมือนกับการที่เรา
พบวาตลาดจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อความสัมพันธในตลาดเกาะติดอยูกับความสัมพันธทางสังคม
จึงดูเหมือนวารัฐก็จะตองมีความเกาะติดกับสังคม (embedded) ดวยเพื่อใหตนเองปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิผล จากประสบการณที่เปนจริงของหลายประเทศ สิ่งที่ปรากฏก็คือรัฐและโครงสราง
ทางสังคมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน12
อํานาจเชิงสัญลักษณ

Pierre Bourdieu เสนอแนวทางที่นาสนใจในการมองการเมืองแหงสัญลักษณ โดยวิเคราะห

อํานาจในแงของทุนทางสังคมและรูปการจิตสํานึก แนวคิดตามขอเสนอนี้มองสภาวะของอํานาจใน
สังคมทั้งในแงที่เปนภววิสัยและอัตวิสัย ความเปนจริงทางสังคมมิไดอยูตรงที่เนื้อหาสาระของสรรพ
สิ่งที่กลาวอางถึง แตอยูตรงที่ “ความสัมพันธ” ความเปนจริงทางสังคมประกอบขึ้นดวยความสัมพันธ
11

ตัวอยางของอาชญากรรมเชิงสัญลักษณคือการโจมตีตึก World-Trade และตึก Pentagon ซึ่งเปนตัวแทนโดยตรงระบบศูนยอํานาจของ
อเมริกันในโลกทุนนิยม สวนการโจมตีแบบสงสัญญาณคือการระเบิดสถานบันเทิงยามราตรีของเมือง Bali และการระเบิดระบบขนสง
สาธารณะใน Madrid และที่ London ตัวอยางในกรณีภาคใตของไทยก็คือการโจมตีเจาหนาที่รัฐ ทหาร ตํารวจ หรือเผาโรงเรียน เปน
symbolic crime สวนการฆารายวัน การวางระเบิดในที่ชุมชนเปน signal crime ดูความหมายใน Martin Innes, Ibid., p.223
12
ดูการอภิปรายแนวคิดรัฐที่เกาะติดกับสังคมใน Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation,
(Princeton: Princeton University Press, 1995), P. 40-42. “… states and social structures shape each other ….” ความหมายในที่นี้ก็คือ
รัฐจะมีองคกร โครงสรางและบุคลากรที่เปนคนทองถิ่นหรือสะทอนภาพความเปนตัวแทนของทองถิ่น
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หลายอยางที่มองไมเห็น แตปรากฏการณสําคัญในสังคมก็คือความสัมพันธดังกลาว ซึ่งทําใหเกิดพื้นที่
แหงตําแหนงแหลงที่ (space of positions) ที่เปนอิสระตอกันและถูกกําหนดนิยามดวยความใกลชิด
ความเปนละแวกใกลเคียงกันหรือระยะหางระหวางกัน และยังถูกกําหนดโดยตําแหนงแหลงที่โดย
เปรียบเทียบสัมพันธ (relational position) เชน การมีตําแหนงแหลงที่ในความสัมพันธที่อยูเหนือกวา
ต่ํากวา อยูระหวาง หรืออยูตรงกลาง เปนตน เมื่อมองสังคมในแงความสัมพันธ สิ่งที่จะตองพิจารณา
ในลําดับตอมาก็คือแนวคิดเรื่อง “สนามของอํานาจ” ซึ่งก็คือกลุมยอย (different fractions) ของชนชั้น
ที่ครอบงําสังคมซึ่งมีวิถีลีลาชีวิต (lifestyles) อันแตกตางกัน เพราะฉะนั้น ถึงที่สุดแลว “ความเปนจริง
ทางสังคม” (social reality) จะถูกมองวาเปนปรากฏการณของสนามพลังหรือสนามแหงอํานาจ (field
of power) ซึ่งเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดในสังคม ทรัพยากรเหลานี้ประกอบ
ไปดวย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ การครอบครองตนทุนเหลานี้กลับเปน
ตั วกํ า หนด “ความชอบธรรม และบทบาท” ในสนามแห ง อํ า นาจซึ่ ง ประกอบด ว ยความสั ม พั น ธ
ดังกลาว นอกจากนี้แลว การครอบครองตนทุนที่กลาวขางตน ยังเปนตัวสรางสํานึกในตําแหนงแหลง
ที่ของตนทั้งโดยที่รูตัวหรือไมรูตัว ซึ่งทําใหคนแตละคนมีความรูสํานึกตอที่ยืนของตนเอง (sense of
one’s place)
การวิเคราะหอํานาจเชิงสัญลักษณทําใหเรารูวา คนแตละคนถูกกําหนดตัวตนไปตามฐานะ
การครอบครองหรือขนาดการครอบครองของตนทุนทางทรัพยากรหรือตนทุนทางสังคม และพวกเขา
ยังอยูภายใตอิทธิพลของโครงสรางของทุนเหลานี้ในพื้นที่ ทางสังคมดวย สิ่ง ที่เกิดขึ้นตามมาก็คื อ
“ภาพความเปนตัวแทน (representation)” ของตัวแสดงในสังคม (agents) จะแตกตางผันแปรไปตาม
ตํา แหนง แหลง ที่และผลประโยชนที่ เกิ ดตามมาจากตํ าแหน งเหล านั้ น และยั งถู กกํ าหนดโดยสิ่ ง ที่
เรียกวา habitus หรือ โครงสรางจิตสํานึก ความสํานึกรับรู และการประเมินคาตนเองซึ่งเกิดมาจากการ
อยูในตําแหนงแหลงที่ของสังคม habitus จึงเปนทั้งระบบแบบแผนในการปฏิบัติและความสํานึกตอ
การปฏิ บั ติ ซึ่ ง ในตั ว ของมั น เองทํ า ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ (practice) และ “ภาพความเป น ตั ว แทน
(representation)” อันดํารงอยูเพื่อใหเกิดการยอมรับการแยกชั้นแยกประเภทของคนในพื้นที่ทางสังคม
กลาวในอีกแงหนึ่ง habitus คือสํานึกในตําแหนงแหลงที่ของตนเองและสํานึกในตําแหนงแหลงที่ของ
ผูอื่น มันทําใหเกิดรสนิยม คานิยม วิถีการใชชีวิต โครงสรางสัญลักษณในสังคมซึ่งจะนําไปสู โลก
แหงสามัญสํานึก13
จากแนวคิดในการวิเคราะหดังกลาว เราจึงมองวา “โลกทางสังคมแสดงตัวออกมาเปนความ
เปนจริงที่ถูกจัดการในลักษณะที่มีโครงสรางในระดับสูง” พื้นที่ทางสังคมแสดงตนออกมาในรูปของ
บุคคลหรือตัวแสดง (agent) ที่ประกอบไปดวยคุณสมบัติที่แตกตางกันไปซึ่งมีความเชื่อมโยงสัมพันธ
13

Pierre Bourdieu, op.cit., pp. 17-18 มีคนแปลคําวา habitus คือ “นิจภาพ” แตในที่นี้คําแปลภาษาไทยที่ใกลเคียงความหมายและเขาใจ
งายที่สุดนาจะเปนคําวา “สันดาน” มากกวา
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ระหวางกันและกันกับผูอื่น คุณสมบัติเหลานี้เมื่อถูกมองโดยคนที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันที่อยูใน
ฐานะแบบเดียวกันจะทําหนาที่เปนสัญญาณ (sign) เพื่อจําแนกแยกแยะความแตกตาง (distinctive
signs and signs of distinction) สัญญาณเหลานี้เกิดขึ้นนอกเหนือจากจิตสํานึกหรือความจงใจของคน
กลาวในอีกแงหนึ่ง โดยผานการแจกแจงจัดสรรของคุณสมบัติตามโครงสรางของสังคม โลกไดแสดง
ตัวออกมาอยางเปนภววิสัยในฐานะระบบแหงสัญลักษณ (symbolic system) ซึ่งถูกจัดการไปตาม
ตรรกะแห งความแตกต าง หรือความแตกตางเชิง ระยะทาง พื้ นที่ทางสัง คมมี แนวโนม ที่จะปฏิบั ติ
หนาที่ในฐานะพื้นที่เชิงสัญลักษณหรือพื้นที่แหงวิถีชีวิตและกลุมแหงสถานภาพที่ถูกกําหนดโดยลีลา
วิถีชีวิตที่ มีความแตกตา ง (different lifestyles) ความสัม พันธทางสังคมบนฐานของการจัดสรร
ทรัพยากรและการครอบครองทรัพยากรทําใหเกิดสํานึกในตัวตนและการประเมินคา สํานึกเหลานี้คือ
ตัวกําหนดความสัมพันธทางสังคมอีกทีหนึ่ง
ตัวแบบความเปนจริงของ Bourdieu
พื้นที่เชิงสัญลักษณ
ตําแหนงแหลงที่ในความสัมพันธทางสังคม
ความสัมพันธ&
ความแตกตาง

กรอบความสํานึกและการตระหนักในคุณคาของการปฏิบัติ การเรียนรู และการประเมินคา
Habitus

องคประกอบที่สําคัญของอํานาจเชิงสัญลักษณในจุดนี้ก็คือ Habitus หรือที่นักวิชาการบางคน
แปลวา “นิจภาพ” อันเปนโครงสรางจิตสํานึกที่ชี้นําแนวทางการกระทําของปจเจกชน เปนการรับรู
การตัดสินใจ การเสนอทางเลือกวาสิ่งใดควรทํ าหรือไมควรทํา สิ่งนี้ปนตัวชวยสรางระเบียบและ
เอกภาพใหกับการกระทําของกลุมคนที่อยูภายในโครงสรางดังกลาว โดยที่ปจเจกชนที่กระทําสิ่ง
ดังกลาวไมรูตัววาการกระทําของตนอยูภายใตระบบกฏเกณฑ เนื่องจากโครงสรางดังกลาวซึมซับเขา
ไปในบุคคลผานการปฏิบัติซ้ําแลวซ้ําเลาและผานการหลอหลอมทางสังคมอันยาวนานจนคนเราไม
สามารถตระหนั ก ในระดั บ จิ ตสํ า นึ ก ได อย า งชั ดเจน ในขณะเดี ย วกั น ความไม ตระหนั ก ในระดั บ
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จิตสํานึกก็ทําใหโครงสรางดังกลาวมีลักษณะหละหลวม ไมชัดเจนตายตัวและเปดชองใหการกระทํา
ของปจเจกบุคคลสงผลกระทบตอโครงสรางได14
ดังนั้น habitus จึงเปนทั้งโครงสรางที่กําหนดการกระทําและถูกกําหนดโดยโครงสรางของ
การกระทํา ปจเจกบุคคลในโครงสรางนี้มีฐานะเปนนักยุทธศาสตรซึ่งการอยูในกรอบของ habitus ก็มี
โอกาสในการดิ้นรนตอสูกับกฎ ระเบียบ กติกา ตางๆโดยมีผลประโยชนอันไดมาจากอํานาจเปนเดิม
พัน ความสํานึกรับรูในโลกทางสังคม เปนผลผลิตจากโครงสรางทวิลักษณะ (double structuring)
กลาวในแงภววิสัย ความรับรูถูกจัดการในทางสังคมเพราะคุณสมบัติที่มีอยูในตัวบุคคลหรือสถาบัน
แสดงตั วออกมาในลั กษณะผสมผสานซึ่ งใหโอกาสในการพั ฒนาที่ไ มเหมื อนกั น ในอีกด านหนึ่ ง
สํา นึก ตอโลกแห งความเป นจริ ง ถูก จัดใหเปนระบบเพราะแบบแผนโครงสร า งความสํ า นึก ที่ ถู ก
กําหนดในภาษาซึ่ง แสดงออกให เห็ นในความสั มพันธข องอํา นาจในเชิงสั ญลั กษณ กลไกทั้ง สอง
ทํางานรวมกันเพื่อสรางโลกแหงสามัญสํานึก ทําใหเกิดการยอมรับขีดต่ําสุดของฉันทานุมัติในโลก
ทางสังคม
เมื่ อ การวิ เคราะห ม าถึ ง จุ ด นี้ เรามองว า โครงสร า งการเมื องปกครอง รวมทั้ ง การจั ด การ
โครงสรางอํานาจในสังคมการเมืองจะตองสอดคลองกับโครงสรางอํานาจและการตอสูเชิงสัญลักษณ
ในพื้นที่ทางสังคมและกลายเปนสวนหนึ่งในการผลิตซ้ําของการตอสูเชิงสัญลักษณดังกลาวจึงจะมี
พลังอํานาจในการจัดการความขัดแยงและแกไขปญหาในสังคมอยางยั่งยืน เหตุที่พิจารณาเชนนั้นก็
เพราะวาความซับซอนของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนของการตอสูทางสัญลักษณที่รุนแรงและเขมขน เพราะปรากฏการณการตอสูที่เรามองเห็นเปน
สวนหนึ่งที่สําคัญของการตอสูเชิงสัญลักษณในพื้นที่ทางสังคมซึ่งประกอบดวยภูมิลักษณทางสังคม
ของปตตานี ยะลา นราธิวาส กระบวนการและผลที่เกิดจากการตอสูในพื้นที่ทางสังคมคือสิ่งที่เปน
ปญหาความซับซอนที่แสดงออกมาใหเห็นตอโลกภายนอกที่ยากตอการที่จะเขาใจ
เพื่อขยายภาพใหชัดเจนขึ้น ปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน
เวทีที่สะทอนความสัมพันธที่ทับซอนและเกาะเกี่ยวกันของการตอสูทางสัญลักษณจากคนและกลุม
ทางสังคมในพื้นที่ดังกลาว การตอสูนี้แสดงออกในแงบทบาทของคนที่อยูใน “สนามแหงอํานาจ” ซึ่ง
มีการแยงชิงความชอบธรรมในการอธิบายปรากฏการณในสนามแหงนี้ เพื่อขยายความใหเห็นชัดถึง
ลักษณะพิเศษของการตอสูในสนามอํานาจ เราควรมองวาในพื้นที่ทางสังคมมีสนามการแขงขันยอยๆ
อยูหลายสนาม สนามเหลา นี้เหลื่อมล้ําทั บซอนกัน มีทั้ง เชื่อมตอกันและแยกเปนอิ สระจากกันใน
บางสวน สิ่งที่เปนปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในรูปแบบตางๆไมใชสะทอนประเด็นหรือ
เนื้อหาการเมืองที่กลุมตางๆแสดงออกมาแตเพียงอยางเดียว แตเปนการสะทอนออกซึ่งการแขงขัน
14

ปแยร บูดิเยอ เขียน ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล นพพร ประชากุล บรรณาธิการ, เศรษฐกิจของทรัพยสินเชิงสัญลักษณ กรุงเทพ:
โครงการจัดพิมพคบไฟ. 2550, คํานําผูแปล หนา (5) คําวา Habitus นาจะแปลวา “สันดาน” ดังที่อธิบายไปแลวขางตน
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และตอสูกัน “ในความสัมพันธ” ระหวางคน กลุมคนและหมายถึงการตอสูในโครงสรางจิตสํานึกการ
รับรูของคน
กลาวในอี กแง หนึ่ง ปญหาที่ม องเห็นเปนการตอสูขัดแยง ในเรื่องการสรางภาพความเป น
ตัวแทนในเวทีหรือสนามที่แตกตางกัน การตอสูดังกลาวอาจจะเกี่ย วกันหรือไมเกี่ยวกันก็ได เช น
สนามทางเศรษฐกิจ(การทํามาหากิน การคาการลงทุน การสะสมทรัพยสิน) สนามทางวัฒนธรรม (คน
ที่ใชภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีนและประเพณีวัฒนธรรมที่ตางกันหรือกลุมที่ตางกัน) สนามทาง
ศาสนา คนมุสลิม ชนชั้นนําศาสนา นักการศาสนาอิสลาม มัสฮับตางๆ กลุมคนที่นับถือศาสนา กลุม
คนอิสลามกับพุทธ) สนามการตอสูทางการเมืองในเวทีรัฐสภา (พรรคการเมือง และการเมืองทองถิ่น)
และสนามการตอสูดวยอาวุธหรือการกอการราย การตอสูเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในระบบ
และนอกระบบ (รวมทั้งการคาของเถื่อนการคายาเสพติด)
การตอสูทางสัญลักษณ (symbolic struggle) เกิดขึ้นในเวทีกึ่งกลางของพื้นที่ทางสังคม เชน
เวทีสื่อ เวทีสาธารณะในชุมชนเชนในมัสยิด โรงเรียน ในชุมชน เวทีในวงวิชาการ และเวทีการแขงขัน
ทางการเมืองการเลือกตั้ง (รวมทั้งสนามรบ การซุมโจมตีทหาร การฆารายวันและการพนสีตัวอักษร
หรือสัญลักษณบนปายหรือตามถนน การแจกใบปลิว การปลอยขาวลือ!) เวทีเหลานี้เปนสนามการ
ตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจความชอบธรรมในการอธิบายสังคมและเปนเวทีตอสูเพื่อภาพการเปนตัวแทน
(representation)ในสนามแหงอํานาจ ดังนั้น การสรางสัญลักษณจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลง
อํานาจหรือความสั มพันธท างอํา นาจเพื่อควบคุมสัง คมหรื อ “สรา งความชอบธรรมในการอธิบาย
ตีความ” โลกแหงความเปนจริง
ในทางการเมื อง กระบวนการตระหนั ก รู และสํ า นึ ก ในคุ ณ ค า ต อวั ต ถุ ท างสั ง คมแสดงตั ว
ออกมาได ในหลายวิถีทาง เพราะฉะนั้น ภายใตกระบวนการดังกลาว การตอสูเชิงสัญลักษณจึงยิ่งมี
ความหมายลึก เพราะการใหความหมายของวัตถุทางสังคมจะ “มีความไมแนนอนและคลุมเครือ”
ดํารงอยูดวย (สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นในกระบวนการสรางสัญลักษณของสังคมทุกแหง) เพราะฉะนั้นการ
ใหความหมายและภาษาจึงมีความยืดหยุนปรับตัวได (semantic elasticity) ทําใหเกิดความแตกตาง
ความรูสึกและความคิดเห็น ในขณะเดียวกัน “เงื่อนไข” ดังกลาวก็จะกลายเปน “พื้นที่ใหมีการตอสูเชิง
สัญลักษณ” ซึ่งหมายความถึงการแยงชิงอํานาจในการสรางและยัดเยียดทัศนคติที่มีความชอบธรรมใน
การมองโลกของฝายตางๆในพื้นที่ทางสังคม ปมเงื่อนที่สําคัญในการตอสูนี้ก็คือ “จุดกึ่งกลางในพื้นที่
ทางสั ง คม” ที่ มี ก ารต อ สู ท างความหมายกั น มากที่ สุ ด ซึ่ ง ถู ก เรี ย กว า พื้ น ที่ กึ่ ง กลาง (intermediate
positions) กระบวนการในจุดระหวางกลางนี้มีความไมแนนอนสูงสุดดวย ณ จุดนี้ และผลที่ตามมาก็
คือ ในพื้นที่ดังกลาวยุทธศาสตรการตอสูเชิงสัญลักษณก็จะมีความเขมขนยิ่ง
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โครงสรางอํานาจในระบบนิเวศทางสังคมแหงความขัดแยง
ความเขาใจเรื่องอํานาจในแงระบบแหงสัญลักษณดังกลาวขางตนชวยใหเรามองเห็นมิติที่
ลึกซึ้งในพื้นที่ทางสังคมที่ประกอบดวยสนามอํานาจหรือการตอสูของกลุมตางๆเพื่อแยงชิงอํานาจ
ความชอบธรรมในการตีความโลกแหงความเปนจริง แนวคิดดังกลาวเมื่อมาใชในการวิเคราะหสังคม
ที่มีความขัดแยงและความรุนแรงเกิดขึ้นไปแลว ความยุงยากซับซอนก็มีมากยิ่งขึ้น มีแนวทางการ
วิเคราะหอีกแนวหนึ่งมองวาในสังคมที่มีความรุนแรงการใชอํานาจและปะทะกันระหวางกลุมตางๆ
แสดงออกมาในลั กษณะคล า ยกั บ ระบบนิ เวศและสภาพแวดล อมธรรมชาติ ยิ่ง ในสั ง คมที่ มีค วาม
รุนแรงและการกอการรายสภาพความรุนแรงก็จะยิ่งสะทอนลักษณะของความไมแนนอนของการ
ตอสูระหวางกลุมทางสังคมตางๆในลักษณะของระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น
ดังเชนแนวคิดของ David J. Kilcullen ที่พยายามวิเคราะหความรุนแรงในสังคมของอิรักเพื่อ
แสวงหาคํา ตอบเกี่ ยวกับยุ ทธศาสตร ของการทํา สงครามต อสูกั บการก อความไม สงบของกองทั พ
สหรัฐอเมริกาในอิรัก การวิเคราะหดัง กลาวใชแนวคิด “พื้นที่ทางการเมือง” ที่มี ลักษณะคล ายกั บ
“พื้นที่ทางสังคม” และ “สนามอํานาจ” ของ Bourdiue ขอแตกตางก็เพียงแตวาเขามองพื้นที่ทางสังคม
และการตอสูทางสัญลักษณในสภาพของสงครามกลางเมืองและการกอความไมสงบ ขอสมมติฐานที่
สําคัญก็คือ “ความสัมพันธทางสังคมและเครือขายทางสังคม” เปนตัวการที่สําคัญที่สุดของการเกิด
สงครามและการกอความไมสงบ เพราะวา “คนไมถูกผลักใหเปนกบฏจากอุดมการณ แตถูกดึงใหเขา
ไปเพราะเครือขายทางสังคม”15 นอกจากนี้แลว ประเด็นการวิเคราะหไดถูกยกขึ้นไปอีกระดับเปนเรื่อง
ของระบบนิเวศทางสังคม คําอธิบายดังกลาวก็คือในสภาพเงื่อนไขสังคมที่เกิดความรุนแรง การตอสู
ระหว า งกลุ ม ฝ า ยต า งๆจะมี ค วามรุ นแรงคล า ยกั บการต อสู ข องสิ่ งมี ชี วิตในระบบนิเวศวิ ทยา โดย
Kilcullen มองวา16 การกอความไมสงบ (insurgency) ก็คือการตอสูเพื่อควบคุมพื้นที่ทางการเมืองที่อยู
ในภาวะแก งแยง แข งขั นกั นระหวา งรั ฐ (หรือกลุม รัฐ) และกลุม ที่ท าทายรัฐกลุ มหนึ่ง กลุ มใดหรื อ
หลายๆกลุม โดยที่กลุมเหลานี้มีฐานอยูบนการสนับสนุนของประชาชน การกอความไมสงบเปนการ
ลุกขึ้นสูของประชาชนที่เติบโตพัฒนาการมาจากเครือขายทางสังคมและดําเนินการโดยผานเครือขาย
ทางสังคมที่เกิดขึ้นมากอนการเกิดเหตุการณ (อาจจะเปนหมูบาน เผา ครอบครัว กลุมละแวกบาน กลุม
ทางการเมืองหรือศาสนา) และการกอความไมสงบนี้จะดํารงอยูภายใตสภาพแวดลอมทางสังคม ใน
สภาพเงื่อนไขของความไมเปนทางการและสภาพทางวัตถุที่มีความซับซอน เราจึงควรจะมองสภาวะ
แวดลอมเหลานี้เหมือนกับระบบนิเวศในอีกแบบหนึ่ง
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การกอความไมสงบจึงรวมเอากิจกรรมและบทบาทของตั วแสดงที่มีความเปนอิสระแต มี
ความเชื่ อ มโยงกั น แต ล ะคนก็ มุ ง แสวงหาหนทางที่ ไ ด ป ระโยชน สู ง สุ ด เพื่ อ ความอยู ร อดและ
ผลประโยชนตอบแทนในสภาพแวดลอมที่สับสนอลหมาน และปะทะเผชิญหนากัน เมื่อตกอยูใน
เงื่อนไขที่เปรียบเสมือนสภาพแวดลอมแหงระบบนิเวศ ตัวแสดงเหลานี้มีพัฒนาการและมีการปรับตัว
อยางตอเนื่อง บางก็แสวงหาความชํานาญพิเศษที่จะทําใหตัวเองอยูรอดปลอดภัยอยางมั่นคง ในขณะที่
ตัวแสดงตั วอื่ นกลายเป น “นั ก ล า” ในสภาพระบบนิ เวศดั ง กล า ว ตั วแสดงบางตั วดํ า รงอยู แล วใน
สภาพแวดลอมกอนเกิดความขัดแยง พวกนี้ประกอบไปดวยการปกครอง กลุมชาติพันธุ กลุมเผาพันธุ
กลุ ม เครื อญาติ ส ายตระกู ล หรื อชุ ม ชน กลุ ม ทางชนชั้ น ทั้ ง ประชากรในเมื อ งและในชนบท และ
สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม ในหวงเวลาปกติ ตัวแสดงเหลานี้จะประพฤติตนในแบบที่มีทั้งความ
รวมมือรวมใจกันและแขงขันกันในบางครั้ง แตในขณะปจจุบันของสงครามในอิรัก เนื่องจากการตอสู
เพื่อแยงชิงอํานาจภายใน พวกเขาหันมาเผชิญหนาปะทะสูรบกันและทําลายลางกัน การแขงขันกัน
อยางสงบสันติและความตึงเครียดแบบสรางสรรคซึ่งรักษาสังคมไวในภาวะปกติไดถูกปนใหเกินเลย
ขอบเขตของการควบคุม ความขัดแยงไดกลายเปนตัวคุกคามทําลายสังคมทั้งสังคม
สภาพแวดลอมใหมนี้ยังทําใหเกิดตัวแสดงใหมดวย คนพวกนี้ประกอบไปดวยองคกรจัดตั้ง
กองกํ า ลั ง อาวุ ธ ในท อ งถิ่ น และกลุ ม ติ ด อาวุ ธ ต า งชาติ ที่ ถู ก ดึ ง เข า มาสู ค วามขั ด แย ง จากภายนอก
บอยครั้งที่องคกรเหลานี้รวมถึงกองกําลังตอตานความไมสงบของประเทศตางชาติ (เชนสหรัฐอเมริกา
ในอิรัก) ผูกอการรายตางชาติเปนตัวเพิ่มความขัดแยงและทําใหความขัดแยงเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู
อีกเรื่องหนึ่งเพื่อดําเนินการตามวาระของตนเอง นอกจากนี้ความขัดแยงยังทําใหเกิดผูลี้ภัย ผูถูกบังคับ
ใหยายถิ่นฐาน และบางครั้งเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานจํานวนมหาศาล มันทําใหเกิดการโยกยายฐาน
ทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดสภาวะการวางงาน และอาชญากรรม และไดสรางกลุมติดอาวุธตางๆเชนกลุม
โจร กลุมนักคายาเสพติด กลุมนักคาของเถื่อนและนักคาในตลาดมืด
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สิ่งที่สําคัญในการวิเคราะหระบบแบบนี้ก็คือ จะตองยอมรับวากองกําลังของรัฐหรือฝายที่เปน
ผูตอตานการกอความไมสงบมิไดอยูนอกระบบนิเวศนี้ เวทีของการปฏิบัติการสงครามจึงมิใชแผน
ผาใบที่รัฐเปนผูถือพูกันละเลงงานศิลปะฝายเดียว แตมันเปนระบบแหงสิ่งมีชีวิตที่มีพลวัตเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงสนองตอบการกระทําของฝายรัฐและจําเปนที่จะตองมีการประเมินความสมดุลระหวาง
การแขงขันตอสูของพลังฝายตางๆอยางตอเนื่อง
Kilcullen ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่ทําใหตัวแสดงบทบาทฝายตอตานการกอความไมสงบแตกตางไป
จากฝายอื่นก็คือเจตนาหรือความมุงหมาย ฝายตอตานการกอความไมสงบจะเหมือนกับตัวแสดงอื่นๆ
ก็คือตองการจะเพิ่มโอกาสความอยูรอดและอิทธิพลของฝายตนใหมากที่สุด และขยายพื้นที่ซึ่งฝาย
ตนเองควบคุมอยู แตสิ่งที่ตางกับตัวแสดงฝายอื่น (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูกอความไมสงบ) ก็คือ ฝาย
ตอตานการกอความไมสงบมีเจตนาที่จะลดปจจัยแหงการทําลายลาง ลดการปะทะเผชิญหนา และ
พยายามทํ า ให ระบบกลั บ ไปสู ภาวะปกติ ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ใ นสั ง คมแบบแข ง ขั นกั นอย า งสงบสั น ติ
ลั ก ษณะเช น นี้ บ างครั้ ง เราเรี ย กว า “การนํ า ไปสู ป ระชาธิ ป ไตย” แต แ น น อนว า กระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ไรรากฐานอันแข็งแกรงของประชาสังคมอาจจะนําไปสูความไรเสถียรภาพ และความ
ขัดแยงที่ไมจบสิ้น ดังนั้นไมวาเปาหมายทางการเมืองจะเปนเชนใด วัตถุประสงคในทางปฏิบัติของ
การตอตานการกอความไมสงบก็คือทําใหเกิด “มาตรการการควบคุมในสภาพแวดลอมทั้งหมด” ใน
สภาวะแวดลอมที่ซับซอนเต็มไปดวยตัวแสดงหลายตัวเชน คําวา “การควบคุม” ไมไดหมายความถึง
การบังคับใหเกิดระเบียบดวยการครอบงําอยางไมมีการตั้งคําถาม แตหมายความถึงการทําใหเกิดความ
รวมไมรวมมือกันในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน
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กลาวโดยสรุป กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้มุงไปที่แนวความคิดเรื่องรัฐและอํานาจรัฐซึ่ง
เป นองค ก รแห ง อํ า นาจที่ ผู ก ขาดความชอบธรรมในการใช อํ า นาจเชิ ง กายภาพเหนื อดิ นแดนและ
ประชาชน แตในการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครอง เรามองรัฐและอํานาจในมิติอื่นๆดวย รัฐอาจจะ
มิใชเปนเพียงแครัฐบาลหรือการปกครองประเทศ แตเปนระบบที่สรางความตอเนื่องในการบริหาร
การใชกฎหมาย ระบบราชการและการใชกําลังบังคับ รัฐไมเพียงแคมุงจัดการความสัมพันธระหวาง
ประชาสังคมและอํานาจรัฐเทา นั้น รัฐยัง อํานวยการให เกิ ดโครงสร างสั มพั นธภาพภายในตัวของ
ประชาสังคมดวย ดังนั้นรัฐจึงถูกมองวาเปนพลังทางสังคมอยางหนึ่ง การเปนพลังทางสังคมทําใหรัฐมี
ความหมายรวมไปถึงกลุมคนที่ใชอํานาจรัฐและปฏิสัมพันธของการใชอํานาจในสภาพการณที่เปน
จริง ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น อํานาจรัฐยังเกี่ยวกับการสรางวาทกรรมแหงอํานาจที่มีความหมาย สะทอน
ความเปนสัญลักษณและเทคนิคแหงการใชอํานาจซึ่งทําใหเกิดอํานาจที่แทจริงในบริบทเฉพาะของแต
ละสังคมและชุมชน อํานาจที่แผกระจายไปทั่วสังคมยังทําใหเกิดการควบคุมทางสังคมและการตอสู
เพื่ออํานาจในสังคม
จากการมองรัฐในมิติทางสังคมและระบบสัญลักษณดังกลาวขางตนทําใหลักษณะของรัฐและ
อํานาจรัฐในโลกแหงความจริงมีความเปนพลวัต เราอาจจะพิจารณาตัวตนของรัฐในแง “การเกาะ
เกี่ยวกับสังคมของรัฐ” คําถามที่ตามมาก็คือรัฐไดประกอบสรางตัวเองขึ้นมาอยางไรและปฏิบัติหนาที่
ของตนเองไดอย างไรในสภาพแวดลอมของพื้ นที่ ซึ่ง มีความแตกต างหลากหลายทั้ง ในทางสั งคม
วัฒนธรรมและชาติพันธุ ในสวนของความเขาใจตอระบบอํานาจแบบนี้ ในระดับชุมชนเรายังควรมอง
ลึกไปถึงชนชั้นนําซึ่งอาศัยฐานของอํานาจที่มาจากความไมเทาเทียมกันในสถานภาพทางสังคม ความ
มั่ ง คั่ ง และชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศ ความสั ม พั นธ ท างอํ า นาจเกิ ดจากความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนที่ มี ฐ าน
ทรัพยากรการเมืองซึ่งไมเทาเทียมกันจนทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองและโครงสรางอํานาจที่แตกตาง
กันในแตละชุมชน ผลที่ตามมาจากพลวัตโครงสรางอํานาจก็คือเกิดอํานาจในการควบคุมทางสังคมที่
แตกตางกัน นอกจากนี้ การใชอํานาจทางสังคมในแตละชุมชนยังแสดงออกมาในแงสัญลักษณและ
การสื่อสารทางการเมืองในชุม ชนตางๆ ผูนําจะมีความสามารถในการควบคุม สัญลักษณการชี้นํา
สังคมใหเชื่อฟงและติดตาม สภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเปน
เครื่องมือที่อิงอยูกับการใหความหมายและคุณคาเชิงสัญลักษณและมีพลังครอบงําไมแพอํานาจแบบ
อื่นหรืออาจจะมากกวา เพราะการครอบงําทางอํานาจไมสามารถจะบรรลุผลอยางสมบูรณไดหากผูมี
อํานาจไมสามารถเปนผูครอบครองทุนทางวัฒนธรรมได ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตกเปนเปาของ
การตอสูเพื่อทาทายอํานาจดวย ดังที่ไดเห็นในสถานการณความไมสงบที่การใชความรุนแรงเพื่อกอ
การรายถูกมองวาเปนการกระทําเพื่อสื่อความหมาย เปาหมายสุดทายของการกอการรายก็คือการ
ทําลายหรือการทําใหเกิดความไมแนนอนในความปลอดภัยภายในจิตสํานึกของสังคมและทําใหเกิด
ความไมมั่นคงในกระบวนการทางการเมืองผลที่ตามมาก็คือการทําลายอํานาจการควบคุมและทําให
เกิดความไรเสถียรภาพของรัฐโดยรวม
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จากกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน นํามาสูความพยายามในการหาคําตอบโจทยที่สําคัญใน
การศึ ก ษารู ป แบบการปกครองที่ เ หมาะสมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ
“ความรู สึ ก ” ในเรื่ องความแตกต า งทางชาติ พั น ธุ แ ละศาสนาในอดี ต และถู ก สร า งให เ กิ ดขึ้ น ใน
ปจจุบัน17 ความรูสึกดังกลาวเปนเงื่อนไขทําใหเกิดปญหาความรุนแรงไดอยางไรในพื้นที่และถูกสราง
ใหเกิดขึ้นอยางไรในระยะหลัง18 ปจจัยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณสงผลตอการเลือกปฏิบัติ ความไม
ยุติธรรมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารราชการในระดับทองถิ่นและสงผลกระทบตอ
ปญหาตางๆรวมทั้งปญหาความรุนแรงในพื้นที่ไดอยางไร เมื่อทําการวิเคราะหในระดับแนวคิด สิ่งที่
เปนมิติพื้นฐานก็คือเรื่องของ “อํานาจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางอํานาจ และอํานาจการควบคุม
ของสังคม”
เพื่อตอบปญหาเชนที่วา การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหปญหาการเมืองการปกครองในระดับ
ทองถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใตโดยผานการมองกระบวนการทางการเมืองในสามดานคือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจชนชั้นนํา การเปลี่ยนอํานาจในกระบวนการยุติธรรม ระบบการศึกษา
และสถาบันแหงการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งก็คือการปกครองทองถิ่น การศึกษาวิจัยโดยอาศัย
ขอมูลในบริบททั้งในอดีตและปจจุบัน จะชี้ใหเห็นวา มิติพื้นฐานของปญหาทางการเมืองดังกลาวก็คือ
การเปลี่ยนอํานาจการควบคุมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางอํานาจ ที่นํามาสูการตอสูเพื่อ
สรางอํานาจรัฐและสรางความเขมแข็งของพลังทางสังคม เมื่อกลาวถึงปญหาดังกลาว ประเด็นของ
การวิเคราะหที่จะตามมาก็คือกระบวนการทางการเมืองเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ ความเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอํานาจของสังคม ความสัมพันธทางอํานาจและกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองใน
บริบทสังคมที่มีลักษณะพิเศษทางดานวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาของจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
ตอนสุดทาย งานวิจัยนี้จะพยายามเสนอตัวแบบการปกครองการบริหารและการจัดการรูปแบบรัฐและ
ประชาสั ง คมเพื่ อ แก ป มป ญ หาทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ที่ ว า ในท า ยที่ สุ ด พลั ง สั ง คมและอํ า นาจที่ มี
ความชอบธรรมและมีประสิทธิผลในโลกแหงความเปนจริงจะเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดสังคมที่สันติสุข
อยางแทจริง
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ความรูสึกหวาดระแวงและไมไววางใจ รวมทั้งความเกลียดชังเกิดจากปญหาอัตลักษณ ในเรื่องมลายู ประวัติศาสตรปตตานีและ
ศาสนาอิสลาม โปรดดูการวิเคราะหใน ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรีและคณะ “การเมืองชายขอบกับการใชความรุนแรงและการเมืองแหงอัต
ลั ก ษณ ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ” ใน คณะกรรมการสภาวิ จั ย แห ง ชาติ สาขารั ฐ ศาสตร แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมกับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เมืองไทยระยะเปลี่ยนผาน รวมผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
18
การปลุกระดมความกลัวและความเกลียดชังมีรูปแบบพิเศษใน “สถานการณเฉพาะ” ของตนเองและจะตองอธิบายดวยสาเหตุเฉพาะ
ชาตินิยมใหมหรือชาตินิยมทางชาติพันธุเปนปรากฏการณรวมสมัย เกิดขึ้นจากประวัติศาสตรยุคหลังและถูกสรางขึ้นมาโดยบริบท
ปจจุบัน ดูใน Mary Kaldor, New & Old Wars: Globalized Violence in a Global Era, Standford: Standford University Press, 2007, p.
45
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อตอบโจทยการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยไดดําเนินการดังตอไปนี้คือ
1.การวิจัยเชิงปริมาณ
ดําเนินการโดยออกแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) Ffpmeการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนและผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนาและผูนําทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการใช
แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการปกครองดานตางๆ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ดําเนินการโดยการประชุมกลุม การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณลึก ผูนําศาสนา ผูนําการ
ปกครองทองถิ่น ผูนําภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป
3. การวิจัยเอกสาร
ดําเนินการโดยการเก็บขอมูลเอกสารขั้นตน (documentary research) เชนเอกสารสําคัญทาง
ประวัติศาสตร งานวิจัยที่เกี่ยวขอกับประวัติศาสตรและการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต งาน
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ และสถิติเกี่ยวกับประชากร ฐานขอมูลผูนํากลุมตางๆของทางรมาชการ
อันแปนเอกสารของทางราชการ
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บทที่ 2
ความคลี่คลายทางประวัติศาสตรของโครงสรางอํานาจปตตานี
วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจชนชั้นนํา
ชนชั้นนําและโครงสรางอํานาจเปนเรื่องของกลุมคนที่อาศัยฐานของทรัพยากรทางการเมืองที่
ประกอบดวยอํานาจ สถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่งและชื่อเสียงเกียรติยศมาใชเพื่อธํารงฐานะนําใน
สังคมหรือชุมชน ปกติในสังคมทุกสังคมการกระจายการครอบครองฐานอํานาจในทรัพยากรทาง
การเมืองจะไมเทากัน กลุมคนที่มีฐานทรัพยากรทางการเมืองดังกลาวมากก็ยิ่งจะมีอํานาจอิทธิพลใน
ชีวิตประจํา วัน พวกเขายั งเปนผูกํ าหนดอนาคตและการเปลี่ย นแปลงในสั งคมหรือชุม ชน ยิ่ งฐาน
อํานาจมีการกระจุกตัวในกลุมใดมาก โครงสรางอํานาจก็จะยิ่งแข็ง ความสัมพันธทางอํานาจเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางคนที่มีฐานทรัพยากรดังกลาวในสังคมซึ่งทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองในแตละ
ชุมชน ผลก็คือทําใหเกิดอํานาจในการควบคุมทางสังคมซึ่งชนชั้นนําสามารถจัดการหรือใชอํานาจ
ของกลุมตนเองได ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตอํานาจจะอยูในกลุมชนชั้นนําบางกลุมที่ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขพัฒนาการในประวัติศาสตรอันยาวนาน ความสัมพันธทางอํานาจนี้จะสืบเนื่องตกทอดมา
จนถึงปจจุบันซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางที่มีอยูตามวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา แตเมื่อมองในบริบท
ที่ ก ว า งออกไป โครงสร า งอํ า นาจดั ง กล า วมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง จากภายในและจากภายนอกสั ง คม
เชนเดียวกับรัฐอื่นๆดวย ดังนั้น ประวัติศาสตรของปตตานีก็คือประวัติศาสตรที่ชนชั้นนําปตตานีกลุม
ตางๆตอสูกันเองและตอสูกับชนชั้นนําหรืออํานาจรัฐภายนอกที่มาคุกคามความอยูรอดของตนเอง
(ในที่นี้คือรัฐไทย) การตอสูและการปรับตัวดังกลาวทําใหเกิดพลวัตของการเมืองที่สงผลมาถึงการ
ตอสูและความขัดแยงในปจจุบัน
นาสังเกตดวยวาวิวัฒนาการวิธีการจัดการทางการเมืองการปกครองที่รัฐไทยดําเนินการตอชน
ชั้นนําและรัฐมลายูในอดีตมีความซับซอนและละเอียดออนมาก ในกระบวนการนี้ ปญหาในเรื่อง
อํานาจและโครงสรางอํานาจจะสะทอนออกมาอยางชัดเจน เพราะแกนกลางของปญหาเปนเรื่องของ
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐสยามกับรัฐปตตานีซึ่งบางครั้งมีความคลุมเครือแตยืดหยุนและ
บางครั้งชัดเจนแตแข็งกระดางซึ่งนํามาสูการปรับตัว พัฒนาการจนเกิดการตอสูและตอตานจากชนชั้น
นําและประชาชนปตตานี นอกจากนี้ยังทําใหโครงสรางอํานาจภายในมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ความสัมพันธทางอํานาจระหวางสยามกับปตตานีเปนปญหาเพราะตั้งแตอดีตในบรรดาดินแดนที่
ปตตานีมีความสัมพันธอยูดวยนั้น สยามเปนดินแดนที่มีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากสยามเปนรัฐ
ใหญและมีกําลังคนมาก ในขณะที่ปตตานีมีลักษณะเปนรัฐมีรูปแบบที่เรียกวา Malay Kerajaan หรือ
รัฐแบบราชาที่ซึ่งราชาคือเงื่อนไขการดํารงอยูของชุมชนการเมืองที่เรียกวา “รัฐคาขายชายฝงทะเล”19
19

รัฐแบบนี้เปนหนวยการเมืองขนาดเล็กกระจัดกระจาย ทําหนาที่คลายกันและแขงขันกันอยูในที ความสัมพันธระหวางราชากับ
ขาราชการจะเปนแนวดิ่งและเปนความสัมพันธระหวางตัวตอตัวขึ้นอยูกับผลประโยชน รัฐแบบนี้อยูในสังคมที่ร่ํารวยดวยการคาไม
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ดั ง นั้ น ตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการศึ ก ษาเรื่ อ งราวของป ต ตานี ใ นอดี ต ก็ คื อ เหตุ ก ารณ ใ นช ว ง
คริสตศตวรรษที่ 16-17 ก็คือความสัมพันธระหวางปตตานีกับสยามซึ่งสวนใหญปตตานีมักจะมี
ความสัมพันธแบบรัฐบรรณาการของสยาม ในเงื่อนไขที่รัฐเล็กตองผอนปรนใหกับอํานาจรัฐใหญ แต
ในความสั ม พั นธ แบบนี้ ถึ ง แม วา รั ฐเล็ ก จะไม มี อิส ระและมี ฐานะเสมื อนเมื องขึ้ น แต รัฐเล็ ก ยั ง คง
สามารถปกครองบริหารประเทศของตนเองได ลักษณะดังกลาวจึงเปนความสัมพันธทางอํานาจที่
ไมไดเกี่ยวของกับการครอบครองดินแดน เราไมอาจจะกลาวไดวาปตตานีเปนดินแดนของสยามใน
ระยะนี้ แต หลั ก ฐานก็ บ ง ชี้ วา อยู ภายใต อํ า นาจของสยามหรื ออยุ ธ ยา นั ก ประวั ติ ศ าสตร จึ ง มองว า
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า งป ต ตานี กั บ อยุ ธ ยานั้ น เป น แบบหลวมๆซึ่ ง วางรากฐานอยู บ น
ผลประโยชนทางการคาที่ทั้งสองมีตอกันเปนหลัก
ผลประโยชน และรู ป แบบความสั ม พั นธ เชิ ง อํ า นาจแบบหลวมๆ ทํ า ให ค วามสั ม พั นธ เชิ ง
อํานาจระหวางสยามและปตตานีในชวงกอนป ค.ศ. 1786 หรือ พ.ศ. 2329 มีลักษณะ “ยืดหยุน ตอรอง
กันไดและไมมีความตึงเครียดที่ถาวร” ความสัมพันธทางอํานาจดังกลาวเปนที่เขาใจกันทั้งสองฝายแต
เหตุการณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือเมื่อฐานความคิด
เปลี่ยนไป สยามตองการควบคุมมากขึ้น และตองการสลายความเขมแข็งของปตตานีโดยการแบงแยก
และปกครองทําใหเกิดการยึดครอง การแยกเปนหัวเมืองมลายูทั้งเจ็ด ความขัดแยงและการปะทะกัน
ระหวางสองฝายเกิดขึ้นอยางชัดเจนและเปดเผยหลังจากนั้น20
ในชวงนี้ ปญหาสําคัญของปตตานีก็คือการที่รัฐสยามเขามาเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจชนชั้นนําของอาณาจักรมลายูปตตานีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแต
การสูญเสียอํานาจตอรัฐไทยในป พ.ศ. 2329 ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่
สําคัญที่สุดคือโครงสรางชนชั้นนําตามประเพณี เชนเจาและผูนําศาสนาถูกลดอํานาจและเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมากอันเนื่องมาจากจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตรดังกลาว กระบวนการทางการเมืองในยุค
ต อ มาก็ มี ส ว นทํ า ให ป ญ หาซั บ ซ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น (ซึ่ ง จะอธิ บ ายโดยละเอี ย ดในตอนต อ ไป) นั ก
ประวัติศาสตรทองถิ่นจึงเชื่อวาการพายแพสงครามตอสยามของสุลตานมาหมุด (Sultan Mahmud)
เปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นการสูญเสียอิสรภาพของราชอาณาจักรปตตานีและการลมลางอํานาจ
อธิปไตยของกษัตริยมลายูปตตานีซึ่งไดรับการปกปองมาหลายรอยปกอนหนานั้น ผลที่ตามมาก็คือ
ผูนํากองทัพของฝายสยามคือสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและแมทัพของพระองคคือพระยา
ตองการควบคุมกําลังคนซึ่งเรียกวารัฐคาขายชายฝงทะเลหรือ maritime state มีความรุงเรืองในชวง ค.ศ. 1511-1688 ดูรายละเอียดใน ชุลี
พร วิรุณหะ, ความรู 3 จังหวัดภาคใตผานมุมมองประวัติศาสตร, โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบานชุด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,
2548, หนา 16-17
20
ชุลีพร วิรุณหะ, เพิ่งอาง, หนา 17-18 รูปแบบความสัมพันธในแบบใหมเปนการกระชับอํานาจของสวนกลางคือกรุงเทพ โดยใชวิธีการ
ที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ เชนบางที่ใชระบบอุปถัมภและความเปนเครือญาติ ใชเศรษฐกิจเพื่อผูกพันผลประโยชนของผูนําทองถิ่น
ใชผูนําที่ไมทีรากอยูในทองถิ่นและการแบงแยกและปกครอง
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กลาโหม21ไดจัดการเปลี่ยนแปลง “กฎของการปกครอง” ในปตตานีใหสอดคลองกับ “กฎของการยึด
ครอง” ตั้งแตนั้นเปนตนมาอํานาจของสยามเขามาแทนที่อํานาจอธิปไตยของกษัตริยและชนชั้นนํา
ราชการของปตตานี
“กฎแหงการปกครอง” ของสยามก็คือการแตงตั้งคนมลายูเปนกษัตริยที่เปนหุนเชิดและการ
บริหารตองขึ้นอยูกับสงขลาและยังจะตองสงบรรณาการใหสยามเพื่อแสดงความจงรักภักดีทางการ
เมือง22 หลังจากนั้นมีการกอการกบฏอีกอยางนอยสามครั้งในป พ.ศ. 2334 (1791) และในป พ.ศ. 2351
(1808) และ พ.ศ. 2375 (1832) ดังนั้น ในป พ.ศ. 2334 เพื่อใหการกอการขัดขืนในเขตปตตานีออน
กําลังลง เขตอํานาจของระบบสุลตานปตตานีไดถูกแบงเปนหัวเมืองประเทศราชทั้งเจ็ด (แขกเจ็ดหัว
เมือง) ซึ่งอยูภายใตการปกครองดูแลของสงขลา23
ปญหาในชวงเจ็ดหัวเมืองไมใชเพียงแคการลดอํานาจของชนชั้นนําเกาเทานั้น ในอีกแงหนึ่ง
กฎแหงการปกครองใหมที่พูดถึงกันก็มีความกํากวมในความหมายดวย สถานะของเจ็ดหัวเมืองใน
ความสัมพันธใหมมีความไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน สยามมองวาเจ็ดหัวเมืองนั้นเปน
“หัวเมืองชั้นนอก” ของสยามเหมือนกับนครศรีธรรมราชและสงขลา สวนเจ็ดหัวเมืองมองตนเองวา
เปน “หัวเมืองประเทศราช” ซึ่ งตองสงดอกไมเงิ นดอกไมท องให และยังมีราชาของตน เนื่องจาก
ปตตานีเปนดินแดนที่อยูหางไกลและกรุงเทพตองปกครองหัวเมืองเหลานี้ผานสงขลา เจาเมืองสงขลา
ก็ปลอยใหผูปกครองหัวเมืองดําเนินกิจการภายในของตนเองอยางอิสระตราบเทาที่ใหประโยชนตอ
สงขลาจึงทําใหเกิดความเขาใจวาสถานะหัวเมืองประเทศราชนั้นยังคงมีอยู ดังนั้นเมื่อมีการกระชับ
อํานาจจากกรุงเทพเหนือปตตานีในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทําใหผูนําหัวเมืองทั้งเจ็ดไมพอใจและเกิด
กระแสการตอตานเปนอยางมาก24
รู ป แบบของการกระชั บ อํ า นาจของส ว นกลางคื อ การปฏิ รู ป ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งถือเปนกระบวนการสรางรัฐแบบสมัยใหม ในสถานการณระหวางประเทศที่
มี ก ารคุ ก คามจากอํ า นาจของอั ง กฤษและฝรั่ ง เศส รั ฐสยามต องการบู รณาการเหนื อ ดิ นแดนและ
ราชอาณาจั ก ร แต เมื่ อพิ จารณาจากมุ ม มองของป ตตานี นี่ เป นการคุ ก คามต ออํ า นาจของผู นํา และ
ประเพณี วัฒ นธรรมของท อ งถิ่ น การที่ ป ต ตานี รู สึ ก ว า ถู ก รุ ก รานและคุ ก คามโดยอํ า นาจของฝ า ย
21

ในบันทึกสุลตานสุลัยมาน ระบุวาแมทัพของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่ตีปตตานีแตกคือพระยาราชบังสันแมน ซึ่งเปนมุสลิม
สายสุลตานสุลัยมาน ดูใน สุพจน ดานตระกูล, อดีตจุฬาราชมนตรีแชม พรหมยงค (ซําฮุดดิน มุสตาฟา) กับ 4 จังหวัดภาคใต, กรุงเทพฯ:
สถาบันวิทยาศาสตรสังคม, 2547, หนา 16-17
22
Ibrahim Syukri, History of the Malay Kingdom of Patani-Sejarah Kerajaan Melayu Patani, Translated by Conner Bailey and John
N. Miksic, Bangkok: Silkworm Books, 1985, p.p. 58-59.
23
เตช บุนนาค เขียน, ภรณี กาญจนัษฐิติ แปล, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548, หนา 39, Syukri, Ibid., p. 63 เมืองเหลานี้คือ เมืองปตตานี ยะหริ่ง หนองจิก ยะลา รามัน
และระแงะ
24
ชุลีพร วิรุณหะ, อางแลว, หนา 20-21 มีขอสมมติฐานวาเปนไปไดที่รัชกาลที่ 5 มีนโยบายชักจูงใจที่ทําใหเกิดความเขาใจวาสยามจะ
รับรองความเปนหัวเมืองประเทศราชของดินแดนเหลานี้ ทําใหเกิดความรูสึกตอตานในเมื่อมีการกระชับอํานาจ

