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ความนํา
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บทคัดยอ

การจัดการปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการเสนอรูปแบบการเมืองการ

ปกครองแบบธรรมาภิบาลหรือที่เรียกวา good governance มีความจําเปนอยางยิ่ง ภายใตเงื่อนไข

ดังกลาวการพัฒนาตัวแบบการปกครองในการแกปญหาที่สอดคลองกับทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิ

ติจึงเปนภารกิจที่สําคัญในทางวิชาการ คําถามแรกที่จะตองตอบก็คือทําอยางไรจึงจะไดอํานาจอัน

ชอบธรรม อันเปนที่ยอมรับจากทุกฝายในพื้นที่ทางสังคม ในเมื่อพื้นที่ทางสังคมดังกลาวได

กลายเปนสนามการแขงขันแยงชิงอํานาจในเชิงสัญลักษณในลักษณะที่ดุเดือดรุนแรง สังคมที่มี

ความขัดแยงเปนปฏิปกษตอกันในเร่ืองอัตลักษณอยูในสภาวะเหมือนกับการตอสูในสนามแหง

อํานาจภายในสังคม ซึ่งสนามดังกลาวประกอบไปดวยกลุมที่หลากหลาย โครงสรางการเมือง

ปกครอง รวมทั้งการจัดการโครงสรางอํานาจจะตองสอดคลองกับการตอสูทางสัญลักษณและ

กลายเปนสวนหน่ึงในการผลิตซ้ําของการตอสูเชิงสัญลักษณดังกลาวจึงจะชวยแกปญหาความ

ขัดแยงอยางยั่งยืน ขอสรุปเชิงแนวคิดที่จะตองนํามาพิจารณาก็คือ

1. ความสมดุล ในระบบของสิ่งที่มีชีวิตและในเวทีการตอสูเชิงสัญลักษณที่กําลังดําเนินอยู 

การที่เราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริหารเพื่ออํานวยการแกปญหาโดยมีความชอบธรรม

และสันติ จะตองอาศัยการวิเคราะหบริบททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอยาง ประเด็นที่

นาสนใจคือ “การปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติ” ซึ่งเปนการปกครองหรือ

การกระทําใดๆก็ตามที่ทําใหมนุษยและสังคมในการปกครองน้ันมีความสุขและอยูดีกินดี ใครก็

ตามที่จะขึ้นมาเปนผูนํา องคกรใดก็ตามที่จัดต้ังขึ้นมาจะตองมีความสามารถที่จะทําใหคนที่อยู

ภายใตการปกครอง คนที่อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษมีความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบ

สุข สิ่งที่ควรทําก็คือ สรางกลไกขึ้นมาโดยที่กลไกน้ีตองเกิดขึ้นจากประชาชนในทองถิ่นหลายฝาย

แลวเปนตัวสรางสมดุลอํานาจระหวางฝายตางๆขึ้นมาใหได

2. ความสํานึกในวัฒนธรรม สิ่งที่จะตองพิจารณาดวยคือ องคประกอบแหงสํานึกในอัต

ลักษณทางชาติพันธุและศาสนาซึ่งเปนตัวการที่สําคัญในการผลักดันความขัดแยง ทําใหเกิดความ

รุนแรง และเปนตัวแปรหลักในการแกปญหาในกระบวนการสรางสถาบันทางสังคมและการเมือง

ในทองถิ่น การแกปญหาในการปกครองจะสามารถแกปญหา “ความรูสึก” ในอัตลักษณดังกลาวได 

และจะตองทําใหเกิด “ความรูสึก” วามีความถูกตองและชอบธรรมในการแกปญหาเพื่อลดความ

กดดัน ปดกั้นและแยงชิงอัตลักษณชาติพันธุ ศาสนาและประวัติศาสตร การแกปญหาตามแนวคิด

ดังกลาวเปนการสนองตอบตอการตอสูเชิงสัญลักษณที่ดํารงอยูดวย จุดรวมในความรูสึกที่สําคัญใน

เชิงสัญลักษณก็คือการผสมผสานลักษณะพิเศษทางดานศาสนาและวัฒนธรรมใหเขากับการ



ii

ปกครองและการบริหาร เพื่อที่จะชวยใหเกิดการฟนคืนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่มีความ

ถูกตอง ความชอบธรรมและมีความยุติธรรมในการจัดการปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

3. ปญหาอํานาจรัฐ โครงสรางอีกตัวหน่ึงที่มีความสําคัญดวยก็คือการทําใหเกิดความเกาะ

เกี่ยวกับสังคมของโครงสรางรัฐ ในปญหาความขัดแยงน้ัน การจะแกปญหาได อยูที่ตัวแปรของรัฐ 

ความหมายก็คือ รัฐไดประกอบสรางตัวตนอยางไรและปฏิบัติหนาที่อยางไรในสภาพแวดลอมของ

พื้นที่ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธุ ขาราชการและ

เจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใครและมีวิธีการอยางไรในการเขาถึงและใหบริการกับประชาชนเพื่อ

สรางความเชื่อมั่นไววางใจ ในระดับทองถิ่นและหมูบานชุมชน ชนชั้นนําฝายปกครอง ฝายศาสนา

และการปกครองทองถิ่นมีปฏิบัติการอยางไร สามารถควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิด

ของสังคมและชุมชนไดหรือไม และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนํา

ในทองถิ่นดีหรือไมดีอยางไร จึงตองมีการแกปญหาดวยการปกครองและการบริหารทั้งระดับ

ภูมิภาคและทองถิ่น โดยที่จะตองสนใจลักษณะองคประกอบของรัฐในระดับภูมิภาคและทองถิ่น

เพื่อใหเกิดการผสมผสานและบูรณาการลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมใหเขากับลักษณะพิเศษ

การเมืองการปกครอง และอํานาจ การทําใหโครงสรางรัฐและระบบราชการมีความเปนตัวแทนทั้ง

ในดานคุณลักษณะทางประชากร ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหรัฐไมเปน

คนแปลกหนาของสังคม 

ขอเสนอรูปแบบการปกครองพิเศษท่ีผสมผสานและหลากหลาย 

เพื่อใหไดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสม แนวคิดที่ไดมาจากการศึกษาก็คือการ

ผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นและสวนภูมิภาคที่สอดคลองกับลักษณะ

พิเศษของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรือ

งบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคประกอบพรอมกับการกระจาย

อํานาจและฟนอํานาจอันชอบธรรมในชุมชนและสังคม กลาวในอีกแงหน่ึงก็คือการกระจายอํานาจ

ตองทําในลักษณะผสมผสานแบบสลับไขวที่ดึงเอาองคประกอบในเน้ือหารูปแบบการปกครอง

ทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมรัฐในระดับมห

ภาค ในที่น้ีการบริหารราชการในสวนภูมิภาคก็ตองมีการปรับและทําใหเกิดการจัดการที่ดีดวย 

รูปแบบดังกลาว จะดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทาง

ศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนในระดับยอยคือระดับ

ตําบล จนถึงจังหวัดและอนุภาค ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการคลังและการบริหารงาน

ที่ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลาน้ีเขาเปนหนวยใหญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

รูปแบบการบริหารในระดับภูมิภาคเชนน้ีอาจจะดึงเอาคุณลักษณะที่ดีของศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต. (Southern Border Provinces Administrative Center-SBPAC)
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มาใชใหเปนประโยชน องคกรน้ีจะประสานหนวยยอยของการปกครองทองถิ่นใหเปนองครวม โดย

ใหมีองคกรแบบที่มาจากการเลือกต้ังในองคกรระดับน้ีดวย คือ สมัชชาจังหวัดชายแดนภาคใต 

(Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในสวนน้ีจะเปนกระจายอํานาจแบบใหมใน

ลักษณะ “การมอบอํานาจ” (devolution) โดย ศอ.บต. จะเปนหนวยงานกึ่งอิสระในระดับภูมิภาคที่

เขามาดูแลการปกครองทองถิ่นแบบใหมซึ่งจะเปน“องคกรการจัดการและการบริหารพัฒนาแบบ

พิเศษ” (special development administration organization) ในการแกปญหาความขัดแยงและความ

รุนแรงในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสรางบูรณาการแหงชาติ

ผลที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการกระจายและบูรณาการจะทําใหเกิดการปกครอง

ทองถิ่นซึ่งมีองคประกอบเปนหลายแกน ประสานกันเปนตารางไขวดังน้ี

1. องคกรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต องคกรน้ีมี

ลักษณะคลายกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือศูนยอํานวยการ

ยุทธศาสตรสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (ศยส.) ตามขอเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ 

สมานฉันท (กอส.) หรืออาจจะใชรูปแบบองคกรอิสระอยางเชน “สถาบันสันติสุขยุติธรรม” โดยมี

การตราพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรทางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนในภาพกวางเพื่อใหเกิดกลไก

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่งองคกรแบบที่เสนอน้ีเปน

องคกรบริหารสวนภูมิภาคแบบใหมที่มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการและการแกปญหานโยบาย

ในการบริหารในสามจังหวัดภาคใต องคกรน้ีจะเปนที่รวมขององคกรปกครองสวนภูมิภาคและ

ทองถิ่น

ฐานะทางกฎหมายขององคกรน้ีจะเรียกวา “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ขึ้นตอ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทบวง มีฐานะเทียบเทาทบวงพิเศษ มีการปกครองสวนกลางและการ

บริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษในสวนภูมิภาค การปกครองพิเศษที่เรียกวา “ทบวงการบริหาร

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” มีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย มีปลัดทบวง รองปลัดทบวง

และผูอํานวยการเขตทําหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะขาราชการสวนภูมิภาคแบบพิเศษควบคูไป

กับองคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับ

นอกจากน้ีในการบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจังหวัดภาคใตยังควร

มี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อัน

เปนสภาประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนสภา

ที่ปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายภาคประชาชนประกอบดวยผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูรูทางการ

ศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งฝายปกครองและฝายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผู

ประสานนโยบายและแผน อํานวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่

นําลงไปสูระดับหนวยจังหวัด อําเภอโดยเฉพาะหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ เชนตําบล 
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เทศบาลและจังหวัด ดูแลแผนยุทธศาสตรการบริหารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไวทั้งหมด สมาชิกหรือองคประกอบองคกรสภาประชาชนระดับภาค 

(regional chamber) น้ีจะมาจากตัวแทนภาคสวนตางๆของสามจังหวัดชายแดนภาคใต กลาวคือมา

จากองคกรปกครองทองถิ่น สมาคมธุรกิจในสามจังหวัด สภาหอการคา สมาคมอุตสาหกรรม 

องคกรภาคประชาสังคม โรงเรียนสอนศาสนา องคกรทางศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ใน

ดานตางๆ เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย และการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพตางๆเชน ครู แพทย พยาบาล อนามัย 

ทนายความ นักธุรกิจผูประกอบการรายยอยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการคารายยอย 

เปนตน องคกรสภาสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมาจากการเลือกต้ังทางออมจากตัวแทนของแตละ

กลุมอาชีพและกลุมทางสังคมเพื่อสภามีความยึดโยงกับสังคมและชุมชนทองถิ่น เปนตัวแทนใหแก

คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตในการบริราชการสวนภูมิภาคในลักษณะตัวแทนทางวิชาชีพ 

(functional representation)

อํานาจหนาที่สําคัญของสภาน้ีคือกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และพิจารณากลั่นกรอง รวมทั้งรับรองจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 

(subsidy) ที่ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นฝายตางๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตจากงบประมาณแผนดินของรัฐบาลที่ผานทางองคกรบริหารแบบพิเศษ

2. องคกรปกครองทองถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม มาจากการ

เลือกต้ังโดยประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวน

ทองถิ่นเต็มที่ มีอํานาจในการออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอํานาจในการจัดการทองถิ่นในเร่ืองทาง

ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชนการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม 

ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครองอยูดวย ฯลฯ การกําหนดนโยบาย

ระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชน องคกรปกครองทองถิ่น

แบบน้ีตองพึ่งตนเองได มีการบูรณาการและมีการจัดการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ one-stop services

3. องคกรสภาผูรูทางศาสนาในระดับตําบล ไดมาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจาก

คณะกรรมการชุมชนผูนําศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น สภาน้ีเปน

ที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น เพื่อใหมีจุดเชื่อม

ตอในแกนบริหารแบบ matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรน้ีควรจะตองเปนกรรมการโดยตําแหนง

ขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อใหมีอํานาจในการ

ยับยั้งในกรณีที่ผูนําทองถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคกรที่มี

อยูที่นาพิจารณาคือสภาวัฒนธรรมที่ในปจจุบันมีอยูแลวโดยการจัดต้ังของกระทรวงวัฒนธรรมแต

องคกรเดิมไมมีบทบาทหนาที่ในทางปฏิบัติมากนัก องคกรแบบน้ีมีลักษณะแบบ “สภาซูรอ”ที่

กลาวถึงขางตนแตมีลักษณะผสมผสานกับองคกรดานอ่ืนที่ไมใชศาสนาอยางเดียว
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การบริหารงาน

ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
Southern Border Provinces Development Administration Bureau—

(SBPAB)

4. ขอเสนอรูปการปกครองและบริหารแบบพิเศษเพื่อการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต จะสอดคลองกับลักษณะพิเศษ 3 อยาง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนําบวกกับระบบ

ปลัดบรหิารกิจการจงัหวัดชายแดนภาคใต สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดน

ภาคใต

องคการบรหิารสวนจังหวัด

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ผูอํานวยการเขต

(นายอําเภอ – เดิม)

เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล

สภาเทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล

รองปลัดทบวงฝายจังหวัด

รัฐมนตรีทบวง

   กํานัน /ผูใหญบาน             กรรมการหมูบาน
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กฎหมายตามประเพณี (วิถีชีวิตอิสลามและมลายู) และระบบการศึกษาที่บูรณาการการศึกษาทาง

ศาสนากับสามัญ สามองคประกอบที่สําคัญของฐานชนชั้นนําแหงอํานาจในสังคมมุสลิมปตตานี 

ยะลาและนราธิวาส

4.1 การปกครองดวยตนเองหมายความวา การปกครองแบบที่ใหอํานาจผูนําทองถิ่นในการ

จัดการดวยตนเอง ชนชั้นนําทางศาสนาและผูนําทองถิ่นควรมีอํานาจในการปกครองทองถิ่น 

องคประกอบคือมีชนชั้นนําทองถิ่นชวยกันปกครองและบริหารหรือระบบสภาซูรอ ตัดสินใจโดย

ปรึกษาหารือรวมกันในสภาชุมชน การปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจทองถิ่นอยางเต็มที่

เชนการเลือกต้ังทองถิ่นในระบบเดิมที่มีอยู โดยผสมผสานการเลือกต้ังและการเลือกสรรผูนํา

ทองถิ่นในแบบสภาซูรอ รูปแบบที่อาจจะตามมาในอนาคตคือการใชรูปการปกครองทองถิ่นแบบ

พิเศษแบบกรุงเทพมหานครเชนการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด

4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามัญโดยให

ทองถิ่นจัดการดูแลกันเอง มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต และ

แผนยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ในอดีต รัฐไทยมองวาระบบการศึกษาด้ังเดิมของ

ปตตานีเปนตัวสรางความเขมแข็งของอัตลักษณมลายูมุสลิมปตตานี จึงเขามาเปลี่ยนระบบการศึกษา

และกดดันใหยอมรับอัตลักษณ แตในปจจุบันสถาบันการศึกษาควรจะเปนศูนยการสรางอัตลักษณ

ผสมผสานหลากหลายทางวัฒนธรรมและสรางชนชั้นนําใหม ระบบการศึกษาทั้งระดับตาดีกา 

ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรเปนระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสาย

สามัญผานระบบการวางแผนรวมกันในแผนยุทธศาสตรการศึกษา และรวมกันในการทํางานผาน

เวทีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการปกครองสวนภูมิภาค

4.3 พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก 

ยุติธรรมชุมชน โดยการประสานกับองคกรยุติธรรมของรัฐจะสรางความชอบธรรมในอํานาจ

การเมืองการปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นไววางใจตออํานาจ

ของกฎหมาย  สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและ

มั่นคงดวย โดยใหกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัด

ชายแดนภาคใตและนํามาสูการบังตับใชโดยเร็ว เพื่อใหสามารถอํานวยการใหเกิดการใชกฏหมาย

อิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามแนวทางในอดีตเมื่อมีการกําหนดวา “พระราชบัญญัติ

ประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวยครอบครัวและมรดกใชบังคับต้ังแต 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 และมีบทบาทชวยสนับสนุนในการจัดการเร่ืองเงิน

อิสลาม เชนระบบเงินซากาต เปนตน 

5.  ระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2551 ตามโครงสรางใหมของกฏหมายฉบับน้ีผูใหญบานมีอายุการ

ดํารงตําแหนงจนถึงเกษียณอายุ 60 ป ควรมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหมี

ความมั่นคงและมีสวนรวมมากขึ้น คณะกรรมการหมูบานจะเปนรูปสภาซูรอของหมูบาน เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก คณะกรรมการหมูบานจะประกอบดวยคณะกรรมการโดย

ตําแหนงคือผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก องคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกรในหมูบาน 

สวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหมจะมีผูนําศาสนา ผูนําปกครอง

ทองถิ่น ผูนําธรรมชาติ และปลัดอําเภอเปนที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาน้ีจะตองทําหนาที่

เหมือนสภาซูรอชุมชน โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองคกรปกครองทองถิ่น และสภาประชาชน

ในระดับภูมิภาคที่ต้ังขึ้นมา นอกจากน้ี หนวยการปกครองทองที่ควรจะมีหนวยงานในดานความ

ยุติธรรมชุมชนในระดับหมูบานโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําใหเกิดการยุติธรรม

ทางเลือก ในอีกดานหน่ึงระบบการปองกันชุมชนจะตองมีชุดชรบ. และตํารวจชุมชนเพื่อสนับสนุน

กระบวนการยุติธรรมในหมูบาน พรอมกันน้ันก็จะมีที่ปรึกษาเทคนิคทางการทหารและความมั่นคง

โดยทหารหนวยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบัติการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณีที่มีปญหาความ

มั่นคงตามดุลยพินิจของฝายความมั่นคงและการปรึกษาหารือกับชุมชน หนวยการปกครองทองที่

เปนฐานสนับสนุนการปกคารองทองถิ่นและการปกครองสวนภูมิภาคโดยขึ้นตอจังหวัดและอําเภอ

ในแบบเดิม แตจะสนับสนุนในดานการพัฒนาและความมั่นคง 

กลาวโดยสรุป เพื่อใหไดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมแนวคิดที่ไดมาจาก

การศึกษาก็คือการผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะ

พิเศษของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรือ

งบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคประกอบพรอมกับการกระจาย

อํานาจ กลาวในอีกแงหน่ึงก็คือการกระจายอํานาจตองทําในลักษณะผสมผสานที่ดึงเอา

องคประกอบในเน้ือหารูปแบบการปกครองทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการ

บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณทาง

วัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของ

ประชาชนในระดับยอยคือระดับตําบลและหมูบาน ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการคลัง

และการบริหารงานที่ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลาน้ีเขาเปนหนวยใหญในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตในรูปทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตโดยไมขัดกับหลักการรัฐเด่ียว

ของประเทศไทย 
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บทท่ี 1

บทนํา

ความสําคัญของปญหา

ปญหาใจกลางของการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนใตคือปฏิสัมพันธของกลุมและ

เครือขายทางสังคมผานกลไกการเมืองของชุมชนและสังคมเพื่อสราง “อํานาจการควบคุมทางสังคม”

สิ่งที่พึงปรารถนาก็คือ โครงสรางอํานาจและการใชอํานาจในระดับทองถิ่นที่มีความชอบธรรมซึ่ง

ต้ังอยูบนฐานคติที่วาในสังคมทุกแหงจะตองมีอํานาจการควบคุมทางสังคมที่ไดรับการยอมรับเชื่อถือ 

อํานาจถูกนํามาใชประโยชนในกระบวนการแยงชิงทรัพยากรของกลุมคนตางๆในกิจกรรมทาง

การเมือง ในการพัฒนาและในเร่ืองอ่ืนๆที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตทางการเมืองของชุมชน แบบแผน

หรือลักษณะของการใชอํานาจดังกลาวจะเกี่ยวของกับตัวแปรสําคัญสองสามตัวในเร่ืองการเมืองการ

ปกครองซึ่งก็คือ รูปแบบอํานาจรัฐ โครงสรางอํานาจของชนชั้นนําในทองถิ่นและกระบวนการมีสวน

รวมประชาธิปไตย1 ตัวแปรเหลาน้ีแสดงตัวออกมาในแงของการครอบครองและแยงชิงทรัพยากรทาง

การเมืองในรูปแบบตางๆ ในกระบวนการเลือกสรรผูนําทางการเมือง การแขงขันกันในทางการเมือง

และการแกปญหาความขัดแยงเผชิญหนากันในชุมชน 

แตสิ่งที่สําคัญในกระบวนการน้ีก็คือ อํานาจในการควบคุมของสังคมและของชุมชน จะตอง

มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสรางอํานาจความชอบธรรมของรัฐในการรักษาความสงบ การสราง

ความมั่นคงมนุษย การพัฒนาการทางการเมืองและการสรางสรรคพัฒนาทางเศรษฐกิจอันจะนํามาซึ่ง

ความยุติธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในพื้นที่ ตัวประกอบทั้งหมดน้ีจะตอง

ขับเคลื่อนไปพรอมกัน มีมาตรการปฏิบัติและตัวชี้วัดในทุกระดับ โดยสะทอนรูปแบบการปกครอง

การบริหารที่ดี หรือที่เรียกกันวา “good governance” ในทายที่สุดแลว การแสวงหารูปแบบการบริหาร

การปกครองตามแนวทางดังกลาวอาจจะนําไปสู “การจัดการและการบริหารพัฒนาแบบพิเศษ”

(special development administration organization) เพื่อชวยแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรง

ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

นอกจากน้ีแลว ในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ความสํานึกในภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตรของทองถิ่นเปนอีกตัวแปรหน่ึงที่มีความสําคัญดวย ผลที่ตามมาจากอิทธิพลของสํานึก

ในบริบทดังกลาวก็คือ ในชวงเวลาที่ผานมา มีสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาอยางจงใจใหกลายเปน “ความรูสึก

1 แนวคิดเร่ืองโครงสรางอํานาจ  (Power Structure) มองการเมืองเปนเร่ืองของการแยงชิงอํานาจของชนชั้นนําซึ่งเปนผลมาจากการ

กระจายอํานาจทรัพยากรทางการเมืองอยางไมเทาเทียมกันในแตละสังคม ปญหาอํานาจยังเกี่ยวกับเร่ืองการสรางเครือขายทางสังคมทั้ง

อยางเปนทางการและไมเปนทางการซึ่งเครือขายน้ีจะเปนเคร่ืองมือที่ทําใหอํานาจกระจุกตัวและกลายเปนรูปของสถาบัน  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 เวลาน้ี 

เหตุการณไดพัฒนามาจนถึงจุดที่วาปมเงื่อนของปญหาที่สําคัญก็คือสํานึกในอัตลักษณทางชาติพันธุ

และศาสนาในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรทางการเมืองเฉพาะ2 เปนตัวการสําคัญในการผลักดันการตอสู

ดวยความรุนแรง คําถามที่ตามมาก็คือถาหากการจัดการพัฒนา การสรางสถาบันและกระบวนการ

การเมืองในทองถิ่นไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม สามารถแกปญหา “ความรูสึก” ในอัตลักษณ

ดังกลาวได ระบบดังกลาวก็ควรจะมีความสามารถในการแกปญหาอ่ืนๆในที่น้ีไดเชนเดียวกัน เพราะ

มันจะเปนแกนกลางในกระบวนการจัดสรรแจกแจงอํานาจและสิ่งที่มีคุณคาในสังคม (รวมทั้งจัดการ

กับความขัดแยงและความรุนแรง) ที่มีความถูกตองและชอบธรรม3 ภายใตเงื่อนไขเชนวา ความชอบ

ธรรมของระบบการเมืองและการบริหารจึงมีความสําคัญมากและจะตองถูก “ตีความหมาย” ให

สอดคลองกับบริบทพิเศษเฉพาะดังกลาวดวย

นอกจากน้ี ประเด็นตอมาที่จะตองคิดพิจารณาก็คือ อํานาจอันชอบธรรมจะแสดงตัวออกมา

ในแงของการมีภาพความเปนตัวแทน (representation) อันเปนที่ยอมรับในพื้นที่ทางสังคม ความ

ยุงยากซับซอนเกิดขึ้นตามมาในเมื่อพื้นที่ทางสังคมดังกลาวไดกลายเปนสนามการแขงขันแยงชิง

อํานาจในเชิงสัญลักษณ (symbolic power) อยางดุเดือดรุนแรง4 สังคมที่มีความขัดแยงและเปน

ปฏิปกษตอกันในเร่ืองอัตลักษณจึงอยูในภาวะที่การตอสูแยงชิงสะทอนออกมาในรูปสนามแหง

อํานาจ (fields of power) ในพื้นที่ทางสังคม (social space) ซึ่งประกอบดวยกลุมที่หลากหลาย 

โครงสรางการเมืองการปกครอง รวมทั้งการจัดการโครงสรางอํานาจในสังคมการเมืองจะตองมี

ลักษณะสอดคลองกับความสมดุลในการตอสูเชิงสัญลักษณในพื้นที่ทางสังคมและกลายเปนสวนหน่ึง

ในการผลิตซ้ําของการตอสูเชิงสัญลักษณดังกลาวจึงจะมีพลังอํานาจในการจัดการความขัดแยงและ

ยั่งยืน เหตุที่พิจารณาเชนน้ันก็เพราะวาความซับซอนของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน

ตัวอยางที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนของการตอสูทางสัญลักษณ ปรากฏการณความรุนแรงที่เรา

มองเห็นเปนสวนหน่ึงของการตอสูแยงชิงในพื้นที่ทางสังคมซึ่งกอรูปขึ้นเปนภูมิลักษณทางสังคม

การเมือง (political topology) หรือระบบนิเวศสังคมแหงความขัดแยง (conflict ecosystem)

2 วาทกรรมทางประวัติศาสตรถูกนํามาใชในคําอธิบายทางการเมืองวาดวย “กบฏแบงแยกดินแดน” ซึ่งถูกอางโดยรัฐไทยและการตอสู

เพ่ืออิสรภาพหรือ “พลังแหงประวัติศาสตร” ซึ่งเปนวาทกรรมของประชาชนในดินแดนปตตานี คําอธิบายทั้งสองดานในสวนของวาท

กรรมรัฐ ดูใน ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตไทย, โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบาน 

ชุด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและคณะทํางานวาระ

ทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในสวนวาทกรรมการตอสูของทองถิ่น ดูใน ชัยวัฒน สถาอานันท ......
3 แนวคิดที่นักรัฐศาสตรมักกลาวถึงในเร่ืองระบบการเมืองเปนแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตรที่นักรัฐศาสตรอเมริกันอยางเชน David

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

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

เห็นตอโลกภายนอกที่ยากตอการที่จะเขาใจ

ขอสรุปก็คือความขัดแยงตองแกปญหาดวยการดวยการเมืองปกครอง เมื่อเปนเชนน้ีแลว การ

แกปญหาดวยรูปแบบการจัดการการเมืองการปกครอง (governance) จึงมีความจําเปน การพัฒนาตัว

แบบในการแกปญหาที่สอดคลองทั้งแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติจึงเปนภารกิจที่สําคัญในทาง

วิชาการ เพื่อตอบชุดของปญหาดังกลาว เราจะตองทําความเขาใจบริบททางประวัติศาสตรและ

เงื่อนไขรูปธรรมของความขัดแยงในปจจุบัน ความเขาใจดังกลาวจะตองอาศัยกรอบแนวความคิดใน

เร่ืองอํานาจรัฐ โครงสรางอํานาจในสังคม การตอสูเชิงสัญลักษณและความสัมพันธทางอํานาจ

ทางการเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยของสังคมที่มีความหลากหลาย และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ

ของตนเอง เมื่อทําความเขาใจและสังเคราะหในระดับแนวคิดแลว การไดขอมูลที่เปนจริงจากคนใน

พื้นที่จะชวยทําใหเราสามารถตรวจสอบกรอบแนวคิดและพัฒนาตัวแบบการปกครองและการบริหาร

ทองถิ่นที่ทั้งสอดคลองกับสภาพรูปธรรมของพื้นที่ในบริบททางประวัติศาสตรสังคม โครงสราง

อํานาจและสอดคลองกับกรอบแนวความคิดที่ต้ังไว 

น่ีเปนเหตุผลทางทฤษฎีที่การวิเคราะหเพื่อหาตัวแบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจะตองเร่ิมจากความเขาใจแนวคิดในเร่ืองรัฐและโครงสรางอํานาจ 

สัญลักษณและอํานาจเชิงสัญลักษณ รวมทั้งแนวคิดเร่ืองโครงสรางอํานาจในระบบนิเวศทางสังคม

แหงความขัดแยงเพื่อเปดกรอบแนวความคิดการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป

รัฐ อํานาจรัฐและโครงสรางอํานาจ 

แนวความคิดเร่ืองรัฐและอํานาจรัฐเปนประเด็นที่สําคัญในการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐที่พูด

ถึงในที่น้ีก็คือองคกรแหงอํานาจที่ผูกขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจเชิงกายภาพเหนือดินแดน

ซึ่งรวมถึงกองทัพ ระบบราชการ ศาลและตํารวจ5  ในทฤษฏีการเมืองที่วาดวยรัฐมีแนวคิดมากมายที่

สนับสนุนคําอธิบายดังกลาว รัฐเปนองคกรใชกําลังบังคับที่สามารถควบคุมเหนือดินแดนและ

ประชาชนภายในอาณาบริเวณของตน เมื่อเปนเชนน้ีองคการบริหาร การใชกฎหมาย การเก็บภาษี และ

องคกรที่ใชกําลังบังคับจึงเปนแกนแกนของรัฐทุกรัฐ องคการดังกลาวถูกจัดโครงสรางในแบบ

ลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ แตนักทฤษฎีรัฐในยุคใหมก็ยังมองรัฐในลักษณะที่ซับซอน

มากไปกวาน้ัน รัฐอาจจะมิใชเปนเพียงแครัฐบาลหรือการปกครองประเทศ แตเปนระบบที่สรางความ

ตอเน่ืองในการบริหาร การใชกฎหมาย ระบบราชการและการใชกําลังบังคับที่ไมทําเพียงแคมุงจัดการ

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

โครงสรางสัมพันธภาพภายในตัวของประชาสังคมดวย6

ในอีกดานหน่ึง มีแนวคิดที่มองวาอํานาจรัฐในสังคมสมัยใหมอาจจะไมใชอํานาจแบบองค

อธิปตย ที่รวมศูนยอยูที่เดียว เพราะอํานาจเปนสิ่งที่มีปรากฏอยูทุกที่ทุกแหงและมาจากทุกที่ทุกแหง

ในสังคม7 เมื่อเปนเชนน้ี รัฐอาจจะไมใชการใชอํานาจทางสถาบันอยางเดียวหรือมิใชผูผูกขาดการใช

อํานาจแตเพียงอยางเดียว รัฐจึงมิใชเพียงแคสถาบันทางกฎหมายแตเปนพลังทางสังคมอยางหน่ึง ซึ่ง

แสดงตัวออกมาเปนกลุมคนที่ใชอํานาจ (โดยอางความชอบธรรมทางกฎหมายหรือศีลธรรม) และรัฐ

เปนปฏิสัมพันธของการใชอํานาจในสภาพการณที่เปนจริงซึ่งเกิดขึ้นในระหวางเจาหนาที่รัฐกับบุคคล 

กลุมบุคคล ชนชั้นและชุมชน นอกจากน้ีแลว ยังเปนการสรางวาทกรรมแหงอํานาจของรัฐที่มี

ความหมาย สัญลักษณและเทคนิคแหงการใชอํานาจทําใหเกิดอํานาจที่แทจริงในบริบทเฉพาะของแต

ละสังคมและชุมชน ตัวตนที่รัฐแสดงออกก็คือโครงสรางระบบราชการ และโครงสรางบังคับเปน

ลําดับชั้น โครงสรางพื้นฐานทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอํานาจในการกระจายอํานาจ

การปกครอง การมองรัฐในแงที่วา น้ีทําให เราตองหันมาพิจารณารัฐในแบบที่มิใช เพียงแค

ความสัมพันธระหวางรัฐและสังคมเทาน้ัน แตมองรัฐใหลึกในแงความเกาะเกี่ยวผูกพันทางสังคมของ

รัฐ (social embeddedness of the state) ซึ่งมีความหมายวารัฐไดประกอบสรางตัวตนอยางไรและ

ปฏิบัติหนาที่อยางไรในสภาพแวดลอมของพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งในทางสังคม

วัฒนธรรมและชาติพันธุ ตัวอยางเชนขาราชการและเจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใครและมีวิธีการ

อยางไรในการเขาถึงและใหบริการกับประชาชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจ นอกจากน้ีในระดับ

ทองถิ่น ชนชั้นนําฝายปกครอง ฝายศาสนาและการปกครองทองถิ่นมีปฏิบัติการอยางไร สามารถ

ควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิดของสังคมและชุมชนไดหรือไม หรือทําไดในลักษณะ

อยางไร และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนําในทองถิ่นอยางไร น่ีเปน

ประเด็นที่ตองใหความสนใจในการศึกษาอํานาจรัฐในสังคมยุคใหม 

การมองวารัฐไดรับการสนองตอบและมีความชอบธรรมอยางไรในการปฏิบัติหนาที่ทําใหเรา

รูวารัฐประสบความสําเร็จหรือกลายสภาพเปน “รัฐที่ลมเหลว” รัฐที่ลมเหลวเปนภาวะที่ความเปนรัฐ

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

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

อํานาจควบคุมเหนือดินแดนและประชาชนซึ่งสามารถกําหนดและดําเนินการตามเปาหมายของตนไดโดยที่เปาหมายเหลานี้ไม

จําเปนตองเปนเปาหมายที่สะทอนขอเรียกรองและผลประโยชนของกลุมสังคม ชนชั้นและสังคมโดยรวม นี่ก็คือสิ่งที่เรียกวาความเปน

ตัวของตัวเองของรัฐซึ่ง  Skocpol  เรียกวา state autonomy
7 Michel Foucault อธิบายวาอํานาจไมมีสถาบัน ไมมีโครงสราง ไมใชความเขมแข็ง แตเปนชื่อที่ถูกเรียกขานตอคุณสมบัติพิเศษ

บางอยางในสถานการณในทางยุทธศาสตรอันซับซอนในสังคมหนึ่งๆ ประเด็นสําคัญคืออํานาจกับความรูมีความสัมพันธกัน ความรูคือ

ระบบความเชื่อที่กําหนดวาใครมีอํานาจเหนือกวาใครในสังคม ดูใน   Michel Foucault History of Sexuality, p.93.
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ไดพังทลายลงไปจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานความมั่นคง การศึกษาและการพัฒนา และไม

สามารถควบคุมมีอํานาจเหนือดินแดนของตนเองได8

โครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจ

เพื่อเขาใจรัฐใหมากยิ่งขึ้น เราอาจจะพิจารณารัฐและอํานาจรัฐในแงของโครงสรางอํานาจ

และสัมพันธภาพทางอํานาจ ซึ่งเกี่ยวของกับแนวคิดในการศึกษาชนชั้นนําและโครงสรางอํานาจใน

สังคม รวมทั้งเร่ืองที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมและชุมชน ในทางทฤษฎีน้ันชนชั้นนํา

อาศัยฐานของอํานาจที่มาจากความไมเทาเทียมกันในสถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่งและชื่อเสียง

เกียรติยศ ความสัมพันธทางอํานาจจึงเกิดจากความสัมพันธระหวางคนที่มีฐานทรัพยากรการเมืองใน

สังคมซึ่งไมเทาเทียมกันทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองและอํานาจที่แตกตางกันในแตละสังคมและ

ชุมชน ผลที่ตามมาจากโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมก็คือทําใหเกิดอํานาจใน

การควบคุมทางสังคม (social control) ซึ่งชนชั้นนําสามารถจัดการหรือใชอํานาจของกลุมตนเองได

ทั้งอยางเปดเผยและไมเปดเผยภายในชุมชน คําวา “อํานาจการควบคุมทางสังคม” น้ีมีความสําคัญและ

มีความหมายมาก มันมีความหมายทั้งในแงความเปนจริงของสังคมที่ทุกคนยอมรับอํานาจผูนํา ผู

อาวุโสและผูมีความรู มีคุณธรรม ฯลฯ ฐานของการยอมรับชนชั้นนําที่มาจากการยอมรับสถานภาพ

สังคม ชื่อเสียงเกียรติยศและความมั่งคั่ง9 นอกจากน้ีอํานาจทางสังคมยังมีความสําคัญในแงสัญลักษณ

และการสื่อสารทางการเมืองในชุมชน ผูนําจะมีความสามารถในการควบคุมสัญลักษณของการชี้นํา

สังคมใหเชื่อฟงและติดตาม ในขณะเดียวกันก็จะกลายเปนเปนเปาหมายของการตอสูเพื่อทาทาย

อํานาจภายในชุมชนดวย 

เร่ืองของการสื่อสัญลักษณหรืออํานาจเชิงสัญลักษณเปนประเด็นใหญที่มีการกลาวถึงกันมาก

ทั้งในทางรัฐศาสตรและในทางสังคมศาสตร ดังที่ไดเห็นจากประสบการณสถานการณความไมสงบ

ในประเทศตางๆ การกอการราย หรือการใชความรุนแรงเพื่อกอการรายถูกมองวาเปนการกระทําเพื่อ

สื่อความหมาย (communicative actions) ซึ่งถูกสรางขึ้นมาเพื่อกอผลกระทบตอความรูสึกของคนใน

สังคมโดยทําใหเกิดความหวาดกลัว เราอาจจะมองวาความรุนแรงหรือการกอการรายที่เกิดขึ้นเปน

ทางออกของความไมสมดุลทางอํานาจสังคมและการเมือง ในสถานการณดังกลาว การใชความ

รุนแรงแบบกอการรายมีเปาหมายสุดทายเพื่อที่จะโจมตี “อํานาจการควบคุมทางสังคม” 10 ในสภาพ

เงื่อนไขที่กลุมผูมีอํานาจดอยกวาพยายามที่จะใชอํานาจอิทธิพลเหนือคานิยม ปทัสถานทางสังคม และ

การประพฤติปฏิบัติตนของคนอีกกลุมหน่ึงที่มีอํานาจเหนือกวาตน ความรุนแรงที่กระทําตอ

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

AAPSS (May, 2006): 222-225.
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กระบวนการทางการเมืองและความรูสึกของคนในสังคมแสดงออกในวิธีการสองดานคือ การกอ