20

กรุงเทพเปนความจริงอีกแบบหนึ่งที่ตองยอมรับในประวัติศาสตรจิตสํานึก25 ประเด็นที่สําคัญก็คือ
กระบวนการนี้ยิ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงตอโครงสรางชนชั้นนําของปตตานีและเชื่อกันวาสงผลตอ
การตอสูทางการเมืองของชนชั้นนําปตตานีในยุคตอมา นาสังเกตวาวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวดําเนินการมีลักษณะที่พระองคทานเลียนแบบการดําเนินการของอังกฤษใน
ดินแดนอาณานิคมรัฐมลายู แตมีวิธีการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจเดิมอยางรวดเร็วกวา ในสมัยกอน
หนานี้ทั้งๆที่สยามมีอํานาจเหนือประเทศราชอยางเชนเจ็ดหัวเมืองมลายูปตตานีในการปกครองแบบ
หัวเมืองชั้นนอกและประเทศราช แตวิธีการปกครองก็ยังคงใหรัฐบาลทองถิ่นมีอิสระในการปกครอง
ตนเองโดยเฉพาะยอมรับใหมีการแตงตั้งชนชั้นนําในทองถิ่นมาปกครองกันเอง26
รูปแบบใหมของการรวมประเทศราชเดิมและหัวเมืองชั้นนอกใน พ.ศ. 2443-2444 ไดเริ่ม
ดําเนินการอยางกะทันหันและเรงดวน ขั้นตอนของรัฐไทยในการดําเนินการตอหัวเมืองมลายูเริ่มจาก
ในป พ.ศ. 2442 ไดมีการยกเลิกเครื่องราชบรรณาการและเงินสวย และในป พ.ศ. 2444 ชื่อของหัว
เมืองมลายูทั้งเจ็ดไดถูกเปลี่ยนไปเปน”บริเวณเจ็ดหัวเมือง” ในทันทีที่พระราชกําหนดเกี่ยวกับการ
ปกครองในบริ เวณเจ็ ดหัวเมื องไดถู กประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เมื่ อเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2444
ขาหลวงประจําหัวเมืองบริเวณเจ็ดหัวเมืองไดรับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงขาหลวงใหญ ไดรับคําสั่ง
ใหพํานักอยูที่ปตตานีและใหไปเยี่ยมเยียนหัวเมืองอื่นๆอีกหกหัวเมืองอยางนอยที่สุดหัวเมืองละสอง
ครั้งต อป ในแต ละหั วเมื องมี “กองบัญชาการเมือง” ตั้ งอยู รัฐบาลมี อํานาจเหนือองคกรนี้โดยการ
แตงตั้งสมาชิกสามจากสี่คนคือ ปลัด ผูพิพากษาและเจาหนาที่สรรพากร ขาหลวงมลายูเปนที่รับรูกัน
ในฐานะหัวหนากองบัญชาการเมืองแตวาตําแหนงของเขาเปนแตเพียงในนามเทานั้น กรมหลวงดํารง
ราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งพระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค) เปนขาหลวงใหญ
คนแรกของบริเวณเจ็ดหัวเมืองเพื่อจัดการปกครองแบบใหม หลังจากนั้นวงจรความรุนแรงจากการ
ตอตานก็เกิดขึ้นอีกครั้งจากชนชั้นนํา 7 หัวเมือง
การดํา เนินการปฏิรูป การปกครองทําใหเกิดการคัดคานตอตา นอยางรุนแรง และต อเนื่อง
โดยเฉพาะภายหลังจากการปฏิรูปการปกครองในป พ.ศ. 2445 (1902) เกิดคลื่นของการกบฏและการ
25

ความจริงสองแบบที่ตอสูกันก็คือประวัติศาสตรของการสรางรัฐชาติของสยาม กับประวัติศาสตรของทองถิ่นหรือของปาตานีที่ถูก
รุกรานและเปนความอับยศของชนชั้นนําที่ถูกรุกรานยึดครอง ขอเท็จจริงอันนี้ตองยอมรับวาเปนสิ่งที่ดํารงอยู ดังนั้นการตอสูในปจจุบัน
สวนหนึ่งก็คือ “อดีตที่ทําสงครามกันนั่นเอง” สมบัติ จันทรวงศ, พูดไปสองไพเบี้ย ทําความเขาใจกับสิ่งที่นักการเมืองไทย (ไม)พูด,
กรุงเทพ: คบไฟ, น. (22) ธงชัย วินิจกุลก็อธิบายความจริงอีกดานหนึ่งในลักษณะเชนเดียวกัน ดูใน ธงชัย วินิจกูล, “เรื่องเลาจากชายแดน
,” สุจิตต วงษเทศ, รัฐปตตานีใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร, กรุงเทพ: สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, 2547 , 2-30.
26
ตัวอยางเชน การแตงตั้งญาติมิตรของผูปกครองเขาดํารงตําแหนงเดิมในเขตปกครองของตนเอง ตําแหนงราชามุดา เปอตวน มันตรี ตํา
มะหงงและเบนดาฮาลาในรัฐมลายู รัฐดังกลาวมีอิสระในการจัดการทางการเงินและมีอํานาจเต็มในทางการศาล ดูใน เตช บุนนาค, อาง
แลว, หนา 41-3 ในกระบวนการนี้ เจาผูครองปตตานีถูกแตงตั้งจากเจาในเชื้อสายราชวงศแหงรัฐ กลันตันที่มีความขัดแยงภายในราชวงศ
และหนีไปพึ่งพาสยาม ในป พ.ศ. 2385 (1842) เต็งกูมาหหมุด (เต็งกูปะสา) เปนเชื้อสายกลันตันถูกแตงตั้งเปนสุลตานมาหหมุดในราช
ทินนามไทยวา “พระยาตานี” นับตั้งแตนั้นเปนตนมาปตตานีถูกปกครองโดยราชาสายกลันตันซึ่งแตงตั้งโดยราชสํานัก สยาม ดูใ น
Syukri, Ibid., p. 71-72
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ลุกฮือตอตานในพื้นที่ที่ในปจจุบันคือจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ปรากฏการณตอตานรัฐไทย
ดังกลาวเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2446 (1903) โดยมีรายาแหงเมืองปตตานี ตนกู อับดุลกาเดร กามารุดดิน
เปนผูประสานงานการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานอํานาจรัฐสยาม ในกระบวนการนี้ทานอับดุลกาเดรได
เสนอยุ ทธศาสตร 2 ดา นคือ ทํ าการต อตา นรั ฐไทยเพื่อใหเกิดการปราบปรามจากฝ ายไทยหรื อจุ ด
ประกายการกอกบฏลุกขึ้นสูอยางรุนแรงตอระบบใหม ในขณะเดียวกันก็จะพยายามแสวงหาการ
สนับสนุนจากตางประเทศโดยการแทรกแซงจากภายนอกคือ อังกฤษ27 รายาแหงเมืองปตตานีไดสง
หนั ง สื อ ร อ งเรี ย นไปยั ง ผู ว า การอั ง กฤษแห ง Straits Settlements ในสิ ง คโปร คื อ นาย Frank
Swettenham ขอใหอังกฤษเขาแทรกแซงกรณีปตตานี แตรัฐบาลลอนดอนเลือกที่จะไมแทรกแซง
นโยบายของประเทศไทยในกรณีปตตานี เพราะการแทรกแซงตอไทยจะทําใหมีผลกระทบตอฐานะที่
เปนรัฐกั นชนระหวา งอิ นโดจีนของฝรั่ง เศสและอาณานิคมอินเดีย ของอังกฤษ นอกจากนี้ รัฐบาล
อังกฤษยังมีแผนที่จะผนวกเอารัฐมาลายูที่เคดาห ตรังกานู กลันตันและปะลิสซึ่งขณะนั้นยังอยูภายใต
อํานาจของไทย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่อังกฤษจะไมทําใหไทยรูสึกเปนปฏิปกษในเรื่องปตตานี28
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นมีบริบทความตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกอนหนานี้ ดังที่กลาวไปแลววามี
ความละเอียดออนในการจัดความสัมพันธทางอํานาจระหวางสยามกับปตตานีในยุคเดิม เพราะรัฐ
สยามหลั ง จากการยึ ด ครองในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น พยายามใช ก ารปกครองแบบยื ด หยุ น
คลุ ม เครื อและการจัดการดั งกล า วดู เสมื อนมี ก ารยิ นยอมกันทั้ งสองฝา ย การจั ดการความสัม พั นธ
ระหวางราชสํานักกรุงเทพกับหัวเมืองมลายูตั้งแตตนกรุงรัตนโกสินทรไมมีความราบรื่นนักหลังจาก
การที่ ฝ า ยสยามได รั บ ชั ย ชนะในสงครามกั บ สุ ล ต า นมาห หมุ ด ทํ า ให เชื่ อกั น ว า ป ตตานี ก ลายเป น
ประเทศราชของสยาม หลังจากนั้นก็มีการแบงเปนเจ็ดหัวเมือง ในชวงของการจัดการปกครองใน
ลักษณะประเทศราชมีการกอจลาจลและกบฏตอตานหลายครั้ง กระทั่งมีการสถาปนาใหสุลตานที่มี
เชื้อสายราชวงศ กลั นตันมาเปนพระยาป ตตานี และแตงตั้ งในฐานะ “พระยาวิ ชิตภักดี ศรี สุรวั งศา
รั ต นาณาเขตประเทศราช”29 ตั้ ง แต นั้ น เป น ต น มา เชื้ อ สายชนชั้ น นํ า ในเจ็ ด หั ว เมื อ งมลายู ก็ มี
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Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, 1982, p. 51-52
W.K. Cheman, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, New York: Oxford
University Press, 1990, p. 62.
29
ตนกูปะสา (Tungu Besar) หรือ Mahmud เปนเชื้อสายราชวงศกลันตันที่เดินทางไปอยูที่สงขลาหลังจากกรณีพิพาทในเมืองกลันตันใน
ป พ.ศ. 2385 (1842) และทางการไทยสงกําลังไประงับขอพิพาท หลังจากนั้นตนกูปะสาไดรับการสถาปนาเปนพระยาปตตานี เมื่อพระ
ยาปตตานี (ตนกูปะสา) ถึงแกกรรม บุตรชายคือตนกูปุเต (Tungku Putih) ไดรับการสถาปนาเปนพระยาปตตานี และไดยศเปน พระยา
วิชิตภักดีศรีสุรวังศารัตนาณาเขตประเทศราช ในป พ.ศ. 2399 (1856) ตั้งแตนั้นเปนตนมายศของเจาเมืองหรือรายาของเจ็ดหัวเมืองก็ถูก
ตั้งอยางเปนทางการในราชทินนามไทย เชนเจาเมืองยะลาเปนพระยาณรงคฤทธี ศรีประเทศ วิเศษวังศา เจาเมืองสายบุรีเปนพระยาสุริย
สุนทร บวรภักดี ศรีมหารายา มัตตาอัปดุล วิบูลยขอบเขตประเทศมลายู เจาเมืองรามันเปนพระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร สุรินทรวิ
วังศา เจาเมืองระแงะเปนพระยาภูผาภักดี ศรีสุวรรณประเทศ วิเศษวังสา เจาเมืองหนองจิกเปนพระยาเพชราภิบาลนฤเบศร วาปเขต
มุจลินท นฤบดินทรสวามิภักดิ์ เจาเมืองทั้งหมดเปนคนเชื้อสายมลายู ยกเวนหนองจิกที่เปนคนสยาม ดูในพงศาวดารเมืองปตตานี ใน
28
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ความสัมพันธแนบแนนกับสายวงศของกลันตันและการปกครองและการบริหารที่ขึ้นตอสยามก็มี
ลักษณะคอนขางจะสงบราบรื่น30 แตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาจากผูนําในพื้นที่ เพื่อตอตานอํานาจไทย การกอกบฏหรือความวุนวายไดเกิดขึ้นใน
เมืองระแงะ เมืองรามันและเมืองสายบุรี เจาผูครองเมืองระแงะเปนผูดื้อดึงที่สุดในสายตาของรัชกาลที่
5 และถูกจับสงไปคุมขังที่จังหวัดสงขลาในป พ.ศ. 2444 (1901) เจาเมืองระแงะจึงเปนเจาเจ็ดหัวเมือง
มลายูคนแรกที่ถูกจัดการโดยทางการไทยหลังการปฏิรูปการปกครอง อีกกรณีหนึ่งก็คือเมืองสายบุรี
รายาสายบุรีบอยคอตตอตานศาลศาสนาใหมที่จัดตั้งโดยฝายไทย ตอมาในป พ.ศ. 2445 ผูใหญบาน
และผูพิพากษาศาลอิสลามในเมืองรามันพากันลาออกพรอมกันเพื่อเปนการประทวงรัฐไทย ตอมาใน
ป พ.ศ. 2446 เจาสายบุรียอมมอบตัวตอฝายไทย เพราะรัฐไทยสงกองกําลังตํารวจไปประจําที่สายบุรี
ในป พ.ศ. 2445 เจาเมืองรามันก็ถูกจับตัวหลังจากเกิดจลาจลขึ้นทั่วไปในเมืองรามัน31
ในอีกดานหนึ่ง ทางการไทยไดมีการปฏิบัติการอยางรวดเร็วเพื่อระงับการตอตานการปฏิรูป
กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดสงปลัดทูลฉลองคือพระยาศรีสหเทพ (เสง วิริยศิริ) และสมุหเทศาภิบาล
มณฑลนครศรีธรรมราช พระยาสุขุมนัยวินิจ (ปน สุขุม) ไปจัดการกับเจาเจ็ดหัวเมืองที่ไมยอมรับการ
เปลี่ ย นแปลง ข า ราชการทั้ ง สองเดิ นทางไปในเรื อป นซึ่ ง ทํ า ให อํา นาจรั ฐสยามเข ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น ใน
ทามกลางเหตุการณทั้ง หมดดั งกลา ว รัฐสยามรูดีวาตนกู อับดุล กาเดรมีการสรา งความสัมพั นธกั บ
อังกฤษ จึงไมยอมเสี่ยงที่จะเจรจาดวย ตอมาฝายไทยไดสงเรือปนและกําลังทหารมาที่เมืองปตตานี
และจับอับดุลกาเดรไว มีการตอตานเกิดขึ้นตอเนื่อง เชนไดเกิดกบฏน้ําใสขึ้นใน ป พ.ศ.2462 ผูนํา
กบฏดังกลาวคืออับดุลกาเดกามารูดินซึ่งเปนญาติของเจาเมืองในหมูบานแหงหนึ่งชานเมืองปตตานี32
นอกจากความขัดแยงในเรื่องโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจ ประเด็นปญหาที่
เกิดการกบฏตอตานรัฐไทยในชวงเวลาดังกลาวก็ยังสะทัอนใหเห็นปมเงื่อนสําคัญของการตอสูเพื่ออัต
ลักษณทางชาติพันธุและศาสนาของชาวมลายูมุสลิมในหวงเวลาประวัติศาสตรอันยาวนานซึ่งตอมาได
ถูกกระทําใหตกทอดมาจนถึงปจจุบัน ในทางวิชาการ ความสัมพันธทางเครือญาติ ศาสนาและชาติ
พันธุเปนความสัมพันธแบบเกาแกตามลักษณะสังคมแบบดั้งเดิม (primordial attachment) ซึ่งถือเปน
ตนทุนเดิมที่สังคม “มีอยูแลว” (‘givens’ of social existence) ตนทุนเดิมดังกลาวเปนแกนกลางของ
ทัศนา ทัศนมิตร, พระมหากษัตริยไทยกับปตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานูในสยามประเทศ, กรุงเทพ: ดอกหญา, 2548, หนา 160167; Syukri., Ibid, pp. 71-73
30
Syukri., Ibid, p. 72 ความสัมพันธระหวางชนชั้นนําราชวงศปตตานีกับกลันตันมีมาแตโบราณแลว ในยุคกอนหนาที่จะกลายเปน
ประเทศราชของสยาม หลังจากยุคสุลตานากูนิงในป พ.ศ. 2231 ไมมีผูสืบทอดราชวงศ จึงไดมีการแตงตั้งราชาบากาเตโละซึ่งมาจากสาย
ราชวงศกลันตันเปนกษัตริย สายราชวงศกลันตันเปนราชาของปตตานีตอมาถึง 8 พระองคจนถูกสยามยึดครอง Wan Kadir bin Che
Man, Muslim Elites and Politics in Southern Thailand, A thesis submitted for the degree of Master of Social Science Universiti Sains
Malaysia, 1983, p. 33
31
Surin Pitsuwan, Ibid., pp. 54-57
32
เมื่อขาหลวงไทยเดินทางมาปตตานีไดวางแผนจับตัวตนกูอับดุลกาเดหโดยอางวาขอเชิญทานอับดุลกาเดหมาปรึกษาราชการที่บาน
เมื่อเดินทางไปถึงทหารไทยก็ลอมจับตัวและพาตัวไปจากปตตานีทันที ดูใน Syukri., Ibid, p. 79
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ความสัมพันธทางสังคม อํานาจและความสัมพันธทางอํานาจ สิ่งเหลานี้เปนตนทุนเดิมของสังคมมลายู
และถูกนํามาเสริมตอในการตอสูในยุคตอมา ความผูกพันทางสายเลือดระหวางราชวงศปตตานีและ
รัฐกลันตัน รวมทั้งความผูกพันตามประเพณีระหวางผูนําทางศาสนาของทั้งสองรัฐตั้งแตยุคเริ่มตน
ของอิสลามในดินแดนดังกลาวเปนพื้นดินอันอุดมสมบูรณตอแรงกระตุนแหงความเปนเอกภาพใน
การตอสูในชุมชนดังกลาว33 นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหัวเมืองมลายูที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจของชนชั้นนําแบบเกาซึ่งก็คือชนชั้นนําศักดินาหรือเจาผูครองเจ็ดหัว
เมืองซึ่งมองวาการกระชับอํานาจของกรุงเทพเปลี่ยนสถานะและทําลายผลประโยชนของผูนําศักดินา
ของปตตานีอยางสิ้นเชิง ผูนําเหลานี้จึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะในโลกทัศนของมลายู
การขาดกษัตริยหรือ raja เปนการสูญสิ้นสถานภาพทางการเมืองของรัฐแบบเกาในแบบ kerajaan ดังที่
กลาวไปแลว34
ตั้งแตเริ่มกระบวนการผนวกปตตานีเขากับรัฐไทยของรัชกาลที่ 5 การกอกบฏและลุกขึ้นสู
นําพาโดยชนชั้นนําตามประเพณีนี้ทําใหทางการไทยรูสึกวาจะตองมีการแกไขโดยวิธีประนีประนอม
มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็เริ่มแสดงความกังวลพระทัยเกี่ยวกับนโยบายการ
โยงประเทศราชที่ดําเนินการไปดวยวิธีรุนแรงดังพระราชดํารัสที่วา “... เราปกครองหัวเมืองลาวและ
หัวเมืองมลายูทั้งเจ็ดคอนขางจะผิดไป อาจจะกลาวไดวาเรานําแบบการปกครองของตางประเทศมาใช
แตผิดแบบเขาไป เมื่ออังกฤษใชรูปแบบการปกครองนี้นั้น เขาใหคําแนะนําปฤกษาแกผูปกครองซึ่งถือ
เสมือนเปนเจาของหัวเมืองเหลานั้น ในทางตรงกันขาม เราถือวาหัวเมืองเหลานั้นเปนของเรา ซึ่งมัน
ไม จริ ง เพราะคนมลายู และคนลาวเขาจะถื อว า หั วเมื องเล า นั้ นเป นของพวกเขา เมื่ อเราพู ดว า เรา
ไววางใจเขา แทจริงเราก็ไมไดเปนอยางนั้น ...... เราแกตัวไมไดในเรื่องนี้ ฉันคิดวาการปกครองที่
ไมไดตรงไปตรงมาจะไมเกิดผลในทางการเชื่อใจกันและกัน และยังไมใหความสงบทางจิตใจอีก
ดวย”35
ผลที่ ตามมาก็ คือการตั ดสิ นใจอย างกะทั นหั นที่ จะผ อนขั้นตอนการโยงประเทศราชเข า สู
สวนกลาง ในพ.ศ. 2445 ที่กระทบตอชนชั้นนําเกา การโยงหัวเมืองตางๆของกัมพูชาเขาสูสวนกลาง
ไดยุติลงชั่วคราว ในภาคใตเจาเมืองระแงะไดรับอนุญาตใหกลับเมืองของตนเอง พระยาปตตานีก็
ไดรับอนุญาตใหกลับปตตานีเชนกัน หลังจากที่ใหสัญญาวาจะไมเขารวมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
และจะปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการโยกยายตําแหนง คือเปลี่ยนผูดํารงตําแหนงขาหลวง
ใหญคือพระยามหิบาลบริรักษ (สวัสดิ์ ภูมิรัตน) ไปรับตําแหนงแทนพระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค)
33

“....The givens are there, plus other ....” Surin Pitsuwan, Op.cit., p. 52
ชุลีพร วิรุณหะ, อางแลว, หนา 21
35
พระราชดํารัสตอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ ใน เตช บุนนาค, อางแลว, หนา 189-190 ในตอนทายพระราชดํารัส ทรง “เสียพระทัยที่
ไมมีทางออกแตอยางใดในขณะนี”้ ในพระราชดํารัสอีกวาระหนึ่งทรงยอมรับวาการตอตานจะตองเกิดขึ้นเพราะเราไปลิดรอนอํานาจ
ของผูนําเหลานี้ซึ่งพวกเขาไมใชหอย ปู ปลาที่จะยอมทนนิ่งอยูได
34
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ขาหลวงใหญคนแรกของหัวเมืองมลายูทั้งเจ็ด ซึ่งการกระทําดังกลาวนาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ปรองดองกับทองถิ่น
อยางไรก็ดี สถานการณใหมทางการเมืองภายนอกคือความสัมพันธระหวางอังกฤษ-ไทยซึ่ง
เริ่มดีขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2445-2450 ทําใหกระทรวงมหาดไทยเริ่มตนขั้นตอนสุดทายในการโยง
การปกครองของประเทศราชเดิมและหัวเมืองชั้นนอกเขาสูสวนกลาง ทําใหการปกครองหัวเมืองตางๆ
ในบริเวณหั วเมื องทั้ง เจ็ดก็ ถูก โยงเข าสู ส วนกลางเมื่ อ พ.ศ. 2449 ขั้ นตอนได เริ่ มต นขึ้นด วยการ
เปลี่ยนแปลงบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดใหเปนมณฑลหนึ่งซึ่งเรียกวามณฑลปตตานีตามชื่อหัวเมืองสําคัญ
ขาหลวงใหญคนแรกของบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดคือพระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค) ไดถูกสงกลับไปใน
ฐานะ “สมุหเทศาภิบาล” คนแรกของมณฑลนี้ นอกจากนี้มีการยุบหัวเมืองที่มีอยูหลายหัวเมืองลด
ฐานะไปเปนอําเภอและตําบล ดวยวิธีนี้สี่ในหัวเมืองทั้งเจ็ด แตเดิมคือหนองจิก รามัน ระแงะและยะ
หริ่งถูกลดลงเปนอําเภอ หนองจิกและยะหริ่งก็ถูกผนวกเขากับปตตานี เมืองรามันรวมเขาไปในยะลา
และเมืองระแงะรวมอยูในเมืองสายบุรี ในป พ.ศ. 2450 ปตตานี ยะลาและสายบุรีถูกใหชื่อใหมวาเปน
“จังหวัด” ชื่อของขาหลวงและขาหลวงบริเวณในมณฑลปตตานีไดถูกเปลี่ยนเปน “ปลัดมณฑล” การ
บริหารทางการศาลและการคลังของหัวเมืองชั้นนอกถูกโยงเขาสูสวนกลางเมื่อป พ.ศ. 245136 กลาว
โดยสรุป การปกครองแบบใหมทําใหเจ็ดหัวเมืองไดกลายเปนสี่จังหวัด นับตั้งแตป พ.ศ. 2449 คือ บาง
นรา ปตตานี ยะลาและสายบุรี ดินแดนสวนหนึ่งของรัฐเคดาหไดถูกแยกมาตั้งเปนจังหวัดสตูล เคดาห
ปะลิส กลันตั นและตรังกานูถูกตัดยกไปใหอัง กฤษตามสนธิ สัญญาสยาม-อั งกฤษในป พ.ศ. 2452
(1909)37
จากภูมิหลังประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงและลดอํานาจโครงสรางชนชั้นนําปตตานีทั้ง
ในกลุมชนชั้นนําที่เปนผูปกครองเกาและผูนําศาสนาทําใหเกิดเงื่อนไขของการตอสูและตอตานทาง
การเมือง ประเด็นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงนี้ที่มีความหมายตอประวัติศาสตร
ชาตินิยมของชาวมลายูมุสลิมก็คือ การจัดรูปแบบการบริหารใหมในพื้นที่นี้ในที่สุดก็บีบบังคับใหรา
ยามลายูและชนชั้นนําพื้นเมืองตองยกอํานาจใหแกทางการไทย ทันทีที่อังกฤษใหการรับรองอยางเปน
ทางการตอการปกครองของไทยในภูมิภาคนี้ในป พ.ศ. 2452 การครอบครองของประเทศไทยตอ
ราชอาณาจักรมลายูปตตานีเดิมก็เปนอันเสร็จสิ้นอยางสมบูรณแบบ”38
ประวัติศาสตรทองถิ่นจึงบันทึกไววา เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2445 ระบบสุลตานของปตตานีก็ถึง
วาระสุดทาย แตกระบวนการนี้เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2328 ซึ่งเปนปที่ถูกยึดครอง และตอมาถูกแยกเปน
36

เตช บุนนาค, เพิ่งอาง, หนา 195-6 ควรบันทึกไวอีกดานหนึ่งดวยวาสําหรับนักประวัติศาสตรมลายู ป พ.ศ. 2445 เปนปของการลม
สลายครั้งสุดทายของชาติ ปตตานี เป นการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของรายาและการทําลายอํ านาจอธิราชของชาวมลายูในประเทศ
ปตตานีแ ละการจํ านําสิ ทธิ เ สรี ภาพ อิ ส รภาพของป ตตานีใ นมื อ ของสยาม ป นี้ จึ ง เปน ป สุด ท ายที่โชคร ายที่ สุด ของประวั ติศาสตร
ราชอาณาจักรมลายูปตตานี ดูใน Syukri., Ibid, p. 81
37
Wan Kadir bin Che Man, op., cit, p. 17.
38
Wan Kadir bin Che Man, Ibid., p. 38.
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สวนๆในป พ.ศ. 2359 ดังนั้นปตตานีเริ่มสูญสลายเอกลักษณของตนเองอยางชาๆ ความสูญสลายของ
ระบบการเมืองแบบสุลตานถูกตีความวาเปนการสิ้นสุดสถานะแหงความเปนรัฐ เปนการสูญเสียทั้ง
สถานะแหงรัฐมลายูและในสถานะรัฐเอกราช เมื่อเจาเมืองที่ปกครองถูกแบงเปนหัวเมืองเล็กๆ 7 เมือง
และเจาเมืองถูกแตงตั้งโดยรัฐสยาม เมื่อสยามประกาศใหเปนการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง การ
ปกครองการบริ ห ารของป ต ตานี ก็ เ ปลี่ ย นไป โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งมีการตั้งผูพิพากษา ผูวาราชการ รองผูวาราชการ พรอมเจาหนาที่ของตนเอง
“.....ในสถานที่ ของบรรดาเจา เมืองมลายู หมายความวา เป นการเริ่ม ตนอย างเปนทางการของการ
ควบคุมโดยตรงของกรุงเทพที่มีตอปตตานี ……..”39
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการรัฐไทยตอชนชั้นนําทางศาสนา
มาตรการที่ สําคัญอีกประการหนึ่ง ในการบูรณาการของกรุงเทพก็ คือการใชก ฎหมายไทย
แทนที่กฎหมายชาริอะและอาดัด (Sharia and adat laws) ยกเวนกรณีกฎหมายครอบครัวและมรดก
ในขณะที่มาตรการทางการบริหารและการคลังของการปฏิรูปทําใหชนปกครองศักดินาเกาไมพอใจ
การยกเลิกกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณีกระตุนความรูสึกในสวนลึกของคนมลายูมุสลิม
โดยทั่วไปซึ่งมองวาความผูกพันทางศาสนาเปนแกนกลางของการดํารงชีวิตและความศรัทธาที่พวก
เขายิ น ยอมที่ จ ะเสี ย สละแม ชี วิ ต เพื่ อ ให ไ ด ม า 40 ตั ว อย า งของความพยายามในการต อ ต า นการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวก็คือขอเรียกรองของเจาเมืองปตตานีเต็งกูอับดุลกาเดห กามารุดดิน
ในชวงขณะที่มีการเจรจากับตัวแทนของฝายสยามเรื่องการมอบอํานาจใหรัฐสยาม เจาเมืองปตตานี
ขอใหเมืองปตตานีมีการบริหารเชนรัฐเปรัค กลาวคือใหเจาเมืองยังคงมีอํานาจบางอยาง พรอมทั้งมี
การใช ก ฎหมายอิ ส ลามและภาษามลายู เ ป น ภาษาของทางราชการ แต ไ ด รั บ การปฏิ เ สธ นั ก
ประวัติศาสตรทองถิ่นยังมีหลักฐานอางวาทางการไทยหลอกเจาเมืองปตตานีเพื่อใหลงนามในสัญญา
แตสัญญากลับถูก แปลเปนภาษามลายูจากภาษาไทยซึ่งมีขอความไมตรงกับความตองการของเจ า
เมือง41 จะเห็นไดวาความตองการของเจาเมืองปตตานีก็คือรักษาลักษณะสําคัญของรัฐสุลตานมลายู
คือกฎหมายอิสลามและภาษามลายู เพราะลักษณะที่สําคัญของรัฐสุลตานแบบปตตานี (Sultanate) ก็
คือระบบการเมืองใน “สภาพสังคมที่เนนหนักในดานศาสนา ระบบนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของชาริอะห
(sharia) และการปฏิบัติตามประเพณีสังคมมลายูยุคกอนอิสลามซึ่งมีอยูกอนแลวหรือที่เรียกวา อาดัด
(adat) และระบบนี้จะถูกปกครองโดยคนมุสลิมที่คอนขางเครงครัดทางศาสนา … ”42
39

Ahmad Fathy Al-Fatani, Pengantar Sejara Patani ประวัติศาสตรปตตานี แปลโดย Nik Abdul Rakib Sirimethakul, โครงการจัดตั้ง
สถาบันสมุทรรัฐ เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2543, หนา 59
40
นี่เปนคําอธิบายของนักประวัติศาสตรการเมืองทองถิ่นที่มีนัยชาตินิยมสูง ดูใน W.K. Cheman, Ibid., 63
41
Ahmad Fathy Al-Fatani, อางแลว,.หนา 59.
42
คํานิยามระบบสุลตานปตตานีโดย W.K. Che Man, op.cit., p.41 ซึ่งมีลกั ษณะคลายระบบสุลตานของโมโรในฟลิปปนสตอนใต
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กลุมคนที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทางศาสนาในโครงสราง
อํานาจชนชั้นนําในสังคมมลายูปตตานีในที่นี้ก็คือชนชั้นนําทางศาสนา ผูนําทางศาสนาเชื่อวาการ
ยินยอมตออํานาจการปกครองที่ไมใชอิสลามเปนสิ่งที่ไมอนุมัติในอิสลาม ดังนั้นชนชั้นนําทางศาสนา
จึ ง ร วมมื อกั บ ชนชั้ นสู ง ในการต อต า นการปฏิ รู ป ตั วอย า งเช น กรณี ข องสายบุ รี และรามั นที่ มี ก าร
ประทวงตอคําสั่งของรัฐไทยโดยชนชั้นนําทางศาสนา ในหวงเวลาหลังจากนั้นบทบาทการตอสูทาง
การเมืองของชนชั้นนําทางศาสนาก็สูงเดนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสองประเด็นคือ เรื่องระบบ
ยุติธรรมหรือกฎหมายอิสลามและระบบการศึกษาของมลายูอิสลาม
ประวัติศาสตรการตอสูและความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐไทยและปตตานีสะทอนให
เห็ นความเข ม แข็ ง ของโครงสร า งชนชั้ น นํ า ของป ตตานี ที่ มี ค วามต อเนื่ อ งยาวนาน ชนชั้ นนํ า ตาม
ประเพณี (traditional elites) ของปตตานีประกอบดวยผูรูทางศาสนาหรือ ulama และอดีตผูนําสายเจา
เมืองหรือรายาแหงเจ็ดหัวเมืองมลายู พิจารณาจากพื้นฐานเดิม ชนชั้นนําทั้งสองกลุมมีความใกลชิดกัน
มากตั้งแตอดีต Wan Kadir bin Che Man (1983) นักวิชาการชาวมลายูปตตานีอธิบายภาพนี้ไดอยาง
ชัดเจนเมื่อเขาอธิบายว า ความผูกพันระหวางชนชั้นนําทางการเมืองหรื อกษัตริ ยกับชนชั้ นนําทาง
ศาสนาตั้ งแตเริ่ม การเปลี่ ยนศาสนาของผูนําป ตตานี เป นอิ สลาม บุ คคลสํ าคั ญผู หนึ่ งคื อ เช็ คซาอิ ด
เดินทางมาปตตานีเพื่อตั้งหมูบานชื่อกําปงปาสาย ซึ่งเปนชุมชนอิสลามที่เจริญรุงเรืองโดยมีทานซาอิด
เป นครูส อนศาสนา หลั ง จากป ตตานี ก ลายเป นรั ฐอิ ส ลาม เช็ คซาอิ ดได รับ การแต งตั้ ง เป นครู ส อน
กฎหมายอิสลามและนิติศาสตรประจําราชสํานักซึ่งไดรับพระราชทานนามวา Dato Sri Raja Faqih
อาจจะกลาวไดวาชนชั้นนําทางศาสนาอิสลามคนแรกในปตตานีก็คือทานเช็ค ซาอิดผูนี้ ซึ่งกลายเปน
สัญลักษณของอํานาจทางศาสนาของชาวมุสลิม ทานมีบทบาทในการกระตุนเตือนใหกษัตริยปตตานี
สรา งมั สยิ ดเพื่อเผยแพร การศึ กษาอิส ลาม มัส ยิดเหลา นี้ไ ดก ลายเป นศู นย กลางของการศึก ษาและ
กิจกรรมทางศาสนาที่ กลุม ผูนําทางศาสนาอิ สลามค อยๆพั ฒนาตนเองและกลายเป นชนชั้ นนํ าที่ มี
อํานาจในสังคมปตตานีทั้งหมด
เหตุผลสําคัญที่ทําใหพวกชนชั้นนําทางศาสนามีสถานภาพแหงอํานาจสูงก็คือความผูกพัน
ใกลชิดกับผูปกครอง โดยเฉพาะอํานาจของพระราชวัง และยังมีความสัมพันธใกลชิดกับพอคาที่มี
ความมั่งคั่งร่ํารวยซึ่งถูกมองวาเปนตัวแทนของอารยธรรมที่เหนือกวา นอกจากนี้พวกเขายังถูกมอง
ดวยความเคารพยําเกรงในฐานะนักปฏิรูปซึ่งปลดแอกคนจากโซตรวนแหงระบบชนชั้นวรรณะใน
แบบเกา ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นผูนําศาสนายังทําใหเกิดสํานึกแหงการเปนเจาของใหกับชุมชนในวง
กวางโดยกาวขามพนเขตแดนของทองถิ่นและภูมิภาค อิทธิพลของชนชั้นนําทางศาสนาในราชสํานัก
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ปตตานีมีความลึกซึ้งมาก มีการแตงตั้งผูนําทางศาสนาในตําแหนงสําคัญหลายตําแหนงเชนเปนผูสอน
ศาสนาและเปนที่ปรึกษาเปนตน43
ในเมื่อชนชั้นนําตามประเพณีซึ่งเปนชนชั้นปกครองเกาและชนชั้นนําทางศาสนามีอํานาจ
มากในโครงสรา งสังคม การดํา เนินการทางการเมืองที่กระทบต ออํานาจของกลุ มอํานาจดัง กลา ว
ยอมจะทําใหเกิดปญหาและวิกฤติการณทางการเมือง ดังที่กลาวไปแลววาการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5
ทําใหอํานาจชนชั้นนําตามประเพณีไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและมีผลตอวิกฤติการณทางการเมือง
ในยุคตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน อยางไรก็ตาม เราไมควรมองขามพลวัตและการปรับตัวภายในของ
โครงสรางอํานาจที่เกิดขึ้นในกระบวนการตอสูและความขัดแยงทางการเมืองเหลานี้ดวย พลวัตและ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งภายในตัวของกลุมชนชั้นนําเองและเกิดจากตัวแปรสถานการณภายนอก
เชนนโยบายและการตอสูกับรัฐไทย หรือเกิดจากพลังภายนอก อิทธิพลจากปจจัยระหวางประเทศ
พลวัตเหลานี้ทําใหบทบาททางการเมืองของชนชั้นนําปตตานีมีวิวัฒนาการที่ซับซอนตามไปดวย
จะเห็นไดวารัฐสยามมีนโยบายสองดานตอกลุมที่ไมเห็นดวยหรือตอตานนโยบาย คือการ
ปราบ กดดันและการประนีประนอมกับชนชั้นนําเดิมของปตตานี ภาพที่เห็นไดชัดในประวัติศาสตรก็
คื อ การยึ ด ครองในสมั ย ต น รั ต นโกสิ นทร แ ละการปราบปรามการก อกบฏครั้ ง ต า งๆ รวมทั้ ง การ
แบ ง แยกและปกครองด วยการแบ ง การปกครองเป นหั วเมื อ งมลายู ทั้ ง เจ็ ด แต ใ นอี ก ด า นหนึ่ ง ก็ มี
นโยบายการประนีประนอมและปรับตัวใหเขากันได ตัวอยางเชนการดึงคนกลุมนี้มาอยูในโครงสราง
อํานาจของรัฐและทําใหพวกเขารูสึกเปนสวนหนึ่งของรัฐไทย นโยบายแบบนี้แสดงออกในการที่
สยามยอมใหชนชั้นนํากลันตันมาเปนเจาเมืองหรือรายาในสมัยแหงความสงบและประนีประนอม
ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2399 ก อ นที่ จ ะมี ก ารปฏิ รู ป การปกครองในสมั ย รั ช กาลที่ 5 ต อ มาในสมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชยจนถึงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายรัฐไทยตอหัวเมืองมลายูก็คือ การ
เพิกเฉยดวยเจตนาอันดีของราชาธิราช หรือ “Benign neglect”44 ความหมายของนโยบายดังกลาวก็คือ
ยอมรับศาสนาอิสลามวาเปนศาสนาของคนมลายูทางใต แตไมพ ยายามทําอะไรมากกวานี้ในการ
แสวงหาความจงรักภักดีของผูนํา “ ..... ตราบใดที่ยังไมมีการตอตานอยางเปดเผย ก็ใหถือวาเหตุการณ
ปกติ....” แตถาวิกฤติเกิดขึ้นก็จะมีการจัดการแกไขเปนกรณีเฉพาะรายไป กลาวในอีกแงหนึ่งวิธีการ
แบบนี้ก็คือจงใจที่จะไมมีนโยบายที่ชัดเจน ไมมีการจัดการอยางเปนระบบ เหตุที่มีนโยบายอยางนี้
เพราะรัฐไทยยังไมมีประสบการณการจัดการกับวัฒนธรรมที่ตางจากตนเอง
ในอีกดานหนึ่ง ชนชั้นนําตามประเพณีสองฝายคือสายชนชั้นปกครองหรือรายาแหงปตตานี
และสายผูนําทางศาสนาก็มีวิวัฒนาการของการตอสูและปรับตัวกับรัฐไทยในลักษณะที่แตกตางกันไป
43

Wan Kadir bin Che Man, Ibid, pp. 29-30 เมื่อทานอับดุลกาเดหรายาคนสุดทายของปตตานีถูกสงไปควบคุมตัวที่พิษณุโลก ในป พ.ศ.
2446 มีเรื่องเลาวาทานอับดุลกาเดหไดพาครูสอนศาสนาไปอยูดวยหนึ่งคนในฐานะที่ปรึกษาแมจะอยูในเรื่อนจํา ซึ่งแสดงใหเห็นความ
ผูกพันใกลชิดระหวางชนชั้นนําทั้งสองกลุม
44
Surin Pitsuwan, Ibid, p. 102

28

ดวย ถึงแมทั้งสองฝายจะมีบทบาทรวมกันอยางคอนขางเขมแข็งในการตอตานรัฐไทยในระยะแรก
กลุมผูนําตามประเพณีสายรายาเกาพยายามตอตานรัฐไทยทั้งดวยการสนับสนุนขบวนการตอตาน การ
ลุกขึ้นสูของประชาชนและดวยการหาฐานสนับสนุนจากภายนอก การปะทะลุกฮืออยางรุนแรงครั้ง
สุดทายระหวางคนมลายูปตตานีกับรัฐไทยเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2465 ที่หมูบานน้ําใส อําเภอมายอ จังหวัด
ปตตานี45 เมื่อชาวบานปฏิเสธที่จะเสียภาษีและคาเชาที่ดินใหกับเจาหนาที่ของรัฐ มูลเหตุของการกอ
ความไมสงบนี้เกิดจากการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาภาคประถมภาคบังคับ ในป
พ.ศ. 2464 ในป พ.ศ. 2465 เกิดการลุกขึ้นสูอีกครั้งเพราะเจาหนาที่รัฐไปปดโรงเรียนสอนศาสนาทําให
เกิดการลุกขึ้นตอตาน ทั้งสองกรณีรัฐตองสงกําลังทหารไปปราบปราม46 ผูนําที่สนับสนุนขบวนการ
ตอสูในขณะนั้นก็คือตนกู อับดุลกาเดห กามารุดดิน รายาองคสุดทายของปตตานีซึ่งหนีไปอยูที่กลัน
ตันหลังจากนั้นจนสิ้นชีวิต47 หลังจากนั้นตนกูมะมุด มะไฮยิดดินซึ่งเปนบุตรของอดีตรายาอับดุลกา
เดหก็ เขา รวมขบวนการตอต านไทย ในป พ.ศ. 2487 ตนกู อับ ดุล ยาลาลบิ นตนกู อัลดุ ลมุ ตตาลิ บ
บุตรชายของอดีตรายาแหงเมืองสายบุรีซึ่งมีชื่อไทยวาอดุลย ณ สายบุรีก็เปนผูนําเกาอีกคนหนึ่ง ที่มี
บทบาทเขารวมขบวนการตอตานรัฐไทย48
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความตองการของอังกฤษที่จะผนวกดินแดนปตตานีไป
เปนสวนหนึ่งของมลายาถูกบีบจากสหรัฐอเมริกาใหตองละทิ้งแนวคิดแยกดินแดนไปรวมกับมลายา
ดัง กล า ว เพราะสหรั ฐอเมริ ก าตองการสร า งสั นติ ภาพและเสถี ย รภาพในเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต
อังกฤษเองก็ประสบปญหาความอดอยากในอาณานิคมและตองการขาวและอาหารมาเลี้ยงอาณานิคม
ประเทศที่ผลิตขาวไดคือประเทศไทย และไทยก็ตองการแลกเปลี่ยนการสงขาวใหอังกฤษแลกกับการ
รักษาดินแดนเดิมของตนเองไว ชนชั้นนําสายเจาจึงประสบความลมเหลวในการตอสูเพื่ออิสรภาพ
ของป ตตานี 49 เพราะอั ง กฤษละทิ้ ง ประเด็ นป ตตานี ออกไปจากการเมื องเพื่ อ ก อตั้ ง รั ฐมลายาหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ความลมเหลวดังกลาวนํามาสูพัฒนาการใหมของชนชั้นนําในการตอสูทาง
45

การกอขบถครั้งนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรภายหลัง พบวาเปนเพียงการที่เจาหนาที่ปกครองทองถิ่นตื่นเตนเกินไปกวาความ
เปนจริงที่มีอยู มิใชการกอขบถจริงๆ ดูรายละเอียดใน พรรณงาม เงาธรรมสาร “กระบวนการบูรณาการรัฐชาติไทยกรณีจังหวัดชายแดน
ใต บทเรียนจากระบบเทศาภิบาลในรัชกาลที่ 6” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรในสวนภูมิภาค
(ภาคใต) ประจําป 2550, โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดสงขลา 2550.
46
ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตไทย, กรุงเทพ: โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549, หนา 61
47
Syukri, Ibid, p. 84
48
ธเนศ อาภรณสุวรรณ, อางแลว, หนา 80-1
49
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 มีรายงานวาตนกูมะไฮยิดดินเขารวมกับอังกฤษเพื่อตอตานการยึดครองของญี่ปุนโดยมีความหวังวา
จะไดรับการสนับสนุนจากอังกฤษใหปลดปลอยปตตานีจากประเทศไทย ตนกูมะไฮยิดดินไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉลองของอังกฤษที่
อินเดียและมีคํากลาวอวบพรจากนายทหารอังกฤษวา Long Live the King of Pattani ขาวนี้ถูกสงตอมายังประเทศไทยทําใหนายปรีดี
พนมยงคซึ่งเปนผูนําขบวนการเสรีไทยพยายามดําเนินการทางการเมืองโดยผานนายแชม พรหมยงคเพื่อแกปญหาของปตตานีโดยเร็ว ดู
บันทึกคําบอกเลาของนายแชม พรหมยงคใน สุพจน ดานตระกูล, อางแลว, หนา 78-9
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การเมืองของปตตานี ชนชั้นนําเกาที่มีเชื้อสายเจาเชน มะไฮยิดดินและตนกูยะลาตองถอยออกไปเพื่อ
หลีกทางใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ชนชั้นนําอีกกลุมหนึ่งเพื่อทําการตอสู คนพวกนี้มีความมั่นใจจากฐาน
ทางวิชาการที่กําเนิดในโรงเรียนปอเนาะ คนกลุมนี้ก็คือผูนําศาสนา โตะครู อุลามาอฺและอิหมาม อุลา
มาอฺเปนตัวเชื่อมระหวางเชื้อพระวงศและนักการเมืองมลายูมุสลิมซึ่งเปนญาติเชื้อสายชนชั้นนําเกา ถึง
ตอนนี้ อุลามาอฺจึงเปลี่ยนจากนายหนาตัวแทนผูมีอํานาจ (power broker) กลายมาเปนนักตอสูการเมือง
ดวยตนเอง50
เป น ที่ น า สั ง เกตว า บทบาทของผู นํ า ศาสนาในการต อ สู เ พื่ อ รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ เ กิ ด ขึ้ น โดย
โครงสรางเดิมที่มีอยูแลวดังที่กลาวไปขางตน และยังเกิดขึ้นโดยสถานการณบังคับ นักประวัติศาสตร
มองวา สิ่งที่เกิดขึ้นในชวงของการสรางรัฐชาติสมัยใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือการบูรณาการ แตเปน
“...การบูรณาการดินแดนมิใชบูรณาการชาติ ...” ผลที่ตามมาก็คือการเกิดรัฐสมัยใหมแตยังไมเกิดรัฐ
ชาติแทๆขึ้น โดยมีขาหลวงจากกรุงเทพไปคอยกํากับดูแล ทําใหอํานาจของทองถิ่นลดลง แตในสมัย
เริ่ มสร างรั ฐชาตินั้น รั ฐไทยยัง มี ขนาดเล็ ก หรือกล า วในอีก แงหนึ่ งเป นรั ฐที่ออนแอ ไม มีเงิ นหรื อ
ทรั พ ยากรมากพอที่ จ ะไปสร า งระบบราชการที่ จ ะแพร เ ข า มาถึ ง ชั้ นสั ง คมระดั บ ล า งได แต ค วาม
ปนปวนวุนวายไมเกิดขึ้นมาก เพราะมีการผลักดันใหผูนําทองถิ่นในระดับเล็กมากคือระดับหมูบาน
หรือระดับตําบลเปนผูนําแทน แมจะมีการสงขาหลวงมาประจําที่ปตตานีแตไมมีอํานาจควบคุมอยาง
เต็มที่ ขาหลวงมีอํานาจในทางกฎหมายแตไมมีในทางปฏิบัติ ดังนั้นภายใตการเกิดรัฐสมัยใหมตั้งแต
รัชกาลที่ 5 เปนตนมาเมืองป ตตานี อยู ภายใต การปกครองของชนชั้นนํา ทองถิ่ นในระดับ เล็ กซึ่ ง
ประกอบดวยชนชั้นนําธรรมดาและผูรูทางศาสนา คนสองกลุมนี้จะมีอํานาจคอนขางมาก51
พัฒนาการสถานการณทางการเมืองดําเนินตอมาเมื่อมีการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 อุดมการณใหม
ทางการเมืองทําใหคณะราษฎรเรงบูรณาการทางการเมืองของภาคใตผานกระบวนการมีสวนรวม
ทางการเมื อ งด ว ยวิ ถี ท างรั ฐ สภาและกระบวนการพั ฒ นาให ทั น สมั ย ในระหว า งการปฏิ วั ติ
ประชาธิป ไตยของคณะราษฎร ชนชั้ นนํา ปตตานี ยะลาและนราธิวาสเฝาดู การเปลี่ ยนแปลงอยา ง
ระมัดระวังและยอมเขารวมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อทดลองดูวาระบอบใหมอาจจะยอมให
โอกาสกับตนเองมากขึ้นในการยืนยันอัตลักษณของตน จากคําบอกเลาของนายปรีดี พนมยงค ระบุวา
ภายหลังการอภิวัฒน พ.ศ. 2475 ตนกู มะไฮยิดดินไดเขามากรุงเทพแสดงความจํานงขออยูรวมใน
50

Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 114
นิธิ เอียวศรีวงศ “มุมมองประวัติศาสตรและสังคม” เปดประเด็นจากหนังสือ ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดน: ความจริงและ
มายาคติ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 หองประชุมใหญวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
รวมกับโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบาน กรณี 3 จังหวัดภาคใต โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทียงคืน คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน เอกสารการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับมือกับสถานการณ 3 จังหวัดภาคใต ของภาคประชาชน, 17-18 มิถุนายน 2550 โรงแรมบีพีสมิ
หลาบีช รวมจัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคกรเครือขาย, หนา 1-2
51
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สยามตอไปเพราะเห็นวาสยามมีระบอบรัฐธรรมนูญเปนที่พอใจแลว52 แตสถานการณความขัดแยง
ภายในคณะราษฎรเองทําใหนโยบายประชาธิปไตยลมเหลว นโยบายชาตินิยมอยางรุนแรงก็เกิดขึ้น
และทําใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
นอกจากนี้แลว สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเวทีสากล ทําใหมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองมีการนําเอาชนชั้นนําทางศาสนาเขามาในระบบและรับรองฐานะของพวกเขาอยางเปน
ทางการ กระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นเพราะตนกูมะไฮยิดดิน อับดุลกาเดรเรียกรองตออังกฤษใหมีการ
ลงประชามติเปนครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลกรุงเทพตอบโตดวยการออก “พระราช
กําหนดศาสนูป ถัมภ ฝายอิสลาม พ.ศ. 2488” ดวยการเอาใจผู นําศาสนาอิส ลาม มอบตํา แหน งเป น
ทางการให และเพื่อปฏิเสธมะไฮยิดดินกับพรรคพวก53 ผลจากกฎหมายดังกลาวทําใหเกิดสํานัก
จุฬาราชมนตรี วิทยาลัยอิ สลามแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิส ลาม กฎหมายยังให
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงตั้งอิหมามและสมาชิกกรรมการมัสยิด รัฐบาลสยามในยุคใหม
พยายามใชนโยบายบูรณาการผูนําศาสนาภาคใตดวย พ.ร.บ. ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม ตามความเห็น
ของนายปรีดี พนมยงค ผูนําไทยในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุผลเบื้องหลังการใชนโยบาย
ดังกลาว ก็คือ “ ...การลบรอยแคนจากการที่ถูกบีบคั้นและถูกรังแกดวยการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม....”
ทั้งจากนโยบายและจากเจาหนาที่ของรัฐ ปญหาเฉพาะหนาก็คือจะตองแกดวยนโยบายที่เปนธรรม
และแกที่เจาหนาที่ของรัฐ และ “จะตองมีผูประสานงานอันเปนที่ยอมรับของพวกเขา”54
อาจกลาวไดวาพระราชบัญญัติอุปถัมภศาสนาอิสลามซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยนายปรีดี
พนมยงค และนายแชม พรหมยงค ทําใหตําแหนงทางศาสนาอิสลาม คือ จุฬาราชมนตรี เปนตําแหนง
ที่เปนทางการของรัฐไทยอีกครั้ง การประกาศกฎหมายอุปถัมภอิสลามในป 2490 ตั้งสถาบันอิสลาม
จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลาม เปนกระบวนการ co-optation ดึงสถาบันอิสลามมาอยูกับรัฐ
ไทย เปนสวนหนึ่งของรัฐไทย โดยอาศัยมุสลิมกรุงเทพเปนฐานและสรางอิหมามที่เปนคนของรัฐไทย
ในชุมชนมุสลิม