อาชญากรรมในเชิงสัญลักษณ (symbolic crime) และการกออาชญากรรมเพื่อการสงสัญญาณ (signal

crime) การกออาชญากรรมในเชิงสัญลักษณก็คือการโจมตีตอสิ่งที่เปนสัญลักษณทางการเมือง ตอ

สังคมและวัฒนธรรมที่ผูกอเหตุตองการจะตอตานโดยตรง ตัวอยางเชนการโจมตีตึกเวิรลเทรดของ

สหรัฐอเมริกาในกรณี 9/11 สวนการโจมตีเพื่อเปนการสงสัญญาณคือการสรางสื่อเพื่อสงสัญญาณแหง

ความไมปลอดภัยและสรางภัยคุกคามตอสภาพแวดลอมทางสังคมในชีวิตประจําวันที่ชีวิตของ

พลเรือนจํานวนมากอาจจะประสบกับความบาดเจ็บลมตาย11 จะเห็นไดวาเปาหมายสุดทายของการกอ

การรายก็คือการทําลายหรือการทําใหเกิดความไมแนนอนในความปลอดภัยในจิตสํานึกของสังคม

และทําใหเกิดความไมมั่นคงในกระบวนการทางการเมือง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการทําลายอํานาจการ

ควบคุมและทําใหเกิดความไรเสถียรภาพของระเบียบทางสังคมที่เกิดในชีวิตประจําวันเพื่อสรางระบบ

อํานาจใหมขึ้นมา

เมื่อถูกทาทายในหลายรูปแบบ รัฐจึงจัดการกับตัวเองและปรับตัวในหลายมิติเพื่อความอยู

รอดของตนเองในสภาพแวดลอมที่ซับซอน มีความเปนพลวัตและทาทาย รัฐจะตองอาศัยโครงสราง

อํานาจในสังคมและระบบราชการที่มีประสิทธิผลในการดําเนินการเพื่อสรางอํานาจการควบคุม 

นอกจากน้ีแนวคิดที่วารัฐจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลไดก็ตอเมื่อเปนอิสระจากความผูกพัน

กับสังคมหรือรัฐมีความเปนกลางอาจจะใชไมไดในโลกยุคปจจุบัน สภาพเชนน้ีเหมือนกับการที่เรา

พบวาตลาดจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อความสัมพันธในตลาดเกาะติดอยูกับความสัมพันธทางสังคม 

จึงดูเหมือนวารัฐก็จะตองมีความเกาะติดกับสังคม (embedded) ดวยเพื่อใหตนเองปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิผล จากประสบการณที่เปนจริงของหลายประเทศ สิ่งที่ปรากฏก็คือรัฐและโครงสราง

ทางสังคมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน12

อํานาจเชิงสัญลักษณ

Pierre Bourdieu เสนอแนวทางที่นาสนใจในการมองการเมืองแหงสัญลักษณ โดยวิเคราะห

อํานาจในแงของทุนทางสังคมและรูปการจิตสํานึก แนวคิดตามขอเสนอน้ีมองสภาวะของอํานาจใน

สังคมทั้งในแงที่เปนภววิสัยและอัตวิสัย ความเปนจริงทางสังคมมิไดอยูตรงที่เน้ือหาสาระของสรรพ

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 

ตํ่ากวา อยูระหวาง หรืออยูตรงกลาง เปนตน เมื่อมองสังคมในแงความสัมพันธ สิ่งที่จะตองพิจารณา

ในลําดับตอมาก็คือแนวคิดเร่ือง “สนามของอํานาจ” ซึ่งก็คือกลุมยอย (different fractions) ของชนชั้น

ที่ครอบงําสังคมซึ่งมีวิถีลีลาชีวิต (lifestyles) อันแตกตางกัน เพราะฉะน้ัน ถึงที่สุดแลว “ความเปนจริง

ทางสังคม” (social reality) จะถูกมองวาเปนปรากฏการณของสนามพลังหรือสนามแหงอํานาจ (field

of power) ซึ่งเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดในสังคม ทรัพยากรเหลาน้ีประกอบ

ไปดวย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ การครอบครองตนทุนเหลาน้ีกลับเปน

ตัวกําหนด “ความชอบธรรม และบทบาท” ในสนามแหงอํานาจซึ่งประกอบดวยความสัมพันธ

ดังกลาว นอกจากน้ีแลว การครอบครองตนทุนที่กลาวขางตน ยังเปนตัวสรางสํานึกในตําแหนงแหลง

ที่ของตนทั้งโดยที่รูตัวหรือไมรูตัว ซึ่งทําใหคนแตละคนมีความรูสํานึกตอที่ยืนของตนเอง (sense of

one’s place)

การวิเคราะหอํานาจเชิงสัญลักษณทําใหเรารูวา คนแตละคนถูกกําหนดตัวตนไปตามฐานะ

การครอบครองหรือขนาดการครอบครองของตนทุนทางทรัพยากรหรือตนทุนทางสังคม และพวกเขา

ยังอยูภายใตอิทธิพลของโครงสรางของทุนเหลาน้ีในพื้นที่ทางสังคมดวย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ 

“ภาพความเปนตัวแทน (representation)” ของตัวแสดงในสังคม (agents) จะแตกตางผันแปรไปตาม

ตําแหนงแหลงที่และผลประโยชนที่เกิดตามมาจากตําแหนงเหลาน้ัน และยังถูกกําหนดโดยสิ่งที่

เรียกวา habitus หรือ โครงสรางจิตสํานึก ความสํานึกรับรู และการประเมินคาตนเองซึ่งเกิดมาจากการ

อยูในตําแหนงแหลงที่ของสังคม habitus จึงเปนทั้งระบบแบบแผนในการปฏิบัติและความสํานึกตอ

การปฏิบัติ ซึ่งในตัวของมันเองทําใหเกิดการปฏิบัติ (practice) และ “ภาพความเปนตัวแทน 

(representation)” อันดํารงอยูเพื่อใหเกิดการยอมรับการแยกชั้นแยกประเภทของคนในพื้นที่ทางสังคม 

กลาวในอีกแงหน่ึง habitus คือสํานึกในตําแหนงแหลงที่ของตนเองและสํานึกในตําแหนงแหลงที่ของ

ผูอ่ืน 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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ระหวางกันและกันกับผูอ่ืน คุณสมบัติเหลาน้ีเมื่อถูกมองโดยคนที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันที่อยูใน

ฐานะแบบเดียวกันจะทําหนาที่เปนสัญญาณ (sign) เพื่อจําแนกแยกแยะความแตกตาง (distinctive

signs and signs of distinction) สัญญาณเหลาน้ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากจิตสํานึกหรือความจงใจของคน 

กลาวในอีกแงหน่ึง โดยผานการแจกแจงจัดสรรของคุณสมบัติตามโครงสรางของสังคม โลกไดแสดง

ตัวออกมาอยางเปนภววิสัยในฐานะระบบแหงสัญลักษณ (symbolic system) ซึ่งถูกจัดการไปตาม

ตรรกะแหงความแตกตาง หรือความแตกตางเชิงระยะทาง พื้นที่ทางสังคมมีแนวโนมที่จะปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะพื้นที่เชิงสัญลักษณหรือพื้นที่แหงวิถีชีวิตและกลุมแหงสถานภาพที่ถูกกําหนดโดยลีลา

วิถีชีวิตที่มีความแตกตาง (different lifestyles) ความสัมพันธทางสังคมบนฐานของการจัดสรร

ทรัพยากรและการครอบครองทรัพยากรทําใหเกิดสํานึกในตัวตนและการประเมินคา สํานึกเหลาน้ีคือ

ตัวกําหนดความสัมพันธทางสังคมอีกทีหน่ึง

องคประกอบที่สําคัญของอํานาจเชิงสัญลักษณในจุดน้ีก็คือ Habitus หรือที่นักวิชาการบางคน

แปลวา “นิจภาพ” อันเปนโครงสรางจิตสํานึกที่ชี้นําแนวทางการกระทําของปจเจกชน เปนการรับรู 

การตัดสินใจ การเสนอทางเลือกวาสิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา สิ่งน้ีปนตัวชวยสรางระเบียบและ

เอกภาพใหกับการกระทําของกลุมคนที่อยูภายในโครงสรางดังกลาว โดยที่ปจเจกชนที่กระทําสิ่ง

ดังกลาวไมรูตัววาการกระทําของตนอยูภายใตระบบกฏเกณฑ เน่ืองจากโครงสรางดังกลาวซึมซับเขา

ไปในบุคคลผานการปฏิบัติซ้ําแลวซ้ําเลาและผานการหลอหลอมทางสังคมอันยาวนานจนคนเราไม

สามารถตระหนักในระดับจิตสํานึกไดอยางชัดเจน ในขณะเดียวกัน ความไมตระหนักในระดับ

     ตําแหนงแหลงที่ในความสัมพันธทางสังคม

ความสัมพันธ&

ความแตกตาง

กรอบความสํานึกและการตระหนักในคุณคาของการปฏิบัติ การเรียนรู และการประเมินคา

Habitus

         พ้ืนที่เชิงสัญลักษณ

ตัวแบบความเปนจริงของ Bourdieu
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จิตสํานึกก็ทําใหโครงสรางดังกลาวมีลักษณะหละหลวม ไมชัดเจนตายตัวและเปดชองใหการกระทํา

ของปจเจกบุคคลสงผลกระทบตอโครงสรางได14

ดังน้ัน habitus จึงเปนทั้งโครงสรางที่กําหนดการกระทําและถูกกําหนดโดยโครงสรางของ

การกระทํา ปจเจกบุคคลในโครงสรางน้ีมีฐานะเปนนักยุทธศาสตรซึ่งการอยูในกรอบของ habitus ก็มี

โอกาสในการด้ินรนตอสูกับกฎ ระเบียบ กติกา ตางๆโดยมีผลประโยชนอันไดมาจากอํานาจเปนเดิม

พัน ความสํานึกรับรูในโลกทางสังคม เปนผลผลิตจากโครงสรางทวิลักษณะ (double structuring)

กลาวในแงภววิสัย ความรับรูถูกจัดการในทางสังคมเพราะคุณสมบัติที่มีอยูในตัวบุคคลหรือสถาบัน

แสดงตัวออกมาในลักษณะผสมผสานซึ่งใหโอกาสในการพัฒนาที่ไมเหมือนกัน ในอีกดานหน่ึง 

สํานึกตอโลกแหงความเปนจริง ถูกจัดใหเปนระบบเพราะแบบแผนโครงสรางความสํานึก ที่ถูก

กําหนดในภาษาซึ่งแสดงออกใหเห็นในความสัมพันธของอํานาจในเชิงสัญลักษณ กลไกทั้งสอง

ทํางานรวมกันเพื่อสรางโลกแหงสามัญสํานึก ทําใหเกิดการยอมรับขีดตํ่าสุดของฉันทานุมัติในโลก

ทางสังคม

เมื่อการวิเคราะหมาถึงจุดน้ี เรามองวาโครงสรางการเมืองปกครอง รวมทั้งการจัดการ

โครงสรางอํานาจในสังคมการเมืองจะตองสอดคลองกับโครงสรางอํานาจและการตอสูเชิงสัญลักษณ

ในพื้นที่ทางสังคมและกลายเปนสวนหน่ึงในการผลิตซ้ําของการตอสูเชิงสัญลักษณดังกลาวจึงจะมี

พลังอํานาจในการจัดการความขัดแยงและแกไขปญหาในสังคมอยางยั่งยืน  เหตุที่พิจารณาเชนน้ันก็

เพราะวาความซับซอนของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนของการตอสูทางสัญลักษณที่รุนแรงและเขมขน เพราะปรากฏการณการตอสูที่เรามองเห็นเปน

สวนหน่ึงที่สําคัญของการตอสูเชิงสัญลักษณในพื้นที่ทางสังคมซึ่งประกอบดวยภูมิลักษณทางสังคม

ของปตตานี ยะลา นราธิวาส  กระบวนการและผลที่เกิดจากการตอสูในพื้นที่ทางสังคมคือสิ่งที่เปน

ปญหาความซับซอนที่แสดงออกมาใหเห็นตอโลกภายนอกที่ยากตอการที่จะเขาใจ

เพื่อขยายภาพใหชัดเจนขึ้น ปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน

เวทีที่สะทอนความสัมพันธที่ทับซอนและเกาะเกี่ยวกันของการตอสูทางสัญลักษณจากคนและกลุม

ทางสังคมในพื้นที่ดังกลาว การตอสูน้ีแสดงออกในแงบทบาทของคนที่อยูใน “สนามแหงอํานาจ” ซึ่ง

มีการแยงชิงความชอบธรรมในการอธิบายปรากฏการณในสนามแหงน้ี เพื่อขยายความใหเห็นชัดถึง

ลักษณะพิเศษของการตอสูในสนามอํานาจ เราควรมองวาในพื้นที่ทางสังคมมีสนามการแขงขันยอยๆ

อยูหลายสนาม สนามเหลาน้ีเหลื่อมล้ําทับซอนกัน มีทั้งเชื่อมตอกันและแยกเปนอิสระจากกันใน

บางสวน สิ่งที่เปนปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในรูปแบบตางๆไมใชสะทอนประเด็นหรือ

เน้ือหาการเมืองที่กลุมตางๆแสดงออกมาแตเพียงอยางเดียว 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 

กลาวในอีกแงหน่ึง ปญหาที่มองเห็นเปนการตอสูขัดแยงในเร่ืองการสรางภาพความเปน

ตัวแทนในเวทีหรือสนามที่แตกตางกัน การตอสูดังกลาวอาจจะเกี่ยวกันหรือไมเกี่ยวกันก็ได เชน 

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

ทางการเมืองการเลือกต้ัง (รวมทั้งสนามรบ การซุมโจมตีทหาร การฆารายวันและการพนสีตัวอักษร

หรือสัญลักษณบนปายหรือตามถนน การแจกใบปลิว การปลอยขาวลือ!) เวทีเหลาน้ีเปนสนามการ

ตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจความชอบธรรมในการอธิบายสังคมและเปนเวทีตอสูเพื่อภาพการเปนตัวแทน 

(representation)ในสนามแหงอํานาจ ดังน้ัน การสรางสัญลักษณจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลง

อํานาจหรือความสัมพันธทางอํานาจเพื่อควบคุมสังคมหรือ “สรางความชอบธรรมในการอธิบาย

ตีความ” โลกแหงความเปนจริง   

ในทางการเมือง กระบวนการตระหนักรูและสํานึกในคุณคาตอวัตถุทางสังคมแสดงตัว

ออกมาได ในหลายวิถีทาง เพราะฉะน้ัน ภายใตกระบวนการดังกลาว การตอสูเชิงสัญลักษณจึงยิ่งมี

ความหมายลึก เพราะการใหความหมายของวัตถุทางสังคมจะ “มีความไมแนนอนและคลุมเครือ”

ดํารงอยูดวย (สิ่งน้ีมักจะเกิดขึ้นในกระบวนการสรางสัญลักษณของสังคมทุกแหง) เพราะฉะน้ันการ

ใหความหมายและภาษาจึงมีความยืดหยุนปรับตัวได (semantic elasticity) ทําใหเกิดความแตกตาง

ความรูสึกและความคิดเห็น ในขณะเดียวกัน “เงื่อนไข” ดังกลาวก็จะกลายเปน “พื้นที่ใหมีการตอสูเชิง

สัญลักษณ” ซึ่งหมายความถึงการแยงชิงอํานาจในการสรางและยัดเยียดทัศนคติที่มีความชอบธรรมใน

การมองโลกของฝายตางๆในพื้นที่ทางสังคม ปมเงื่อนที่สําคัญในการตอสูน้ีก็คือ “จุดกึ่งกลางในพื้นที่

ทางสังคม” ที่มีการตอสูทางความหมายกันมากที่สุด ซึ่งถูกเรียกวาพื้นที่กึ่งกลาง (intermediate

positions) กระบวนการในจุดระหวางกลางน้ีมีความไมแนนอนสูงสุดดวย ณ จุดน้ี และผลที่ตามมาก็

คือ ในพื้นที่ดังกลาวยุทธศาสตรการตอสูเชิงสัญลักษณก็จะมีความเขมขนยิ่ง
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โครงสรางอํานาจในระบบนิเวศทางสังคมแหงความขัดแยง

ความเขาใจเร่ืองอํานาจในแงระบบแหงสัญลักษณดังกลาวขางตนชวยใหเรามองเห็นมิติที่

ลึกซึ้งในพื้นที่ทางสังคมที่ประกอบดวยสนามอํานาจหรือการตอสูของกลุมตางๆเพื่อแยงชิงอํานาจ

ความชอบธรรมในการตีความโลกแหงความเปนจริง แนวคิดดังกลาวเมื่อมาใชในการวิเคราะหสังคม

ที่มีความขัดแยงและความรุนแรงเกิดขึ้นไปแลว ความยุงยากซับซอนก็มีมากยิ่งขึ้น มีแนวทางการ

วิเคราะหอีกแนวหน่ึงมองวาในสังคมที่มีความรุนแรงการใชอํานาจและปะทะกันระหวางกลุมตางๆ

แสดงออกมาในลักษณะคลายกับระบบนิเวศและสภาพแวดลอมธรรมชาติ ยิ่งในสังคมที่มีความ

รุนแรงและการกอการรายสภาพความรุนแรงก็จะยิ่งสะทอนลักษณะของความไมแนนอนของการ

ตอสูระหวางกลุมทางสังคมตางๆในลักษณะของระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น 

ดังเชนแนวคิดของ David J. Kilcullen ที่พยายามวิเคราะหความรุนแรงในสังคมของอิรักเพื่อ

แสวงหาคําตอบเกี่ยวกับยุทธศาสตรของการทําสงครามตอสูกับการกอความไมสงบของกองทัพ

สหรัฐอเมริกาในอิรัก การวิเคราะหดังกลาวใชแนวคิด “พื้นที่ทางการเมือง” ที่มีลักษณะคลายกับ 

“พื้นที่ทางสังคม” และ “สนามอํานาจ” ของ Bourdiue ขอแตกตางก็เพียงแตวาเขามองพื้นที่ทางสังคม

และการตอสูทางสัญลักษณในสภาพของสงครามกลางเมืองและการกอความไมสงบ ขอสมมติฐานที่

สําคัญก็คือ “ความสัมพันธทางสังคมและเครือขายทางสังคม” เปนตัวการที่สําคัญที่สุดของการเกิด

สงครามและการกอความไมสงบ เพราะวา “คนไมถูกผลักใหเปนกบฏจากอุดมการณ แตถูกดึงใหเขา

ไปเพราะเครือขายทางสังคม”15 นอกจากน้ีแลว ประเด็นการวิเคราะหไดถูกยกขึ้นไปอีกระดับเปนเร่ือง

ของระบบนิเวศทางสังคม คําอธิบายดังกลาวก็คือในสภาพเงื่อนไขสังคมที่เกิดความรุนแรง การตอสู

ระหวางกลุมฝายตางๆจะมีความรุนแรงคลายกับการตอสูของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยา โดย 

Kilcullen มองวา16 การกอความไมสงบ (insurgency) ก็คือการตอสูเพื่อควบคุมพื้นที่ทางการเมืองที่อยู

ในภาวะแกงแยงแขงขันกันระหวางรัฐ (หรือกลุมรัฐ) และกลุมที่ทาทายรัฐกลุมหน่ึงกลุมใดหรือ

หลายๆกลุม โดยที่กลุมเหลาน้ีมีฐานอยูบนการสนับสนุนของประชาชน การกอความไมสงบเปนการ

ลุกขึ้นสูของประชาชนที่เติบโตพัฒนาการมาจากเครือขายทางสังคมและดําเนินการโดยผานเครือขาย

ทางสังคมที่เกิดขึ้นมากอนการเกิดเหตุการณ (อาจจะเปนหมูบาน เผา ครอบครัว กลุมละแวกบาน กลุม

ทางการเมืองหรือศาสนา) และการกอความไมสงบน้ีจะดํารงอยูภายใตสภาพแวดลอมทางสังคม ใน

สภาพเงื่อนไขของความไมเปนทางการและสภาพทางวัตถุที่มีความซับซอน เราจึงควรจะมองสภาวะ

แวดลอมเหลาน้ีเหมือนกับระบบนิเวศในอีกแบบหน่ึง

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

2006.
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การกอความไมสงบจึงรวมเอากิจกรรมและบทบาทของตัวแสดงที่มีความเปนอิสระแตมี

ความเชื่อมโยงกันแตละคนก็มุงแสวงหาหนทางที่ไดประโยชนสูงสุดเพื่อความอยูรอดและ

ผลประโยชนตอบแทนในสภาพแวดลอมที่สับสนอลหมาน และปะทะเผชิญหนากัน เมื่อตกอยูใน

เงื่อนไขที่เปรียบเสมือนสภาพแวดลอมแหงระบบนิเวศ ตัวแสดงเหลาน้ีมีพัฒนาการและมีการปรับตัว

อยางตอเน่ือง บางก็แสวงหาความชํานาญพิเศษที่จะทําใหตัวเองอยูรอดปลอดภัยอยางมั่นคง ในขณะที่

ตัวแสดงตัวอ่ืนกลายเปน “นักลา” ในสภาพระบบนิเวศดังกลาว ตัวแสดงบางตัวดํารงอยูแลวใน

สภาพแวดลอมกอนเกิดความขัดแยง พวกน้ีประกอบไปดวยการปกครอง กลุมชาติพันธุ กลุมเผาพันธุ 

กลุมเครือญาติสายตระกูล หรือชุมชน กลุมทางชนชั้น ทั้งประชากรในเมืองและในชนบท และ

สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม ในหวงเวลาปกติ ตัวแสดงเหลาน้ีจะประพฤติตนในแบบที่มีทั้งความ

รวมมือรวมใจกันและแขงขันกันในบางคร้ัง แตในขณะปจจุบันของสงครามในอิรัก เน่ืองจากการตอสู

เพื่อแยงชิงอํานาจภายใน พวกเขาหันมาเผชิญหนาปะทะสูรบกันและทําลายลางกัน การแขงขันกัน

อยางสงบสันติและความตึงเครียดแบบสรางสรรคซึ่งรักษาสังคมไวในภาวะปกติไดถูกปนใหเกินเลย

ขอบเขตของการควบคุม ความขัดแยงไดกลายเปนตัวคุกคามทําลายสังคมทั้งสังคม 

สภาพแวดลอมใหมน้ียังทําใหเกิดตัวแสดงใหมดวย คนพวกน้ีประกอบไปดวยองคกรจัดต้ัง

กองกําลังอาวุธในทองถิ่น และกลุมติดอาวุธตางชาติที่ถูกดึงเขามาสูความขัดแยงจากภายนอก 

บอยคร้ังที่องคกรเหลาน้ีรวมถึงกองกําลังตอตานความไมสงบของประเทศตางชาติ (เชนสหรัฐอเมริกา

ในอิรัก) ผูกอการรายตางชาติเปนตัวเพิ่มความขัดแยงและทําใหความขัดแยงเปลี่ยนจากเร่ืองหน่ึงไปสู

อีกเร่ืองหน่ึงเพื่อดําเนินการตามวาระของตนเอง นอกจากน้ีความขัดแยงยังทําใหเกิดผูลี้ภัย ผูถูกบังคับ

ใหยายถิ่นฐาน และบางคร้ังเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานจํานวนมหาศาล มันทําใหเกิดการโยกยายฐาน

ทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดสภาวะการวางงาน และอาชญากรรม และไดสรางกลุมติดอาวุธตางๆเชนกลุม

โจร กลุมนักคายาเสพติด กลุมนักคาของเถื่อนและนักคาในตลาดมืด    
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สิ่งที่สําคัญในการวิเคราะหระบบแบบน้ีก็คือ จะตองยอมรับวากองกําลังของรัฐหรือฝายที่เปน

ผูตอตานการกอความไมสงบมิไดอยูนอกระบบนิเวศน้ี เวทีของการปฏิบัติการสงครามจึงมิใชแผน

ผาใบที่รัฐเปนผูถือพูกันละเลงงานศิลปะฝายเดียว แตมันเปนระบบแหงสิ่งมีชีวิตที่มีพลวัตเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงสนองตอบการกระทําของฝายรัฐและจําเปนที่จะตองมีการประเมินความสมดุลระหวาง

การแขงขันตอสูของพลังฝายตางๆอยางตอเน่ือง  

Kilcullen ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่ทําใหตัวแสดงบทบาทฝายตอตานการกอความไมสงบแตกตางไป

จากฝายอ่ืนก็คือเจตนาหรือความมุงหมาย ฝายตอตานการกอความไมสงบจะเหมือนกับตัวแสดงอ่ืนๆ

ก็คือตองการจะเพิ่มโอกาสความอยูรอดและอิทธิพลของฝายตนใหมากที่สุด และขยายพื้นที่ซึ่งฝาย

ตนเองควบคุมอยู แตสิ่งที่ตางกับตัวแสดงฝายอ่ืน (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูกอความไมสงบ) ก็คือ ฝาย

ตอตานการกอความไมสงบมีเจตนาที่จะลดปจจัยแหงการทําลายลาง ลดการปะทะเผชิญหนา และ

พยายามทําใหระบบกลับไปสูภาวะปกติที่มีปฏิสัมพันธในสังคมแบบแขงขันกันอยางสงบสันติ 

ลักษณะเชนน้ีบางคร้ังเราเรียกวา “การนําไปสูประชาธิปไตย” แตแนนอนวากระบวนการ

ประชาธิปไตยที่ไรรากฐานอันแข็งแกรงของประชาสังคมอาจจะนําไปสูความไรเสถียรภาพ และความ

ขัดแยงที่ไมจบสิ้น ดังน้ันไมวาเปาหมายทางการเมืองจะเปนเชนใด วัตถุประสงคในทางปฏิบัติของ

การตอตานการกอความไมสงบก็คือทําใหเกิด “มาตรการการควบคุมในสภาพแวดลอมทั้งหมด” ใน

สภาวะแวดลอมที่ซับซอนเต็มไปดวยตัวแสดงหลายตัวเชน คําวา “การควบคุม” ไมไดหมายความถึง

การบังคับใหเกิดระเบียบดวยการครอบงําอยางไมมีการต้ังคําถาม แตหมายความถึงการทําใหเกิดความ

รวมไมรวมมือกันในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวรวมกัน

ระบบนิเวศของความขัดแยง (Conflict Ecosystem)
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กลาวโดยสรุป กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีมุงไปที่แนวความคิดเร่ืองรัฐและอํานาจรัฐซึ่ง

เปนองคกรแหงอํานาจที่ผูกขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจเชิงกายภาพเหนือดินแดนและ

ประชาชน แตในการศึกษาเร่ืองการเมืองการปกครอง เรามองรัฐและอํานาจในมิติอ่ืนๆดวย รัฐอาจจะ

มิใชเปนเพียงแครัฐบาลหรือการปกครองประเทศ แตเปนระบบที่สรางความตอเน่ืองในการบริหาร 

การใชกฎหมาย ระบบราชการและการใชกําลังบังคับ รัฐไมเพียงแคมุงจัดการความสัมพันธระหวาง

ประชาสังคมและอํานาจรัฐเทาน้ัน รัฐยังอํานวยการใหเกิดโครงสรางสัมพันธภาพภายในตัวของ

ประชาสังคมดวย ดังน้ันรัฐจึงถูกมองวาเปนพลังทางสังคมอยางหน่ึง การเปนพลังทางสังคมทําใหรัฐมี

ความหมายรวมไปถึงกลุมคนที่ใชอํานาจรัฐและปฏิสัมพันธของการใชอํานาจในสภาพการณที่เปน

จริง ที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ัน อํานาจรัฐยังเกี่ยวกับการสรางวาทกรรมแหงอํานาจที่มีความหมาย สะทอน

ความเปนสัญลักษณและเทคนิคแหงการใชอํานาจซึ่งทําใหเกิดอํานาจที่แทจริงในบริบทเฉพาะของแต

ละสังคมและชุมชน อํานาจที่แผกระจายไปทั่วสังคมยังทําใหเกิดการควบคุมทางสังคมและการตอสู

เพื่ออํานาจในสังคม

จากการมองรัฐในมิติทางสังคมและระบบสัญลักษณดังกลาวขางตนทําใหลักษณะของรัฐและ

อํานาจรัฐในโลกแหงความจริงมีความเปนพลวัต เราอาจจะพิจารณาตัวตนของรัฐในแง “การเกาะ

เกี่ยวกับสังคมของรัฐ” คําถามที่ตามมาก็คือรัฐไดประกอบสรางตัวเองขึ้นมาอยางไรและปฏิบัติหนาที่

ของตนเองไดอยางไรในสภาพแวดลอมของพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทั้งในทางสังคม

วัฒนธรรมและชาติพันธุ ในสวนของความเขาใจตอระบบอํานาจแบบน้ี ในระดับชุมชนเรายังควรมอง

ลึกไปถึงชนชั้นนําซึ่งอาศัยฐานของอํานาจที่มาจากความไมเทาเทียมกันในสถานภาพทางสังคม ความ

มั่งคั่งและชื่อเสียงเกียรติยศ ความสัมพันธทางอํานาจเกิดจากความสัมพันธระหวางคนที่มีฐาน

ทรัพยากรการเมืองซึ่งไมเทาเทียมกันจนทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองและโครงสรางอํานาจที่แตกตาง

กันในแตละชุมชน ผลที่ตามมาจากพลวัตโครงสรางอํานาจก็คือเกิดอํานาจในการควบคุมทางสังคมที่

แตกตางกัน นอกจากน้ี การใชอํานาจทางสังคมในแตละชุมชนยังแสดงออกมาในแงสัญลักษณและ

การสื่อสารทางการเมืองในชุมชนตางๆ ผูนําจะมีความสามารถในการควบคุมสัญลักษณการชี้นํา

สังคมใหเชื่อฟงและติดตาม สภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเปน

เคร่ืองมือที่อิงอยูกับการใหความหมายและคุณคาเชิงสัญลักษณและมีพลังครอบงําไมแพอํานาจแบบ

อ่ืนหรืออาจจะมากกวา เพราะการครอบงําทางอํานาจไมสามารถจะบรรลุผลอยางสมบูรณไดหากผูมี

อํานาจไมสามารถเปนผูครอบครองทุนทางวัฒนธรรมได ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตกเปนเปาของ

การตอสูเพื่อทาทายอํานาจดวย ดังที่ไดเห็นในสถานการณความไมสงบที่การใชความรุนแรงเพื่อกอ

การรายถูกมองวาเปนการกระทําเพื่อสื่อความหมาย เปาหมายสุดทายของการกอการรายก็คือการ

ทําลายหรือการทําใหเกิดความไมแนนอนในความปลอดภัยภายในจิตสํานึกของสังคมและทําใหเกิด

ความไมมั่นคงในกระบวนการทางการเมืองผลที่ตามมาก็คือการทําลายอํานาจการควบคุมและทําให

เกิดความไรเสถียรภาพของรัฐโดยรวม
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จากกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน นํามาสูความพยายามในการหาคําตอบโจทยที่สําคัญใน

การศึกษารูปแบบการปกครองที่ เหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต  ประเด็นที่สําคัญก็คือ 

“ความรูสึก” ในเร่ืองความแตกตางทางชาติพันธุและศาสนาในอดีต และถูกสรางใหเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน17 ความรูสึกดังกลาวเปนเงื่อนไขทําใหเกิดปญหาความรุนแรงไดอยางไรในพื้นที่และถูกสราง

ใหเกิดขึ้นอยางไรในระยะหลัง18 ปจจัยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณสงผลตอการเลือกปฏิบัติ ความไม

ยุติธรรมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารราชการในระดับทองถิ่นและสงผลกระทบตอ

ปญหาตางๆรวมทั้งปญหาความรุนแรงในพื้นที่ไดอยางไร เมื่อทําการวิเคราะหในระดับแนวคิด สิ่งที่

เปนมิติพื้นฐานก็คือเร่ืองของ “อํานาจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางอํานาจ และอํานาจการควบคุม

ของสังคม”

เพื่อตอบปญหาเชนที่วา การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะหปญหาการเมืองการปกครองในระดับ

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 งานวิจัยน้ีจะพยายามเสนอตัวแบบการปกครองการบริหารและการจัดการรูปแบบรัฐและ

ประชาสังคมเพื่อแกปมปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อที่วา ในทายที่สุดพลังสังคมและอํานาจที่มี

ความชอบธรรมและมีประสิทธิผลในโลกแหงความเปนจริงจะเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดสังคมที่สันติสุข

อยางแทจริง

17 ความรูสึกหวาดระแวงและไมไววางใจ รวมทั้งความเกลียดชังเกิดจากปญหาอัตลักษณ ในเร่ืองมลายู ประวัติศาสตรปตตานีและ

ศาสนาอิสลาม โปรดดูการวิเคราะหใน ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรีและคณะ “การเมืองชายขอบกับการใชความรุนแรงและการเมืองแหงอัต

ลักษณในจังหวัดชายแดนภาคใต” ใน คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมกับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เมืองไทยระยะเปลี่ยนผาน รวมผลงานวิจัย การประชุม

วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติคร้ังที่ 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

โดยไดดําเนินการดังตอไปน้ีคือ 

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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บทท่ี 2

ความคลี่คลายทางประวัติศาสตรของโครงสรางอํานาจปตตานี

วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจชนชั้นนํา

ชนชั้นนําและโครงสรางอํานาจเปนเร่ืองของกลุมคนที่อาศัยฐานของทรัพยากรทางการเมืองที่

ประกอบดวยอํานาจ สถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่งและชื่อเสียงเกียรติยศมาใชเพื่อธํารงฐานะนําใน

สังคมหรือชุมชน ปกติในสังคมทุกสังคมการกระจายการครอบครองฐานอํานาจในทรัพยากรทาง

การเมืองจะไมเทากัน กลุมคนที่มีฐานทรัพยากรทางการเมืองดังกลาวมากก็ยิ่งจะมีอํานาจอิทธิพลใน

ชีวิตประจําวัน พวกเขายังเปนผูกําหนดอนาคตและการเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือชุมชน ยิ่งฐาน

อํานาจมีการกระจุกตัวในกลุมใดมาก โครงสรางอํานาจก็จะยิ่งแข็ง ความสัมพันธทางอํานาจเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางคนที่มีฐานทรัพยากรดังกลาวในสังคมซึ่งทําใหเกิดพลวัตทางการเมืองในแตละ

ชุมชน ผลก็คือทําใหเกิดอํานาจในการควบคุมทางสังคมซึ่งชนชั้นนําสามารถจัดการหรือใชอํานาจ

ของกลุมตนเองได ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตอํานาจจะอยูในกลุมชนชั้นนําบางกลุมที่ขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขพัฒนาการในประวัติศาสตรอันยาวนาน ความสัมพันธทางอํานาจน้ีจะสืบเน่ืองตกทอดมา

จนถึงปจจุบันซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางที่มีอยูตามวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา แตเมื่อมองในบริบท

ที่กวางออกไป โครงสรางอํานาจดังกลาวมีปฏิสัมพันธทั้งจากภายในและจากภายนอกสังคม 

เชนเดียวกับรัฐอ่ืนๆดวย ดังน้ัน ประวัติศาสตรของปตตานีก็คือประวัติศาสตรที่ชนชั้นนําปตตานีกลุม

ตางๆตอสูกันเองและตอสูกับชนชั้นนําหรืออํานาจรัฐภายนอกที่มาคุกคามความอยูรอดของตนเอง 

(ในที่น้ีคือรัฐไทย) การตอสูและการปรับตัวดังกลาวทําใหเกิดพลวัตของการเมืองที่สงผลมาถึงการ

ตอสูและความขัดแยงในปจจุบัน

นาสังเกตดวยวาวิวัฒนาการวิธีการจัดการทางการเมืองการปกครองที่รัฐไทยดําเนินการตอชน

ชั้นนําและรัฐมลายูในอดีตมีความซับซอนและละเอียดออนมาก ในกระบวนการน้ี ปญหาในเร่ือง

อํานาจและโครงสรางอํานาจจะสะทอนออกมาอยางชัดเจน เพราะแกนกลางของปญหาเปนเร่ืองของ

ความสัมพันธทางอํานาจระหวางรัฐสยามกับรัฐปตตานีซึ่งบางคร้ังมีความคลุมเครือแตยืดหยุนและ

บางคร้ังชัดเจนแตแข็งกระดางซึ่งนํามาสูการปรับตัว พัฒนาการจนเกิดการตอสูและตอตานจากชนชั้น

นําและประชาชนปตตานี นอกจากน้ียังทําใหโครงสรางอํานาจภายในมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

ความสัมพันธทางอํานาจระหวางสยามกับปตตานีเปนปญหาเพราะต้ังแตอดีตในบรรดาดินแดนที่

ปตตานีมีความสัมพันธอยูดวยน้ัน สยามเปนดินแดนที่มีความสําคัญมากที่สุดเน่ืองจากสยามเปนรัฐ

ใหญและมีกําลังคนมาก ในขณะที่ปตตานีมีลักษณะเปนรัฐมีรูปแบบที่เรียกวา Malay Kerajaan หรือ

รัฐแบบราชาที่ซึ่งราชาคือเงื่อนไขการดํารงอยูของชุมชนการเมืองที่เรียกวา “รัฐคาขายชายฝงทะเล”19

19 รัฐแบบนี้เปนหนวยการเมืองขนาดเล็กกระจัดกระจาย ทําหนาที่คลายกันและแขงขันกันอยูในที ความสัมพันธระหวางราชากับ

ขาราชการจะเปนแนวดิ่งและเปนความสัมพันธระหวางตัวตอตัวขึ้นอยูกับผลประโยชน รัฐแบบนี้อยูในสังคมที่รํ่ารวยดวยการคาไม
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ดังน้ัน ตัวแปรที่สําคัญที่สุดในการศึกษาเร่ืองราวของปตตานีในอดีตก็คือเหตุการณในชวง

คริสตศตวรรษที่ 16-17 ก็คือความสัมพันธระหวางปตตานีกับสยามซึ่งสวนใหญปตตานีมักจะมี

ความสัมพันธแบบรัฐบรรณาการของสยาม ในเงื่อนไขที่รัฐเล็กตองผอนปรนใหกับอํานาจรัฐใหญ แต

ในความสัมพันธแบบน้ีถึงแมวารัฐเล็กจะไมมีอิสระและมีฐานะเสมือนเมืองขึ้น แตรัฐเล็กยังคง

สามารถปกครองบริหารประเทศของตนเองได ลักษณะดังกลาวจึงเปนความสัมพันธทางอํานาจที่

ไมไดเกี่ยวของกับการครอบครองดินแดน เราไมอาจจะกลาวไดวาปตตานีเปนดินแดนของสยามใน

ระยะน้ี แตหลักฐานก็บงชี้วาอยูภายใตอํานาจของสยามหรืออยุธยา นักประวัติศาสตรจึงมองวา

ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางปตตานีกับอยุธยาน้ันเปนแบบหลวมๆซึ่งวางรากฐานอยูบน

ผลประโยชนทางการคาที่ทั้งสองมีตอกันเปนหลัก

ผลประโยชนและรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจแบบหลวมๆ ทําใหความสัมพันธเชิง

อํานาจระหวางสยามและปตตานีในชวงกอนป ค.ศ. 1786 หรือ พ.ศ. 2329 มีลักษณะ “ยืดหยุน ตอรอง

กันไดและไมมีความตึงเครียดที่ถาวร” ความสัมพันธทางอํานาจดังกลาวเปนที่เขาใจกันทั้งสองฝายแต

เหตุการณเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือเมื่อฐานความคิด

เปลี่ยนไป สยามตองการควบคุมมากขึ้น และตองการสลายความเขมแข็งของปตตานีโดยการแบงแยก

และปกครองทําใหเกิดการยึดครอง การแยกเปนหัวเมืองมลายูทั้งเจ็ด ความขัดแยงและการปะทะกัน

ระหวางสองฝายเกิดขึ้นอยางชัดเจนและเปดเผยหลังจากน้ัน20

ในชวงน้ี ปญหาสําคัญของปตตานีก็คือการที่รัฐสยามเขามาเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจชนชั้นนําของอาณาจักรมลายูปตตานีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองนับต้ังแต

การสูญเสียอํานาจตอรัฐไทยในป พ.ศ. 2329 ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ความเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ีที่

สําคัญที่สุดคือโครงสรางชนชั้นนําตามประเพณี เชนเจาและผูนําศาสนาถูกลดอํานาจและเปลี่ยนแปลง

ไปอยางมากอันเน่ืองมาจากจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตรดังกลาว กระบวนการทางการเมืองในยุค

ตอมาก็มีสวนทําใหปญหาซับซอนมากยิ่งขึ้น (ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดในตอนตอไป)  นัก

ประวัติศาสตรทองถิ่นจึงเชื่อวาการพายแพสงครามตอสยามของสุลตานมาหมุด (Sultan Mahmud)

เปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นการสูญเสียอิสรภาพของราชอาณาจักรปตตานีและการลมลางอํานาจ

อธิปไตยของกษัตริยมลายูปตตานีซึ่งไดรับการปกปองมาหลายรอยปกอนหนาน้ัน 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, เพ่ิงอาง, หนา 17-18 รูปแบบความสัมพันธในแบบใหมเปนการกระชับอํานาจของสวนกลางคือกรุงเทพ โดยใชวิธีการ

ที่แตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ เชนบางที่ใชระบบอุปถัมภและความเปนเครือญาติ ใชเศรษฐกจิเพ่ือผูกพันผลประโยชนของผูนําทองถิ่น 

ใชผูนําที่ไมทีรากอยูในทองถิ่นและการแบงแยกและปกครอง 
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กลาโหม21ไดจัดการเปลี่ยนแปลง “กฎของการปกครอง” ในปตตานีใหสอดคลองกับ “กฎของการยึด

ครอง” ต้ังแตน้ันเปนตนมาอํานาจของสยามเขามาแทนที่อํานาจอธิปไตยของกษัตริยและชนชั้นนํา

ราชการของปตตานี

“กฎแหงการปกครอง” ของสยามก็คือการแตงต้ังคนมลายูเปนกษัตริยที่เปนหุนเชิดและการ

บริหารตองขึ้นอยูกับสงขลาและยังจะตองสงบรรณาการใหสยามเพื่อแสดงความจงรักภักดีทางการ

เมือง22 หลังจากน้ันมีการกอการกบฏอีกอยางนอยสามคร้ังในป พ.ศ. 2334 (1791) และในป พ.ศ. 2351

(1808) และ พ.ศ. 2375 (1832) ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2334 เพื่อใหการกอการขัดขืนในเขตปตตานีออน

กําลังลง เขตอํานาจของระบบสุลตานปตตานีไดถูกแบงเปนหัวเมืองประเทศราชทั้งเจ็ด (แขกเจ็ดหัว

เมือง) ซึ่งอยูภายใตการปกครองดูแลของสงขลา23

ปญหาในชวงเจ็ดหัวเมืองไมใชเพียงแคการลดอํานาจของชนชั้นนําเกาเทาน้ัน ในอีกแงหน่ึง

กฎแหงการปกครองใหมที่พูดถึงกันก็มีความกํากวมในความหมายดวย สถานะของเจ็ดหัวเมืองใน

ความสัมพันธใหมมีความไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน สยามมองวาเจ็ดหัวเมืองน้ันเปน 

“หัวเมืองชั้นนอก” ของสยามเหมือนกับนครศรีธรรมราชและสงขลา สวนเจ็ดหัวเมืองมองตนเองวา

เปน “หัวเมืองประเทศราช” ซึ่งตองสงดอกไมเงินดอกไมทองให และยังมีราชาของตน เน่ืองจาก

ปตตานีเปนดินแดนที่อยูหางไกลและกรุงเทพตองปกครองหัวเมืองเหลาน้ีผานสงขลา เจาเมืองสงขลา

ก็ปลอยใหผูปกครองหัวเมืองดําเนินกิจการภายในของตนเองอยางอิสระตราบเทาที่ใหประโยชนตอ

สงขลาจึงทําใหเกิดความเขาใจวาสถานะหัวเมืองประเทศราชน้ันยังคงมีอยู ดังน้ันเมื่อมีการกระชับ

อํานาจจากกรุงเทพเหนือปตตานีในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทําใหผูนําหัวเมืองทั้งเจ็ดไมพอใจและเกิด

กระแสการตอตานเปนอยางมาก24

รูปแบบของการกระชับอํานาจของสวนกลางคือการปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งถือเปนกระบวนการสรางรัฐแบบสมัยใหม ในสถานการณระหวางประเทศที่

มีการคุกคามจากอํานาจของอังกฤษและฝร่ังเศส รัฐสยามตองการบูรณาการเหนือดินแดนและ

ราชอาณาจักร แตเมื่อพิจารณาจากมุมมองของปตตานี น่ีเปนการคุกคามตออํานาจของผูนําและ

ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น การที่ปตตานีรูสึกวาถูกรุกรานและคุกคามโดยอํานาจของฝาย

21 ในบันทึกสลุตานสุลัยมาน 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 ยะหร่ิง หนองจิก ยะลา รามัน

และระแงะ
24 ชุลีพร วิรุณหะ, อางแลว, หนา 20-21 มีขอสมมติฐานวาเปนไปไดที่รัชกาลที่ 5 มีนโยบายชักจูงใจที่ทําใหเกิดความเขาใจวาสยามจะ

รับรองความเปนหัวเมืองประเทศราชของดินแดนเหลานี้ ทําใหเกิดความรูสึกตอตานในเมื่อมีการกระชับอํานาจ
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กรุงเทพเปนความจริงอีกแบบหน่ึงที่ตองยอมรับในประวัติศาสตรจิตสํานึก25 ประเด็นที่สําคัญก็คือ

กระบวนการน้ียิ่งมีผลกระทบอยางรุนแรงตอโครงสรางชนชั้นนําของปตตานีและเชื่อกันวาสงผลตอ

การตอสูทางการเมืองของชนชั้นนําปตตานีในยุคตอมา นาสังเกตวาวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวดําเนินการมีลักษณะที่พระองคทานเลียนแบบการดําเนินการของอังกฤษใน

ดินแดนอาณานิคมรัฐมลายู แตมีวิธีการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจเดิมอยางรวดเร็วกวา ในสมัยกอน

หนาน้ีทั้งๆที่สยามมีอํานาจเหนือประเทศราชอยางเชนเจ็ดหัวเมืองมลายูปตตานีในการปกครองแบบ

หัวเมืองชั้นนอกและประเทศราช แตวิธีการปกครองก็ยังคงใหรัฐบาลทองถิ่นมีอิสระในการปกครอง

ตนเองโดยเฉพาะยอมรับใหมีการแตงต้ังชนชั้นนําในทองถิ่นมาปกครองกันเอง26

รูปแบบใหมของการรวมประเทศราชเดิมและหัวเมืองชั้นนอกใน พ.ศ. 2443-2444 ไดเร่ิม

ดําเนินการอยางกะทันหันและเรงดวน ขั้นตอนของรัฐไทยในการดําเนินการตอหัวเมืองมลายูเร่ิมจาก

ในป พ.ศ. 2442 ไดมีการยกเลิกเคร่ืองราชบรรณาการและเงินสวย และในป พ.ศ. 2444 ชื่อของหัว

เมืองมลายูทั้งเจ็ดไดถูกเปลี่ยนไปเปน”บริเวณเจ็ดหัวเมือง” ในทันทีที่พระราชกําหนดเกี่ยวกับการ

ปกครองในบริเวณเจ็ดหัวเมืองไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2444

ขาหลวงประจําหัวเมืองบริเวณเจ็ดหัวเมืองไดรับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงขาหลวงใหญ ไดรับคําสั่ง

ใหพํานักอยูที่ปตตานีและใหไปเยี่ยมเยียนหัวเมืองอ่ืนๆอีกหกหัวเมืองอยางนอยที่สุดหัวเมืองละสอง

คร้ังตอป ในแตละหัวเมืองมี “กองบัญชาการเมือง” ต้ังอยู รัฐบาลมีอํานาจเหนือองคกรน้ีโดยการ

แตงต้ังสมาชิกสามจากสี่คนคือ ปลัด ผูพิพากษาและเจาหนาที่สรรพากร ขาหลวงมลายูเปนที่รับรูกัน

ในฐานะหัวหนากองบัญชาการเมืองแตวาตําแหนงของเขาเปนแตเพียงในนามเทาน้ัน กรมหลวงดํารง

ราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดแตงต้ังพระยาศักด์ิเสนี (หนา บุนนาค) เปนขาหลวงใหญ

คนแรกของบริเวณเจ็ดหัวเมืองเพื่อจัดการปกครองแบบใหม หลังจากน้ันวงจรความรุนแรงจากการ

ตอตานก็เกิดขึ้นอีกคร้ังจากชนชั้นนํา 7 หัวเมือง

การดําเนินการปฏิรูปการปกครองทําใหเกิดการคัดคานตอตานอยางรุนแรง และตอเน่ือง

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, “เร่ืองเลาจากชายแดน

,” สุจิตต วงษเทศ, รัฐปตตานีใน “ศรีวิชัย” เกาแกกวารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร, กรุงเทพ: สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม, 2547 , 2-30.
26 ตัวอยางเชน การแตงต้ังญาติมิตรของผูปกครองเขาดํารงตําแหนงเดิมในเขตปกครองของตนเอง ตําแหนงราชามุดา เปอตวน มันตรี ตํา

มะหงงและเบนดาฮาลาในรัฐมลายู รัฐดังกลาวมีอิสระในการจัดการทางการเงินและมีอํานาจเต็มในทางการศาล ดูใน เตช บุนนาค, อาง

แลว, หนา 41-3 ในกระบวนการนี้ เจาผูครองปตตานีถูกแตงต้ังจากเจาในเชื้อสายราชวงศแหงรัฐ กลันตันที่มีความขัดแยงภายในราชวงศ

และหนีไปพ่ึงพาสยาม ในป พ.ศ. 2385 (1842) เต็งกูมาหหมุด (เต็งกูปะสา) เปนเชื้อสายกลันตันถูกแตงต้ังเปนสุลตานมาหหมุดในราช

ทินนามไทยวา “พระยาตานี” นับต้ังแตนั้นเปนตนมาปตตานีถูกปกครองโดยราชาสายกลันตันซึ่งแตงต้ังโดยราชสํานักสยาม ดูใน 

Syukri, Ibid., p. 71-72
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ลุกฮือตอตานในพื้นที่ที่ในปจจุบันคือจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ปรากฏการณตอตานรัฐไทย

ดังกลาวเร่ิมมาต้ังแตป พ.ศ. 2446 (1903) โดยมีรายาแหงเมืองปตตานี ตนกู อับดุลกาเดร กามารุดดิน 

เปนผูประสานงานการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานอํานาจรัฐสยาม ในกระบวนการน้ีทานอับดุลกาเดรได

เสนอยุทธศาสตร 2 ดานคือ ทําการตอตานรัฐไทยเพื่อใหเกิดการปราบปรามจากฝายไทยหรือจุด

ประกายการกอกบฏลุกขึ้นสูอยางรุนแรงตอระบบใหม ในขณะเดียวกันก็จะพยายามแสวงหาการ

สนับสนุนจากตางประเทศโดยการแทรกแซงจากภายนอกคือ อังกฤษ27 รายาแหงเมืองปตตานีไดสง

หนังสือรองเรียนไปยังผูวาการอังกฤษแหง Straits Settlements ในสิงคโปร คือนาย Frank

Swettenham ขอใหอังกฤษเขาแทรกแซงกรณีปตตานี แตรัฐบาลลอนดอนเลือกที่จะไมแทรกแซง

นโยบายของประเทศไทยในกรณีปตตานี เพราะการแทรกแซงตอไทยจะทําใหมีผลกระทบตอฐานะที่

เปนรัฐกันชนระหวางอินโดจีนของฝร่ังเศสและอาณานิคมอินเดียของอังกฤษ นอกจากน้ี รัฐบาล

อังกฤษยังมีแผนที่จะผนวกเอารัฐมาลายูที่เคดาห ตรังกานู กลันตันและปะลิสซึ่งขณะน้ันยังอยูภายใต

อํานาจของไทย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่อังกฤษจะไมทําใหไทยรูสึกเปนปฏิปกษในเร่ืองปตตานี28

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นมีบริบทความตอเน่ืองมาต้ังแตสมัยกอนหนาน้ี ดังที่กลาวไปแลววามี

ความละเอียดออนในการจัดความสัมพันธทางอํานาจระหวางสยามกับปตตานีในยุคเดิม เพราะรัฐ

สยามหลังจากการยึดครองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพยายามใชการปกครองแบบยืดหยุน 

คลุมเครือและการจัดการดังกลาวดูเสมือนมีการยินยอมกันทั้งสองฝาย การจัดการความสัมพันธ

ระหวางราชสํานักกรุงเทพกับหัวเมืองมลายูต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทรไมมีความราบร่ืนนักหลังจาก

การที่ฝายสยามไดรับชัยชนะในสงครามกับสุลตานมาหหมุด ทําใหเชื่อกันวาปตตานีกลายเปน

ประเทศราชของสยาม หลังจากน้ันก็มีการแบงเปนเจ็ดหัวเมือง ในชวงของการจัดการปกครองใน

ลักษณะประเทศราชมีการกอจลาจลและกบฏตอตานหลายคร้ัง กระทั่งมีการสถาปนาใหสุลตานที่มี

เชื้อสายราชวงศกลันตันมาเปนพระยาปตตานี และแตงต้ังในฐานะ “พระยาวิชิตภักดี ศรีสุรวังศา 

รัตนาณาเขตประเทศราช”29 ต้ังแต น้ันเปนตนมา เชื้อสายชนชั้นนําในเจ็ดหัวเมืองมลายูก็มี

27 Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, 1982, p. 51-52
28 W.K. Cheman, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, New York: Oxford

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

ป พ.ศ. 2385 (1842) และทางการไทยสงกําลังไประงับขอพิพาท หลังจากนั้นตนกูปะสาไดรับการสถาปนาเปนพระยาปตตานี เมื่อพระ

ยาปตตานี (ตนกูปะสา) ถึงแกกรรม บุตรชายคือตนกูปุเต (Tungku Putih) ไดรับการสถาปนาเปนพระยาปตตานี และไดยศเปน พระยา

วิชิตภักดีศรีสุรวังศารัตนาณาเขตประเทศราช ในป พ.ศ. 2399 (1856) ต้ังแตนั้นเปนตนมายศของเจาเมืองหรือรายาของเจ็ดหัวเมืองก็ถูก

ต้ังอยางเปนทางการในราชทินนามไทย เชนเจาเมืองยะลาเปนพระยาณรงคฤทธี ศรีประเทศ วิเศษวังศา เจาเมืองสายบุรีเปนพระยาสุริย

สุนทร บวรภักดี ศรีมหารายา มัตตาอัปดุล วิบูลยขอบเขตประเทศมลายู เจาเมืองรามันเปนพระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร สุรินทรวิ

วังศา เจาเมืองระแงะเปนพระยาภูผาภักดี ศรีสุวรรณประเทศ วิเศษวังสา เจาเมืองหนองจิกเปนพระยาเพชราภิบาลนฤเบศร วาปเขต

มุจลินท นฤบดินทรสวามิภักดิ์ เจาเมืองทั้งหมดเปนคนเชื้อสายมลายู ยกเวนหนองจิกที่เปนคนสยาม ดูในพงศาวดารเมืองปตตานี ใน 
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ความสัมพันธแนบแนนกับสายวงศของกลันตันและการปกครองและการบริหารที่ขึ้นตอสยามก็มี

ลักษณะคอนขางจะสงบราบร่ืน30 แตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจอีกคร้ังในสมัยรัชกาลที่ 5 ทํา

ใหเกิดปฏิกิริยาจากผูนําในพื้นที่ เพื่อตอตานอํานาจไทย การกอกบฏหรือความวุนวายไดเกิดขึ้นใน

เมืองระแงะ เมืองรามันและเมืองสายบุรี เจาผูครองเมืองระแงะเปนผูด้ือดึงที่สุดในสายตาของรัชกาลที่ 

5 และถูกจับสงไปคุมขังที่จังหวัดสงขลาในป พ.ศ. 2444 (1901) เจาเมืองระแงะจึงเปนเจาเจ็ดหัวเมือง

มลายูคนแรกที่ถูกจัดการโดยทางการไทยหลังการปฏิรูปการปกครอง อีกกรณีหน่ึงก็คือเมืองสายบุรี 

รายาสายบุรีบอยคอตตอตานศาลศาสนาใหมที่จัดต้ังโดยฝายไทย ตอมาในป พ.ศ. 2445 ผูใหญบาน

และผูพิพากษาศาลอิสลามในเมืองรามันพากันลาออกพรอมกันเพื่อเปนการประทวงรัฐไทย ตอมาใน

ป พ.ศ. 2446 เจาสายบุรียอมมอบตัวตอฝายไทย เพราะรัฐไทยสงกองกําลังตํารวจไปประจําที่สายบุรี 

ในป พ.ศ. 2445 เจาเมืองรามันก็ถูกจับตัวหลังจากเกิดจลาจลขึ้นทั่วไปในเมืองรามัน31

ในอีกดานหน่ึง ทางการไทยไดมีการปฏิบัติการอยางรวดเร็วเพื่อระงับการตอตานการปฏิรูป 

กรมหลวงดํารงราชานุภาพไดสงปลัดทูลฉลองคือพระยาศรีสหเทพ (เสง วิริยศิริ) และสมุหเทศาภิบาล

มณฑลนครศรีธรรมราช พระยาสุขุมนัยวินิจ (ปน สุขุม) ไปจัดการกับเจาเจ็ดหัวเมืองที่ไมยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ขาราชการทั้งสองเดินทางไปในเรือปนซึ่งทําใหอํานาจรัฐสยามเขมแข็งยิ่งขึ้น ใน

ทามกลางเหตุการณทั้งหมดดังกลาว รัฐสยามรูดีวาตนกูอับดุลกาเดรมีการสรางความสัมพันธกับ

อังกฤษ จึงไมยอมเสี่ยงที่จะเจรจาดวย ตอมาฝายไทยไดสงเรือปนและกําลังทหารมาที่เมืองปตตานี 

และจับอับดุลกาเดรไว มีการตอตานเกิดขึ้นตอเน่ือง เชนไดเกิดกบฏนํ้าใสขึ้นใน ป พ.ศ.2462 ผูนํา

กบฏดังกลาวคืออับดุลกาเดกามารูดินซึ่งเปนญาติของเจาเมืองในหมูบานแหงหน่ึงชานเมืองปตตานี32

นอกจากความขัดแยงในเร่ืองโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจ ประเด็นปญหาที่

เกิดการกบฏตอตานรัฐไทยในชวงเวลาดังกลาวก็ยังสะทัอนใหเห็นปมเงื่อนสําคัญของการตอสูเพื่ออัต

ลักษณทางชาติพันธุและศาสนาของชาวมลายูมุสลิมในหวงเวลาประวัติศาสตรอันยาวนานซึ่งตอมาได

ถูกกระทําใหตกทอดมาจนถึงปจจุบัน ในทางวิชาการ ความสัมพันธทางเครือญาติ ศาสนาและชาติ

พันธุเปนความสัมพันธแบบเกาแกตามลักษณะสังคมแบบด้ังเดิม (primordial attachment) ซึ่งถือเปน

ตนทุนเดิมที่สังคม “มีอยูแลว” (‘givens’ of social existence) ตนทุนเดิมดังกลาวเปนแกนกลางของ

ทัศนา ทัศนมิตร, พระมหากษัตริยไทยกับปตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานูในสยามประเทศ, กรุงเทพ: ดอกหญา, 2548, หนา 160-

167; Syukri., Ibid, pp. 71-73
30 Syukri., Ibid, p. 72 ความสัมพันธระหวางชนชั้นนําราชวงศปตตานีกับกลันตันมีมาแตโบราณแลว ในยุคกอนหนาที่จะกลายเปน

ประเทศราชของสยาม หลังจากยุคสุลตานากูนิงในป พ.ศ. 2231 ไมมีผูสืบทอดราชวงศ จึงไดมีการแตงต้ังราชาบากาเตโละซึ่งมาจากสาย

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 สิ่งเหลาน้ีเปนตนทุนเดิมของสังคมมลายู

และถูกนํามาเสริมตอในการตอสูในยุคตอมา ความผูกพันทางสายเลือดระหวางราชวงศปตตานีและ

รัฐกลันตัน รวมทั้งความผูกพันตามประเพณีระหวางผูนําทางศาสนาของทั้งสองรัฐต้ังแตยุคเร่ิมตน

ของอิสลามในดินแดนดังกลาวเปนพื้นดินอันอุดมสมบูรณตอแรงกระตุนแหงความเปนเอกภาพใน

การตอสูในชุมชนดังกลาว33 นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหัวเมืองมลายูที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจของชนชั้นนําแบบเกาซึ่งก็คือชนชั้นนําศักดินาหรือเจาผูครองเจ็ดหัว

เมืองซึ่งมองวาการกระชับอํานาจของกรุงเทพเปลี่ยนสถานะและทําลายผลประโยชนของผูนําศักดินา

ของปตตานีอยางสิ้นเชิง ผูนําเหลาน้ีจึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะในโลกทัศนของมลายู

การขาดกษัตริยหรือ raja เปนการสูญสิ้นสถานภาพทางการเมืองของรัฐแบบเกาในแบบ kerajaan ดังที่

กลาวไปแลว34

ต้ังแตเร่ิมกระบวนการผนวกปตตานีเขากับรัฐไทยของรัชกาลที่ 5 การกอกบฏและลุกขึ้นสู

นําพาโดยชนชั้นนําตามประเพณีน้ีทําใหทางการไทยรูสึกวาจะตองมีการแกไขโดยวิธีประนีประนอม

มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็เร่ิมแสดงความกังวลพระทัยเกี่ยวกับนโยบายการ

โยงประเทศราชที่ดําเนินการไปดวยวิธีรุนแรงดังพระราชดํารัสที่วา “... เราปกครองหัวเมืองลาวและ

หัวเมืองมลายูทั้งเจ็ดคอนขางจะผิดไป อาจจะกลาวไดวาเรานําแบบการปกครองของตางประเทศมาใช 

แตผิดแบบเขาไป เมื่ออังกฤษใชรูปแบบการปกครองน้ีน้ัน เขาใหคําแนะนําปฤกษาแกผูปกครองซึ่งถือ

เสมือนเปนเจาของหัวเมืองเหลาน้ัน ในทางตรงกันขาม เราถือวาหัวเมืองเหลาน้ันเปนของเรา ซึ่งมัน

ไมจริง เพราะคนมลายูและคนลาวเขาจะถือวาหัวเมืองเลาน้ันเปนของพวกเขา เมื่อเราพูดวาเรา

ไววางใจเขา แทจริงเราก็ไมไดเปนอยางน้ัน ...... เราแกตัวไมไดในเร่ืองน้ี ฉันคิดวาการปกครองที่

ไมไดตรงไปตรงมาจะไมเกิดผลในทางการเชื่อใจกันและกัน และยังไมใหความสงบทางจิตใจอีก

ดวย”35

ผลที่ตามมาก็คือการตัดสินใจอยางกะทันหันที่จะผอนขั้นตอนการโยงประเทศราชเขาสู

สวนกลาง ในพ.ศ. 2445 ที่กระทบตอชนชั้นนําเกา การโยงหัวเมืองตางๆของกัมพูชาเขาสูสวนกลาง

ไดยุติลงชั่วคราว ในภาคใตเจาเมืองระแงะไดรับอนุญาตใหกลับเมืองของตนเอง พระยาปตตานีก็

ไดรับอนุญาตใหกลับปตตานีเชนกัน หลังจากที่ใหสัญญาวาจะไมเขารวมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

และจะปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากน้ียังมีการโยกยายตําแหนง คือเปลี่ยนผูดํารงตําแหนงขาหลวง

ใหญคือพระยามหิบาลบริรักษ (สวัสด์ิ ภูมิรัตน) ไปรับตําแหนงแทนพระยาศักด์ิเสนี (หนา บุนนาค)

33 “....The givens are there, plus other ....” Surin Pitsuwan, Op.cit., p. 52
34 ชุลีพร วิรุณหะ, อางแลว, หนา 21
35 พระราชดํารัสตอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ ใน เตช บุนนาค, อางแลว, หนา 189-190 ในตอนทายพระราชดํารัส ทรง “เสียพระทัยที่

ไมมีทางออกแตอยางใดในขณะน้ี” ในพระราชดํารัสอีกวาระหนึ่งทรงยอมรับวาการตอตานจะตองเกิดขึ้นเพราะเราไปลิดรอนอํานาจ

ของผูนําเหลานี้ซึ่งพวกเขาไมใชหอย ป ูปลาที่จะยอมทนนิ่งอยูได
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ขาหลวงใหญคนแรกของหัวเมืองมลายูทั้งเจ็ด ซึ่งการกระทําดังกลาวนาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ปรองดองกับทองถิ่น

อยางไรก็ดี สถานการณใหมทางการเมืองภายนอกคือความสัมพันธระหวางอังกฤษ-ไทยซึ่ง

เร่ิมดีขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2445-2450 ทําใหกระทรวงมหาดไทยเร่ิมตนขั้นตอนสุดทายในการโยง

การปกครองของประเทศราชเดิมและหัวเมืองชั้นนอกเขาสูสวนกลาง ทําใหการปกครองหัวเมืองตางๆ

ในบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดก็ถูกโยงเขาสูสวนกลางเมื่อ พ.ศ. 2449 ขั้นตอนไดเร่ิมตนขึ้นดวยการ

เปลี่ยนแปลงบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดใหเปนมณฑลหน่ึงซึ่งเรียกวามณฑลปตตานีตามชื่อหัวเมืองสําคัญ 

ขาหลวงใหญคนแรกของบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ดคือพระยาศักด์ิเสนี (หนา บุนนาค) ไดถูกสงกลับไปใน

ฐานะ “สมุหเทศาภิบาล” คนแรกของมณฑลน้ี นอกจากน้ีมีการยุบหัวเมืองที่มีอยูหลายหัวเมืองลด

ฐานะไปเปนอําเภอและตําบล ดวยวิธีน้ีสี่ในหัวเมืองทั้งเจ็ด แตเดิมคือหนองจิก รามัน ระแงะและยะ

หร่ิงถูกลดลงเปนอําเภอ หนองจิกและยะหร่ิงก็ถูกผนวกเขากับปตตานี เมืองรามันรวมเขาไปในยะลา 

และเมืองระแงะรวมอยูในเมืองสายบุรี ในป พ.ศ. 2450 ปตตานี ยะลาและสายบุรีถูกใหชื่อใหมวาเปน 

“จังหวัด” ชื่อของขาหลวงและขาหลวงบริเวณในมณฑลปตตานีไดถูกเปลี่ยนเปน “ปลัดมณฑล” การ

บริหารทางการศาลและการคลังของหัวเมืองชั้นนอกถูกโยงเขาสูสวนกลางเมื่อป พ.ศ. 245136 กลาว

โดยสรุป การปกครองแบบใหมทําใหเจ็ดหัวเมืองไดกลายเปนสี่จังหวัด นับต้ังแตป พ.ศ. 2449 คือ บาง

นรา ปตตานี ยะลาและสายบุรี ดินแดนสวนหน่ึงของรัฐเคดาหไดถูกแยกมาต้ังเปนจังหวัดสตูล เคดาห 

ปะลิส กลันตันและตรังกานูถูกตัดยกไปใหอังกฤษตามสนธิสัญญาสยาม-อังกฤษในป พ.ศ. 2452

(1909)37

จากภูมิหลังประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงและลดอํานาจโครงสรางชนชั้นนําปตตานีทั้ง

ในกลุมชนชั้นนําที่เปนผูปกครองเกาและผูนําศาสนาทําใหเกิดเงื่อนไขของการตอสูและตอตานทาง

การเมือง ประเด็นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงน้ีที่มีความหมายตอประวัติศาสตร

ชาตินิยมของชาวมลายูมุสลิมก็คือ การจัดรูปแบบการบริหารใหมในพื้นที่น้ีในที่สุดก็บีบบังคับใหรา

ยามลายูและชนชั้นนําพื้นเมืองตองยกอํานาจใหแกทางการไทย ทันทีที่อังกฤษใหการรับรองอยางเปน

ทางการตอการปกครองของไทยในภูมิภาคน้ีในป พ.ศ. 2452 การครอบครองของประเทศไทยตอ

ราชอาณาจักรมลายูปตตานีเดิมก็เปนอันเสร็จสิ้นอยางสมบูรณแบบ”38

ประวัติศาสตรทองถิ่นจึงบันทึกไววา เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2445 ระบบสุลตานของปตตานีก็ถึง

วาระสุดทาย แตกระบวนการน้ีเร่ิมมาต้ังแตป พ.ศ. 2328 ซึ่งเปนปที่ถูกยึดครอง และตอมาถูกแยกเปน

36 เตช บุนนาค, เพ่ิงอาง, หนา 195-6 ควรบันทึกไวอีกดานหนึ่งดวยวาสําหรับนักประวัติศาสตรมลายู ป พ.ศ. 2445 เปนปของการลม

สลายคร้ังสุดทายของชาติปตตานี เปนการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของรายาและการทําลายอํานาจอธิราชของชาวมลายูในประเทศ

ปตตานีและการจํานําสิทธิเสรีภาพ อิสรภาพของปตตานีในมือของสยาม ปนี้จึงเปนปสุดทายที่โชครายที่สุดของประวัติศาสตร

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 ดังน้ันปตตานีเร่ิมสูญสลายเอกลักษณของตนเองอยางชาๆ ความสูญสลายของ

ระบบการเมืองแบบสุลตานถูกตีความวาเปนการสิ้นสุดสถานะแหงความเปนรัฐ เปนการสูญเสียทั้ง

สถานะแหงรัฐมลายูและในสถานะรัฐเอกราช เมื่อเจาเมืองที่ปกครองถูกแบงเปนหัวเมืองเล็กๆ 7 เมือง 

และเจาเมืองถูกแตงต้ังโดยรัฐสยาม เมื่อสยามประกาศใหเปนการปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง การ

ปกครองการบริหารของปตตานีก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งมีการต้ังผูพิพากษา ผูวาราชการ รองผูวาราชการ พรอมเจาหนาที่ของตนเอง 

“.....ในสถานที่ของบรรดาเจาเมืองมลายู หมายความวาเปนการเร่ิมตนอยางเปนทางการของการ

ควบคุมโดยตรงของกรุงเทพที่มีตอปตตานี ……..”39

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการรัฐไทยตอชนชั้นนําทางศาสนา

มาตรการที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการบูรณาการของกรุงเทพก็คือการใชกฎหมายไทย 

แทนที่กฎหมายชาริอะและอาดัด (Sharia and adat laws) ยกเวนกรณีกฎหมายครอบครัวและมรดก 

ในขณะที่มาตรการทางการบริหารและการคลังของการปฏิรูปทําใหชนปกครองศักดินาเกาไมพอใจ 

การยกเลิกกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณีกระตุนความรูสึกในสวนลึกของคนมลายูมุสลิม

โดยทั่วไปซึ่งมองวาความผูกพันทางศาสนาเปนแกนกลางของการดํารงชีวิตและความศรัทธาที่พวก

เขายินยอมที่จะเสียสละแมชี วิตเพื่อใหไดมา40 ตัวอยางของความพยายามในการตอตานการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวก็คือขอเรียกรองของเจาเมืองปตตานีเต็งกูอับดุลกาเดห กามารุดดิน 

ในชวงขณะที่มีการเจรจากับตัวแทนของฝายสยามเร่ืองการมอบอํานาจใหรัฐสยาม เจาเมืองปตตานี

ขอใหเมืองปตตานีมีการบริหารเชนรัฐเปรัค กลาวคือใหเจาเมืองยังคงมีอํานาจบางอยาง พรอมทั้งมี

การใชกฎหมายอิสลามและภาษามลายู เปนภาษาของทางราชการ แตได รับการปฏิเสธ นัก

ประวัติศาสตรทองถิ่นยังมีหลักฐานอางวาทางการไทยหลอกเจาเมืองปตตานีเพื่อใหลงนามในสัญญา 

แตสัญญากลับถูกแปลเปนภาษามลายูจากภาษาไทยซึ่งมีขอความไมตรงกับความตองการของเจา

เมือง41 จะเห็นไดวาความตองการของเจาเมืองปตตานีก็คือรักษาลักษณะสําคัญของรัฐสุลตานมลายู 

คือกฎหมายอิสลามและภาษามลายู เพราะลักษณะที่สําคัญของรัฐสุลตานแบบปตตานี (Sultanate) ก็

คือระบบการเมืองใน “สภาพสังคมที่เนนหนักในดานศาสนา ระบบน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานของชาริอะห

(sharia) และการปฏิบัติตามประเพณีสังคมมลายูยุคกอนอิสลามซึ่งมีอยูกอนแลวหรือที่เรียกวา อาดัด 

(adat) และระบบน้ีจะถูกปกครองโดยคนมุสลิมที่คอนขางเครงครัดทางศาสนา … ”42

39 Ahmad Fathy Al-Fatani, Pengantar Sejara Patani ประวัติศาสตรปตตานี แปลโดย Nik Abdul Rakib Sirimethakul, โครงการจัดต้ัง

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 ซึ่งมีลกัษณะคลายระบบสุลตานของโมโรในฟลิปปนสตอนใต
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กลุมคนที่ไดรับผลกระทบอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทางศาสนาในโครงสราง

อํานาจชนชั้นนําในสังคมมลายูปตตานีในที่น้ีก็คือชนชั้นนําทางศาสนา ผูนําทางศาสนาเชื่อวาการ

ยินยอมตออํานาจการปกครองที่ไมใชอิสลามเปนสิ่งที่ไมอนุมัติในอิสลาม ดังน้ันชนชั้นนําทางศาสนา

จึงรวมมือกับชนชั้นสูงในการตอตานการปฏิรูป ตัวอยางเชนกรณีของสายบุรีและรามันที่มีการ

ประทวงตอคําสั่งของรัฐไทยโดยชนชั้นนําทางศาสนา ในหวงเวลาหลังจากน้ันบทบาทการตอสูทาง

การเมืองของชนชั้นนําทางศาสนาก็สูงเดนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสองประเด็นคือ เร่ืองระบบ

ยุติธรรมหรือกฎหมายอิสลามและระบบการศึกษาของมลายูอิสลาม    

ประวัติศาสตรการตอสูและความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐไทยและปตตานีสะทอนให

เห็นความเขมแข็งของโครงสรางชนชั้นนําของปตตานีที่มีความตอเน่ืองยาวนาน ชนชั้นนําตาม

ประเพณี (traditional elites) ของปตตานีประกอบดวยผูรูทางศาสนาหรือ ulama และอดีตผูนําสายเจา

เมืองหรือรายาแหงเจ็ดหัวเมืองมลายู พิจารณาจากพื้นฐานเดิม ชนชั้นนําทั้งสองกลุมมีความใกลชิดกัน

มากต้ังแตอดีต Wan Kadir bin Che Man (1983) นักวิชาการชาวมลายูปตตานีอธิบายภาพน้ีไดอยาง

ชัดเจนเมื่อเขาอธิบายวา ความผูกพันระหวางชนชั้นนําทางการเมืองหรือกษัตริยกับชนชั้นนําทาง

ศาสนาต้ังแตเร่ิมการเปลี่ยนศาสนาของผูนําปตตานีเปนอิสลาม บุคคลสําคัญผูหน่ึงคือ เช็คซาอิด

เดินทางมาปตตานีเพื่อต้ังหมูบานชื่อกําปงปาสาย ซึ่งเปนชุมชนอิสลามที่เจริญรุงเรืองโดยมีทานซาอิด

เปนครูสอนศาสนา หลังจากปตตานีกลายเปนรัฐอิสลาม เช็คซาอิดไดรับการแตงต้ังเปนครูสอน

กฎหมายอิสลามและนิติศาสตรประจําราชสํานักซึ่งไดรับพระราชทานนามวา Dato Sri Raja Faqih

อาจจะกลาวไดวาชนชั้นนําทางศาสนาอิสลามคนแรกในปตตานีก็คือทานเช็ค ซาอิดผูน้ี ซึ่งกลายเปน

สัญลักษณของอํานาจทางศาสนาของชาวมุสลิม ทานมีบทบาทในการกระตุนเตือนใหกษัตริยปตตานี

สรางมัสยิดเพื่อเผยแพรการศึกษาอิสลาม มัสยิดเหลาน้ีไดกลายเปนศูนยกลางของการศึกษาและ

กิจกรรมทางศาสนาที่กลุมผูนําทางศาสนาอิสลามคอยๆพัฒนาตนเองและกลายเปนชนชั้นนําที่มี

อํานาจในสังคมปตตานีทั้งหมด 

เหตุผลสําคัญที่ทําใหพวกชนชั้นนําทางศาสนามีสถานภาพแหงอํานาจสูงก็คือความผูกพัน

ใกลชิดกับผูปกครอง โดยเฉพาะอํานาจของพระราชวัง และยังมีความสัมพันธใกลชิดกับพอคาที่มี

ความมั่งคั่งรํ่ารวยซึ่งถูกมองวาเปนตัวแทนของอารยธรรมที่เหนือกวา นอกจากน้ีพวกเขายังถูกมอง