52

แตมาเปลี่ยนใจเมื่อเกิดการปฏิวัติยึดอํานาจในป พ.ศ. 2490 และเกิดกรณีสังหารหะหยีสุหรง สุพจน ดานตระกูล, อางแลว, หนา115
Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 106; นายปรีดี พนมยงคซึ่งเปนผูนําขบวนการเสรีไทยพยายามดําเนินการทางการเมืองโดยผานนายแชม
พรหมยงคเพื่อแกปญหาของปตตานี ในขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นไมตรงกันในฝายของอังกฤษ ฝายการเมืองของอังกฤษมีความเห็น
วาควรยกดินแดนปตตานีใหตนกูมะไฮยิดดินตามสัญญาที่ใหไวกอนสงคราม แตฝายทหารซึ่งนําโดยลอรดเมาแบตเตนไมเห็นดวย
เพราะเห็นแกคุณูปการของเสรีไทยที่มีตอกองทัพพันธมิตร ดูใน สุพจน ดานตระกูล, อางแลว, หนา 78-9
54
ผูประสานงานดังกลาวในความหมายของนายปรีดี พนมยงคก็คือตําแหนงจุฬาราชมนตรีซึ่งมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงไดแตงตั้ง
นายแชม พรหมยงคซึ่งเปนที่รักใครนับถือของโตะครูและผูนําทางศาสนาสวนใหญใน 4 จังหวัดภาคใตใหเปนจุฬาราชมนตรี นับเปน
จุฬาราชมนตรีคนที่ 10 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรและเปนจุฬาราชมนตรีคนที่ 14 ของประเทศสยามนับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา สุพจน
ดานตระกูล, เพิ่งอาง, หนา 66-67
53
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การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางกฎหมายและผลตอชนชั้นนําทางศาสนา
ดังที่กลาวไปแลววาการบูรณาการการเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปตตานี ยะลา
นราธิวาสมีผลอยางมากที่จะทําใหโครงสรางชนชั้นนําเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง การยุติลงอยางสิ้นเชิง
ของระบบการเมืองแบบสุลตานของปตตานีมิไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อกองทัพสยามรบชนะ
และยึ ดครองปตตานี เพราะความสืบเนื่ องของระบบดังกลาวในกฎของการปกครองก็ ยังคงมีการ
ประนีประนอมและยอมใหผูนําและระบบการเมืองแบบเกายังคงอยูแมจะลดอํานาจลงมากก็ตาม แต
ระบบนี้ยังคงอยูตอไปจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ปญหาในชวงเจ็ดหัวเมืองจึงไมใชเพียงแคการลด
อํานาจของชนชั้นนําเกาเทานั้น กฎแหงการปกครองใหมของสยามในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรก็มี
ความกํากวมในความหมายดวย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะระบบการปกครองของสยามเองก็เปนเพียงแค
ราชาธิราชที่ตองการความจงรักภักดีเทานั้น ไมตองการยึดดินแดนและเปลี่ยนโครงสรางอํานาจภายใน
ของปตตานี แตความกํากวมในความสัมพันธเปลี่ยนไปเปนความแนนอนในสมัยรัชกาลที่ 5 จุด
เปลี่ยนและความขัดแยงแบบใหมก็เกิดขึ้น
แมวาปตตานีจะอัปยศจากความสูญเสียความเปนอธิปไตยของราชาระบบสุลตานและเสีย
ความเปนอิสระ “ภายใตแอกแหงการกดขี่ของไทย” ภายหลังจากการแพสงครามในป พ.ศ. 2328 ตาม
คําอธิบายของนักประวัติศาสตรทองถิ่น55 แตนักประวัติศาสตรแนวชาตินิยมมลายูเองก็ยอมรับวา อัน
ที่จริงแลวป พ.ศ. 2445 ในสมัยรัชกาลที่ 5 นับเปน “วาระสุดทายของระบบสุลตาน”56 จุดเปลี่ยนทาง
ประวั ติศาสตร ที่มีผ ลกระทบต อการเปลี่ยนโครงสรา งอํา นาจก็ คือการประกาศ “ข อบัง คับสํ าหรั บ
ปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ขอ 30 ระบุวาใหใชธรรมนูญศาลหัวเมืองรัตนโกสินทรศก 114
โดยใหมีศาลบริเวณและขาหลวงใหญประจําบริเวณเปนผูรับผิดชอบ และการที่จะตั้งหรือเลื่อนหรือ
เปลี่ยนผูพิพากษาในบริเวณ 7 หัวเมืองใหเปนหนาที่ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะนํากราบ
บัง คมทูล และให ข า หลวงใหญบ ริ เวณมี ใ บบอกในการแต ง ตั้ง หรื อเปลี่ ย นผูพิ พ ากษาบริ เวณมายั ง
กระทรวงมหาดไทย 57 นัยสําคัญของคําสั่งดังกลาวคือการถายโอนอํานาจเดิมของเจาเมืองหรือ
สุ ล ต า นในทางกฎหมายหรื อ การยุ ติ ธ รรมแบบประ เพณี ม ายั ง ก ษั ต ริ ย ส ยาม เส นาบดี
กระทรวงมหาดไทย และขาหลวงบริเวณซึ่งเปนขุนนางสยาม นี่คือการสูญสิ้นอํานาจระบบสุลตานรัฐ
มลายูของปตตานีดั้งเดิม
แตกระนั้นก็ตาม ความพยายามในการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจโดยรัฐไทยก็มีลักษณะ
พิเศษที่แฝงไวดวยการประนีประนอม “โดยพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อให “ราชการบานเมืองในหัว
55

Syukri, Ibid, p.59
Ahmad Fathy Al-Fatani อางแลว หนา 56; คําอธิบายของ Ibrahim Syukri คือ “..... ป พ.ศ. 2445 เปนปของ ‘การลมสลายครั้งสุดทาย’
ของชาติปตตานี เปนการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของรายาและการทําลายอํานาจอธิราชของชาวมลายูในประเทศปตตานีและการจํานํา
สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพของปตตานีในมือของสยาม ปนี้จึงเปนปสุดทายที่โชครายที่สุดของประวัติศาสตรราชอาณาจักรมลายูปตตานี”
Syukri., Ibid, p. 81
57
ดูรายละเอียดใน ณรงค ศิริปะชะนะ, ความเปนมาของกฎหมายอิสลามและดาโตะยุติธรรม, กรุงเทพ: บริษัท บพิธ จํากัด, หนา 3-4
56
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เมืองเหลานั้นเปนไปโดยสะดวกดี และทั้งจะใหความสุขสําราญแกพระยาเมือง และศรีตวันกรมการ
ตลอดถึงอาณาประชาราษฎรทั่วไป ....” ดังจะเห็นไดจากขอ 32 ที่ระบุวาใหใชพระราชกําหนด
กฎหมายทั้งมวล ในความอาญาและแพง “..... แตความแพงซึ่งเกี่ยวดวยศาสนาอิสลามเรื่องผัวเมียก็ดี
เรื่ องมรดกก็ดี ซึ่ งคนนั บถื อศาสนาอิ สลามเป นทั้ งโจทกและจํา เลย หรือเป นจํ าเลยให ใช กฎหมาย
อิสลามในการพิจารณาพิพากษา ....”58 นอกจากนี้เพื่อใหสมบูรณความยิ่งขึ้นก็ไดมีการตราขอบังคับ
วิธีพิจารณาในศาสนาอิสลามในป พ.ศ. 2446 โดยใหพระยาเมืองเลือกอุลามาอฺซึ่งมาจากโตะฮายีที่
รอบรูคัมภีรกุรอานในเมืองนั้นไมนอยกวา 6 คน มาเปนโตะกาลีพิจารณาคดีแพงแบบอิสลาม การ
เลือกตองไดรับการรับรองจากขาหลวงใหญประจําบริเวณ จากนั้นเมื่อจําเลยและโจทกเปนมุสลิมให
ศาลแขวง ศาลเมืองหรือศาลบริเวณรับเรื่องไว แลวใหคูความมีการเลือกโตะกาลีตามรายชื่อที่มีอยูแลว
มาพิจารณาชี้ขาดคดี เมื่อความเห็นของอนุญาโตตุลาการแตกตางกัน ศาลอาจเลือกโตะกาลีอีกหนึ่งคน
เปนประธานอนุญาโตตุลาการ การตัดสินใชหลักเสียงขางมาก59
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อของตําแหนง โตะกาลีหรือโตะกอฎีเปนภาษามลายูลวนๆ ตอมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 ไดมีการเปลี่ยนไปเปน “ดาโตะยุติธรรม” อันเปนชื่อภาษาไทยผสมมลายู โดยกําหนดวาผู
ดํารงตํ าแหนง นี้ตองเป นผูรูดีท างศาสนาและคั มภีรกุรอาน อยูใ นตํ าแหนง ตลอดชีวิต และมีค วาม
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย60 เห็นไดชัดวาอํานาจรัฐไทยดูดเอาตําแหนงตุลาการของอิสลามนี้เขาไป
เปนสวนหนึ่งของโครงสรางอํานาจไทยบนหลักการที่วาความยุติธรรมจะถูกจัดการโดยองคอธิปตย
เทานั้น ในสมัยนี้ดาโตะยุติธรรม 2 คนเทานั้นที่ถูกแตงตั้งใหตัดสินในคดีแพงที่เกี่ยวกับคดีมรดกและ
ครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงขอคิดเห็นไมตรงกัน แตที่สําคัญก็คือการตัดสินใจเปนไปในนามขององค
อธิปตยไทย การอุทธรณคดีวาไดแตในเงื่อนไขที่สอดคลองกับกฎหมายไทย คาตัดสินสุดทายอยูที่
กระบวนการยุติธรรมของศาลไทย61
กระบวนการดังกลาวในทางการเมืองหมายความวาเปนการโอนอํานาจฝายศาลซึ่งอํานาจทาง
กฎหมายกอนหนานี้เปนของอุลามาอฺ ดังนั้นจึงเปนการเปลี่ยนอํานาจความชอบธรรมที่ประชาชนจะ
ปฏิบัติตามคําฟตวาในศาสนาอิสลามที่ผูรูทางศาสนากระทําในนามของพระเจา ตั้งแตรัชกาลที่ 5 ใน
การบูรณาการเขาสูรัฐไทยนั้น แมในทางกฎหมายจะมีการประนีประนอมโดยรัฐไทยใหใชกฎหมาย
58

ณรงค ศิริปะชะนะ, เพิ่งอาง, หนา 4
Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 124; ณรงค ศิริปะชะนะ, เพิ่งอาง, หนา 49-51 เมื่อศาลไดตัดสินชี้ขาดตามความเห็นของอนุญาโตตุลาการ
แลว ฝายโจทยหรือจําเลยจะอุทธรณคําตัดสินไมไดเวนแตคําตัดสินของศาลจะไมถูกตองกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จึงมีการรอง
อุทธรณตอขาหลวงพิเศษได
60
ในสารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2460 กําหนดใหเรียกตําแหนงตุลาการนี้วาดะโตะยุติธรรม
และกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญนอกจากเปนผูรูทางศาสนาอิสลามดีและยังจะตอง “เปนผูมีน้ําใจจงรักตอใตฝาละอองธุลีพระบาทและ
สมัครภักดีตอราชการของพระเจาอยูหัว” ณรงค ศิริปะชะนะ, เพิ่งอาง, หนา 62
61
Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 132 แตก็นาสังเกตดวยวาแมอํานาจอยูที่ศาลไทยในการตัดสินแตก็ยังคงตองสอดคลองกับคําตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการหรือโตะกาลี หาไมแลวผูเปนจําเลยหรือโจทยก็มีสิทธิอุทธรณตามกฎหมายไทย
59
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อิสลามหรือมีกฎหมายสองระบบในพื้นที่พิเศษ ดวยเหตุนี้ทําใหมีคําอธิบายวาภาคใตเปนพื้นที่ที่แรก
ของไทยที่ยอมรับใหมีกฎหมายสองอันซอนกันอยูนั่นคือกฎหมายไทยและกฎหมายมุสลิมในสวนที่
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่งเรียกวาพหุลักษณทางกฎหมายหรือระบบกฎหมายซอนกัน62 แตมีการ
ตีค วามโต แยง อี กด านหนึ่ง ว าในระบบนี้ กฎหมายอิ ส ลามถู ก ทํา ใหเป นส วนหนึ่ง ของรั ฐไทยหรื อ
กฎหมายไทยที่เปนอํานาจอธิปไตยของกษัตริยสยาม องคอธิปตยของสยามมีอํานาจเหนืออํานาจของอุ
ลามาอฺเดิมที่มีอยูในรัฐปตตานีหรือระบบการเมืองแบบสุลตาน กระบวนการอิสระทางศาลและ
กฎหมายภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงอาจจะไมเปนไปตามความปรารถนาของชาวมลายู
มุสลิมปตตานีก็ได ในขณะที่ขาราชการไทยมองวาการจัดสถาบันแบบพิเศษในกระบวนการยุติธรรม
เปนสิ่งที่พิเศษที่ทําใหกับคนมุสลิมมลายู คนในพื้นที่กลับมองวานี่เปนความพยายามที่จะย้ําเตือนให
เห็นวาฐานะของพวกเขาคือตองพึ่งพารัฐไทย นอกจากนี้ การเขามายุงเกี่ยวกับศาลอิสลามของรัฐบาล
ทําใหเกิดการแตกแยกในกลุมผูนําศาสนาและรัฐใหความสําคัญตอความเห็นของโตะกาลีหรือโตะ
ยุติธรรมผูซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ทําใหอุลามาอฺสวนใหญหมางเมินกับรัฐดังที่แสดงออกมาใน
กรณีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ่งที่นําความไมพอใจมาสูอุลามาอฺมากที่สุดก็คือ ความพยายามที่จะ
ถายโอนโยกยายความจงรักภักดีของอุลามาอฺจากอุดมคติทางศาสนามาสูรัฐและองคอธิปตยไทย63
นอกจากนี้ รัฐไทยยังพยายามทําใหเกิดระเบียบแบบแผนที่แนนอนในกฎหมายอิสลามที่จะ
นํามาใชในจัง หวัดชายแดนภาคใต เมื่อพระราชบั ญญัติประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวย
ครอบครัวและมรดกใชบังคับตั้งแต 1 ตุลาคม ในป พ.ศ. 2478 ขอบังคับสําหรับใชปกครองบริเวณ 7
หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคงใชในจังหวัดปตตานี ยะลา และสตูลอยูตามเดิม64 แตในขณะเดียวกันก็มี
แนวคิ ด ที่ ต อ งการให มี ก ารทํ า ประมวลกฎหมายอิ ส ลามในหั ว ข อ กฎหมายแพ ง ให เ ร็ ว ที่ สุ ด
กระบวนการนี้ทํามาตั้งแตป พ.ศ. 2472 แตโครงการนี้ใชเวลายาวนานถึง 12 ป รางกฎหมายสําเร็จในป
พ.ศ. 2484 และถูกประกาศใชในพื้นที่ปตตานีในป พ.ศ. 2489 การดําเนินการดังกลาวแมจะมองใน
ดานดีวารัฐไทยพยายามปรับนโยบายและระบบตนเองใหเขากันไดกับทองถิ่นโดยเฉพาะวิถีชีวิตของ
มุสลิม ผูนําศาสนาหรือพวกอุลามาอฺคิดวาการประมวลกฎหมายอิสลามแปลจากภาษาอาหรับและ
มลายูใหเปนภาษาไทย เปนการรุกรานของรัฐตอความรับผิดชอบของตน และมองวาเปนการกระทําที่
ไมถูกตอง เพราะรัฐบาลไมเต็มใจที่จะแยกศาลโตะกาลีหรือศาลอิสลามจากศาลไทยตามปกติ ความ
ตั้งใจแตแรกของอุลามาอฺที่สนับสนุนโครงการประมวลกฎหมายอิสลามก็เพื่อพิสูจนใหศาลไทยเชื่อ
วา ทันทีที่โครงการสําเร็จ ศาลไทยจะยอมใหศาลอิสลามดําเนินการโดยอิสระ แตรัฐบาลไทยยังทําให
62

อานัน ท กาญจนพันธ อางใน “มุม มองเรื่องความยุติธรรม” ใน เอกสารการประชุมสั มมนาเชิง ปฏิ บั ติก าร เรื่ องการรั บมือกั บ
สถานการณ 3 จังหวัดภาคใต ของภาคประชาชน , 17-18 มิถุนายน 2550 โรงแรมบีพีสมิหลาบีช รวมจัดโดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคกรเครือขาย, หนา 3
63
Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 133
64
ณรงค ศิริปะชะนะ, อางแลว, หนา 64
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ศาลศาสนา (ชาริอะ) เปนสวนหนึ่งของศาลไทย และคําพิพากษาของดาโตะยุติธรรมตองมีการลงนาม
รวมกันกับศาลไทยที่ถูกตั้งใหรวมพิจารณาคดี การประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยกฎหมายอิสลาม
ป 2489 ไดรับเสียงคัดคานและตอตานจากอุลามาอฺ ในระดับชุมชน เนื่องจากชนชั้นนําทางศาสนามี
อิทธิพลมากตอความคิดของชาวบาน ศาลโตะกาลีก็ไมไดรับความนิยมจากประชาชน ชาวบานใน
ชนบทยังใชวิธีปรึกษาผูนําทางจิตวิญญาณของตนคือผูนําทางศาสนา โตะครู หรืออุลามาอฺในแบบไม
เปนทางการ พวกเขามองวาศาลโตะกาลีไมตางจากระบบราชการไทย ปมสําคัญอยูที่การสรางเสนขีด
แบงระหวางศาสนาอิสลามกับภาษามลายู ถากฎหมายอิสลามสวนใหญซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกแปล
เปนภาษาไทยและเขาถึงไดโดยขาราชการไทย กระบวนการบูรณาการก็จะบรรลุผลขั้นสุดทาย นั่นก็
คือบังคับใหดาโตะยุติธรรมพูดและใชภาษาไทยและตองนั่งคูกับศาลไทย ทั้งคูจะตองรวมกันลงนาม
ในคําพิพากษาคดี65
เมื่อเปนเชนนี้แลว โตะครูหรืออุลามาอฺที่รับแตงตั้งเปนดาโตะยุติธรรมก็ถูกกดดันจากพวก
เดียวกัน ที่สําคัญก็คือ อุลามาอฺที่เปนที่เคารพนับถือมากที่สุดจะอยูในชนบทและตอตานการคบคา
สมาคมกั บ ข า ราชการ ในกระบวนการต อต า นรั ฐ ไทย อุ ล ามาอฺ เ ริ่ ม เคลื่ อ นไหวทางการเมื องจาก
“religious self-purification” หรื อ การเน น ความบริ สุ ท ธิ์ ท างศาสนาและต อ มาก็ ผ นวกเข า ด ว ย
“awakened nationalistic consciousness” หรือการฟนสํานึกชาตินิยม แนวคิดพื้นฐานในการตอสู
ดังกลาวก็คือพิจารณาวาฐานะที่ตกต่ําของมุสลิม ภายใตการปกครองของอาณานิคมเปนผลมาจาก
ความเบี่ยงเบนออกจากหลักคําสอนดั้งเดิมของอัลกุรอานและฮาดิษ วิธีที่จะฟนวัฒนธรรมอิสลามและ
เรียกคืนอิสรภาพทางการเมืองก็คือกลับไปหาตนแหลงและทําตัวเองใหบริสุทธิ์
ปฏิกิริยาในการถูกลดอํานาจและการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจของผูนําศาสนาก็คือการ
ตอตานทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ หลังจากการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการของรัชกาลที่
5 รัฐแบบสุลตานหมดอํานาจลง แตผูนําศาสนายังมีบทบาทนํามวลชนในทองถิ่น โตะครูผูนําทาง
ศาสนามี บ ทบาทนํ า ในท อ งถิ่ น เล็ ก ๆหลายแห ง 66 ผู นํ า ดั ง กล า วก อ การลุ ก ฮื อ ขึ้ น ต อ ต า นอั น เป น
ปรากฏการณที่แสดงใหเห็นความไมพอใจตั้งแตแรก ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงมีเหตุการณความไมสงบ
ถึงสองครั้งที่นําโดยโตะครู คือกบฏของโตะแต ในป พ.ศ. 2453 และฮัจหยีบุลบูเลาะในป พ.ศ. 2454
ในป พ.ศ. 2465 ผูนําสายเจาและผูนําศาสนารวมกันกอเหตุการณลุกขึ้นสูที่บานน้ําใส อําเภอมายอ
เมืองปตตานี ในปถัดมาก็มีการกอเหตุลุกขึ้นจลาจลอีกเพราะรัฐไทยไปปดโรงเรียนสอนศาสนา67
การตอสูอยางเปนทางการเกิดขึ้นภายใตการนําของฮะจีสุหลง (Hajji Sulong bin Abdul Kadir
bin Muhammad al-Fatani) ซึ่งมีจุดเดนในดานบุคลิกภาพสะทอนความเปนผูนําศาสนาที่เขมแข็ง เขา
เปนผูบรรยายวิชากฎหมายสํานักชาฟอีที่มัสยิดอัลฮารามในป พ.ศ. 2470 มีความคุนเคยกับความคิด
65

Surin Pitsuwan, op.,cit, p.135-141
นิธิ เอียวศรีวงศ, อางแลว, หนา 2
67
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ของ Jamal al din al-Afghani (1839-1897) และโมฮัมมัดอับดุล (1825-1905) ฮะหยีสุหลงยังไดรับ
อิทธิพลจากนักเคลื่อนไหวทางศาสนาของอินโดนีเซียผูซึ่งตระหนักในพลังของอิสลามในฐานพลัง
ทางการเมือง ฮะจีสุหลงเนนการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมทางสังคม เขากลับมา
ปตตานีในป พ.ศ. 2473 และยึดอาชีพสอนศาสนา การตอตานรัฐไทยของเขาสะทอนแนวคิดของชน
ชั้นนําทางศาสนาที่ไมเห็นดวยกับรัฐไทยในการแทรกแซงอํานาจของผูนําทางศาสนาอิสลามปตตานีที่
เริ่มมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ฮะจีสุหลงจึงปฏิเสธการทําประมวลกฎหมายอิสลามวาดวยคดีมรดกและ
ทรัพยสินของรัฐบาลและไมเขารวมในศาลโตะกาลี นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนนายหนาหรือตัวเชื่อม
ระหวางชุมชนมลายูกับรัฐไทย (cultural broker) สรุปก็คือฮะจีสุหลงไมไวใจรัฐไทย เขาเชื่อวาการ
แทรกแซงระบบกฎหมายอิสลามของรัชกาลที่ 5 เปนการทําใหอิสลามไมบริสุทธิ์ จุดยืนทางการเมือง
ของฮะหยีสุหลงก็คือยอมรับความรวมมือทางการเมืองแตไมยอมใหมีการแทรกแซงวัฒนธรรม
จุดเดนอีกประการหนึ่งของฮะหยีสุหลงก็คือการเขาใจตอแนวคิดในการตอสูอยางเปนระบบ
เพื่อรักษาอัตลักษณของปตตานีทั้งทางการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม การศึกษาและทาง
เศรษฐกิจ ขอเรียกรองของฮะหยีสุหลงจึงมีความหมายเชิงบูรณาการที่ไมเคยมีใครทํามากอนนับตั้งแต
ปตตานีถูกผนวกเขากับรัฐไทยในป พ.ศ. 2444 จากนโยบายบูรณาการประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังนั้น ขอเรียกรองตอรัฐไทยชุดนี้จึงเปนแบบฉบับของการตอสูเพื่อความ
เปนอิสระและการมีสิทธิในการจัดการตนเองของปตตานีในดานตางๆซึ่งถูกสืบตอมาจนถึงปจจุบัน
ขอเรียกรอง 7 ประการดังกลาวคือ68
1. ใหมีการแตงตั้งบุคคลผูหนึ่งซึ่งมีอํานาจเต็มในการปกครองสี่จังหวัดของปตตานี นราธิวาส
ยะลาและสตูล โดยเฉพาะใหมีอํานาจในการปลดยับยั้งหรือแทนที่ขาราชการรัฐบาลทั้งหมดได บุคคล
ผูนี้เกิดในทองถิ่นในจังหวัดหนึ่งของสี่จังหวัดและไดรับการเลือกตั้งโดยประชาชนเอง (ระบบการ
ปกครองพิเศษ)
2. ใหรอยละ 80 ของขาราชการในสี่จังหวัดเปนคนมุสลิมที่เกิดภายในสี่จังหวัดดังกลาว
(ระบบราชการที่เปนตัวแทน)
3. ใชภาษามลายูและภาษาไทยเปนภาษาราชการ (นโยบายสองภาษา)
4. ใหภาษามลายูเปนภาษาสําหรับใชในการเรียนและสอนในโรงเรียนประถมศึกษา (นโยบาย
สองภาษา)
5. ใหใชกฎหมายมุสลิมในศาลมุสลิมที่แยกตางหากจากศาลแพงซึ่งกอฎีนั่งรวมในฐานะผู
ประเมินดวย (ระบบยุติธรรมตามประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาอิสลาม)
6. รายไดและภาษีทั้งหมดที่ไดจากสี่จังหวัดใหนําไปใชในสี่จังหวัดทั้งหมด (นโยบายอิสระ
ทางการคลัง)
68

ธเนศ อาภรณสุวรรณ, อางแลว, หนา 92; Surin Pitsuwan, op.cit., p.152; Syukri, op.cit., p. 94 ในวงเล็บคือประเด็นทางนโยบายที่
ผูวิจัยคิดวาตกทอดมาจนถึงปจจุบัน
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7. ใหจัดตั้งคณะกรรมการอิสลามที่มีอํานาจเต็มในการกําหนดกิจการมุสลิมทั้งปวง ภายใต
อํานาจสูงสุดของผูปกครองรัฐตามระบุในขอ 1 (สภาอุลามาอฺ)
จากการศึกษาของธเนศ อาภรณสุวรรณ (2549) การอางเอกสารขอเสนอ 7 ขอของฮะหยีสุ
หลงมีอยูหลายแหลง ที่อาจจะมี รายละเอี ยดบางอยางแตกต างกัน แต แหลงอางอิงที่นาจะใกลเคีย ง
ต น ฉบั บ มากที่ สุ ด น า จะเป น ของนางบาร บ ารา วิ ท ทิ ง ฮั ม -โจนส (Barbara Whittingham-Jones)
รายละเอียดในแตละขอเรียกรองจะคลายกันแตที่ตางกันก็คือเรียกรองใหปกครอง 4 จังหวัดเปนแควน
หนึ่ง โดยมีผูดํารงตําแหนงอยางสูงใหมีอํานาจในการศาสนาอิสลาม ใหมีขาราชการชาวมลายูรอยละ
80 ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีเอกสิทธิออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาสนา
อิสลามโดยความเห็นชอบของผูมีอํานาจสูงสุด และใหศาลพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกออกจาก
ศาลจัง หวัดโดยมี โต ะ กาลี (กอฎี ) หรื อดะโต ะ ยุติธ รรมตามสมควรและมี เสถี ยรภาพในการชี้ ข าด
ขอเสนอในแนวทางดังกลาวคอนขางเขมขนในแนวทางของระบบการเมืองตามหลักศาสนาอิสลาม
รัฐบาลในสมัยหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ไดพิจารณาขอเรียกรองดังกลาวเปนขอๆ และมีการ
สนองตอบเปนบางขอ เชนการยอมรับใหมีเสรีภาพในทางศาสนา แตไมยอมรับใหมีการปกครองเปน
อิสระหรือการปกครองตนเองบนพื้นฐานของการมีอัตลักษณเฉพาะของตนเองได ดวยเห็นวารูปแบบ
การปกครองเวลานี้ดีอยูแลว ถาเปนแบบมณฑลจะเปนการแบงแยก แตก็รับไปพิจารณารูปแบบการ
ปกครองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะพิจารณาใหสิทธิแกนักเรียนมลายูมุสลิมเขาเปนนักเรียนนาย
รอยในเหลาทหารและตํารวจได สวนที่ตองการใหมีราชการมุสลิมถึงรอยละ 80 นั้นเปนไปไมไดใน
ระยะเวลาอันเรงดวนเพราะสวนมากคนมลายูมุสลิมในพื้นที่ยังขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อนโดยเฉพาะข อเรี ย กร องในด า นการศาลนั้ นรั ฐบาลดํ า เนิ นการแต ง ตั้ ง
ดะโตะยุติธรรมจังหวัดละ 2 คนแตไมมีความเห็นให “แยกศาลศาสนา” ตามคํารองขอ ขอเรียกรอง
ดังกลาวไมไดรับการพิจารณาอีกหลังจากการรัฐประหารป พ.ศ. 2490 ซึ่งทําใหมีการจับกุมฮะหยีสุ
หลงและตามมาดวยเหตุความไมสงบอีกหลายครั้งและลุกลามไปอยางกวางขวางในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม รัฐบาลมองดูการเคลื่อนไหวดังกลาววาเปนการกระทําของ “ .... บุคคลที่มักใหญใฝสูง
ฉวยโอกาสหาทางถีบตัวขึ้นเปนใหญ ....”69
กลาวโดยสรุ ป จะเห็นได วาการบูรณาการเมืองการปกครองของสยามในดิ นแดนปตตานี
ยะลา นราธิวาสมีผลอยางมากที่จะทําใหโครงสรางชนชั้นนําเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง กลุมที่ไดรับ
ผลกระทบอย า งมากนอกจากจะเป นชนชั้ นนํ า สายเจ า เมื องในระบบสุ ล ต า นแล ว อี ก กลุ ม ที่ ไ ด รับ
ผลกระทบก็คือกลุมผูนําทางศาสนา อุลามาอฺหรือโตะครู ระบบการเมืองการปกครองแบบใหมที่สยาม
นํามาบังคับใชทําใหชาวมลายูปตตานี โดยเฉพาะชนชั้นนําขาดสํานึกความเปนเจาของ ผลที่ตามมาก็
คือขาดความไววางใจและความเข าใจระหว างเจา หน า ที่รัฐกั บ ประชาชน ประเด็นที่ ทํา ให เกิดข อ
69

ดุรายละเอียดการตอสูของฮะหยีสุหลงและผลกระทบตอการตอสูและความรุนแรงในชวงเวลาดังกลาวอยางละเอียดในธเนศ อาภรณ
สุวรรณ, อางแลว, หนา 90-113; Ahmad Fathy Al-Fatani อางแลว หนา 92-99; Syukri, op.cit., p. 93-101
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ขัดแยงมากก็คือเรื่องกฎหมายและนิติศาสตร ซึ่งแนวคิดในการจัดการทางกฎหมายของไทยขัดกับ
หลักพื้นฐานของรัฐสุลตานแบบปตตานีดั้งเดิมซึ่งยกใหกับผูมีอํานาจทางศาสนา กฎหมายในสังคม
อิสลามเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเปนการแสดงออกซึ่งเจตนาของพระเจา ในโครงสรางอํานาจแบบนี้ผูมี
อํานาจคืออุลามาอฺซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายอิสลาม ผูนําศาสนาจึงเชื่อวาการใชกฎหมายอิสลาม
ดานครอบครัวและมรดกโดยใหอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยนั้นไมเพียงพอที่จะ
เปนของอิสลาม ซึ่งอาจจะรวมถึงกฎหมายอาญาดวย ความขัดแยงจึงดูจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อประเด็น
ไปเกี่ยวของกับศาสนา
การตอสูและความขัดแยงในเรื่องโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพอํานาจที่ไมลงตัวที่สุดก็
สะทอนออกมาอยางรุนแรงในกรณีของฮะหยีสุหลง อันจบลงอยางนาเศราและนํามาสูการเผชิญหนา
กันอยางรุนแรงในกรณีหมูบานเบลุกาสาเมาะในป พ.ศ. 2490 และกรณีกบฏดุซงยอในป พ.ศ. 2491
สัญลักษณของการตอสูชาตินิยมกลายเปนประเด็นทางศาสนาอยางชัดเจนคือในป พ.ศ. 2491 ผูนําทาง
ศาสนาของทั้งฝงไทยและมาเลเซียเรียกรองใหทําจิฮาดตอทางการไทย นับเปนการประกาศจีฮาดครั้ง
แรกอยางเปนทางการตอรัฐไทย70
โครงสรางชนชั้นนําปตตานีกับการบูรณาการชาติดวยระบบการศึกษา
จากการวิเคราะหที่ผานมาขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวาธรรมชาติของสังคมปตตานีใน
อดีตที่สืบเนื่องมาถึงปจจุบันทําใหชนชั้นนําทางศาสนามีบทบาทนําในกิจกรรมชุมชน กิจกรรมทุก
อยางในหมูบานจะใหความสําคัญกับศาสนา ดังนั้นในโอกาสสําคัญทางศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
จะตองใหผูนําทางศาสนาเขามาเกี่ยวของ ชนชั้นนําทางศาสนายังปฏิบัติหนาที่เปนสื่อกลางภายใน
ชุมชนและเปนตัวเชื่อมระหวางประชาชนกับรัฐบาล กลุมดังกลาวจึงไดรับการเคารพนับถือและไดัรับ
การพิจารณาวาเปนผูนําที่มีความชอบธรรมที่สุดในชุมชน จุดที่สําคัญก็คือ ในบรรดาชนชั้นนําทาง
ศาสนาทั้งหมด ครูสอนศาสนาเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะบทบาทของพวกเขาก็คือผูให
การศึกษาทางดานศาสนาและมีอํานาจอันลี้ลับทําใหพวกเขาอยูในสถานภาพที่สูงกวาชนชั้นนํากลุม
อื่น71 ครูสอนศาสนาเปนผูมีความรูในทางศาสนา พวกเขาจะมีหนาที่สอนในโรงเรียนปอเนาะและ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในมัสยิดและบาลาเซาะ ในชุมชน ครูสอนศาสนาไดรับฐานะเปนชนชั้น
นําเพราะมีการศึกษาทางศาสนาและมีอาชีพสอนศาสนา
ครูสอนศาสนาอาจจะแบงออกเปนสองประเภทคือ ครูสอนศาสนาแบบเกาตามจารีตประเพณี
(โตะครู) และครูสอนศาสนาแบบใหมที่ไมใชจารีตประเพณี (อุสตาซ) ครูสอนศาสนาแบบเกาคือผูที่
ไดรับการศึกษาศาสนาจากสถาบันการศึกษาแบบเกาตามโรงเรียนปอเนาะในทองถิ่น ในมัสยิดหรือ
จากเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย พวกนี้ถือวาเปนผูมีอํานาจความชอบธรรมมากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับ
70
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Surin Pitsuwan, op.cit., p. 162; ธเนศ อาภรณสุวรรณ, อางแลว, หนา 109
Wan Kadir bin Che Man, op.cit., p. 167
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อิสลามและเปนผูที่มีอิทธิพลและไดรับการเคารพนับถือมากที่สุดในกลุมของชนชั้นนําทางศาสนา ครู
สอนศาสนาที่เรียกวาอุสตาซสวนใหญจบการศึกษาอยางเปนทางการจากโรงเรียนสอนศาสนาและ
จากมหาวิทยาลัย สวนมากคนพวกนี้จะจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศตะวันออกกลาง
และประเทศอาฟริกาเหนือ หรือจากโรงเรียนสอนศาสนาในมาเลเซียและอินโดนีเซีย อุสตาซเปนกลุม
ผูนําศาสนาที่มีความสําคัญและอิทธิพลมากเปนลําดับสอง72
การเปลี่ยนแปลงที่รัฐไทยกระทําตอระบบการศึกษาทางดานศาสนาของปตตานีก็มีผลตอชน
ชั้นนําดวย ฐานที่สําคัญของความคิดอนุรักษนิยมแบบมลายูมุสลิมตั้งอยูที่ระบบการศึกษาแบบเกา
หรือระบบโรงเรียนปอเนาะ สวนการศึกษาแบบใหมในสายสามัญก็เปนฐานในการสรางชนชั้นนํา
ใหม73 รัฐไทยก็พยายามสรางชนชั้นนําใหมที่มาจากคนสวนนอยใหทํางานในระบบราชการและขึ้นอยู
กับรัฐชาติ การตอสูอยางรุนแรงในเรื่องการศึกษาเริ่มในป พ.ศ. 2465 ชนชั้นนํามลายูมุสลิมมองวา
กฎหมายการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ฉบั บ นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการทํ า ให ค นป ต ตานี ก ลายเป น คนสยาม
(Siamifying) พรอมทั้งละทิ้งศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง ประเด็นที่สําคัญสําหรับพวกเขาก็คือ
ไมควรเปดตัวเด็กรุนใหมสูระบบการศึกษาที่ทําใหพวกเขาถูกหันเหออกจากแนวทางศาสนาอิสลาม
ผลที่ตามมาก็คือมีการตอตานการบังคับใชกฎหมายการศึกษาภาคบังคับของไทยและการแบงรายได
ภาษีที่เก็บมาจากคนมลายูใหสวนกลาง ในป พ.ศ. 2465 จึงเกิดกบฏที่หมูบานน้ําใสที่อําเภอมายอ
จังหวัดปตตานีดังที่กลาวไปแลว โดยมีผูนําคือตนกู อับดุลกาเดห กามารุดดินอดีตเจาเมืองปตตานี
(รวมกับผูนําศาสนา) ปลุกระดมใหมีการตอตานรัฐไทยที่ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาค
บังคับ โดยในกฎหมายบังคับใหเด็กมลายูมุสลิมทุกคนเขาเรียนโรงเรียนประถมศึกษาไทย จนเกิดการ
ปะทะกันระหวางชาวบานกับทหารและตํารวจ ซึ่งจบลงดวยการปราบปรามอยางรุนแรง ในปถัดมา
(2466) ทางการไทยก็สั่งปดโรงเรี ยนสอนศาสนามีผลทํ าใหการประทวงตอตานขยายตัวลุกลาม
ออกไปและรัฐบาลไทยตองสงกองกําลังเขามาปราบปรามอยางรุนแรง74
ผลจากการลุ ก ฮื อต อต า นของประชาชนต อรั ฐไทยทํ า ให พ ระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 หันมาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับภาคใต นโยบายของรัฐไทยตอความขัดแยงใน
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ก็ เ ริ่ ม มี ก ารปรั บ ตั ว อี ก ดั ง ปรากฏใน “สมุ ด คู มื อ สํ า หรั บ ข า ราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่ รับราชการในมณฑลที่ มีพ ลเมื องที่ นับ ถื อศาสนาอิ ส ลาม” ซึ่ งมี ก ารระบุ ใ ห
ระมัดระวังการจัดการในประเด็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 16 ประเด็น ระเบียบและวิธีการปฏิบัติใดที่
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Wan Kadir bin Che Man, ibid., p. 110-111 นาสังเกตวาเมื่อมีการกลาวถึงผูนําศาสนาในชวงนั้นโดยนักวิเคราะหแนวชาตินิยมมลายู
มิไดมีการกลาวใหความสําคัญกับบทบาทของอิหมามซึ่งดูเหมือนวาเปนตําแหนงที่ถูกดึงเขามาอยูในโครงสรางรัฐไทยตามพระราช
กําหนดศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. 2488 นอกจากนี้ยังไมมีการกลาวถึงตําแหนงดะโตะยุติธรรมดวยเหตุผลเดียวกัน (ความเห็นของ
ผูวิจัย)
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Surin Pitsuwan, op.cit., p. 173
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W. K. Che Man, op. cit., p. 64
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ทําใหประชาชนรูสึกวาเปนการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม “ตองยกเลิกแกไขทันที”75 การปรับตัว
ดังกลาวแสดงวา ดานหนึ่งฝายรัฐไทยเองมีการตระหนักถึงปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมอยู
พอสมควร แตในอีกดานหนึ่ง มีการวิเคราะหวาอาจจะเปนไปไดวาในชวงป พ.ศ.2466-2481 รัฐบาล
สยามเกรงวาอังกฤษอาจจะยกเลิกสนธิสัญญา 2452 ซึ่งแบงเขตแดนระหวางสยามและสหพันธรัฐมลา
ยาของอังกฤษ แลวผนวกเอาจังหวัดมลายูของสยามไปรวมกับสหพันธรัฐ จึงทําใหรัฐบาลที่กรุงเทพ
ตองวางนโยบายการปกครองใหมโดยใหมีการอะลุมอลวยมากขึ้น เชนยอมใหใชกฎหมายชาริอะหใน
เรื่องมรดกและครอบครัวดวยความหวังวาจะบรรเทาการตอตานของชาวมลายูมุสลิมลงบางอันเปน
เหตุใหอังกฤษใชอางในการผนวกดินแดนใต รัชกาลที่ 6 จึงทรงสงคนลงไปศึกษาสถานการณใน
ภาคใตเพื่อวาง “รัฐประสาสนของรัฐบาล” ใหม76
อย า งไรก็ ตาม นโยบายการผสมกลมกลื นทางวั ฒนธรรมของรั ฐ ไทย โดยเฉพาะในด า น
การศึกษาก็เปนสิ่งที่ถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง โครงสรางทางการเมืองและสังคมของปตตานีตั้งอยูบน
ฐานของหลักการอิสลามและประเพณีวัฒนธรรมมลายูซึ่งเกิดขึ้นในยุคกอนอิสลาม ในขณะที่สถาบัน
ศาสนาของโรงเรียนปอเนาะและผูนําศาสนามีฐานะสําคัญในสังคมมลายูปตตานี ดังนั้นการรุกตอ
โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนาเปนการรุกตอโครงสรางชนชั้นนําที่มีความสําคัญที่สุด
กระบวนการเริ่มมาตั้งแตการออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับในป พ.ศ. 2464 ดังกลาวขางตน ตอมา
ก็มีความพยายามผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2482 ภายใตนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป.
พิบู ล สงคราม พระราชบัญญั ติโรงเรี ยนเอกชนป พ.ศ. 2492 บั งคั บ ให โรงเรี ยนเอกชนทุ ก แห ง จด
ทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรตองเปนไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอมาไดมีโครงการปรับปรุงระบบการศึกษาปอเนาะในป พ.ศ.2504 ซึ่งอยูในกรอบการพัฒนาของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่รับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 4
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกรวมกันเปนเขตการศึกษาที่ 2 มีศูนยกลางการศึกษาและ
วิจัยอยูที่จังหวัดยะลา มีหนาที่สอดใสหลักสูตรสามัญเขาไปในโรงเรียนปอเนาะ แนวความคิดพื้นฐาน
ในการกําหนดนโยบายก็คือแทนที่จะสรางสถาบันขึ้นใหมซึ่งจะถูกตอตาน รัฐใชวิธีเกลี้ยกลอมให
สถาบันเกายอมรับระบบใหม77
ในเวลาตอมารัฐไทยก็พยายามสรางระบบใหมในการบูรณาการการศึกษา ในระบบใหมนั้น
โรงเรียนปอเนาะสามารถรักษาลักษณะพิเศษในฐานะโรงเรียนสอนศาสนาไวได แตรัฐบาลจะให
รางวัลจูงใจ ถาปอเนาะเปลี่ยนตัวเองเปนโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนราษฎร) สอนศาสนาอิสลาม นี่เปน
75