ดวยความเคารพยําเกรงในฐานะนักปฏิรูปซึ่งปลดแอกคนจากโซตรวนแหงระบบชนชั้นวรรณะใน

แบบเกา ที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ันผูนําศาสนายังทําใหเกิดสํานึกแหงการเปนเจาของใหกับชุมชนในวง

กวางโดยกาวขามพนเขตแดนของทองถิ่นและภูมิภาค อิทธิพลของชนชั้นนําทางศาสนาในราชสํานัก
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ปตตานีมีความลึกซึ้งมาก มีการแตงต้ังผูนําทางศาสนาในตําแหนงสําคัญหลายตําแหนงเชนเปนผูสอน

ศาสนาและเปนที่ปรึกษาเปนตน43

  ในเมื่อชนชั้นนําตามประเพณีซึ่งเปนชนชั้นปกครองเกาและชนชั้นนําทางศาสนามีอํานาจ

มากในโครงสรางสังคม การดําเนินการทางการเมืองที่กระทบตออํานาจของกลุมอํานาจดังกลาว

ยอมจะทําใหเกิดปญหาและวิกฤติการณทางการเมือง ดังที่กลาวไปแลววาการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5

ทําใหอํานาจชนชั้นนําตามประเพณีไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและมีผลตอวิกฤติการณทางการเมือง

ในยุคตอมาจนถึงสมัยปจจุบัน อยางไรก็ตาม เราไมควรมองขามพลวัตและการปรับตัวภายในของ

โครงสรางอํานาจที่เกิดขึ้นในกระบวนการตอสูและความขัดแยงทางการเมืองเหลาน้ีดวย พลวัตและ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งภายในตัวของกลุมชนชั้นนําเองและเกิดจากตัวแปรสถานการณภายนอก 

เชนนโยบายและการตอสูกับรัฐไทย หรือเกิดจากพลังภายนอก อิทธิพลจากปจจัยระหวางประเทศ 

พลวัตเหลาน้ีทําใหบทบาททางการเมืองของชนชั้นนําปตตานีมีวิวัฒนาการที่ซับซอนตามไปดวย 

จะเห็นไดวารัฐสยามมีนโยบายสองดานตอกลุมที่ไมเห็นดวยหรือตอตานนโยบาย คือการ

ปราบ กดดันและการประนีประนอมกับชนชั้นนําเดิมของปตตานี ภาพที่เห็นไดชัดในประวัติศาสตรก็

คือการยึดครองในสมัยตนรัตนโกสินทรและการปราบปรามการกอกบฏคร้ังตางๆ รวมทั้งการ

แบงแยกและปกครองดวยการแบงการปกครองเปนหัวเมืองมลายูทั้งเจ็ด แตในอีกดานหน่ึงก็มี

นโยบายการประนีประนอมและปรับตัวใหเขากันได ตัวอยางเชนการดึงคนกลุมน้ีมาอยูในโครงสราง

อํานาจของรัฐและทําใหพวกเขารูสึกเปนสวนหน่ึงของรัฐไทย นโยบายแบบน้ีแสดงออกในการที่

สยามยอมใหชนชั้นนํากลันตันมาเปนเจาเมืองหรือรายาในสมัยแหงความสงบและประนีประนอม 

ต้ังแตป พ.ศ. 2399 กอนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่  5 ตอมาในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชยจนถึงกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 นโยบายรัฐไทยตอหัวเมืองมลายูก็คือ การ

เพิกเฉยดวยเจตนาอันดีของราชาธิราช หรือ “Benign neglect”44 ความหมายของนโยบายดังกลาวก็คือ 

ยอมรับศาสนาอิสลามวาเปนศาสนาของคนมลายูทางใต แตไมพยายามทําอะไรมากกวาน้ีในการ

แสวงหาความจงรักภักดีของผูนํา “ ..... ตราบใดที่ยังไมมีการตอตานอยางเปดเผย ก็ใหถือวาเหตุการณ

ปกติ....” แตถาวิกฤติเกิดขึ้นก็จะมีการจัดการแกไขเปนกรณีเฉพาะรายไป กลาวในอีกแงหน่ึงวิธีการ

แบบน้ีก็คือจงใจที่จะไมมีนโยบายที่ชัดเจน ไมมีการจัดการอยางเปนระบบ เหตุที่มีนโยบายอยางน้ี

เพราะรัฐไทยยังไมมีประสบการณการจัดการกับวัฒนธรรมที่ตางจากตนเอง

ในอีกดานหน่ึง ชนชั้นนําตามประเพณีสองฝายคือสายชนชั้นปกครองหรือรายาแหงปตตานี

และสายผูนําทางศาสนาก็มีวิวัฒนาการของการตอสูและปรับตัวกับรัฐไทยในลักษณะที่แตกตางกันไป

43 Wan Kadir bin Che Man, Ibid, pp. 29-30 เมื่อทานอับดุลกาเดหรายาคนสุดทายของปตตานีถูกสงไปควบคุมตัวที่พิษณุโลก ในป พ.ศ.

2446 มีเร่ืองเลาวาทานอับดุลกาเดหไดพาครูสอนศาสนาไปอยูดวยหนึ่งคนในฐานะที่ปรึกษาแมจะอยูในเร่ือนจํา ซึ่งแสดงใหเห็นความ

ผูกพันใกลชิดระหวางชนชั้นนําทั้งสองกลุม
44 Surin Pitsuwan, Ibid, p. 102
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ดวย ถึงแมทั้งสองฝายจะมีบทบาทรวมกันอยางคอนขางเขมแข็งในการตอตานรัฐไทยในระยะแรก 

กลุมผูนําตามประเพณีสายรายาเกาพยายามตอตานรัฐไทยทั้งดวยการสนับสนุนขบวนการตอตาน การ

ลุกขึ้นสูของประชาชนและดวยการหาฐานสนับสนุนจากภายนอก การปะทะลุกฮืออยางรุนแรงคร้ัง

สุดทายระหวางคนมลายูปตตานีกับรัฐไทยเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2465 ที่หมูบานนํ้าใส อําเภอมายอ จังหวัด

ปตตานี45 เมื่อชาวบานปฏิเสธที่จะเสียภาษีและคาเชาที่ดินใหกับเจาหนาที่ของรัฐ มูลเหตุของการกอ

ความไมสงบน้ีเกิดจากการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาภาคประถมภาคบังคับ ในป 

พ.ศ. 2464 ในป พ.ศ. 2465 เกิดการลุกขึ้นสูอีกคร้ังเพราะเจาหนาที่รัฐไปปดโรงเรียนสอนศาสนาทําให

เกิดการลุกขึ้นตอตาน ทั้งสองกรณีรัฐตองสงกําลังทหารไปปราบปราม46 ผูนําที่สนับสนุนขบวนการ

ตอสูในขณะน้ันก็คือตนกู อับดุลกาเดห กามารุดดิน รายาองคสุดทายของปตตานีซึ่งหนีไปอยูที่กลัน

ตันหลังจากน้ันจนสิ้นชีวิต47 หลังจากน้ันตนกูมะมุด มะไฮยิดดินซึ่งเปนบุตรของอดีตรายาอับดุลกา

เดหก็เขารวมขบวนการตอตานไทย ในป พ.ศ. 2487 ตนกูอับดุลยาลาลบินตนกูอัลดุลมุตตาลิบ

บุตรชายของอดีตรายาแหงเมืองสายบุรีซึ่งมีชื่อไทยวาอดุลย ณ สายบุรีก็เปนผูนําเกาอีกคนหน่ึง  ที่มี

บทบาทเขารวมขบวนการตอตานรัฐไทย48

ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ความตองการของอังกฤษที่จะผนวกดินแดนปตตานีไป

เปนสวนหน่ึงของมลายาถูกบีบจากสหรัฐอเมริกาใหตองละทิ้งแนวคิดแยกดินแดนไปรวมกับมลายา

ดังกลาว เพราะสหรัฐอเมริกาตองการสรางสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

อังกฤษเองก็ประสบปญหาความอดอยากในอาณานิคมและตองการขาวและอาหารมาเลี้ยงอาณานิคม

ประเทศที่ผลิตขาวไดคือประเทศไทย และไทยก็ตองการแลกเปลี่ยนการสงขาวใหอังกฤษแลกกับการ

รักษาดินแดนเดิมของตนเองไว ชนชั้นนําสายเจาจึงประสบความลมเหลวในการตอสูเพื่ออิสรภาพ

ของปตตานี49 เพราะอังกฤษละทิ้งประเด็นปตตานีออกไปจากการเมืองเพื่อกอต้ังรัฐมลายาหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ความลมเหลวดังกลาวนํามาสูพัฒนาการใหมของชนชั้นนําในการตอสูทาง

45 การกอขบถคร้ังนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรภายหลัง พบวาเปนเพียงการที่เจาหนาที่ปกครองทองถิ่นต่ืนเตนเกินไปกวาความ

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 ในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 มีรายงานวาตนกูมะไฮยิดดินเขารวมกับอังกฤษเพ่ือตอตานการยึดครองของญ่ีปุนโดยมีความหวังวา

จะไดรับการสนับสนุนจากอังกฤษใหปลดปลอยปตตานีจากประเทศไทย ตนกูมะไฮยิดดินไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉลองของอังกฤษที่

อินเดียและมีคํากลาวอวบพรจากนายทหารอังกฤษวา Long Live the King of Pattani ขาวนี้ถูกสงตอมายังประเทศไทยทําใหนายปรีดี 

พนมยงคซึ่งเปนผูนําขบวนการเสรีไทยพยายามดําเนินการทางการเมืองโดยผานนายแชม พรหมยงคเพ่ือแกปญหาของปตตานีโดยเร็ว ดู

บันทึกคําบอกเลาของนายแชม พรหมยงคใน สุพจน ดานตระกูล, อางแลว, หนา 78-9
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การเมืองของปตตานี ชนชั้นนําเกาที่มีเชื้อสายเจาเชน มะไฮยิดดินและตนกูยะลาตองถอยออกไปเพื่อ

หลีกทางใหกับคนอีกกลุมหน่ึง ชนชั้นนําอีกกลุมหน่ึงเพื่อทําการตอสู คนพวกน้ีมีความมั่นใจจากฐาน

ทางวิชาการที่กําเนิดในโรงเรียนปอเนาะ คนกลุมน้ีก็คือผูนําศาสนา โตะครู อุลามาอฺและอิหมาม อุลา

มาอฺเปนตัวเชื่อมระหวางเชื้อพระวงศและนักการเมืองมลายูมุสลิมซึ่งเปนญาติเชื้อสายชนชั้นนําเกา ถึง

ตอนน้ี อุลามาอฺจึงเปลี่ยนจากนายหนาตัวแทนผูมีอํานาจ (power broker) กลายมาเปนนักตอสูการเมือง

ดวยตนเอง50

เปนที่นาสังเกตวาบทบาทของผูนําศาสนาในการตอสูเพื่อรักษาอัตลักษณเกิดขึ้นโดย

โครงสรางเดิมที่มีอยูแลวดังที่กลาวไปขางตน และยังเกิดขึ้นโดยสถานการณบังคับ นักประวัติศาสตร

มองวา สิ่งที่เกิดขึ้นในชวงของการสรางรัฐชาติสมัยใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือการบูรณาการ แตเปน

“...การบูรณาการดินแดนมิใชบูรณาการชาติ ...” ผลที่ตามมาก็คือการเกิดรัฐสมัยใหมแตยังไมเกิดรัฐ

ชาติแทๆขึ้น โดยมีขาหลวงจากกรุงเทพไปคอยกํากับดูแล ทําใหอํานาจของทองถิ่นลดลง แตในสมัย

เร่ิมสรางรัฐชาติน้ัน รัฐไทยยังมีขนาดเล็ก หรือกลาวในอีกแงหน่ึงเปนรัฐที่ออนแอ ไมมีเงินหรือ

ทรัพยากรมากพอที่จะไปสรางระบบราชการที่จะแพรเขามาถึงชั้นสังคมระดับลางได แตความ

ปนปวนวุนวายไมเกิดขึ้นมาก เพราะมีการผลักดันใหผูนําทองถิ่นในระดับเล็กมากคือระดับหมูบาน

หรือระดับตําบลเปนผูนําแทน แมจะมีการสงขาหลวงมาประจําที่ปตตานีแตไมมีอํานาจควบคุมอยาง

เต็มที่ ขาหลวงมีอํานาจในทางกฎหมายแตไมมีในทางปฏิบัติ ดังน้ันภายใตการเกิดรัฐสมัยใหมต้ังแต

รัชกาลที่ 5 เปนตนมาเมืองปตตานีอยูภายใตการปกครองของชนชั้นนําทองถิ่นในระดับเล็กซึ่ง

ประกอบดวยชนชั้นนําธรรมดาและผูรูทางศาสนา คนสองกลุมน้ีจะมีอํานาจคอนขางมาก51

พัฒนาการสถานการณทางการเมืองดําเนินตอมาเมื่อมีการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 อุดมการณใหม

ทางการเมืองทําใหคณะราษฎรเรงบูรณาการทางการเมืองของภาคใตผานกระบวนการมีสวนรวม

ทางการเมืองดวยวิถีทางรัฐสภาและกระบวนการพัฒนาใหทันสมัย ในระหวางการปฏิ วั ติ

ประชาธิปไตยของคณะราษฎร ชนชั้นนําปตตานี ยะลาและนราธิวาสเฝาดูการเปลี่ยนแปลงอยาง

ระมัดระวังและยอมเขารวมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อทดลองดูวาระบอบใหมอาจจะยอมให

โอกาสกับตนเองมากขึ้นในการยืนยันอัตลักษณของตน จากคําบอกเลาของนายปรีดี พนมยงค ระบุวา

ภายหลังการอภิวัฒน พ.ศ. 2475 ตนกู มะไฮยิดดินไดเขามากรุงเทพแสดงความจํานงขออยูรวมใน

50 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 114
51 นิธิ เอียวศรีวงศ “มุมมองประวัติศาสตรและสังคม” เปดประเด็นจากหนังสือ ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดน: ความจริงและ

มายาคติ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 หองประชุมใหญวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จัดโดย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและโครงการจัดต้ังสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

รวมกับโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบาน กรณี 3 จังหวัดภาคใต โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทียงคืน คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ใน เอกสารการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการรับมือกับสถานการณ 3 จังหวัดภาคใต ของภาคประชาชน, 17-18 มิถุนายน 2550 โรงแรมบีพีสมิ

หลาบีช รวมจัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคกรเครือขาย, หนา 1-2
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สยามตอไปเพราะเห็นวาสยามมีระบอบรัฐธรรมนูญเปนที่พอใจแลว52 แตสถานการณความขัดแยง

ภายในคณะราษฎรเองทําใหนโยบายประชาธิปไตยลมเหลว นโยบายชาตินิยมอยางรุนแรงก็เกิดขึ้น

และทําใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2

นอกจากน้ีแลว สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเวทีสากล ทําใหมีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองมีการนําเอาชนชั้นนําทางศาสนาเขามาในระบบและรับรองฐานะของพวกเขาอยางเปน

ทางการ กระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นเพราะตนกูมะไฮยิดดิน อับดุลกาเดรเรียกรองตออังกฤษใหมีการ

ลงประชามติเปนคร้ังแรกหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รัฐบาลกรุงเทพตอบโตดวยการออก “พระราช

กําหนดศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. 2488” ดวยการเอาใจผูนําศาสนาอิสลาม มอบตําแหนงเปน

ทางการให และเพื่อปฏิเสธมะไฮยิดดินกับพรรคพวก53 ผลจากกฎหมายดังกลาวทําใหเกิดสํานัก

จุฬาราชมนตรี วิทยาลัยอิสลามแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม กฎหมายยังให

กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงต้ังอิหมามและสมาชิกกรรมการมัสยิด รัฐบาลสยามในยุคใหม

พยายามใชนโยบายบูรณาการผูนําศาสนาภาคใตดวย พ.ร.บ. ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม ตามความเห็น

ของนายปรีดี พนมยงค ผูนําไทยในสมัยกอนสงครามโลกคร้ังที่สอง เหตุผลเบื้องหลังการใชนโยบาย

ดังกลาว ก็คือ “ ...การลบรอยแคนจากการที่ถูกบีบคั้นและถูกรังแกดวยการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม....”

ทั้งจากนโยบายและจากเจาหนาที่ของรัฐ ปญหาเฉพาะหนาก็คือจะตองแกดวยนโยบายที่เปนธรรม

และแกที่เจาหนาที่ของรัฐ และ “จะตองมีผูประสานงานอันเปนที่ยอมรับของพวกเขา”54

อาจกลาวไดวาพระราชบัญญัติอุปถัมภศาสนาอิสลามซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยนายปรีดี 

พนมยงค และนายแชม พรหมยงค ทําใหตําแหนงทางศาสนาอิสลาม คือ จุฬาราชมนตรี เปนตําแหนง

ที่เปนทางการของรัฐไทยอีกคร้ัง การประกาศกฎหมายอุปถัมภอิสลามในป 2490 ต้ังสถาบันอิสลาม 

จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลาม เปนกระบวนการ co-optation ดึงสถาบันอิสลามมาอยูกับรัฐ

ไทย เปนสวนหน่ึงของรัฐไทย โดยอาศัยมุสลิมกรุงเทพเปนฐานและสรางอิหมามที่เปนคนของรัฐไทย

ในชุมชนมุสลิม

52 แตมาเปลี่ยนใจเมื่อเกิดการปฏิวัติยึดอํานาจในป พ.ศ. 2490 และเกิดกรณีสังหารหะหยีสุหรง สุพจน ดานตระกูล, อางแลว, หนา115
53 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 106; นายปรีดี พนมยงคซึ่งเปนผูนําขบวนการเสรีไทยพยายามดําเนินการทางการเมืองโดยผานนายแชม 

พรหมยงคเพ่ือแกปญหาของปตตานี ในขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นไมตรงกันในฝายของอังกฤษ ฝายการเมืองของอังกฤษมีความเห็น

วาควรยกดินแดนปตตานีใหตนกูมะไฮยิดดินตามสัญญาที่ใหไวกอนสงคราม แตฝายทหารซึ่งนําโดยลอรดเมาแบตเตนไมเห็นดวย

เพราะเห็นแกคุณูปการของเสรีไทยที่มีตอกองทัพพันธมิตร ดูใน สุพจน ดานตระกูล, อางแลว, หนา 78-9
54 ผูประสานงานดังกลาวในความหมายของนายปรีดี พนมยงคก็คือตําแหนงจุฬาราชมนตรีซึ่งมีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  จึงไดแตงต้ัง

นายแชม พรหมยงคซึ่งเปนที่รักใครนับถือของโตะครูและผูนําทางศาสนาสวนใหญใน 4 จังหวัดภาคใตใหเปนจุฬาราชมนตรี นับเปน

จุฬาราชมนตรีคนที่ 10 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรและเปนจุฬาราชมนตรีคนที่ 14 ของประเทศสยามนับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา สุพจน 

ดานตระกูล, เพ่ิงอาง, หนา 66-67
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การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางกฎหมายและผลตอชนชั้นนําทางศาสนา

ดังที่กลาวไปแลววาการบูรณาการการเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปตตานี ยะลา 

นราธิวาสมีผลอยางมากที่จะทําใหโครงสรางชนชั้นนําเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง การยุติลงอยางสิ้นเชิง

ของระบบการเมืองแบบสุลตานของปตตานีมิไดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อกองทัพสยามรบชนะ

และยึดครองปตตานี เพราะความสืบเน่ืองของระบบดังกลาวในกฎของการปกครองก็ยังคงมีการ

ประนีประนอมและยอมใหผูนําและระบบการเมืองแบบเกายังคงอยูแมจะลดอํานาจลงมากก็ตาม แต

ระบบน้ียังคงอยูตอไปจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ปญหาในชวงเจ็ดหัวเมืองจึงไมใชเพียงแคการลด

อํานาจของชนชั้นนําเกาเทาน้ัน กฎแหงการปกครองใหมของสยามในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรก็มี

ความกํากวมในความหมายดวย ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะระบบการปกครองของสยามเองก็เปนเพียงแค

ราชาธิราชที่ตองการความจงรักภักดีเทาน้ัน 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

ประวัติศาสตรที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจก็คือการประกาศ “ขอบังคับสําหรับ

ปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ขอ 30 ระบุวาใหใชธรรมนูญศาลหัวเมืองรัตนโกสินทรศก 114

โดยใหมีศาลบริเวณและขาหลวงใหญประจําบริเวณเปนผูรับผิดชอบ และการที่จะต้ังหรือเลื่อนหรือ

เปลี่ยนผูพิพากษาในบริเวณ 7 หัวเมืองใหเปนหนาที่ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะนํากราบ

บังคมทูลและใหขาหลวงใหญบริเวณมีใบบอกในการแตงต้ังหรือเปลี่ยนผูพิพากษาบริเวณมายัง

กระทรวงมหาดไทย 57 นัยสําคัญของคําสั่งดังกลาวคือการถายโอนอํานาจเดิมของเจาเมืองหรือ

สุ ล ต า น ใ น ท า ง ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม แ บ บ ป ร ะ เ พ ณี ม า ยั ง ก ษั ต ริ ย ส ย า ม  เ ส น า บ ดี

กระทรวงมหาดไทย และขาหลวงบริเวณซึ่งเปนขุนนางสยาม น่ีคือการสูญสิ้นอํานาจระบบสุลตานรัฐ

มลายูของปตตานีด้ังเดิม

แตกระน้ันก็ตาม ความพยายามในการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจโดยรัฐไทยก็มีลักษณะ

พิเศษที่แฝงไวดวยการประนีประนอม “โดยพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อให “ราชการบานเมืองในหัว

55 Syukri, Ibid, p.59
56 Ahmad Fathy Al-Fatani อางแลว หนา 56; คําอธิบายของ Ibrahim Syukri คือ “..... ป พ.ศ. 2445 เปนปของ ‘การลมสลายคร้ังสุดทาย’

ของชาติปตตานี เปนการสูญเสียอํานาจอธิปไตยของรายาและการทําลายอํานาจอธิราชของชาวมลายูในประเทศปตตานีและการจํานํา

สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพของปตตานีในมือของสยาม ปนี้จึงเปนปสุดทายที่โชครายที่สุดของประวัติศาสตรราชอาณาจักรมลายูปตตานี”

Syukri., Ibid, p. 81
57 ดูรายละเอียดใน ณรงค ศิริปะชะนะ, ความเปนมาของกฎหมายอิสลามและดาโตะยุติธรรม, กรุงเทพ: บริษัท บพิธ จํากัด, หนา 3-4
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เมืองเหลาน้ันเปนไปโดยสะดวกดี และทั้งจะใหความสุขสําราญแกพระยาเมือง และศรีตวันกรมการ 

ตลอดถึงอาณาประชาราษฎรทั่วไป ....” ดังจะเห็นไดจากขอ 32 ที่ระบุวาใหใชพระราชกําหนด

กฎหมายทั้งมวล ในความอาญาและแพง “..... แตความแพงซึ่งเกี่ยวดวยศาสนาอิสลามเร่ืองผัวเมียก็ดี 

เร่ืองมรดกก็ดี ซึ่งคนนับถือศาสนาอิสลามเปนทั้งโจทกและจําเลย หรือเปนจําเลยใหใชกฎหมาย

อิสลามในการพิจารณาพิพากษา ....”58 นอกจากน้ีเพื่อใหสมบูรณความยิ่งขึ้นก็ไดมีการตราขอบังคับ

วิธีพิจารณาในศาสนาอิสลามในป พ.ศ. 2446 โดยใหพระยาเมืองเลือกอุลามาอฺซึ่งมาจากโตะฮายีที่

รอบรูคัมภีรกุรอานในเมืองน้ันไมนอยกวา 6 คน มาเปนโตะกาลีพิจารณาคดีแพงแบบอิสลาม การ

เลือกตองไดรับการรับรองจากขาหลวงใหญประจําบริเวณ จากน้ันเมื่อจําเลยและโจทกเปนมุสลิมให

ศาลแขวง ศาลเมืองหรือศาลบริเวณรับเร่ืองไว แลวใหคูความมีการเลือกโตะกาลีตามรายชื่อที่มีอยูแลว 

มาพิจารณาชี้ขาดคดี เมื่อความเห็นของอนุญาโตตุลาการแตกตางกัน ศาลอาจเลือกโตะกาลีอีกหน่ึงคน

เปนประธานอนุญาโตตุลาการ การตัดสินใชหลักเสียงขางมาก59

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อของตําแหนง โตะกาลีหรือโตะกอฎีเปนภาษามลายูลวนๆ ตอมาในสมัย

รัชกาลที่ 6 ไดมีการเปลี่ยนไปเปน “ดาโตะยุติธรรม” อันเปนชื่อภาษาไทยผสมมลายู โดยกําหนดวาผู

ดํารงตําแหนงน้ีตองเปนผูรูดีทางศาสนาและคัมภีรกุรอาน อยูในตําแหนงตลอดชีวิต และมีความ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย60 เห็นไดชัดวาอํานาจรัฐไทยดูดเอาตําแหนงตุลาการของอิสลามน้ีเขาไป

เปนสวนหน่ึงของโครงสรางอํานาจไทยบนหลักการที่วาความยุติธรรมจะถูกจัดการโดยองคอธิปตย

เทาน้ัน ในสมัยน้ีดาโตะยุติธรรม 2 คนเทาน้ันที่ถูกแตงต้ังใหตัดสินในคดีแพงที่เกี่ยวกับคดีมรดกและ

ครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงขอคิดเห็นไมตรงกัน แตที่สําคัญก็คือการตัดสินใจเปนไปในนามขององค

อธิปตยไทย การอุทธรณคดีวาไดแตในเงื่อนไขที่สอดคลองกับกฎหมายไทย คาตัดสินสุดทายอยูที่

กระบวนการยุติธรรมของศาลไทย61

กระบวนการดังกลาวในทางการเมืองหมายความวาเปนการโอนอํานาจฝายศาลซึ่งอํานาจทาง

กฎหมายกอนหนาน้ีเปนของอุลามาอฺ ดังน้ันจึงเปนการเปลี่ยนอํานาจความชอบธรรมที่ประชาชนจะ

ปฏิบัติตามคําฟตวาในศาสนาอิสลามที่ผูรูทางศาสนากระทําในนามของพระเจา ต้ังแตรัชกาลที่ 5 ใน

การบูรณาการเขาสูรัฐไทยน้ัน แมในทางกฎหมายจะมีการประนีประนอมโดยรัฐไทยใหใชกฎหมาย

58 ณรงค ศิริปะชะนะ, เพ่ิงอาง, หนา 4
59 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 124; ณรงค ศิริปะชะนะ, เพ่ิงอาง, หนา 49-51 เมื่อศาลไดตัดสินชี้ขาดตามความเห็นของอนุญาโตตุลาการ

แลว ฝายโจทยหรือจําเลยจะอุทธรณคําตัดสินไมไดเวนแตคําตัดสินของศาลจะไมถูกตองกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จึงมีการรอง

อุทธรณตอขาหลวงพิเศษได
60 ในสารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2460 กําหนดใหเรียกตําแหนงตุลาการนี้วาดะโตะยุติธรรม

และกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญนอกจากเปนผูรูทางศาสนาอิสลามดีและยังจะตอง “เปนผูมีน้ําใจจงรักตอใตฝาละอองธุลีพระบาทและ

สมัครภักดีตอราชการของพระเจาอยูหัว” ณรงค ศิริปะชะนะ, เพ่ิงอาง, หนา 62
61 Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 132 แตก็นาสังเกตดวยวาแมอํานาจอยูที่ศาลไทยในการตัดสินแตก็ยังคงตองสอดคลองกับคําตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการหรือโตะกาลี หาไมแลวผูเปนจําเลยหรือโจทยก็มีสิทธิอุทธรณตามกฎหมายไทย
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อิสลามหรือมีกฎหมายสองระบบในพื้นที่พิเศษ ดวยเหตุน้ีทําใหมีคําอธิบายวาภาคใตเปนพื้นที่ที่แรก

ของไทยที่ยอมรับใหมีกฎหมายสองอันซอนกันอยูน่ันคือกฎหมายไทยและกฎหมายมุสลิมในสวนที่

เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่งเรียกวาพหุลักษณทางกฎหมายหรือระบบกฎหมายซอนกัน62 แตมีการ

ตีความโตแยงอีกดานหน่ึงวาในระบบน้ี กฎหมายอิสลามถูกทําใหเปนสวนหน่ึงของรัฐไทยหรือ

กฎหมายไทยที่เปนอํานาจอธิปไตยของกษัตริยสยาม องคอธิปตยของสยามมีอํานาจเหนืออํานาจของอุ

ลามาอฺเดิมที่มีอยูในรัฐปตตานีหรือระบบการเมืองแบบสุลตาน กระบวนการอิสระทางศาลและ

กฎหมายภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงอาจจะไมเปนไปตามความปรารถนาของชาวมลายู

มุสลิมปตตานีก็ได ในขณะที่ขาราชการไทยมองวาการจัดสถาบันแบบพิเศษในกระบวนการยุติธรรม

เปนสิ่งที่พิเศษที่ทําใหกับคนมุสลิมมลายู คนในพื้นที่กลับมองวาน่ีเปนความพยายามที่จะย้ําเตือนให

เห็นวาฐานะของพวกเขาคือตองพึ่งพารัฐไทย นอกจากน้ี การเขามายุงเกี่ยวกับศาลอิสลามของรัฐบาล

ทําใหเกิดการแตกแยกในกลุมผูนําศาสนาและรัฐใหความสําคัญตอความเห็นของโตะกาลีหรือโตะ

ยุติธรรมผูซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ทําใหอุลามาอฺสวนใหญหมางเมินกับรัฐดังที่แสดงออกมาใน

กรณีหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ่งที่นําความไมพอใจมาสูอุลามาอฺมากที่สุดก็คือ ความพยายามที่จะ

ถายโอนโยกยายความจงรักภักดีของอุลามาอฺจากอุดมคติทางศาสนามาสูรัฐและองคอธิปตยไทย63

นอกจากน้ี รัฐไทยยังพยายามทําใหเกิดระเบียบแบบแผนที่แนนอนในกฎหมายอิสลามที่จะ

นํามาใชในจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวย

ครอบครัวและมรดกใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม ในป พ.ศ. 2478 ขอบังคับสําหรับใชปกครองบริเวณ 7

หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคงใชในจังหวัดปตตานี ยะลา และสตูลอยูตามเดิม64 แตในขณะเดียวกันก็มี

แนวคิดที่ตองการใหมีการทําประมวลกฎหมายอิสลามในหัวขอกฎหมายแพงให เ ร็วที่สุด 

กระบวนการน้ีทํามาต้ังแตป พ.ศ. 2472 แตโครงการน้ีใชเวลายาวนานถึง 12 ป รางกฎหมายสําเร็จในป 

พ.ศ. 2484 และถูกประกาศใชในพื้นที่ปตตานีในป พ.ศ. 2489 การดําเนินการดังกลาวแมจะมองใน

ดานดีวารัฐไทยพยายามปรับนโยบายและระบบตนเองใหเขากันไดกับทองถิ่นโดยเฉพาะวิถีชีวิตของ

มุสลิม ผูนําศาสนาหรือพวกอุลามาอฺคิดวาการประมวลกฎหมายอิสลามแปลจากภาษาอาหรับและ

มลายูใหเปนภาษาไทย เปนการรุกรานของรัฐตอความรับผิดชอบของตน และมองวาเปนการกระทําที่

ไมถูกตอง เพราะรัฐบาลไมเต็มใจที่จะแยกศาลโตะกาลีหรือศาลอิสลามจากศาลไทยตามปกติ ความ

ต้ังใจแตแรกของอุลามาอฺที่สนับสนุนโครงการประมวลกฎหมายอิสลามก็เพื่อพิสูจนใหศาลไทยเชื่อ

วา ทันทีที่โครงการสําเร็จ ศาลไทยจะยอมใหศาลอิสลามดําเนินการโดยอิสระ แตรัฐบาลไทยยังทําให

62 อานันท กาญจนพันธ อางใน  “มุมมองเร่ืองความยุติธรรม” ใน เอกสารการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการรับมือกับ

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) เปนสวนหน่ึงของศาลไทย และคําพิพากษาของดาโตะยุติธรรมตองมีการลงนาม

รวมกันกับศาลไทยที่ถูกต้ังใหรวมพิจารณาคดี การประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยกฎหมายอิสลาม

ป 2489 ไดรับเสียงคัดคานและตอตานจากอุลามาอฺ ในระดับชุมชน เน่ืองจากชนชั้นนําทางศาสนามี

อิทธิพลมากตอความคิดของชาวบาน ศาลโตะกาลีก็ไมไดรับความนิยมจากประชาชน ชาวบานใน

ชนบทยังใชวิธีปรึกษาผูนําทางจิตวิญญาณของตนคือผูนําทางศาสนา โตะครู หรืออุลามาอฺในแบบไม

เปนทางการ พวกเขามองวาศาลโตะกาลีไมตางจากระบบราชการไทย ปมสําคัญอยูที่การสรางเสนขีด

แบงระหวางศาสนาอิสลามกับภาษามลายู ถากฎหมายอิสลามสวนใหญซึ่งเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ถูกแปล

เปนภาษาไทยและเขาถึงไดโดยขาราชการไทย กระบวนการบูรณาการก็จะบรรลุผลขั้นสุดทาย น่ันก็

คือบังคับใหดาโตะยุติธรรมพูดและใชภาษาไทยและตองน่ังคูกับศาลไทย ทั้งคูจะตองรวมกันลงนาม

ในคําพิพากษาคดี65

เมื่อเปนเชนน้ีแลว โตะครูหรืออุลามาอฺที่รับแตงต้ังเปนดาโตะยุติธรรมก็ถูกกดดันจากพวก

เดียวกัน ที่สําคัญก็คือ อุลามาอฺที่เปนที่เคารพนับถือมากที่สุดจะอยูในชนบทและตอตานการคบคา

สมาคมกับขาราชการ ในกระบวนการตอตานรัฐไทย อุลามาอฺเร่ิมเคลื่อนไหวทางการเมืองจาก 

“religious self-purification” หรือการเนนความบริสุทธิ์ทางศาสนาและตอมาก็ผนวกเขาดวย 

“awakened nationalistic consciousness” หรือการฟนสํานึกชาตินิยม แนวคิดพื้นฐานในการตอสู

ดังกลาวก็คือพิจารณาวาฐานะที่ตกตํ่าของมุสลิมภายใตการปกครองของอาณานิคมเปนผลมาจาก

ความเบี่ยงเบนออกจากหลักคําสอนด้ังเดิมของอัลกุรอานและฮาดิษ วิธีที่จะฟนวัฒนธรรมอิสลามและ

เรียกคืนอิสรภาพทางการเมืองก็คือกลับไปหาตนแหลงและทําตัวเองใหบริสุทธิ์

ปฏิกิริยาในการถูกลดอํานาจและการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจของผูนําศาสนาก็คือการ

ตอตานทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ หลังจากการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการของรัชกาลที่ 

5 รัฐแบบสุลตานหมดอํานาจลง แตผูนําศาสนายังมีบทบาทนํามวลชนในทองถิ่น โตะครูผูนําทาง

ศาสนามีบทบาทนําในทองถิ่นเล็กๆหลายแหง66 ผูนําดังกลาวกอการลุกฮือขึ้นตอตานอันเปน

ปรากฏการณที่แสดงใหเห็นความไมพอใจต้ังแตแรก ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงมีเหตุการณความไมสงบ

ถึงสองคร้ังที่นําโดยโตะครู คือกบฏของโตะแต ในป พ.ศ. 2453 และฮัจหยีบุลบูเลาะในป พ.ศ. 2454

ในป พ.ศ. 2465 ผูนําสายเจาและผูนําศาสนารวมกันกอเหตุการณลุกขึ้นสูที่บานนํ้าใส 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
66 นิธิ เอียวศรีวงศ, อางแลว, หนา 2
67 W.K. Che Man, op.cit., p. 63-4 กบฏดุซงยอ ในวันที่ 26 เมษายน  2491 ก็มีผูนําเปนผูนําศาสนาชื่อฮาจีอับดุล ราหมาน   
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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

เร่ิมมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ฮะจีสุหลงจึงปฏิเสธการทําประมวลกฎหมายอิสลามวาดวยคดีมรดกและ

ทรัพยสินของรัฐบาลและไมเขารวมในศาลโตะกาลี นอกจากน้ียังทําหนาที่เปนนายหนาหรือตัวเชื่อม

ระหวางชุมชนมลายูกับรัฐไทย (cultural broker) สรุปก็คือฮะจีสุหลงไมไวใจรัฐไทย  เขาเชื่อวาการ

แทรกแซงระบบกฎหมายอิสลามของรัชกาลที่ 5 เปนการทําใหอิสลามไมบริสุทธิ์ จุดยืนทางการเมือง

ของฮะหยีสุหลงก็คือยอมรับความรวมมือทางการเมืองแตไมยอมใหมีการแทรกแซงวัฒนธรรม

จุดเดนอีกประการหน่ึงของฮะหยีสุหลงก็คือการเขาใจตอแนวคิดในการตอสูอยางเปนระบบ

เพื่อรักษาอัตลักษณของปตตานีทั้งทางการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม การศึกษาและทาง

เศรษฐกิจ ขอเรียกรองของฮะหยีสุหลงจึงมีความหมายเชิงบูรณาการที่ไมเคยมีใครทํามากอนนับต้ังแต

ปตตานีถูกผนวกเขากับรัฐไทยในป พ.ศ. 2444 จากนโยบายบูรณาการประเทศของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังน้ัน ขอเรียกรองตอรัฐไทยชุดน้ีจึงเปนแบบฉบับของการตอสูเพื่อความ

เปนอิสระและการมีสิทธิในการจัดการตนเองของปตตานีในดานตางๆซึ่งถูกสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 

ขอเรียกรอง 7 ประการดังกลาวคือ68

1. ใหมีการแตงต้ังบุคคลผูหน่ึงซึ่งมีอํานาจเต็มในการปกครองสี่จังหวัดของปตตานี นราธิวาส 

ยะลาและสตูล โดยเฉพาะใหมีอํานาจในการปลดยับยั้งหรือแทนที่ขาราชการรัฐบาลทั้งหมดได บุคคล

ผูน้ีเกิดในทองถิ่นในจังหวัดหน่ึงของสี่จังหวัดและไดรับการเลือกต้ังโดยประชาชนเอง (ระบบการ

ปกครองพิเศษ)

2. ใหรอยละ 80 ของขาราชการในสี่จังหวัดเปนคนมุสลิมที่เกิดภายในสี่จังหวัดดังกลาว 

(ระบบราชการที่เปนตัวแทน)

3. ใชภาษามลายูและภาษาไทยเปนภาษาราชการ (นโยบายสองภาษา)

4. ใหภาษามลายูเปนภาษาสําหรับใชในการเรียนและสอนในโรงเรียนประถมศึกษา (นโยบาย

สองภาษา)

5. ใหใชกฎหมายมุสลิมในศาลมุสลิมที่แยกตางหากจากศาลแพงซึ่งกอฎีน่ังรวมในฐานะผู

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. ใหจัดต้ังคณะกรรมการอิสลามที่มีอํานาจเต็มในการกําหนดกิจการมุสลิมทั้งปวง ภายใต

อํานาจสูงสุดของผูปกครองรัฐตามระบุในขอ 1 (สภาอุลามาอฺ)

จากการศึกษาของธเนศ อาภรณสุวรรณ (2549) การอางเอกสารขอเสนอ 7 ขอของฮะหยีสุ

หลงมีอยูหลายแหลงที่อาจจะมีรายละเอียดบางอยางแตกตางกัน แตแหลงอางอิงที่นาจะใกลเคียง

ตนฉบับมากที่สุดนาจะเปนของนางบารบารา วิททิงฮัม-โจนส (Barbara Whittingham-Jones)

รายละเอียดในแตละขอเรียกรองจะคลายกันแตที่ตางกันก็คือเรียกรองใหปกครอง 4 จังหวัดเปนแควน

หน่ึง โดยมีผูดํารงตําแหนงอยางสูงใหมีอํานาจในการศาสนาอิสลาม ใหมีขาราชการชาวมลายูรอยละ 

80 ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีเอกสิทธิออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาสนา

อิสลามโดยความเห็นชอบของผูมีอํานาจสูงสุด และใหศาลพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกออกจาก

ศาลจังหวัดโดยมีโตะกาลี (กอฎี) หรือดะโตะยุติธรรมตามสมควรและมีเสถียรภาพในการชี้ขาด 

ขอเสนอในแนวทางดังกลาวคอนขางเขมขนในแนวทางของระบบการเมืองตามหลักศาสนาอิสลาม 

รัฐบาลในสมัยหลวงธํารงนาวาสวัสด์ิไดพิจารณาขอเรียกรองดังกลาวเปนขอๆ และมีการ

สนองตอบเปนบางขอ เชนการยอมรับใหมีเสรีภาพในทางศาสนา แตไมยอมรับใหมีการปกครองเปน

อิสระหรือการปกครองตนเองบนพื้นฐานของการมีอัตลักษณเฉพาะของตนเองได ดวยเห็นวารูปแบบ

การปกครองเวลาน้ีดีอยูแลว ถาเปนแบบมณฑลจะเปนการแบงแยก แตก็รับไปพิจารณารูปแบบการ

ปกครองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากน้ีจะพิจารณาใหสิทธิแกนักเรียนมลายูมุสลิมเขาเปนนักเรียนนาย

รอยในเหลาทหารและตํารวจได สวนที่ตองการใหมีราชการมุสลิมถึงรอยละ 80 น้ันเปนไปไมไดใน

ระยะเวลาอันเรงดวนเพราะสวนมากคนมลายูมุสลิมในพื้นที่ยังขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยเฉพาะขอเรียกรองในดานการศาลน้ันรัฐบาลดําเนินการแตงต้ัง

ดะโตะยุติธรรมจังหวัดละ 2 คนแตไมมีความเห็นให “แยกศาลศาสนา” ตามคํารองขอ ขอเรียกรอง

ดังกลาวไมไดรับการพิจารณาอีกหลังจากการรัฐประหารป พ.ศ. 2490 ซึ่งทําใหมีการจับกุมฮะหยีสุ

หลงและตามมาดวยเหตุความไมสงบอีกหลายคร้ังและลุกลามไปอยางกวางขวางในสมัยจอมพล ป.

พิบูลสงคราม รัฐบาลมองดูการเคลื่อนไหวดังกลาววาเปนการกระทําของ “ .... บุคคลที่มักใหญใฝสูง

ฉวยโอกาสหาทางถีบตัวขึ้นเปนใหญ ....”69

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการบูรณาการเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปตตานี 

ยะลา นราธิวาสมีผลอยางมากที่จะทําใหโครงสรางชนชั้นนําเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง กลุมที่ไดรับ

ผลกระทบอยางมากนอกจากจะเปนชนชั้นนําสายเจาเมืองในระบบสุลตานแลว อีกกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบก็คือกลุมผูนําทางศาสนา อุลามาอฺหรือโตะครู ระบบการเมืองการปกครองแบบใหมที่สยาม

นํามาบังคับใชทําใหชาวมลายูปตตานี โดยเฉพาะชนชั้นนําขาดสํานึกความเปนเจาของ ผลที่ตามมาก็

คือขาดความไววางใจและความเขาใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน ประเด็นที่ทําใหเกิดขอ

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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ขัดแยงมากก็คือเร่ืองกฎหมายและนิติศาสตร ซึ่งแนวคิดในการจัดการทางกฎหมายของไทยขัดกับ

หลักพื้นฐานของรัฐสุลตานแบบปตตานีด้ังเดิมซึ่งยกใหกับผูมีอํานาจทางศาสนา กฎหมายในสังคม

อิสลามเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เพราะเปนการแสดงออกซึ่งเจตนาของพระเจา ในโครงสรางอํานาจแบบน้ีผูมี

อํานาจคืออุลามาอฺซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายอิสลาม ผูนําศาสนาจึงเชื่อวาการใชกฎหมายอิสลาม

ดานครอบครัวและมรดกโดยใหอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยน้ันไมเพียงพอที่จะ

เปนของอิสลาม ซึ่งอาจจะรวมถึงกฎหมายอาญาดวย ความขัดแยงจึงดูจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อประเด็น

ไปเกี่ยวของกับศาสนา

การตอสูและความขัดแยงในเร่ืองโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพอํานาจที่ไมลงตัวที่สุดก็

สะทอนออกมาอยางรุนแรงในกรณีของฮะหยีสุหลง อันจบลงอยางนาเศราและนํามาสูการเผชิญหนา

กันอยางรุนแรงในกรณีหมูบานเบลุกาสาเมาะในป พ.ศ. 2490 และกรณีกบฏดุซงยอในป พ.ศ. 2491

สัญลักษณของการตอสูชาตินิยมกลายเปนประเด็นทางศาสนาอยางชัดเจนคือในป พ.ศ. 2491 ผูนําทาง

ศาสนาของทั้งฝงไทยและมาเลเซียเรียกรองใหทําจิฮาดตอทางการไทย นับเปนการประกาศจีฮาดคร้ัง

แรกอยางเปนทางการตอรัฐไทย70

โครงสรางชนชั้นนําปตตานีกับการบูรณาการชาติดวยระบบการศึกษา

จากการวิเคราะหที่ผานมาขางตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวาธรรมชาติของสังคมปตตานีใน

อดีตที่สืบเน่ืองมาถึงปจจุบันทําใหชนชั้นนําทางศาสนามีบทบาทนําในกิจกรรมชุมชน กิจกรรมทุก

อยางในหมูบานจะใหความสําคัญกับศาสนา ดังน้ันในโอกาสสําคัญทางศาสนา พิธีกรรมและประเพณี

จะตองใหผูนําทางศาสนาเขามาเกี่ยวของ ชนชั้นนําทางศาสนายังปฏิบัติหนาที่เปนสื่อกลางภายใน

ชุมชนและเปนตัวเชื่อมระหวางประชาชนกับรัฐบาล กลุมดังกลาวจึงไดรับการเคารพนับถือและไดัรับ

การพิจารณาวาเปนผูนําที่มีความชอบธรรมที่สุดในชุมชน จุดที่สําคัญก็คือ ในบรรดาชนชั้นนําทาง

ศาสนาทั้งหมด ครูสอนศาสนาเปนกลุมที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะบทบาทของพวกเขาก็คือผูให

การศึกษาทางดานศาสนาและมีอํานาจอันลี้ลับทําใหพวกเขาอยูในสถานภาพที่สูงกวาชนชั้นนํากลุม

อ่ืน71 ครูสอนศาสนาเปนผูมีความรูในทางศาสนา พวกเขาจะมีหนาที่สอนในโรงเรียนปอเนาะและ

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในมัสยิดและบาลาเซาะ ในชุมชน ครูสอนศาสนาไดรับฐานะเปนชนชั้น

นําเพราะมีการศึกษาทางศาสนาและมีอาชีพสอนศาสนา 

ครูสอนศาสนาอาจจะแบงออกเปนสองประเภทคือ ครูสอนศาสนาแบบเกาตามจารีตประเพณี 

(โตะครู) และครูสอนศาสนาแบบใหมที่ไมใชจารีตประเพณี (อุสตาซ) ครูสอนศาสนาแบบเกาคือผูที่

ไดรับการศึกษาศาสนาจากสถาบันการศึกษาแบบเกาตามโรงเรียนปอเนาะในทองถิ่น ในมัสยิดหรือ

จากเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย พวกน้ีถือวาเปนผูมีอํานาจความชอบธรรมมากที่สุดในเร่ืองเกี่ยวกับ

70 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 162; ธเนศ อาภรณสุวรรณ, อางแลว, หนา 109
71 Wan Kadir bin Che Man, op.cit., p. 167
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อิสลามและเปนผูที่มีอิทธิพลและไดรับการเคารพนับถือมากที่สุดในกลุมของชนชั้นนําทางศาสนา ครู

สอนศาสนาที่เรียกวาอุสตาซสวนใหญจบการศึกษาอยางเปนทางการจากโรงเรียนสอนศาสนาและ

จากมหาวิทยาลัย สวนมากคนพวกน้ีจะจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศตะวันออกกลาง

และประเทศอาฟริกาเหนือ หรือจากโรงเรียนสอนศาสนาในมาเลเซียและอินโดนีเซีย อุสตาซเปนกลุม

ผูนําศาสนาที่มีความสําคัญและอิทธิพลมากเปนลําดับสอง72

การเปลี่ยนแปลงที่รัฐไทยกระทําตอระบบการศึกษาทางดานศาสนาของปตตานีก็มีผลตอชน

ชั้นนําดวย ฐานที่สําคัญของความคิดอนุรักษนิยมแบบมลายูมุสลิมต้ังอยูที่ระบบการศึกษาแบบเกา

หรือระบบโรงเรียนปอเนาะ สวนการศึกษาแบบใหมในสายสามัญก็เปนฐานในการสรางชนชั้นนํา

ใหม73 รัฐไทยก็พยายามสรางชนชั้นนําใหมที่มาจากคนสวนนอยใหทํางานในระบบราชการและขึ้นอยู

กับรัฐชาติ การตอสูอยางรุนแรงในเร่ืองการศึกษาเร่ิมในป พ.ศ. 2465 ชนชั้นนํามลายูมุสลิมมองวา

กฎหมายการศึกษาภาคบังคับฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําใหคนปตตานีกลายเปนคนสยาม 

(Siamifying) พรอมทั้งละทิ้งศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง ประเด็นที่สําคัญสําหรับพวกเขาก็คือ

ไมควรเปดตัวเด็กรุนใหมสูระบบการศึกษาที่ทําใหพวกเขาถูกหันเหออกจากแนวทางศาสนาอิสลาม 

ผลที่ตามมาก็คือมีการตอตานการบังคับใชกฎหมายการศึกษาภาคบังคับของไทยและการแบงรายได

ภาษีที่เก็บมาจากคนมลายูใหสวนกลาง ในป พ.ศ. 2465 จึงเกิดกบฏที่หมูบานนํ้าใสที่อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานีดังที่กลาวไปแลว โดยมีผูนําคือตนกู อับดุลกาเดห กามารุดดินอดีตเจาเมืองปตตานี 

(รวมกับผูนําศาสนา) ปลุกระดมใหมีการตอตานรัฐไทยที่ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาค

บังคับ โดยในกฎหมายบังคับใหเด็กมลายูมุสลิมทุกคนเขาเรียนโรงเรียนประถมศึกษาไทย จนเกิดการ

ปะทะกันระหวางชาวบานกับทหารและตํารวจ ซึ่งจบลงดวยการปราบปรามอยางรุนแรง ในปถัดมา 

(2466) ทางการไทยก็สั่งปดโรงเรียนสอนศาสนามีผลทําใหการประทวงตอตานขยายตัวลุกลาม

ออกไปและรัฐบาลไทยตองสงกองกําลังเขามาปราบปรามอยางรุนแรง74

ผลจากการลุกฮือตอตานของประชาชนตอรัฐไทยทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 หันมาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับภาคใต นโยบายของรัฐไทยตอความขัดแยงใน

จังหวัดชายแดนภาคใตก็ เ ร่ิมมีการปรับตัวอีก ดังปรากฏใน “สมุดคูมือสําหรับขาราชการ

กระทรวงมหาดไทยที่รับราชการในมณฑลที่มีพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลาม” ซึ่งมีการระบุให

ระมัดระวังการจัดการในประเด็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 16 ประเด็น ระเบียบและวิธีการปฏิบัติใดที่

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

มิไดมีการกลาวใหความสําคัญกับบทบาทของอิหมามซึ่งดูเหมือนวาเปนตําแหนงที่ถูกดึงเขามาอยูในโครงสรางรัฐไทยตามพระราช

กําหนดศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. 2488  นอกจากนี้ยังไมมีการกลาวถึงตําแหนงดะโตะยุติธรรมดวยเหตุผลเดียวกัน (ความเห็นของ

ผูวิจัย)
73 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 173
74 W. K. Che Man, op. cit., p. 64
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ทําใหประชาชนรูสึกวาเปนการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม “ตองยกเลิกแกไขทันที”75 การปรับตัว

ดังกลาวแสดงวา ดานหน่ึงฝายรัฐไทยเองมีการตระหนักถึงปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมอยู

พอสมควร แตในอีกดานหน่ึง มีการวิเคราะหวาอาจจะเปนไปไดวาในชวงป พ.ศ.2466-2481 รัฐบาล

สยามเกรงวาอังกฤษอาจจะยกเลิกสนธิสัญญา 2452 ซึ่งแบงเขตแดนระหวางสยามและสหพันธรัฐมลา

ยาของอังกฤษ แลวผนวกเอาจังหวัดมลายูของสยามไปรวมกับสหพันธรัฐ จึงทําใหรัฐบาลที่กรุงเทพ

ตองวางนโยบายการปกครองใหมโดยใหมีการอะลุมอลวยมากขึ้น เชนยอมใหใชกฎหมายชาริอะหใน

เร่ืองมรดกและครอบครัวดวยความหวังวาจะบรรเทาการตอตานของชาวมลายูมุสลิมลงบางอันเปน

เหตุใหอังกฤษใชอางในการผนวกดินแดนใต รัชกาลที่ 6 จึงทรงสงคนลงไปศึกษาสถานการณใน

ภาคใตเพื่อวาง “รัฐประสาสนของรัฐบาล” ใหม76

อยางไรก็ตาม นโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทย โดยเฉพาะในดาน

การศึกษาก็เปนสิ่งที่ถูกนํามาใชอยางตอเน่ือง โครงสรางทางการเมืองและสังคมของปตตานีต้ังอยูบน

ฐานของหลักการอิสลามและประเพณีวัฒนธรรมมลายูซึ่งเกิดขึ้นในยุคกอนอิสลาม ในขณะที่สถาบัน

ศาสนาของโรงเรียนปอเนาะและผูนําศาสนามีฐานะสําคัญในสังคมมลายูปตตานี ดังน้ันการรุกตอ

โรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอนศาสนาเปนการรุกตอโครงสรางชนชั้นนําที่มีความสําคัญที่สุด

กระบวนการเร่ิมมาต้ังแตการออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับในป พ.ศ. 2464 ดังกลาวขางตน ตอมา

ก็มีความพยายามผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2482 ภายใตนโยบายชาตินิยมของจอมพล ป.

พิบูลสงคราม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนป พ.ศ. 2492 บังคับใหโรงเรียนเอกชนทุกแหงจด

ทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรตองเปนไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตอมาไดมีโครงการปรับปรุงระบบการศึกษาปอเนาะในป พ.ศ.2504 ซึ่งอยูในกรอบการพัฒนาของ

จอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่รับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 4

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกรวมกันเปนเขตการศึกษาที่ 2 มีศูนยกลางการศึกษาและ

วิจัยอยูที่จังหวัดยะลา มีหนาที่สอดใสหลักสูตรสามัญเขาไปในโรงเรียนปอเนาะ แนวความคิดพื้นฐาน

ในการกําหนดนโยบายก็คือแทนที่จะสรางสถาบันขึ้นใหมซึ่งจะถูกตอตาน รัฐใชวิธีเกลี้ยกลอมให

สถาบันเกายอมรับระบบใหม77

ในเวลาตอมารัฐไทยก็พยายามสรางระบบใหมในการบูรณาการการศึกษา ในระบบใหมน้ัน 

โรงเรียนปอเนาะสามารถรักษาลักษณะพิเศษในฐานะโรงเรียนสอนศาสนาไวได แตรัฐบาลจะให

รางวัลจูงใจ ถาปอเนาะเปลี่ยนตัวเองเปนโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนราษฎร) สอนศาสนาอิสลาม น่ีเปน

75 ดูรายละเอียดนโยบายดังกลาวใน รศ. ดร. สุรชาติ บํารุงสุข, วิกฤติใต! สูดวยยุทธศาสตรและปญญา, กรุงเทพ: สํานักพิมพ Animate

Group, 2547 หนา 30-33
76 นิธิ เอียวศรีวงศ “สังเขปประวัติศาสตรมลายูปตตานี” ใน นิธ ิ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 รัฐบาลเร่ิมจํากัดการลงทะเบียนเพิ่มโรงเรียนปอเนาะ

และบังคับใหโรงเรียนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรียนที่ยอมสมัครใจเปลี่ยนหลักสูตรจะเรียกชื่อใหม

วา “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” กฎเกณฑใหมจะถูกบังคับใชภายในป พ.ศ.2511 ภาษาไทย

จะเปนภาษาที่ใชสอนและหลักสูตรศาสนาตองลดลง เพื่อใหมีการศึกษาสามัญดวย

ในอีกดานหน่ึง กระบวนการน้ีก็ทําใหเกิดการพยายามปรับนโยบายของรัฐดวย 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 ในน้ีเปนการจุดกระแส

การกอตัวของขบวนการแบงแยกดินแดนขึ้นมาอีกในป พ.ศ. 2511 จุดมุงหมายการปฏิรูปของ

กระทรวงศึกษาธิการที่สําคัญคือ สรางความเปนไทย สรางภาษาไทย และระบบการศึกษาสามัญซึ่งไป

กระทบอัตลักษณมลายูมุสลิมอยางรุนแรง79

เมื่อมีความพยายามจะเปลี่ยนโรงเรียนปอเนาะใหใชภาษาไทยและสอนหลักสูตรสามัญต้ังแต

ป พ.ศ. 2504 คุณภาพการศึกษาอิสลามก็ลดลง คนมลายูมุสลิมจํานวนมากก็ถูกสงไปศึกษาตะวันออก

กลางเพื่อศึกษาอิสลาม นักเรียนดังกลาวสวนมากไดรับทุนจากตะวันออกกลางและมีความรูสึก

ปฏิปกษตอรัฐไทย ในอีกดานหน่ึง รัฐก็มีการปรับตัวเพื่อแกปญหาดวยการสรางคนอีกกลุมหน่ึงขึ้นมา 

ดวยการสรางชนชั้นนําใหมที่มีการศึกษาสายสามัญ นโยบายดังกลาวเร่ิมต้ังแต วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.

2513 กระทรวงมหาดไทยกําหนดโควตาใหนักเรียนมลายูมุสลิมไดรับการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

โดยไมตองผานการสอบคัดเลือกปกติ มีการใหทุนการศึกษา 1,000 บาทตอนักเรียน 16 คน/ป ดวย

ระบบดังกลาว คนมลายูมุสลิมจํานวนหลายรอยคนก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาอ่ืน และถูกบรรจุในระบบราชการไทย คนมุสลิมที่ไดรับการศึกษาแบบไทยเหลาน้ี

78 เหมือนอยางกรณีมะไฮยิดดินในชวงหลังการอภิวัฒน 2475 ใหมๆ  ดงัที่กลาวไปแลวขางตน
79 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 192-4
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คอยๆถูกบูรณาการเขาสูชาติไทย และถูกเรียกวา “คนไทยมุสลิม” เด็กนักเรียนทุนและผูที่รับการศึกษา

แบบสามัญที่ เปนขาราชการถูกมองวาเปนผูถวงดุลอํานาจกับปญญาชนมุสลิมที่จะจบมาจาก

ตางประเทศและมีบทบาทนําในชุมชนในอีกทิศทางหน่ึง80

กลาวโดยสรุป นโยบายบูรณาการทางการเมืองโดยผานระบบการศึกษาถูกดําเนินการอยาง

เปนขั้นเปนตอน ดังตอไปน้ี

1. การขยายโรงเรียนประถมศึกษาในทุกๆหมูบาน

2. การขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาในทุกอําเภอ

3. การสรางโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตนในทุกเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต

4. การสรางวิทยาลัยครูยะลาและมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขต

ปตตานี

5. เปลี่ยนโรงเรียนปอเนาะไปเปนระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่รัฐใหการ

สนับสนุนทางการเงิน

6. นับต้ังแตป พ.ศ. 2513 มีการกําหนดโควตาสําหรับการรับนักศึกษามลายูมุสลิมใหเขา

เรียนมหาวิทยาลัยในประเทศสวนกลาง

7. การรับคนมลายูมุสลิมที่จบการศึกษาในระบบไทยเขาสูระบบราชการ

ปญหาของนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในชวงเวลาดังกลาวเกิดจากกรอบของนโยบายการ

สรางบูรณาการและเอกภาพของชาติซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาเดิมของปตตานีทั้ง

ระบบ รัฐตองการใหเกิดความรวมมือกันระหวางชาวบานมุสลิมกับขาราชการไทยเพื่อใหเกิดบูรณา

การแหงชาติ สิ่งน้ีถูกถือเปนปจจัยสําคัญของนโยบายผสมกลมกลืนและบูรณาการแหงชาติ แตภายใต

กรอบดังกลาวขีดจํากัดก็เกิดขึ้น ขาราชการมุสลิมซึ่งถูกสรางขึ้นมาในระบบการศึกษาแบบของรัฐและ

เปนคนกลุมนอยในระบบราชการ มีจํานวนเพียงนอยนิดในระบบราชการจังหวัดภาคใต ติดอยูกับ

ความรูสึกขัดแยงกันสองอยาง ดานหน่ึงขอเรียกรองของระบบราชการที่ตองการความผสมกลมกลืน

และความจงรักภักดีตอรัฐที่เปนคนพุทธสวนใหญ กับขอเรียกรองตองการของประชาชนที่ตองการ

การปฏิบัติที่ดี เมื่อขาราชการที่เปนมุสลิมเปลี่ยนชื่อเปนไทยพวกเขาก็สูญเสียความเชื่อมั่นไววางใจ

จากประชาชนเพราะเปนการปฏิเสธวัฒนธรรมของตนเอง แตถาขาราชการเหลาน้ีเขาถึงประชาชน มี

ความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นและปฏิเสธที่จะยอมรับความกดดันในระบบราชการ

พวกเขาก็จะเสียอนาคตในอาชีพของตน ดังน้ัน แมวาจํานวนขาราชการมลายูมุสลิมจะมีจํานวนมาก

ขึ้นอันเน่ืองมาจากนโยบายการศึกษาเพื่อการผสมกลมกลืนและบูรณาการ คนเหลาน้ีจะมีบทบาทนอย

มากในการเชื่อมชองวางระหวางชาวบานมุสลิมกับรัฐ

80 Surin Pitsuwan, op.cit., p. 204; W. K. Che Man, op. cit., p. 164
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แตในอีกดานหน่ึง สิ่งที่ไมควรมองขามก็คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐก็ประสบ

ความสําเร็จในระดับหน่ึงซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในกลุมชนชั้นนํามลายูมุสลิมเองดวย 

โดยเฉพาะในระบบการศึกษา ชนชั้นนําทางการศึกษาแบบเกาบางสวนก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียน

ปอเนาะซึ่งแตเดิมเปนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบหลวมๆไมมีโครงสรางที่แนนอนใหเปน

ระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล กระบวนการไดเร่ิมมาต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่สองและ

นับต้ังแตน้ันเปนตนมาโรงเรียนปอเนาะก็เร่ิมมีการปรับเปลี่ยนกลายเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามมากขึ้น การปรับตัวมีลักษณะสองดาน ดานหน่ึงเมื่อเผชิญหนากับนโยบายรัฐบาล อีกดานหน่ึง

ผูนํามุสลิมสวนหน่ึงก็เร่ิมมีความคิดวาทําอยางไรจึงจะปรับปรุงสถาบันการศึกษาศาสนาใหเขากับ

นโยบายการศึกษาของชาติและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักษามรดกศาสนาอิสลามไวได พอแม

ชาวมุสลิมในภาคใตจํานวนมากไดเร่ิมสงลูกหลานไปเรียนตอในประเทศเพื่อนบานที่นับถือศาสนา

อิสลาม รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางมากขึ้น เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2503 เปนตนมา กระบวนการน้ี

กอใหเกิดการผสมผสานของระบบการศึกษาทองถิ่นกับระบบการศึกษาของโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น81

กลาวในอีกแงหน่ึง ระบบการศึกษาแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ถูกกําหนดโดย

รัฐบาลไทย กลายรูปเปนการศึกษาแบบใหมหรือมาดราซาห (Madrasah) ซึ่งไดใหพื้นฐานในวิชา

แขนงตางๆเพื่อเตรียมนักศึกษาที่จะเขาไปเรียนตอในมหาวิทยาลัยอัล-อัสฮารและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆใน

กรุงไคโรของประเทศอิยิปต รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอ่ืนๆใน

ตะวันออกกลาง นักวิชาการอิสลามทําการศึกษาพบวาในสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 นักศึกษาจาก

จังหวัดภาคใตโดยเฉพาะจากจังหวัดปตตานีสวนใหญจะไปศึกษาที่ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย แตต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 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

81 สุเทพ สุนทรเภสัช, “ปอเนาะ มรดกสถาบันการศึกษากับบูรณาการทางศาสนาและสังคมของชาวมาเลยมุสลิมในจังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย,” ใน สุเทพ สุนทรเภสัช, ชาติพันธุสัมพันธ แนวคิดพ้ืนฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ กลุมชาติพันธุ 

ประชาชาติและการจัดองคกรความสัมพันธทางชาติพันธุ, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2548, หนา 236-237
82 สุเทพ สุนทรเภสัช, เพ่ิงอาง, หนา 238; Hasan Madmarn, The Pondok and Madrasah in Pattani, Bangi: Penebit Universiti

Kebangsaan Malaysia, 2002, p. 70-71
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ: ชนชั้นนําสายทางศาสนาและชนชั้นนําสายทางโลก

ประเด็นสําคัญที่ไมควรมองขามก็คือ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางอํานาจชนชั้นนําในสังคมปตตานี ยะลาและนราธิวาสในยุคตอมาจนถึงปจจุบันดวย เพราะ

ในขณะที่ชนชั้นนําเกาตามประเพณี (ทั้งชนชั้นนําสายเจาและสายศาสนา) พยายามรักษาสถานภาพ

ตนเองและตอสูดวยสถาบันศาสนาและการศึกษาทางศาสนา รัฐก็พยายามเบียดขับและกดดันดวย

ระบบการศึกษาแบบใหมที่มีจุดเนนในการศึกษาทางโลกหรือที่เรียกวา secularization กระบวนการน้ี

เร่ิมต้ังแตการใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติในป 2464 และการบังคับใหเปลี่ยนระบบ

ปอเนาะซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนในชวงต้ังแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา การดําเนินการดังกลาวทําใหเกิด

การตอตานและเปนที่มาแหงการกําเนิดขบวนการแบงแยกดินแดนตางๆ รวมทั้งการสงลูกหลานไป

เรียนตางประเทศ เชนในประเทศตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมอ่ืนๆ แตในอีกดานหน่ึง เพื่อ

รักษาอัตลักษณของตนเองและปรับตัวใหเขากับสถานการณโลกภายนอก (globalization) สวนหน่ึง

ชนชั้นนําทางการศึกษาด้ังเดิมก็ไดหันไปสูนวัตกรรมทางการศึกษาหรือปรับใหหลักสูตรการศึกษา

ของสถาบันปอเนาะด้ังเดิมมีความเปนสากลในแบบอิสลาม จนกระทั่งเกิดตัวแบบการผสมกลมกลืนที่

ลงตัวในแงที่มีระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสูตรศาสนาสอดคลองกับความ

ตองการของรัฐ (มีการสอนสายสามัญในระบบหองเรียนแบบใหม) และยังไดปรับเปลี่ยนระบบ

การศึกษาอิสลามศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศในตะวันออกกลาง (ระบบ

การศึกษาทางศาสนาชั้น 1-10 ซึ่งเปนระบบสมัยใหมเชนเดียวกัน)83 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามไดรับการยอมรับจากรัฐและมีการใหเงินอุดหนุนจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อเวลาผานไป โดยเฉพาะในชวงหลัง พ.ศ. 2525 ซึ่งมีระบบ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม” เกิดขึ้นตามกฎหมาย โรงเรียนเอกชนดังกลาวก็ขยายตัวไปอยางมากและมีความเขมแข็ง

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 ต้ั ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขึ้นในป พ.ศ. 2511 รวมทั้งการใหโควตาการศึกษากระทรวงมหาดไทย

ใหนักเรียนมลายูมุสลิมเขาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ84 สิ่งที่สําคัญก็คือ กระบวนการปรับตัว

ทางการศึกษาดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชนชั้นนํา การปรับตัวมีสองดาน ดาน

หน่ึงความทันสมัยในการศึกษาอิสลามในแบบโรงเรียนมาตราซะหที่เลียนแบบมาตรฐานการศึกษา

ของตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบานเชนอินโดนีเซีย ทําใหกลุมชนชั้นนําปญญาชนกลุมที่มี

83 หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนตน -ฮิบติดาอียะฮฺ ปที่ 1-4 หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง - มุตาวัซซีเตาะฮฺ ปที่ 5-7 และหลักสูตร

อิสลามศึกษาตอนปลาย – ซานาวียะฮฺ ปที่ 8-10
84 การต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงในป พ.ศ. 2514 ก็ทําใหมีการเปดโอกาสการศึกษาใหมแกนักเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใตใหเขา

ไปสูระบบอุดมศึกษาในกรุงเทพอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากระบบโควตาและทุนการศึกษาที่มีจํานวนรับจํากัด ทําใหมีผลอยางมากในตอ

การเคลื่อนไหวของชนชั้นปญญาชนสามจังหวัดภาคใต โดยเฉพาะต้ังแตหลังป 2520 ดังที่จะอธิบายตอไป
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ฐานการศึกษาระบบศาสนาเกิดการขยายตัว จากผูที่จบการศึกษาตางประเทศทางศาสนาและจาก

ภายในประเทศก็เปนผูเรียนจบการศึกษาสายศาสนาจากระบบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในระบบ

แบบใหม (ชั้น 10 ทางศาสนา) อีกดานหน่ึงก็มีการขยายตัวของชนชั้นนําปญญาชนที่ไดรับการศึกษา

ทางโลก (secular education) การขยายตัวของกลุมหลังก็เดนชัดเชนกัน 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนพลังขับดัน “ภายใน”โครงสรางชนชั้นและกลุมทางสังคมใน

พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาสอันเปนผลมาจากการปฏิรูประบบการศึกษาในสังคมมลายู

ปตตานีของรัฐไทย ผลก็คือทําใหเกิดกระบวนการที่ทั้งขัดแยงและผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ ภาษา

และศาสนา ดานหน่ึงรัฐทําใหระบบการศึกษาของไทยเขามามีสวนสําคัญในการผลิตคนรุนใหมที่มี

การศึกษาในสายสามัญหรือในทางโลกแทนที่ระบบการศึกษาที่เนนทางศาสนาซึ่งเปนลักษณะพิเศษ

ของจังหวัดชายแดนภาคใตในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการน้ีก็คือการใชระบบการศึกษาภาค

บังคับในป พ.ศ. 2464 การเนนนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2482 และโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งโครงการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2504 ซึ่งบังคับใหมีการเปลี่ยนระบบการศึกษาทางศาสนาแบบ

โรงเรียนปอเนาะไปเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เร่ิมตนดวยการจดทะเบียนโรงเรียน

ปอเนาะและตอมาก็บีบบังคับใหปอเนาะกลายรูปเปนโรงเรียนราษฏรสอนศาสนาอิสลามในป พ.ศ.

2508 รัฐไดเรงรัดใหกระบวนการแปรสภาพดังกลาวเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อให

กลายเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในป พ.ศ. 2526 การที่รัฐไทยเขาไปเปลี่ยนระบบ

การศึกษาปตตานีก็เพื่อสรางคนมุสลิมมลายูรุนใหมที่ผานการศึกษาสายสามัญและเปนผูนําทางโลก

เขาทํางานในระบบราชการไทย ต้ังแตในระดับลางเชนกํานันผูใหญบาน จนถึงขาราชการสาย

ปกครอง สายการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อใหถวงดุลกับชนชั้นนําทางศาสนาอีกกลุมที่ผาน

การศึกษาสายศาสนาทั้งจากตางประเทศและในประเทศ อีกดานหน่ึงปญญาชนจากตางประเทศ

เหลาน้ันมักไดรับการศึกษาจากประเทศในตะวันออกกลาง อาฟริกาเหนือ เอเชียใตและประเทศมุสลิม

เพื่อนบาน คนกลุมหลังน้ีเกิดจากการที่พอแมผูปกครองไมไวใจระบบการศึกษาไทยเมื่อมีการปฏิรูป

การศึกษาในตอนแรกและสงลูกไปเรียนสายศาสนา จนกลับมาเปนผูนําสายศาสนาหรือผูนําใน

การศึกษาและวัฒนธรรม เชน โตะครูและอุสตาส เปนตน

ในอีกดานหน่ึง กลุมคนที่เขาสูระบบการศึกษารัฐในสายสามัญก็ผานการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพในจํานวนมากขึ้น คนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยในระยะแรกจะเปนพวกที่ไดรับ

ทุนการศึกษาในระบบโควตาของกระทรวงมหาดไทยไปเรียนสถาบันชั้นสูงในกรุงเทพเชน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อกลับมาเปนขาราชการในพื้นที่สังคม

มุสลิมภาคใต แตในระยะหลังเมื่อมีการเปดมหาวิทยาลัยรามคําแหงในป พ.ศ. 2514 นักเรียนสามัญ

จากสามจังหวัดภาคใตจํานวนมากก็เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยเปดแหงน้ีและกลายเปนฐานของกลุมทาง

สังคมใหมที่ใหญมากในยุคตอมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็จัดต้ังขึ้นในระหวางน้ี (พ.ศ. 2511)
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แตในระยะแรกยังมีนักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเขาเรียนนอยเพราะเด็กนักเรียนในทองถิ่น

สวนมากยังไมสามารถแขงขันเขาเรียนไดในระบบการสอบแขงขันปกติ

ปรากฏการณที่สําคัญในการขยายตัวของชนชั้นนํารุนใหมของสามจังหวัดภาคใตที่ผาน

การศึกษาสายสามัญก็คือการจัดต้ังกลุมพีเอ็นวายเอส (PNYS ซึ่งยอมาจากปตตานี นราธิวาส ยะลา

และสตูล)85 กลุมพีเอ็นวายเร่ิมกอตัวขึ้นในป พ.ศ. 2521 และจัดต้ังสําเร็จในป พ.ศ. 2526 คนในกลุมน้ี

ตอมาจะกลายเปนชนชั้นกลางรุนใหมอีกกลุมหน่ึงในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งพวกเขา

จะมีบทบาทนําในฐานะเปนขาราชการ นักธุรกิจรายยอย และนักการเมืองทองถิ่น เชนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล รวมทั้งบางสวนของผูนําฝายทองที่เชน กํานันและผูใหญบาน เปน

ตน ลักษณะที่นาสนใจของพลังทางสังคมในสวนน้ีก็คือองคประกอบของกลุมคนในสายน้ีเปน “คน

ใน” ที่รูปญหาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต ตระหนักรูในอัตลักษณทองถิ่น มีสํานึกประวัติศาสตร

และศาสนา รวมทั้งผานความเจ็บปวดรวมกับสังคมอันเน่ืองมาจากความไมเปนธรรมตางๆที่เกิดขึ้น

ในสังคมและของพี่นองของตน “ ..... จุดเปลี่ยนสําคัญของปญญาชนมลายูภายในประเทศคือชวงของ

พีเอ็นฯ ยุคน้ี”

การตอสูของกลุมพีเอ็นวายสะทอนใหเห็นพลังทางสังคมใหมและกลุมชนชั้นนําใหมอีกกลุม

หน่ึงที่ผานระบบการศึกษาในสายสามัญและมีโลกทัศนในทางโลกซึ่งกําลังเติบโตขึ้นในชวง 30 ปที่

ผานมา ความหมายเชิงสัญลักษณของกลุมทางสังคมแบบดังกลาวเร่ิมสะทอนใหเห็นจากความเขมแข็ง

ในการตอสูกับรัฐในการประทวงที่มัสยิดกลางปตตานีในป พ.ศ. 2518 การประทวงเร่ืองสิทธิในการ

แตงกายแบบมุสลิมะฮใชผาคลุมผมของนักศึกษาวิทยาลัยครูยะลาที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลาในป พ.ศ.