ดูรายละเอียดนโยบายดังกลาวใน รศ. ดร. สุรชาติ บํารุงสุข, วิกฤติใต! สูดวยยุทธศาสตรและปญญา, กรุงเทพ: สํานักพิมพ Animate
Group, 2547 หนา 30-33
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นิธิ เอียวศรีวงศ “สังเขปประวัติศาสตรมลายูปตตานี” ใน นิธิ เอียวศรีวงศ บรรณาธิการ, ความรูเบื้องตน มลายูศึกษา, สํานักพิมพ
อมรินทร, 2550, หนา 42; W. K. Che Man, op. cit., p. 64
77
Surin Pitsuwan, op.cit., p. 188-9; W. K. Che Man, op. cit., p. 97-98
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นโยบาย “สรางสรรค” ที่พยายามรักษาความเปน “เอกชน” ของโรงเรียนปอเนาะเอาไว แตเปลี่ยนไป
เปนขึ้นอยูกับกฎเกณฑของรัฐบาลที่ทําใหพวกเขาไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ในระยะแรกระหวาง
พ.ศ. 2504-2509 รัฐยังไมมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เจาของโรงเรียนหรือบาบอ-อุลามาอฺ
ตองการเงินสนับสนุน จึงมีลักษณะการเขารวมอยางระมัดระวัง (restrained participation) จนถึงป
พ.ศ. 2513 (1970) โรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรียน ยอมลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ อุ
ลามาอฺเจาของโรงเรียนใชวิธีการเขารวมอยางมีเงื่อนไขเหมือนอยางที่เคยทํากับการมีสวนรวมทางการ
เมืองในชวงป พ.ศ. 247578 ตอมาในป พ.ศ.2511 รัฐบาลเริ่มจํากัดการลงทะเบียนเพิ่มโรงเรียนปอเนาะ
และบังคับใหโรงเรียนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรียนที่ยอมสมัครใจเปลี่ยนหลักสูตรจะเรียกชื่อใหม
วา “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” กฎเกณฑใหมจะถูกบังคับใชภายในป พ.ศ.2511 ภาษาไทย
จะเปนภาษาที่ใชสอนและหลักสูตรศาสนาตองลดลง เพื่อใหมีการศึกษาสามัญดวย
ในอีกดานหนึ่ง กระบวนการนี้ก็ทําใหเกิดการพยายามปรับนโยบายของรัฐดวย รัฐไทยหรือ
เจาหนาที่รัฐใชวิธีการจัดการเปลี่ยนปอเนาะใหเปนโรงเรียนเอกชนอยางเปนขั้นตอน ซึ่งในขั้นตอน
แรกไดรับการยินยอมจากโตะครู แตความไมรูและไมสํานึกระวังในความแตกตางทางวัฒนธรรม ทํา
ใหหลักสูตรพุทธศาสนาไมถูกปรับในหลักสูตรสามัญ และบุคลากรไทยพุทธก็ไมไดถูกเตรียมสําหรับ
การศึกษาในแบบสหวัฒนธรรม ทําใหการปรับตัวเปนปญหาในระยะยาวของระบบการศึกษาแบบ
ใหม การบังคับใหโรงเรียนปอเนาะเปลี่ยนไปเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยใชหลักสูตร
ไทยซึ่งแบงดวยความเปนไทยและพุทธ จึงไดรับการตอตานในชวงป พ.ศ.2508-2514 โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในป พ.ศ. 2514 มีโรงเรียนปอเนาะปดตัวเอง 104 แหง เพื่อประทวงรัฐไทย ในนี้เปนการจุดกระแส
การก อ ตั ว ของขบวนการแบ ง แยกดิ น แดนขึ้ น มาอี ก ในป พ.ศ. 2511 จุ ด มุ ง หมายการปฏิ รู ป ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่สําคัญคือ สรางความเปนไทย สรางภาษาไทย และระบบการศึกษาสามัญซึ่งไป
กระทบอัตลักษณมลายูมุสลิมอยางรุนแรง79
เมื่อมีความพยายามจะเปลี่ยนโรงเรียนปอเนาะใหใชภาษาไทยและสอนหลักสูตรสามัญตั้งแต
ป พ.ศ. 2504 คุณภาพการศึกษาอิสลามก็ลดลง คนมลายูมุสลิมจํานวนมากก็ถูกสงไปศึกษาตะวันออก
กลางเพื่ อศึ ก ษาอิ ส ลาม นั ก เรี ย นดั ง กล า วส วนมากได รับ ทุ นจากตะวั นออกกลางและมี ค วามรู สึ ก
ปฏิปกษตอรัฐไทย ในอีกดานหนึ่ง รัฐก็มีการปรับตัวเพื่อแกปญหาดวยการสรางคนอีกกลุมหนึ่งขึ้นมา
ดวยการสรางชนชั้นนําใหมที่มีการศึกษาสายสามัญ นโยบายดังกลาวเริ่มตั้งแต วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2513 กระทรวงมหาดไทยกําหนดโควตาใหนักเรียนมลายูมุสลิมไดรับการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
โดยไมตองผานการสอบคัดเลือกปกติ มีการใหทุนการศึกษา 1,000 บาทตอนักเรียน 16 คน/ป ดวย
ระบบดั ง กล า ว คนมลายู มุ ส ลิ ม จํ า นวนหลายร อ ยคนก็ จ บการศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาอื่น และถูกบรรจุในระบบราชการไทย คนมุสลิมที่ไดรับการศึกษาแบบไทยเหลานี้
78
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คอยๆถูกบูรณาการเขาสูชาติไทย และถูกเรียกวา “คนไทยมุสลิม” เด็กนักเรียนทุนและผูที่รับการศึกษา
แบบสามั ญ ที่ เ ป น ข า ราชการถู ก มองว า เป น ผู ถ ว งดุ ล อํ า นาจกั บ ป ญ ญาชนมุ ส ลิ ม ที่ จ ะจบมาจาก
ตางประเทศและมีบทบาทนําในชุมชนในอีกทิศทางหนึ่ง80
กลาวโดยสรุป นโยบายบูรณาการทางการเมืองโดยผานระบบการศึกษาถูกดําเนินการอยาง
เปนขั้นเปนตอน ดังตอไปนี้
1. การขยายโรงเรียนประถมศึกษาในทุกๆหมูบาน
2. การขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาในทุกอําเภอ
3. การสรางโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตนในทุกเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต
4. การสรางวิทยาลัยครูยะลาและมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต
ปตตานี
5. เปลี่ยนโรงเรียนปอเนาะไปเปนระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่รัฐใหการ
สนับสนุนทางการเงิน
6. นับตั้งแตป พ.ศ. 2513 มีการกําหนดโควตาสําหรับการรับนักศึกษามลายูมุสลิมใหเขา
เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศสวนกลาง
7. การรับคนมลายูมุสลิมที่จบการศึกษาในระบบไทยเขาสูระบบราชการ
ปญหาของนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในชวงเวลาดังกลาวเกิดจากกรอบของนโยบายการ
สรางบูรณาการและเอกภาพของชาติซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาเดิมของปตตานีทั้ง
ระบบ รัฐตองการใหเกิดความรวมมือกันระหวางชาวบานมุสลิมกับขาราชการไทยเพื่อใหเกิดบูรณา
การแหงชาติ สิ่งนี้ถูกถือเปนปจจัยสําคัญของนโยบายผสมกลมกลืนและบูรณาการแหงชาติ แตภายใต
กรอบดังกลาวขีดจํากัดก็เกิดขึ้น ขาราชการมุสลิมซึ่งถูกสรางขึ้นมาในระบบการศึกษาแบบของรัฐและ
เปนคนกลุมนอยในระบบราชการ มีจํานวนเพียงนอยนิดในระบบราชการจังหวัดภาคใต ติดอยูกับ
ความรูสึกขัดแยงกันสองอยาง ดานหนึ่งขอเรียกรองของระบบราชการที่ตองการความผสมกลมกลืน
และความจงรักภักดีตอรัฐที่เปนคนพุทธสวนใหญ กับขอเรียกรองตองการของประชาชนที่ตองการ
การปฏิบัติที่ดี เมื่อขาราชการที่เปนมุสลิมเปลี่ยนชื่อเปนไทยพวกเขาก็สูญเสียความเชื่อมั่นไววางใจ
จากประชาชนเพราะเปนการปฏิเสธวัฒนธรรมของตนเอง แตถาขาราชการเหลานี้เขาถึงประชาชน มี
ความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นและปฏิเสธที่จะยอมรับความกดดันในระบบราชการ
พวกเขาก็จะเสียอนาคตในอาชีพของตน ดังนั้น แมวาจํานวนขาราชการมลายูมุสลิมจะมีจํานวนมาก
ขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายการศึกษาเพื่อการผสมกลมกลืนและบูรณาการ คนเหลานี้จะมีบทบาทนอย
มากในการเชื่อมชองวางระหวางชาวบานมุสลิมกับรัฐ
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แตในอีกดานหนึ่ง สิ่งที่ไมควรมองขามก็คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐก็ประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่งซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในกลุมชนชั้นนํามลายูมุสลิมเองดวย
โดยเฉพาะในระบบการศึกษา ชนชั้นนําทางการศึกษาแบบเกาบางสวนก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียน
ปอเนาะซึ่งแตเดิมเปนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบหลวมๆไมมีโครงสรางที่แนนอนใหเปน
ระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล กระบวนการไดเริ่มมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองและ
นับตั้งแตนั้นเปนตนมาโรงเรียนปอเนาะก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนกลายเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมากขึ้น การปรับตัวมีลักษณะสองดาน ดานหนึ่งเมื่อเผชิญหนากับนโยบายรัฐบาล อีกดานหนึ่ง
ผูนํามุสลิมสวนหนึ่งก็เริ่มมีความคิดวาทําอยางไรจึงจะปรับปรุงสถาบันการศึกษาศาสนาใหเขากับ
นโยบายการศึกษาของชาติและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักษามรดกศาสนาอิสลามไวได พอแม
ชาวมุสลิมในภาคใตจํานวนมากไดเริ่มสงลูกหลานไปเรียนตอในประเทศเพื่อนบานที่นับถือศาสนา
อิสลาม รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางมากขึ้น เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2503 เปนตนมา กระบวนการนี้
กอใหเกิดการผสมผสานของระบบการศึกษาทองถิ่นกับระบบการศึกษาของโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น81
กลาวในอีกแงหนึ่ง ระบบการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ถูกกําหนดโดย
รัฐบาลไทย กลายรูปเปนการศึกษาแบบใหมหรือมาดราซาห (Madrasah) ซึ่งไดใหพื้นฐานในวิชา
แขนงตางๆเพื่อเตรียมนักศึกษาที่จะเขาไปเรียนตอในมหาวิทยาลัยอัล-อัสฮารและมหาวิทยาลัยอื่นๆใน
กรุงไคโรของประเทศอิยิปต รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอื่นๆใน
ตะวันออกกลาง นั ก วิช าการอิส ลามทํา การศึ กษาพบว าในสมั ย คริ สต ศ ตวรรษที่ 19 นั ก ศึก ษาจาก
จั ง หวั ด ภาคใต โ ดยเฉพาะจากจั ง หวั ด ป ต ตานี ส ว นใหญ จ ะไปศึ ก ษาที่ เ มื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย แตตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมานักศึกษาสวนใหญจะไปศึกษาที่อัล-อัส
ฮารในประเทศอิยิปต พัฒนาการของระบบการศึกษาไทยในทศวรรษของ พ.ศ. 2503 และพ.ศ. 2513
ทําใหนักศึกษาจากประเทศไทยมีพื้นฐานความรูทั้งในวิชาสามัญ วิชาศาสนา และภาษาอาหรับดีกวา
ในรุนกอนๆเปนผลใหไดรับความสําเร็จเมื่อไปศึกษาตอในตางประเทศมากขึ้น82 ในระบบการศึกษา
แหงชาติ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็สามารถที่จะเลือกเรียนตอในสาขาวิชา
ใดๆก็ไดโดยไมมีขอจํากัด ในปจจุบันนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงมีโอกาสที่จะ
ไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามดีกวานักเรียนใน
ทศวรรษของ พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2503
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ: ชนชั้นนําสายทางศาสนาและชนชั้นนําสายทางโลก
ประเด็นสํ าคั ญที่ ไ มค วรมองขา มก็ คื อ การเปลี่ย นแปลงดัง กล า วมี ผลต อการเปลี่ ยนแปลง
โครงสรางอํานาจชนชั้นนําในสังคมปตตานี ยะลาและนราธิวาสในยุคตอมาจนถึงปจจุบันดวย เพราะ
ในขณะที่ชนชั้นนําเกาตามประเพณี (ทั้งชนชั้นนําสายเจาและสายศาสนา) พยายามรักษาสถานภาพ
ตนเองและตอสูดวยสถาบันศาสนาและการศึกษาทางศาสนา รัฐก็พยายามเบียดขับและกดดันดวย
ระบบการศึกษาแบบใหมที่มีจุดเนนในการศึกษาทางโลกหรือที่เรียกวา secularization กระบวนการนี้
เริ่มตั้งแตการใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติในป 2464 และการบังคับใหเปลี่ยนระบบ
ปอเนาะซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา การดําเนินการดังกลาวทําใหเกิด
การตอตานและเปนที่มาแหงการกําเนิดขบวนการแบงแยกดินแดนตางๆ รวมทั้งการสงลูกหลานไป
เรียนตางประเทศ เชนในประเทศตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมอื่นๆ แตในอีกดานหนึ่ง เพื่อ
รักษาอัตลักษณของตนเองและปรับตัวใหเขากับสถานการณโลกภายนอก (globalization) สวนหนึ่ง
ชนชั้นนําทางการศึกษาดั้งเดิมก็ไดหันไปสูนวัตกรรมทางการศึกษาหรือปรับใหหลักสูตรการศึกษา
ของสถาบันปอเนาะดั้งเดิมมีความเปนสากลในแบบอิสลาม จนกระทั่งเกิดตัวแบบการผสมกลมกลืนที่
ลงตั วในแงที่ มีระบบโรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลามที่ มีหลักสู ตรศาสนาสอดคลองกั บความ
ตองการของรัฐ (มี การสอนสายสามั ญในระบบห องเรี ย นแบบใหม ) และยัง ได ป รับ เปลี่ ยนระบบ
การศึกษาอิสลามศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศในตะวันออกกลาง (ระบบ
การศึกษาทางศาสนาชั้น 1-10 ซึ่งเปนระบบสมัยใหมเชนเดียวกัน)83 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามไดรับการยอมรับจากรัฐและมีการใหเงินอุดหนุนจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อเวลาผานไป โดยเฉพาะในชวงหลัง พ.ศ. 2525 ซึ่งมีระบบ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม” เกิดขึ้นตามกฎหมาย โรงเรียนเอกชนดั งกลาวก็ขยายตัวไปอยางมากและมีความเขมแข็ ง
เพราะมีนักเรียนจากทองถิ่นเขาเรียนจํานวนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐก็พยายามขยายการศึกษาสาย
ส า มั ญ เ ช น โ ร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น อํ า เ ภ อ แ ล ะ จั ง ห วั ด มี ก า ร ตั้ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขึ้นในป พ.ศ. 2511 รวมทั้งการใหโควตาการศึกษากระทรวงมหาดไทย
ใหนักเรียนมลายูมุสลิมเขาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ84 สิ่งที่สําคัญก็คือ กระบวนการปรับตัว
ทางการศึกษาดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชนชั้นนํา การปรับตัวมีสองดาน ดาน
หนึ่งความทันสมัยในการศึกษาอิสลามในแบบโรงเรียนมาตราซะหที่เลียนแบบมาตรฐานการศึกษา
ของตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบานเชนอินโดนีเซีย ทําใหกลุมชนชั้นนําปญญาชนกลุมที่มี
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หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนตน -ฮิบติดาอียะฮฺ ปที่ 1-4 หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง - มุตาวัซซีเตาะฮฺ ปที่ 5-7 และหลักสูตร
อิสลามศึกษาตอนปลาย – ซานาวียะฮฺ ปที่ 8-10
84
การตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงในป พ.ศ. 2514 ก็ทําใหมีการเปดโอกาสการศึกษาใหมแกนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใตใหเขา
ไปสูระบบอุดมศึกษาในกรุงเทพอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากระบบโควตาและทุนการศึกษาที่มีจํานวนรับจํากัด ทําใหมีผลอยางมากในตอ
การเคลื่อนไหวของชนชั้นปญญาชนสามจังหวัดภาคใต โดยเฉพาะตั้งแตหลังป 2520 ดังที่จะอธิบายตอไป
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ฐานการศึกษาระบบศาสนาเกิดการขยายตัว จากผูที่จบการศึกษาตางประเทศทางศาสนาและจาก
ภายในประเทศก็เปนผูเรียนจบการศึกษาสายศาสนาจากระบบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในระบบ
แบบใหม (ชั้น 10 ทางศาสนา) อีกดานหนึ่งก็มีการขยายตัวของชนชั้นนําปญญาชนที่ไดรับการศึกษา
ทางโลก (secular education) การขยายตัวของกลุมหลังก็เดนชัดเชนกัน
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนพลังขับดัน “ภายใน”โครงสรางชนชั้นและกลุมทางสังคมใน
พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาสอันเปนผลมาจากการปฏิรูประบบการศึกษาในสังคมมลายู
ปตตานีของรัฐไทย ผลก็คือทําใหเกิดกระบวนการที่ทั้งขัดแยงและผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ ภาษา
และศาสนา ดานหนึ่งรัฐทําใหระบบการศึกษาของไทยเขามามีสวนสําคัญในการผลิตคนรุนใหมที่มี
การศึกษาในสายสามัญหรือในทางโลกแทนที่ระบบการศึกษาที่เนนทางศาสนาซึ่งเปนลักษณะพิเศษ
ของจังหวัดชายแดนภาคใตในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ก็คือการใชระบบการศึกษาภาค
บังคับในป พ.ศ. 2464 การเนนนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2482 และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโครงการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2504 ซึ่งบังคับใหมีการเปลี่ยนระบบการศึกษาทางศาสนาแบบ
โรงเรีย นปอเนาะไปเปนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เริ่ มตนดวยการจดทะเบียนโรงเรีย น
ปอเนาะและตอมาก็บีบบังคับใหปอเนาะกลายรูปเปนโรงเรียนราษฏรสอนศาสนาอิสลามในป พ.ศ.
2508 รัฐไดเรงรัดใหกระบวนการแปรสภาพดังกลาวเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อให
กลายเป นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในป พ.ศ. 2526 การที่ รัฐไทยเขา ไปเปลี่ ยนระบบ
การศึกษาปตตานีก็เพื่อสรางคนมุสลิมมลายูรุนใหมที่ผานการศึกษาสายสามัญและเปนผูนําทางโลก
เข าทํ างานในระบบราชการไทย ตั้ งแตใ นระดับ ลา งเชนกํา นันผูใ หญ บ าน จนถึ งข าราชการสาย
ปกครอง สายการศึ ก ษาและสาธารณสุ ข เพื่ อ ให ถ ว งดุ ล กั บ ชนชั้ น นํ า ทางศาสนาอี ก กลุ ม ที่ ผ า น
การศึก ษาสายศาสนาทั้ง จากต า งประเทศและในประเทศ อี ก ด านหนึ่ง ป ญญาชนจากต างประเทศ
เหลานั้นมักไดรับการศึกษาจากประเทศในตะวันออกกลาง อาฟริกาเหนือ เอเชียใตและประเทศมุสลิม
เพื่อนบาน คนกลุมหลังนี้เกิดจากการที่พอแมผูปกครองไมไวใจระบบการศึกษาไทยเมื่อมีการปฏิรูป
การศึ ก ษาในตอนแรกและส ง ลู ก ไปเรี ยนสายศาสนา จนกลั บ มาเป นผู นํา สายศาสนาหรื อผู นํา ใน
การศึกษาและวัฒนธรรม เชน โตะครูและอุสตาส เปนตน
ในอี ก ด า นหนึ่ ง กลุ ม คนที่ เ ข า สู ระบบการศึ ก ษารั ฐในสายสามั ญก็ ผ า นการศึ ก ษาระดั บ
มหาวิทยาลัยในกรุงเทพในจํานวนมากขึ้น คนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยในระยะแรกจะเปนพวกที่ไดรับ
ทุ น การศึ ก ษาในระบบโควต า ของกระทรวงมหาดไทยไปเรี ย นสถาบั น ชั้ น สู ง ในกรุ ง เทพเช น
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อกลับมาเปนขาราชการในพื้นที่สังคม
มุสลิมภาคใต แตในระยะหลังเมื่อมีการเปดมหาวิทยาลัยรามคําแหงในป พ.ศ. 2514 นักเรียนสามัญ
จากสามจังหวัดภาคใตจํานวนมากก็เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเปดแหงนี้และกลายเปนฐานของกลุมทาง
สังคมใหมที่ใหญมากในยุคตอมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็จัดตั้งขึ้นในระหวางนี้ (พ.ศ. 2511)
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แตในระยะแรกยังมีนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาเรียนนอยเพราะเด็กนักเรียนในทองถิ่น
สวนมากยังไมสามารถแขงขันเขาเรียนไดในระบบการสอบแขงขันปกติ
ปรากฏการณ ที่ สํ าคั ญในการขยายตัวของชนชั้ นนํ า รุนใหม ข องสามจั งหวั ดภาคใต ที่ ผ า น
การศึกษาสายสามัญก็คือการจัดตั้งกลุมพีเอ็นวายเอส (PNYS ซึ่งยอมาจากปตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูล)85 กลุมพีเอ็นวายเริ่มกอตัวขึ้นในป พ.ศ. 2521 และจัดตั้งสําเร็จในป พ.ศ. 2526 คนในกลุมนี้
ตอมาจะกลายเปนชนชั้นกลางรุนใหมอีกกลุมหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งพวกเขา
จะมีบทบาทนําในฐานะเปนขาราชการ นักธุรกิจรายยอย และนักการเมืองทองถิ่น เชนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล รวมทั้งบางสวนของผูนําฝายทองที่เชน กํานันและผูใหญบาน เปน
ตน ลักษณะที่นาสนใจของพลังทางสังคมในสวนนี้ก็คือองคประกอบของกลุมคนในสายนี้เปน “คน
ใน” ที่รูปญหาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ตระหนักรูในอัตลักษณทองถิ่น มีสํานึกประวัติศาสตร
และศาสนา รวมทั้งผานความเจ็บปวดรวมกับสังคมอันเนื่องมาจากความไมเปนธรรมตางๆที่เกิดขึ้น
ในสังคมและของพี่นองของตน “ ..... จุดเปลี่ยนสําคัญของปญญาชนมลายูภายในประเทศคือชวงของ
พีเอ็นฯ ยุคนี้”
การตอสูของกลุมพีเอ็นวายสะทอนใหเห็นพลังทางสังคมใหมและกลุมชนชั้นนําใหมอีกกลุม
หนึ่งที่ผานระบบการศึกษาในสายสามัญและมีโลกทัศนในทางโลกซึ่งกําลังเติบโตขึ้นในชวง 30 ปที่
ผานมา ความหมายเชิงสัญลักษณของกลุมทางสังคมแบบดังกลาวเริ่มสะทอนใหเห็นจากความเขมแข็ง
ในการตอสูกับรัฐในการประทวงที่มัสยิดกลางปตตานีในป พ.ศ. 2518 การประทวงเรื่องสิทธิในการ
แตงกายแบบมุสลิมะฮใชผาคลุมผมของนักศึกษาวิทยาลัยครูยะลาที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลาในป พ.ศ.
253186 และการประทวงกรณีมัสยิดกรือเซะในชวงป พ.ศ. 2533 กระแสการตอสูดังกลาวชี้ใหเห็นการ
กอรูปของปญญาชนชนชั้นกลางใหมที่มีความเปนตัวของตัวเอง ตองการความยุติธรรมในการปกปอง
รักษาอัตลักษณของทองถิ่น เนนแนวทางการตอสูที่สันติและถูกกฏหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเอง
ตองการในบริบทการพัฒนาสังคมในโลกสมัยใหม การพัฒนาการของคนกลุมนี้จะกลายเปนฐานของ
ชนชั้นนําที่เปนสายทางโลก (secular elites) พวกเขาจะเขาไปมีบทบาทอยูในระบบราชการไทยใน
สวนภูมิภาค กลายเปนบุคลากรในการปกครองทองที่ องคกรการปกครองทองถิ่นและนักการเมืองใน
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การสัมภาษณอิสกันดา ธํารงทรัพย อดีตแกนนําของกลุมพีเอ็นวาย
การประทวงของนักศึกษาวิทยาลัยครุยะลาและประชาชนที่หนามัสยิดกลาง จังหวัดยะลาในวันที่ 11-12 กุมพาพันธ และ 23 กุมพา
พันธถึงวันที่ 2 มีนาคม 2531 มีผูรวมประชุมมากกวา 18,000 คน นับเปนการประทวงครั้งใหญเพื่อใหนักศึกษาสตรีมุสลิมมีสิทธิแตงกาย
ตามหลัก ศาสนาอิส ลามไปเรียนได กระทรวงศึก ษาธิ การรับ เรื่องรองเรียนทั้ง หมด จึ งมีก ารสลายการชุ มนุม แตการตอสูยึดเยื้ อมา
จนกระทั่งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 กรมการปกครองมีคําสั่งอนุญาตใหสตรีมุสลิมถายรูปสวมฮิญาบทําบัตรประชาชนได และใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงอนุมัติใหขาราชการสตรีมุสลิ มถายรูปที่มีผาคลุ มศีรษะติดบัตรประจําตั ว
ขาราชการได ทั้งหมดนี้เปนการตอสูของชนชั้นกลางมุสลิมที่มีการศึกษาในวงการตางๆ ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและระบบ
ราชการ ดูใน สุวัตน จามจุรี และกองบรรณาธิการเฉพาะกิจ, 18 ปฮิญาบ บันทึกประวัติศาสตร พ.ศ. 2521-ก.ค. 2539, กลุมกรีนกรุป
หาดใหญ, 2539.
86
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ระบบรัฐสภา รวมทั้งผูนําทางสังคมในระดับหมูบาน ละแวกบาน คนกลุมนี้จะมีลักษณะตางจากชน
ชั้นนําทางศาสนา (religious elites) ซึ่งเปนบุคลากรที่ถูกสรางใหเปนฐานทางสถาบันและระบบ
การศึกษาในสายจิตวิญญาณ เปนผูนําศาสนาในทองถิ่น เชนอิหมามในชุมชนและเจะครูสอนโรงเรียน
ตาดีกา โดยเฉพาะอยางยิ่งครูสอนศาสนาหรืออุสตาซในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
ขยายตัวออกไปอยางมากในชวงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษของพัฒนาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนใตที่ควรพิจารณาดวยก็
คือเสนทางการปรับตัวและผสมผสานทางสถาบันที่มีผลตอการสรางความคิดของคน แมวาระบบ
การศึกษาและโครงสรางอํานาจจะมีแนวโนมการสรางคนออกมาสองกลุมใหญที่คอนขางแยกจากกัน
และชุดความคิดที่ไมเหมือนกันคือ กลุมหนึ่งเปนชนชั้นนําทางศาสนาที่เติบโตมาจากสายการศึกษา
ศาสนาและระบบโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งผูที่จบการศึกษามา
จากตางประเทศในสายศาสนา กับบุคลากรอีกกลุมหนึ่งก็คือผูที่จบการศึกษาสายสามัญจากโรงเรียน
ประถมศึ กษา โรงเรีย นสามั ญศึ ก ษาของรั ฐ โรงเรีย นอาชี วะ วิ ท ยาลัย ครู (มหาวิ ทยาลั ยราชภัฎ ใน
ปจจุบัน) และมหาวิทยาลัยที่สอนสาขาวิชาการในทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ คนกลุมหลังนี้จะกลายเปนผูนําในทางโลก (modernists) เชนขาราชการ นัก
ธุรกิจและนักการเมืองดังที่กลาวไปแลว แตสิ่งหนึ่งที่ไมควรมองขามก็คือโครงสรางดังกลาวมีการ
ไหวตั วและพลวัต จนกระทั่ ง เกิด “การปรั บ ตั วผสมผสาน” ขึ้ นในกระบวนการนี้ดวยเช นกั น ใน
กระบวนการนี้ มีคนอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนผูที่จบทั้งการศึกษาสายศาสนาและสายสามัญผสมกันโดยผาน
การศึกษาจากระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (หรือโรงเรียนปอเนาะดั้งเดิมที่สอบเทียบวิชา
สายสามัญผานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เมื่อไดวุฒิการศึกษาทั้งสายศาสนา (เชนชั้น 7 หรือชั้น
10 ในสายศาสนา) และวุฒิการศึกษาสายสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยม 6) คนกลุมนี้
ไดเขาไปเรียนตอมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยาลัยครู) ทําใหไดวุฒิการศึกษาทั้งสาย
ศาสนาและสายสามัญ ซึ่งก็มีผลทําใหพวกเขาสามารถมีบทบาทและทํางานไดทั้งสองสายคือสาย
ศาสนาและสายทางโลก มีจิตสํานึกอิสลามทางจิตวิญญาณแตก็ปรับตัวเขากับวิถีชีวิตในทางโลกดวย
เชนกันในขอบเขตของหลักการศาสนา การผสมผสานดังกลาวเปนลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของ
สังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน ซึ่งทําใหการแยกความเปนศาสนา และความเปน
ทางโลก (secularization) ดูจะเปนเรื่องยากในหลายกรณี
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สรุปพัฒนาการมาตรการที่รัฐไทยใชการผสมกลมกลืนโครงสรางรัฐและระบบการศึกษาปตตานี
พ.ศ. 2445
พ.ศ. 2446
พ.ศ. 2464
พ.ศ. 2465
พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2502

พ.ศ.2504

พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2508

พ.ศ. 2510
พ.ศ.2511
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2511
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2514

การประกาศ “ขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปน “วาระสุดทายของระบบ
สุลตาน” และจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตรที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจในดินแดนปตตานี
การตราขอบังคับวิธีพิจารณาในศาสนาอิสลาม โดยใหพระยาเมืองเลือกอุลามาอฺซึ่งมาจากโตะฮายีที่รอบรูคัมภีร
กุรอานในเมืองนั้นไมนอยกวา 6 คน มาเปนโตะกาลีพิจารณาคดีแพงแบบอิสลาม
การประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคประถมภาคบังคับ
เกิดการลุกขึ้นสูเ พราะเจาหนาที่รัฐไปปดโรงเรียนสอนศาสนาทําใหเกิดการลุกขึ้นตอตานที่ บานน้ําใส อําเภอมายอ
จังหวัดปตตานี
ตั้งโรงเรียนฝกหัดครู (ยะลา) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ใชหลักสูตรฝกหัดครูชั้นตน ปที่ 1-2 นักเรียน ป.5 เปน
ปที่ 1 นักเรียน ป.6 เปนปที่ 2 และมีหลักสูตรประถมเกษตรกรรม
เมื่อพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวยครอบครัวและมรดกใชบงั คับตั้งแต 1 ตุลาคมในปนี้
ขอบังคับสําหรับใชปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคงใชในจังหวัดปตตานี ยะลา และสตูลอยูตามเดิม
รัฐบาลออกพระราชกําหนดศาสนูปถัมภฝายอิสลามดวยการเอาใจผูนําศาสนาอิสลาม มอบตําแหนงเปนทางการให
และเพื่อปฏิเสธมะไฮยิดดินกับพรรคพวก ผลจากกฎหมายดังกลาวทําใหเกิดสํานักจุฬาราชมนตรี วิทยาลัยอิสลาม
แหงประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม กฎหมายยังใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงตั้งอิหมามและ
สมาชิกกรรมการมัสยิด
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร บังคับใหโรงเรียนเอกชนทุกแหงจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตร
ตองเปนไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนชางไมปตตานี ขยายชั้นเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนการชาง ชั้นประโยคอาชีวะชั้นสูง หลักสูตร 3 ปรับ
นักเรียนที่จบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ เปลี่ยนชื่อ เปน "โรงเรียนการ
ชางปตตานี" และเปลี่ยนหลักสูตรใหมโดยเปดสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายอาชีพ
โครงการปรับปรุงระบบการศึกษาปอเนาะ กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่รับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรียนปอเนาะ
ทั้งหมด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกรวมกันเปนเขตการศึกษาที่ 2 มีศูนยกลางการศึกษาและวิจัยอยู
ที่จังหวัดยะลา มีหนาที่สอดใสหลักสูตรสามัญเขาไปในโรงเรียนปอเนาะ
กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปนวิทยาลัยครูยะลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2506
มติคณะรัฐมนตรีใหโรงเรียนปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแลว แปรสภาพเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ให
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ใหมีหลักสูตรการสอน มีชั้นเรียน มีระยะจบการศึกษาที่แนนอน และให
เปดการสอนวิชาสามัญดวย โดยทางราชการจะชวยเหลือสงเสริมดวยการใหเงินอุดหนุน สงครูไปชวยสอนวิชา
สามัญและผอนปรนในเรื่องคุณสมบัติบางประการ โดยไมตองเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2497
อยางเครงครัด
มติคณะรัฐมนตรีเรงรัดใหมีการแปรสภาพโรงเรียนปอเนาะเปนโรงเรียนราษฏรสอนศาสนาอิสลาม ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2514
รัฐบาลเริ่มจํากัดการลงทะเบียนเพิ่มโรงเรียนปอเนาะและบังคับใหโรงเรียนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรียนที่ยอม
สมัครใจเปลี่ยนหลักสูตรจะเรียกชื่อใหมวา “โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม”
มีโรงเรียนปอเนาะปดตัวเอง 104 แหง เพื่อประทวงรัฐไทย ในกระบวนการนี้เปนการจุดกระแสการกอตัวของ
ขบวนการแบงแยกดินแดนขึ้นมาอีก
12 มีนาคม 2511 มีพระบรมราชโองการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขึ้น
คณะอาจารยและนักศึกษาชุดแรกก็ไดยา ยมาที่ศูนยปตตานี ตําบลรูสะมีแล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโควตาใหนักเรียนมลายูมุสลิมไดรับการเขาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไมตองผานการสอบ
คัดเลือกปกติ มีการใหทุนการศึกษา 1,000 บาทตอนักเรียน 16 คน/ป
โรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรียน ยอมลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
มติคณะรัฐมนตรีเรงรัดใหมีการแปรสภาพปอเนาะใหเสร็จสิ้น
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พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 95 ตอน 48 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2518 ฉบับพิเศษเรื่อง “พระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู” ใหวิทยาลัยครูทั่วประเทศ (รวมทั้งวิทยาลัยครูยะลา) สามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี
ออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปดสอนวิชาศาสนาควบคูวิชาสามัญ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่เปดสอนวิชาศาสนา
อิสลามและวิชาสามัญ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใตเริ่มไดรับการรับรองมาตรฐานประกาศนียบัตรการศึกษาสายศาสนา
จากสถาบันการศึกษาทางศาสนาชั้นสูงประเทศตะวันออกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4ก. “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูยะลา จึงมี
นามใหม “สถาบันราชภัฏยะลา” ซึ่งทําใหสถาบันสามารถเปดสอนในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีได
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสงเสริมใหสถาบันศึกษาปอเนาะเปนสถาบัน
สังคม
ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. 2548
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แผนผังการพัฒนากลุมชนชั้นนําทางโลก (Secular Elites)
พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาแหงชาติ
(2464)

โรงเรียนประถมศึกษาใน
ระดับหมูบาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับอําเภอและจังหวัด

โรงเรียนอาชีวศึกษา
(2500-2)

วิทยาลัยครูยะลา
(2506)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2511)

ชนชั้นนํา
ทางโลก
Secular elites

โควตากระทรวงมหาดไทย
เขามหาวิทยาลัย (2513)

ม. รามคําแหง
(2514)
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แผนผังการพัฒนากลุมชนชั้นนําทางศาสนา (Religious Elites)
ระบบการศึกษาอิสลาม
แบบเกาจากเมกกะ
(มัสยิดอัล-ฮารอม)
โตะครุหรือ
อุลามาอฺ

ระบบการศึกษาอิสลาม
แบบดัง้ เดิม โรงเรียนปอเนาะ

อิหมาม
โรงเรียนราษฎรสอน
ศาสนาอิสลาม
(2508)
สถาบันการศึกษา
อิสลามใน
ตางประเทศ

อุสตาซ
ครูสอนศาสนา

สถาบันศึกษา
ปอเนาะ
(2547)

โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
(2526)

สถาบันการศึกษา
ศาสนา

ชนชั้นนําทางศาสนา
Religious Elites
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ลักษณะเสนทางพัฒนาการทางความคิดของกลุมคนสามกลุมดังกลาวเปนที่มาของระบบชน
ชั้นนําที่เปนโครงสรางอํานาจในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต โครงสรางดังกลาวยังเปนที่มาของ
ความคิดความเชื่อที่ฝงลึกในคนแตละกลุมในลักษณะของ habitus ซึ่งทําใหการมองโลกและพื้นฐาน
แหงสามัญสํานึกของคนแตละกลุมซึ่งอาจจะมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ สิ่งที่นาสนใจก็คือ คน
กลุมที่อยูครอมระหวางสองสายความคิด (สายศาสนาและสายทางโลก secular-Islamicists) ที่เรียกวา
อิสลามนิยมที่มีความสัมพันธกับโลกนิยม ซึ่งกําลังจะกลายเปนกลุมคนสวนใหญที่อาจจะมาจากสาย
ศาสนาผสมกับสายสามัญในโรงเรียนเอกชนฯหรือปอเนาะ หรืออาจจะมีที่มาจากคนที่มาจากสายทาง
โลก (modernists) ซึ่งมีการปรับตัวพัฒนาการแนวคิดในทางศาสนาโดยที่ไมไดมาสายศาสนาโดยตรง
แตคนกลุมนี้จะเปนพลังอํานาจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะประกอบขึ้นเปนชนชั้นกลาง
สวนใหญ ในพื้นที่ สิ่งที่สําคัญก็คือคนกลุมดังกลาวเปนที่มาแหงการเปลี่ยนความคิดและโครงสราง
อํ า นาจในสั ง คมจั ง หวั ดชายแดนภาคใต ตอไป ชนชั้ นนํ า ที่ มี ก ารศึ ก ษา ชนชั้ น กลางและกลุ ม ผู นํ า
ทองถิ่นที่จะกลาวถึงในตอนตอไปเปนคนในสามกลุมดังกลาว

Secular Education

Religious Education

สถาบันการศึกษาในทางโลก

สถาบันการศึกษาทางศาสนา

Mixed

ผสมกัน
Non-Islamists

Islamists

ไมเปนอิสลามนิยม

อิสลามนิยม

Ethno-Islamists

Secular-Islamicists

Modernists

อิสลามนิยมที่เนนชาติพันธุ

อิสลามนิยมที่สัมพันธกับโลกนิยม

โลกนิยม
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บทที่ 3
โครงสรางอํานาจในยุคใหมและความหลากหลายทัศนะตอการกระจายอํานาจ
ชนชั้นนําและโครงสรางอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต
จากบทที่ผานมา เราจะเห็นไดวาโครงสรางสังคมของปตตานี ยะลา นราธิวาสถูกกําหนดโดย
การตอสูขัดแยงในประวัติศาสตรอันยาวนานของการเปนรัฐปตตานีและเจ็ดหัวเมืองกอนถูกผนวก
เปนสวนหนึ่งของรัฐสยามตามสนธิสัญญาอังกฤษ-สยามในป พ.ศ. 245287 จุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่
สํา คัญของโครงสร างอํ านาจเกิดขึ้ นในช วงเวลาดัง กลา วและมี ผ ลต อพัฒนาการทางการเมื องของ
ปตตานีในชวงหลัง การวิเคราะหโครงสรางชนชั้นนําของสังคมมลายูปตตานีอยางเปนระบบเปนงาน
ของ Wan Kadir bin Che Man (W. K. Che Man) 88 และสุรินทร พิศสุวรรณ89 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คําอธิบายของ Che Man ทําใหเรามองเห็นภาพเชิงประจักษของโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพ
ทางอํ า นาจในสั ง คมจัง หวั ดชายแดนภาคใต ใ นยุ ค หลัง อย า งชั ดเจนที่ สุ ดแม ข อมู ล ส วนใหญ จะอยู
ในชวงทศวรรษ 1980 ดังนั้น ภาพโดยทั่วไปที่มองเห็นก็คือสังคมมลายูปตตานีสามารถรักษาลักษณะ
พิเศษทางดานประเพณีและสถาบันของตนเอาไวได ทั้งๆที่มีความพยายามอยางมากโดยรัฐไทยที่จะ
ทําใหเกิดการผสมกลมกลืน แตปตตานีก็ยังคงใหความสําคัญกับผูนํามุสลิมของตนเอง ผูนําเหลานี้
อาจจะแบงออกไดเปนสามประเภทคือ ผูนําเกาตามประเพณี ผูนําสายทางโลก และผูนําศาสนา
ชนชั้นนําตามประเพณีของปตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เปนกลุมผูที่
สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นสูง สมาชิกสืบเชื้อสายมาจากรายาหรือเจาเมืองซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผูที่เคย
ถูกแตงตั้งมาจากรัฐบาลไทยใหเปนผูนําในสมัยเจ็ดหัวเมืองมลายูระหวางป พ.ศ. 2359-2449 ผูนําใน
ขณะนั้นคือรายาหรือเจา 29 คน ประกอบไปดวย 7 คนในปตตานี 5 คนในยะหริ่ง 4 คนในรามัน 4 คน
ในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูนํากลุมนี้เปนตนสายตระกูลของชน
87

ลําดับความเปนมากระบวนการผนวกปตตานีเปนสวนหนึ่งของรัฐสยามก็คือ ในป พ.ศ. 2329 อาณาจักรปตตานีทําสงครามกับสยาม
และตกอยูภายใตการควบคุมทางการเมืองของสยามในระบบแบบอธิราช หรือประเทศราช ในป พ.ศ. 2359 ปตตานีถูกแบงเปนเจ็ดหัว
เมืองคือ ปตตานี หนองจิก รามัน ระแงะ สายบุรี ยะลาและยะหริ่ง ในป พ.ศ. 2444 สยามรวมเจ็ดหัวเมืองปตตานีเปนหนวยการบริหารที่
เรียกวาบริเวณเจ็ดหัวเมือง อยูใตการควบคุมของขาหลวงบริเวณ ซึ่งขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2449 เจ็ดหัวเมืองถูก
จัดรูปแบบรัฐใหมเปนมณฑลเรียกวามณฑลปตตานี อันประกอบดวยสี่จังหวัดคือปตตานี บางนรา สายบุรี และยะลา ตอมาในป พ.ศ.
2452 สยามกับอังกฤษลงนามสนธิสัญญา Anglo-Siamese Treaty 1909 .ในเดือนพฤษภาคม ทําใหอํานาจของอาณาจักรปตตานีเดิมถูก
ควบคุมโดยสิ้นเชิงจากสยามโดยการรับรองของอังกฤษ
88
การวิจัยเรื่องชนชั้นนําที่สมบูรณที่สุดเทาที่เคยมีมาสําหรับโครงสรางผูนําในจังหวัดชายแดนใตเปนงานวิทยานิพนธสองฉบับซึ่ง
ผูเขียนทําการวิจัยเชิงประจักษและได สัมภาษณผูนําฝายตางๆในพื้นที่โดยตรง รวมทั้งพูดคุยกับผูนําของขบวนการกอการรายแยก
ดินแดนดวยตนเอง โปรดดูใน Wan Kadir bin Che Man (Waekarday Jehmae), Muslim Elites and Politics in Southern Thailand, A
thesis submitted for the degree of Master of Social Science, Universiti Sains Malaysia, January 1987; W.K. Che Man, Muslim
Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, Singapore: Oxford University Press, 1990.
89
Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, A thesis for the degree
of Doctor of Philosophy in the subject of Political Science and Middle Eastern Studies, Harvard University, June 1982.
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ชั้นสูงในปตตานีในยุครวมสมัย หลังจากเจามลายูถูกเขาแทนที่ดวยผูวาราชการไทยพุทธและระบบ
การเมืองแบบโลกิยะในแบบที่แยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนตนศตวรรษที่ยี่สิบ แตในขณะ
นั้นชนชั้นสูงมลายูยังคงมีบทบาทนําในโครงสรางและพลังทางการเมืองของทองถิ่น พวกเขายังเปน
ผูนําในขบวนการตอตานรัฐบาลไทยในยุคแรกเพราะตองการที่จะเรียกรองอํานาจคืนมา แตพวกเขา
ประสบความลมเหลวในการเมืองและสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจไปในจํานวนมาก ชนชั้นนําเกา
จํานวนมากหนีไปลี้ภัยการเมืองอยูกับญาติพี่นองของตนที่ยังคงอยูในประเทศเพื่อนบานมลายา กลาว
ในอีกแงหนึ่ง ถาจะวิเคราะหในแงฐานทรัพยากรทางการเมืองของชนชั้นนํา ชนชั้นสูงหรือผูนําตาม
ประเพณีของมลายูปตตานีสูญเสียฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไมมีอํานาจ ความมั่งคั่งและ
บารมีเหมือนที่เคยเปน นอกจากนี้ ชนชั้นสูงบางสายก็ยังแสดงความจงรักภักดีตอรัฐไทย ตัวอยางเชน
กลุมที่วังยะหริ่งของจังหวัดปตตานี ดังนั้น นักวิชาการบางคนมีความเห็นวาชนชั้นสูงตระกูลผูนําตาม
ประเพณีของมลายูจึงไมไดรับการยอมรับจากชาวมลายูมุสลิมใหเปนผูนําที่มีความชอบธรรม กลุมชน
ชั้นสูงตระกูลเกานี้ในปจจุบันบางสวนก็ไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเปนผูแทนราษฏรในระบบ
รัฐสภา ความลมเหลวของผูนําทางการเมืองในระบบรัฐสภายิ่งสะทอนภาพความลมเหลวของชนชั้น
นําตามประเพณีและสายที่ยึดมั่นในทางโลก ดังที่จะอธิบายใหเห็นตอไป
ชนชั้นนําอีกกลุมที่มีบทบาทสําคัญคือชนชั้นนําสายที่ยึดถือแนวทางที่ไมเกี่ยวกับศาสนาหรือ
สายแนวคิดในทางโลก (secular elite) ในสังคมมลายูมุสลิม90 ผูนํากลุมนี้ประกอบดวยเจาหนาที่
รัฐบาลที่เปนคนมุสลิมทองถิ่น ตัวอยางเชนครูในโรงเรียน กํานันผูใหญบาน ในปจจุบันยังมีกลุมผูนํา
สายการปกครองสวนทองถิ่นเชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) สมาชิกและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล พวกขาราชการ
ระดั บ ล า งที่ เป น คนท อ งถิ่ น ได รับ สถานภาพเป น ชนชั้ น นํ า เพราะพวกเขาเป นสมาชิ ก ขององค ก ร
ปกครองทองถิ่น ระบบราชการในทองถิ่น และพวกเขามีรายไดหรือสามารถสะสมความมั่งคั่งใน
ระดั บ ที่ ม ากพอสมควร ชนชั้ น นํ า กลุ ม นี้ มี เ ชื้ อสายมลายู และผ า นระบบการศึ ก ษาแบบไทยทํ า ให
ชาวบานโดยทั่วไปที่พูดภาษาไทยไมไดตองอาศัยความชวยเหลือและคําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและการปกครอง เปนที่นาสังเกตวาชวงเวลาสิบปนับตั้งแตป 25202530 เปนตนมา บทบาทของคนมุสลิมในระบบราชการของทองถิ่นมีมากขึ้นเพราะคนกลุมนี้มีสวน
รวมมากขึ้นในกิจกรรมทางศาสนาและชุมชน ในขณะที่ชื่อเสียง การยอมรับของชนชั้นนําทางศาสนา
เริ่มจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถเพิ่มระดับการควบคุมที่มีตอสถาบันที่สําคัญ 2 องคกรของคน
มลายูมุสลิมคือ”โรงเรียนปอเนาะและมัสยิด” แตอยางไรก็ตาม เอกสารการวิเคราะหชนชั้นนําในชวง
ตนทศวรรษป พ.ศ. 2530 ยังระบุวาขาราชการที่เปนคนมลายูมุสลิมยังไมสามารถมีอิทธิพลตอสังคม
ไดมากเทากับชนชั้นนําทางศาสนาเพราะพวกเขามักจะถูกมองจากคนมลายูบางสวนวาเปนขาราชการ
90

เราอาจจะเรียกกลุมนี้วาสายความคิดสมัยใหมในทางโลกหรือ Modernists ดูในบทที่ 2
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รับใชรัฐบาลและปกปองผลประโยชนของรัฐบาล คนพวกนี้อาจถูกเรียกจากคนทองถิ่นวา “โตะนา”
หรือ “พวกนาย”ที่มาปกครองตน91 นอกจากนี้ยังมีคนกลุมเล็กๆอีกกลุมหนึ่งที่เปนนักธุรกิจเชื้อสาย
มลายูซึ่งแสดงบทบาทเปนพอคาคนกลาง พอคา และผูรับเหมากอสราง ก็ยังอาจถูกจัดใหเปนสวน
หนึ่งของชนชั้นนําในสายทางโลกเนื่องจากมีสถานภาพความเปนวิชาชีพและความมั่งคั่ง คนกลุม
เล็กๆเหลานี้ ในปจจุบันอาจจะมีจํานวนมากขึ้น และอาจจะมีบทบาทนําในทางการเมืองเศรษฐกิจได
ตอไปหากมีการจัดโครงสรางอํานาจทางสถาบันใหเหมาะสม
บทบาทของผูนําทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเปนบทบาทที่นาสนใจมากในโครงสรางอํานาจ
ทองถิ่น ชนชั้นนํากลุมนี้เปนคนที่ผานการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญมิใชสายศาสนา เราจึงอาจจะ
เรียกไดวาเปนผูนําในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนํากลุมดังกลาวมีบทบาทมากขึ้นในการเมือง การ
ปกครองและการบริหารในปจจุบัน จากขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในป 2550 จังหวัด
ปตตานี ยะลาและนราธิวาสมีองคกรการปกครองทองถิ่นซึ่งประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน 3 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 29 แหงและองคการบริหาร
สวนตําบล 230 แหง รวมทั้งหมดในสามจังหวัดมีองคกรปกครองทองถิ่นรวม 267 องคกร ปตตานี
เปนจังหวัดที่มีองคกรปกครองทองถิ่นมากที่สุดคือ 114 องคกร รองลงมาคือนราธิวาส 89 องคกร
และยะลา 64 องคกร92 ถานับเฉพาะผูนําสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่นในปจจุบันจึงมีจํานวน 267
คน คนกลุมดังกลาวเปนผูมีบทบาทมากในแตละพื้นที่นับตั้งแตตําบล อําเภอและระดับจังหวัด แตเมื่อ
ดูที่โครงสร างทั้ง หมด พิ จารณาจากแต ละตําบลมี นายกองค การบริ หารสวนตํ าบล 1 คน และรอง
นายกฯอีก 2 คน รวมเปน 3 คน ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารฯรวมกันเปน 2 คน
ในหนึ่ง อบต. จะมีผูนําทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง 5 คน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันมีผูนํา
ระดับตําบลรวมแลวประมาณ 1,150 คน เมื่อรวมกับผูนําระดับเทศบาลทั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ซึ่ ง ประกอบด ว ยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาและรอง
ประธานสภาเทศบาลทุกระดับตามเงื่อนไขกฎหมาย อีกจํานวน 176 คน ผูนําทองถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีถึง 1,326 คน
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ตามปกติ คําวาโตะนา ใชเรียกขาราชการที่เปนคนไทยพุทธโดยทั่วไป แตจากการสัมภาษณคนทองถิ่นปตตานี คํานี้ถูกใชเรียกคน
มลายูที่ไปเปนขาราชการดวย
92
ขอมูลจากรายงานของสวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550
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จังหวัด
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

อบจ.
1
1
1
3

โครงสรางการปกครองทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
0
1
11
1
1
6
0
2
12
1
4
29

อบต.
101
55
74
230

รวม
114
64
89
267

สวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง
สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
18 มกราคม 2550
องคกรปกครองทองถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 18 มกราคม 2550)
120

101
100

80

74

60

55

40

20
12

11
6
1

0

1

1

1

1

1

0

2

0

ปตตานี

อบจ

ยะลา

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

นราธิวาส

เทศบาลตําบล

อบต

นอกจากนี้ยังมีกลุมผูนําการปกครองทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ซึ่ง
ประกอบด ว ยกํ า นั นและผู ใ หญ บ า น ผู นํ า ในกลุ ม นี้ เ ป น ผู นํ า ดั้ ง เดิ ม ที่ ตั้ ง มาตั้ ง แต พระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 เมื่อดูจากโครงสรางหมูบานทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
มีกํานันจํานวน 235 คน และผูใหญบาน 1384 คน ถารวมเอาแพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวย
ผูใหญบานฝายปกครอง ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ จํานวนรวมของผูนําฝายปกครองทองที่
1619 คน แตถารวมกํานัน ผูใหญบานและผูชวยฯ เขาดวยกัน ผูนําฝายปกครองทองที่ในจังหวัด
ปตตานี ยะลาและนราธิวาส จะเปนจํานวนมากถึง 7,902 คน
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ขอมูลสถิติจํานวนกํานัน/ผูใหญบานรายจังหวัด

กํานัน

แพทยประจํา

ผูชวย

ผูชวย

ตําบล

ผูใหญบาน

ผูใหญบาน
ฝายรักษา
ความสงบ

สารวัตร
กํานัน

ผูใหญบาน

ฝายปกครอง

รวม

จังหวัด

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

ปตตานี

103

5

549

26

68

10

222

6

1099

65

974

0

3015

112

3127

ยะลา

62

0

315

6

51

2

106

5

693

27

647

0

1874

40

1914

นราธิวาส

63

2

481

7

83

2

178

6

1091

32

914

2

2810

51

2861

228

7

1345

39

202

14

506

17

2883

124

2535

2

7699

203

7902

แหลงขอมูล: สํานักบริหารการปกครองทองที่ สวนบริหารงานกํานันผูใหญบาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2551

สังคมมลายูมีลักษณะพิเศษตรงที่เปนชุมชนที่เกาะติดกันอยางแนนเหนียวมีความใกลชิดกัน
มาก กิจกรรมสวนมากจะเกี่ยวของกับมัสยิดและโรงเรียนปอเนาะ ดังนั้นทุกแงทุกมุมของสังคม จะมี
การใหความสําคัญตอเรื่องกิจกรรมทางศาสนาและมักจะเกี่ยวของกับชนชั้นนําทางศาสนา ชนชั้นนํา
ทางศาสนายัง อาจจะถูก แบ งไปเป นสามประเภท คื อสมาชิ กคณะกรรมการอิสลามประจํา จัง หวั ด
สมาชิกของคณะกรรมการมัสยิด และครูสอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจังหวัดประกอบดวย 15
คนซึ่งเปนสมาชิกที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมา รวมทั้งหมดประมาณ 45 คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ถา
นับรวมสงขลาและสตูลดวยอีก 30 คนจะรวมกันได 75 คน
ขอมูลจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ในป พ.ศ. 2550 มี
โตะอิหมามจํ านวนรวมกั นทั้งสิ้ น 1,731 คน ประกอบดวยโตะอิหม ามในจังหวั ดปตตานี 647 คน
จังหวัดยะลา 463 คนและจังหวัดนราธิวาส 621 คน สวนครูสอนศาสนาซึ่งประกอบดวยโตะครู
อุสตาซและเจะครูตาดีกามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,685 คน ในจํานวนนี้ถานับเฉพาะอุสตาซจะมีจํานวน
3,723 คน
กลุมชนชั้นนําทั้งทางศาสนาและทางโลกดังกลาวขางตน มีจํานวนมากและจะเปนกําลังของ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางการเมืองและการสรางรูปแบบการปกครองการบริหารในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตตอไป
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จํานวนอุสตาซและครูตาดีกาในสามจังหวัดภาคใต
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันปอเนาะ

ปตตานี
เขต 1
เขต 2
751
376
264
360

โรงเรียนตาดีกา
รวม

794
1,809

จังหวัดและเขต

1,037
1,773

เขต 1
180
248

ยะลา
เขต 2
250
142

เขต 3
72
7

นราธิวาส
เขต 1
เขต 2
619
329
35
90

689
1,117

554
946

139
218

1,029
1,683

720
1,139

แหลงขอมูล: เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ป พ.ศ. 2550
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองทองถิ่น: พลวัตทางความคิด
หลังจากวิเคราะหโครงสรางอํานาจชนชั้นนํากลุมตางๆแลว คําถามที่สําคัญก็คือชนชั้นนํา
เหลานี้ และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจการปกครอง
ทองถิ่นที่จะใหทองถิ่นมีอํานาจมากขึ้น หรือจะใหโครงสรางเปนเชนเดิม ขอมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปและชนชั้นนําในจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมใน
การกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมและสอดคลองกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สะทอนใหเห็นแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทามกลางสถานการณความรุนแรง การสํารวจความเห็น
ครั้งแรกระหวางเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2548 จากกลุมตัวอยาง 1.200 คนรวมทั้งขาราชการ
และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต เมื่อแยกดูเฉพาะกลุมประชาชนทั่วไป 874 คน ผลปรากฏวา
คําถามความคิดเห็นวารูปแบบการปกครองทองถิ่นรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่ คนจํานวนมาก
ประมาณร อยละ 41.4 ยัง เห็ นว าควรใชรูปแบบการปกครองท องถิ่ นที่ มีอยูแลวแต ปรั บปรุง ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวาเดิม สวนผูที่เห็นวาควรมีการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมี
อยูรอยละ 27.2 และผูที่เห็นวาควรมีเขตปกครองพิเศษทางการเมืองมีอยูรอยละ 11.2 นอกจากนี้ยังมีผู
ที่เห็นวาควรปกครองแบบมหานครแบบกรุงเทพมหานครจํานวน รอยละ 3.4 ขอมูลจากการสํารวจ
ครั้งแรกนี้มีนัยสําคัญที่นาพิจารณาอยูสองประการคือ ประการแรก ในชวงป 2548 คนจํานวนที่
คอนขางมากยังยอมรับวาการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมยังใชการไดถาไดมีการปรับปรุงแกไขให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แตนัยอีกดานหนึ่ง ควรสังเกตดวยวาคนกลุมที่มีความเห็นวา
ควรจัดรูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม (27.2) การปกครองพิเศษทางการเมือง (11.2) และ
รูปแบบมหานคร (3.4) เมื่อรวมกันก็มีจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน ยิ่งถามองวาทัศนะดังกลาวจัดอยูใน
ประเภทหรือกลุมเดียวกันที่เรียกวาสนับสนุนการปกครองแบบพิเศษของทองถิ่นเหมือนกัน คนกลุมนี้
รวมกันไดมากถึงรอยละ 41.8 ก็นับไดวามีจํานวนมากในสัดสวนใกลเคียงกันกับกลุมสนับสนุนรูป
แบบเดิ ม โดยที่ก ลุ ม ที่ ส นั บ สนุ นรูป แบบเดิ ม มี จํา นวนมากกว า เพีย งเล็ ก น อยเท านั้ น (กลุ ม เห็ นรู ป
แบบเดิมกับกลุมที่สนับสนุนแบบผูวาซีอีโอซึ่งถือเปนแบบเดียวกัน รวมกันไดรอยละ 42.9) ทําใหเรา
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ไดขอสรุปเบื้องตนในขณะนั้นวาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดในเรื่องรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความแตกตาง
กันมาก ฝายที่เห็นดวยกับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเดิมที่มีอยูแลวทั้งแบบการปกครองทองถิ่นและ
ผูวาซีอีโอมีมากกวาเพียงเล็กนอย สวนพวกที่สนับสนุนใหเปลี่ยนแปลงในรูปแบบพิเศษแบบตางๆก็มี
อยูไมนอยในจํานวนและสัดสวนใกลเคียงกัน ทัศนะทั้งสองฝายจึงถือวาก้ํากึ่งกันมากจนอาจจะถือได
วามีจํานวนมากพอๆกันก็ได
รูปแบบการปกครองแบบใดที
ุดในการแกปญหาความไม
ความคิ่เดหมาะสมที
เห็นตอรูป่สแบบการกระจายอํ
านาจทองถิส่นงบในปจจุบัน (2548)
11.2

12.8

เขตปกครองพิเศษดานการเมือง

ไมระบุ

2.4

27.2

อื่นๆ

เขตปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม

41.4
รูปแบบเดิมแตปรับปรุง

3.4

1.5
ผูวาซีอีโอ

มหานครแบบกรุงเทพ

จากการศึกษาดังกลาว ประเด็นที่นาสนใจตามมาก็คือ มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมาก
ระหว า งคนพุ ท ธกั บคนมุ ส ลิ ม ในเรื่ องรูป แบบการปกครองซึ่ ง สะท อนความหมายสองประการที่
จะต องนํ า มาพิ จารณา ประการแรกแสดงให เห็นว า ลึก ๆแลวในกลุ ม คนที่ ส นั บสนุ นการปกครอง
ทองถิ่นในรูปแบบเดิมนั้นมีคนพุทธอยูดวยเปนจํานวนไมนอย (ขอมูลแสดงวารอยละ 27.9 ของคน
ทั้งหมดที่สนับสนุนการปกครองทองถิ่นแบบเดิมคือคนไทยพุทธ) และในกลุมคนที่สนับสนุนการ
ปกครองแบบพิเศษในทางวัฒนธรรมสวนมากก็จะเปนคนมุสลิมดวย กลาวคือรอยละ 95.4 สวนกลุม
คนที่สนับสนุนการปกครองพิเศษทางการเมืองรอยละ 83 เปนคนมุสลิมเชนกัน ถาพิจารณาวาคนพุทธ
เปนคนสวนนอยในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต การที่คนไทยพุทธเปนจํานวนมากไมเห็นดวยกับ
การปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองที่การเสนอแนวทางรูปแบบปกครองพิเศษเปน “การ
คุกคาม” ตอคนสวนนี้และอาจจะไดรับการตอตานอยางหนักหนวงในทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาเรามาพิจารณาวาคนสวนใหญของประเทศคือคนไทยพุทธ ผลสะเทือนของการตอตานอาจรุนแรง
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และมีผลตอการดําเนินการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืนและสมานฉันท กลาว
ในอี ก ด า นหนึ่ ง ข อ มู ล ชี้ ใ ห เ ห็ น ด ว ยว า ในกลุ ม คนมุ ส ลิ ม แม ว า มี จํ า นวนไม น อ ยที่ ส นั บ สนุ น การ
ปกครองในรู ป แบบพิ เ ศษดั ง ที่ ก ล า วไปแล ว แต ถ า กลั บ มาดู เ ฉพาะในกลุ ม ผู ที่ เ ห็ น ว า ควรใช ก าร
ปกครองแบบเดิมอยูแตวาปฏิรูปใหดีขึ้น ก็มีจํานวนมากถึงรอยละ 72.1 ที่เปนคนมุสลิม แสดงใหเห็น
ว า มี ค นมุ ส ลิ ม จํ า นวนไม นอ ยเช น กั น ที่ ส นั บ สนุ นการปกครองในรู ป แบบเดิ ม จากนี้ ก็ จะนํ า ไปสู
ข อ สั ง เกตประการที่ ส องก็ คื อ แม ว า โดยภาพรวมเราจะเห็ น แนวโน ม ที่ ค นมุ ส ลิ ม และคนพุ ท ธมี
ความเห็นตางกันในเรื่องการปกครองทองถิ่น แตเมื่อพิจารณาดูในกลุมคนมุสลิม ดังขอมูลที่ไดเสนอ
ไปแลวแสดงวา มีความแตกตางหลากหลายในทัศนะเรื่องการปกครองทองถิ่นเชนกันแมแตในกลุม
คนมุสลิมดวยกันเอง (ตรงขามกับคนพุทธที่คอนข างเอกภาพวาไมเห็นด วยกับการใชรูปแบบการ
ปกครองพิเศษ) ในกลุมคนมุ สลิมจํา นวนไมนอยเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองแบบเดิมแต
ปรับปรุงใหดีขึ้น จํานวนไมนอยเชนกันเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม มี
บางสวนก็ยังมองวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษทางการเมือง หรือการปกครองแบบมหานคร
ความแตกตางหลากหลายเชนนี้ทําใหตองพิจารณาวาหากเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ทองถิ่นในแบบใดก็จะมีคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวยตางกันแมในกลุมคนมุสลิมดวยกันเอง
กลุมศาสนากับทัศนะตอรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด
ในการแกปญหาความไมสงบที่เ กิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน Crosstabulation

กลุมศาสนา อิสลาม
พุทธ
Total

เปนเขตการปก
ครองพิเศษการ
เมือง
82
83.7%
16
16.3%
98
100.0%

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด
ในการแกปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน
เปนเขตการปก
ใชรูปแบบเดิม
ครองพิเศษดาน
ใชร ะบบผูวา แตปรับปรุงการ
วัฒนธรรม
ใหเปนมหานคร
ซีอีโอ
บริหารงาน
อื่น ๆ
227
28
12
261
19
95.4%
93.3%
92.3%
72.1%
90.5%
11
2
1
101
2
4.6%
6.7%
7.7%
27.9%
9.5%
238
30
13
362
21
100.0%
100.0%
100.0%
100.0% 100.0%

ไมร ะบุ
103
92.0%
9
8.0%
112
100%

ความคิดเห็นที่แตกตางกันนี้ยิ่งเดนชัดมากในกลุมชนชั้นนํา ในการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่
2 จากที่ประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องการปกครองทองถิ่นของผูนําการปกครองทองถิ่นระดับ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.) และผู นํ า ศาสนาระดั บ อิ หม า ม โต ะ ครู อุ ส ตาซและผู บ ริ ห าร
โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม จํา นวน 264 คน จาก 32 อํ าเภอในจัง หวั ดป ตตานี ยะลาและ
นราธิวาสเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ป พ.ศ. 2549 (ประมาณ 1 ปหลังจากครั้งแรก) ผูวิจัยได
สอบถามความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบการปกครองทองถิ่นโดยระบุใหมีตัวเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแงที่
ใหเลือกระหวางรูปแบบเดิมแตปรับปรุงใหสมบูรณมีประสิทธิภาพขึ้น รูปแบบพิเศษตามกฎหมายการ
ปกครองทองถิ่นเดิมที่มีอยูในปจจุบัน เชนการปกครองแบบกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และ