253186 และการประทวงกรณีมัสยิดกรือเซะในชวงป พ.ศ. 2533 กระแสการตอสูดังกลาวชี้ใหเห็นการ

กอรูปของปญญาชนชนชั้นกลางใหมที่มีความเปนตัวของตัวเอง ตองการความยุติธรรมในการปกปอง

รักษาอัตลักษณของทองถิ่น เนนแนวทางการตอสูที่สันติและถูกกฏหมายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเอง

ตองการในบริบทการพัฒนาสังคมในโลกสมัยใหม การพัฒนาการของคนกลุมน้ีจะกลายเปนฐานของ

ชนชั้นนําที่เปนสายทางโลก (secular elites) พวกเขาจะเขาไปมีบทบาทอยูในระบบราชการไทยใน

สวนภูมิภาค กลายเปนบุคลากรในการปกครองทองที่ องคกรการปกครองทองถิ่นและนักการเมืองใน

85 การสัมภาษณอิสกันดา ธํารงทรัพย อดีตแกนนําของกลุมพีเอ็นวาย
86 การประทวงของนักศึกษาวิทยาลัยครุยะลาและประชาชนที่หนามัสยิดกลาง จังหวัดยะลาในวันที่ 11-12 กุมพาพันธ และ 23 กุมพา

พันธถึงวันที่ 2 มีนาคม 2531 มีผูรวมประชุมมากกวา 18,000 คน นับเปนการประทวงคร้ังใหญเพ่ือใหนักศึกษาสตรีมุสลิมมีสิทธิแตงกาย

ตามหลักศาสนาอิสลามไปเรียนได กระทรวงศึกษาธิการรับเร่ืองรองเรียนทั้งหมด จึงมีการสลายการชุมนุม แตการตอสูยึดเย้ือมา

จนกระทั่งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 กรมการปกครองมีคําสั่งอนุญาตใหสตรีมุสลิมถายรูปสวมฮิญาบทําบัตรประชาชนได และใน

วันที่ 12 มิถุนายน 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงอนุมัติใหขาราชการสตรีมุสลิมถายรูปที่มีผาคลุมศีรษะติดบัตรประจําตัว

ขาราชการได ทั้งหมดนี้เปนการตอสูของชนชั้นกลางมุสลิมที่มีการศึกษาในวงการตางๆ ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและระบบ

ราชการ ดูใน สุวัตน จามจุรี และกองบรรณาธิการเฉพาะกิจ, 18 ปฮิญาบ บันทึกประวัติศาสตร พ.ศ. 2521-ก.ค. 2539, กลุมกรีนกรุป

หาดใหญ, 2539.
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ระบบรัฐสภา รวมทั้งผูนําทางสังคมในระดับหมูบาน ละแวกบาน คนกลุมน้ีจะมีลักษณะตางจากชน

ชั้นนําทางศาสนา (religious elites) ซึ่งเปนบุคลากรที่ถูกสรางใหเปนฐานทางสถาบันและระบบ

การศึกษาในสายจิตวิญญาณ เปนผูนําศาสนาในทองถิ่น เชนอิหมามในชุมชนและเจะครูสอนโรงเรียน

ตาดีกา โดยเฉพาะอยางยิ่งครูสอนศาสนาหรืออุสตาซในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่

ขยายตัวออกไปอยางมากในชวงเวลาเดียวกัน

นอกจากน้ี ลักษณะพิเศษของพัฒนาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนใตที่ควรพิจารณาดวยก็

คือเสนทางการปรับตัวและผสมผสานทางสถาบันที่มีผลตอการสรางความคิดของคน แมวาระบบ

การศึกษาและโครงสรางอํานาจจะมีแนวโนมการสรางคนออกมาสองกลุมใหญที่คอนขางแยกจากกัน

และชุดความคิดที่ไมเหมือนกันคือ กลุมหน่ึงเปนชนชั้นนําทางศาสนาที่เติบโตมาจากสายการศึกษา

ศาสนาและระบบโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งผูที่จบการศึกษามา

จากตางประเทศในสายศาสนา กับบุคลากรอีกกลุมหน่ึงก็คือผูที่จบการศึกษาสายสามัญจากโรงเรียน

ประถมศึกษา โรงเรียนสามัญศึกษาของรัฐ โรงเรียนอาชีวะ วิทยาลัยครู (มหาวิทยาลัยราชภัฎใน

ปจจุบัน) และมหาวิทยาลัยที่สอนสาขาวิชาการในทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 

ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ คนกลุมหลังน้ีจะกลายเปนผูนําในทางโลก (modernists) เชนขาราชการ นัก

ธุรกิจและนักการเมืองดังที่กลาวไปแลว แตสิ่งหน่ึงที่ไมควรมองขามก็คือโครงสรางดังกลาวมีการ

ไหวตัวและพลวัต จนกระทั่งเกิด “การปรับตัวผสมผสาน” ขึ้นในกระบวนการน้ีดวยเชนกัน ใน

กระบวนการน้ี มีคนอีกกลุมหน่ึงซึ่งเปนผูที่จบทั้งการศึกษาสายศาสนาและสายสามัญผสมกันโดยผาน

การศึกษาจากระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (หรือโรงเรียนปอเนาะด้ังเดิมที่สอบเทียบวิชา

สายสามัญผานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เมื่อไดวุฒิการศึกษาทั้งสายศาสนา (เชนชั้น 7 หรือชั้น 

10 ในสายศาสนา) และวุฒิการศึกษาสายสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยม 6) คนกลุมน้ี

ไดเขาไปเรียนตอมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยาลัยครู) ทําใหไดวุฒิการศึกษาทั้งสาย

ศาสนาและสายสามัญ ซึ่งก็มีผลทําใหพวกเขาสามารถมีบทบาทและทํางานไดทั้งสองสายคือสาย

ศาสนาและสายทางโลก มีจิตสํานึกอิสลามทางจิตวิญญาณแตก็ปรับตัวเขากับวิถีชีวิตในทางโลกดวย

เชนกันในขอบเขตของหลักการศาสนา การผสมผสานดังกลาวเปนลักษณะพิเศษอีกประการหน่ึงของ

สังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน ซึ่งทําใหการแยกความเปนศาสนา และความเปน

ทางโลก (secularization) ดูจะเปนเร่ืองยากในหลายกรณี  
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สรุปพัฒนาการมาตรการท่ีรัฐไทยใชการผสมกลมกลืนโครงสรางรัฐและระบบการศึกษาปตตานี
พ.ศ. 2445 การประกาศ “ขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปน “วาระสุดทายของระบบ

สุลตาน” และจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตรที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนโครงสรางอํานาจในดินแดนปตตานี

พ.ศ. 2446 การตราขอบังคับวิธีพิจารณาในศาสนาอิสลาม โดยใหพระยาเมืองเลือกอุลามาอฺซึ่งมาจากโตะฮายีที่รอบรูคัมภีร

กุรอานในเมืองนั้นไมนอยกวา 6 คน มาเปนโตะกาลีพิจารณาคดีแพงแบบอิสลาม

พ.ศ. 2464 การประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคประถมภาคบังคับ 

พ.ศ. 2465 เกิดการลุกขึ้นสูเพราะเจาหนาที่รัฐไปปดโรงเรียนสอนศาสนาทําใหเกิดการลุกขึ้นตอตานที่ บานน้ําใส อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี

พ.ศ. 2477 ต้ังโรงเรียนฝกหัดครู (ยะลา) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ใชหลักสูตรฝกหัดครูชั้นตน ปที ่1-2 นักเรียน ป.5 เปน

ปที่ 1 นักเรียน ป.6 เปนปที่ 2 และมีหลกัสูตรประถมเกษตรกรรม

พ.ศ. 2478 เมื่อพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวยครอบครัวและมรดกใชบงัคับต้ังแต 1 ตุลาคมในปนี้

ขอบังคับสําหรับใชปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคงใชในจงัหวัดปตตานี ยะลา และสตูลอยูตามเดิม

พ.ศ. 2488 รัฐบาลออกพระราชกําหนดศาสนูปถัมภฝายอิสลามดวยการเอาใจผูนําศาสนาอิสลาม มอบตําแหนงเปนทางการให 

และเพ่ือปฏิเสธมะไฮยิดดินกับพรรคพวก ผลจากกฎหมายดังกลาวทําใหเกิดสาํนักจุฬาราชมนตรี วิทยาลัยอิสลาม

แหงประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม กฎหมายยังใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงต้ังอิหมามและ

สมาชิกกรรมการมัสยิด

พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร บังคับใหโรงเรียนเอกชนทกุแหงจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และหลกัสูตร

ตองเปนไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2502 โรงเรียนชางไมปตตานี ขยายชั้นเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนการชาง ชั้นประโยคอาชีวะชั้นสูง หลักสูตร 3 ปรับ

นักเรียนที่จบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ เปลี่ยนชื่อ เปน "โรงเรียนการ

ชางปตตานี" และเปลี่ยนหลักสูตรใหมโดยเปดสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายอาชีพ 

พ.ศ.2504 โครงการปรับปรุงระบบการศึกษาปอเนาะ กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่รับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรียนปอเนาะ

ทั้งหมด 4 จงัหวัดชายแดนภาคใต โดยพ้ืนที่ทั้งหมดถูกรวมกันเปนเขตการศึกษาที่ 2 มีศูนยกลางการศึกษาและวิจัยอยู

ที่จังหวัดยะลา มหีนาที่สอดใสหลักสูตรสามัญเขาไปในโรงเรียนปอเนาะ

พ.ศ. 2506 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปนวิทยาลัยครูยะลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2506

พ.ศ. 2508 มติคณะรัฐมนตรีใหโรงเรียนปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแลว แปรสภาพเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ให

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ใหมีหลักสูตรการสอน มีชั้นเรียน มีระยะจบการศึกษาที่แนนอน และให

เปดการสอนวิชาสามัญดวย โดยทางราชการจะชวยเหลือสงเสริมดวยการใหเงนิอุดหนุน สงครูไปชวยสอนวิชา

สามัญและผอนปรนในเร่ืองคุณสมบัติบางประการ โดยไมตองเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2497

อยางเครงครัด

พ.ศ. 2510 มติคณะรัฐมนตรีเรงรัดใหมีการแปรสภาพโรงเรียนปอเนาะเปนโรงเรียนราษฏรสอนศาสนาอิสลาม ใหเสร็จสิ้น

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2514

พ.ศ.2511 รัฐบาลเร่ิมจํากัดการลงทะเบียนเพ่ิมโรงเรียนปอเนาะและบังคับใหโรงเรียนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรียนที่ยอม

สมัครใจเปลี่ยนหลักสูตรจะเรียกชื่อใหมวา “โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม”

พ.ศ. 2511 มีโรงเรียนปอเนาะปดตัวเอง 104 แหง เพ่ือประทวงรัฐไทย ในกระบวนการนี้เปนการจุดกระแสการกอตัวของ

ขบวนการแบงแยกดินแดนขึ้นมาอีก 

พ.ศ. 2511 12 มีนาคม 2511 มีพระบรมราชโองการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขึ้น

คณะอาจารยและนักศึกษาชุดแรกก็ไดยายมาที่ศูนยปตตานี ตําบลรูสะมีแล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511

พ.ศ. 2513 กระทรวงมหาดไทยกําหนดโควตาใหนักเรียนมลายูมุสลิมไดรับการเขาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไมตองผานการสอบ

คัดเลือกปกติ มีการใหทุนการศึกษา 1,000 บาทตอนักเรียน 16 คน/ป

พ.ศ. 2513 โรงเรียนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรียน ยอมลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2514 มติคณะรัฐมนตรีเรงรัดใหมีการแปรสภาพปอเนาะใหเสร็จสิ้น
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พ.ศ. 2518 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่95 ตอน 48 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2518 ฉบับพิเศษเร่ือง “พระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู” ใหวิทยาลัยครูทั่วประเทศ (รวมทั้งวิทยาลัยครูยะลา) สามารถเปดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2525 ออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

พ.ศ. 2526 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปดสอนวิชาศาสนาควบคูวิชาสามัญ

พ.ศ. 2536 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่เปดสอนวิชาศาสนา

อิสลามและวิชาสามัญ

พ.ศ. 2538 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใตเร่ิมไดรับการรับรองมาตรฐานประกาศนียบัตรการศึกษาสายศาสนา

จากสถาบันการศึกษาทางศาสนาชั้นสูงประเทศตะวันออกกลาง

พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่112 ตอนที่ 4ก. “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูยะลา จึงมี

นามใหม “สถาบันราชภัฏยะลา” ซึ่งทําใหสถาบันสามารถเปดสอนในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีได

พ.ศ. 2547 ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันศึกษาปอเนาะเปนสถาบัน

สังคม

พ.ศ. 2548 ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. 2548
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พระราชบัญญัติ

ประถมศึกษาแหงชาติ

(2464)

โรงเรียนประถมศึกษาใน

ระดับหมูบาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ระดับอําเภอและจังหวัด

โรงเรียนอาชีวศึกษา

(2500-2)

วิทยาลัยครูยะลา

(2506)

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร
(2511)

โควตากระทรวงมหาดไทย

เขามหาวิทยาลัย (2513)

ม. รามคําแหง

(2514)

ชนช้ันนํา

ทางโลก
Secular elites

แผนผังการพัฒนากลุมชนชั้นนําทางโลก (Secular Elites)
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ระบบการศึกษาอิสลาม

แบบเกาจากเมกกะ

(มัสยิดอัล-ฮารอม)

โตะครหุรือ

อุลามาอฺระบบการศึกษาอิสลาม

แบบดัง้เดิม โรงเรียนปอเนาะ

โรงเรียนราษฎรสอน

ศาสนาอิสลาม

(2508)

อุสตาซ               

ครูสอนศาสนา

สถาบันศึกษา

ปอเนาะ
(2547)

สถาบันการศึกษา

อิสลามใน

ตางประเทศ

โรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม
(2526)

ชนช้ันนําทางศาสนา

Religious Elites

สถาบันการศึกษา

ศาสนา

แผนผังการพัฒนากลุมชนชั้นนําทางศาสนา (Religious Elites)

    อิหมาม
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ลักษณะเสนทางพัฒนาการทางความคิดของกลุมคนสามกลุมดังกลาวเปนที่มาของระบบชน

ชั้นนําที่เปนโครงสรางอํานาจในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต โครงสรางดังกลาวยังเปนที่มาของ

ความคิดความเชื่อที่ฝงลึกในคนแตละกลุมในลักษณะของ habitus ซึ่งทําใหการมองโลกและพื้นฐาน

แหงสามัญสํานึกของคนแตละกลุมซึ่งอาจจะมีความแตกตางกัน นอกจากน้ี สิ่งที่นาสนใจก็คือ คน

กลุมที่อยูครอมระหวางสองสายความคิด (สายศาสนาและสายทางโลก secular-Islamicists) ที่เรียกวา

อิสลามนิยมที่มีความสัมพันธกับโลกนิยม ซึ่งกําลังจะกลายเปนกลุมคนสวนใหญที่อาจจะมาจากสาย

ศาสนาผสมกับสายสามัญในโรงเรียนเอกชนฯหรือปอเนาะ หรืออาจจะมีที่มาจากคนที่มาจากสายทาง

โลก (modernists) ซึ่งมีการปรับตัวพัฒนาการแนวคิดในทางศาสนาโดยที่ไมไดมาสายศาสนาโดยตรง 

แตคนกลุมน้ีจะเปนพลังอํานาจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะประกอบขึ้นเปนชนชั้นกลาง

สวนใหญ ในพื้นที่ สิ่งที่สําคัญก็คือคนกลุมดังกลาวเปนที่มาแหงการเปลี่ยนความคิดและโครงสราง

อํานาจในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป ชนชั้นนําที่มีการศึกษา ชนชั้นกลางและกลุมผูนํา

ทองถิ่นที่จะกลาวถึงในตอนตอไปเปนคนในสามกลุมดังกลาว 

Islamists

อิสลามนิยม

Ethno-Islamists

อิสลามนิยมท่ีเนนชาตพิันธุ
Secular-Islamicists

อิสลามนิยมที่สัมพันธกับโลกนิยม
Modernists

โลกนิยม

Non-Islamists

ไมเปนอิสลามนิยม

Religious Education

สถาบันการศึกษาทางศาสนา
Secular Education

สถาบันการศึกษาในทางโลก

Mixed

  ผสมกัน
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บทท่ี 3

โครงสรางอํานาจในยุคใหมและความหลากหลายทัศนะตอการกระจายอํานาจ

ชนชั้นนําและโครงสรางอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต

จากบทที่ผานมา เราจะเห็นไดวาโครงสรางสังคมของปตตานี ยะลา นราธิวาสถูกกําหนดโดย

การตอสูขัดแยงในประวัติศาสตรอันยาวนานของการเปนรัฐปตตานีและเจ็ดหัวเมืองกอนถูกผนวก

เปนสวนหน่ึงของรัฐสยามตามสนธิสัญญาอังกฤษ-สยามในป พ.ศ. 245287 จุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่

สําคัญของโครงสรางอํานาจเกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวและมีผลตอพัฒนาการทางการเมืองของ

ปตตานีในชวงหลัง การวิเคราะหโครงสรางชนชั้นนําของสังคมมลายูปตตานีอยางเปนระบบเปนงาน

ของ Wan Kadir bin Che Man (W. K. Che Man) 88 และสุรินทร พิศสุวรรณ89 โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คําอธิบายของ Che Man ทําใหเรามองเห็นภาพเชิงประจักษของโครงสรางอํานาจและสัมพันธภาพ

ทางอํานาจในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตในยุคหลังอยางชัดเจนที่สุดแมขอมูลสวนใหญจะอยู

ในชวงทศวรรษ 1980  ดังน้ัน ภาพโดยทั่วไปที่มองเห็นก็คือสังคมมลายูปตตานีสามารถรักษาลักษณะ

พิเศษทางดานประเพณีและสถาบันของตนเอาไวได ทั้งๆที่มีความพยายามอยางมากโดยรัฐไทยที่จะ

ทําใหเกิดการผสมกลมกลืน แตปตตานีก็ยังคงใหความสําคัญกับผูนํามุสลิมของตนเอง ผูนําเหลาน้ี

อาจจะแบงออกไดเปนสามประเภทคือ ผูนําเกาตามประเพณี ผูนําสายทางโลก และผูนําศาสนา 

ชนชั้นนําตามประเพณีของปตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เปนกลุมผูที่

สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นสูง สมาชิกสืบเชื้อสายมาจากรายาหรือเจาเมืองซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผูที่เคย

ถูกแตงต้ังมาจากรัฐบาลไทยใหเปนผูนําในสมัยเจ็ดหัวเมืองมลายูระหวางป พ.ศ. 2359-2449 ผูนําใน

ขณะน้ันคือรายาหรือเจา 29 คน ประกอบไปดวย 7 คนในปตตานี 5 คนในยะหร่ิง 4 คนในรามัน 4 คน

ในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูนํากลุมน้ีเปนตนสายตระกูลของชน

87 ลําดับความเปนมากระบวนการผนวกปตตานีเปนสวนหนึ่งของรัฐสยามก็คือ  ในป พ.ศ. 2329 อาณาจักรปตตานีทําสงครามกับสยาม

และตกอยูภายใตการควบคุมทางการเมืองของสยามในระบบแบบอธิราช หรือประเทศราช ในป พ.ศ. 2359 ปตตานีถูกแบงเปนเจ็ดหัว

เมืองคือ ปตตานี หนองจิก รามัน ระแงะ สายบุรี ยะลาและยะหร่ิง 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 การวิจัยเร่ืองชนชั้นนําที่สมบูรณที่สุดเทาที่เคยมีมาสําหรับโครงสรางผูนําในจังหวัดชายแดนใตเปนงานวิทยานิพนธสองฉบับซึ่ง

ผูเขียนทําการวิจัยเชิงประจักษและไดสัมภาษณผูนําฝายตางๆในพ้ืนที่โดยตรง 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

น้ันชนชั้นสูงมลายูยังคงมีบทบาทนําในโครงสรางและพลังทางการเมืองของทองถิ่น พวกเขายังเปน

ผูนําในขบวนการตอตานรัฐบาลไทยในยุคแรกเพราะตองการที่จะเรียกรองอํานาจคืนมา แตพวกเขา

ประสบความลมเหลวในการเมืองและสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจไปในจํานวนมาก ชนชั้นนําเกา

จํานวนมากหนีไปลี้ภัยการเมืองอยูกับญาติพี่นองของตนที่ยังคงอยูในประเทศเพื่อนบานมลายา กลาว

ในอีกแงหน่ึง ถาจะวิเคราะหในแงฐานทรัพยากรทางการเมืองของชนชั้นนํา ชนชั้นสูงหรือผูนําตาม

ประเพณีของมลายูปตตานีสูญเสียฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไมมีอํานาจ ความมั่งคั่งและ

บารมีเหมือนที่เคยเปน นอกจากน้ี ชนชั้นสูงบางสายก็ยังแสดงความจงรักภักดีตอรัฐไทย ตัวอยางเชน

กลุมที่วังยะหร่ิงของจังหวัดปตตานี ดังน้ัน นักวิชาการบางคนมีความเห็นวาชนชั้นสูงตระกูลผูนําตาม

ประเพณีของมลายูจึงไมไดรับการยอมรับจากชาวมลายูมุสลิมใหเปนผูนําที่มีความชอบธรรม กลุมชน

ชั้นสูงตระกูลเกาน้ีในปจจุบันบางสวนก็ไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเปนผูแทนราษฏรในระบบ

รัฐสภา ความลมเหลวของผูนําทางการเมืองในระบบรัฐสภายิ่งสะทอนภาพความลมเหลวของชนชั้น

นําตามประเพณีและสายที่ยึดมั่นในทางโลก ดังที่จะอธิบายใหเห็นตอไป

ชนชั้นนําอีกกลุมที่มีบทบาทสําคัญคือชนชั้นนําสายที่ยึดถือแนวทางที่ไมเกี่ยวกับศาสนาหรือ

สายแนวคิดในทางโลก (secular elite) ในสังคมมลายูมุสลิม90 ผูนํากลุมน้ีประกอบดวยเจาหนาที่

รัฐบาลที่เปนคนมุสลิมทองถิ่น ตัวอยางเชนครูในโรงเรียน กํานันผูใหญบาน ในปจจุบันยังมีกลุมผูนํา

สายการปกครองสวนทองถิ่นเชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) สมาชิกและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล พวกขาราชการ

ระดับลางที่เปนคนทองถิ่นไดรับสถานภาพเปนชนชั้นนําเพราะพวกเขาเปนสมาชิกขององคกร

ปกครองทองถิ่น ระบบราชการในทองถิ่น และพวกเขามีรายไดหรือสามารถสะสมความมั่งคั่งใน

ระดับที่มากพอสมควร ชนชั้นนํากลุมน้ีมีเชื้อสายมลายูและผานระบบการศึกษาแบบไทยทําให

ชาวบานโดยทั่วไปที่พูดภาษาไทยไมไดตองอาศัยความชวยเหลือและคําแนะนําในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

กิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและการปกครอง เปนที่นาสังเกตวาชวงเวลาสิบปนับต้ังแตป 2520-

2530 เปนตนมา บทบาทของคนมุสลิมในระบบราชการของทองถิ่นมีมากขึ้นเพราะคนกลุมน้ีมีสวน

รวมมากขึ้นในกิจกรรมทางศาสนาและชุมชน ในขณะที่ชื่อเสียง การยอมรับของชนชั้นนําทางศาสนา

เร่ิมจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถเพิ่มระดับการควบคุมที่มีตอสถาบันที่สําคัญ 2 องคกรของคน

มลายูมุสลิมคือ”โรงเรียนปอเนาะและมัสยิด” แตอยางไรก็ตาม เอกสารการวิเคราะหชนชั้นนําในชวง

ตนทศวรรษป พ.ศ. 2530 ยังระบุวาขาราชการที่เปนคนมลายูมุสลิมยังไมสามารถมีอิทธิพลตอสังคม

ไดมากเทากับชนชั้นนําทางศาสนาเพราะพวกเขามักจะถูกมองจากคนมลายูบางสวนวาเปนขาราชการ

90 เราอาจจะเรียกกลุมนี้วาสายความคิดสมัยใหมในทางโลกหรือ Modernists ดูในบทที่ 2
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รับใชรัฐบาลและปกปองผลประโยชนของรัฐบาล คนพวกน้ีอาจถูกเรียกจากคนทองถิ่นวา “โตะนา”

หรือ “พวกนาย”ที่มาปกครองตน91 นอกจากน้ียังมีคนกลุมเล็กๆอีกกลุมหน่ึงที่เปนนักธุรกิจเชื้อสาย

มลายูซึ่งแสดงบทบาทเปนพอคาคนกลาง พอคา และผูรับเหมากอสราง ก็ยังอาจถูกจัดใหเปนสวน

หน่ึงของชนชั้นนําในสายทางโลกเน่ืองจากมีสถานภาพความเปนวิชาชีพและความมั่งคั่ง คนกลุม

เล็กๆเหลาน้ี ในปจจุบันอาจจะมีจํานวนมากขึ้น และอาจจะมีบทบาทนําในทางการเมืองเศรษฐกิจได

ตอไปหากมีการจัดโครงสรางอํานาจทางสถาบันใหเหมาะสม 

บทบาทของผูนําทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังเปนบทบาทที่นาสนใจมากในโครงสรางอํานาจ

ทองถิ่น ชนชั้นนํากลุมน้ีเปนคนที่ผานการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญมิใชสายศาสนา 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 คนกลุมดังกลาวเปนผูมีบทบาทมากในแตละพื้นที่นับต้ังแตตําบล อําเภอและระดับจังหวัด แตเมื่อ

ดูที่โครงสรางทั้งหมด พิจารณาจากแตละตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และรอง

นายกฯอีก 2 คน รวมเปน 3 คน ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารฯรวมกันเปน 2 คน 

ในหน่ึง อบต. จะมีผูนําทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง 5 คน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันมีผูนํา

ระดับตําบลรวมแลวประมาณ 1,150 คน เมื่อรวมกับผูนําระดับเทศบาลทั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง

และเทศบาลนคร ซึ่งประกอบดวยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาและรอง

ประธานสภาเทศบาลทุกระดับตามเงื่อนไขกฎหมาย อีกจํานวน 176 คน ผูนําทองถิ่นที่มาจากการ

เลือกต้ังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีถึง 1,326 คน

91 ตามปกติ คําวาโตะนา ใชเรียกขาราชการที่เปนคนไทยพุทธโดยทั่วไป  แตจากการสัมภาษณคนทองถิ่นปตตานี คํานี้ถูกใชเรียกคน

มลายูที่ไปเปนขาราชการดวย
92 ขอมูลจากรายงานของสวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง  สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550
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โครงสรางการปกครองทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต

จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. รวม

ปตตานี 1 0 1 11 101 114

ยะลา 1 1 1 6 55 64

นราธิวาส 1 0 2 12 74 89

รวม 3 1 4 29 230 267

สวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง

สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

18 มกราคม 2550

องคกรปกครองทองถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 18 มกราคม 2550)
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ปตตานี ยะลา นราธิวาส

อบจ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต

นอกจากน้ียังมีกลุมผูนําการปกครองทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ซึ่ง

ประกอบดวยกํานันและผูใหญบาน ผูนําในกลุมน้ีเปนผูนําด้ังเดิมที่ต้ังมาต้ังแต พระราชบัญญัติ

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

แพทยประจํา ผูชวย ผูชวย

ตําบล ผูใหญบาน ผูใหญบาน

กํานัน ผูใหญบาน

สารวัตร

กํานัน ฝายปกครอง

ฝายรักษา

ความสงบ 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 สวนบรหิารงานกํานันผูใหญบาน กรมการปกครอง

                      กระทรวงมหาดไทย, 2551

สังคมมลายูมีลักษณะพิเศษตรงที่เปนชุมชนที่เกาะติดกันอยางแนนเหนียวมีความใกลชิดกัน

มาก กิจกรรมสวนมากจะเกี่ยวของกับมัสยิดและโรงเรียนปอเนาะ ดังน้ันทุกแงทุกมุมของสังคม จะมี

การใหความสําคัญตอเร่ืองกิจกรรมทางศาสนาและมักจะเกี่ยวของกับชนชั้นนําทางศาสนา ชนชั้นนํา

ทางศาสนายังอาจจะถูกแบงไปเปนสามประเภท คือสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

สมาชิกของคณะกรรมการมัสยิด และครูสอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจังหวัดประกอบดวย 15

คนซึ่งเปนสมาชิกที่ถูกเลือกต้ังขึ้นมา รวมทั้งหมดประมาณ 45 คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ถา

นับรวมสงขลาและสตูลดวยอีก 30 คนจะรวมกันได 75 คน     

ขอมูลจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ในป พ.ศ. 2550 มี

โตะอิหมามจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 1,731 คน ประกอบดวยโตะอิหมามในจังหวัดปตตานี 647 คน 

จังหวัดยะลา 463 คนและจังหวัดนราธิวาส 621 คน สวนครูสอนศาสนาซึ่งประกอบดวยโตะครู 

อุสตาซและเจะครูตาดีกามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,685 คน ในจํานวนน้ีถานับเฉพาะอุสตาซจะมีจํานวน 

3,723 คน

กลุมชนชั้นนําทั้งทางศาสนาและทางโลกดังกลาวขางตน มีจํานวนมากและจะเปนกําลังของ

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางการเมืองและการสรางรูปแบบการปกครองการบริหารในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตตอไป
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จํานวนอุสตาซและครูตาดีกาในสามจังหวัดภาคใต
ปตตานี ยะลา นราธิวาส

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

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 751 376 180 250 72 619 329

สถาบันปอเนาะ 264 360 248 142 7 35 90

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

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

แหลงขอมูล: เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส ป พ.ศ. 2550

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองทองถิ่น: พลวัตทางความคิด

หลังจากวิเคราะหโครงสรางอํานาจชนชั้นนํากลุมตางๆแลว คําถามที่สําคัญก็คือชนชั้นนํา

เหลาน้ี และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจการปกครอง

ทองถิ่นที่จะใหทองถิ่นมีอํานาจมากขึ้น หรือจะใหโครงสรางเปนเชนเดิม ขอมูลจากการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนทั่วไปและชนชั้นนําในจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมใน

การกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมและสอดคลองกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สะทอนใหเห็นแนวโนมความเปลี่ยนแปลงทามกลางสถานการณความรุนแรง การสํารวจความเห็น

คร้ังแรกระหวางเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2548 จากกลุมตัวอยาง 1.200 คนรวมทั้งขาราชการ

และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต เมื่อแยกดูเฉพาะกลุมประชาชนทั่วไป 874 คน ผลปรากฏวา

คําถามความคิดเห็นวารูปแบบการปกครองทองถิ่นรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่ คนจํานวนมาก

ประมาณรอยละ 41.4 ยังเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่มีอยูแลวแตปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวาเดิม สวนผูที่เห็นวาควรมีการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมี

อยูรอยละ 27.2 และผูที่เห็นวาควรมีเขตปกครองพิเศษทางการเมืองมีอยูรอยละ 11.2 นอกจากน้ียังมีผู

ที่เห็นวาควรปกครองแบบมหานครแบบกรุงเทพมหานครจํานวน รอยละ 3.4 ขอมูลจากการสํารวจ

คร้ังแรกน้ีมีนัยสําคัญที่นาพิจารณาอยูสองประการคือ ประการแรก ในชวงป 2548 คนจํานวนที่

คอนขางมากยังยอมรับวาการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมยังใชการไดถาไดมีการปรับปรุงแกไขให

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แตนัยอีกดานหน่ึง ควรสังเกตดวยวาคนกลุมที่มีความเห็นวา

ควรจัดรูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม (27.2) การปกครองพิเศษทางการเมือง (11.2) และ

รูปแบบมหานคร (3.4) เมื่อรวมกันก็มีจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน ยิ่งถามองวาทัศนะดังกลาวจัดอยูใน

ประเภทหรือกลุมเดียวกันที่เรียกวาสนับสนุนการปกครองแบบพิเศษของทองถิ่นเหมือนกัน คนกลุมน้ี

รวมกันไดมากถึงรอยละ 41.8 ก็นับไดวามีจํานวนมากในสัดสวนใกลเคียงกันกับกลุมสนับสนุนรูป

แบบเดิม โดยที่กลุมที่สนับสนุนรูปแบบเดิมมีจํานวนมากกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (กลุมเห็นรูป

แบบเดิมกับกลุมที่สนับสนุนแบบผูวาซีอีโอซึ่งถือเปนแบบเดียวกัน รวมกันไดรอยละ 42.9) ทําใหเรา
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ไดขอสรุปเบื้องตนในขณะน้ันวาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดในเร่ืองรูปแบบการ

ปกครองทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความแตกตาง

กันมาก ฝายที่เห็นดวยกับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเดิมที่มีอยูแลวทั้งแบบการปกครองทองถิ่นและ

ผูวาซีอีโอมีมากกวาเพียงเล็กนอย สวนพวกที่สนับสนุนใหเปลี่ยนแปลงในรูปแบบพิเศษแบบตางๆก็มี

อยูไมนอยในจํานวนและสัดสวนใกลเคียงกัน ทัศนะทั้งสองฝายจึงถือวาก้ํากึ่งกันมากจนอาจจะถือได

วามีจํานวนมากพอๆกันก็ได

ความคิดเหน็ตอรปูแบบการกระจายอํานาจทองถิ่น

1.5

2.4

3.4

12.8
11.2

27.2

41.4

  รูปแบบเดิมแตปรับปรุง

 เขตปกครองพิเศษทางวฒันธรรม

 เขตปกครองพเิศษดานการเมอืง
         ไมระบุ

มหานครแบบกรงุเทพ

              อื่นๆ

ผูวาซีอีโอ

จากการศึกษาดังกลาว ประเด็นที่นาสนใจตามมาก็คือ มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมาก

ระหวางคนพุทธกับคนมุสลิมในเร่ืองรูปแบบการปกครองซึ่งสะทอนความหมายสองประการที่

จะตองนํามาพิจารณา ประการแรกแสดงใหเห็นวาลึกๆแลวในกลุมคนที่สนับสนุนการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบเดิมน้ันมีคนพุทธอยูดวยเปนจํานวนไมนอย (ขอมูลแสดงวารอยละ 27.9 ของคน

ทั้งหมดที่สนับสนุนการปกครองทองถิ่นแบบเดิมคือคนไทยพุทธ) และในกลุมคนที่สนับสนุนการ

ปกครองแบบพิเศษในทางวัฒนธรรมสวนมากก็จะเปนคนมุสลิมดวย กลาวคือรอยละ 95.4 สวนกลุม

คนที่สนับสนุนการปกครองพิเศษทางการเมืองรอยละ 83 เปนคนมุสลิมเชนกัน ถาพิจารณาวาคนพุทธ

เปนคนสวนนอยในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต การที่คนไทยพุทธเปนจํานวนมากไมเห็นดวยกับ

การปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองที่การเสนอแนวทางรูปแบบปกครองพิเศษเปน “การ

คุกคาม” ตอคนสวนน้ีและอาจจะไดรับการตอตานอยางหนักหนวงในทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ถาเรามาพิจารณาวาคนสวนใหญของประเทศคือคนไทยพุทธ ผลสะเทือนของการตอตานอาจรุนแรง

       รูปแบบการปกครองแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปญหาความไมสงบในปจจุบัน (2548)
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และมีผลตอการดําเนินการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืนและสมานฉันท กลาว

ในอีกดานหน่ึง ขอมูลชี้ใหเห็นดวยวาในกลุมคนมุสลิมแมวามีจํานวนไมนอยที่สนับสนุนการ

ปกครองในรูปแบบพิเศษดังที่กลาวไปแลว แตถากลับมาดูเฉพาะในกลุมผูที่ เห็นวาควรใชการ

ปกครองแบบเดิมอยูแตวาปฏิรูปใหดีขึ้น ก็มีจํานวนมากถึงรอยละ 72.1 ที่เปนคนมุสลิม แสดงใหเห็น

วามีคนมุสลิมจํานวนไมนอยเชนกันที่สนับสนุนการปกครองในรูปแบบเดิม จากน้ีก็จะนําไปสู

ขอสังเกตประการที่สองก็คือ แมวาโดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโนมที่คนมุสลิมและคนพุทธมี

ความเห็นตางกันในเร่ืองการปกครองทองถิ่น แตเมื่อพิจารณาดูในกลุมคนมุสลิม ดังขอมูลที่ไดเสนอ

ไปแลวแสดงวา มีความแตกตางหลากหลายในทัศนะเร่ืองการปกครองทองถิ่นเชนกันแมแตในกลุม

คนมุสลิมดวยกันเอง (ตรงขามกับคนพุทธที่คอนขางเอกภาพวาไมเห็นดวยกับการใชรูปแบบการ

ปกครองพิเศษ) ในกลุมคนมุสลิมจํานวนไมนอยเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองแบบเดิมแต

ปรับปรุงใหดีขึ้น จํานวนไมนอยเชนกันเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม มี

บางสวนก็ยังมองวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษทางการเมือง หรือการปกครองแบบมหานคร 

ความแตกตางหลากหลายเชนน้ีทําใหตองพิจารณาวาหากเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง

ทองถิ่นในแบบใดก็จะมีคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวยตางกันแมในกลุมคนมุสลิมดวยกันเอง

กลุมศาสนากับทัศนะตอรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดท่ีทานคิดวาเหมาะสมท่ีสุด
ในการแกปญหาความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน Crosstabulation

82 227 28 12 261 19 103 732

83.7% 95.4% 93.3% 92.3% 72.1% 90.5% 92.0% 83.8%

16 11 2 1 101 2 9 142

16.3% 4.6% 6.7% 7.7% 27.9% 9.5% 8.0% 16.2%

98 238 30 13 362 21 112 874

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100%

อิสลาม

พุทธ

กลุมศาสนา

Total

เปนเขตการปก
ครองพิเศษการ

เมือง

เปนเขตการปก
ครองพิเศษดาน

วัฒนธรรม ใหเปนมหานคร
ใชระบบผูวา

ซีอีโอ

ใชรูปแบบเดิม
แตปรับปรุงการ

บริหารงาน อื่น ๆ ไมระบุ

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดท่ีทานคิดวาเหมาะสมท่ีสุด
ในการแกปญหาความไมสงบท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน

Total

ความคิดเห็นที่แตกตางกันน้ียิ่งเดนชัดมากในกลุมชนชั้นนํา ในการสํารวจความคิดเห็นคร้ังที่ 

2 จากที่ประชุมระดมความคิดเห็นในเร่ืองการปกครองทองถิ่นของผูนําการปกครองทองถิ่นระดับ

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และผูนําศาสนาระดับอิหมาม โตะครู อุสตาซและผูบริหาร

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 264 คน จาก 32 อําเภอในจังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาสเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ป พ.ศ. 2549 (ประมาณ 1 ปหลังจากคร้ังแรก) ผูวิจัยได

สอบถามความคิดเห็นในเร่ืองรูปแบบการปกครองทองถิ่นโดยระบุใหมีตัวเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแงที่

ใหเลือกระหวางรูปแบบเดิมแตปรับปรุงใหสมบูรณมีประสิทธิภาพขึ้น รูปแบบพิเศษตามกฎหมายการ

ปกครองทองถิ่นเดิมที่มีอยูในปจจุบัน เชนการปกครองแบบกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และ
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รูปแบบพิเศษในแบบใหมที่ไมเคยมีมากอน เชนการปกครองเขตพิเศษเขตปกครองตนเอง หรือการใช

สภาชูรอแบบอิสลามเพื่อเลือกผูนําเปนผูวาราชการจังหวัด สิ่งที่พบก็คือมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน

อยางมากระหวางผูนําทางโลก (secular leaders) และผูนําทางศาสนา (religious leaders) หรือผูนําทาง

คุณธรรมภูมิปญญา ในกลุมนายกฯ อบต. น้ัน รอยละ 45.3 เห็นวาควรใชรูปแบบเดิม รอยละ 42.1 เห็น

วาควรใชรูปแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครหรือพัทยา และอีกรอยละ 7.4 เห็นวาควรใชรูปแบบ

พิเศษอ่ืนๆ แตทัศนะของกลุมผูนําศาสนาจะมีความแตกตางกันอยางมาก กลาวคือรอยละ 12.1 เห็นวา

ควรใชรูปแบบการปกครองทองถิ่นแบบเดิม รอยละ 60.4 เห็นวาควรใชรูปแบบพิเศษแบบ

กรุงเทพมหานครหรือพัทยา และอีกรอยละ 23.5 มีความเห็นวาควรใชรูปแบบพิเศษอ่ืนๆเชนสภาชูรอ

เลือกผูวาราชการจังหวัดหรือใชการปกครองพิเศษที่แตกตางจากกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว

ทัศนะเรื่องรูปแบบการปกครองเปรียบเทียบผูนํา อบต กับผูนําศาสนา (รอยละในกลุม)

7.4

42.145.3

5.3

12.1

60.4
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รูปแบบเดิม แบบพิเศษโครงสรางเดิม แบบพิเศษโครงสรางใหม ไมมีความเห็น

อบต ผูนําศาสนา

ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นในคร้ังที่ 3 ดําเนินการในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2550

ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุมผูนําการปกครองทองถิ่นเกี่ยวกับปญหาความยุติธรรมใน

จังหวัดชายแดนภาคใตของผูนําดังกลาวซึ่งเลือกมาจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส

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 ขอมูลในการสํารวจคร้ังลาสุดในป พ.ศ. 2550 ใน

ทามกลางสถานการณที่ความรุนแรงในพื้นที่มีระดับสูงขึ้น ทัศนะชนชั้นนําการปกครองทองถิ่นก็มี

ความโนมเอียงไปในทางสนับสนุนการปกครองทองถิ่นในแบบพิเศษมากขึ้นอยางชัดเจน อาจจะ

กลาวไดวา ถานับรวมทั้งกลุมที่เห็นดวยกับการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษในทางการเมืองและใน

รูปแบบพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมแลวกลุมน้ีมีสูงมากถึงรอยละ 74.1 ซึ่งนับไดวาสูง

มากกวาผูที่เห็นดวยกับรูปแบบเดิมซึ่งมีเพียงรอยละ12.9 เทาน้ัน

ในการสํารวจความคิดเห็นอีกคร้ังหน่ึง (คร้ังที่ 4) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการ

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 ในที่น้ี

อาจจะสรุปไดวาความคิดเห็นสวนใหญของประชาชนโดยทั่วไปจะก้ํากึ่งกันระหวางรูปแบบการ

ปกครองแบบเดิมที่มีอยูกับรูปแบบการปกครองแบบพิเศษ แตก็เปนที่นาสังเกตดวยวามีกลุมตัวอยาง

อีกจํานวนไมนอยที่ยังไมตัดสินใจแนนอยวาการปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกับพื้นที่แหงน้ี 

เมื่อแยกระหวางผูตอบที่เปนมุสลิมและพุทธ กลุมตัวอยางที่เปนคนมุสลิมรอยละ 57 เห็นดวยกับ

รูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิม อีกรอยละ 40 เห็นดวยกับการปกครองแบบพิเศษ ในกลุม

ผูตอบที่เปนคนพุทธ รอยละ 84.3 หรือสวนมากที่สุดเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองทองถิ่นใน

แบบเดิม ประมาณรอยละ 11 ของกลุมตัวอยางที่เปนคนพุทธเห็นดวยกับการปกครองแบบพิเศษ

 รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุด  
ในการแกปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน (2551)

277 9.3 13.8 13.8

488 16.5 24.3 38.0

44 1.5 2.2 40.2

1202 40.5 59.8 100.0

2011 67.8 100.0

954 32.2

2965 100.0

การปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ

เขตปกครองพิเศษดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ระบบผูวาซีอีโอ

ใชรูปแบบเดิม

รวม

ไมตอบMissing

รวมผูตอบ

ความถี่ รอยละ รอยละที่นับจริง รอยละสะสม
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ศาสนากับรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุดในการแกปญหาความไมสงบที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน

260 464 34 1027 1785

14.6% 26.0% 1.9% 57.5% 100.0%

11 10 8 156 185

5.9% 5.4% 4.3% 84.3% 100.0%

271 474 42 1183 1970

13.8% 24.1% 2.1% 60.1% 100.0%

จํานวน

% ในกลุมศาสนา

จํานวน

% ในกลุมศาสนา

จํานวน

% ในกลุมศาสนา

อิสลาม

พุทธและอ่ืนๆ

ศาสนา

รวม

  การปกครองทองถ่ิน       

แบบพิเศษ

เขตปกครองพิเศษ
ดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระบบผูวาซีอีโอ รูปแบบเดิม

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ินแบบใดที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุดในการแกปญหาค

วามไมสงบที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน

รวม

กลาวโดยสรุป ในการเก็บขอมูลเชิงประจักษ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูนํา

ทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตแสดงใหเห็นวา แมความคิดเห็นโดยทั่วไปยังมีความแตกตางกันวา

จะใชรูปแบบใดที่ เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว ความคิดเห็นก็มีความ

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผานไป สิ่งที่นาสังเกตก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คอนขาง

สนับสนุนใหมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคม

วัฒนธรรม ในกลุมผูนํา สวนประชาชนทั่วไปความคิดเห็นยังคอนขางก้ํากึ่งกันระหวางรูปแบบพิเศษ

กับรูปแบบเดิม กลาวไดวาเมื่อสถานการณความรุนแรงเปลี่ยนไปในทางที่มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น

หรือสถานการณดูเหมือนเลวลงในชวงป พ.ศ. 2550 ดังน้ันแนวโนมความคิดไปในทางสนับสนุนการ

ปกครองแบบพิเศษก็เร่ิมเดนชัดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูนําการปกครองทองถิ่นและผูนําทาง

ศาสนา แมในรายละเอียดคนทั้งสองกลุมจะมีความแตกตางกัน คือผูนําศาสนาจะเห็นดวยกับการ

ปกครองพิเศษมากกวา รายละเอียดความคิดที่ตางกันสะทอนใหเห็นในการศึกษามิติดานลึกที่จะกลาว

ในตอนตอไป

                     ศาสนากับ รูปแบบการปกตรองแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปญหาความไมสงบในปจจุบัน



63

บทท่ี 4

การกระจายอํานาจแบบพิเศษและผสมผสาน: มิติท่ีหลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต

มิติที่หลากหลายในรูปแบบการปกครองและการบริหารทองถิ่นในจังหวัดชายแดน

ภาคใตสะทอนใหเห็นจากทัศนะของกลุมผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนาและผูนําทางสังคมหลายกลุม 

สิ่งที่แสดงออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเร่ืองอัตลักษณและความแตกตางทางศาสนาและชาติพันธุที่

รัฐมักจะกดทับ ปดกั้นและแยงชิงไปจากทองถิ่น ปญหายังรวมไปถึงความพยายามจะทําใหเกิดความ

ผสมกลมกลืนโดยละเลยปญหาความยุติธรรมที่ประชาชนและชนชั้นนําควรจะไดรับในแงการ

แสดงออกซึ่งอัตลักษณหรือตัวตน ปญหาน้ีสืบเน่ืองมาจากการคลี่คลายประวัติศาสตรของโครงสราง

อํานาจในปตตานีที่กลาวไวในบทที่ผานมา การกดทับ กีดกันและแยงชิงอัตลักษณเปนการบั่นทอน

อํานาจ ความชอบธรรมและบอนทําลายการพัฒนาศักยภาพของชนชั้นนําในทองถิ่นซึ่งผลที่ตามมาคือ

มันไดกลายเปนการลดทอนอํานาจการควบคุมของสังคมไปดวย ปจจัยดังกลาวยังสงผลตอการ

ขยายตัวและลุกลามของความขัดแยงที่เกิดในปจจุบัน ที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ัน พัฒนาการทางการเมือง

ในชวงทศวรรษที่ 2520-2530 ที่เปนการขยายสถาบันประชาธิปไตยและการเลือกต้ังทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถิ่นกลับไมไดชวยเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น ในทางตรงกันขาม ระบบการ

เลือกต้ังที่มีปญหาภายในยิ่งมีผลกระทบในการเรงความออนแอและกอใหเกิดความแตกตางและ

แตกแยกภายในกลุมชนชั้นนํามากยิ่งขึ้น ตัวแบบที่ถูกเสนอขึ้นมา รวมทั้งทัศนะตางๆของผูนํากลุม

ตางๆชี้ใหเห็นความเปนไปไดของการประสานกันระหวางชนชั้นนําทางการเมืองทองถิ่น และชนชั้น

นําทางศาสนา รวมทั้งผูนําตามธรรมชาติ กลไกแบบใหมจะตองสรางขึ้นมาเพื่อฟนคืนอํานาจของ

สังคมและฟนอํานาจทางสัญลักษณของสังคมที่มีทั้งคุณธรรมและการเปดโอกาสใหมีสวนรวม 

นับเปนขอเสนอแหงการผสมผสานความตองการของทุกฝายเพื่อนําไปสูพัฒนาการทางการเมืองและ

การบริหารทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะพิเศษแหงความหลากหลายวัฒนธรรม  

นอกจากน้ีแลว การจัดการรูปแบบการปกครองที่สอดคลองกับลักษณะทองถิ่นที่

มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรยังเปนการตอบโตโจทยใหญในเร่ืองการแกปญหา 

“ความรูสึกไมเปนธรรมและความไมยุติธรรม” ที่ชนชั้นนําทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตรูสึกวา

ถูกกระทําจากรัฐมาเปนเวลายาวนานของประวัติศาสตรปตตานี การแกปญหาดวยวิธีน้ีนาจะเปนการ

ชวยลดเงื่อนไขความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นอยูดวย
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การปกครองการบริหารท่ียอมรับอัตลักษณและความแตกตาง

“......... ปญหาภาคใตมันเปนปญหาเร่ืองการปกครองหรือไม สําหรับผม ผมมีความเชื่อใน

สวนตัววา ใช แลวทําไมรัฐถึงตองใชอํานาจอาญาสิทธิ์ตรงน้ันเขามาจัดการวิถีชีวิตของประชาชน ผม

มองวาโดยทั่วไปคนในสังคมไทยมองวาคนที่มีอํานาจคือคนที่มีบุญวาสนา ซึ่งมันขัดแยงกับความคิด

ของตะวันตก ไทยไมเคยตรวจสอบอํานาจตรงน้ันเลย ผลก็คือ มอบอํานาจอาญาสิทธิ์ใหกับรัฐ รัฐมี

สิทธิ์ที่จะจัดการ เพราะฉะน้ันรัฐมีความ ชอบธรรมที่จะจัดการกับวิถีชีวิตของประชาชนทุกสวน ถาม

วาตรงน้ัน รัฐบาลไทยรูสึกวาจะคุนชินกับการจัดการระบบระเบียบใหกับชีวิตประชาชน การปกครอง

ที่มันมีอยูมันไมเอ้ือตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม รูสึกวาการปกครองที่มันเปนอยู มันไมไดเอ้ือ

ประโยชนหรือไมไดเอ้ือตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ ผมมี

ความรูสึกวารัฐคอนขางที่จะคับแคบ โดยเฉพาะการที่การเมืองไทย อันดับแรกรัฐก็จะตองเปดกวาง 

ยอมรับความแตกตาง รัฐตองเปดกวางยอมรับความแตกตาง ปญหาคือรัฐคือคนไทยพุทธ และ

นโยบายทหารไมคอยเปดกวาง ไมคอยยอมรับความแตกตาง ................ “93

จากการศึกษาขอมูลเชิงลึกที่ไดมาจากการประชุมระดมความคิดเห็นและสัมภาษณชนชั้นนํา

และประชาชนกลุมตางๆในจังหวัดชายแดนภาคใตหลายคร้ังในระหวางป 2548-2550 สะทอนใหเห็น

ประเด็นที่สําคัญกอนที่จะเขาใจและวิเคราะหปญหาอํานาจและการเมืองการปกครองในพื้นที่ก็คือ

ปญหาอัตลักษณ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณที่เห็นถึงความอยุติธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นสวนใหญ

ที่เปนปญหาจะเกี่ยวพันกับประเด็นปญหาทางศาสนาและวัฒนธรรม ในเร่ืองน้ีผูนําและปญญาชน

จํานวนหน่ึงมองวาสิ่งที่รัฐทําหลายอยาง “...... เปนทฤษฎีทําลาย ....”  ปรากฏการณที่เห็นในอดีต 

ประมาณ 50 ปที่แลว ก็คือประชาชนในพื้นที่มักจะตอตานไมใหลูกหลานเรียนสายสามัญสูงๆ แตกลับ

สนับสนุนใหลูกหลานเรียนแตปอเนาะ เพราะพวกเขาไมตองการใหคนทองถิ่นรับราชการเพราะเขา

ถือวาถาเรียนหนังสือสายสามัญสูงจะเขารับราชการ เพราะฉะน้ันรัฐจึงมีนโยบายใหมีมุสลิมรับ

ราชการสูงๆ แลวก็พยายามที่จะดึงผูนํา หรือลูกผูนํามาเขาเรียน แตปรากฏวาคนพื้นที่ที่เขารับราชการ

มักจะมีลักษณะสวนตัวที่  “..... ออนแอเร่ืองศาสนา ....” สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา คนที่

รับตําแหนงหนาที่ใหญทางราชการในอดีต เสียฐานะทางศาสนาและออนแอทางศาสนา ซึ่งทําใหคน

สวนใหญไมยอมรับ ในขณะที่ผูนําทางศาสนาหรืออุลามาอฺซึ่งเปนผูนําที่ยังมีบทบาททางสังคม  

ดังน้ันในเร่ืองวัฒนธรรมภาษา พวกเขารูสึกวาสูญเสีย ทําใหเขาใจวารัฐมีนโยบายที่จะกลมกลืน ที่จะ

ทําลายศาสนาของพวกเขา 

93 ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่นผูหน่ึง 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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สภาพดังกลาวทําใหมีการตีความวาสัญลักษณที่ซอนเรนอยูก็คือนโยบายผสมกลมกลืน

ชาตินิยมของรัฐเปนการทําลายศาสนาอิสลาม การที่รัฐมีนโยบายผสมกลมกลืนและมีนโยบายให

มุสลิมรับราชการสูงๆแลวพยายามที่จะดึงผูนํา ดึงลูกผูนําเขามา แตปรากฏวาคน (มุสลิม) ที่รับราชการ

ออนเร่ืองทางศาสนา ชาวบานจึงสะทอนความรูสึกออกมาวา “ ... เขารูสึก เขาเขาใจ วารัฐมีนโยบาย

กลมกลืน ที่จะทําลายศาสนาของพวกเขา ..........” ทัศนะดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาษามาลายูเปนภาษา

ที่แสดงความเปนตัวตนของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต แสดงความเปนเชื้อชาติที่พวกเขา

ตองการรักษาไว ถาจะดําเนินการที่จะใหเด็กพูดภาษาไทยเกง อาจจะตองทําแบบคูขนาน กลาวคือ

จะตองมีนโยบายที่เดนชัดที่จะอนุรักษสนับสนุนภาษาทองถิ่นแลวดําเนินการทางนโยบายอ่ืนๆใหเด็ก

พูดไทยเกงแลวยังสามารถพูดภาษามาลายูได แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นไมเปนแบบน้ัน “ ........ รัฐจะ

ทําลายวัฒนธรรมของเขา ภาษาของเขา อัตลักษณของเขา ยิ่งเร่ืองประวัติศาสตร (ก็ยิ่ง) สับสน .........”

ในความซับซอนของ “ความรูสึก” ดังกลาว สิ่งที่จะตองพิจารณาก็คือความตอเน่ืองเชื่อมโยง

กันของปจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมมลายู ประชาชนเขาใจวารัฐพยายามที่จะบิดเบือน เปนเร่ือง

ของการผสมกลมกลืนหรือ Assimilation และเชื่อวารัฐตองการที่จะทําลายประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม ขอที่สําคัญที่สุดคือเร่ืองทางศาสนา “ความรูสึกวาถูกทําลายความรูสึก ความรูสึกวาเขาถูก

ทําลายดานศาสนา ………. สิ่งเหลาน้ีทั้งหมดเปนความรูสึกวาเขาถูกทําลาย .... ” ดังน้ัน ในแงของ

ประชาชนน้ันสิ่งที่สําคัญก็คือความรูสึกในเร่ืองของศาสนาซึ่งผสมกับประเด็นเร่ืองเชื้อชาติหรือชาติ

พันธุ ทําใหเกิดความพยายามที่จะปกปองสิ่งที่สูงสงในทางศาสนา โดยรวมทุกอยางเขาดวยกันใน

กระบวนการน้ี ดังจะเห็นไดชัดจากการมองวาประชาชนในสามจังหวัดจํานวนไมนอยมีความรูสึกวา

ตองการ “ ......... ปกปองสิ่งสูงสุดในศาสนา สติปญญา เกียรติ ศักด์ิศรี แผนดิน เผาพันธุ ชีวิตก็ตอง

ปกปอง แตสิ่งสูงสงที่ตองปกปองคือศาสนา .......”

“ ........... เพื่อศาสนาประชาชนในพื้นที่มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยินยอมที่จะสละ

ทั้งหมดเพื่อปกปองศาสนา เร่ืองน้ีเกี่ยวของกับอบายมุขดวย ......... ถาคุณผลิตสิ่งชั่วรายอบายมุขตางๆ

เปนสิ่งชั่วรายในสังคม ถาคุณไมตองการตอตานสิ่งชั่วราย คุณไมเกลียดมันแสดงวาคุณไมมีความ

ศรัทธา มันเสี่ยง ... แตมุสลิมจะรุนแรงกวา เขาตองตอตาน .............”

จะเห็นไดวา เมื่อมีการเชื่อมโยงปญหาอัตลักษณไปสูความผิดพลาดอ่ืนๆเชน การพัฒนา

สมัยใหมที่ลมเหลว โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีอบายมุข และความลมเหลวของการปกครองทองถิ่นเปน

ผลพวงมาจากคนที่เลนการเมืองในระบบกลับเปนพวกที่ยังหวังที่จะกอบโกยสิ่งที่พวกเขาตองการ 

ตองการเอาเงินกลับ พวกน้ี “.... ยังเลนการเมืองตองเอาเงินกลับ” ปจจัยดังกลาวทําใหงายตอการที่จะ

ปลุกระดมตอตานระบบ พวกเขายอมรับวาเร่ืองอุดมการณไมมีใครรูวาเกิดไดอยางไร แตที่เห็นได

อยางชัดเจนก็คือถาเขาปลุกระดมโดยเอาชาตินิยมเขามา เชนกลาวอางวา “เห็นไหมวัฒนธรรมภาษาก็

ถูกทําลาย ศาสนาถูกทําลาย เขาก็โยนบาปใหรัฐ เขาจะมาปกปองสิ่งที่เขาสูญหาย เราไมทราบวา

เหตุการณเกิดเพราะอะไร” การไมยอมรับและไมสงเสริมอัตลักษณเปนปจจัยในการปลุกระดมวา
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วัฒนธรรม ภาษาก็ถูกทําลาย ศาสนาถูกทําลาย ก็โยนบาปใหรัฐ ประเด็นที่สําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นก็

คือเกิดอํานาจเชิงสัญลักษณที่มีการตีความในเร่ืองการกดทับทางวัฒนธรรม ภาษา (ชาติพันธุ) ศาสนา

ถูกทําลาย (ศาสนา) และชี้นําบอกวาพวกเขาออกมาปกปองสิ่งที่รูสึกวาสูญหายไป

ตัวอยางอีกดานหน่ึงที่ยกขึ้นมาก็คือเร่ืองระบบการศึกษา ความคิดเห็นที่สะทอนออกมาจาก

ผูนําและปญญาชนในพื้นที่บางสวนก็คือครูที่เปนพุทธและมุสลิมที่สอนอยูในชุมชนจะมีการแบงเปน

2 กลุมดวยกันคือ กลุมคนที่เปนคนมาลายูในทองถิ่นที่ไดเปนขาราชการครูในโรงเรียน หรือที่เปน

ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง สวนอีกกลุมหน่ึงจะเปนกลุมครูเกา กลุมครูสวนน้ีมีภูมิหลังเปนคนตาง

ศาสนาในโรงเรียนประถม และสวนใหญจะมีผูบริหารเปนคนตางศาสนิกเชนกัน ตามปกติ ทุก

โรงเรียนที่ต้ังอยูมีพื้นฐานเดียวกันโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากตัวแทนชาวบาน หัวหนา

ชุมชน ผูนําศาสนา ซึ่งอยูในชุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา

ดูแลในเร่ืองของหลักสูตรสถานศึกษา เร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานดังกลาวไม

แตกตางจากโรงเรียนอ่ืนๆในอีก 70 กวาจังหวัดทั่วประเทศไทย 

แตคําถามก็คือทําไมเด็กๆโรงเรียนประถมในพื้นที่น้ีที่จบ ป.6 จะไปเรียนตอระดับมัธยม มี

ความสามารถในการใชภาษาไทยคอนขางจะออนมาก มีขอสังเกตของปญญาชนในทองถิ่นที่พบวาที่

จริงแลวในโรงเรียนประถมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หลายโรงเรียนมีความขัดแยงกันภายใน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางชุมชนมุสลิมกับโรงเรียน จนมีผูนําบางคนที่อธิบายวา “..... ผูบริหาร

บางคร้ังก็ตีสองหนา……” กลาวคือในที่ประชุมที่เปนทางการก็พูดคุยกันดีกับทุกคน ครูที่เปนคน

มุสลิมกับคุณครูที่เปนครูตางศาสนิกก็คุยกันดี แตพอจบจากการประชุมหรือเลิกเรียนแลว แตละคนก็

แยกกลุมใครกลุมมัน ครูพุทธก็จะคุยอีกประเด็นหน่ึงซึ่งจะเปนทัศนะอีกแงมุมหน่ึง บางคร้ังทั้งสอง

กลุมก็ดูเหมือนกับวา ถาอยูตอหนากันก็พูดคุยกันดี เชน คุยในเร่ืองของการศึกษา แตพออยูลับหลังทั้ง

สองกลุมก็เปนคนละทีมกัน แตละกลุมก็จะ “ตีสองหนาเขาหากัน” นอกจากน้ีในบางกรณีก็มีปญหา

ในความสัมพันธระหวางชาวบานกับผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารมาคุยกับชาวบานที่โรงเรียนตอน

ประชุมก็คุยกันดี แตพอชาวบานกลับไปครูก็นินทา พูดวาชาวบานลับหลัง ทําใหเปนขอสงสัยใน

ความบริสุทธิ์ใจ มีการต้ังขอสงสัยวาการที่บุคคลจะมาปฏิบัติงานเปนขาราชการครูใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตน้ัน เปนการรอเพื่อที่จะยายกลับไปทํางานในจังหวัดของตัวเอง ถาครูที่มาจากภาคใต

ตอนบน เชนจังหวัดสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช (หรือจากภาคอ่ืน) จะมีลักษณะเชนน้ีใน

จํานวนไมนอย เพราะวาหลายคนอยูเพื่อรอการโอนยายออกนอกพื้นที่

เมื่อเปนเชนน้ี สิ่งที่นาเปนหวงมากก็คือคุณภาพการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืน 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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การต้ังขอสังเกตวาโรงเรียนในบริเวณสงขลายังไมปดแตโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจะปด

เทอมแลว สอบเสร็จต้ังแตวันที่ 28 กุมภาพันธ ตอนน้ีครูจะมาปฏิบัติภารกิจหรือแคมาอยู มาให

ชาวบานรูวายังไมปด เพียงแตวานักเรียนสอบเสร็จแลว นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จึงมา

โรงเรียนเชาแตวาชวงบาย 14.50 หรือ 14.30 ครูจะเลิกเรียนเร็วกวาปกติตางไปจากนักเรียนแถวสงขลา

และหาดใหญ นักเรียนในพื้นที่น้ีจึงไมมีเวลาเลนกับเพื่อน ไมมีเวลาไดทองสูตรคูณ เวลาประมาณ

2.30 น. ครูทุกคนก็ตองเคลียรตัวเองเพื่อจะไดไปพรอมกัน ทั้งหมดน้ีสะทอนใหเห็นวามีความแตกตาง

กันระหวางครูคนทองถิ่นมุสลิม ครูอัตราจาง และผูบริหารคนพุทธ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานซึ่งเปนผูนําชาวบานรูสึกวาไมมีความจริงใจ เปดเผยทําใหระบบที่มีคน 2 ศาสนาอยูในระบบ

โรงเรียนหรือมีครู/ผูบริหารซึ่งภูมิหลังทางวัฒนธรรมตางจากคนทองถิ่นประสบปญหา95

การมองเร่ืองการทําลายลางกันในเชิงวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ เ รียกวา “ความรุนแรงเชิง

สัญลักษณ” ซึ่งซอนเรนอยูในกระบวนการทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ผูนําทองถิ่นมี

ความรูสึกตระหนักในโครงสรางดังกลาวเปนอยางมาก โดยพวกเขามองวาอาจจะเปนไปไดวาต้ังแต

ในอดีตความสัมพันธคร้ังแรกเปนความสัมพันธเชิงทําลายลาง ต้ังแตกาวแรกในประวัติศาสตรที่สยาม

เขามา ในสมัยกอนก็เปนเร่ืองธรรมดา เพราะยุคสมัยกอนน้ันตองทําสงคราม ดังที่เร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตรบอกวาในสมัยรัตนโกสินทรยกทัพมาตีปตตานีซึ่งเปนดินแดนอิสระ ความสัมพันธ

แบบน้ันก็ดําเนินการตอเน่ืองมา เพราะฉะน้ันจากความไมเปนธรรมหลายอยางที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทํา

ใหคนในทองถิ่นบางคนมองวา “ ........ การทําลายลางก็เลยเปนเสมือนวาระซอนเรน ที่ซึมซับเขาไป

ในความรูสึกของคนไทยสวนใหญของประเทศ ต้ังแตบัดน้ันจนถึงบัดน้ี เพียงแตวารูปแบบการทําลาย

ลางไดพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ....” แตทวาสาระแกนแทของการทําลายไมไดหายไปไหน ยังคงเปนอยู

เหมือนเดิม จากพื้นฐานทางประวัติศาสตรดังกลาวทําใหเกิดความรูสึกวาการบริหารการปกครองของ

ประเทศไทยในจังหวัดภาคใตถูกทําใหมีปญหามาโดยตลอด ขอสรุปที่นาสนใจของนักวิชาการ

ทองถิ่นเกี่ยวกับการแกปญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมน้ีก็คือ “ ... คนไทยน่ีที่เรียนเกงๆมีเยอะ 

สอบติดระดับโลกเยอะแยะ แตเร่ืองศิลปะการอยูรวมกันระหวางคนหลายชาติพันธุ ผมคิดวาคนไทย

สอบตก ...”96

95 ขอมูลตรงกันจากปากคําของผูนําศาสนาและนักวิชาการในทองถิ่นวา ความออนแอของสถานศึกษาและครูในโรงเรียนชั้นประถมของ

รัฐมีมาต้ังแตกอนป 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 วันน้ีคือการเลือกต้ังเขามามันเปนระบบคอนขางที่จะสกปรก ตรงที่วาอาจจะอยูที่ผูใช

ก็ได คือตองยอมรับวานายก อบต. น้ีคือมาจากการซื้อเสียง และก็ทําใหชาวบานที่น่ีเสื่อมศรัทธา สวน

หน่ึงที่ในเมื่อขึ้นไปโดยที่ไมถูกตองก็ตองมีการขอทุนคืน ความจริงใจและความทุมเทกับชาวบานก็

นอยลง ............ มันเปนการทําลายระบบที่เปนอยูทุกวันน้ี”97

ตามทัศนะของผูนําทองถิ่น ในปจจุบันโครงสรางอํานาจทองถิ่นมีอยู 3 สวนคือ “องคกรฝาย

ศาสนา องคกรฝายบริหาร องคกรฝายปกครอง” ทั้งสามองคกรน้ีมีความสําคัญมาก คณะกรรมการใน

หมูบานคือองคกรหลักเหลาน้ีที่มีอยูในทองถิ่นหรือหมูบาน มีกํานันผูใหญบานเปนผูมีบทบาทสําคัญ 

ในสวนของผูนําศาสนาคือบทบาทของอิหมาม คอเต็บ บิลาล และคณะกรรมการ 12 คน รวมทั้งหมด 

15 คน ในมัสยิดไหนที่ขาดโตะอิหมามก็ใหชาวบานเสนอชื่อผูที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง บทบาท

ของผูนําศาสนาโดยหลักๆก็คือ มีหนาที่ตองดูแลในดานความรูทางศาสนาและดูแลการเปนอยูของ

สังคมภายในหมูบาน ฝายผูนําทางศาสนามองวาความรับผิดชอบหลักของโตะอิหมามก็คือ “การสราง

สังคม” ทําใหประชาชนรูจักการละเวนความผิด บทบาทหลักๆของโตะอิหมามก็คือตองสั่งสอนและ

อบรมดานวิชาการ สังคมของมุสลิมมีความหลากหลายในกลุมผูนํา มีผูนําหลายฝายทั้งโตะอิหมาม 

ผูนําศาสนา องคกรปกครอง และฝายบริหาร เชน กํานันและผูใหญบาน แตอยางไรก็ตาม ทั้งใน

สมัยกอนและสมัยน้ี ผูนําจะมีความหางกัน กลาวคือตางคนตางอยู ฝายปกครองไดรับฟงขาวสารทาง

ราชการ เมื่อมีปญหาอะไรที่จะแกไดในหมูบานก็จะดําเนินการหรือปกปดปองกันชุมชนจากภายนอก 

หรืออาจจะชวยกันแกปญหากับโตะอิหมาม98

แตปญหาที่ถูกเสนอขึ้นมาจากผูนําศาสนาในชุมชนก็คือ ในขณะน้ีโตะอิหมามมีความรูสึก

หนักใจที่วาทําไมสังคมของมุสลิมในพื้นที่ภาคใตไมไดหามการทําความผิด และองคกรที่มีอํานาจอีก

ฝายหน่ึงคือองคกรปกครองทองถิ่นก็ไมสนใจไมดูแลและไมใหความรวมมือกับโตะอิหมามใน

กระบวนการน้ี เมื่อถึงจุดน้ี ทําใหฝายน้ีมองวาน่ีคือปจจัยที่ทําใหโตะอิหมามมีบทบาทออนแอ ฝาย

บริหารที่มีอยูคือ  อบต. มีจุดออนตรงที่ถางานกิจกรรมของศาสนาหรือปญหาดานศาสนาของหมูบาน 

ฝาย อบต. มักจะไมคอยสนใจวาจะชวยมัสยิดอยางไร ชวยโรงเรียนตาดีกาอยางไร เพื่อที่วาจะผอนเบา

ภาระใหโตะอิหมามในการดูแลสัปบุรุษในหมูบาน ดังน้ัน ฝายศาสนาจึงเชื่อวาองคกรที่ดูแลที่มีอยูใน

ทองถิ่นที่มีภาระหนักที่สุดคือฝายศาสนา เพราะศาสนาเกี่ยวโยงกับการละเวนการกระทําความผิด

สวนฝายปกครองหรือกํานันผูใหญบานก็ไปดูแลความไมสงบ สวนฝายบริหารก็ดูแลการพัฒนาใน

97 ความเห็นนายกอบต. แหงหนึ่งจากอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส จากบันทึกการเสวนากลุมยอยเร่ือง “การปกครองในอุดมคติ

ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” โดยนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 10 ธันวาคม 2548
98 ทัศนะของอิหมามผูหนึ่ง การสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-

15.00 น. ณ หองพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส



69

ดานการงบประมาณ แตวา 3 องคกรดังกลาวทําหนาที่ดูแลแลวยังมีปญหาอยู เพราะขาดความรวมมือ

จากหลายๆฝาย พวกเขาจึงมองวาฝายศาสนารับภาระหนักที่สุดโดยมีโตะอิหมามในการแกปญหา

ความดีและศีลธรรมในชุมชนซึ่งตอนน้ีฝายศาสนามองวาตนเองมีภาระหนักที่สุดเพราะโตะอิหมามมี

หนาที่แกปญหาความดีและศีลธรรมในหมูบาน

จุดที่นาสนใจก็คือบทบาทของโตะอิหมาม เพราะโตะอิหมามตองดูแลและการเรียนรูของสัป

บุรุษหรือของมะมูมในหมูบาน คําถามที่ตามมาก็คือทําอยางไรใหลูกหลานเยาวชน และสัปบุรุษมี

ความรูดานศาสนา ใหเรียนรูหลักศาสนาที่ถูกตอง รวมทั้งดูแลครอบครัวของสัปบุรุษ โดยโตะอิหมาม

ตองรับผิดชอบในครอบครัวเหลาน้ี ปญหาอีกประการก็คือในวันปกติการละหมาด 5 เวลา จะมีคนใน

ชุมชนมาละหมาดไมถึงรอยละ 10 หรือ 20 เทาน้ัน โตะอิหมามตองดูแลเฉพาะวันศุกรอยางเดียวที่ไป

ละหมาด และตองดูแลในเร่ืองการละเวนบาป การบริหารของหมูบานในปจจุบันไมมีการเชื่อมตอกัน

กับฝายศาสนา พวกเขายกตัวอยางวาในสังคมสมัยกอนโตะอิหมามตองเปนผูนํา และผูนําก็คืออามีร 

แตวาเด๋ียวน้ีคนที่จะสอนศาสนาก็ไมคอยกลาสอน เมื่อชาวบานมาน่ังฟงแลวจะไปกระทบกับปญหา

ของทางราชการ เชนปญหาความมั่นคง อิหมามจึงกลัวการถูกเพงเล็งจากทางราชการดวย ในอีกดาน

หน่ึง อิหมามตองระวังเร่ืองงบประมาณของการบริหารมัสยิด เพราะวาเงินซากาตเกี่ยวถึงโตะอิหมาม

การแบงซะกาตตองแบงใหมัสยิดดวย เพื่อที่มัสยิดจะไดใหกับครูที่สอนตาดีกา แตปจจุบันน้ีอิหมาม

บางแหงไมกลาพูด เพราะอาจจะถูกสอบสวนวาโตะอิหมามคนน้ีหาเงินมาเปนการสนับสนุนอะไร

บางอยางที่ผิดกฎหมายหรือกอปญหาความมั่นคง

นอกจากน้ี การที่ชุมชนมุสลิมในอดีตขึ้นอยูกับโตะอิหมาม บทบาทดังกลาวก็จะเปนสวน

หน่ึงของกลไกการควบคุมทางสังคมดวย แตปจจุบันอิหมามมีอํานาจลดลงและออนแอ โตะอิหมาม

เองอธิบายวาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เพราะวา99 “รัฐบาลทอดทิ้ง” ตามปกติอิหมามมีภาระหนาที่

ตองดูแลคนมุสลิมทั้งหมูบานต้ังแตเกิดจนตาย อิหมามยังตองชวยเหลืองานราชการในหมูบาน เวลามี

ปญหาทางการก็ตองการใหโตะอิหมามชวยเหลือ แตอิหมามไดคาตอบแทนเพียงแค 500 บาทตอเดือน 

ซึ่งนอยกวากํานัน ผูใหญบาน (และพระ) นอกจากน้ี การที่ทางราชการเปรียบเทียบอิหมามเหมือนพระ

น้ันเปนเร่ืองที่เขาใจผิด อิหมามนอกจากจะตองดูแลประชาชนและชวยเหลือทางราชการแลว ตอง

ประกอบอาชีพสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวดวย จึงมีความจําเปนในเร่ืองเศรษฐกิจ “น่ีคือการไมดูแล 

ที่ไหนคือความจริงใจ” ซึ่งโตะอิหมามเองก็เปรียบเทียบตนเองกับครูในโรงเรียนรัฐบาลในหมูบาน

หน่ึงๆซึ่งมีมากกวา 5-6 คน ไดเงินเดือนๆละ 10,00-20,000 บาทตอคน แตทําหนาที่สอนในโรงเรียน

อยางเดียว ยิ่งไมตองกลาวถึงดานสวัสดิการของอิหมาม รวมทั้งเงินชวยเหลือจากทางราชการอ่ืนๆซึ่ง

ไมมีเลย นอกจากน้ีแลว กระบวนการเลือกต้ังในระบบการปกครองทองที่เพื่อสรรหากํานันผูใหญบาน

99 จากบันทึกการเสวนากลุมโตะอิหมาม ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 18 สิงหาคม 

2548 หองประชุมรูสะมแีล 1 โรงแรมซีเอส ปตตานี อ. เมือง จ. ปตตานี
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และการแขงขันเลือกต้ังในการปกครองทองถิ่น เชนองคการบริหารสวนจังหวัด-ตําบล ทําใหเกิดการ

แยงชิงอํานาจกันในระดับทองถิ่น มีผลทําใหโครงสรางอํานาจของสถาบันศาสนาออนแอลงดวย 

เพื่อแกปญหาในการปกครองและการบริหารทองถิ่น ขอเสนอก็คือสรางระบบซึ่งทั้งสามฝาย

คือฝายกํานันผูใหญบาน ฝาย อบต. และฝายศาสนาตองรวมมือกัน แตในปจจุบันยังขาดการ

ประสานงานระหวางทั้ง 3 ฝาย ในบางชุมชนผูนําการบริหารกับการปกครองมักจะไมยุงเกี่ยวกับฝาย

ศาสนา ในทางที่เปนจริง ทั้ง 3 ฝายควรจะรวมมือกัน เพราะผูนําศาสนาเองก็ยอมรับวาตนเอง “....ไมมี

พลังความสามารถ” ที่จะไปหามบางสิ่งบางอยางที่เกิดขึ้นในหมูบาน ตามปกติความกลาหาญ หรือ

พลังตองอยูกับการปกครอง หรือการบริหารเปนสวนใหญ ในทางปฏิบัติจริงการจะหามสิ่งที่ชั่วเปน

ภาระที่หนัก แตโตะอิหมามก็ไมมีพลัง เพราะวา “... ไมมีผูอยูเบื้องหลัง ....” อิหมามก็เปนเพียงแค

อิหมาม บางคร้ังการแกปญหาตองอาศัยการปกครองหรือบางคร้ังเร่ืองถึงระดับรัฐบาลหรือผูนํา

ระดับสูง ปญหาประเด็นตอมาก็คือ ถาอิหมามทําหนาที่จริง อาจกระทบกับงานของฝายปกครองและ