Total
732
83.8%
142
16.2%
874
100%
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รูปแบบพิเศษในแบบใหมที่ไมเคยมีมากอน เชนการปกครองเขตพิเศษเขตปกครองตนเอง หรือการใช
สภาชูรอแบบอิสลามเพื่อเลือกผูนําเปนผูวาราชการจังหวัด สิ่งที่พบก็คือมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
อยางมากระหวางผูนําทางโลก (secular leaders) และผูนําทางศาสนา (religious leaders) หรือผูนําทาง
คุณธรรมภูมิปญญา ในกลุมนายกฯ อบต. นั้น รอยละ 45.3 เห็นวาควรใชรูปแบบเดิม รอยละ 42.1 เห็น
วาควรใชรูปแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครหรือพัทยา และอีกรอยละ 7.4 เห็นวาควรใชรูปแบบ
พิเศษอื่นๆ แตทัศนะของกลุมผูนําศาสนาจะมีความแตกตางกันอยางมาก กลาวคือรอยละ 12.1 เห็นวา
ควรใช รู ป แบบการปกครองท อ งถิ่ น แบบเดิ ม ร อ ยละ 60.4 เห็ น ว า ควรใช รู ป แบบพิ เ ศษแบบ
กรุงเทพมหานครหรือพัทยา และอีกรอยละ 23.5 มีความเห็นวาควรใชรูปแบบพิเศษอื่นๆเชนสภาชูรอ
เลือกผูวาราชการจังหวัดหรือใชการปกครองพิเศษที่แตกตางจากกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว
ทัศนะเรื่องรูปแบบการปกครองเปรียบเทียบผูนํา อบต กับผูนําศาสนา (รอยละในกลุม)
70

60.4

60
50

45.3

42.1

40
30
20
10

23.5
12.1

7.4

5.3

4

0
รูปแบบเดิม

แบบพิเศษโครงสรางเดิม

อบต

แบบพิเศษโครงสรางใหม

ไมมีความเห็น

ผูนําศาสนา

ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นในครั้งที่ 3 ดําเนินการในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2550
ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุมผูนําการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับปญหาความยุติธรรมใน
จัง หวั ดชายแดนภาคใตข องผู นําดั งกล าวซึ่ งเลือกมาจากพื้นที่ จัง หวั ดยะลา ปตตานี และนราธิวาส
ประมาณ 200 คน ไดมีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดใน
สถานการณปจจุบัน จากผูตอบประมาณ 155 คนปรากฏวา รอยละ 27.7 เห็นวาควรเปนเขตการ
ปกครองพิเศษทางการเมือง สวนผูนํารอยละ 27.7 เชนกันเห็นวาควรเปนรูปแบบการปกครองพิเศษ
ทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีเพียงรอยละ 12 เห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองแบบเดิมแต
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ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นไดวา ขอมูลในการสํารวจครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2550 ใน
ทามกลางสถานการณที่ความรุนแรงในพื้นที่มีระดับสูงขึ้น ทัศนะชนชั้นนําการปกครองทองถิ่นก็มี
ความโนมเอียงไปในทางสนับสนุนการปกครองทองถิ่นในแบบพิเศษมากขึ้นอยางชัดเจน อาจจะ
กลาวไดวา ถานับรวมทั้งกลุมที่เห็นดวยกับการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษในทางการเมืองและใน
รูปแบบพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมแลวกลุมนี้มีสูงมากถึงรอยละ 74.1 ซึ่งนับไดวาสูง
มากกวาผูที่เห็นดวยกับรูปแบบเดิมซึ่งมีเพียงรอยละ12.9 เทานั้น
ในการสํา รวจความคิดเห็นอี กครั้ง หนึ่ง (ครั้ งที่ 4) เพื่ อศึ ก ษาทัศ นคติ เกี่ย วกับ รู ปแบบการ
ปกครองของประชาชนทั่วไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคมป
พ.ศ. 2551 จากจํานวนตัวอยาง 2,965 คน พบวารอยละ 40.5 ของกลุมตัวอยางมีความเห็นวาควรใช
รูปแบบการปกครองทองถิ่นแบบเดิม รอยละ 16.5 เห็นวาควรใชเขตการปกครองพิเศษดานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม สวนอีกรอยละ 9.3 เห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษ เมื่อรวมทั้งสองเอากลุมที่
เห็นวาควรใชการปกครองแบบพิเศษไมวาจะในรูปแบบใดๆก็ตาม จะเห็นไดวามีผูเห็นดวยรวมกันถึง
รอยละ 38 สวนผูที่ยังไมมีความเห็นหรือไมแสดงความคิดเห็นมีจํานวนสูงถึง รอยละ32.2 ในที่นี้
อาจจะสรุปได วาความคิดเห็นสวนใหญข องประชาชนโดยทั่วไปจะก้ํ ากึ่งกันระหว างรูปแบบการ
ปกครองแบบเดิมที่มีอยูกับรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ แตก็เปนที่นาสังเกตดวยวามีกลุมตัวอยาง
อีกจํานวนไมนอยที่ยังไมตัดสินใจแนนอยวาการปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกับพื้นที่แหงนี้
เมื่อแยกระหวางผูตอบที่เปนมุสลิมและพุทธ กลุมตัวอยางที่เปนคนมุสลิมรอยละ 57 เห็นดวยกับ
รูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิม อีกรอยละ 40 เห็นดวยกับการปกครองแบบพิเศษ ในกลุม
ผูตอบที่เปนคนพุทธ รอยละ 84.3 หรือสวนมากที่สุดเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองทองถิ่นใน
แบบเดิม ประมาณรอยละ 11 ของกลุมตัวอยางที่เปนคนพุทธเห็นดวยกับการปกครองแบบพิเศษ

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด
ในการแกปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน (2551)
การปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ

รอยละ

รอยละที่นับจริง รอยละสะสม

9.3

13.8

13.8

488

16.5

24.3

38.0

ใชรูปแบบเดิม

44

1.5

2.2

40.2

1202

40.5

59.8

100.0

รวม
ไมตอบ

2011
954

67.8
32.2

100.0

2965

100.0

เขตปกครองพิเศษดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระบบผูวาซีอีโอ

Missing
รวมผูตอบ

ความถี่
277

62

ศาสนากัานาจการปกครองท
บ รูปแบบการปกตรองแบบใดที
ดุ ในการแก
ปญหาความไม
งบในป
จจุบัน ในปจจุบัน
ศาสนากับรูปแบบการกระจายอํ
องถิ่นแบบใดที่ทานคิดวา่เหมาะสมที
เหมาะสมที่สุด่ส
ในการแก
ปญหาความไม
สงบที่เกิดขึ้นสในจั
งหวัดชายแดนภาคใต
รูปแบบการกระจายอํา นาจการปกครองทองถิ่นแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุดในการแกปญหาค
วามไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน
การปกครองทองถิ่น
เขตปกครองพิเศษ
ด
านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระบบผูวา ซีอีโอ รูปแบบเดิม
แบบพิเศษ
ศาสนา อิสลาม
จํา นวน
260
464
34
1027
% ในกลุมศาสนา
14.6%
26.0%
1.9%
57.5%
พุทธและอื่นๆ จํา นวน
11
10
8
156
ในกลุ
ม

ศาสนา
%
5.9%
5.4%
4.3%
84.3%
รวม
จํา นวน
271
474
42
1183
ในกลุ
ม

ศาสนา
%
13.8%
24.1%
2.1%
60.1%

รวม
1785
100.0%
185
100.0%
1970
100.0%

กลาวโดยสรุป ในการเก็บขอมูลเชิงประจักษ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูนํา
ทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตแสดงใหเห็นวา แมความคิดเห็นโดยทั่วไปยังมีความแตกตางกันวา
จะใช รู ป แบบใดที่ เ หมาะสมที่ สุ ด กั บ พื้ น ที่ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะดั ง กล า ว ความคิ ด เห็ น ก็ มี ค วาม
เปลี่ย นแปลงไปเมื่ อเวลาผ านไป สิ่ง ที่ นา สั งเกตก็ คือมี ความเปลี่ย นแปลงไปในทิศ ทางที่ค อนข า ง
สนับสนุนใหมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคม
วัฒนธรรม ในกลุมผูนํา สวนประชาชนทั่วไปความคิดเห็นยังคอนขางก้ํากึ่งกันระหวางรูปแบบพิเศษ
กับรูปแบบเดิม กลาวไดวาเมื่อสถานการณความรุนแรงเปลี่ยนไปในทางที่มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น
หรือสถานการณดูเหมือนเลวลงในชวงป พ.ศ. 2550 ดังนั้นแนวโนมความคิดไปในทางสนับสนุนการ
ปกครองแบบพิเศษก็เริ่มเดนชัดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูนําการปกครองทองถิ่นและผูนําทาง
ศาสนา แมในรายละเอียดคนทั้ง สองกลุมจะมีความแตกตางกัน คือผูนําศาสนาจะเห็นดวยกับการ
ปกครองพิเศษมากกวา รายละเอียดความคิดที่ตางกันสะทอนใหเห็นในการศึกษามิติดานลึกที่จะกลาว
ในตอนตอไป
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บทที่ 4
การกระจายอํานาจแบบพิเศษและผสมผสาน: มิติที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต
มิติที่หลากหลายในรูปแบบการปกครองและการบริหารทองถิ่นในจังหวัดชายแดน
ภาคใตสะทอนใหเห็นจากทัศนะของกลุมผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนาและผูนําทางสังคมหลายกลุม
สิ่งที่แสดงออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเรื่องอัตลักษณและความแตกตางทางศาสนาและชาติพันธุที่
รัฐมักจะกดทับ ปดกั้นและแยงชิงไปจากทองถิ่น ปญหายังรวมไปถึงความพยายามจะทําใหเกิดความ
ผสมกลมกลื นโดยละเลยป ญหาความยุ ติธ รรมที่ ป ระชาชนและชนชั้ น นํ า ควรจะได รั บ ในแง ก าร
แสดงออกซึ่งอัตลักษณหรือตัวตน ปญหานี้สืบเนื่องมาจากการคลี่คลายประวัติศาสตรของโครงสราง
อํานาจในปตตานีที่กลาวไวในบทที่ผานมา การกดทับ กีดกันและแยงชิงอัตลักษณเปนการบั่นทอน
อํานาจ ความชอบธรรมและบอนทําลายการพัฒนาศักยภาพของชนชั้นนําในทองถิ่นซึ่งผลที่ตามมาคือ
มั นได ก ลายเป นการลดทอนอํ า นาจการควบคุ ม ของสั ง คมไปด วย ป จจั ย ดั ง กล า วยั ง ส ง ผลต อการ
ขยายตัวและลุกลามของความขัดแยงที่เกิดในปจจุบัน ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น พัฒนาการทางการเมือง
ในชวงทศวรรษที่ 2520-2530 ที่เปนการขยายสถาบันประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นกลับไมไดชวยเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น ในทางตรงกันขาม ระบบการ
เลือกตั้ง ที่มีป ญหาภายในยิ่ งมีผ ลกระทบในการเรงความออนแอและก อให เกิดความแตกตา งและ
แตกแยกภายในกลุมชนชั้นนํามากยิ่งขึ้น ตัวแบบที่ถูกเสนอขึ้นมา รวมทั้งทัศนะตางๆของผูนํากลุม
ตางๆชี้ใหเห็นความเปนไปไดของการประสานกันระหวางชนชั้นนําทางการเมืองทองถิ่น และชนชั้น
นําทางศาสนา รวมทั้งผูนําตามธรรมชาติ กลไกแบบใหมจะตองสรางขึ้นมาเพื่อฟนคืนอํานาจของ
สั ง คมและฟ น อํ า นาจทางสั ญลั ก ษณ ข องสั ง คมที่ มี ทั้ ง คุ ณ ธรรมและการเป ด โอกาสให มี ส วนร ว ม
นับเปนขอเสนอแหงการผสมผสานความตองการของทุกฝายเพื่อนําไปสูพัฒนาการทางการเมืองและ
การบริหารทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะพิเศษแหงความหลากหลายวัฒนธรรม
นอกจากนี้แลว การจัดการรูปแบบการปกครองที่สอดคลองกับลักษณะทองถิ่นที่
มีอัตลั ก ษณ ท างวัฒนธรรมและประวั ติศ าสตรยั ง เป นการตอบโตโจทย ใ หญ ในเรื่องการแก ปญหา
“ความรูสึกไมเปนธรรมและความไมยุติธรรม” ที่ชนชั้นนําทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตรูสึกวา
ถูกกระทําจากรัฐมาเปนเวลายาวนานของประวัติศาสตรปตตานี การแกปญหาดวยวิธีนี้นาจะเปนการ
ชวยลดเงื่อนไขความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นอยูดวย
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การปกครองการบริหารที่ยอมรับอัตลักษณและความแตกตาง
“......... ปญหาภาคใตมันเปนปญหาเรื่องการปกครองหรือไม สําหรับผม ผมมีความเชื่อใน
สวนตัววา ใช แลวทําไมรัฐถึงตองใชอํานาจอาญาสิทธิ์ตรงนั้นเขามาจัดการวิถีชีวิตของประชาชน ผม
มองวาโดยทั่วไปคนในสังคมไทยมองวาคนที่มีอํานาจคือคนที่มีบุญวาสนา ซึ่งมันขัดแยงกับความคิด
ของตะวันตก ไทยไมเคยตรวจสอบอํานาจตรงนั้นเลย ผลก็คือ มอบอํานาจอาญาสิทธิ์ใหกับรัฐ รัฐมี
สิทธิ์ที่จะจัดการ เพราะฉะนั้นรัฐมีความ ชอบธรรมที่จะจัดการกับวิถีชีวิตของประชาชนทุกสวน ถาม
วาตรงนั้น รัฐบาลไทยรูสึกวาจะคุนชินกับการจัดการระบบระเบียบใหกับชีวิตประชาชน การปกครอง
ที่มันมีอยูมันไมเอื้อตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม รูสึกวาการปกครองที่มันเปนอยู มันไมไดเอื้อ
ประโยชนหรือไมไดเอื้อตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ ผมมี
ความรูสึกวารัฐคอนขางที่จะคับแคบ โดยเฉพาะการที่การเมืองไทย อันดับแรกรัฐก็จะตองเปดกวาง
ยอมรั บ ความแตกต า ง รั ฐ ต อ งเป ดกว า งยอมรั บ ความแตกต า ง ป ญ หาคื อ รั ฐ คื อ คนไทยพุ ท ธ และ
นโยบายทหารไมคอยเปดกวาง ไมคอยยอมรับความแตกตาง ................ “93
จากการศึกษาขอมูลเชิงลึกที่ไดมาจากการประชุมระดมความคิดเห็นและสัมภาษณชนชั้นนํา
และประชาชนกลุมตางๆในจังหวัดชายแดนภาคใตหลายครั้งในระหวางป 2548-2550 สะทอนใหเห็น
ประเด็นที่สําคัญกอนที่จะเขาใจและวิเคราะหปญหาอํานาจและการเมืองการปกครองในพื้นที่ก็คือ
ปญหาอัตลักษณ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณที่เห็นถึงความอยุติธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นสวนใหญ
ที่เปนปญหาจะเกี่ยวพันกับประเด็นปญหาทางศาสนาและวัฒนธรรม ในเรื่องนี้ผูนําและปญญาชน
จํานวนหนึ่งมองวาสิ่งที่รัฐทําหลายอยาง “...... เปนทฤษฎีทําลาย ....” ปรากฏการณที่เห็นในอดีต
ประมาณ 50 ปที่แลว ก็คือประชาชนในพื้นที่มักจะตอตานไมใหลูกหลานเรียนสายสามัญสูงๆ แตกลับ
สนับสนุนใหลูกหลานเรียนแตปอเนาะ เพราะพวกเขาไมตองการใหคนทองถิ่นรับราชการเพราะเขา
ถือว า ถ า เรี ย นหนั ง สือสายสามั ญสู ง จะเข า รั บ ราชการ เพราะฉะนั้ นรั ฐจึ ง มี นโยบายใหมี มุ ส ลิ ม รั บ
ราชการสูงๆ แลวก็พยายามที่จะดึงผูนํา หรือลูกผูนํามาเขาเรียน แตปรากฏวาคนพื้นที่ที่เขารับราชการ
มักจะมีลักษณะสวนตัวที่ “..... ออนแอเรื่องศาสนา ....” สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คนที่
รับตําแหนงหนาที่ใหญทางราชการในอดีต เสียฐานะทางศาสนาและออนแอทางศาสนา ซึ่งทําใหคน
ส วนใหญ ไ ม ย อมรั บ ในขณะที่ ผู นํา ทางศาสนาหรื ออุ ล ามาอฺ ซึ่ ง เป นผู นํา ที่ ยั ง มี บ ทบาททางสั ง คม
ดังนั้นในเรื่องวัฒนธรรมภาษา พวกเขารูสึกวาสูญเสีย ทําใหเขาใจวารัฐมีนโยบายที่จะกลมกลืน ที่จะ
ทําลายศาสนาของพวกเขา
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ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่นผูห นึ่ง จากบันทึกการประชุมสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต” ณ หองประชุม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00
น.
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สภาพดั ง กล า วทํ า ให มี ก ารตี ค วามว า สั ญลั ก ษณ ที่ ซ อนเร นอยู ก็ คื อนโยบายผสมกลมกลื น
ชาตินิยมของรัฐเปนการทําลายศาสนาอิสลาม การที่รัฐมีนโยบายผสมกลมกลืนและมีนโยบายให
มุสลิมรับราชการสูงๆแลวพยายามที่จะดึงผูนํา ดึงลูกผูนําเขามา แตปรากฏวาคน (มุสลิม) ที่รับราชการ
ออนเรื่องทางศาสนา ชาวบานจึงสะทอนความรูสึกออกมาวา “ ... เขารูสึก เขาเขาใจ วารัฐมีนโยบาย
กลมกลืน ที่จะทําลายศาสนาของพวกเขา ..........” ทัศนะดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาษามาลายูเปนภาษา
ที่แสดงความเปนตัวตนของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แสดงความเปนเชื้อชาติที่พวกเขา
ตองการรักษาไว ถาจะดําเนินการที่จะใหเด็กพูดภาษาไทยเกง อาจจะตองทําแบบคูขนาน กลาวคือ
จะตองมีนโยบายที่เดนชัดที่จะอนุรักษสนับสนุนภาษาทองถิ่นแลวดําเนินการทางนโยบายอื่นๆใหเด็ก
พูดไทยเกงแลวยังสามารถพูดภาษามาลายูได แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นไมเปนแบบนั้น “ ........ รัฐจะ
ทําลายวัฒนธรรมของเขา ภาษาของเขา อัตลักษณของเขา ยิ่งเรื่องประวัติศาสตร (ก็ยิ่ง) สับสน .........”
ในความซับซอนของ “ความรูสึก” ดังกลาว สิ่งที่จะตองพิจารณาก็คือความตอเนื่องเชื่อมโยง
กันของปจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมมลายู ประชาชนเขาใจวารัฐพยายามที่จะบิดเบือน เปนเรื่อง
ของการผสมกลมกลื นหรื อ Assimilation และเชื่ อว า รั ฐต องการที่ จะทํ า ลายประวั ติศ าสตร และ
วัฒนธรรม ขอที่สําคัญที่สุดคือเรื่องทางศาสนา “ความรูสึกวาถูกทําลายความรูสึก ความรูสึกวาเขาถูก
ทําลายดานศาสนา ………. สิ่งเหลานี้ทั้งหมดเปนความรูสึกวาเขาถูกทําลาย .... ” ดังนั้น ในแงของ
ประชาชนนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือความรูสึกในเรื่องของศาสนาซึ่งผสมกับประเด็นเรื่องเชื้อชาติหรือชาติ
พันธุ ทําใหเกิดความพยายามที่จะปกปองสิ่งที่สูงสงในทางศาสนา โดยรวมทุกอยางเขาดวยกันใน
กระบวนการนี้ ดังจะเห็นไดชัดจากการมองวาประชาชนในสามจังหวัดจํานวนไมนอยมีความรูสึกวา
ตองการ “ ......... ปกปองสิ่งสูงสุดในศาสนา สติปญญา เกียรติ ศักดิ์ศรี แผนดิน เผาพันธุ ชีวิตก็ตอง
ปกปอง แตสิ่งสูงสงที่ตองปกปองคือศาสนา .......”
“ ........... เพื่อศาสนาประชาชนในพื้นที่มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยินยอมที่จะสละ
ทั้งหมดเพื่อปกปองศาสนา เรื่องนี้เกี่ยวของกับอบายมุขดวย ......... ถาคุณผลิตสิ่งชั่วรายอบายมุขตางๆ
เปนสิ่งชั่วรายในสังคม ถาคุณไมตองการตอตานสิ่งชั่วราย คุณไมเกลียดมันแสดงวาคุณไมมีความ
ศรัทธา มันเสี่ยง ... แตมุสลิมจะรุนแรงกวา เขาตองตอตาน .............”
จะเห็นไดวา เมื่ อมีก ารเชื่อมโยงปญหาอั ตลัก ษณ ไปสูความผิดพลาดอื่ นๆเชน การพั ฒนา
สมัยใหมที่ลมเหลว โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีอบายมุข และความลมเหลวของการปกครองทองถิ่นเปน
ผลพวงมาจากคนที่เลนการเมืองในระบบกลับเปนพวกที่ยังหวังที่จะกอบโกยสิ่งที่พวกเขาตองการ
ตองการเอาเงินกลับ พวกนี้ “.... ยังเลนการเมืองตองเอาเงินกลับ” ปจจัยดังกลาวทําใหงายตอการที่จะ
ปลุกระดมตอตานระบบ พวกเขายอมรับวาเรื่องอุดมการณไมมีใครรูวาเกิดไดอยางไร แตที่เห็นได
อยางชัดเจนก็คือถาเขาปลุกระดมโดยเอาชาตินิยมเขามา เชนกลาวอางวา “เห็นไหมวัฒนธรรมภาษาก็
ถูกทําลาย ศาสนาถูกทําลาย เขาก็โยนบาปใหรัฐ เขาจะมาปกปองสิ่งที่ เขาสูญหาย เราไมทราบว า
เหตุการณเกิดเพราะอะไร” การไมยอมรับและไมสงเสริมอัตลักษณเปนปจจัยในการปลุกระดมวา
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วัฒนธรรม ภาษาก็ถูกทําลาย ศาสนาถูกทําลาย ก็โยนบาปใหรัฐ ประเด็นที่สําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นก็
คือเกิดอํานาจเชิงสัญลักษณที่มีการตีความในเรื่องการกดทับทางวัฒนธรรม ภาษา (ชาติพันธุ) ศาสนา
ถูกทําลาย (ศาสนา) และชี้นําบอกวาพวกเขาออกมาปกปองสิ่งที่รูสึกวาสูญหายไป
ตัวอยางอีกดานหนึ่งที่ยกขึ้นมาก็คือเรื่องระบบการศึกษา ความคิดเห็นที่สะทอนออกมาจาก
ผูนําและปญญาชนในพื้นที่บางสวนก็คือครูที่เปนพุทธและมุสลิมที่สอนอยูในชุมชนจะมีการแบงเปน
2 กลุมดวยกันคือ กลุมคนที่เปนคนมาลายูในทองถิ่นที่ไดเปนขาราชการครูในโรงเรียน หรือที่เปน
ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง สวนอีกกลุมหนึ่งจะเปนกลุมครูเกา กลุมครูสวนนี้มีภูมิหลังเปนคนตาง
ศาสนาในโรงเรี ย นประถม และส ว นใหญ จะมี ผู บ ริ หารเป น คนต า งศาสนิ ก เช นกั น ตามปกติ ทุ ก
โรงเรียนที่ตั้งอยูมีพื้นฐานเดียวกันโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากตัวแทนชาวบาน หัวหนา
ชุมชน ผูนําศาสนา ซึ่งอยูในชุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา
ดูแลในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานดังกลาวไม
แตกตางจากโรงเรียนอื่นๆในอีก 70 กวาจังหวัดทั่วประเทศไทย
แตคําถามก็คือทําไมเด็กๆโรงเรียนประถมในพื้นที่นี้ที่จบ ป.6 จะไปเรียนตอระดับมัธยม มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยคอนขางจะออนมาก มีขอสังเกตของปญญาชนในทองถิ่นที่พบวาที่
จริงแลวในโรงเรีย นประถมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หลายโรงเรียนมีความขัดแยงกันภายใน
โดยเฉพาะอย า งยิ่ง ระหวา งชุ มชนมุ สลิ ม กั บ โรงเรีย น จนมี ผู นําบางคนที่ อธิบ ายว า “..... ผูบ ริ หาร
บางครั้งก็ตีสองหนา……” กลาวคือในที่ประชุมที่เปนทางการก็พูดคุยกันดีกับทุกคน ครูที่เปนคน
มุสลิมกับคุณครูที่เปนครูตางศาสนิกก็คุยกันดี แตพอจบจากการประชุมหรือเลิกเรียนแลว แตละคนก็
แยกกลุมใครกลุมมัน ครูพุทธก็จะคุยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะเปนทัศนะอีกแงมุมหนึ่ง บางครั้งทั้งสอง
กลุมก็ดูเหมือนกับวา ถาอยูตอหนากันก็พูดคุยกันดี เชน คุยในเรื่องของการศึกษา แตพออยูลับหลังทั้ง
สองกลุมก็เปนคนละทีมกัน แตละกลุมก็จะ “ตีสองหนาเขาหากัน” นอกจากนี้ในบางกรณีก็มีปญหา
ในความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารมาคุยกับชาวบานที่โรงเรียนตอน
ประชุมก็คุยกันดี แตพอชาวบานกลับไปครูก็นินทา พูดวาชาวบานลับหลัง ทําใหเปนขอสงสัยใน
ความบริสุ ทธิ์ ใ จ มีก ารตั้ ง ขอสงสั ยว าการที่ บุค คลจะมาปฏิ บั ติง านเปนขา ราชการครู ใ น 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใตนั้น เปนการรอเพื่อที่จะยายกลับไปทํางานในจังหวัดของตัวเอง ถาครูที่มาจากภาคใต
ตอนบน เช นจังหวัดสงขลา พัทลุ งและนครศรีธรรมราช (หรือจากภาคอื่น) จะมีลักษณะเชนนี้ใ น
จํานวนไมนอย เพราะวาหลายคนอยูเพื่อรอการโอนยายออกนอกพื้นที่
เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งที่นาเปนหวงมากก็คือคุณภาพการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น แม
การศึกษาสายสามัญก็ยังออนแอ ทั้งๆที่ชาวบานมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตก็ตองการให
ลูกหลานตนเองมีความสามารถในการใชภาษาไทยที่แข็งและมีวิชาสามัญที่เขมแข็ง94 ตัวอยางเชนมี
94

ทัศนะของโตะอิหมาม จากบันทึกการเสวนากลุมโตะอิหมาม ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มี
หลายชาติพันธุ” 18 สิงหาคม 2548 หองประชุมรูสะมีแล 1 โรงแรม ซี เอส ปตตานี อ. เมือง จ. ปตตานี
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การตั้งขอสังเกตวาโรงเรียนในบริเวณสงขลายังไมปดแตโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะปด
เทอมแล ว สอบเสร็ จตั้ ง แต วันที่ 28 กุ ม ภาพั นธ ตอนนี้ ค รู จะมาปฏิ บั ติภารกิ จหรื อแค ม าอยู มาให
ชาวบานรูวา ยังไมปด เพี ยงแตวา นักเรียนสอบเสร็จแลว นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึ งมา
โรงเรียนเชาแตวาชวงบาย 14.50 หรือ 14.30 ครูจะเลิกเรียนเร็วกวาปกติตางไปจากนักเรียนแถวสงขลา
และหาดใหญ นักเรียนในพื้นที่นี้จึงไมมีเวลาเลนกับเพื่อน ไมมีเวลาไดทองสูตรคูณ เวลาประมาณ
2.30 น. ครูทุกคนก็ตองเคลียรตัวเองเพื่อจะไดไปพรอมกัน ทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นวามีความแตกตาง
กันระหวางครูคนทองถิ่นมุสลิม ครูอัตราจาง และผูบริหารคนพุทธ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งเปนผูนําชาวบานรูสึกวาไมมีความจริงใจ เปดเผยทําใหระบบที่มีคน 2 ศาสนาอยูในระบบ
โรงเรียนหรือมีครู/ผูบริหารซึ่งภูมิหลังทางวัฒนธรรมตางจากคนทองถิ่นประสบปญหา95
การมองเรื่ อ งการทํ า ลายล า งกั น ในเชิ ง วั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า “ความรุ น แรงเชิ ง
สั ญ ลั ก ษณ ” ซึ่ ง ซ อ นเร น อยู ใ นกระบวนการทางการเมื อ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรม ผู นํ า ท อ งถิ่ น มี
ความรูสึกตระหนักในโครงสรางดังกลาวเปนอยางมาก โดยพวกเขามองวาอาจจะเปนไปไดวาตั้งแต
ในอดีตความสัมพันธครั้งแรกเปนความสัมพันธเชิงทําลายลาง ตั้งแตกาวแรกในประวัติศาสตรที่สยาม
เข า มา ในสมั ย ก อนก็ เป น เรื่ องธรรมดา เพราะยุ ค สมั ย ก อนนั้ นต องทํ า สงคราม ดั ง ที่ เรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตรบอกวาในสมัยรัตนโกสินทรยกทัพมาตีปตตานีซึ่งเปนดินแดนอิสระ ความสัมพันธ
แบบนั้นก็ดําเนินการตอเนื่องมา เพราะฉะนั้นจากความไมเปนธรรมหลายอยางที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทํา
ใหคนในทองถิ่นบางคนมองวา “ ........ การทําลายลางก็เลยเปนเสมือนวาระซอนเรน ที่ซึมซับเขาไป
ในความรูสึกของคนไทยสวนใหญของประเทศ ตั้งแตบัดนั้นจนถึงบัดนี้ เพียงแตวารูปแบบการทําลาย
ลางไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ....” แตทวาสาระแกนแทของการทําลายไมไดหายไปไหน ยังคงเปนอยู
เหมือนเดิม จากพื้นฐานทางประวัติศาสตรดังกลาวทําใหเกิดความรูสึกวาการบริหารการปกครองของ
ประเทศไทยในจั ง หวั ดภาคใต ถู ก ทํ า ให มี ป ญหามาโดยตลอด ข อสรุ ป ที่ นา สนใจของนั ก วิ ช าการ
ทองถิ่นเกี่ยวกับการแกปญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ก็คือ “ ... คนไทยนี่ที่เรียนเกงๆมีเยอะ
สอบติดระดับโลกเยอะแยะ แตเรื่องศิลปะการอยูรวมกันระหวางคนหลายชาติพันธุ ผมคิดวาคนไทย
สอบตก ...”96

95

ขอมูลตรงกันจากปากคําของผูนําศาสนาและนักวิชาการในทองถิ่นวา ความออนแอของสถานศึกษาและครูในโรงเรียนชั้นประถมของ
รัฐมีมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2547 ทําใหเด็กในทองถิ่นออนในการศึกษาสายสามัญและภาษาไทย จากบันทึกการประชุมกลุมอุสตาซ
จังหวัดนราธิวาส ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง
อ. เมือง จ. นราธิวาส ; จากบันทึกการประชุมนักวิชาการทองถิ่น การสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต” ณ หองประชุม ชั้น 2 ตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00
น.
96
ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่น จากบันทึกการประชุมสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต”
วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา 9 มีนาคม 2549 อางแลว
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โครงสรางระบบผูนําทองถิ่นออนแอและขัดแยง
“.... ณ วันนี้คือการเลือกตั้งเขามามันเปนระบบคอนขางที่จะสกปรก ตรงที่วาอาจจะอยูที่ผูใช
ก็ได คือตองยอมรับวานายก อบต. นี้คือมาจากการซื้อเสียง และก็ทําใหชาวบานที่นี่เสื่อมศรัทธา สวน
หนึ่งที่ในเมื่อขึ้นไปโดยที่ไมถูกตองก็ตองมีการขอทุนคืน ความจริงใจและความทุมเทกับชาวบานก็
นอยลง ............ มันเปนการทําลายระบบที่เปนอยูทุกวันนี้”97
ตามทัศนะของผูนําทองถิ่น ในปจจุบันโครงสรางอํานาจทองถิ่นมีอยู 3 สวนคือ “องคกรฝาย
ศาสนา องคกรฝายบริหาร องคกรฝายปกครอง” ทั้งสามองคกรนี้มีความสําคัญมาก คณะกรรมการใน
หมูบานคือองคกรหลักเหลานี้ที่มีอยูในทองถิ่นหรือหมูบาน มีกํานันผูใหญบานเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในสวนของผูนําศาสนาคือบทบาทของอิหมาม คอเต็บ บิลาล และคณะกรรมการ 12 คน รวมทั้งหมด
15 คน ในมัสยิดไหนที่ขาดโตะอิหมามก็ใหชาวบานเสนอชื่อผูที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง บทบาท
ของผูนําศาสนาโดยหลักๆก็คือ มีหนาที่ตองดูแลในดานความรูทางศาสนาและดูแลการเปนอยูของ
สังคมภายในหมูบาน ฝายผูนําทางศาสนามองวาความรับผิดชอบหลักของโตะอิหมามก็คือ “การสราง
สังคม” ทําใหประชาชนรูจักการละเวนความผิด บทบาทหลักๆของโตะอิหมามก็คือตองสั่งสอนและ
อบรมดานวิชาการ สังคมของมุสลิมมีความหลากหลายในกลุมผูนํา มีผูนําหลายฝายทั้งโตะอิหมาม
ผูนําศาสนา องค ก รปกครอง และฝา ยบริ หาร เช น กํ านั นและผู ใ หญ บา น แต อย า งไรก็ ตาม ทั้ง ใน
สมัยกอนและสมัยนี้ ผูนําจะมีความหางกัน กลาวคือตางคนตางอยู ฝายปกครองไดรับฟงขาวสารทาง
ราชการ เมื่อมีปญหาอะไรที่จะแกไดในหมูบานก็จะดําเนินการหรือปกปดปองกันชุมชนจากภายนอก
หรืออาจจะชวยกันแกปญหากับโตะอิหมาม98
แตปญหาที่ถูกเสนอขึ้นมาจากผูนําศาสนาในชุมชนก็คือ ในขณะนี้โตะอิหมามมีความรูสึก
หนักใจที่วาทําไมสังคมของมุสลิมในพื้นที่ภาคใตไมไดหามการทําความผิด และองคกรที่มีอํานาจอีก
ฝา ยหนึ่ ง คื อองค ก รปกครองท องถิ่ นก็ ไ ม ส นใจไม ดูแลและไม ใ หค วามร วมมื อกั บ โต ะ อิ หม า มใน
กระบวนการนี้ เมื่อถึงจุดนี้ ทําใหฝายนี้มองวานี่คือปจจัยที่ทําใหโตะอิหมามมีบทบาทออนแอ ฝาย
บริหารที่มีอยูคือ อบต. มีจุดออนตรงที่ถางานกิจกรรมของศาสนาหรือปญหาดานศาสนาของหมูบาน
ฝาย อบต. มักจะไมคอยสนใจวาจะชวยมัสยิดอยางไร ชวยโรงเรียนตาดีกาอยางไร เพื่อที่วาจะผอนเบา
ภาระใหโตะอิหมามในการดูแลสัปบุรุษในหมูบาน ดังนั้น ฝายศาสนาจึงเชื่อวาองคกรที่ดูแลที่มีอยูใน
ทองถิ่นที่มีภาระหนักที่สุดคือฝายศาสนา เพราะศาสนาเกี่ยวโยงกับการละเวนการกระทําความผิด
สวนฝายปกครองหรือกํานันผูใหญบานก็ไปดูแลความไมสงบ สวนฝายบริหารก็ดูแลการพัฒนาใน
97

ความเห็นนายกอบต. แหงหนึ่งจากอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส จากบันทึกการเสวนากลุมยอยเรื่อง “การปกครองในอุดมคติ
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” โดยนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 10 ธันวาคม 2548
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ทัศนะของอิหมามผูหนึ่ง การสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.0015.00 น. ณ หองพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
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ดานการงบประมาณ แตวา 3 องคกรดังกลาวทําหนาที่ดูแลแลวยังมีปญหาอยู เพราะขาดความรวมมือ
จากหลายๆฝาย พวกเขาจึงมองวาฝายศาสนารับภาระหนักที่สุดโดยมีโตะอิหมามในการแกปญหา
ความดีและศีลธรรมในชุมชนซึ่งตอนนี้ฝายศาสนามองวาตนเองมีภาระหนักที่สุดเพราะโตะอิหมามมี
หนาที่แกปญหาความดีและศีลธรรมในหมูบาน
จุดที่นาสนใจก็คือบทบาทของโตะอิหมาม เพราะโตะอิหมามตองดูแลและการเรียนรูของสัป
บุรุษหรือของมะมูมในหมูบาน คําถามที่ตามมาก็คือทําอยางไรใหลูกหลานเยาวชน และสัปบุรุษมี
ความรูดานศาสนา ใหเรียนรูหลักศาสนาที่ถูกตอง รวมทั้งดูแลครอบครัวของสัปบุรุษ โดยโตะอิหมาม
ตองรับผิดชอบในครอบครัวเหลานี้ ปญหาอีกประการก็คือในวันปกติการละหมาด 5 เวลา จะมีคนใน
ชุมชนมาละหมาดไมถึงรอยละ 10 หรือ 20 เทานั้น โตะอิหมามตองดูแลเฉพาะวันศุกรอยางเดียวที่ไป
ละหมาด และตองดูแลในเรื่องการละเวนบาป การบริหารของหมูบานในปจจุบันไมมีการเชื่อมตอกัน
กับฝายศาสนา พวกเขายกตัวอยางวาในสังคมสมัยกอนโตะอิหมามตองเปนผูนํา และผูนําก็คืออามีร
แตวาเดี๋ยวนี้คนที่จะสอนศาสนาก็ไมคอยกลาสอน เมื่อชาวบานมานั่งฟงแลวจะไปกระทบกับปญหา
ของทางราชการ เชนปญหาความมั่นคง อิหมามจึงกลัวการถูกเพงเล็งจากทางราชการดวย ในอีกดาน
หนึ่ง อิหมามตองระวังเรื่องงบประมาณของการบริหารมัสยิด เพราะวาเงินซากาตเกี่ยวถึงโตะอิหมาม
การแบงซะกาตตองแบงใหมัสยิดดวย เพื่อที่มัสยิดจะไดใหกับครูที่สอนตาดีกา แตปจจุบันนี้อิหมาม
บางแหงไมกลาพูด เพราะอาจจะถูกสอบสวนวาโตะอิหมามคนนี้หาเงินมาเปนการสนับสนุนอะไร
บางอยางที่ผิดกฎหมายหรือกอปญหาความมั่นคง
นอกจากนี้ การที่ชุมชนมุสลิมในอดีตขึ้นอยูกับโตะอิหมาม บทบาทดังกลาวก็จะเปนสวน
หนึ่งของกลไกการควบคุมทางสังคมดวย แตปจจุบันอิหมามมีอํานาจลดลงและออนแอ โตะอิหมาม
เองอธิบายวาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เพราะวา99 “รัฐบาลทอดทิ้ง” ตามปกติอิหมามมีภาระหนาที่
ตองดูแลคนมุสลิมทั้งหมูบานตั้งแตเกิดจนตาย อิหมามยังตองชวยเหลืองานราชการในหมูบาน เวลามี
ปญหาทางการก็ตองการใหโตะอิหมามชวยเหลือ แตอิหมามไดคาตอบแทนเพียงแค 500 บาทตอเดือน
ซึ่งนอยกวากํานัน ผูใหญบาน (และพระ) นอกจากนี้ การที่ทางราชการเปรียบเทียบอิหมามเหมือนพระ
นั้นเปนเรื่องที่เขาใจผิด อิหมามนอกจากจะตองดูแลประชาชนและชวยเหลือทางราชการแลว ตอง
ประกอบอาชีพสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวดวย จึงมีความจําเปนในเรื่องเศรษฐกิจ “นี่คือการไมดูแล
ที่ไหนคือความจริงใจ” ซึ่งโตะอิหมามเองก็เปรียบเทียบตนเองกับครูในโรงเรียนรัฐบาลในหมูบาน
หนึ่งๆซึ่งมีมากกวา 5-6 คน ไดเงินเดือนๆละ 10,00-20,000 บาทตอคน แตทําหนาที่สอนในโรงเรียน
อยางเดียว ยิ่งไมตองกลาวถึงดานสวัสดิการของอิหมาม รวมทั้งเงินชวยเหลือจากทางราชการอื่นๆซึ่ง
ไมมีเลย นอกจากนี้แลว กระบวนการเลือกตั้งในระบบการปกครองทองที่เพื่อสรรหากํานันผูใหญบาน
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จากบันทึกการเสวนากลุมโตะอิหมาม ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 18 สิงหาคม
2548 หองประชุมรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปตตานี อ. เมือง จ. ปตตานี
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และการแขงขันเลือกตั้งในการปกครองทองถิ่น เชนองคการบริหารสวนจังหวัด-ตําบล ทําใหเกิดการ
แยงชิงอํานาจกันในระดับทองถิ่น มีผลทําใหโครงสรางอํานาจของสถาบันศาสนาออนแอลงดวย
เพื่อแกปญหาในการปกครองและการบริหารทองถิ่น ขอเสนอก็คือสรางระบบซึ่งทั้งสามฝาย
คื อ ฝ า ยกํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ฝ า ย อบต. และฝ า ยศาสนาต อ งร ว มมื อ กั น แต ใ นป จ จุ บั น ยั ง ขาดการ
ประสานงานระหวางทั้ง 3 ฝาย ในบางชุมชนผูนําการบริหารกับการปกครองมักจะไมยุงเกี่ยวกับฝาย
ศาสนา ในทางที่เปนจริง ทั้ง 3 ฝายควรจะรวมมือกัน เพราะผูนําศาสนาเองก็ยอมรับวาตนเอง “....ไมมี
พลังความสามารถ” ที่จะไปหามบางสิ่งบางอยางที่เกิดขึ้นในหมูบาน ตามปกติความกลาหาญ หรือ
พลังตองอยูกับการปกครอง หรือการบริหารเปนสวนใหญ ในทางปฏิบัติจริงการจะหามสิ่งที่ชั่วเปน
ภาระที่หนัก แตโตะอิหมามก็ไมมีพลัง เพราะวา “... ไมมีผูอยูเบื้องหลัง ....” อิหมามก็เปนเพียงแค
อิหม า ม บางครั้ งการแก ป ญหาต องอาศั ย การปกครองหรื อบางครั้ง เรื่ องถึ ง ระดั บรั ฐบาลหรื อผู นํา
ระดับสูง ปญหาประเด็นตอมาก็คือ ถาอิหมามทําหนาที่จริง อาจกระทบกับงานของฝายปกครองและ
การบริหารหมูบาน เพราะวางานของการปกครองหรือการบริหารสวนนี้มีผลเหมือนกันที่จะกระทบ
ตอศาสนา โตะอิหมามจะหามฝายปกครองหรือฝายบริหารไมได เหตุผลอยูที่ประเด็นทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ละเอียดออน เนื่องจากในสังคมมุสลิมถือวาคนที่ดีอยางนอยก็ตองไปละหมาดวันศุกร แต
ผูใหญบานบางคนไมคอยชอบการไปละหมาด ถาโตะอิหมามประกาศวาผูใหญไมไปละหมาดแลว
ผู ใ หญ ก็ อ ายชาวบ า น ผลก็ คื อ จะเกิ ด ความไม ส บายใจทั้ ง สองฝ า ย และเมื่ อ เสร็ จ จากคุ ต บะฮฺ แ ล ว
นายอําเภอหรือตํารวจก็เชิญอิหมามไปสอบถามอีก นอกจากนี้ ในมัสยิดเดี๋ยวนี้การเชิญคนมาสอนก็มี
ปญหา โตะอิหมามตองแจงเจาหนาที่กอนวา คนที่เชิญมาเรียนที่ไหน จบที่ไหน จบอะไรและสอน
อะไร มีใครรับผิดชอบ กอนหนานี้ จะเชิญใครจะมาสอนศาสนาที่มัสยิดก็ได แตเดี๋ยวนี้ตองมาแจง
กอนลวงหนา
ดังที่กลาวไปขางตน จะเห็นไดวามีปญหาระหวางฝายปกครองกับฝายศาสนา ปญหาที่มักจะ
พูดกันก็คือโตะอิหมามใหไปละหมาดวันศุกรแลวฝายปกครองรูสึกวาไมอยากไปเพราะวามีปญหากัน
โต ะ อิ ห ม า มก็ จ ะวิ จ ารณ ว า บางครั้ ง พฤติ ก รรมของผู นํ า สั ง คมมั ก จะ “ไม ส อดคล อ งกั บ ศาสนา”
ยกตัวอยางเชน ฝายปกครองสังคมจะไมคอยชอบไปรวมละหมาดที่มัสยิด บางครั้งพฤติกรรม กริยา
และมารยาทของผูนําสังคมนั้นชาวบานก็รับไมได
“............ ทั้งๆที่เขาเปนผูนําสังคม เขาไมคอยรูกริยามรรยาทหรือประเพณีของตัวเอง บางครั้ง
เขาทําตามไมได ทีนี้แหละประชาชนยอมรับไมไดในบางสิ่งบางอยาง พฤติกรรมของผูนําสังคมไม
สอดคลองกับศาสนา ผูนําฝายปกครองมักจะไมไปละหมาดและมรรยาททางสังคมไมดี ...........”100
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ทัศนะของอิหมามผูหนึ่ง การสานเสวนา วันที่ 14 มีนาคม 2549 หองพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เพิ่ง
อาง ความเห็นของอิหมามทานนี้ สอดคลองกับทัศนะของอดีตผูนํานักศึกษากลุม PNY ที่บอกวา ผูนําฝายปกครองมักจะเปนนักเลงหัว
ไม เชน “กํานันขี้เมา ...” เปนตน จากบันทึกการสัมภาษณวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี

71

เมื่อเปนเชนนี้ ปญหาที่สําคัญก็คือการขาดตัวบุคลากรหรือขาดผูนําที่เขมแข็ง ขาดบุคคลที่เขา
มาชี้นําใหกับชุมชน นี่เปนขอจํากัดของบุคลากรในแตละทองถิ่น และเปนขอจํากัดของการสรรหา
บุค ลากรในการที่จะเข ามาเป นผูนําอย างแทจริ งในชุ ม ชน ปญหาผู นํา นี้ ไม ใ ชผู นําตามระบบ ตาม
โครงสรางของประชาธิปไตยที่มีอยู ในสวนของผูนํา อยางเชน ผูนําฝายปกครอง กํานันผูใหญบาน
หรื อ บางส ว นของ อบต. ชาวบ า นบางคนมองว า คนพวกนี้ เ ป น แค นั ก เลื อ กตั้ ง ไม ใ ช ผู นํ า จริ ง ๆ
นักวิชาการทองถิ่นบางคนจึงมองวาโตะครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีอํานาจในการนํามากกวาตัว
ผูนําหมูบาน ไมวาจะเปนตัวกํานันผูใหญบาน ผูนําศาสนาสามารถที่จะเปนคนที่จะชี้ความเปนไปของ
สั ง คมหรื อคนในชุ ม ชนนั้ นได ใ นระดั บ หนึ่ ง ประเด็ นก็ คื อ ต องมี ก ลไกของชุ ม ชนจะเป นตั วที่ จ ะ
ปองกั นแก ไ ขความไม ถูก ต องตรงนั้ น โต ะ ครูมี อํา นาจในการทํ า มากกว า ตั วผู นําหมู บ า น (กํ า นั น
ผูใหญบาน) เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาตองการก็คือ ”...... กลไกภายในชุมชนเปนตัวสกัดการไมชอบ
มาพากล ........”101
ภายในกลไกนี้ผูนําทางศาสนาควรจะมีบทบาทที่สําคัญแบบในสมัยกอนที่โตะอิหมามเปน
คนดี เปนคนบริสุทธิ์สอนอะไรก็ได แตเดี๋ยวนี้จะทําอะไรไมได จะทําใหมีปญหา จนกระทั่งกลายเปน
ปญหาใหญ ไ ด ผูนํา กลุ ม โต ะ อิ หมา มจึ ง เสนอว า ตองแก ไขป ญหานี้ ตั้ง แต กรรมการอิ ส ลามประจํ า
จังหวัด ซึ่งเดี๋ยวนี้กรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็ไมมีบทบาทไมมีหนาที่ ไมมีอํานาจ จะทําอะไร
ไมได พวกเขาจะทําอะไรไมไดเลย สวนอิหมามก็ไมกลาทํา คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็
เหมือนกันเมื่อทําอะไรไปแลวก็กระทบมีปญหา ดังทัศนะที่วา102
“..... บทบาทของอิหมามและคณะกรรมการอิสลามดูแลทั้งหมด ทั้งการสอนตาดีกา มัสยิด
และก็ประชากรอยูยังไง ทําอะไร หนาที่ประชาชน จริงๆแลวทั้งหลายทั้งปวงนี้อิหมามตองรับผิดชอบ
แตเดี๋ยวนี้อิหมามจะทําอะไรไมได จะรับผิดชอบไมได กระทบ จะสอนใหความรูก็ไมกลา อิหมามก็
ไมกลา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็ไมกลาแน ประธานก็ไมกลาเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงเปน
อยางไรผมก็ไมทราบเหมือนกัน ผมคิดวาสถานการณนั่นแหละ ......”
อยางไรก็ดี ความคิดเห็นของผูนําศาสนาโดยเฉพาะโตะอิหมามก็มักจะสวนทางกับผูนํารุน
ใหมอยางเชนผูนําการปกครองทองถิ่นโดยเฉพาะผูนําองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ประเด็นที่
จะตองพิจารณาดวยก็คือ อบต. มีความไดเปรียบกวาผูนําเกาตรงที่เปนคนรุนใหม เพราะวาพวกเขา
สวนใหญ “ ..... รอยละแปดสิบ หนึ่ง เปนคนมีการศึกษา สอง มีหัวกาวหนา จบปริญญาโทกันเยอะ
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ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่น จากบันทึกการประชุมตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9
มีนาคม 2549, อางแลว.
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อิหมามผูหนึ่ง การบันทึกการสานเสวนา วันที่ 14 มีนาคม 2549 หองพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
อางแลว
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...” นอกจากนี้ อบต.สวนใหญอยูในเครือขายเดียวกันหมด รูจักกัน ประมาณกันวาครึ่งหนึ่งของ อบต.
เปนคนเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหงและทํากิจกรรมสมัยอยูรามฯ103
ดังที่กลาวไปแลววา ในองคกรทองถิ่นในระดับหมูบานมีองคกร 3 ฝายที่สําคัญ องคกรแรก
คือ ฝายศาสนา องคกรที่สองคือฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน องคกรที่สามคือ ฝายบริหารไดแก
อบต. เมื่ อ พู ด คุ ย กั น เป น การภายในเฉพาะฝ า ยอุ ส ตาสและโต ะ อิ ห ม า ม ฝ า ยนี้ มั ก จะมองว า การ
ประสานงานระหวาง 3 กลุม จะมีปญหาหลายอยาง แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด สอบถามความ
คิดเห็นของฝ ายปกครองท องถิ่น ผูนํา อบต. ซึ่งมัก จะเปนผูนํารุ นใหม แตถูก มองจากอิหม ามและ
ผูใหญบานวาพวกนี้เปนเด็ก ดังนั้น การบริหารงานในหองประชุม ฝายอื่นก็ไมออกความเห็น แตเมื่อ
นอกห องก็ ม าวิ จ ารณ กั นลั บ หลั ง การประสานงานกั น จึ ง ค อ นข า งจะมี ป ญหา แต ถ า ดู ตามตั วบท
กฎหมายทาง อบต. จะมีอํานาจในการใชงบประมาณจัดการ งบประมาณทั้งหมด คืองบประมาณของ
อบต. แตวาการดําเนินการตาง ๆ ในหมูบานจะเปนอํานาจของฝายปกครอง คือ กํานัน ผูใหญบาน
ดังเชนนายก อบต. ทานหนึ่ งยอมรั บวา ตนเองเป นเด็ กคนหนึ่ งในสายตาของฝ ายปกครองกับ ผูนํา
ศาสนาทางโตะอิหมามเพราะวาเปนลุง เปนอากัน การบริหารงานตางๆ เมื่อ อบต. เปนเด็กในสายตา
ของผู ใ หญ ทั้ ง สองทํ า ให มี ป ญ หาการยอมรั บ งานที่ อบต. คิ ด จะทํ า ค อ นข า งที่ จ ะมี ป ญ หา “ ...
ผูใหญบานบอกวาวิธีนี้ผมจัดมาหลายรอบแลวใชไมได เราจัดกีฬาแขงขันยาเสพติด โตะอิหมามก็จะ
บอกวาจัดกีฬายังไงคนละหมาดอัสริก็ไมมาละหมาด….” ระบบการทํางานรวมกันจึงใชไมไดผล แต
อบต. ก็ พ ยายามจะประสานวิ ธี คิ ด ทั้ ง 3 หน ว ย อย า งเต็ ม ที่ มี ก ารประชุ ม เดื อ นละครั้ ง ระหว า ง
โตะอิหมาม ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่นและ อบต. แตดังที่กลาวไปแลววาเวลาเรียกประชุมไมมีใคร
เสนอปญหา หรือเสนอวิธีการที่จะทํางานใหไดผลสําเร็จออกมา พอออกจากหองประชุมก็แสดง
ความคิดอยางโนนอยางนี้ ทําอยางโนน ทําอยางนี้ ปญหาจะเปนลักษณะเชนนี้ตลอดมา
อยางไรก็ตาม ในทางโครงสราง บทบาทของอบต. ก็จะมีมากขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภายหลังจากป พ.ศ. 2537 ซึ่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล นับตั้งแตนั้น ผูนําและชาวบานหลายคนมองวาปญหาเริ่มตนจาก “การเลือกตั้ง” เพราะ
การเลือกตั้งนํามาซึ่งความขัดแย งที่ไมมีวันสิ้นสุด เกิดการแขงขั นกันอยางรุนแรงในชุมชน เดิม ที
กํานันและผูใหญบาน ดํารงตําแหนงประธาน (สภาตําบล) ในจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจ อบต.
ซึ่งเปนการรักษาการโดยตําแหนง ถาประธานหรือกํานันมีการศึกษาหรือมีความรู ปญหาก็ไมเกิดขึ้น
แตถาหมูบานหรือวาตําบลใด กํานันไมมีความรูก็มอบหมายใหปลัดทําแทนทุกอยาง ประธานเพียงแค
รอเซ็นชื่ออยางเดียว เมื่อมีการใชกฎหมายปกครองทองถิ่นอยางเต็มรูปแลว การแขงขันในระยะตอมา
ก็ไมจบ ทําใหเปนปญหาการไมยอมรับกันในชุมชน การตรวจสอบฝายบริหารสวนใหญก็จะเปนการ
แกลงกันมากกวาการบริหารงานหรือวาการประสานงานระหวางฝาย เพราะวาเปาหมายทุกคนอยูที่
103

อดีตผูนํานักศึกษากลุม PNY จากบันทึกการสัมภาษณวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี, อางแลว.
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ประชาชน แตวาในหมูบานตองยอมรับวาในสวนภาระรับผิดชอบ งบประมาณและการจัดการทั้งหมด
อยูที่อบต. ในเชิงลึกไปทางศาสนา แตปญหาก็ตามมาอีกในเรื่องเงินเพราะวาเงินกลายเปนตัวหลักที่
เกิดความขัดแยง มีการจับผิดกัน ในที่ประชุมฝายคานจะไมมารวมประชุม หรือถามาก็มาประชุมก็ไม
พูดแสดงความเห็น เมื่อผลออกมีการยกมือเปนแบบตามประชาธิปไตยทุกคนเห็นดวย แตหลังประชุม
ไปรานน้ําชาก็แสดงความคิดเห็นลับหลัง “ ........ เปนนิสัยของคนมลายูหรือเปลาก็ไมรูเวลาประชุม
ไมคอยพูดแตเวลารานน้ําชานี่โอโห พูดกันเลย .........”
อีกดานหนึ่ง ฝายองคกรปกครองทองถิ่นก็เชื่อวาตนเองมีบทบาทสําคัญในเรื่องกิจการทาง
ศาสนาดวย ไมวาการฟนฟูศาสนาหรือวาบูรณาการหรือวาการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนา
โรงเรียนตาดีกานั้น พวกผูนําการปกครองทองถิ่นเชื่อวามีการเริ่มตนกันตั้งแตการมีระบบบริหารแบบ
อบต. ตัวอยางเชนมีการใหคาตอบแทนของผูสอน อบต.บาง อบต. มีการใหเงินอุดหนุนอยางนอย
ที่สุด 8 วันหรือ 10 วัน ใน 1 เดือน ผูสอนจะไดอยางนอย 1,000 บาทขึ้นไปตอคน ผูนํา อบต. มองวา
ในสวนของกิจกรรมเรื่องศาสนา สวนใหญจะไมมีปญหาเพราะเปนธรรมเนียมหรือวาเปนประเพณี
ของแตละพื้นที่อยูในการสงเสริมศาสนาอยูแลว ไมวาจะจัดงานอะไรทุกครั้ง ถา อบต. เปนแมงานจะ
เชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นในแตละดานมาปรึกษาหารือวาเราจะทํากันอยางไรทุกครั้ง อบต. บางแหง
เมื่อจัดงานวันเด็กคายเยาวชนของตาดีกา ก็จะเชิญอุสตาซเปนวิทยากร แตวาโดยสวนใหญแลวเวลา
โรงเรียนตาดีกาเสนอโครงการ นายก อบต. ก็จะเขาไปแกไขทําใหเกิดความรูสึกวามีอุปสรรคในการ
ทํางาน ความแตกตางในทัศนคติอาจจะมาจากภูมิหลังทางการศึกษาดวย ดังเชนที่นายกอบต. คนหนึ่ง
มีความเห็นวา “.........โตะอิหมามแถวบานผมเขาไมไดรับการศึกษา ไมมีความรูไมวาดานศาสนา
ผูนําทองถิ่นก็เหมือนกัน .........”104
แต ส วนที่ ดี ข อง อบต. ก็ คื อ ต อ งยอมรั บ ว า อบต. สามารถเข า ถึ ง ชาวบ า น และใกล ชิ ดกั บ
ชาวบาน ในเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่น ในเรื่องการเมืองก็เขาถึงกับชาวบาน อบต.มีสวนรวมเพียงสะทอน
ความคิดเห็นของชาวบาน แตพวกผูนํา อบต. ยอมรับวาจะไปทําอะไรหรือมีบทบาทมากไปกวานั้น
คอนขางจะลําบาก “... เพราะฝายรัฐมอง อบต. หรือนายก อบต. บางแหงเปนตัวแทนฝงตรงขาม ...”
ผูนําของ อบต. จึงมองวาปญหาในปจจุบันไมใชปญหาของทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง แตเปนปญหาของ
ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่จะตองรวมกันแกไขรวมกับประชาชน และตองใชเวลาหลายปเพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนะ โดยการใหการศึกษา ความรูและทัศนะที่ดีกับเด็กรุนใหม โดยอบต.จะตองมีความ
พยายามในการเขาถึงประชาชนทั้งในสวนของรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะกลุมผูนําศาสนา ผูนําฝาย
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ความคิดเห็นอบต. แหงหนึง่ ในจังหวัดนราธิวาส การสานเสวนาผูนําองคกรปกครองทองถิ่น “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต” 15 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. หองพิกุลทอง โรงแรม อิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส คําวาการศึกษาในที่นี้
หมายถึงการศึกษาสายสามัญหรือ secular education
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ปกครอง และผูท รงคุ ณวุ ฒิใ นพื้นที่ ปรับ ปรุง แก ไ ขพฤติ ก รรมที่ ไ มดีที่ ขา ราชการภาครั ฐแสดงต อ
ประชาชนในพื้นที105
่
นอกจากนี้ ในระดับหมูบานยังมีผูนําในสายทางโลกอีกกลุมหนึ่งที่เรียกวา “ผูนําในละแวก
บาน” ซึ่งมีลักษณะคลายผูนําตามธรรมชาติ คนกลุมนี้ไมมีตําแหนงที่เปนทางการในหมูบาน ใน
หมูบานหนึ่งๆจะมีคนกลุมดังกลาวประมาณ 1-2 คน พวกเขาแมจะไมมีตําแหนงแตก็มีบทบาทใน
กิจกรรมของชุมชนไมวาจะเปนงานในมัสยิดหรืองานของ อบต. ภูมิหลังของผูนําในละแวกบานมักจะ
เกี่ยวโยงกับผูนําทางศาสนาทางเครือญาติ เชน เปนลูกโตะครู หรือเปนลูกโตะครูและเปนลูกเขยเถาแก
ในหมูบาน บวกกับระบบอุปถัมภคือมีญาติเยอะ ในแงบทบาททางการเมืองผูนําในละแวกบานไมมี
บทบาททางการเมืองแตมีบทบาทในแงการยอมรับจากชุมชน เพราะฉะนั้น พวกเขามักจะไดรับการ
ยอมรับสูงมาก ทั้งที่ไมมีบทบาทในตําแหนงทางราชการ แตความคาดหวังจากชุมชนจะมาก บทบาท
นําในที่นี้ สะทอนออกมาเมื่อมีงานหรือโครงการที่มีงบประมาณจากทางราชการลงมา คนกลุมนี้จะมี
บทบาทมากในการนําทํากิจกรรม “ … เมื่อมีงบประมาณลงมา คนที่ขับเคลื่อนนาจะเปนผูนําใน
ละแวกหมูบ า นน า จะดี ก ว า .... เพราะผู นําประเภทกํา นั น ผู ใหญ บ า นไม ไ ด เรื่ อง ถ า เราคิ ดในฐาน
การเมื อง การที่เราไปเลื อกกลุ มนี้ จะสูญเปลา มันก็ค ลา ยๆกับ ทางราชการนั้ นแหละ ถา เที ยบผูนํา
ละแวกหมูบาน กับผูนําศาสนา ผูนําละแวกบานจะมีอิทธิพลมากกวา ...”106 ลักษณะที่นาสนใจสําหรับ
ผูนําแบบนี้ก็คือ “... จะไมคอยฝกใฝในเรื่องของศาสนาอยูแลว จะเนนทางโลกซะมากกวา ....” ผูนํา
ในละแวกบานมักจะเปนคนวัยกลางคน มีการศึกษา (ในสายสามัญ) มีพื้นฐานทางอาชีพหลากหลาย
เชนรับจาง กรีดยาง รับเหมากอสราง ทําสวน คนกลุมดังกลาวมีผลประโยชนไมชัด แตจะมีบทบาท
มากในระดับหมูบานและชุมชนในการทํากิจกรรม เชนการจัดอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ บทบาทที่มาก
ขึ้นของผูนํากลุมดังกลาวสะทอนใหเห็นการขยายตัวของผูนําที่ไมใชศาสนาและมีความเปนอิสระจาก
อํานาจการเมืองที่อยูในชุมชน
เมื่อกลาวถึงอํานาจผูนําในทองถิ่น สิ่งที่ไมควรมองขามก็คืออํานาจที่มีอยูแลวในโครงสราง
เดิมคือบทบาทของกํานันผูใหญบาน ปรากฏการณที่นาสนใจก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อํานาจในชุมชนในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหสถานการณในทองถิ่นมีความซับซอนยิ่งขึ้น กลาวกันวา
กํานันผูใหญบานในอดีตนั้นมีอํานาจและอิทธิพลสูงมาก ตัวอยางเชนอดีตกํานันในอําเภอหนองจิกผู
หนึ่งเคยมีอํานาจและอิทธิพลเปนอยางมาก ในชวงสมัย พ.ศ. 2500 ซึ่งเปนยุครัฐบาลเผด็จการทหาร
พวกอดี ต กองโจรแยกดิ น แดนในป า บางส ว นกลั บ เข า มาอยู ใ นหมู บ า น และเริ่ ม มี อิ ท ธิ พ ลและ
ผลประโยชน คนพวกนี้จะออกมาครองอํานาจในการดํารงตําแหนงกํานันผูใหญบานโดยความรวมมือ
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การประชุมเสวนาผูนําองคการการปกครองทองถิ่น “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 20
สิงหาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส
106
จากบันทึกการสัมภาษณปญญาชนทองถิ่นผูหนึง่ ที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 26 กันยายน 2549
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กับเจาหนา ที่รัฐเพื่อหาผลประโยชนรวมกัน มีคําอธิบายวาการใชอํานาจในตําแหนงการปกครอง
ท อ งที่ ทํ า ให พ วกเขาสามารถขยายฐาน “อิ ท ธิ พ ลส วนตั ว ” ของตน ในลั ก ษณะคล า ยกั บ “ระบบ
เมืองขึ้น” ในกรณีของกํานันตําบลยาบี เขาจะมีอํานาจเหนือผูใหญบานตางๆในอําเภอหนองจิก เชน
บางตะวา ตันหยงเปา เมื่อมีผูใหญบานคนใดไมขึ้นตอเมืองขึ้นนี้จะโดนกําจัด (กลาวกันวา มีการฆา
ผูใหญบานหลายคน) นี่เปนตัวอยางอํานาจที่เปนจริงในระดับทองถิ่นของพวกกํานันผูใหญบานใน
อดีต
ในยอดปรามิดที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจากกํานันอิทธิพลจะเปนอํานาจของนักการเมืองบางคน
ในสมัยนั้น ซึ่งมีการตอสูแขงอํานาจกันในระบบการเลือกตั้ง ในชวงสมัยแรกที่มีการตอสูในรัฐสภา
ซึ่งมีพรรคการเมืองแขงกัน เชนพรรคประชาธิปตย พรรคราษฎร การแขงขันกันทางการเมืองในชวง
นั้นพรรคการเมืองจะอาศัยฐานของพวกกํานันอิทธิพลดังกลาว โดยกลาวกันวา ในการหาเสียงเลือกตั้ง
คราวหนึ่ง กํานั นผูนี้จะใช วิธีการออกหาเสียงใหนัก การเมืองของตน เพี ยงแคนั่งรถผา นเขา ไปใน
หมูบานในเขตอิทธิพล “เมืองขึ้น” ชาวบานที่กําลังจะใหเสียงกับนักการเมืองพรรคหรือสายอื่น แค
เห็นหนากํานันบนรถวิ่งผานไปก็กลัวแลว “ ...กลัว.... เหมือนกลัวเสือ” หลังจากนั้นผูสมัครพรรค
การเมืองที่กํานันคนนั้นสนับสนุนก็ไดคะแนนเสียงชนะการเลือกตั้ง107
อํานาจของกํานันผูใหญบานจึงเปนเสมือนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่คอนขางจะเขมแข็ง
อีกอํานาจหนึ่งในระดับชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต แตตอมาอํานาจการควบคุมของกํานันและ
ผู ใ หญ บ า นก็ ล ดลงไปมาก ส ว นหนึ่ ง เป นเพราะกํ า นั นและผู ใ หญ บ า นอิ ท ธิ พ ลหลายคนแก ตัว ลง
เกษียณอายุและเสียชีวิตไปตามวัย คนรุนลูกไมสามารถครองอํานาจอิทธิพลแบบเดิมได อีกสวนหนึ่ง
ซึ่งนาจะเปนตัวแปรสําคัญ เกิดจากการขัดแยงและตอสูทางการเมืองของนักการเมืองในระบบรัฐสภา
ที่กลุมอํานาจทางการเมืองเองก็มีความขัดแยงกัน เชนกลุมวาดะห ลดอํานาจลง อีกเหตุปจจัยหนึ่งที่
สําคัญก็คือ การที่กํานันผูใหญบานมีอํานาจลดลงเปนผลมาจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองทองที่ในป พ.ศ. 2435108 อํานาจของกํานันผูใหญบานจึงเริ่มจะลดลงจากเงื่อนไขที่มีอายุ
การดํารงตําแหนงเพียงหาปดังกลาว นอกจากนี้แลว ในชวงเวลาเดียวกัน อิทธิพลและอํานาจการ
ควบคุ มแบบเก าของกํา นันผูใ หญ บา นยั งถู กท าทายดวยอํ านาจใหมข องฝา ยปกครองท องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่ออกมาในป พ.ศ. 2537 ผลกระทบที่ตามมา
ก็คือ โครงสรางอํานาจในทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก โครงสรางการปกครองทองที่ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดถูกแยกออกจากฝายปกครองทองถิ่นซึ่ง
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สัมภาษณอดีตผูใหญบานในอําเภอหนองจิกผูหนึง่ โรงแรมบีพี สมีหลาบีช จังหวัดสงขลา 18 มิถุนายน 2550
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนด
คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของกํานัน ผูใหญบานไววา ตองมีอายุตั้งแตยี่สิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณซึ่งระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงนานถึงสามสิบหาป ยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ (ในขณะนั้น) จึงกําหนดระยะเวลาการอยูในตําแหนงของ
ผูใหญบานเปนวาระ คราวละหาป ปจจุบัน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ป พ.ศ. 2550 ไดกลับมาใหอายุการดํารงตําแหนง
กํานันผูใหญบานถึง 60 ปแลว
108
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ไปอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กํานันในปตตานีคนหนึ่งสะทอน
ความรูสึกวาตนเองถูกลดอํานาจและความสําคัญลง ไปอยางมาก แมแตการทําแผนตําบล ก็ไมมีการ
เชิญกํานันผูใหญบานเขารวม โดยฝายผูนํา อบต. เปนผูดําเนินการเองทั้งหมด109 กํานันบางคนจึงมอง
วาความขัดแยงและแตกแยกในโครงสรางอํานาจทองถิ่นนั้นเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2537 และ 2538 เพราะ
เหตุผลที่วา “... มีการกระจายอํานาจเร็วเกินไป …… “ ความยุงยากเกิดขึ้นตรงจุดนี้เพราะวา “ ...
เราเลือกนายก อบต.ทีหนึ่งเราทะเลาะกันทีหนึ่ง พอเรามาเลือกกํานันผูใหญบานถามาทะเลาะกันอีก
ครั้ง พอเริ่มมองหนากันนิดหนึ่งก็มาทะเลาะกันอีก ...”
ลักษณะปญหาดังกลาวนอกจากจะทําใหเกิดการแตกแยกแลว ยังมีผลกระทบตออํานาจการ
ควบคุมจากประเพณีของทองถิ่นดวย เพราะชุมชนเกิดการแบงพรรคแบงพวก พอวิถีชุมชนเริ่มที่จะ
ฟนตัวขึ้นมาใหมก็มีการเลือกตั้งผูใหญบานอีกแลว ทางออกที่ดีสําหรับการเลือกตั้งก็คือระบบการ
เลือกตั้งในบางเงื่อนไข ซึ่งขอเสนอในแงหนึ่งก็คือเปนไปไดไหมใหเลือก อบต.อยางเดียว กํานัน
ผูใหญบานมาจากการแตงตั้งนาจะไดผลดีกวา110
ระบบการเลือกตั้งและการแขงขันที่มีปญหา
“... จะพูดถึงจริงๆแลว ไมวาจะเปน อบจ. หรือ อบต. มาโดยผลประโยชน มาโดยอิทธิพล มา
โดยอํ า นาจเงิ น ไม ใ ช ม าโดยอํ า นาจทางธรรมชาติ ฉะนั้ น ความสนใจ ความใยดี ต อ สั ง คมจะไม
เหมือนกัน เมื่อมีปญหาอะไรก็จะมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ สมัยกอนถาแถวๆบานเรา เราก็เกี่ยว
ดวย ผูนําทางธรรมชาติเปนผูมีอิทธิพลในทุกแผนดินนี้ เพราะวาในสมัยกอนอาจจะไดมาโดยไมมีการ
เลือกตั้ง เขาก็เลือกในสภาประชุม แลวก็มาดําเนินการ สวนใหญจะเปนมัสยิด จากที่ผมพูดถึงอดีตวา
ตอนนี้เราก็สิ้นอํานาจทางจารีตประเพณีของเราที่มีอยู เราสิ้นอํานาจไปหมดแลว การสิ้นอํานาจทาง
จารีตประเพณีทําใหเราสูญสิ้นอํานาจทางความสามารถในการปกครองตัวเอง สมัยกอนมีปญหาอะไร
ไปหาผูใหญบาน ไปหาโตะอิหมามไปหาผูนําศาสนา ไกลเกลี่ยเสร็จเรียบรอยไมมีปญหา ....”111
ทัศ นะของผู นํา ท องถิ่นดั งกล าวสะท อนใหเห็ นมิ ติอีก ดา นหนึ่ ง ของพัฒนาการโครงสร า ง
อํานาจการเมืองการปกครองทองถิ่นในพื้นที่วา บทบาทของ “ผูนําทางธรรมชาติ” จะมีความสําคัญ
มาก บทบาทของกํานัน ผูใหญบานแมจะสําคัญแตก็ถูกสรางใหไปทับซอนกับผูนําตามธรรมชาติ
สวนผูนําการปกครองทองถิ่นเชน อบจ.และ อบต. ก็มักจะถูกมองในแงลบวาไดมาโดยผลประโยชน
ไดมาโดยอิทธิพล หรือไดมาโดยอํานาจเงิน ไมไดมา ”โดยอํานาจทางธรรมชาติ” ในสมัยกอนผูนํา
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สัมภาษณกํานัน ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอบานา จังหวัดปตตานี 6 กันยายน 2549
จากบันทึกการสานเสวนาผูนํา อบต. ในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 5 มีนาคม 2549 หองอาเนาะรู
โรงแรมซีเอส ปตตานี เวลา 10.00-15.00 น.
111
ทัศนะของผูนําศาสนาผูหนึ่งของจังหวัดยะลา จากบันทึกการสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต” ณ โรงเรียนบานตะโละ ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา 28 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น.
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ศาสนาจะเป น ผู นํ า ธรรมชาติ ต อ มามี อิ ท ธิ พ ลเข า มาก็ ทํ า ให มี กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น และต อ มาก็ มี
ผลประโยชนทําใหมีกลุมผูนําการปกครองทองถิ่น สิ่งที่ทําใหสถานการณการเมืองแยลงไปอีกก็คือ
แมแตในการเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด ก็เปนที่รูกันวากฎระเบียบตางๆมีความ
ขัดกับศาสนาโดยสิ้นเชิงเพราะมีการเลือกตั้งซึ่งเปนระเบียบเหมือนกับ อบต.และ อบจ. เมื่อมีการ
เลือกตั้งก็มีการซื้อเสียง มีการใชอิทธิพล มีการเมืองเขามาแทรกแซงในกฎของศาสนา ผลก็คือ ในเรื่อง
วงการศาสนายังมีการแทรกแซงทางการเมืองมาก
คําที่ วาการปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติ ในที่ นี้ จากขอเสนอจาก
ทองถิ่น หมายถึงวา “... การปกครองหรือการกระทําใดๆก็ตามที่ทําใหสังคมในการปกครองนั้นมี
ความสุขและอยูดีกินดี ...” เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะขึ้นมาเปนนักปกครองทองถิ่น หรือวาเปนนัก
บริหาร สามารถที่จะทําใหคนที่อยูภายใตการปกครอง คนที่อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษ มี
ความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบสุข แตถาเปนการเลือกตั้งระดับ อบต. ชาวบานจะรูสึกเหมือนกับวา
เปนเกมอยางหนึ่ง ไมไดสนใจวาคือคนที่จะมาดูแลปกปอง เพราะฉะนั้นปจจัยชี้ขาดก็มาจากปจจัยทาง
การเมือง ใครมีพรรคพวกมาก ญาติพี่นองมาก คนนั้นก็ชนะการเลือกตั้ง ลักษณะจะเปนอยูแบบนั้น
ตรงนี้มีผลประโยชนมหาศาล บางครั้งอาจจะเรียกไดวาเปนผลประโยชนระหวางมาเฟย ระหวางกลุม
ขาราชการนอกแถว ทางออกก็คือ จะตองสรางกลไกขึ้นมาโดยพยายามใหปลอดการจัดตั้ง แตพยายาม
ใหเกิดอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด อยางไรก็ตามตองมีกฎหมายที่เอื้ออยางเชนรัฐธรรมนูญ รัฐตอง
สงเสริมใหประชาชนสามารถกําหนดนโยบายแผนงานจนถึงการตรวจสอบกลไกของรัฐตางๆได
นอกจากนี้ ระบบยังตองอยูที่ผูนํา คุณภาพของคนที่ไปอยูตรงจุดนั้น ทั้งกลุมอํานาจมาตอรอง ทั้งมา
กีดกัน “ คุณอยามาเดินเสนทางนี้นะมันอันตราย คุณออกไปเถอะ ” ระบบการปกครองทองถิ่นจึงตก
อยูในกรอบ แมแตขาราชการที่ทํางาน ผูนําทองถิ่นมองวาคนพวกนี้เกือบทั้งหมดอยูในคราบของมาร
ที่ไมไดมาในคราบของผูบริการ ทํางานไมถึงครึ่งปสามารถสรางกําไรใหตนเองได จากการสั่งซื้อรถ
เครื่องกลหรือผลประโยชนอื่นๆ ขอเสนอก็คือตองสรางกลไกขึ้นมาโดยที่ตองเกิดขึ้นจากประชาชน
แลวเปนตัวสมดุลอํานาจ เปนตัวตรวจสอบและเปนตัวพี่เลี้ยง “ตัวสมดุลอํานาจ” อาจจะเปนในรูปสภา
ประชาคมระดับตําบล สภาพัฒนาระดับตําบล สภาผูทรงคุณวุฒิตําบล สภากลั่นกรองนโยบายผูนํา112
ลักษณะการปกครองแบบใหมดังกลาว อาจจะตองมาแกตรงที่การเลือกตั้งซึ่งแตละครั้งทําให
มีความผิดพลาดมาก ความผิดพลาดเริ่มตั้งแตการเลือกบุคคลเขามา ไมสามารถไดคนที่ตองการได คน
ในอุดมคติของประชาคมไมเกิดขึ้น และการปกครองในอุดมคติก็ไมเกิดขึ้น ดังนั้น นาจะตองคิดตั้งแต
การสรางตัวประกอบดังกลาวขึ้นมา โดยมีวิธีการใดที่จะเอากลไกมาถวงน้ําหนักของสวนรวมองคกร
เดิมที่ไมไดผล โดยเฉพาะในทางวิชาการที่เนนในเรื่องของศาสนา การจะคัดเลือกผูนําจะตองมีทีม
ผู นํา ในท องถิ่ นที่ เ ป นผู อ าวุ โ สในท องถิ่ น นั้ นๆ ในสั ง คม 3 จั ง หวั ดชายแดนภาคใต เ ป นท อ งถิ่ น ที่
112

ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่น จากบันทึกการประชุมตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9
มีนาคม 2549, อางแลว.
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เลียนแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงมีแนวคิดที่เสนอมาวานาจะคัดสรรคนที่มีศักยภาพ
ที่ดีขึ้นมาได ผูนําที่เปนผูอาวุโส เปนสภาผูอาวุโส ผูบริหารศาสนา สภาผูนําจิตวิญญาณ หรือผูรูทาง
ศาสนา ตัวเลือกคัดสรรคนที่มีศักยภาพเปนผูนํา
“ในเรื่องประชาธิปไตยกับอิสลาม ประชาธิปไตยคือการโหวต แตประชาธิปไตยในอิสลาม
จะตองโหวตในสิ่งที่ถูกตอง ตามศาสนบัญญัติ อะไรก็ตามที่ไดทําไปตามศาสนบัญญัติ...”113
จากทัศนะดังกลาว ระบบที่มีฝายคานและฝายรัฐบาลก็อาจจะไมเหมาะสมตามขอเสนอนี้ ควร
ใหมีทีมเดียวไมอยากใหมี 2 ทีม ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล กลาวในอีกแงหนึ่ง ควรใหมี “ทีมชูรอ”
ขึ้นมาเพราะทีมชูรอจะเปนทีมที่คัดเลือกมาจากผูนํา คนที่มีศักยภาพหรือมีจุดเดนของหมูบานนั้นๆ ให
ไดผูนําที่มีศักยภาพมากกวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต นาจะมีรูปแบบที่มีฝายเดียว คือ กอนที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการตั้งทีมขึ้นมาทีมหนึ่งซึ่งเปน
ตัวแทนผูนําในทองถิ่นนั้นที่เปนที่ยอมรับในทองถิ่นนั้น ถาโตะครูก็มีนักวิชาการขึ้นมาคือเปนคนที่
เชื่อถือได หลักจากนั้นก็มีการประชุมกันระดับผูใหญตรงนั้น หลังจากนั้นก็เลือกคนที่มีศักยภาพที่สุด
ในหมูบานนั้นขึ้นมา แลวหลังจากนั้นก็เลือกขึ้นมาเปนผูนํา แลวคนในหมูบานเปนผูคัดสรรขึ้นมาแลว
ตั้งเปนทีม งาน เมื่อเปนอยางนั้นจะไมมี ฝายคานฝายเปนผู นําขึ้นมา หมูบานใน 3 จังหวั ดชายแดน
ภาคใต เพราะถาพูดถึงเรื่องศาสนานั้นทุกคนตองยอมรับ นี่คือกฎตายตัวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
สภาชูรอทําใหการเลือกผูนําที่มีศักยภาพ ไมมีฝายคาน ในระบบผูนํา สภาชูรอของโตะครูหรือผูรูทาง
ศาสนาทางจิตวิญญาณประชุมกันเลือกคนที่มีศักยภาพที่สุดในหมูบานเพื่อขึ้นเปนผูนํา กฎชารีอะ
เปลี่ยนระบบ ใสความใจกวาง กลไกในการคัดสรร อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงมากที่สุด แตใน
ขณะเดียวกันขอจํากัดในปจจุบันก็มีอยู เพราะฉะนั้น ควรจะหาระบบที่มาคัดสรรบุคคลซึ่งไมใชระบบ
เดิมที่เคยใชอยูหรือที่มีการปฏิบัติกั นอยู ตัวอยางเช น ระบบชูรอ หรื อระบบที่ ปรึกษาซึ่ งขึ้นอยูกั บ
ความสามารถของทองถิ่นแตละทองถิ่นที่เขามาควบคุมตรงนั้น
ระบบสภาผูอาวุโสกับตัวแทนของกลุมตางๆ ก็จะมีโครงสรางประวัติศาสตรของชุมชน ผู
อาวุ โ สส ว นใหญ จ ะเป น ผู เ กษี ย นราชการ พวกผู อํ า นวยการโรงเรี ย นแล ว ก็ ม าเป น กลุ ม เป น
คณะกรรมการ คัดคณะกรรมการพั ฒนาการศึก ษาขึ้นมาดู ตาดีก า มัส ยิดเข ามาดูเรื่องเยาวชน การ
รวบรวมตรงนี้เปนคนที่มาคัดสรรคนที่จะมารับรูเรื่องราวตางๆรวมทั้งเรื่องการเงินระดับเทศบาล
ระดับอบต. แกปญหาเรื่องการปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็ นที่นาสนใจก็คื อ แนวคิดที่ เสนอขึ้ นมานี้อยูบ นความเชื่อวา ถาเปนการเมื องแบบที่
เกิดขึ้นซ้ําๆจะไมไดแกป ญหา เพราะวาไมไดเกี่ ยวกับความมั่นคงในปจจุ บัน แตปญหาเรื่องความ
มั่ น คงเป นป ญ หาที่ เ กี่ ย วข องโดยตรงกั บ เรื่ อ งความอยุ ติ ธ รรม ความรู สึ ก ในเรื่ อ งของการจั ด การ
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ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทานหนึ่ง จากรายงานสัมมนา “วิเคราะหการเมืองการปกครองใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต” 11 กุมพาพันธ 2550 หองฟาตอนี โรงแรมซีเอสปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี
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ทรัพยากร การปกครอง การเมืองและเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรมตอคนในพื้นที่ที่มีอัตลักษณพิเศษของ
ตนเอง ทางแกปญหาก็จะตองชี้ใหเห็นวาจะทําอยางไรใหประชาชนรูสึกรักเกี่ยวกับอัตลักษณในเรื่อง
ของวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมใชปญหาการปกครองอยางเดียว
แตมันมีปญหามาเฟยเขามา ประเด็นประวัติศาสตรเขามาเกี่ยวของ ซึ่งตอนนี้ ขอเสนอประเด็นหลักก็
คือตัวที่เชื่อมโยงระหวางมาเฟย การปกครองที่เปนอุดมคติกับประวัติศาสตรทองถิ่น รูปแบบการ
ปกครองดังกลาวก็คือกลไกการเลือกสรรผูนําที่มีความเปนตัวแทนที่ชอบธรรมตามแนวคิดทางศาสนา
และวัฒนธรรม ไมทําใหเกิดระบบที่ฉอฉลและทําลายสังคมทองถิ่น ทําใหอํานาจการควบคุมสังคม
ของทองถิ่นออนแอ การแกปญหารูปแบบการปกครองดวยวิธีชูรออาจจะชวยได เพราะวิธีการชูรอ
เดิมของชุมชนก็คือในมัสยิดในพื้นที่นั้น มีชุมชนยอยๆ หลายชุมชน ระบบชูรอจะพยายามสืบหามาวา
ใครบ างที่เปนผูนํา ประชุม ได คนมาประมาณ 20-30 คนซึ่ ง มีค วามรู ความสามารถ ความเสี ยสละ
กลั่นกรองแลวก็มีการคัดออกทีละคน คนนี้ไมเหมาะสมตรงนี้ ขาดคุณสมบัติตรงนี้ ในที่สุดก็จะเหลือ
แค 2 คน สุดทายก็เอามาเลือกกันอีกครั้ง โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติกันกอน กลั่นกรองคัดเลือก
คุณสมบัติโดยกระบวนการชูรอผานมัสยิด114
ตัวแบบที่ฝายการปกครองทองถิ่นรวมกับฝายศาสนา
“.... การเลือกตั้งอบต. กํานัน ผูใหญบาน จะมีบทบาท 5 ป ครบก็จบ ทีนี้ถาเกิดวาทําอะไรไม
เขาตาชาวบาน อีก 5 ปเขาก็จะไมไดรับการเลือกตั้ง ก็เหมือนโตะอิหมามถาโตะอิหมามเครงศาสนา
เครงทุกสิ่งทุกอยางทําใหชาวบานเขารําคาญ ทั้งๆที่โตะอิหมามเครงในดานศาสนาแตเดี๋ยวนี้ศาสนา
ไมไดมาเปนหนึ่ง กระบวนการเลือกตั้งของเรามีปญหาและปญหาของชุมชนมุสลิมตอนนี้ ผมขอ
เสนอแบบนี้เปนไปไดไหมครับ ถาเรายอนกลับไปวา 3 จังหวัด หรือวา 4-5 จังหวัดภาคใต อยาใหมี
การเลือกตั้งโตะอิหมามหรือวาผูใหญบานเพราะนี่เปนตัวกระทบจริงๆ ถามีการเลือกตั้งเมื่อไหรจะมี
การแบงพรรคแบงพวก ...”115
ขอเสนอที่นาสนใจในการประชุมของผูนําชุมชนก็คือ “... อยาใหมี...” การเลือกตั้งกํานันหรือ
ผูใหญบานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้แลว 3 องคกรที่มีอยูในชุมชนมุสลิม ตามปกติคือ
ตางคนตางอยู กํา นันผูใหญบ านประชุมไป โตะ อิหมามก็ป ระชุ มไปอีก วันหนึ่ง และก็ องคกรฝา ย
บริหาร ผูสนับสนุนงบประมาณก็ประชุมอีกวันหนึ่ง ทั้ง 3 องคกรนี้ตางคนตางอยู หรือเหมือนกับคน
ละพวกเดียวกัน ขอเสนอสวนวิธีแกก็คือควรใช “ชูรอทางสังคม ชูรอทางศาสนาและชูรอทางการเมือง
“ ในเรื่องของชูรอนี้ ควรจะมีเวที มีองคกรหรือมีกรรมวิธีที่ชุมชนจะพูดคุยกัน 3 ฝาย มีเวทีพูดคุยกัน
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ผูนําศาสนานําเสนอความคิด จากบันทึกการสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 28 มีนาคม
2549 เวลา 10.00-15.00 น.โรงเรียนบานตะโละ ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา
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การสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. หองพิกุลทอง
โรงแรม อิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส อางแลว
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ในกระบวนการชูรอ ชุมชนจะหาคนที่มีความรูในหมูบานมาประกาศที่มัสยิดวารับไดไหม และวิธีนี้
ไมวาจะเปน “...วิธีการคัดสรร....” หรือ “...วิธีการเลือก....” ก็เปนไปไดดวยดี เพราะในแตละชุมชน
มักจะมีคนมีความรูศาสนาและอุลามาอฺมากหรือมีผูนําอยูมาก จึงมีการแขงขันกันในการเลือกผูนํา ถา
ไดมา 3 คนแลว ก็ยังไมสามารถเลือกกันไดวาคนไหนจะเปนผูนํา ควรจะตองอาศัยการเลือกตั้ง แต
ในขณะที่จังหวัดสงขลา และสตูล ผูนําหรือคนที่ถูกคัดสรรมีความโดดเดนอยู จึงไมมีปญหาในพื้นที่
ดังกลาว ดังนั้น คนที่มีความรูทางศาสนาจะมีมากกวา หนึ่งคน จึงตองเลือกตั้งไมใชคัดสรรโดยมี
หลักการในขอตกลงรวมกัน ทําใหชุมชนตองหันมารวมกันหาขอตกลงกันใหได เชนใชหลักอิจมาอ116
(ขอตกลงเปนเอกฉันท) ของอิสลามเพื่อหาขอตกลงสําคัญ ในกระบวนการศาสนามีวิธีการเพื่อจะหา
ขอตกลงรวมแบบนี้ กระบวนการทางศาสนา (ชูรอ)117 ถูกนํามาใชก็เพื่อหาขอตกลงเปนเอกฉันท โดย
ผูนําธรรมชาติและผูอาวุโสในชุมชนมานั่งคุยกัน
สวนการเลือกตั้ง อบต. ถูกมองวาสวนมากมีแตคนมีอิทธิพล นักการเมืองก็ไมมีความรู (ทาง
ศาสนา) ฝายอิทธิพลก็กําลังจะหมดอํานาจ มีแตคนมีความรู ผูนําบางคนเห็นวาอันที่จริงการทํางานใน
วันนี้ ในชุมชนบางแหง ไมยึดหลักความรูดานศาสนามาตั้งเปนหลัก บางคนก็ใชความมีอิทธิพล ใช
อารมณมาบริหารในหมูบาน จึงควรมีชูรอโดยการประสานงานกันในทางสถาบัน ชูรอโดยตัวบุคคล
ในโครงสร า งเดี ย วกั น ไม ไ ด เพราะอาจเกิ ด ขั ด แย ง ไม ล งตั ว จึ ง ควรสร า งองค ก รที่ ป รึ ก ษา/การ
ตรวจสอบ ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน และเหนี่ยวรั้งถวงดุลกันในระดับทองถิ่น ชูรอในขั้นนี้นาจะไม
มี ป ญ หา แต ใ นจุ ด นี้ อบต.ก็ ส ามารถประชุ ม อบต. เรี ย กโต ะ อิ ห ม า มมาประชุ ม ด ว ยบางหมู บ า น
โตะอิหมามเองก็แกปญหาเฉพาะของตนเอง ไมเรียก อบต. มาหารือ ถาระบบมีการประสานกันดี ควร
เรียก อบต. นายก อบต. โตะอิหมาม คอเต็บ และกํานันผูใหญบานมาพบกัน วิธีการนี้นาจะลงตัวมาก
กวาเดิม จึงควรจะมีระบบเพื่อใหทั้ง 3 ฝายมาพบปะพูดกัน แตควรจะพิจารณาวาอยางไรจะดีกวากัน
เปนขอบังคับหรือการสมัครใจ เพราะองคกรทั้ง 3 ฝายควรจะทํางานดวยกันอยูดวยกัน และชวยกัน
พิจารณาวาตองมีชูรอหรือไม อบต. เขามาในจุดที่มีประเด็นเยาวชนติดยาเสพติด อาจจะเปนไปไดที่
Ijmā ( )إﺟﻤﺎعเปนคําในภาษาอาหรับหมายความถึงความเห็นพองเปนเอกฉันทในทางอุดมคติ ของชุมชนผูศรัทธาอิสลาม หรือ
ummah ในฮาดิษ คําพูดของศาสดาโมฮําหมัดอางวา “ชุมชนของฉันจะจะไมมีความเห็นพองตองกันในความผิดพลาดคลาดเคลื่อน” มัก
ถูกอางเปนเหตุผลสนับสนุนความนาเชื่อถือของ ijma อางใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ijma
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Shura เปนคําภาษาอาหรับ (Arabic |  )ﺷﻮرا ﺷﻮرَىแปลวา “การปรึกษาหารือ” เชื่อกันวาเปนวิธีการของชนเผาอาหรับในยุคกอน
อิสลามในการเลือกผูนําและการตัดสินใจ ชูรอถูกอางสองครั้งใน Quran วาเปนกิจกรรมหรือวิธีการที่นายกยอง คําคํานี้มักถูกนํามาใช
เปนชื้อเรียกรัฐสภาหรือ parliaments ในประเทศมุสลิม อางใน http://en.wikipedia.org/wiki/Shura นาสังเกตวาผูรูทางศาสนาอิสลาม
บางฝายมองวากระบวนการชูรอเปนการปรึกษาหารือในแบบประชาธิปไตย แตผูรูทางศาสนาอีกกลุมหนึ่งมองวาหลักการชูรอเปนการ
แสดงใหเห็นอํานาจสูงสุดเปนของพระเจาและจะตองดําเนินการตามประเพณีของกฎหมายอิสลามเทานั้น ดูใน John l” Esposito, The
Oxford Dictionary of Islam, New York:Oxford University Press, 2003, pp. 292-3.
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ใหโตะอิหมาม หรือ อบต. ประชุมรวมกัน แตเรื่องงบประมาณสวนมากโตะอิหมามไมเขาใจเรื่อง
งบประมาณ บางคนเปนโตะอิหมามไปสูวงการผูใหญบานก็มี บางครั้ง อบต.ก็ไปสูวงการโตะอิหมาม
ก็ มี ในจุ ดนี้ ไม ค วรมี ก ารแบ ง แยก ดั ง นั้ น ชุ ม ชนจึ ง เสนอรู ป แบบร วมกั นให มี ชู รอได แต ค วรเป น
รูปแบบที่ไมไปกดดันหรือบีบบังคับใคร อาจจะมีรูปแบบบางอยางที่สามารถจะรวมไดทุกฝายทั้งผูรู
ทางศาสนา ทางโลก ทางการปกครอง ทางการบริหาร
การเงินการคลังสวนทองถิ่น: พัฒนาระบบการเงินอิสลามโดยให อบต. เปนผูจัดการซะกาต
ประเด็นที่นาจะพิจารณาดวยในเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิ่นก็คือระบบการเงินทองถิ่น
ในสังคมมุสลิมมีแหลงเงินทุนสะสมในทองถิ่นตามประเพณีที่คอนขางเขมแข็ง ระบบดังกลาวก็คือ
เงินซากาตและการเงินแบบอิสลามที่กระจายกันอยูในชุมชน เงินซะกาตโดยโครงสรางของประเทศ
ไทยถ า จั ด การได อย า งเป นระบบจะส ง ผลต อ ความเข ม แข็ ง แก สั ง คมท องถิ่ น มาก แต เ ดิ ม ระบบนี้
กระจายกันจั ดการโดยโตะอิหมามในชุมชน จึงมี ความคิดเห็ นวาถา โตะอิ หมามจัดการเงินซากาต
อาจจะไมสามารถจัดการอยางมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ การจัดการควรจะตกอยูที่ฝาย อบต. ที่
สามารถจัดการไดดีกวา การบริหารเรื่องศาสนาเปนเรื่องของอิหมาม แต อบต. จะเปนองคกรที่จัดการ
ไดดีที่สุดในเรื่องของระบบการจัดการซะกาต หรือแมกระทั่งการสรางความเขมแข็งทางการเงินและ
สวัสดิการสังคมที่ใหแกชุมชน อบต. มีขอมูลรูวามีเด็กยากจนในชุมชนกี่คน การจัดเก็บควรจะทํางาน
รวมกันกับอิหมาม แตวาการจัดการนั้นพวกเขาสามารถที่จะมารวมคุยกันโดยผานการสราง “สถาบัน
ซะกาตแหงชาติ”
จุดเดนของ อบต.ในแงการเงินทองถิ่นก็คือขอมูลของ อบต. มีทุกดานและทุกเรื่อง เนื่องจาก
สามารถลงพื้นที่จริงของแตละหมูบาน ไมใชทําแคระดับตําบล ดังนั้น อบต. จะมีขอมูลในหมูบาน
และในชุมชน “เปนเลมหนา ... ทองถิ่น อบต. ลงสัมผัสจริงเพราะสมาชิกอยูในหมูบาน เดิน กินน้ําชา
อยูรานกาแฟรูปญหาความตองการของประชาชน” แตวาในการปฏิบัตินั้น ถึงเวลาจริง การทํางานยัง
ไมสมบูรณแบบทําไดแคครึ่งๆ กลางๆ อบต. ในแตละพื้นที่จะไมเหมือนกัน จะมีโซนทะเล จะมีโซน
ภูเขาซึ่ ง หลากหลาย กระบวนการทุ กอย างที่ ดํา เนิ นการจะตองมีค ณะกรรมการชั ดเจน ซึ่ ง องค ก ร
ทองถิ่นเชื่อมั่นวาหนวยงานอื่นๆไมมีการตรวจสอบมากเทานี้ แตนายกฯสวนใหญยังไมจบปริญญาตรี
ผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือผูมีอํานาจดูแลระดับสูงจะบอกอยางไร ก็เชื่อตามนั้น ไมไดนําไปวินิจฉัย
เอาวาคําสั่งนี้ทําไดไหม ตีความกันอยางไร นี่คือประเด็นปญหา118
ลักษณะพิเศษของ 3 จังหวัดเปนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมาก ซะกาตของภาคบังคับ
จะมีคนละ 30-40 บาทซึ่งปจจุบันยังจัดการหรือดําเนินการอยางเปนระบบไมได เรื่องดังกลาวอาจจะ
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บันทึกการสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต” 15 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. หองพิกุล
ทอง โรงแรม อิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
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เปนงบประมาณหรืองานการเงินอยางหนึ่งที่ลงโดยตรงคนตอคนโดยไมตองผานกระบวนการมาก ถา
จัดการเรื่องซะกาตได ลักษณะการดําเนินงานจะเปนงบประมาณพิเศษอยางหนึ่งของ 3 จังหวัด แตใน
การบริหารดังกลาว อบต. หรือองคกรปกครองทองถิ่นตองถูกตรวจสอบดวย ถา อบต. ทําผิดพลาด
หรือบางทีลืม มีความผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ เปนเรื่องของปญหากับพระเจาซึ่งทําใหพวก
เขาตองระมัดระวังมาก ซะกาตคือสิ่งที่ตองให แตที่สําคัญคือในสังคมมุสลิมเอง มีการหลีกเลี่ยงบาง
เชน บางคนพอจะครบ 1 ป ก็เอาของของตัวเองไปขาย หรือจะไปจํานํา เพื่อที่จะไมใหครบพิกัด แตถา
อบต. มีการจัดเก็บที่ดีและมีระบบที่ดีกวาก็จะสามารถดูแลได ซึ่งถาพยายามพัฒนาชุมชนนํารองหรือ
อบต. นํารอง องคกรนําในทองถิ่นสามารถจัดความสัมพันธระหวาง 3 กลุม คือ กํานัน อิหมามและ
อบต.ได ในเมื่อทุกฝายเห็นดวย การจัดการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ อาจจะทําชุมชน
นํ า ร อ งดู ว า การถ า ยโอนภารกิ จบางตั ว เช นเรื่ อ งการเงิ น ชุ ม ชนสามารถจะดํ า เนิ น การได อย า งไร
เพราะฉะนั้นซะกาตเปนของที่ “เปนวายิบ” ของคนที่เงินครบ สัตวครบ ทองครบ ขาวเปลือกครบ ก็
จะตองจายเงินตามเงื่อนไข อาจเปนไปไดวันหนึ่ง ในการที่จะสรางจิตสํานึกในการจายซะกาต อบต.
มีการบริหารจัดการ แตใหอิหมามอาจจะไมมีความสามารถจัดการ เพราะองคกรปกครองทองถิ่นมี
กําลังคนและกําลังความคิด เมื่อบริหารจัดการขอมูลการเงินทองถิ่นไดแลว องคกรทองถิ่นอาจจะ
ตอรองกับรัฐวาใครที่จายซะกาตมีการยกเวนภาษี ซึ่งประเทศมาเลเซียก็ทําไดสําเร็จ ใครที่ไปจายซะ
กาต จะไดรับสิทธิพิเศษคือใบเสร็จซึ่งใบเสร็จนี้สามารถนําพาไปที่หนวยงานของรัฐเพื่อยกเวนภาษี
ถาจายซะกาตในจํานวนมากบางทีสามารถยกเวนภาษีของรัฐทั้งหมดก็ได ตรงนี้หมายความวาเงิน
ทองถิ่นเขาทองถิ่นจริงๆ เงินภาษีของภาคใตบางทีอีสานไปใชไมได
ตั วอย า งในการดํ า เนิ น การดั ง กล า ว อยู ที่ ตํา บลกะลุ วอเหนื อ ซะกาตวายิ บ เหมื อนกั บ การ
แขงขันในหมูบาน และมีจุดหลายจุด บางสวนก็ใหคนที่สอนอัลกุรอาน บางสวนใหคนจน มีระบบ
ตั้งอยูหลายๆจุดในหมูบาน สวนโตะอิหมามก็รับซะกาตในมัสยิด กรรมการอิสลามจังหวัดไดกําหนด
วา ถามี 5 ใหกับโตะอิหมาม 2 แลวที่เหลือมอบใหคณะกรรมการอิสลามจังหวัด วิธีการนี้ดูเสมือนวา
จะเปนการเดิมพัน โตะอิหมามทานใดสามารถสงไดมากที่สุดจะมีรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ
อิสลามซึ่งโตะอิหมามจะประกาศที่มัสยิดทุกป นอกจากนี้ในสวนตาดีกาจะมีเงินชวยอยูประมาณ
2,000 และโตะอิหมาม 1,000 บาทตอเดือน แตในการปฏิบัติยังไมถูกตอง บางกรณีโตะอิหมามไมได
ทําอะไรเลย อบต. เคยชวยบริจาคตอใหประมาณ 20,000 กวาบาทตอป ระเบียบของคณะกรรมการ
อิสลามจังหวัดเรื่องซะกาตกําหนดใหโตะอิหมามมีสวนแบงกับคณะกรรมการอิสลาม อิหมามรับแลว
สงใหคณะกรรมการอิสลาม เมื่อคณะกรรมการอิสลามรับแลวสงใหกับธนาคารอิสลาม และใหคน
ยากจนมารับ
ในสวนของซะกาตฟตเราะห ซะกาตทรัพยสินหรือซะกาตรายได เปนตัวเงินที่สูง องคกร
ปกครองทองถิ่นนาจะมีบทบาทในซะกาตทรัพยสินหรือวาซะกาตรายได เพราะสวนนี้เปนตัวเงินที่สูง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ซะกาตที่ มี จํ า นวนมหาศาลที่ ต รงนั้ น ซึ่ ง อย า งน อ ย อบต.ก็ ส ามารถบอกได ว า ในชุ ม ชนมี ค นที่ มี
ศักยภาพในทางเศรษฐกิจหรือสามารถในการจายเทาไหร และก็สามารถบอกกับรัฐบาลไดวา ชุมชน
ของตนไมใชชุมชนที่ยากจน อยางเชนจังหวัดนราธิวาส สามารถที่จะตอบกับตัวเลขตางๆที่เปนสถิติ
ของรัฐวาในนราธิวาสไมใชชุมชนที่ยากจน แตวาประชาชนก็สามารถจายซะกาตได กลายเปนตัวชี้วัด
เศรษฐกิจแบบใหม เนื่องจากมีคนที่มีรายไดจากการไปเปดรานขายตมยําในกัวลาลัมเปอร เมื่อไปขาย
ของในกัวลาลัมเปอรก็จะกลับมาจายซะกาตในทองถิ่นตัวเอง ถาระบบจัดเก็บของชุมชนจะทําใหเห็น
ภาพวา คนไปขางนอกก็จริงแตกลับมาจายซะกาต ลักษณะระบบการเงินดังกลาวเปนการชวยเหลือ
ชุมชนอันเปนมิติใหมอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
การดํ า เนิ น การดั ง กล า วได จะต อ งเกี่ ย วกั บ การพั ฒนาศั ก ยภาพของนายกอบต.หรื อของ
บุคลากร ถาจะเอารูปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาไปใช จะตองใชศักยภาพสวนตัวของนายกฯ
อาจจะใหองคกรไปวางหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ เมื่อพิจารณาดูแลวเฉพาะในหมูบานของ อบต. บาง
แหง ซึ่งมีประมาณ 4 หมูบาน ประมาณกันวา เงินซากาตนาจะเปนจํานวนแสนกวาบาทซึ่งสวนใหญ
เปนซะกาตของธุรกิจ ตัวอยางเชน นักธุรกิจมีวงเงินหมุนเวียน 1 ลาน เพื่อความปลอดภัยก็เอาออกไป
25,000 โดยประมาณ ในพื้นที่สวนใหญของจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปกติชาวบานจะขายยางพารา
ทาง อบต.จึงพยายามพูดคุยวา ทําอยางไรที่จะเอาเงินซะกาตของแตละคนมารวบรวมกันในทองถิ่น
บทบาทนี้ มี ก ารดํ า เนิ น งานในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางแห ง แล ว ซึ่ ง จะเป น แบบอย า ง การ
ดําเนินงาน อยางไรก็ดี ระบบดังกลาวจะตองเกี่ยวพันกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดโดยมีการประสานกันกับโตะอิหมามในหมูบาน ทั้งหมดนี้จะเกิดเปนระบบบริหาร
การเงินและการสรางศักยภาพของทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขมแข็งเปนอยางมาก และเปน
การพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการคลังทองถิ่นอีกตัวแบบหนึ่ง
นอกจากนี้แลว สิ่งที่ควรพิจารณาดวยก็คือองคกรปกครองทองถิ่นยังควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนตาดีกาหรือระบบการศึกษาทองถิ่นโดยจัดงบประมาณสนับสนุน
ตาดีกาลงไปให อบต. ทําการบริหาร ระบบแบบนี้นาจะมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม สถาบันการศึกษา
อีกสถาบันหนึ่งคือปอเนาะ ซึ่งสวนใหญมีฐานทางการเงินมาจากหลากหลายแหลง เด็กที่มาเรียนก็มา
จากพื้นฐานที่หลากหลาย จึงควรมีกฎหมายให อบต. สนับสนุนปอเนาะดานการเงิน อาจจะเปนการ
บริหารที่เปนอิสระแตรองรับดวยระเบียบและกฎหมาย และควรมี One Stop Service อบต. สามารถ
ดูแลตาดีกา การบริหารงานก็ใหนายก อบต. เปนประธานของการศึกษาตาดีการะดับตําบล กําหนดให
อิหมามเปนประธานระดับหมูบาน โดยในระบบนี้กําหนดให อบต. ดูแลการคัดเลือกครูผูสอนและ
คุณภาพการสอนดวย นายก อบต. หลายแหงมีประสบการณในเรื่องนี้อยูแลว จึงสามารถดําเนินการได
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สวนในระดับอําเภออาจจะใหนายอําเภอเปนประธาน กลาวโดยสรุป ขอเสนอนี้ก็คือระบบโรงเรียนตา
ดีกาสมควรที่จะมาอยูกับ อบต.119
กลาวโดยสรุป พื้นฐานของขอเสนอดังกลาวก็คือการจัดระบบการกระจายอํานาจทางการเงิน
ทองถิ่นใหองคกรปกครองทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเงินในระดับทองถิ่นที่สอดคลอง
กับประเพณีวัฒนธรรม หลักการทางศาสนาและศีลธรรม โดยใหอํานาจในการดูแลหรือใหมีสวนรวม
ในการดู แล การบริ ห ารเงิ น ทุ น ทางศาสนา เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ คุ ณธรรม (moral
economy) ซึ่งประกอบไปดวยระบบสวัสดิการทางสังคมของชุมชน และการศึกษาทางศาสนาของ
ชุมชน เชนโรงเรียนตาดีกาและระบบโรงเรียนปอเนาะ เปนตน
รูปแบบการปกครอง (พิเศษ) ที่ผสมผสาน
“....ประชาธิปไตยเปนสวนหนึ่งของอิสลาม แตหลักการอิสลามไมใชประชาธิปไตย สมมุติ
วาอิสลามบัญญัติวาขโมยตองตัดมือ ถาจะมาโหวตกันในสภาวา คนขโมยลักทรัพย ตัดมือไดไหม มัน
ก็ไมได เพราะมันผิ ดหลัก ผมถึงบอกว าประชาธิปไตยเป นสวนหนึ่ง ของอิสลาม แตอิส ลามไมใ ช
ประชาธิปไตย ..... เปนประชาธิปไตยภายใตการชี้นําของหลักการอัลกุรอานและตนฉบับของศาสดา
เทานั้น ...ผมก็เลยอยากจะเรียนวา คําวาประชาธิปไตย (กับ) อิสลาม ถาเราคิดวา เอะ ประชาธิปไตยก็
ใหแลว มหาวิทยาลัยนราธิวาสก็ใหแลว วิทยาลัยชุมชนก็ตั้งแลว จะเอาอะไรอีก ที่นี้เมื่อคุยไมรูเรื่อง
นานๆเขาก็จะรําคาญ เมื่อเจาหนาที่รําคาญก็จะปราบพวกนี้จนหมด ... ตอนนี้มันเหมือนการชักเยอ
ฝายโนนก็อยูไดระดับหนึ่ง จะไปรุกมากฝายนี้ก็คงทําไมได ฝายรัฐจะลงไปแกปญหา (ไมได) ทุกจุด
...การปกครองที่เหมาะสมที่วารูปแบบพิเศษเปนอยางไร อันนี้จึงนาสนใจ รูสึกวาประเทศสเปนเคาจะ
มีการใหอิสระแกค นกลุม หนึ่ ง เรี ยกวา ให อิส รภาพทางวัฒนธรรมและศาสนา หมายถึง วา ศาสนา
วัฒนธรรม คิดเอาเองวาจะเอายังไง เรื่องนี้ตองมีการวิเคราะหใหลึกและตองเขาถึง ...”120
“.... เราอยูในหมูบานแลวใครจะมาคุมครองเราละ แมแตความชัดเจนรัฐยังไมใหเลย วาใคร
เปนคนทํา เจาหนาที่รัฐหรือวาใครทํายังหาตัวไมไดเลย ถามชาวบานบางคนก็บอกวาเจาหนาที่ บางก็
บอกวาฝายกอความไมสงบเปนคนทํา เจาหนาที่รัฐก็บอกวาฝายกอความไมสงบเปนคนทํา แลวตอนนี้
ก็สรุปไมได ตางคนตางพยายามเอาตัวเองรอด คือยังมองไมชัดเจน เพราะฉะนั้นในบรรดาแกนของ
ศาสนาทั้งหมดที่รัฐมองเขาบอกวา เปน ... (พวกแนวรวม) ... ทั้งหมดมันก็ลํ าบากใจนะอยู อยางนี้
พอจะเขาทางนี้เขาก็ไมเอา จะเขาทางนี้เขาก็ไมเอา เราก็บอกวาเปนแนวทางไมถูก พอเราจะเขากับรัฐ
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ขอเสนอจากผูนํา อบต. จากบันทึกการประชุมสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต” 15 มีนาคม
2549 เวลา 10.00-15.00 น. หองพิกุลทอง โรงแรม อิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
120
ความเห็นของนักการเมืองอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย จังหวัดนราธิวาส จากรายงานสัมมนา “วิเคราะหการเมืองการปกครองใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต” 11 กุมพาพันธ 2550 หองฟาตอนี โรงแรมซีเอสปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี
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รัฐก็บอกวาพวกเราเปนสีเทาหมด . ... ...... ขีดอํานาจของรัฐยังแยกคนไมออกนั้นแหละอันตราย ตอง
แยกคนใหออกใหได ...”121
ความเห็นดังกลาวสะทอนใหเห็นความยุงยากซับซอนในการมองเห็นและเขาใจปญหาความ
ขัดแยง และการหารูปแบบการปกครองและการบริหารที่เหมาะสมในพื้นที่ การพูดถึงขอออนของ
ระบบการปกครองและการบริหารที่มีอยู รวมทั้งปญหาตางๆที่เกี่ยวของเปนการพูดถึงในแงปญหา
รูปธรรมที่ปรากฏอยูแตเพียงเปลือกนอก ไมไดทําใหเกิดความเขาใจ ”โครงสรางดานลึก” ของสิ่งที่
เปน “สัมพันธภาพทางอํานาจ” ภายในชุมชนทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะเปนกลไกสําคัญที่สุด
ของการควบคุมทางสังคมและนําไปสูการสรางสันติสุข รวมทั้งยังขาดการเขาใจและการวิเคราะหใน
ระดับความคิดและความเชื่อที่เปนฐานของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหงนี้ โดยเฉพาะประเด็นใน
เรื่ อ งวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ ช าติ พั น ธุ แ ละความเชื่ อ ทางศาสนา ซึ่ ง ในประด็ น หลั ง น า จะเป น
สวนประกอบของการพิจารณาหลักการแหงการปกครองที่เสนอขึ้นมาในการแกปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้นดวย ทําอยางไรจึงจะผสมผสานองคประกอบทั้งสองดานเขาดวยกันในการเสนอรูปแบบทาง
การเมืองการปกครอง เพื่อตอบโจทยดังกลาว ในที่นี้สิ่งที่จะตองคํานึงถึงกอนเรื่องอื่นก็คือ ในสายตา
ของผูนําทองถิ่นในปจจุบัน ชนชั้นนําแหงอํานาจที่ดํารงอยูในพื้นที่นั้นมีองคประกอบลักษณะอยางไร
และเราจะจั ดความสั ม พั นธ ร ะหว า งชนชั้ นนํ า ดั ง กล า วอย า งไรเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ดรู ป สถาบั นการ
ปกครองและการบริหารทองถิ่นที่มีผลโดยตรงตอการแกปญหา
ดังที่ไดกลาวไปแลววาการเปลี่ยนแปลงและจัดระบบสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่โดยรัฐ
และโดยอํานาจเดิมของทองถิ่น ทําใหองคประกอบหลักของชนชั้นนําในระดับทองถิ่น มีอยูสองสวน
ดวยกันก็คือ ชนชั้นนําทางศาสนาและชนชั้นนําฝายทางโลก ในโครงสรางดังกลาว ชนชั้นนําทาง
ศาสนาคื อโต ะ ครู โต ะอิ หม าม รวมทั้ งครู ส อนศาสนา อุส ตาซ ส วนชนชั้นนํ า ทางโลกก็ คื อกํ า นั น
ผูใหญบานและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแกนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
ตามความรู สึก และประสบการณ ของคนในพื้ นที่ ลั กษณะและบทบาทของชนชั้ นนํ าทาง
ศาสนาจะมีความแตกตางกัน122โตะครูสวนใหญจะเปนเจาของโรงเรียนหรือปอเนาะ และสวนใหญจะ
121

ความเห็นอุสตาซคนหนึ่งจากจังหวัดนราธิวาส บันทึกการประชุมกลุมอุสตาซจังหวัดนราธิวาส ในหัวขอ “โครงการศึกษาการ
ปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง อ. เมือง จ. นราธิวาส
122
จากคําอธิบายของอุสตาซ บันทึกการประชุมกลุมอุสตาซในจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครอง
สวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. หองรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปตตานี อ.เมือง
จ. ปตตานี คนที่จบการศาสนาอิสลามในประเทศ ถึงชั้น 10 หลายคนไปเรียนตอที่รามคําแหงในสายสามัญแตกลับมาสอนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ สลามในวิ ช าสามั ญ ไม ใ ช เ ป น ผู ส อนศาสนาอิ ส ลามอย า งเป น ทางการของโรงเรี ยนตามกฏข อ บั ง คั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แตพวกนี้ หลายคนก็ไปสอนศาสนาในชุมชนและมักจะถูกเรียกวา “อุสตาซ” จากชาวบานทั่วไปเชนกัน อุสตาซ
ประเภทหลังไมใชครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามอยางเปนทางการและไมมีบัตรประจําตัวครูโรงเรียนซึ่งออกโดยผูวา
ราชการจังหวัด
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เป น ผู อ าวุ โ ส มี ค วามรอบรู เรี ย นศาสนามาเป น สิ บ ป แต อุ ส ตาซจะมี วุ ฒิ ภ าวะน อ ยกว า โต ะ ครู
อุสตาซคือครูที่สอนในแตละชั้นปของวิชาศาสนาของชั้นปที่1 ปที่2 ปที่3 ไปเรื่อยๆ โตะครูจะจบใน
โรงเรียนปอเนาะหรือจบจากประเทศอาหรับ สวนผูที่จบจากอาหรับก็เปนอุสตาซไดเชนกัน แตคนที่
จะเปนโตะครูไดก็จะตองเปนคนที่มีความรอบรู เปนที่ยอมรับของสังคม มีประสบการณมาก ผูนั้นก็
จะถูกเรียกโตะครู เพื่อเปนการใหเกียรติคนผูนั้น สวนโตะอิหมามก็ตองปกครองคนใหอยูในหลักคํา
สอนของศาสนา อาจจะเรียกไดวาอิหมามเปนสายปกครองดวย แตเปนการปกครองทางศาสนา สวน
โตะครูเปนสายการสอน โตะอิหมามตองปกครองคนใหอยูในหลักศาสนาและไดรับการแตงตั้งมา
จากกรรมการอิสลามจังหวัด อิหมามจะเกี่ยวของกับพิธีการของคนในชุมชนตั้งแตเกิดจนตายและการ
แบงมรดกกัน อยางไรก็ดี โตะอิหมามบางคนก็ถูกมองจากโตะครูและอุสตาซวาไมรูหลักการโดยตรง
การแบงหนาที่กันก็คือ โตะอิหมามคือคนที่อยูในมัสยิด มีหนาที่ปกครอง สวนโตะครูกับอุสตาซจะอยู
ในสถานศึกษา มีหนาที่สอน แตบางทีอิหมามก็เปนทั้งอุสตาซและเปนทั้งโตะครู สวนใหญแลวการ
ดํารงชีพของอุสตาซมีความลําบาก บางคนเลี้ยงวัวก็เอาวัวไปปลอยกอนแลวคอยมาสอน บางคนตอง
รับงาน2-3 อยาง เชน รับจางขายของดวย แตชีวิตของอุสตาซในการทํางานก็ใหความสําคัญกับการ
เปนครูสอนศาสนา ทั้งๆที่ชีวิตความเปนอยูก็ตองมีลูกมีครอบครัว
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพอันเปนที่ยอมรับกันในชุมชนทองถิ่นปจจุบันนี้ อุสตาซก็คือผูมี
ตําแหนงครูสอนศาสนาที่ประจําโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของ
อุสตาซจะจบการศึกษาตางประเทศทางแถบตะวันออกกลางหรือที่ประเทศอื่นที่สอนวิชาการศาสนา
แมจะไดรับการยอมรับจากสังคม แตอุสตาซมักมีความยากลําบากเพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐแตก็ตองใหครูที่สอนวิชาสามัญไป ไมใหอุสตาซ โดยที่ทางรัฐจะนับ
และคํ านวณคา ใชจายเฉพาะจากฐานของเด็กที่ เรีย นสามัญ คื อชั้น ม.1-ม.6 ทั้ง ๆที่ค วรจะตองแบ ง
สัดสวนใหกับโตะครูหรืออุสตาซบา ง แตอุสตาซมั กจะได เงินเดื อนประมาณ 3,500 บาท ทั้งที่จบ
ปริญญาตรีมาเหมือนกัน นี่เปนความไมเปนธรรมในดานเงินเดือน ซึ่งถารัฐบาลรับรองวุฒิของสาย
ศาสนา เงินเดือนของอุสตาซก็จะปรับขึ้นตามวุฒิโดยอัตโนมัติ 123
ตามระเบี ย บของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตํ า แหน ง ครู ส อนศาสนาในโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามตองจบปริญญาตรีที่เปนวุฒิดานศาสนา หรืออิสลามศึกษา (ทั้งจากตางประเทศหรือใน
ประเทศ) ถาครูไมมีวุฒิดังกลาว โรงเรียนก็ไมสามารถรับเงินเดือนเต็มได ทางออกของโรงเรียนจึง
ตองจ า งครู เหล า นี้ โดยใหเงิ นเดื อนไมค รบเช น 3,000-4,000 บาท นอกจากนี้ อุ ส ตาซยั ง ต องมี ”
ประกาศนียบัตรการสอน” ดวย ในขณะนี้ รัฐมีโครงการชวยเหลือโดยใหทุนครูสอนศาสนาที่ไมมี
ประกาศนียบัตรการสอน เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรตามมหาวิทยาลัยตางๆในพื้นที่เชน คณะ
123

จากบันทึกการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดรุณศาสน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 24 เมษายน
2551
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา เปนตน
สวนโตะครูนั้นเปนเจาของโรงเรียนปอเนาะแบบดั้งเดิม ปอเนาะแบบเกาจะเปนศูนยรวม
จิตใจและโยงเขากับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในเรื่องการถายทอดวัฒนธรรมและเรื่องอื่นๆ ปอเนาะแบบ
ดั้งเดิมจึงเปนตนแบบของชุมชน คนในชุมชนจะมีวิถีชี วิตที่สอดคลองกัน เช นเดี๋ยวนี้ใ นเรื่องของ
ศาสนามีการแบงกันเปนแตละสาย (สายเกาและสายใหม) ถาจะดูวาชุมชนนี้อยูสายเกาหรือสายใหม
หรือสายอะไร ใหสังเกตจากปอเนาะ โตะครูจึงเปนอะไรที่สูงสงมาก เปนศูนยรวมของจิตใจและความ
ศรัทธาของชุมชน โตะครูเวลาสอนก็จะสอนรวมแบบบูรณาการวิชาชีพไปในตัว โดยใชฐานของ
ตัวเองเปนหลัก เชนทําสวน ทํานา สรางอาคาร สรางคนที่มีฝมือทางชางไมหรืออาชีพอื่นๆเปนตน
แลวแตวาทานนั้นจะเกงดานไหน ก็จะบูรณาการเรื่องนั้นไปดวย การถายทอดก็จะเปนการถายทอดใน
เชิงปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบางสวน เพราะการรวมมือระหวางโตะครูกับ
ชุมชนนั้นนอยลง แตจะกลายเปนเรื่องตัวบุคคลแทน โตะครูสถาบันปอเนาะบางแหงอาจจะไมเหมือน
โตะครูดั้งเดิมทั้งหมด เพราะวา
“.....ไมเหมือนกับโตะครูในความหมายเดิม แตสายมันอาจจะ
เชื่อมโยงกัน อาจจะเป นทายาทหรือเปนอะไรก็ แลวแต บางคนก็เปนอุส ตาซ แต สวนใหญจะเป น
ลูกเขย เปนทายาท แตการนับถือไมไดเกิดจากตัวของเขา อยางสถาบันปอเนาะจริงๆแลวพวกนี้เปน
ลูกเขยโตะครู .... “124
อยา งไรก็ดี พื้นฐานของคนสองกลุม --ผูนําศาสนาและผู นําทางโลก--มีค วามแตกตา งกั น
อาจจะเรียกไดวาพื้นฐานอยูคนละขั้วเพราะวาผูนําที่เปน อบต. อบจ. กํานัน ผูใหญบานสวนใหญจะ
เรี ย นมาทางด า นสามั ญ พื้ น ฐานทางด า นศาสนามี น อ ยหรื อ ไม ค อ ยมี ส ว นอุ ส ตาซ โต ะ ครู และ
โตะอิหมามพื้นฐานจะอยูกับการศึกษาทางสายศาสนาไมวาจะเปนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ วัฒนธรรมและหนาที่หลักของกลุมนี้ก็คือสั่งสอน
อบรมใหชาวบานละหมาด ทําความดี แตคนทางฝงการเมืองจะทําหนาที่อีกรูปแบบหนึ่ง พื้นฐานทาง
การเมืองจึงมีความแตกตางกันทําใหระบบผูนํานี้ดูเหมือนจะแยกกันคนละพวก125 อยางไรก็ดี แมจะมี
ความแตกต า งดั ง กลา ว แต แนวทางในเรื่ องการผสมผสานในอํ า นาจการปกครองท องถิ่ นก็ เป นที่
ยอมรับทุกฝาย เชน กระจายอํานาจตองรวมไปถึงการศึกษาดวย เพื่อแกปญหาเรื่องหลักสูตรหรื อ
การบูรณาการการศึกษาสายศาสนากับสายสามัญใหอยูในหลักสูตรเดียวกัน แกปญหาดานการบริหาร
และเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณไมพอ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ คาตอบแทนตางๆ ขนาดหรือ
สัดสวนของอุสตาซกับครูสามัญโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจุดนี้ถามองรูปแบบพิเศษใน
การกระจายอํานาจจะตองมีสวนของโครงสรางมาเกี่ยวของทางดานการศึกษา ทําใหมีหลักสูตรการบูร
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จากบันทึกการสัมภาษณปญญาชนทองถิ่นผูหนึง่ ที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 26 กันยายน 2549
บันทึกการประชุมกลุมอุสตาซในจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มี
หลายชาติพันธุ” วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. หองรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปตตานี อ.เมือง จ. ปตตานี อางแลว
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ณาการระหวางการศึกษาสายสามัญกับการศึกษาสายศาสนา ดังนั้น การกระจายอํานาจตองเกี่ยวกับ
การศึกษาดวย
จากคําบอกเลา ผูนําศาสนาภาคใตเคยมีขอเสนอเกี่ยวกับการปฎิรูปศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ
เรื่ องการศึ ก ษาไปถึ ง จุ ฬ าราชมนตรี แ ต จุฬ าราชมนตรี ไ ม ย อมรั บ การแก ไ ขป ญหานี้ อาจจะต องมี
“ระบบสภาอุลามาอฺ”126 เหมือนกันกับประเทศมุสลิมทั่วโลกที่มีอยู สภาอุลามาอฺจะมีบทบาทมากขึ้น
ในการทําเรื่องหลักสูตรการศาสนา และสภาอุลามาอฺตัดสินวาจะใชฮาดิษ-อายะใด หรือจะบูรณาการ
การศึกษาอยางใด การดําเนินการดังกลาวจะเปนการกระจายอํานาจในดานผูนําทางศาสนาอิสลามมาก
ขึ้น ระบบสภาอุลามาอฺจะดูแลคุณภาพเนื้อหาการศึกษาทางศาสนาและสามัญเพื่อการบูรณาการ มีการ
จั ด การในเรื่ อ งโต ะ ครู อุ ส ตาซ และเจ ะ ครู ต าดี ก า ระบบสภาอุ ล ามาอฺ ค วรมี ก ฎหมายรองรั บ
ตัวอยางเชนระบบที่มีในมาเลเซี ยซึ่งถาใครทําผิด มติสภาอุลามาอฺซึ่งมีกฎหมายรองรับก็จะถูกจั บ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย
กระบวนการเลือกอุลามาอฺคือจะตองเลือกตัวอุลามาอฺอันเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเลือก
คนที่มีความรูและคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งกฎหมายในปจจุบันยังไมมีในเรื่องนี้ อุลามาอฺตองมาจาก
โตะครูและผูรูในเรื่องของการปฏิบัติการตางๆของศาสนา ในประเทศมาเลเซียมีการออกเปนกฎหมาย
เกี่ยวกับครูสอนศาสนา ถาครูผูสอนศาสนาไมมีการรับรองจากสภาอุลามาอฺรัฐบาลกําหนดไววาถาไม
ตามกฎหมายนี้ก็จะโดนจับ ในประเทศอียิปตก็จะจับดําเนินคดีอยางรุนแรงและมีโทษถึงติดคุก ทําให
โตะครูและอุสตาซจะตองมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความเปนกลางซึ่งตามขอเสนอของอุสตาซ
หลายคน สภาอุลามาอฺนี้ “..... ในบางครั้งอาจจะเปนสภาที่ปรึกษาก็ได แตตองทําใหมีความเปนกลาง
จริงๆ ……”127
การจัดการบริหารการปกครองทองถิ่นในพื้นที่ที่มีฐานทางวัฒนธรรมทองถิ่นและโครงสราง
อํานาจผูนําในแบบที่ซับซอนเปนพิเศษจึงตองมีการผสมผสานองคประกอบหลายอยางเขาดวยกันโดย
จะเนนที่ดานใดดานหนึ่งไมได ในสวนของอํานาจการปกครองการบริหารทองถิ่นนั้นควรจะเนนที่
หลักของการผสมผสานดวย “... การผสมผสานเปนสิ่ง ที่ถูกต อง เอารู ปแบบเดิมด วย เอาของทาง
วัฒนธรรมมารวมกัน มาบวกกับรูปแบบเดิม ..... “ แมแตผูนําการปกครองทองถิ่นจะมีความคิดเห็นที่
ตางกันกับผูนําทางศาสนา แตก็มีการยอมรับวาจะตองมีการทํางานรวมกัน โดยให “... ผูนําทางศาสนา
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Ulema (ﻋﻠﻤﺎء, อานออกเสียงวา อูลามอ หรือ ‘Ulamā’, คําเอกพจนคือคําวา: ﻋﺎﻟِﻢ, อานวาอาลิม: ‘Ālim, หมายถึง นักวิชาการ/ผูรู
"scholar") มักจะแปลวา ชนชั้นที่มีการศึกษา นักวิชาการทางนิติศาสตรอิสลามในสาขาการศึกษาอิสลามศึกษา ผูรูดังกลาวจะทําหนาที่
เปนผูพิพากษาวินิจฉัยคดีในกฎหมายชาริอะหหรือกฎหมายอิสลาม อางใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ulema
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เปนความคิดเห็นที่มีลักษณะคลายกันในการประชุม จากบันทึกการประชุมกลุมอุสตาซจังหวัดนราธิวาส ในหัวขอ “โครงการศึกษา
การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง อ. เมือง จ. นราธิวาสและบันทึกการประชุม
กลุมอุสตาซในจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” วันที่
17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. หองรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปตตานี อ.เมือง จ. ปตตานี อางแลว
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มาเปนที่ปรึกษาของเรา การออกขอบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาก็ตองปรึกษาผูนําศาสนา เอามา
เปนที่ปรึกษา แลวออกขอบัญญัติมา” แตปญหาที่ควรระวังในขั้นตอนดําเนินการก็คือการนําเอาผูนํา
ทางศาสนาพุทธและอิสลามมาทํางานรวมกันในระยะแรกอาจจะเกิดปญหาในบางพื้นที่ โดยทั่วไป
แลว ตองยอมรับสภาพความเปนจริงที่วามีปญหาระหวางสองฝาย ดังที่ ผูนํา อบต. ไทยพุทธทานหนึ่ง
ให ความเห็ นว า “.... (ผูนําศาสนาอิ สลามและพุ ทธ) สวนมากมั กจะตั้ งข อรั งเกีย จกั น คือฝา ยพุ ท ธ
ระหวางชาวบานกับชาวบานมักไมมีปญหา แตจะมีปญหาก็คือผูนํา อยางเชนโตะอิหมามก็จะมองวา
พระเปนอยางนั้นอยางนี้ สวนพระก็จะมองวาเปนอยางนี้ ........ ทีนี้เมื่อเอาสองกลุมมารวมกันเมื่อใด
ในเบื้องตนอาจจะสับสนบาง แตถาเรารวมกันไดจริงๆ ผมวาเยี่ยม .......”128
จะเห็นไดวามีการยอมรับกันวาในสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเอา
ความหลากหลายมาผสมผสานกับรูปแบบการปกครองรูปแบบเดิมเปนสิ่งที่ควรทํา แมวาอาจจะมี
ความสับสนอยูบางในระยะแรก แตนาจะดําเนินการได โดยทําในรูปสภาที่ปรึกษา ใหผูนําทางศาสนา
เปนที่ปรึกษา ไมวาจะเปนผูนําทางศาสนาพุทธหรืออิสลาม หรืออาจจะเปน “ปราชญชาวบาน” ใหมา
เป น องค ก รที่ ป รึ ก ษาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ความคิ ด เห็ น ดั ง กล า วน า จะสอดคล อ งกั บ
ความเห็นของนักวิชาการในพื้นที่ซึ่งมองการสรางความสมดุลทางอํานาจระหวางหลายฝาย
“.... เราตองสรางกลไกขึ้นมาโดยที่ตองเกิดขึ้นจากประชาชน แลวเปนตัวสมดุลอํานาจ เปน
ตัวตรวจสอบและเปนตัวพี่เลี้ยง สรางกลไกที่เกิดจากประชาชนเปน ‘ตัวสมดุลอํานาจ’ …. “ ซึ่งอาจจะ
เปนรูปแบบของสภาประชาคมระดับตําบล สภาพัฒนาระดับตําบล สภาผูทรงคุณวุฒิตําบล หรือสภา
กลั่นกรองนโยบายผูนํา การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจะทําใหเกิดความหลากหลายความคิด
เหมือนกับวาเปนกลุมที่สามารถควบคุมอบต. ประชาคมอบต. หรือตัวแทนของตําบล หมูบานละ 2-3
คน ตองมีกฎหมายรองรับอํานาจ ตองกําหนดกลไกตรงนี้ อยางกรณีของการกําหนดแผนนโยบายของ
สวนทองถิ่ นส วนใหญ ถู กตั ดตอนจากสมาชิ ก อบต.เอง กลไกประชาคมนี้ก็ เพื่ อเป นตัวกลั่ นกรอง
ขอเท็จจริงของหมูบานกอนที่กําหนดนโยบายและแผนงานของ อบต.
จากทัศนะดังกลาว จึงนาจะมีการจัดการรูปแบบใหมขึ้นมาชวยเสริมการเลือกตั้งแตละครั้งที่
มักจะมีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตการเลือกบุคคลเขามา ทําใหไมสามารถไดคนที่ตองการไดหรือ
คนในอุดมคติของประชาชนไมเกิดขึ้น และการปกครองในอุดมคติก็ไมเกิดขึ้น ดังนั้น จึงตองมีการคิด
ตั้ง แต ก ารสร า งกลไกใหม ขึ้ นมาเพื่ อจะมาถ วงน้ํา หนั ก ของส วนรวมกั บ องค ก รที่ ไม ไ ด ผ ล การจะ
คัดเลือกผูนํามาจะมีทีมผูนําในทองถิ่นที่เปนผูอาวุโสในทองถิ่นนั้นๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปน
ทองถิ่นที่มีแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะนั้น การเสนอรูปแบบตรงนี้นาจะคัดสรรคนที่มีศักยภาพ
ที่ดีขึ้นมาได รูปแบบดังกลาวอาจจะเปนสภาผูอาวุโส ผูบริหารศาสนา สภาผูนําจิตวิญญาณ ผูรูทาง
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ความเห็นของผูนํา อบต. ที่เปนคนไทยพุทธ ในอําเภอเมืองจังหวัดยะลา บันทึกการสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต” 5 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. หองอาเนาะรู โรงแรมซีเอส ปตตานี ต. รูสะมีแล อ. เมือง จ. ปตตานี
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ศาสนา ตัวเลือกคัดสรรคนที่มีศักยภาพเปนผูนํา หรือผูนําที่เปนผูอาวุโส129 ซึ่งในจุดนี้ อาจจะทําใหเกิด
ระบบการคัดสรรบุคคลที่มาเปนตัวแทนหรือผูนําใหมในแบบระบบชูรอ หรือระบบสภาที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ โดยขึ้นอยูกับความสามารถของทองถิ่นแตละทองถิ่นเอง
การแกปญหาที่การปกครองคือการแกปญหาในระยะยาว เพราะที่ผานมาปญหาอัตลักษณ
และความเปนธรรมกลายเปนปญหาเดียวกัน เชื่อมตอเขาหากันไดพอดี จนเรงความขัดแยงใหรุนแรง
ขึ้น แตการละเลยปญหาที่ผานมาของรัฐทําใหทองถิ่นเกิดความรูสึกวารัฐไมเปนธรรมและไมยุติธรรม
ตัวอยางที่เห็นก็คือระบบตาดีกาซึ่งมีมาเปนเวลา 30 ป จนพัฒนาขึ้นเปนสมาพันธ สมาคมและมูลนิธิ
ขึ้นมา จะเห็นไดวาระบบนี้เกิดจากการจัดการดวยตัวของทองถิ่นเอง เริ่มตั้งแตการสรางตัวอาคาร การ
จางครูเอง การทําหลักสูตรเอง รัฐไมไดดูแลเหลียวแล รัฐไมเห็นความสําคัญ ประชาชนไดเสนอใน
สมัยนั้นวาทรัพยากรของรัฐในโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ทําไมไมใหประชาชนมามีสวนรวม
พอถึ ง เวลาบา ย 4โมงโรงเรี ย นก็ ป ดประตู แล ว เมื่ อรั ฐปฏิ เสธไม ใ ห ค วามช วยเหลื อ ประชาชนใน
ทองถิ่นก็ตองไปแบกไมจากปามาสรางตาดีกาเอง วันเสาร-อาทิตยขณะที่โรงเรียนปดและอาคารไมได
ใชประโยชนอะไรเลย ชาวบานในทองถิ่นก็ไมไดใช ชาวบานเคยเสนอใหเอาโตะครูมามีสวนรวมใน
โรงเรียนเหลานั้น เพื่อสอนตอนเชา และมีการสอนอัลกุรอานตามที่พวกเขาตองการ เจาหนาที่รัฐก็
ปฏิเสธ บอกวาไมดี ไมได นี่คือตัวอยางของความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมตออัตลักษณของ
ทองถิ่น
เพราะฉะนั้ น ระบบตาดี ก าจึ ง เกิ ด จากการที่ รั ฐ ป ด ไม ย อมรั บ ให เ ป ด การสอนกุ ร อานใน
โรงเรียนประถมรัฐบาล คนในสามจังหวัดภาคใตโดยหลักศาสนาแลวมีความมั่นใจในหลักศาสนา
และกระบวนการชูรอ เพราะพวกเขามั่นใจวา “... อัลลอฮฺจะไมเปลี่ยนแปลงประชาชาติใด นอกจาก
เขาตองการเปลี่ยนแปลงตัวเอง….” ขอสรุปจึงชัดเจนจากความเห็นของผูนําทองถิ่นวาตราบใดที่รัฐ
ไมใหพวกเขามีสวนรวม ไมใหเขาคิดเรื่องของเขา ก็ไมมีทางที่จะแกปญหาไดเลย การกระจายอํานาจ
ไมวาจะเรียกวา การปกครองการบริหารรูปแบบพิเศษหรือ เขตวัฒนธรรมพิเศษ หรือรูปแบบเชิงอะไร
ก็แลวแต แตที่สําคัญคือประชาชนในทองถิ่นจะตองมีสวนรวม จุดเนนตรงนี้ก็คือ การกระจายอํานาจก็
คือการมีสวนรวมซึ่งสะทอนในเรื่องความเปนธรรม แตขาราชการก็ยังไมเปลี่ยนทัศนะ มองมิติเดิมๆ
และวิธีคิดก็ไมยอมเปลี่ยน ความรูสึกอัดอั้นดังกลาว สะทอนจากทัศนะของนักการเมืองผูหนึ่ง เปน
ความรูสึกที่วา130
129

จากบันทึกการประชุมนักวิชาการทองถิ่น ตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549, อาง
แลว.
130

นักการเมืองจากจังหวัดนราธิวาสอดีตวุฒิสมาชิก จากบันทึกการสัมมนาวิเคราะหการเมืองการปกครองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
11 กุมภาพันธ 2550 เวลา 08.30-16.00 น. หองฟาฎอนี โรงแรม ซี.เอส.ปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี
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“.... ในภาวะปจจุบัน จงขยายพื้นที่สาธารณะของคนเหลานี้ใหมากขึ้น แลวดึงประชาชนที่
มั่นใจวาแนวทางการแกปญหาแบบมีสวนรวมตรงนี้จะมากขึ้น ... รัฐจะตองลดความอยุติธรรม รัฐ
จะตองเปดโอกาส ตองใหเกียรติ จะตองใหทุกอยางที่เปนสิทธิของเขา อัตลักษณของเขา คนที่นี่ตอง
ใชภาษามลายูสวนหนึ่ง คนที่นี่ตองมีศาลชารีอะหตามที่เขาตองการ ตองมีสภาชูรอ เปนเขตปกครอง
พิ เศษ ไม มี อ บายมุ ข ที่ เขาไม ตอ งการ เพราะไม วา คนพุ ท ธก็ ไ ม เอา (อบายมุ ข ) คนมุ ส ลิ ม ก็ ไ ม เอา
(อบายมุข) นี่คือเปนจุดรวม ผมวาถาดึงตัวนี้กลับมา...เพิ่มอัตราสวนการมีสวนรวมของพวกเคาใหมาก
ขึ้นไมใช 17% หรือ 37% ...”
นอกจากนี้ ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของรัฐ ยังมีความเห็นที่
สะทอนออกมาวาการปกครองพิเศษก็คือวาทําอยางไรที่จะใหพนักงานทั้งหลายที่อยูใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต นี้ เ ป น สั ด ส ว นของคนในพื้ น ที่ ซึ่ ง อาจจะเป น ครู โ รงเรี ย นหรื อ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ
เจาหน าที่อํา เภอและจังหวัด ถ าทําอยางนี้ไ ดนี่คือการปกครองแบบพิ เศษของ 3 จัง หวัดชายแดน
ภาคใต
กลาวโดยสรุป การวิเคราะหโดยอาศัยขอมูลการวิจัยจากสามแหลงคือการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเอกสารทําใหเราไดขอคนพบที่นาสนใจคือ การสํารวจขอมูลความ
คิดเห็นของประชาชนและผูนํา สะทอนวาความคิดเห็นของประชาชนสวนมากยังไมไดแสดงใหเห็น
วามีความตองการการแยกดินแดนของจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนอิสระ แตความคิดเห็นในเรื่อง
การปกครองแบบพิเศษสะทอนออกมาในความคิดเห็นที่แตกตางกันไป ประชาชนโดยทั่วไปยังมี
ความเห็นที่ก้ํากึ่งกันอยูระหวางการปกครองพิเศษกับการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมที่มีอยูแลว
เช นองค การบริ หารส วนจัง หวัดและองค ก ารบริ หารส วนตํ าบล รวมทั้ง การปกครองทองถิ่ นแบบ
เทศบาล แตก็เปนที่นาสังเกตดวยวามีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่ยังไมตัดสินใจแนนอยวาการ
ปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกับพื้นที่แหงนี้ เมื่อแยกระหวางผูตอบที่เปนมุสลิมและพุทธ
กลุมตัวอยางที่เปนคนมุสลิมเห็นดวยกับรูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมc]tเห็นดวยกับการ
ปกครองแบบพิเศษในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตในกลุมผูตอบที่เปนคนพุทธสวนมากที่สุดเห็นวาควร
ใชรูปแบบการปกครองทองถิ่นในแบบเดิม ทัศนะในกลุมผูนํา ความคิดเห็นก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเวลาผานไป โนมเอียงไปในทิศ ทางที่คอนขางสนับ สนุนใหมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบ
พิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวัฒนธรรม แตระหวางผูนําสายศาสนากับผูนําสาย
ปกครองทองถิ่นก็มีความแตกตางกัน
ความแตกตางในความคิดเห็นเรื่องรูปแบบการปกครองยิ่งเห็นไดชัดในการศึกษาขอมูลเชิง
คุณภาพ จากการประชุ มกลุ ม และการสัม ภาษณ พบว า แนวโน มที่ ผู นํา ฝ ายศาสนาจะเนนที่ ระบบ
การเมืองแหงคุณธรรมและเนนหลักการศาสนาอิสลาม ความเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจเปนสิ่งที่
เห็นไดอยางชัดเจนจากขอมูลการวิจัยเอกสาร จากขอมูลเชิงประวัติศาสตรและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
ทําใหเห็นไดวาการกดดันของรัฐไทยทําใหชนชั้นนําตามประเพณีและผูนําศาสนาลดอํานาจลง แต
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ผูนํา ทางศาสนาก็ยั งคงมีค วามสํ าคั ญอยูม ากในสังคมจั งหวัดชายแดนภาคใต นวัตกรรมการสรา ง
อํานาจรัฐในสมัยรัชการที่ 5 แมจะสงผลลบตอโครงสรางอํานาจเดิมของปตตานีและทําใหเกิดความ
สูญเสียกับชนชั้นนําเดิม แตวิศวกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยดังกลาวและยุคตอมาก็นํามาซึ่งควา
วามเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโรงสรางสังคมโดยเฉพาะในดานการศึกษา ชนชั้นนําใหมที่มี
การศึกษาทั้งทางศาสนาและสายสามัญในยุคหลังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชนชั้นนํา
สมัยใหม กลุมคนรุนใหมที่มีการศึกษาทั้งทางศาสนาและในทางโลกมีจํานวนมากขึ้นและมีแนวโนม
ความคิดเห็นที่จะสนับสนุนการตอสูเพื่ออัตลักษณของคนมลายูมุสลิมรวมทั้งการมีสวนรวมทางการ
เมืองในทองถิ่น
ขอสรุปที่ไดมาดังกลาวขางตน เปนพื้นฐานที่จะสรางตัวแบบในการพัฒนาการปกครองและ
การบริหารที่ดีเพื่อแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการมีสวนรวมจากทุกฝาย สิ่งที่สําคัญก็คือตัว
แบบนี้จะใหความสําคัญกับความสมดุลแหงพลังระหวางหลายๆฝายในพื้นที่ การใหความสําคัญหับ
ปจจั ยทางวั ฒนธรรมและศาสนา รวมทั้ งการปรั บ ปรุ ง บู รณาการโครงสร า งการปกครองและการ
บริหารทั้งในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ซึ่งจะเปนสิ่งที่ถูกนําเสนออยางละเอียดในบทตอไป
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บทที่ 5
ตัวแบบการกระจายอํานาจที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและการเมือง
การวิเคราะหในระดับแนวคิด
ประเด็ น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การแสวงหารู ป แบบการปกครองที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมก็ คื อ การต อสู เ พื่ อแก ป ญหาทางวั ฒนธรรม ในมุ ม มองทางรั ฐ ศาสตร
การเมืองเปนเรื่องของวัฒนธรรม เพื่อที่พัฒนาการทางการเมืองและสถาบันจะไดสอดคลองกับสภาพ
สังคมและมีความยั่งยืน ดังนั้น โครงสรางการเมืองปกครอง รวมทั้งการจัดการโครงสรางอํานาจใน
สังคมจะตองสอดคลองและสะทอนแบบแผนการตอสูเชิงสัญลักษณในพื้นที่ทางสังคมและเปนสวน
หนึ่งในการผลิตซ้ําของสัญลักษณดังกลาวระบบจึงจะมีพลังอํานาจในการจัดการความขัดแยง เหตุที่
พิจารณาเชนนั้นก็เพราะวาความขัดแยงและการตอสูที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นปญหาความขัดแยงเชิง
วัฒนธรรมในพื้นที่ กลาวในอีกแงหนึ่ ง ความซับ ซอนของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในชวงสี่ปที่ผานมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการใชความรุนแรงเชิงสัญลักษณที่เขมขนในบริบท
ของ “พื้นที่ทางสังคม” ของปตตานี ยะลา นราธิวาส วัฒนธรรมมีแหลงที่มาจากผูมีอํานาจในสังคม
ดังนั้น การตอสูในกระบวนการทางการเมือง การปกครอง การบริหาร รวมทั้งผลลัพธที่เกิดจากการ
ตอสูใ นกระบวนการดัง กล าว มีแหล งที่ ม าจากโครงสรา งอํา นาจและการแย ง ชิง ทุนทางสัง คมอั น
ซับซอนทําใหเกิดลักษณะพิเศษของภูมิลักษณทางการเมือง พิจารณาใหถึงที่สุดแลวการแกไขปญหา
เรื่องกระจายอํานาจและรูปแบบการปกครองจึงตองอาศัยการวิเคราะหลักษณะโครงสรางอํานาจและ
การตอสูทางสัญลักษณดังกลาวดวย กลาวใหถึงที่สุดแลว การแกปญหาความขัดแยงในภาคใต ตองดู
ใหดีวาใคร กลุมใดมีอํานาจในวัฒนธรรมของทองถิ่น ใครคือตัวกระทําหรือ agency ในการเมืองที่
ขัดแยงกัน
วัฒนธรรมเปนเรื่องของความเชื่อของคนในการตีความหมายปญหาตางๆที่รายลอมรอบตัว
เรา และความเชื่อก็มีหลายอยาง ดังนั้น เพื่ออธิบายขยายภาพใหชัดเจนขึ้น จะตองมีคําอธิบายแนวคิด
ชุดหนึ่ งในเรื่องอํานาจและการแย งชิง ทรัพยากรการเมืองในพื้ นที่แหงนี้ เพื่อที่จะอธิบายให ชัดว า
ปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเวทีที่สะทอนความสัมพันธที่ทับ
ซอนและเกาะเกี่ยวกันของการตอสูเชิงสัญลักษณจากคนและกลุมทางสังคมในพื้นที่ดังกลาว การตอสู
นี้แสดงออก ในแงบทบาทของคนที่อยูใน “สนามแหงอํานาจ” และ “การแยงชิงความชอบธรรมใน
การอธิบาย” ปรากฏการณในสนามแหงอํานาจของผูที่ไดเปรียบในการครอบครองทรัพยากรหรือทุน
ทางสังคม ลักษณะพิเศษของสนามดังกลาวหมายความวา ตามปกติในพื้นที่ทางสังคมมีสนามการ
แขงขันยอยๆอยูหลายสนาม พื้นที่ของสนามเหลานี้เหลื่อมล้ําทับซอนกันและเชื่อมตอกันในบางสวน
และแยกเปนอิสระจากกันในบางสวน
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เมื่อมองใหลึกลงไปอีกจนถึงระดับบุคคลและกลุมคน ในพื้นที่ชายแดนใตมีตัวแสดงบทบาท
หลายตัวและหลายสนาม เชนกลุมผูนําทางศาสนา กลุมผูนําการปกครองทองที่ กลุมผูนําการปกครอง
ท องถิ่ น กลุ ม นั ก ธุ รกิ จเอกชน กลุ ม ประชาสั ง คม และกลุ ม วั ฒนธรรมหรื อชาติ พั นธุ ที่ ตา งกั น ใน
ระหวางกลุมดังกลาว ผูเลนบางสวนก็เลนในหลายสนามพรอมกัน แตบางสวนก็เปนผูเลนแตเพียงบาง
สนาม สิ่งที่จะตองเนนยำก็คือวา ปรากฏการณความขัดแยงทางการเมืองที่เรามองเห็นจึงไมใชเปนแค
ประเด็นหรือเนื้อหาการเมืองที่คนกลุมตางๆแสดงออกมาใหเห็นแตเพียงอยางเดียว แตเปนเรื่องของ
ความสัม พันธระหวา งกั น เป นการสะทอนใหเห็นเบื้ องหลั ง “สัม พันธภาพ” ระหวา งคน กลุ มคน
ผลประโยชนและโครงสรางจิตสํานึก และความเชื่อความศรัทธาที่แตกตางกัน ประเด็นที่สําคัญก็คือ
พวกเขาพยายามแยงชิงการนําในการแสดงความชอบธรรมในการตีความและใหความหมายแกโลก
ความเปนจริงในพื้นที่ทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต เชนการตอสูระหวางผูนําศาสนาในการ
ตี ค วามโลกและความขั ด แย ง ในแง ห ลั ก การศาสนา การต อ สู ข องนั ก การเมื อ งท อ งถิ่ น ในการ
ตีความหมายของการเมืองและความขัดแยงในทองถิ่น ความขัดแยงในแงของการแยงชิงอํานาจและ
ผลประโยชนในการเลือกตั้ง การใชอิทธิพลและการซื้อเสียงในนามของการพัฒนาทองถิ่น การตอสู
ของผูนําฝายปกครองทองที่ในการรักษาความสงบและความมั่นคงในนามของรัฐ นักธุรกิจทองถิ่น
ตองการพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและกําไรอยางมีเหตุผลในนามของระบบทุน
ผูที่เหนือกวา ในการต อสูคื อการเป นผูช นะในการตีค วามหมาย และไดประโยชนม ากสุ ด
ไดรับชัยชนะในการสรางภาพความเปนตัวแทนบนเวทีแหงอํานาจที่แตกตางกันนี้ ตัวอยางเชน การ
ตอสูในสนามทางเศรษฐกิจ มีกลุมคนหลายกลุมทํามาหากิน การคาการลงทุน การสะสมทรัพยสิน ใน
สนามทางวัฒนธรรม มีกลุมคนที่ใชภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีนและประเพณีวัฒนธรรมที่ตางกัน
หรือกลุมที่ตางกันและอัตลักษณที่ตางกัน ในสนามทางศาสนา เปนเรื่องของนักการศาสนา สํานัก
คิดมัสฮับตางๆ และกลุมคนที่นับถือศาสนาอิสลามสวนใหญกับกลุมคนพุทธสวนนอย ในสนามการ
ตอสูทางการเมืองในเวทีรัฐสภา ก็มีพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและทองถิ่นที่ตอสูกัน และ
ในสนามการตอสูดวยอาวุธหรือการกอการราย มีกองกําลังอาวุธ ทั้งฝายรัฐและฝายกอความไมสงบ
ในสนามการตอสูเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในระบบและนอกระบบมีคนตางกลุมกันตอสู
รวมทั้งเรื่องของการคาของเถื่อน อิทธิพลมืดและการคายาเสพติด ในเวทีเหลานี้จะตองมีผูไดเปรียบ
หรือผูชนะในการแขงขัน
ในการเมืองแหงวัฒนธรรม การตอสูทางสัญลักษณ (symbolic struggle) เกิดขึ้นในเวที
กึ่งกลางของพื้นที่ทางสังคม เชนในเวทีสื่อสาร เวทีสาธารณะในชุมชนเชนในมัสยิด โรงเรียน ใน
ชุมชน เวทีในวงวิชาการ และเวทีการแขงขันทางการเมืองการเลือกตั้ง รวมทั้งในสนามรบ การปะทะ
ดวยกําลัง การซุมโจมตีทางทหาร การฆารายวัน การอุมฆา การเก็บฝายตรงขามทั้งสองฝาย รวมทั้ง
การพนสีตัวอักษรหรือสัญลักษณบนปายหรือตามถนน การแจกใบปลิวและปลอยขาวลือ
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กลาวในอีกแงหนึ่ง เวทีเหลานี้เปนสนามการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจความชอบธรรมในการ
อธิบายสังคมและเปนเวทีตอสูเพื่อสรางภาพการเปนตัวแทน (representation)ในสังคม จุดสําคัญก็คือ
การต อสูท างสั ญลั ก ษณ มี วัตถุป ระสงคเพื่อเปลี่ ย นแปลงอํา นาจหรื อความสั มพั นธท างอํ านาจเพื่ อ
ควบคุมสังคมหรือสรางความชอบธรรมในการอธิบาย-ตีความโลกแหงความเปนจริง เราตองเขาใจวา
ถึงที่สุดแลว “ความเปนจริงทางสังคม” ที่เรามองเห็นเปนปรากฏการณของสนามพลังหรือสนามแหง
อํานาจ (fields of power) ซึ่งเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดในสังคม ทรัพยากร
เหลานี้คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณในแบบตางๆ ตนทุนเหลานี้กลับเปน
ตัวกําหนดความชอบธรรม และบทบาทในสนามแหงอํานาจอิทธิพล นอกจากนี้ การครอบครองทุน
ดังกลาวยังไดสรางสํานึกในตําแหนงแหลงที่ของตนทั้งโดยที่รูตัวหรือไมรูตัว มันทําใหคนแตละคนมี
ความรูสํานึกตอที่ยืนของตนเอง จนทําใหเกิดสามัญสํานึกของคนตางกลุม สามัญสํานึกอันมีที่มาที่ไม
สามัญทําใหเกิดการปะทะกันอยางรุนแรงจนกลายเปนความขัดแยงที่แกไมตกในสังคม
สามัญสํานึกที่ไมสามัญ เปนตัวการที่กําหนดนิยามคําวาชาติ เอกราช แผนดินเกิด ตัวเรา คน
อื่น คนมลายู คนไทยพุทธ สิทธิเสรีภาพ ความสมานฉันท ความศรัทธาและความเสียสละ เราตอง
เขาใจสามัญสํานึกเหลานี้ในขณะที่สรางระบบการเมืองการปกครองของพื้นที่พิเศษเพื่อจัดการความ
ขัดแยงของสามัญสํานึกดังกลาวอยางเหมาะสม
เราอาจมองความขั ด แย ง ทั้ ง หมดได ใ นอี ก แง หนึ่ ง ว า ปรากฏการณ ทั้ ง หมดเป น เรื่ องของ
กิจกรรมและบทบาทของตัวแสดงที่มีความเปนอิสระ แตมีความเชื่อมโยงกัน แตละคนแตละฝายก็มุง
แสวงหาหนทางที่ไดประโยชนสูงสุดเพื่อความอยูรอดและผลประโยชนตอบแทนในสภาพแวดลอมที่
สับสนอลหมานและปะทะเผชิญหนากัน เงื่อนไขดังกลาวเปรียบเสมือนสภาพแวดลอมแหง “ระบบ
นิเวศทางชีวภาพ” ซึ่งตัวแสดงเหลานี้มีพัฒนาการและมีการปรับตัวอยางตอเนื่อง บางก็แสวงหาความ
ชํานาญพิเศษที่จะทําใหตัวเองอยูรอดปลอดภัยอยางมั่นคง ในขณะที่ตัวแสดงตัวอื่นกลายเปน “นักลา”
ในสภาพแวดล อมนี้ ตั วแสดงบางตัวดํ า รงอยูแล วในสภาพแวดล อมก อนเกิ ดความขั ดแย ง พวกนี้
ประกอบไปดวยฝายการปกครอง กลุมชาติพันธุ กลุมเครือญาติสายตระกูล หรือชุมชน กลุมทางชน
ชั้น ทั้งประชากรในเมืองและในชนบท และสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม ในหวงเวลาปกติ ตัว
แสดงดังกลาวจะมีทั้งความรวมมือรวมใจกันและแขงขันกันในบางครั้ง แตในขณะนี้ เนื่องจากการ
ตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจภายในอยางรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต การแขงขันกันอยางสงบสันติ
และความตึงเครียดแบบสรางสรรคซึ่งรักษาสังคมไวในภาวะปกติอาจจะถูกปนใหเกินเลยขอบเขต
ของการควบคุม ถา ปลอยใหความขั ดแยงขยายตัวไมมี การจัดการที่ดีที่ เหมาะสม ความขั ดแย งจะ
กลายเปนตัวคุกคามทําลายสังคมทั้งสังคม ประเด็นที่สําคัญก็คือ จะตองยอมรับวา รัฐและองคกรของ
รัฐเองมิไดอยูนอกระบบนิเวศนี้ เวทีของความขัดแยงจึงมิใชเปนเสมือนแผนผาใบที่รัฐเปนผูถือพูกัน
ละเลงงานศิลปะฝายเดียว แตมันเปนระบบแหงสิ่งมีชีวิตที่มีพลวัตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสนองตอบ
การกระทําของฝายรัฐและจําเปนที่จะตองมีการประเมินความสมดุลระหวางการแขงขันตอสูของพลัง
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ฝายตางๆอยางตอเนื่อง เราจะตองสรางระบบอะไรไดที่ทําใหเกิดความสมดุลและปรับตัวของกลุม
ตางๆเหลานี้
ขอสรุปเชิงแนวคิดในที่นี้ที่จะตองนํามาพิจารณาก็คือ
1. ความสมดุล ในระบบของสิ่งที่มีชีวิตและในเวทีการตอสูเชิงสัญลักษณที่กําลังดําเนินอยู
การที่เราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริ หารเพื่ออํานายการใหเกิดการแกปญหาโดยชอบ
ธรรมและสันติ จะตองอาศัยการวิเคราะหบริบททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอยาง ประเด็นที่
นาสนใจคือการปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติ ซึ่งเปนการปกครองหรือการ
กระทําใดๆก็ตามที่ทําใหสังคมในการปกครองนั้นมีความสุขและอยูดีกินดี ใครก็ตามที่จะขึ้นมาเปน
ผูนํา องคกรใดก็ตามที่จัดตั้งขึ้นมาจะตองมีความสามารถที่จะทําใหคนที่อยูภายใตการปกครอง คนที่
อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษมีความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบสุข สิ่งที่ควรทําก็คือ สราง
กลไกขึ้นมาโดยที่กลไกนี้ตองเกิดขึ้นจากประชาชนในทองถิ่นหลายฝาย แลวเปนตัวสมดุลอํานาจ เรา
ตองสรางกลไกที่เกิดจากประชาชนที่ทําใหเกิด “ตัวสมดุลอํานาจ” ระหวางฝายตางๆขึ้นมาใหได
2. ความสํานึกในวัฒนธรรม สิ่งที่จะตองพิจารณาดวยคือ ตัวแปรสํานึกในอัตลักษณทางชาติ
พันธและศาสนาซึ่งเปนตัวการที่สําคัญในการผลักดันความขัดแยงและความรุนแรง และเปนตัวแปร
หลักในการแกปญหาในกระบวนการสรางสถาบันทางสังคมและการการเมืองในทองถิ่น เพราะวาการ
แกปญหาในการปกครองจะสามารถแกปญหา “ความรูสึก” ในอัตลักษณดังกลาวได จะตองทําใหเกิด
“ความรูสึก” วามีความถูกตองและชอบธรรมในการแกปญหาเพื่อลดความดัน ปดกั้นและแยงชิงอัต
ลักษณชาติพันธุ ศาสนาและประวัติศาสตร การแกปญหาดังกลาวเปนการสนองตอบตอการตอสูเชิง
สัญลักษณที่ดํารงอยูดวย จุดรวมในความรูสึกที่สําคัญในเชิงสัญลักษณก็คือการผสมผสานลักษณะ
พิเศษทางดานศาสนาและวัฒนธรรมใหเขากับการปกครองและการบริหาร เพื่อที่จะชวยใหเกิดการฟน
คืนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่มีความถูกตอง ความชอบธรรมและมีความยุติธรรมในการจัดการ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
3. ปญหาอํานาจรัฐ โครงสรางอีกตัวหนึ่งที่สําคัญดวยก็คือการทําใหเกิดความเกาะเกี่ยวกับ
สังคมของโครงสรางรั ฐ ในป ญหาความขัดแยงนั้น การจะแกปญหาได อยู ที่ตัวแปรของรั ฐ รัฐได
ประกอบสรางตัวตนอยางไรและปฏิบัติหนาที่อยางไรในสภาพแวดลอมของพื้นที่ซึ่งมีความแตกตาง
หลากหลายทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธ ขาราชการและเจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใคร
และมีวิธีการอยางไรในการเขา ถึงและใหบริการกับประชาชนเพื่ อสรางความเชื่อมั่นไววางใจ ใน
ระดั บ ท อ งถิ่ นและหมู บ า นชุ ม ชน ชนชั้ น นํ า ฝ า ยปกครอง ฝ า ยศาสนาและการปกครองท อ งถิ่ น มี
ปฏิบัติการอย างไร สามารถควบคุม และครอบงํ าการกระทํา และความคิ ดของสังคมและชุมชนได
หรือไม และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจ าหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้ นนําในทองถิ่นดีหรือไม ดี
อยางไร ดังนั้น ขอสรุปในเชิงแนวคิดก็คือการแกปญหาดวยการปกครองและการบริหารทั้งระดับ
ภูมิภาคและทองถิ่น โดยที่จะตองสนใจลักษณะองคประกอบของรัฐในระดับภูมิ ภาคและทองถิ่ น
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เพื่อใหเกิดการผสมผสานและบูรณาการลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมใหเขากับลักษณะพิเศษการเมือง
การปกครอง และอํานาจ การทําใหโครงสรางรัฐและระบบราชการมีความเปนตัวแทนทั้งในดาน
คุณลักษณะทางประชากร ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหรัฐไมเปนคนแปลก
หนาของสังคม
การวิเคราะหในระดับโครงสรางอํานาจชนชั้นนํา
โครงสรางสังคมของปตตานี ยะลา นราธิวาสถูกกําหนดโดยประวัติศาสตรอันยาวนานของ
การเปนรัฐปตตานีและเจ็ดหัวเมืองกอนถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของรัฐสยามตามสนธิสัญญาอังกฤษสยามในป พ. ศ. 2452 จุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่สําคัญของโครงสรางอํานาจเกิดขึ้นในชวงเวลา
ดังกลาวและมีผลตอพัฒนาการทางการเมืองของปตตานีในชวงหลัง ภาพโดยทั่วไปที่มองเห็นก็คือ
สังคมมลายูมุสลิมภาคใตสามารถรักษาลักษณะพิเศษทางดานประเพณีและสถาบันของตนเอาไวได
ทั้งๆที่มีความพยายามอยางมากโดยรัฐไทยที่จะทําใหเกิดการผสมกลมกลืน แตคนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตก็ยังคงใหความสําคัญกับผูนํามุสลิมของตนเอง ผูนําเหลานี้อาจจะแบงออกไดเปนสามประเภท
คือ ผูนําเกาตามประเพณี ผูนําสายทางโลก และผูนําศาสนา
ชนชั้นนําตามจารีตประเพณีของปตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เปน
กลุมผูที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นสูง สมาชิกสืบเชื้อสายมาจากรายาหรือเจาเมืองซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผู
ที่เคยถูกแตงตั้งมาจากรัฐบาลไทยใหเปนผูนําในสมัยเจ็ดหัวเมืองมลายูระหวางป พ.ศ. 2359-2449 ผูนํา
ในขณะนั้นจะคือรายาหรือเจา 29 คน ประกอบไปดวย 7 คนในปตตานี 5 คนในยะหริ่ง 4 คนในรามัน
4 คนในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูนํากลุมนี้เปนตนสายตระกูลของชน
ชั้ น สู ง ในป ต ตานี ใ นยุ ค ร วมสมั ย หลั ง จากเจ า มลายู ถู ก เข า แทนที่ ดว ยผู วา ราชการไทยและระบบ
การเมืองแบบโลกิยะในแบบที่แยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนตนศตวรรษที่ยี่สิบ แตในขณะ
นั้นชนชั้นสูงมลายูยังคงมีบทบาทนําในโครงสรางและพลังทางการเมืองของทองถิ่น พวกเขายังเปน
ผูนําในขบวนการตอตานรัฐบาลไทยในยุคแรกเพราะตองการที่จะเรียกรองอํานาจคืนมา แตพวกเขา
ประสบความลมเหลวในการเมืองและสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจไปในจํานวนมาก ชนชั้นนําเกา
จํานวนมากหนีไปลี้ภัยการเมืองอยูกับญาติพี่นองของตนที่ยังคงอยูในประเทศเพื่อนบานมลายา กลาว
ในอีกแงหนึ่ง ถาจะวิเคราะหในแงฐานทรัพยากรและตนทุนทางการเมืองของชนชั้นนํา ชนชั้นสูงหรือ
ผูนําตามประเพณีของมลายูปตตานีสูญเสียฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไมมีอํานาจ ความ
มั่งคั่งและบารมีเหมือนที่เคยเปน นอกจากนี้ ชนชั้นสูงบางสายก็ยังแสดงความจงรักภักดีตอรัฐไทย
ดังนั้น ชนชั้นสูงตระกูลผูนําตามประเพณีของมลายูจึงอาจจะไมไดรับการยอมรับจากชาวมลายูมุสลิม
ใหเปนผูนําที่มีความชอบธรรม กลุมชนชั้นสูงตระกูลเกานี้ในปจจุบันบางสวนก็ไดเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองเปนผูแทนราษฏรในระบบรัฐสภา และเปนนักการเมืองทองถิ่น ความลมเหลวของผูนํา
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ทางการเมืองในระบบรัฐสภายิ่งสะทอนภาพความลมเหลวของชนชั้นนําตามประเพณีและสายที่ยึด
มั่นในทางโลก
ชนชั้นนําอีกกลุมที่มีบทบาทสําคัญคือชนชั้นนําสายที่ยึดถือแนวทางที่ไมเกี่ยวกับศาสนาหรือ
สายแนวคิ ดในทางโลก ในสัง คมมลายูมุ สลิม ผู นํา กลุม นี้ป ระกอบดวยเจาหนา ที่รัฐบาลที่ เป นคน
มุสลิมทองถิ่น ตัวอยางเชนครูในโรงเรียน กํานันผูใหญบาน ในปจจุบันยังมีกลุมผูนําสายการปกครอง
สวนทองถิ่นเชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
สมาชิกและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล พวกขาราชการระดับลางที่เปนคน
ทองถิ่นไดรับสถานภาพเปนชนชั้นนําเพราะพวกเขาเปนสมาชิกขององคกรปกครองทองถิ่น ระบบ
ราชการในทองถิ่น และพวกเขามีรายไดหรือสามารถสะสมความมั่งคั่งในระดับที่มากพอสมควร ชน
ชั้นนํากลุมนี้มีเชื้อสายมลายูและผานระบบการศึกษาแบบไทยทําใหชาวบานโดยทั่วไปที่พูดภาษาไทย
ไมไดตองอาศัยความชวยเหลือและคําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและ
การปกครอง เปนที่นาสังเกตวาชวงเวลาสิบปนับตั้งแตป 2520-2530 เปนตนมา บทบาทของคนมุสลิม
ในระบบราชการของทองถิ่นมีมากขึ้นเพราะคนกลุมนี้มีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมทางศาสนาและ
ชุมชน ในขณะที่ชื่อเสียง การยอมรับของชนชั้นนําทางศาสนาเริ่มจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถ
เพิ่มระดับการควบคุมที่มีตอสถาบันที่สําคัญ 2 องคกรของคนมลายูมุสลิมคือ”โรงเรียนปอเนาะและ
มัสยิด” แตอยางไรก็ตาม เอกสารการวิเคราะหชนชั้นนําในชวงตนทศวรรษป พ.ศ. 2530 ยังระบุวา
ขาราชการที่เปนคนมลายูมุสลิมยังไมสามารถมีอิทธิพลตอสังคมไดมากเทากับชนชั้นนําทางศาสนา
เพราะพวกเขามั ก จะถู ก มองจากคนมลายู บ างส ว นว า เป น ข า ราชการรั บ ใช รั ฐ บาลและปกป อ ง
ผลประโยชนของรัฐบาล คนพวกนี้อาจถูกเรียกจากคนทองถิ่นวา “โตะนา” หรือ “พวกนาย”ที่มา
ปกครองตน นอกจากนี้ยังมีคนกลุมเล็กๆอีกกลุมหนึ่งที่เปนนักธุรกิจเชื้อสายมลายูซึ่งแสดงบทบาท
เปนพอคาคนกลาง พอคา และผูรับเหมากอสราง ก็ยังอาจถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของชนชั้นนําในสาย
ทางโลกเนื่องจากมีสถานภาพความเปนวิชาชีพและความมั่งคั่ง คนกลุมเล็กๆเหลานี้ ในปจจุบันอาจจะ
มีจํานวนมากขึ้น แตก็ยังไมอาจจะนําชาวบานไดเต็มที่นักเพราะขาดชื่อเสียงเกียรติยศในสังคมทองถิ่น
ที่ยังมองวาการหาเงินแสวงหาความร่ํารวยไมอาจจะเปนคนที่มีสถานภาพสูงได
บทบาทของผูนําทองถิ่นในที่มาจากการเลือกตั้งเปนบทบาทที่นาสนใจมากในโครงสราง
อํานาจทองถิ่น ชนชั้นนํากลุมนี้สวนใหญเปนคนที่ผานการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญมิใชสาย
ศาสนา เราจึงอาจจะเรียกไดวาเปนผูนําในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนํากลุมดังกลาวมีบทบาทมาก
ขึ้นในการเมือง การปกครองและการบริหารในปจจุบัน จากขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในป 2550 จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาสมีองคกรการปกครองทองถิ่น รวมทั้งหมด 267 องคกร
ปตตานีเปนจังหวัดที่มีองคกรปกครองทองถิ่นมากที่สุดคือ 114 องคกร รองลงมาคือนราธิวาส 89
องค กร และยะลา 64 องคก ร ถ านั บเฉพาะผูนําสู งสุ ดขององคกรปกครองทองถิ่ นในป จจุ บันจึง มี
จํานวน 267 คน คนกลุมดังกลาวเปนผูมีบทบาทมากในแตละพื้นที่นับตั้งแตตําบล อําเภอและระดับ

100

จังหวัด แตเมือดูที่โครงสรางทั้งหมด พิจารณาจากแตละตําบล ผูนําทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีมากถึง 1,326 คน
ในสังคมสามจังหวัดมีความใกลชิดกันมากโดยผานกลไกทางศาสนา โดยเฉพาะคนมุสลิมซึ่ง
เปนประชากรสวนใหญกิจกรรมสวนมากจะเกี่ยวของกับมัสยิดและโรงเรียนปอเนาะ ดังนั้นสังคมจึงมี
การใหความสําคัญตอเรื่องกิจกรรมทางศาสนาและมักจะเกี่ยวของกับชนชั้นนําทางศาสนา ชนชั้นนํา
ทางศาสนายัง อาจจะถูก แบ งไปเป นสามประเภท คื อสมาชิ กคณะกรรมการอิสลามประจํา จัง หวั ด
สมาชิก ของคณะกรรมการมัส ยิด และครูส อนศาสนา คณะกรรมการอิ สลามจังหวัด รวมทั้ง หมด
ประมาณ 45 คนถานับรวมสงขลาและสตูลดวยอีก 30 คนจะรวมกันได 75 คน ในจังหวัดปตตานี
ยะลาและนราธิ วาส ในป พ.ศ. 2550 มี โต ะ อิหมา มจํา นวนรวมกั นทั้ งสิ้ น 1,731 คน ส วนครูส อน
ศาสนาซึ่งประกอบดวยโตะครู อุสตาสและเจะครูตาดีกามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,685 คน ในจํานวนนี้ถา
นับเฉพาะอุสตาสจะมีจํานวน 3,723 คน
โครงสรางอํานาจเดิมตามตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ประกอบดวยกํานันและ
ผูใหญบาน ผูนําในกลุมนี้เปนผูนําดั้งเดิมที่ตั้งมาตั้งแต พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.
2457 เมื่อดูจากโครงสรางหมูบานทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีกํานันจํานวน 235 คน และ
ผูใหญบาน 1384 คน ถารวมเอาแพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ จํานวนรวมของผูนําฝายปกครองทองที่ 1619 คน แตถารวม
กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นและผู ช ว ยฯ เข า ด ว ยกั น ผู นํ า ฝ า ยปกครองท อ งที่ ใ นจั ง หวั ดป ต ตานี ยะลาและ
นราธิวาส จะเปนจํานวนมากถึง 7902 คน
กลาวโดยรวม การวิเคราะหในระดับโครงสรางอํานาจแสดงใหเห็นวากลุมชนชั้นนําแหง
อํานาจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีบทบาทสําคัญมากในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทาง
การเมืองเพื่อแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ชนชั้นนําดังกลาวประกอบดวย กลุมชนชั้นนําทั้งทาง
ศาสนาและทางโลก มีจํานวนรวมกันประมาณ 8,399 คน กลุมคนกลุมนี้มีจํานวนมากพอสมควรและ
จะเปนกําลัง ของการเปลี่ยนแปลงพั ฒนาการรูป แบบการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ตอไป
ชนชั้นนําแหงอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเภทชนชั้นนํา
ผูนําการปกครองทองถิ่น
โตะอิหมาม
อุสตาซ ครูสอนศาสนา
กํานันผูใหญบา น
รวมผูนําทองถิ่น

จํานวน
1,326
1,731
3,723
1619
8,399
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การวิเคราะหในระดับความคิดเห็นและทัศนคติ
ขอมู ลจากการสํารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนทั่ วไปและชนชั้นนํา ในจั งหวัดชายแดน
ภาคใต เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบที่ เ หมาะสมในการกระจายอํ า นาจการปกครองท อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับความหลากหลายวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นแนวโนมความเปลี่ยนแปลงไปทามกลาง
สถานการณความรุนแรง สํารวจครั้งแรกนี้มีนัยสําคัญที่นาพิจารณาอยูสองประการคือ ประการแรก
ในชวงป 2548 คนจํานวนที่คอนขางมากยังยอมรับวาการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมยังใชการได
ถาไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แตนัยอีกดานหนึ่ง ควรสังเกต
ดวยวาคนกลุมที่มีความเห็นวาควรจัดรูปการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม การปกครองพิเศษทาง
การเมือง และรูปแบบมหานคร เมื่อรวมกันก็มีจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน ยิ่งถามองวาทัศนะดังกลาว
จัดอยูในประเภทหรือกลุมเดียวกันที่สนับสนุนการปกครองแบบพิเศษของทองถิ่นเหมือนกัน คนกลุม
นี้รวมกันไดมากถึงรอยละ 41.8 ก็นับไดวามีจํานวนมากในสัดสวนใกลเคียงกันกับกลุมสนับสนุนรูป
แบบเดิ ม โดยที่ ก ลุ ม ที่ ส นั บ สนุ นรู ป แบบเดิ ม มี จํ า นวนมากกว า เพี ย งเล็ ก น อยเท า นั้ น กลุ ม เห็ นรู ป
แบบเดิมกับกลุมที่สนับสนุนแบบผูวาซีอีโอซึ่งถือเปนแบบเดียวกัน รวมกันไดประมาณรอยละ 42.9
ทํา ให เราไดข อสรุ ป เบื้ องต นในขณะนั้นว าความคิ ดเห็ นของประชาชนในพื้ นที่ 3 จั งหวั ดในเรื่ อง
รูปแบบการปกครองทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายชาติพันธในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
หลากหลายและแตกตางกันมาก ฝายที่เห็นดวยกับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเดิมที่มีอยูแลวทั้งแบบ
การปกครองทองถิ่นและผูวาซีอีโอมีมากกวาเพียงเล็กนอย สวนพวกที่สนับสนุนใหเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบพิเศษแบบตางๆก็มีอยูไมนอยในจํานวนและสัดสวนใกลเคียงกัน ทัศนะทั้งสองฝายจึงถือวา
ก้ํากึ่งกันมากจนอาจจะถือไดวามีจํานวนมากพอๆกันก็ได
ที่นาสนใจก็คือมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมากระหวางคนพุทธกับคนมุสลิมในเรื่อง
รูปแบบการปกครองซึ่งสะทอนความหมายสองประการที่จะตองนํามาพิจารณา ประการแรกแสดงให
เห็นวาลึกๆแลวในกลุมคนที่สนับสนุนการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมนั้นมีคนพุทธอยูดวยเปน
จํานวนไมนอย และในกลุมคนที่สนับสนุนการปกครองแบบพิเศษในทางวัฒนธรรมสวนมากก็จะเปน
คนมุสลิมดวย ถาพิจารณาวาคนพุทธเปนคนสวนนอยในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต การที่คนไทย
พุท ธเป นจํ านวนมากไมเห็ นด วยกั บการปกครองพิ เศษอาจมี ค วามหมายทางการเมื องที่ การเสนอ
แนวทางรูปแบบปกครองพิเศษเปน “การคุกคาม” ตอคนสวนนี้และอาจจะไดรับการตอตานอยางหนัก
หนวงในทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรามาพิจารณาวาคนสวนใหญของประเทศคือคนไทย
พุทธ ผลสะเทือนของการตอตานอาจรุนแรงและมีผลตอการดําเนินการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นให
เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและสมานฉันท กลาวในอีกดานหนึ่ง ขอมูลชี้ใหเห็นดวยวาในกลุมคนมุสลิม
แมวามีจํานวนไมนอยที่สนับสนุนการปกครองในรูปแบบพิเศษดั งที่กลาวไปแลว แตถากลับมาดู
เฉพาะในกลุมผูที่เห็นวาควรใชการปกครองแบบเดิมอยูแตวาปฏิรูปใหดีขึ้น ก็มีจํานวนมากถึงรอยละ
72.1 แสดงใหเห็นวามีคนมุสลิมจํานวนไมนอยเชนกันที่สนับสนุนการปกครองในรูปแบบเดิม จากนี้ก็
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จะนําไปสูขอสังเกตประการที่สองก็คือ แมวาโดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโนมที่คนมุสลิมและคนพุทธ
มีความเห็นตางกันในเรื่องการปกครองทองถิ่น แตเมื่อพิจารณาดูในกลุมคนมุสลิมมีความแตกตาง
หลากหลายในทัศนะเรื่องการปกครองทองถิ่นเชนกันแมแตในกลุมคนมุสลิมดวยกันเอง ตรงขามกับ
คนพุทธที่ตอนขางเอกภาพวาไมเห็นดวยกับการใชรูปการปกครองพิเศษ ในกลุมคนมุสลิมจํานวนไม
นอยเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองแบบเดิมแตปรับปรุงใหดีขึ้น จํานวนไมนอยเชนกันเห็นวาควร
ใชรูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม มีบางสวนก็ยังมองวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษ
ทางการเมือง หรือการปกครองแบบมหานคร ความแตกตางหลากหลายเชนนี้ทําใหตองพิจารณาวา
หากเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทองถิ่นในแบบใดก็จะมีคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
ตางกันแมในกลุมคนมุสลิมดวยกันเอง
ความคิดเห็นที่แตกตางกันนี้ยิ่งเดนชัดมากในกลุมชนชั้นนํา ในการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่
2 จากที่ประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องการปกครองทองถิ่นของผูนําการปกครองทองถิ่นระดับ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.) และผู นํ า ศาสนาระดั บ อิ หม า ม โต ะ ครู อุ ส ตาซและผู บ ริ ห าร
โรงเรียนเอกชาสอนศาสนาอิสลาม ในป พ.ศ. 2549 สิ่งที่พบก็คือมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยาง
มากระหวางผูนําทางโลก (secular leaders) และผูนําทางศาสนา (religious leaders) หรือผูนําทาง
คุณธรรมภูมิปญญา ในกลุมนายกฯ อบต. ผูที่เห็นวาควรใชรูปแบบเดิมมีจํานวนมากกวาพวกที่เห็นวา
ควรใช รูป แบบพิ เศษ แตผู นํา ศาสนาจะมี ค วามเห็นกั นอย า งมาก กล า วคือส วนมากเห็ นว า ควรใช
รูป แบบพิ เศษแบบกรุ ง เทพมหานครหรือพั ท ยา และใช รูปแบบพิ เศษอื่ นๆเช นสภาซู รอเลื อกผู วา
ราชการจังหวัดหรือใชการปกครองพิเศษที่แตกตางจากกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว ขอมูลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นในครั้งที่ 3 ดําเนินการในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ในการประชุมเพื่อระดม
ความคิดกลุมผูนําการปกครองทองถิ่นเห็นเกี่ยวกับปญหาความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ผู นํา ดั ง กล า วซึ่ ง เลื อ กมาจากพื้ นที่ จั ง หวั ดยะลา ป ตตานี และนราธิ วาส มี ก ารสํ า รวจความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน ปรากฏวา รอยละ 27.7 เห็นวา
ควรเปนเขตการปกครองพิเศษทางการเมือง สวนผูนํารอยละ 27.7 เชนกันเห็นวาควรเปนรูปแบบการ
ปกครองพิเศษทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีเพียงรอยละ 12 เห็นวาควรใชรูปแบบการปกครอง
แบบเดิมแตปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูลในการสํารวจครั้งลาสุดนี้ เปนความคิดเห็นใน
ทา มกลางสถานการณ ที่ รุนแรงมากขึ้ น ทัศ นะชนชั้ นนํ าการปกครองท องถิ่ นมี ค วามโน ม เอี ย งไป
ในทางสนับสนุนการปกครองทองถิ่นในรูปแบบพิเศษมากขึ้น อาจจะกลาวไดวา ถานับรวมทั้งกลุมที่
เห็นดวยกับการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษในทางการเมืองและในรูปแบบพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม รวมแลวกลุมนี้ มีสูงมากถึงรอยละ 74.1 เปนจํานวนที่มากกวาผูที่เห็นดวยกับรู ป
แบบเดิมซึ่งมีเพียงรอยละ12.9 เทานั้น
การวิ เ คราะห ใ นระดั บ ความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ ข องประชนชนและผู นํ า ท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตแสดงใหเห็นวา แมความคิดเห็นโดยทั่วไปยังมีความแตกตางกันวาจะใชรูปแบบใดที่
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เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว ความคิดเห็นก็มีความเปลี่ยนแปลไปเมื่อเวลาผาน
ไปและมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ค อ นข า งสนั บ สนุ น ให มี รู ป แบบการปกครองพิ เ ศษ
โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิ จ และรู ป แบบพิ เ ศษในทางสั ง คมวั ฒ นธรรม โดยฉพาะในระยะหลั ง
แนวโนมความคิดไปในทางสนับสนุนการปกครองแบบพิเศษเริ่มเดนชัดขึ้นโดยเฉพาะในกลุมผูนํา
การปกครองทองถิ่นและผูนําทางศาสนาแมจะมีความแตกตางกันอยูในรายละเอียด
จากทัศนะของกลุมผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนาและผูนําทางสังคมหลายกลุม สิ่งที่แสดง
ออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเรื่องอัตลักษณและความแตกตางทางศาสนาและชาติพันธุที่รัฐมักจะ
กดทับ ปดกั้นและแยงชิงไปจากทองถิ่น ปญหายังรวมไปถึงความพยายามของรัฐที่จะทําใหเกิดความ
ผสมกลมกลืนโดยละเลยปญหาความยุติธรรมที่ประชาชนและชนชั้นนําในควรจะไดรับในแงการ
แสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ หรื อ ตั ว ตน ป ญหานี้ เ ป น สื บ เนื่ อ งมาจากการคลี่ ค ลายประวั ติ ศ าสตร ข อง
โครงสรางอํานาจในปตตานี
จุดที่ควรเนนก็คือมีการกดทับ กีดกันและแยงชิงอัตลักษณเปนการบั่นทอนอํานาจ ความชอบ
ธรรมและบอนทําลายการพัฒนาศักยภาพของชนชั้นนําในทองถิ่น ผลก็คือ กระบวนการของรัฐมี
ความแปลกแยก เพราะไดทําใหเกิดการลดทอนอํานาจการควบคุมของสังคมในชุมชน และสงผลตอ
การขยายตั วและลุ ก ลามของความขั ดแย ง ที่ เกิ ดในป จจุ บั น ที่ สํ า คั ญยิ่ ง ไปกว า นั้ น การสร า งภาวะ
ทั นสมั ย และการพั ฒนาการทางการเมื อ งในช วงทศวรรษที่ 2520-2530 เป นการขยายสถาบั น
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นที่นาจะเปนผลดี แตพลังของการ
เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยทางการเมือง (political modernization) ไมไดชวยเสริมสรางความเขมแข็ง
ของทองถิ่นแตกลับทําใหมีปญหามากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ไปเรงความออนแอและทําใหเกิด
ความแตกแยกภายในกลุมชนชั้นนํามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอจากทัศนะของผูนํากลุมตางๆชี้ใหเห็นความเปนไปไดของการประสานกันระหวาง
ชนชั้นนําแหงอํานาจ (power elites) ในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งประกอบดวย ชนชั้นนําทางการเมือง
ทองถิ่น และชนชั้นนําทางศาสนา รวมทั้งผูนําตามธรรมชาติอื่นๆเชน ผูนําในละแวกบาน สิ่งที่เห็น
ชัดเจนก็คือจะตองมีการสรางกลไกแบบใหมขึ้นมาเพื่อฟนคืนอํานาจของสังคมและฟนอํานาจทาง
สัญลักษณของผูนําทางสังคมบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและการเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุก
ฝายอยางแทจริง ขอเสนอดังกลาวเปนการผสมผสานความตองการของทุกฝายเพื่อนําไปสูพัฒนาการ
ทางการเมืองและการบริหารทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะพิเศษแหงความหลากหลายวัฒนธรรมอัน
เปนโจทยของการศึกษาครั้งนี้
หลักการรัฐเดี่ยวแบบใหม
รูปแบบการปกครองและการบริหารแบบใหมที่จะสังเคราะหเปนตัวแบบในที่นี้ จะตั้งอยูบน
พื้นฐานของหลักการที่ประเทศไทยเปน “รัฐเดี่ยว (unitary state) ” ซึ่งมีหลักเหตุผลของรัฐตางจาก
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“รัฐรวม (federal satet) ” หรือสหพันธรัฐ รัฐเดี่ยวคือรัฐที่รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางหรือมีผูใชอํานาจ
อธิปไตยอยูที่สวนกลางเพียงอยางเดียว ไดแกการมีรัฐบาลเดียว มีรัฐสภาเดียว และมีศาลสูงเพียงแหง
เดียว แตในรัฐเดี่ยวดังกลาว อํานาจทางการเมืองของรัฐบาลสามารถโอนหรือกระจายใหแกองคกรใน
ระดับ ลางของรั ฐได แตรัฐก็สามารถเรีย กคืนอํานาจการเมืองเหลานั้นเมื่อไรก็ไ ดตามแตที่ รัฐจะ
ปรารถนา ในขณะดียวกันรัฐก็สามารถกําหนดบทบาทและหนาที่ขององคกรในระดับลางของรัฐไดวา
จะใหองคกรบริหารเหลานั้นมีอํานาจมากนอยเพียงใด รับฟงคําสั่งจากรัฐมากนอยแคไหนและตอง
ปฏิบัติตอคําสั่งของรัฐอยางไร131
จากแนวคิ ดดัง กล า ว แม วา รั ฐเดี่ย วจะมี อํา นาจอธิ ปไตยเพี ย งแหง เดี ยว และรวมศูนย อยู ที่
สวนกลาง แตรัฐเดี่ย วก็ส ามารถที่ จะกระจายอํ านาจทางการบริหาร นิ ติบัญญัติและตุ ลาการใหแก
หน วยงานต า งๆของรั ฐได แต ก็ส ามารถเรี ยกคื นได เช นกัน นอกจากนี้รัฐเดี่ ย วยั ง สามารถกํา หนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของหนวยงานรัฐตางๆไดตามแตที่รัฐเดี่ยวตองการ จากกองคประกอบ
ขา งต นนี้ เองที่ เป นการเป ดโอกาสให รัฐเดี่ ยวสามารถพั ฒนาไปในรู ป แบบของรัฐเดี่ ย วที่แตกต า ง
หลากหลายและนํามาสูลักษณะของการกระจายอํานาจของรัฐเดี่ยวในสมัยปจจุบันที่แตกตางจากการ
กระจายอํานาจของรัฐเดี่ยวในอดีต แตก็ยังคงสาระสําคัญของความเปนรัฐเดี่ยวอยู ปรากฏการณของ
รัฐเดี่ยวแบบใหมแสดงใหเห็นในกรณีของประเทศอังกฤษและญี่ปุน ที่ยังคงรักษารูปแบบของรัฐเดี่ยว
ไวแตก็สามารถสรางรูปแบบการมอบอํานาจ (devolution) ไมเฉพาะแตในทางบริหารและตุลาการ
เทา นั้น แต ยัง มีการมอบอํานาจในทางนิติบั ญญั ติดวยในกรณีข องอังกฤษที่ม อบอํ านาจนิ ติบั ญญั ติ
ใหแก สกอตแลนด เวลสและไอรแลนดเหนือ
ตัวแบบใหมที่รัฐเดี่ยวสมัยใหมใหอิสระแกความแตกตางหลากหลายมากยิ่งขึ้นเปนสิ่งใหมที่
ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ภายในระบบดังกลาวรัฐยินยอมใหมีการมอบอํานาจใหแกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
หรือการจัดตั้งเขตการปกครองรูปแบบพิเศษขนาดใหญขึ้น ในกรณีของประเทศญี่ปุน เขตปกครอง
พิเศษแบบนี้มีอยู 2 แหงคือ ฮอกไกโดและโอกินาวา โดยที่จังหวัดฮอกไกโดยังมีจังหวัดยอยอีก 11
จัง หวั ด (sub-prefectures) กั บ อี ก 86 เขต และจัง หวั ดฮอกไกโด ยั ง มี หน วยงานกํ า กั บดู แลจาก
ส ว นกลางที่ แตกต า งจากการกํ า กั บ ดู แลองค ก ารปกครองท อ งถิ่ น อื่ น ซึ่ ง ได แ ก สํ า นั ก พั ฒนาแห ง
จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido Development Bureau) อยูภายใตสังกัดของกระทรวงที่ดิน โครงสราง
พื้นฐานและการคมนาคม ในขณะที่จังหวัดโอกินาวา มีหนวยงานที่กํากับดูแลจากสวนกลางที่เปน
พิเศษเชนกัน ไดแกสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอยูภายใตการดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade, and Industry-METI)132
131

การอธิบายรัฐเดี่ยวสมัยใหมของนักรัฐศาสตรที่นาสนใจ โปรดดูใน นครินทร เมฆไตรรัตน “การกระจายอํานาจและการจัดการ
ปกครองเขตพื้นที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุน” รัฐศาสตรสาร ปที่ 29 (ฉบับพิเศษ) 2551, : หนา 81-126
132

นครินทร เมฆไตรรัตน, เพิ่งอาง, หนา 106-7.
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รูปแบบรัฐเดี่ยวแบบใหมมีนัยสําคัญที่สะทอนใหเห็นวารูปแบบรัฐเดี่ยวสามารถปรับเปลี่ยน
โครงสรางของตนเองไดใหยึดหยุนและสอดคลองกับลักษณะพิเศษทางดานวัฒนธรรม อัตลักษณและ
ประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ภู มิ ภ าคโดยที่ ส ามารถรั ก ษาสถานภาพเดิ ม ในการควบคุ ม จาก
สวนกลางเอาไว และรั กษาหลักการที่วา รัฐเป นอํานาจอธิ ปไตยเปนหนึ่งเดี ยวไม อาจจะแยกกันได
เพราะรูปแบบใหมดังกลาวไมไดถูกสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเปนรัฐเดี่ยวใหกลายเปนรัฐ
รวม (federal state) แตอยางใด การปรับเปลี่ยนตัวเองของรัฐ (state transformation) อาจจะหมายถึง
การรักษารูปการปกครองสวนภูมิภาคเอาไวแตปรับลักษณะการควบคุมโดยตรงใหเปนการควบคุม
โดยทางออมอาจจะเปนในรูปของหนวยงานกึ่งอิสระ (Quasi-autonomous organizations) โดยรักษา
อํานาจการควบคุมไวเหมือนเดิมแตก็ไมใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
นอกจากนี้แลวรัฐเดี่ยวแบบใหมยังอาจจะทําใหหนวยงานสวนภูมิภาคมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นตอประชาชนในทองถิ่นก็อาจจะทําไดโดยเพิ่มองคประกอบในดานสภาทองถิ่น (chambers) ที่มา
จากการเลือกตั้ง อาจจะทางตรงหรือโดยทางออมก็อาจจะทํา ได จนทํ าใหเกิ ดการแบ งมอบอํา นาจ
(devolution) ในรูปแบบใหมที่ใหอํานาจนิติบัญญัติแกสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นไปพรอมๆกันดวย
แนวคิดเรื่องรัฐเดี่ยวแบบใหมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศอาจจะนํามาใชไดในกรณีของจังหวัดชายแดน
ภาคใต
ขอเสนอรูปแบบการปกครองพิเศษที่ผสมผสานและหลากหลาย
องคประกอบที่สําคัญของแนวคิดการกระจายอํานาจในพื้นที่ที่มีความหลากหลายชาติพันธ
จากข อ มู ล ที่ ไ ด ศึ ก ษามาแล ว ข า งต น อาจจะสรุ ป ได ว า เป น เรื่ อ งของการคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า ง
หลากหลายของความคิดเห็นและการยอมรับตอรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่สมบูรณแบบ ตัวแบบ
การปกครองทองถิ่นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธและศาสนา การจัดการบริการแบบธรร
มาภิบาล (good goberna) อาจจะไมใชเพียงแคมองวาคนสวนใหญเปนชาติพันธอะไรหรือศาสนา
อะไรและแตละกลุมมีทัศนะอยางไรเทานั้น หากยังจะตองพิจารณาลึกไปถึงความหลากหลายและ
ความแปรผันของการตอสูเพื่อครอบครองทรัพยากรทางการเมืองแหงสัญลักษณภายในกลุมแตละ
กลุ ม ด วย เพื่ อมิ ใ ห เกิ ดความขั ดแย ง และแตกแยกกั นภายหลั ง จากการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งหรื อ
รู ป แบบการปกครองและการบริ ห ารไปแล ว การสร า งสถาบั น ทางการเมื อ งการปกครองที่ มี
ประสิทธิผล มีความมั่นคงและยั่งยืนมิไดเกิดจากสูตรสําเร็จที่งายเกินไปและมีผลในดานลบที่ตามมา
ภายหลังมากจนเกินลนตนทุนของการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อให ได รูปแบบการปกครองท องถิ่ นที่ เหมาะสมแนวคิ ดที่ไ ด มาจากการศึก ษาก็ คื อการ
ผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นและสวนภูมิภาคที่สอดคลองกับลักษณะพิเศษ
ของการเมื อ งการบริ ห ารและอั ต ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรม พร อ มทั้ ง มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรหรื อ
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งบประมาณของท องถิ่นใหพ อเพี ยงและมีป ระสิ ทธิ ภาพ มี ทั้ง องค ประกอบพรอมกับ การกระจาย
อํานาจและฟนอํานาจอันชอบธรรมในชุมชนและสังคม กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือการกระจายอํานาจ
ตองทําในลักษณะผสมผสานแบบตารางสลับไขวหรือ matrix forms of decentralization ที่ดึงเอา
องคป ระกอบในเนื้ อหารูป แบบการปกครองท องถิ่ นในระดั บ ยอยหรือจุ ลภาคมาประสานกั บการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ในที่นี้การบริหารราชการในสวนภูมิภาคก็ตองมี
การปรับและทําใหเกิดการจัดการที่ดีดวย รูปแบบดังกลาว จะดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในระดับยอยคือระดับตําบล จนถึงจังหวัดและอนุภาค ในขณะที่มีองคประกอบในดาน
การเงินการคลังและการบริหารงานที่ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลานี้เขาเปนหนวยใหญใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รูปแบบการบริหารในระดับภูมิภาคเชนนี้อาจจะดึงเอาคุณลักษณะที่ดี
ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต. (Southern Border Provinces
Administrative Center-SBPAC) มาใชใหเปนประโยชน องคกรนี้จะประสานหนวยยอยของการ
ปกครองทองถิ่นใหเปนองครวม โดยใหมีองคกรแบบที่มาจากการเลือกตั้งในองคกรระดับนี้ดวย คือ
สภาจังหวัดชายแดนภาคใต (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในสวนนี้จะเปน
กระจายอํานาจแบบใหมในลักษณะการมอบอํานาจ (devolution) โดย ศอ.บต. จะเปนหนวยงานอึ่ง
อิสระในระดับภูมิภาคที่เขามาดูแลการปกครองทองถิ่นแบบใหมซึ่งจะเปน“องคกรการจัดการและการ
บริหารพัฒนาแบบพิเศษ” (special development administration organization) ในการแกปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสรางบูรณาการแหงชาติ
ผลที่เกิ ดจากการผสมผสานระหวา งการกระจายและบู รณาการจะทํ า ให เกิ ดการปกครอง
ทองถิ่นซึ่งมีองคประกอบเปนหลายแกน ประสานกันเปนตารางไขวดังนี้
1. องคกรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต องคกรนี้มี
ลัก ษณะคลา ยกั บศู นย อํา นวยการบริ หารจั งหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรื อศู นย อํา นวยการ
ยุทธศาสตรสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (ศยส.) ตามขอเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท (กอส.) หรืออาจจะใชรูปแบบองคกรอิสระอยางเชน “สถาบันสันติสุขยุติธรรม” โดยมีการ
ตราพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง องค ก รทางยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นในภาพกว า งเพื่ อ ให เ กิ ด กลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่งองคกรแบบที่เสนอนี้เปน
องคกรบริหารสวนภูมิภาคแบบใหมที่มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการและการแกปญหานโยบายใน
การบริหารในสามจังหวัดภาคใต องคกรนี้จะเปนที่รวมขององคกรปกครองสวนภูมิภาคและทองถิ่น
ฐานะทางกฎหมายขององค กรนี้จะเรีย กว า “ทบวงการบริ หารการพั ฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ขึ้นตอ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทบวง มีฐานะเทียบเทาทบวงพิเศษ มีการปกครองสวนกลางและการ
บริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษในสวนภูมิภาค การปกครองพิเศษที่เรียกวา “ทบวงการบริหารการ
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พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” มีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย มีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและ
ผูอํานวยการเขตทําหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะขาราชการสวนภูมิภาคแบบพิเศษควบคูไปกับ
องคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับ
นอกจากนี้ในการบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจังหวัดภาคใตยังควรมี
“สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อันเปน
สภาประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนสภาที่
ปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายภาคประชาชนประกอบดวยผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูรูทางการศึกษา
และวัฒนธรรม รวมทั้งฝายปกครองและฝายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผูประสาน
นโยบายและแผน อํานวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่นําลงไปสู
ระดับหนวยจังหวัด อําเภอโดยเฉพาะหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ เชนตําบล เทศบาลและ
จังหวัด ดูแลแผนยุทธศาสตรการบริหารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมในกลุมจังหวัด
ภาคใต ช ายแดนไว ทั้ ง หมด สมาชิ ก หรื อองค ป ระกอบองค ก รสภาประชาชนระดั บ ภาค (regional
chamber) นี้จะมาจากตัวแทนภาคสวนตางๆของสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวคือมาจากองคกร
ปกครองทองถิ่น สมาคมธุรกิจในสามจังหวัด สภาหอการคา สมาคมอุตสาหกรรม องคกรภาคประชา
สังคม โรงเรียนสอนศาสนา องคกรทางศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในดานตางๆ เชน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย และการคุมครองสิทธิมนุษยชน สถาบันการศึกษา
อุดมศึกษา องคกรวิชาชีพตางๆเชน ครู แพทย พยาบาล อนามัย ทนายความ นักธุรกิจผูประกอบการ
รายย อยทั้ ง ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม และพุ ท ธ เกษตรกรและการค า รายย อย เป นต น องค ก รสภาสามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใตจะมาจากการเลือกตั้งทางออมจากตัวแทนของแตละกลุมอาชีพและกลุมทางสังคมเพื่อ
สภามีความยึดโยงกับสังคมและชุมชนทองถิ่น เปนตัวแทนใหแกคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใน
การบริราชการสวนภูมิภาคในลักษณะตัวแทนทางวิชาชีพ (functional representation)
อํานาจหนาที่สําคัญของสภานี้คือกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และพิจารณากลั่นกรอง รวมทั้งรับรองจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
(subsidy) ที่ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นฝายตางๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตจากงบประมาณแผนดินของรัฐบาลที่ผานทางองคกรบริหารแบบพิเศษ
2. องคกรปกครองทองถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถิ่นเต็มที่
มี อํ า นาจในการออกข อ บั ญ ญั ติ รวมทั้ ง เพิ่ ม อํ า นาจในการจั ด การท อ งถิ่ น ในเรื่ อ งทางศี ล ธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชนการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม ประกาศหาม
เยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครองอยูดวย ฯลฯ การกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น
จะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชน องคกรปกครองทองถิ่นแบบนี้ตอง
พึ่งตนเองได มีการบูรณาการการและมีการจัดการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ one-stop services
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3. องคกรสภาผูรูทางศาสนาในระดับตําบล ไดมาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจาก
คณะกรรมการชุมชนผูนําศาสนาอองคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น สภานี้เปนที่
ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น เพื่อใหมีจุดเชื่อมตอ
ในแกนบริหารแบบ matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรนี้ควรจะตองเปนกรรมการโดยตําแหนงของ
องคกรปกครองทองถิ่นดวยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อใหมีอํานาจในการยับยั้งใน
กรณีที่ผูนําทองถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคกรที่มีอยูที่นา
พิจารณาคือสภาวัฒนธรรมที่ในปจจุบันมีอยูแลวโดยการจัดตั้งของกระทรวงวัฒนธรรมแตองคกรเดิม
ไมมีบทบาทหนาที่ในทางปฏิบัติมากนัก องคกรแบบนี้มีลักษณะแบบสภาซูรอที่กลาวถึงขางตนแตมี
ลักษณะผสมผสานกับองคกรดานอื่นที่ไมใชศาสนาอยางเดียว

Matrix Model of Decentralization and Integration
องคกรปกครองทองถิ่นในรูปแบบ อบต.

....

สภาภาคประชาสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต ง

Municipality

สภา
ผูรูทาง
ศาสนาใน
ระดับ
ตําบล

Tambon
Administrative
Organization
Township

สภา
ผูรูทาง
ศาสนาใน
ระดับ
ตําบล

Area-based
Orgaizations
$

$

$

งบประมาณ

$

$

$

$

โครงการ//กิจกรรม

ประชาชนในทองถิ่น

โดยการคัดเลือกหรือสรรหา

โดยการเลือกตั้งในแบบเดิม

องคกรประสานการบริหารงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(สถาบันสันติยุติธรรมฯ)
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การบริหารงาน
ทบวงการบริหารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต
Bureau of Southern Border Provinces Administration Affairs
(BSBA)
รัฐมนตรีทบวง

ปลัดบริหารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต

สมัชชาการปกครองชายแดนภาคใต

องคการบริหารสวนจังหวัด
รองปลัดทบวงฝายจังหวัด
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการเขต
สภาเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล

กํานัน /ผูใหญบาน

กรรมการหมูบาน
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4. ขอเสนอรูปการปกครองและบริหารแบบพิเศษเพื่อการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต จะสอดคลองกับลักษณะพิเศษ 3 อยาง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนําบวกกับระบบ
กฎหมายตามประเพณี (วิถีชีวิตอิสลามและมลายู ) และระบบการศึ กษาที่บูรณาการการศึกษาทาง
ศาสนากับ สามัญ สามองค ประกอบที่ สําคั ญของฐานชนชั้นนําแหงอํา นาจในสัง คมมุ สลิมป ตตานี
ยะลาและนราธิวาส
4.1 การปกครองดวยตนเองหมายความวา การปกครองแบบที่ใหอํานาจผูนําทองถิ่นในการ
จั ด การด ว ยตนเอง ชนชั้ น นํ า ทางศาสนาและผู นํ า ท อ งถิ่ น ควรมี อํ า นาจในการปกครองท อ งถิ่ น
องคประกอบคือมีชนชั้นนําทองถิ่นชวยกันปกครองและบริหารหรือระบบสภาซูรอ ตัดสินใจโดย
ปรึกษาหารือรวมกันในสภาชุมชน (deliberative democracy/dialogue) การปกครองทองถิ่นและการ
กระจายอํานาจทองถิ่นอยางเต็มที่ เชนการเลือกตั้งทองถิ่นในระบบเดิมที่มีอยู โดยผสมผสานการ
เลือกตั้งและการเลือกสรรผูนําทองถิ่นในแบบสภาซูรอ รูปแบบที่อาจจะตามมาในอนาคตคือการใช
รูปการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครเชนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามัญโดยให
ทองถิ่นจัดการดูแลกันเอง มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต และแผน
ยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ในอดีต รัฐไทยมองวาระบบการศึกษาดั้งเดิมของปตตานี
เปนตัวสรางความเขมแข็งของอัตลักษณมลายูมุสลิมปตตานี จึงเขามาเปลี่ยนระบบการศึกษาและ
กดดั น ให ย อมรั บ อั ต ลั ก ษณ แต ใ นป จ จุ บั น สถาบั นการศึ ก ษาควรจะเป น ศู น ย ก ารสร า งอั ต ลั ก ษณ
ผสมผสานหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและสร า งชนชั้ นนํ า ใหม ระบบการศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ ตาดี ก า
ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรเปนระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสายสามัญ
ผานระบบการวางแผนรวมกันในแผนยุทธศาสตรการศึกษา และรวมกันในการทํางานผานเวทีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการปกครองสวนภูมิภาค
4.3 พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก
ยุติธรรมชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอํานาจการเมืองการ
ปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นไววางใจตออํานาจของกฎหมาย
สวนการปกครองและการบริ หารในระดั บหมูบ านและชุ มชนจะต องปลอดภัย และมั่ นคงด วย ให
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให
สามารถอํานวยการใหเกิดการใชกฏหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามแนวทางเมื่อมี
การกําหนดวา “พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวยครอบครัวและมรดกใชบังคับ
ตั้งแต 1 ตุลาคม ในป พ.ศ. 2478 โดยใหขอบังคับสําหรับใชปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคง
ใชในจังหวัดปตตานี ยะลา และสตูลอยูตามเดิม” และแนวทางที่มีการประกาศใชกฎหมายอิสลามใน
จังหวัดชายแดนภาคใตในป พ.ศ. 2489 แตไมมีการดําเนินการในระยะตอมา
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การมี ศ าลทางศาสนาอิ ส ลามใช บั ง คั บ ต อ ประชากรมุ ส ลิ ม จะช ว ยให เ กิ ด การจั ด ระบบ
การศึกษาอิสลาม การกําหนดหลักสูตรการศึกษาบูรณาการศาสนา หลักสูตรโรงเรียนตาดีกา และมี
บทบาทชวยสนับสนุนในการจัดการเรื่องเงินอิสลาม เชนระบบเงินซากาต เปนตน
5. ระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2551 ตามโครงสรางใหมของกฏหมายฉบับนี้ผูใหญบานมีอายุการดํารง
ตําแหนงจาถึงเกษียนอายุ 60 ป ควรมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความ
มั่นคงและมีสวนรวมมากขึ้น คณะกรรมการหมูบานจะเปนรูปสภาซูรอของหมูบาน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับฐานราก คณะกรรมการหมูบานจะประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนงคือ
ผู ใ หญ บ า น ผู ช ว ยผู ใ หญ บ า น สมาชิ ก องค ก รปกครองท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รในหมู บ า น ส ว น
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหมจะมีผูนําศาสนา ผูนําปกครองทองถิ่น
ผูนําธรรมชาติ และปลัดอําเภอเปนที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษานี้จะตองทําหนาที่เหมือนสภาซู
รอชุ ม ชน โดยมี ก ารสนั บ สนุ นเชื่ อมโยงกั บ องค ก รปกครองท องถิ่ น และสภาประชาชนในระดั บ
ภูมิ ภาคที่ ตั้ง ขึ้นมา นอกจากนี้ หนวยการปกครองทองที่ ควรจะมี หน วยงานในด านความยุติธรรม
ชุมชนในระดับหมูบานโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําใหเกิดการยุติธรรมทางเลือก
ในอี ก ด า นหนึ่ ง ระบบการป อ งกั น ชุ ม ชนจะต อ งมี ชุ ด ชรบ. และตํ า รวจชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการยุติธรรมในหมูบาน พรอมกันนั้นก็จะมีที่ปรึกษาเทตนิคทางการทหารและความมั่นคง
โดยทหารหนวยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบัติการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณีที่มีปญหาความ
มั่นคง ในกระบวนการดังกลาว หนวยการปกครองทองที่เปนฐานสนับสนุนการปกคารองทองถิ่นและ
การปกครองสวนภูมิภาคโดยขึ้นตอจังหวัดและอําเภอในแบบเดิม แตจะสนับสนุนในดานการพัฒนา
และความมั่นคง
หนวยปกครองทองที่

คณะกรรมการหมูบาน (กม.)
ระบบการปองกันตนเองของชุมชน
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา
ในชุมชน (สภาซูรอ)
ระบบยุติธรรมชุมชน

ที่ปรึกษาความมั่นคง
ทางการทหาร
ตํารวจชุมชน
ชุดรักษาความสงบหมูบ าน
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นอกจากนี้ระบบการปกครองพิเศษยังตองมีความหลากหลายเชื่อมโยงเปนกลุมของระบบ
ยอยอีกหลายระบบที่สะทอนการตอสูทางสัญลักษณ ระบบยอยรองรับนี้มุงไปสูเปาหมายเดียวกันคือ
ปลดเปลื้องภาวะการตอสูแยงชิงสัญลักษณเพื่อแกปญหาความยุติธรรมในทางสังคม เศรษฐกิจและ
วั ฒ นธรรมไปพร อ มๆกั น ระบบย อ ยเหล า นี้ ไ ด แ ก ร ะบบการบริ ห ารในพื้ น ที่ พิ เ ศษที่ ซั บ ซ อ น
ประกอบดวยระบบผูนํา ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบการศึกษา ระบบราชการ
ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแยงและความมั่นคงในชุมชน
รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน ระบบยอยในที่นี้ประกอบดวย 10 ระบบเปน เกาะ
กันเหมือนรังนก (nested model) ซึ่งจะชวยอํานวยความยุติธรรมและแกความขัดแยงในจังหวัด
ชายแดนใตในที่สุด
ระบบพิเศษยอย
1. ระบบการบริหารพื้นที่พิเศษ
2. ระบบผูนํา
3. ระบบการปกครองทองถิ่น
4. ระบบยุติธรรม
5. ระบบการศึกษา
6. ระบบราชการ
7. ระบบพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
8. ระบบวัฒนธรรม
9. ระบบการจัดการชุมชน
10. ระบบสวัสดิการ

ลักษณะพิเศษของการบริหารและการเมือง
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (regional organization)
สภาประชาชน หรือสภาทองถิ่น หรือสภาอูลามะ
ผสมผสานการเลือกตั้งในระบบเกาหรือสภาซูรอ สภาวิชาชีพ
ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบกฎหมายแบบอิสลาม
ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งทางสามัญและศาสนาคุณธรรม
ระบบราชการแบบที่เปนตัวแทนตามสัดสวนประชากรในทองถิ่น
การลงทุนพิเศษในระบบเศรษฐกิจแบบมุสลิมโดยใหองคกรปกครอง
ทองถิ่นรับผิดชอบ
การใชระบบสองภาษาในสถานที่ราชการและในโรงเรียน
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและสานเสวนาความขัดแยงในชุมชน
กองทุนชุมชน กองทุนสหกรณแบบไรดอกเบี้ย องคกรซะกาต

กล า วโดยสรุ ป เพื่ อ ให ไ ด รู ป แบบการปกครองท อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมแนวคิ ด ที่ ไ ด ม าจาก
การศึกษาก็คือการผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะ
พิเศษของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้ งมีการจั ดการทรัพ ยากรหรื อ
งบประมาณของท องถิ่นใหพ อเพี ยงและมีป ระสิ ทธิ ภาพ มี ทั้ง องค ประกอบพรอมกับ การกระจาย
อํานาจ กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือการกระจายอํานาจตองทําในลักษณะผสมผสานที่ดึงเอาองคประกอบ
ในเนื้อหารูปแบบการปกครองทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการบริหารจัดการที่ดี
หรือหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณทางวัฒนธรรม และหลัก
คุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระดับ
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ยอยคือระดับตําบลและหมูบาน ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการคลังและการบริหารงานที่
ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลานี้เขาเปนหนวยใหญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในรูป
ทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตโดยไมขัดกับหลักการรัฐเดี่ยวของประเทศไทย
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