การบริหารหมูบาน เพราะวางานของการปกครองหรือการบริหารสวนน้ีมีผลเหมือนกันที่จะกระทบ

ตอศาสนา โตะอิหมามจะหามฝายปกครองหรือฝายบริหารไมได เหตุผลอยูที่ประเด็นทางคุณธรรม

จริยธรรมที่ละเอียดออน เน่ืองจากในสังคมมุสลิมถือวาคนที่ดีอยางนอยก็ตองไปละหมาดวันศุกร แต

ผูใหญบานบางคนไมคอยชอบการไปละหมาด ถาโตะอิหมามประกาศวาผูใหญไมไปละหมาดแลว

ผูใหญก็อายชาวบาน ผลก็คือจะเกิดความไมสบายใจทั้งสองฝาย และเมื่อเสร็จจากคุตบะฮฺแลว

นายอําเภอหรือตํารวจก็เชิญอิหมามไปสอบถามอีก นอกจากน้ี ในมัสยิดเด๋ียวน้ีการเชิญคนมาสอนก็มี

ปญหา โตะอิหมามตองแจงเจาหนาที่กอนวา คนที่เชิญมาเรียนที่ไหน จบที่ไหน จบอะไรและสอน

อะไร มีใครรับผิดชอบ กอนหนาน้ี จะเชิญใครจะมาสอนศาสนาที่มัสยิดก็ได แตเด๋ียวน้ีตองมาแจง

กอนลวงหนา 

ดังที่กลาวไปขางตน จะเห็นไดวามีปญหาระหวางฝายปกครองกับฝายศาสนา ปญหาที่มักจะ

พูดกันก็คือโตะอิหมามใหไปละหมาดวันศุกรแลวฝายปกครองรูสึกวาไมอยากไปเพราะวามีปญหากัน 

โตะอิหมามก็จะวิจารณวาบางคร้ังพฤติกรรมของผูนําสังคมมักจะ “ไมสอดคลองกับศาสนา”

ยกตัวอยางเชน ฝายปกครองสังคมจะไมคอยชอบไปรวมละหมาดที่มัสยิด บางคร้ังพฤติกรรม กริยา

และมารยาทของผูนําสังคมน้ันชาวบานก็รับไมได 

“............ ทั้งๆที่เขาเปนผูนําสังคม เขาไมคอยรูกริยามรรยาทหรือประเพณีของตัวเอง บางคร้ัง

เขาทําตามไมได ทีน้ีแหละประชาชนยอมรับไมไดในบางสิ่งบางอยาง พฤติกรรมของผูนําสังคมไม

สอดคลองกับศาสนา ผูนําฝายปกครองมักจะไมไปละหมาดและมรรยาททางสังคมไมดี ...........”100

100 ทัศนะของอิหมามผูหน่ึง การสานเสวนา วันที่ 14 มีนาคม 2549 หองพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เพ่ิง

อาง ความเห็นของอิหมามทานน้ี สอดคลองกับทัศนะของอดีตผูนํานักศึกษากลุม PNY ที่บอกวา ผูนําฝายปกครองมักจะเปนนักเลงหัว

ไม เชน “กํานันขี้เมา ...” เปนตน จากบันทึกการสัมภาษณวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี
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เมื่อเปนเชนน้ี ปญหาที่สําคัญก็คือการขาดตัวบุคลากรหรือขาดผูนําที่เขมแข็ง ขาดบุคคลที่เขา

มาชี้นําใหกับชุมชน น่ีเปนขอจํากัดของบุคลากรในแตละทองถิ่น และเปนขอจํากัดของการสรรหา

บุคลากรในการที่จะเขามาเปนผูนําอยางแทจริงในชุมชน ปญหาผูนําน้ีไมใชผูนําตามระบบ ตาม

โครงสรางของประชาธิปไตยที่มีอยู ในสวนของผูนํา อยางเชน ผูนําฝายปกครอง กํานันผูใหญบาน 

หรือบางสวนของ อบต. ชาวบานบางคนมองวาคนพวกน้ีเปนแคนักเลือกต้ัง ไมใชผูนําจริงๆ

นักวิชาการทองถิ่นบางคนจึงมองวาโตะครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีอํานาจในการนํามากกวาตัว

ผูนําหมูบาน ไมวาจะเปนตัวกํานันผูใหญบาน ผูนําศาสนาสามารถที่จะเปนคนที่จะชี้ความเปนไปของ

สังคมหรือคนในชุมชนน้ันไดในระดับหน่ึง ประเด็นก็คือ ตองมีกลไกของชุมชนจะเปนตัวที่จะ

ปองกันแกไขความไมถูกตองตรงน้ัน โตะครูมีอํานาจในการทํามากกวา ตัวผูนําหมูบาน (กํานัน 

ผูใหญบาน) เพราะฉะน้ันสิ่งที่พวกเขาตองการก็คือ ”...... กลไกภายในชุมชนเปนตัวสกัดการไมชอบ

มาพากล ........”101

ภายในกลไกน้ีผูนําทางศาสนาควรจะมีบทบาทที่สําคัญแบบในสมัยกอนที่โตะอิหมามเปน

คนดี เปนคนบริสุทธิ์สอนอะไรก็ได แตเด๋ียวน้ีจะทําอะไรไมได จะทําใหมีปญหา จนกระทั่งกลายเปน

ปญหาใหญได ผูนํากลุมโตะอิหมามจึงเสนอวาตองแกไขปญหาน้ีต้ังแตกรรมการอิสลามประจํา

จังหวัด ซึ่งเด๋ียวน้ีกรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็ไมมีบทบาทไมมีหนาที่ ไมมีอํานาจ จะทําอะไร

ไมได พวกเขาจะทําอะไรไมไดเลย สวนอิหมามก็ไมกลาทํา คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็

เหมือนกันเมื่อทําอะไรไปแลวก็กระทบมีปญหา ดังทัศนะที่วา102

“..... บทบาทของอิหมามและคณะกรรมการอิสลามดูแลทั้งหมด ทั้งการสอนตาดีกา มัสยิด 

และก็ประชากรอยูยังไง ทําอะไร หนาที่ประชาชน จริงๆแลวทั้งหลายทั้งปวงน้ีอิหมามตองรับผิดชอบ 

แตเด๋ียวน้ีอิหมามจะทําอะไรไมได จะรับผิดชอบไมได กระทบ จะสอนใหความรูก็ไมกลา อิหมามก็

ไมกลา กรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็ไมกลาแน ประธานก็ไมกลาเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงเปน

อยางไรผมก็ไมทราบเหมือนกัน ผมคิดวาสถานการณน่ันแหละ ......”

อยางไรก็ดี ความคิดเห็นของผูนําศาสนาโดยเฉพาะโตะอิหมามก็มักจะสวนทางกับผูนํารุน

ใหมอยางเชนผูนําการปกครองทองถิ่นโดยเฉพาะผูนําองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ประเด็นที่

จะตองพิจารณาดวยก็คือ อบต. มีความไดเปรียบกวาผูนําเกาตรงที่เปนคนรุนใหม เพราะวาพวกเขา

สวนใหญ “ ..... รอยละแปดสิบ หน่ึง เปนคนมีการศึกษา สอง มีหัวกาวหนา จบปริญญาโทกันเยอะ

101 ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่น จากบันทึกการประชุมตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9

มีนาคม 2549, อางแลว.
102 อิหมามผูหนึ่ง การบันทึกการสานเสวนา วันที่ 14 มีนาคม 2549 หองพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรียลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

อางแลว
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...” นอกจากน้ี อบต.สวนใหญอยูในเครือขายเดียวกันหมด รูจักกัน ประมาณกันวาคร่ึงหน่ึงของ อบต.

เปนคนเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหงและทํากิจกรรมสมัยอยูรามฯ103

ดังที่กลาวไปแลววา ในองคกรทองถิ่นในระดับหมูบานมีองคกร 3 ฝายที่สําคัญ องคกรแรก 

คือ ฝายศาสนา องคกรที่สองคือฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน องคกรที่สามคือ ฝายบริหารไดแก 

อบต. เมื่อพูดคุยกันเปนการภายในเฉพาะฝายอุสตาสและโตะอิหมาม ฝายน้ีมักจะมองวาการ

ประสานงานระหวาง 3 กลุม จะมีปญหาหลายอยาง แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด สอบถามความ

คิดเห็นของฝายปกครองทองถิ่น ผูนํา อบต. ซึ่งมักจะเปนผูนํารุนใหม แตถูกมองจากอิหมามและ

ผูใหญบานวาพวกน้ีเปนเด็ก ดังน้ัน การบริหารงานในหองประชุม ฝายอ่ืนก็ไมออกความเห็น แตเมื่อ

นอกหองก็มาวิจารณกันลับหลัง การประสานงานกันจึงคอนขางจะมีปญหา  แตถาดูตามตัวบท

กฎหมายทาง อบต. จะมีอํานาจในการใชงบประมาณจัดการ งบประมาณทั้งหมด คืองบประมาณของ 

อบต. แตวาการดําเนินการตาง ๆ ในหมูบานจะเปนอํานาจของฝายปกครอง คือ กํานัน ผูใหญบาน 

ดังเชนนายก อบต. ทานหน่ึงยอมรับวาตนเองเปนเด็กคนหน่ึงในสายตาของฝายปกครองกับผูนํา

ศาสนาทางโตะอิหมามเพราะวาเปนลุง เปนอากัน การบริหารงานตางๆ  เมื่อ อบต. เปนเด็กในสายตา

ของผูใหญทั้งสองทําใหมีปญหาการยอมรับ งานที่  อบต. คิดจะทําคอนขางที่จะมีปญหา “ ...

ผูใหญบานบอกวาวิธีน้ีผมจัดมาหลายรอบแลวใชไมได  เราจัดกีฬาแขงขันยาเสพติด โตะอิหมามก็จะ

บอกวาจัดกีฬายังไงคนละหมาดอัสริก็ไมมาละหมาด….”  ระบบการทํางานรวมกันจึงใชไมไดผล แต 

อบต. ก็พยายามจะประสานวิธีคิดทั้ง 3 หนวย อยางเต็มที่ มีการประชุมเดือนละคร้ัง  ระหวาง

โตะอิหมาม ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่นและ อบต. แตดังที่กลาวไปแลววาเวลาเรียกประชุมไมมีใคร

เสนอปญหา หรือเสนอวิธีการที่จะทํางานใหไดผลสําเร็จออกมา  พอออกจากหองประชุมก็แสดง

ความคิดอยางโนนอยางน้ี  ทําอยางโนน ทําอยางน้ี  ปญหาจะเปนลักษณะเชนน้ีตลอดมา 

อยางไรก็ตาม ในทางโครงสราง บทบาทของอบต. ก็จะมีมากขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะ

อยางยิ่งภายหลังจากป พ.ศ. 2537 ซึ่งมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล นับต้ังแตน้ัน ผูนําและชาวบานหลายคนมองวาปญหาเร่ิมตนจาก “การเลือกต้ัง” เพราะ

การเลือกต้ังนํามาซึ่งความขัดแยงที่ไมมีวันสิ้นสุด เกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงในชุมชน เดิมที

กํานันและผูใหญบาน ดํารงตําแหนงประธาน (สภาตําบล) ในจุดเร่ิมตนของการกระจายอํานาจ อบต.

ซึ่งเปนการรักษาการโดยตําแหนง ถาประธานหรือกํานันมีการศึกษาหรือมีความรู ปญหาก็ไมเกิดขึ้น 

แตถาหมูบานหรือวาตําบลใด กํานันไมมีความรูก็มอบหมายใหปลัดทําแทนทุกอยาง ประธานเพียงแค

รอเซ็นชื่ออยางเดียว เมื่อมีการใชกฎหมายปกครองทองถิ่นอยางเต็มรูปแลว การแขงขันในระยะตอมา

ก็ไมจบ ทําใหเปนปญหาการไมยอมรับกันในชุมชน การตรวจสอบฝายบริหารสวนใหญก็จะเปนการ

แกลงกันมากกวาการบริหารงานหรือวาการประสานงานระหวางฝาย เพราะวาเปาหมายทุกคนอยูที่

103 อดีตผูนํานักศึกษากลุม PNY จากบันทกึการสัมภาษณวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี, อางแลว.
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ประชาชน แตวาในหมูบานตองยอมรับวาในสวนภาระรับผิดชอบ งบประมาณและการจัดการทั้งหมด

อยูที่อบต. ในเชิงลึกไปทางศาสนา แตปญหาก็ตามมาอีกในเร่ืองเงินเพราะวาเงินกลายเปนตัวหลักที่

เกิดความขัดแยง มีการจับผิดกัน ในที่ประชุมฝายคานจะไมมารวมประชุม หรือถามาก็มาประชุมก็ไม

พูดแสดงความเห็น เมื่อผลออกมีการยกมือเปนแบบตามประชาธิปไตยทุกคนเห็นดวย แตหลังประชุม

ไปรานนํ้าชาก็แสดงความคิดเห็นลับหลัง “ ........ เปนนิสัยของคนมลายูหรือเปลาก็ไมรูเวลาประชุม

ไมคอยพูดแตเวลารานนํ้าชาน่ีโอโห พูดกันเลย .........”

อีกดานหน่ึง ฝายองคกรปกครองทองถิ่นก็เชื่อวาตนเองมีบทบาทสําคัญในเร่ืองกิจการทาง

ศาสนาดวย ไมวาการฟนฟูศาสนาหรือวาบูรณาการหรือวาการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนา

โรงเรียนตาดีกาน้ัน พวกผูนําการปกครองทองถิ่นเชื่อวามีการเร่ิมตนกันต้ังแตการมีระบบบริหารแบบ 

อบต. ตัวอยางเชนมีการใหคาตอบแทนของผูสอน อบต.บาง อบต. มีการใหเงินอุดหนุนอยางนอย

ที่สุด 8 วันหรือ 10 วัน ใน 1 เดือน ผูสอนจะไดอยางนอย 1,000 บาทขึ้นไปตอคน  ผูนํา อบต. มองวา

ในสวนของกิจกรรมเร่ืองศาสนา สวนใหญจะไมมีปญหาเพราะเปนธรรมเนียมหรือวาเปนประเพณี

ของแตละพื้นที่อยูในการสงเสริมศาสนาอยูแลว ไมวาจะจัดงานอะไรทุกคร้ัง ถา อบต. เปนแมงานจะ

เชิญผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่นในแตละดานมาปรึกษาหารือวาเราจะทํากันอยางไรทุกคร้ัง อบต. บางแหง

เมื่อจัดงานวันเด็กคายเยาวชนของตาดีกา ก็จะเชิญอุสตาซเปนวิทยากร แตวาโดยสวนใหญแลวเวลา

โรงเรียนตาดีกาเสนอโครงการ นายก อบต. ก็จะเขาไปแกไขทําใหเกิดความรูสึกวามีอุปสรรคในการ

ทํางาน ความแตกตางในทัศนคติอาจจะมาจากภูมิหลังทางการศึกษาดวย ดังเชนที่นายกอบต. คนหน่ึง

มีความเห็นวา  “.........โตะอิหมามแถวบานผมเขาไมไดรับการศึกษา ไมมีความรูไมวาดานศาสนา 

ผูนําทองถิ่นก็เหมือนกัน .........”104

แตสวนที่ดีของ อบต. ก็คือตองยอมรับวาอบต. สามารถเขาถึงชาวบาน และใกลชิดกับ

ชาวบาน ในเร่ืองเกี่ยวกับทองถิ่น ในเร่ืองการเมืองก็เขาถึงกับชาวบาน อบต.มีสวนรวมเพียงสะทอน

ความคิดเห็นของชาวบาน แตพวกผูนํา อบต. ยอมรับวาจะไปทําอะไรหรือมีบทบาทมากไปกวาน้ัน

คอนขางจะลําบาก “... เพราะฝายรัฐมอง อบต. หรือนายก อบต. บางแหงเปนตัวแทนฝงตรงขาม ...”

ผูนําของ อบต. จึงมองวาปญหาในปจจุบันไมใชปญหาของทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึง แตเปนปญหาของ

ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่จะตองรวมกันแกไขรวมกับประชาชน และตองใชเวลาหลายปเพื่อ

ปรับเปลี่ยนทัศนะ โดยการใหการศึกษา ความรูและทัศนะที่ดีกับเด็กรุนใหม โดยอบต.จะตองมีความ

พยายามในการเขาถึงประชาชนทั้งในสวนของรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะกลุมผูนําศาสนา ผูนําฝาย

104 ความคิดเห็นอบต. แหงหน่ึงในจังหวัดนราธิวาส 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 และผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมที่ไมดีที่ขาราชการภาครัฐแสดงตอ

ประชาชนในพื้นที่105

นอกจากน้ี ในระดับหมูบานยังมีผูนําในสายทางโลกอีกกลุมหน่ึงที่เรียกวา “ผูนําในละแวก

บาน” ซึ่งมีลักษณะคลายผูนําตามธรรมชาติ คนกลุมน้ีไมมีตําแหนงที่เปนทางการในหมูบาน ใน

หมูบานหน่ึงๆจะมีคนกลุมดังกลาวประมาณ 1-2 คน พวกเขาแมจะไมมีตําแหนงแตก็มีบทบาทใน

กิจกรรมของชุมชนไมวาจะเปนงานในมัสยิดหรืองานของ อบต. ภูมิหลังของผูนําในละแวกบานมักจะ

เกี่ยวโยงกับผูนําทางศาสนาทางเครือญาติ เชน เปนลูกโตะครู หรือเปนลูกโตะครูและเปนลูกเขยเถาแก

ในหมูบาน บวกกับระบบอุปถัมภคือมีญาติเยอะ ในแงบทบาททางการเมืองผูนําในละแวกบานไมมี

บทบาททางการเมืองแตมีบทบาทในแงการยอมรับจากชุมชน เพราะฉะน้ัน พวกเขามักจะไดรับการ

ยอมรับสูงมาก ทั้งที่ไมมีบทบาทในตําแหนงทางราชการ แตความคาดหวังจากชุมชนจะมาก บทบาท

นําในที่น้ี สะทอนออกมาเมื่อมีงานหรือโครงการที่มีงบประมาณจากทางราชการลงมา คนกลุมน้ีจะมี

บทบาทมากในการนําทํากิจกรรม “ … เมื่อมีงบประมาณลงมา คนที่ขับเคลื่อนนาจะเปนผูนําใน

ละแวกหมูบานนาจะดีกวา .... เพราะผูนําประเภทกํานัน ผูใหญบานไมไดเร่ือง ถาเราคิดในฐาน

การเมือง การที่เราไปเลือกกลุมน้ีจะสูญเปลา มันก็คลายๆกับทางราชการน้ันแหละ ถาเทียบผูนํา

ละแวกหมูบาน กับผูนําศาสนา ผูนําละแวกบานจะมีอิทธิพลมากกวา ...”106 ลักษณะที่นาสนใจสําหรับ

ผูนําแบบน้ีก็คือ “... จะไมคอยฝกใฝในเร่ืองของศาสนาอยูแลว จะเนนทางโลกซะมากกวา ....”  ผูนํา

ในละแวกบานมักจะเปนคนวัยกลางคน มีการศึกษา (ในสายสามัญ) มีพื้นฐานทางอาชีพหลากหลาย 

เชนรับจาง กรีดยาง รับเหมากอสราง ทําสวน คนกลุมดังกลาวมีผลประโยชนไมชัด แตจะมีบทบาท

มากในระดับหมูบานและชุมชนในการทํากิจกรรม เชนการจัดอบรมหรือกิจกรรมอ่ืนๆ บทบาทที่มาก

ขึ้นของผูนํากลุมดังกลาวสะทอนใหเห็นการขยายตัวของผูนําที่ไมใชศาสนาและมีความเปนอิสระจาก

อํานาจการเมืองที่อยูในชุมชน 

เมื่อกลาวถึงอํานาจผูนําในทองถิ่น สิ่งที่ไมควรมองขามก็คืออํานาจที่มีอยูแลวในโครงสราง

เดิมคือบทบาทของกํานันผูใหญบาน ปรากฏการณที่นาสนใจก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

อํานาจในชุมชนในชวงเวลาที่ผานมา ทําใหสถานการณในทองถิ่นมีความซับซอนยิ่งขึ้น กลาวกันวา

กํานันผูใหญบานในอดีตน้ันมีอํานาจและอิทธิพลสูงมาก ตัวอยางเชนอดีตกํานันในอําเภอหนองจิกผู

หน่ึงเคยมีอํานาจและอิทธิพลเปนอยางมาก ในชวงสมัย พ.ศ. 2500 ซึ่งเปนยุครัฐบาลเผด็จการทหาร 

พวกอดีตกองโจรแยกดินแดนในปาบางสวนกลับเขามาอยูในหมูบาน และเร่ิมมีอิทธิพลและ

ผลประโยชน คนพวกน้ีจะออกมาครองอํานาจในการดํารงตําแหนงกํานันผูใหญบานโดยความรวมมือ

105 การประชุมเสวนาผูนําองคการการปกครองทองถิ่น “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 20

สิงหาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส
106 จากบันทึกการสัมภาษณปญญาชนทองถิ่นผูหน่ึง  ที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 26 กันยายน 2549



75

กับเจาหนาที่รัฐเพื่อหาผลประโยชนรวมกัน มีคําอธิบายวาการใชอํานาจในตําแหนงการปกครอง

ทองที่ทําใหพวกเขาสามารถขยายฐาน “อิทธิพลสวนตัว” ของตน ในลักษณะคลายกับ “ระบบ

เมืองขึ้น” ในกรณีของกํานันตําบลยาบี เขาจะมีอํานาจเหนือผูใหญบานตางๆในอําเภอหนองจิก เชน

บางตะวา ตันหยงเปา เมื่อมีผูใหญบานคนใดไมขึ้นตอเมืองขึ้นน้ีจะโดนกําจัด (กลาวกันวา มีการฆา

ผูใหญบานหลายคน) น่ีเปนตัวอยางอํานาจที่เปนจริงในระดับทองถิ่นของพวกกํานันผูใหญบานใน

อดีต 

ในยอดปรามิดที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหน่ึงจากกํานันอิทธิพลจะเปนอํานาจของนักการเมืองบางคน

ในสมัยน้ัน ซึ่งมีการตอสูแขงอํานาจกันในระบบการเลือกต้ัง ในชวงสมัยแรกที่มีการตอสูในรัฐสภา 

ซึ่งมีพรรคการเมืองแขงกัน เชนพรรคประชาธิปตย พรรคราษฎร การแขงขันกันทางการเมืองในชวง

น้ันพรรคการเมืองจะอาศัยฐานของพวกกํานันอิทธิพลดังกลาว โดยกลาวกันวา ในการหาเสียงเลือกต้ัง

คราวหน่ึง กํานันผูน้ีจะใชวิธีการออกหาเสียงใหนักการเมืองของตน เพียงแคน่ังรถผานเขาไปใน

หมูบานในเขตอิทธิพล “เมืองขึ้น” ชาวบานที่กําลังจะใหเสียงกับนักการเมืองพรรคหรือสายอ่ืน แค

เห็นหนากํานันบนรถว่ิงผานไปก็กลัวแลว “ ...กลัว.... เหมือนกลัวเสือ” หลังจากน้ันผูสมัครพรรค

การเมืองที่กํานันคนน้ันสนับสนุนก็ไดคะแนนเสียงชนะการเลือกต้ัง107

อํานาจของกํานันผูใหญบานจึงเปนเสมือนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่คอนขางจะเขมแข็ง

อีกอํานาจหน่ึงในระดับชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต แตตอมาอํานาจการควบคุมของกํานันและ

ผูใหญบานก็ลดลงไปมาก สวนหน่ึงเปนเพราะกํานันและผูใหญบานอิทธิพลหลายคนแกตัวลง 

เกษียณอายุและเสียชีวิตไปตามวัย คนรุนลูกไมสามารถครองอํานาจอิทธิพลแบบเดิมได อีกสวนหน่ึง

ซึ่งนาจะเปนตัวแปรสําคัญ เกิดจากการขัดแยงและตอสูทางการเมืองของนักการเมืองในระบบรัฐสภา 

ที่กลุมอํานาจทางการเมืองเองก็มีความขัดแยงกัน เชนกลุมวาดะห ลดอํานาจลง อีกเหตุปจจัยหน่ึงที่

สําคัญก็คือ การที่กํานันผูใหญบานมีอํานาจลดลงเปนผลมาจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะ

การปกครองทองที่ในป พ.ศ. 2435108 อํานาจของกํานันผูใหญบานจึงเร่ิมจะลดลงจากเงื่อนไขที่มีอายุ

การดํารงตําแหนงเพียงหาปดังกลาว นอกจากน้ีแลว ในชวงเวลาเดียวกัน อิทธิพลและอํานาจการ

ควบคุมแบบเกาของกํานันผูใหญบานยังถูกทาทายดวยอํานาจใหมของฝายปกครองทองถิ่น ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่ออกมาในป พ.ศ. 2537 ผลกระทบที่ตามมา

ก็คือ โครงสรางอํานาจในทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก โครงสรางการปกครองทองที่ซึ่งเปน

ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดถูกแยกออกจากฝายปกครองทองถิ่นซึ่ง

107 สัมภาษณอดีตผูใหญบานในอําเภอหนองจิกผูหน่ึง โรงแรมบีพี สมีหลาบีช จงัหวัดสงขลา 18 มิถุนายน 2550
108 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนด

คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของกํานัน ผูใหญบานไววา ตองมีอายุต้ังแตย่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณซึ่งระยะเวลาในการดํารง

ตําแหนงนานถึงสามสิบหาป ยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ (ในขณะนั้น) จึงกําหนดระยะเวลาการอยูในตําแหนงของ

ผูใหญบานเปนวาระ คราวละหาป ปจจุบัน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ป พ.ศ. 2550 ไดกลับมาใหอายุการดํารงตําแหนง

กํานันผูใหญบานถึง 60 ปแลว
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ไปอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กํานันในปตตานีคนหน่ึงสะทอน

ความรูสึกวาตนเองถูกลดอํานาจและความสําคัญลง ไปอยางมาก แมแตการทําแผนตําบล ก็ไมมีการ

เชิญกํานันผูใหญบานเขารวม โดยฝายผูนํา อบต. เปนผูดําเนินการเองทั้งหมด109 กํานันบางคนจึงมอง

วาความขัดแยงและแตกแยกในโครงสรางอํานาจทองถิ่นน้ันเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2537 และ 2538 เพราะ

เหตุผลที่วา “... มีการกระจายอํานาจเร็วเกินไป …… “      ความยุงยากเกิดขึ้นตรงจุดน้ีเพราะวา “ ...

เราเลือกนายก อบต.ทีหน่ึงเราทะเลาะกันทีหน่ึง  พอเรามาเลือกกํานันผูใหญบานถามาทะเลาะกันอีก

คร้ัง  พอเร่ิมมองหนากันนิดหน่ึงก็มาทะเลาะกันอีก ...”

ลักษณะปญหาดังกลาวนอกจากจะทําใหเกิดการแตกแยกแลว ยังมีผลกระทบตออํานาจการ

ควบคุมจากประเพณีของทองถิ่นดวย เพราะชุมชนเกิดการแบงพรรคแบงพวก พอวิถีชุมชนเร่ิมที่จะ

ฟนตัวขึ้นมาใหมก็มีการเลือกต้ังผูใหญบานอีกแลว ทางออกที่ดีสําหรับการเลือกต้ังก็คือระบบการ

เลือกต้ังในบางเงื่อนไข ซึ่งขอเสนอในแงหน่ึงก็คือเปนไปไดไหมใหเลือก อบต.อยางเดียว  กํานัน

ผูใหญบานมาจากการแตงต้ังนาจะไดผลดีกวา110

ระบบการเลือกตั้งและการแขงขันท่ีมีปญหา

“... จะพูดถึงจริงๆแลว ไมวาจะเปน อบจ. หรือ อบต. มาโดยผลประโยชน มาโดยอิทธิพล มา

โดยอํานาจเงิน ไมใชมาโดยอํานาจทางธรรมชาติ ฉะน้ันความสนใจ ความใยดีตอสังคมจะไม

เหมือนกัน เมื่อมีปญหาอะไรก็จะมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ สมัยกอนถาแถวๆบานเรา เราก็เกี่ยว

ดวย ผูนําทางธรรมชาติเปนผูมีอิทธิพลในทุกแผนดินน้ี เพราะวาในสมัยกอนอาจจะไดมาโดยไมมีการ

เลือกต้ัง เขาก็เลือกในสภาประชุม แลวก็มาดําเนินการ สวนใหญจะเปนมัสยิด จากที่ผมพูดถึงอดีตวา

ตอนน้ีเราก็สิ้นอํานาจทางจารีตประเพณีของเราที่มีอยู เราสิ้นอํานาจไปหมดแลว การสิ้นอํานาจทาง

จารีตประเพณีทําใหเราสูญสิ้นอํานาจทางความสามารถในการปกครองตัวเอง สมัยกอนมีปญหาอะไร

ไปหาผูใหญบาน ไปหาโตะอิหมามไปหาผูนําศาสนา ไกลเกลี่ยเสร็จเรียบรอยไมมีปญหา ....”111

ทัศนะของผูนําทองถิ่นดังกลาวสะทอนใหเห็นมิติอีกดานหน่ึงของพัฒนาการโครงสราง

อํานาจการเมืองการปกครองทองถิ่นในพื้นที่วา บทบาทของ “ผูนําทางธรรมชาติ” จะมีความสําคัญ

มาก บทบาทของกํานัน ผูใหญบานแมจะสําคัญแตก็ถูกสรางใหไปทับซอนกับผูนําตามธรรมชาติ

สวนผูนําการปกครองทองถิ่นเชน อบจ.และ อบต. ก็มักจะถูกมองในแงลบวาไดมาโดยผลประโยชน 

ไดมาโดยอิทธิพล หรือไดมาโดยอํานาจเงิน ไมไดมา ”โดยอํานาจทางธรรมชาติ” ในสมัยกอนผูนํา

109 สัมภาษณกํานัน ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอบานา จังหวัดปตตานี 6 กันยายน 2549
110 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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ศาสนาจะเปนผูนําธรรมชาติตอมามีอิทธิพลเขามาก็ทําใหมีกํานันผูใหญบาน และตอมาก็มี

ผลประโยชนทําใหมีกลุมผูนําการปกครองทองถิ่น สิ่งที่ทําใหสถานการณการเมืองแยลงไปอีกก็คือ 

แมแตในการเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด ก็เปนที่รูกันวากฎระเบียบตางๆมีความ

ขัดกับศาสนาโดยสิ้นเชิงเพราะมีการเลือกต้ังซึ่งเปนระเบียบเหมือนกับ อบต.และ อบจ. เมื่อมีการ

เลือกต้ังก็มีการซื้อเสียง มีการใชอิทธิพล มีการเมืองเขามาแทรกแซงในกฎของศาสนา ผลก็คือ ในเร่ือง

วงการศาสนายังมีการแทรกแซงทางการเมืองมาก

คําที่วาการปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติในที่น้ี จากขอเสนอจาก

ทองถิ่น หมายถึงวา “... การปกครองหรือการกระทําใดๆก็ตามที่ทําใหสังคมในการปกครองน้ันมี

ความสุขและอยูดีกินดี ...” เพราะฉะน้ันใครก็ตามที่จะขึ้นมาเปนนักปกครองทองถิ่น หรือวาเปนนัก

บริหาร สามารถที่จะทําใหคนที่อยูภายใตการปกครอง คนที่อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษ มี

ความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบสุข แตถาเปนการเลือกต้ังระดับ อบต. ชาวบานจะรูสึกเหมือนกับวา

เปนเกมอยางหน่ึง ไมไดสนใจวาคือคนที่จะมาดูแลปกปอง เพราะฉะน้ันปจจัยชี้ขาดก็มาจากปจจัยทาง

การเมือง ใครมีพรรคพวกมาก ญาติพี่นองมาก คนน้ันก็ชนะการเลือกต้ัง ลักษณะจะเปนอยูแบบน้ัน

ตรงน้ีมีผลประโยชนมหาศาล บางคร้ังอาจจะเรียกไดวาเปนผลประโยชนระหวางมาเฟย ระหวางกลุม

ขาราชการนอกแถว ทางออกก็คือ จะตองสรางกลไกขึ้นมาโดยพยายามใหปลอดการจัดต้ัง แตพยายาม

ใหเกิดอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด อยางไรก็ตามตองมีกฎหมายที่เอ้ืออยางเชนรัฐธรรมนูญ รัฐตอง

สงเสริมใหประชาชนสามารถกําหนดนโยบายแผนงานจนถึงการตรวจสอบกลไกของรัฐตางๆได

นอกจากน้ี ระบบยังตองอยูที่ผูนํา คุณภาพของคนที่ไปอยูตรงจุดน้ัน ทั้งกลุมอํานาจมาตอรอง ทั้งมา

กีดกัน “ คุณอยามาเดินเสนทางน้ีนะมันอันตราย คุณออกไปเถอะ ” ระบบการปกครองทองถิ่นจึงตก

อยูในกรอบ แมแตขาราชการที่ทํางาน ผูนําทองถิ่นมองวาคนพวกน้ีเกือบทั้งหมดอยูในคราบของมาร

ที่ไมไดมาในคราบของผูบริการ ทํางานไมถึงคร่ึงปสามารถสรางกําไรใหตนเองได จากการสั่งซื้อรถ

เคร่ืองกลหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ขอเสนอก็คือตองสรางกลไกขึ้นมาโดยที่ตองเกิดขึ้นจากประชาชน 

แลวเปนตัวสมดุลอํานาจ เปนตัวตรวจสอบและเปนตัวพี่เลี้ยง “ตัวสมดุลอํานาจ” อาจจะเปนในรูปสภา

ประชาคมระดับตําบล สภาพัฒนาระดับตําบล สภาผูทรงคุณวุฒิตําบล สภากลั่นกรองนโยบายผูนํา112

ลักษณะการปกครองแบบใหมดังกลาว อาจจะตองมาแกตรงที่การเลือกต้ังซึ่งแตละคร้ังทําให

มีความผิดพลาดมาก ความผิดพลาดเร่ิมต้ังแตการเลือกบุคคลเขามา ไมสามารถไดคนที่ตองการได คน

ในอุดมคติของประชาคมไมเกิดขึ้น และการปกครองในอุดมคติก็ไมเกิดขึ้น ดังน้ัน นาจะตองคิดต้ังแต

การสรางตัวประกอบดังกลาวขึ้นมา โดยมีวิธีการใดที่จะเอากลไกมาถวงนํ้าหนักของสวนรวมองคกร

เดิมที่ไมไดผล โดยเฉพาะในทางวิชาการที่เนนในเร่ืองของศาสนา การจะคัดเลือกผูนําจะตองมีทีม

ผูนําในทองถิ่นที่เปนผูอาวุโสในทองถิ่นน้ันๆ ในสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนทองถิ่นที่

112 ความคิดเห็นของนักวิชาการทองถิ่น จากบันทึกการประชุมตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที ่9

มีนาคม 2549, อางแลว.
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เลียนแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะน้ันจุดน้ีจึงมีแนวคิดที่เสนอมาวานาจะคัดสรรคนที่มีศักยภาพ

ที่ดีขึ้นมาได ผูนําที่เปนผูอาวุโส เปนสภาผูอาวุโส ผูบริหารศาสนา สภาผูนําจิตวิญญาณ หรือผูรูทาง

ศาสนา ตัวเลือกคัดสรรคนที่มีศักยภาพเปนผูนํา

“ในเร่ืองประชาธิปไตยกับอิสลาม ประชาธิปไตยคือการโหวต แตประชาธิปไตยในอิสลาม

จะตองโหวตในสิ่งที่ถูกตอง ตามศาสนบัญญัติ อะไรก็ตามที่ไดทําไปตามศาสนบัญญัติ...”113

จากทัศนะดังกลาว ระบบที่มีฝายคานและฝายรัฐบาลก็อาจจะไมเหมาะสมตามขอเสนอน้ี ควร

ใหมีทีมเดียวไมอยากใหมี 2 ทีม ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล กลาวในอีกแงหน่ึง ควรใหมี “ทีมชูรอ”

ขึ้นมาเพราะทีมชูรอจะเปนทีมที่คัดเลือกมาจากผูนํา คนที่มีศักยภาพหรือมีจุดเดนของหมูบานน้ันๆ ให

ไดผูนําที่มีศักยภาพมากกวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต นาจะมีรูปแบบที่มีฝายเดียว คือ กอนที่จะมีการเลือกต้ังก็มีการต้ังทีมขึ้นมาทีมหน่ึงซึ่งเปน

ตัวแทนผูนําในทองถิ่นน้ันที่เปนที่ยอมรับในทองถิ่นน้ัน ถาโตะครูก็มีนักวิชาการขึ้นมาคือเปนคนที่

เชื่อถือได หลักจากน้ันก็มีการประชุมกันระดับผูใหญตรงน้ัน หลังจากน้ันก็เลือกคนที่มีศักยภาพที่สุด

ในหมูบานน้ันขึ้นมา แลวหลังจากน้ันก็เลือกขึ้นมาเปนผูนํา แลวคนในหมูบานเปนผูคัดสรรขึ้นมาแลว

ต้ังเปนทีมงาน เมื่อเปนอยางน้ันจะไมมีฝายคานฝายเปนผูนําขึ้นมา หมูบานใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เพราะถาพูดถึงเร่ืองศาสนาน้ันทุกคนตองยอมรับ น่ีคือกฎตายตัวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

สภาชูรอทําใหการเลือกผูนําที่มีศักยภาพ ไมมีฝายคาน ในระบบผูนํา สภาชูรอของโตะครูหรือผูรูทาง

ศาสนาทางจิตวิญญาณประชุมกันเลือกคนที่มีศักยภาพที่สุดในหมูบานเพื่อขึ้นเปนผูนํา กฎชารีอะ

เปลี่ยนระบบ ใสความใจกวาง กลไกในการคัดสรร อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงมากที่สุด แตใน

ขณะเดียวกันขอจํากัดในปจจุบันก็มีอยู เพราะฉะน้ัน ควรจะหาระบบที่มาคัดสรรบุคคลซึ่งไมใชระบบ

เดิมที่เคยใชอยูหรือที่มีการปฏิบัติกันอยู ตัวอยางเชน ระบบชูรอ หรือระบบที่ปรึกษาซึ่งขึ้นอยูกับ

ความสามารถของทองถิ่นแตละทองถิ่นที่เขามาควบคุมตรงน้ัน 

ระบบสภาผูอาวุโสกับตัวแทนของกลุมตางๆ ก็จะมีโครงสรางประวัติศาสตรของชุมชน ผู

อาวุโสสวนใหญจะเปนผู เกษียนราชการ พวกผู อํานวยการโรงเรียนแลวก็มาเปนกลุมเปน

คณะกรรมการ คัดคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขึ้นมาดูตาดีกา มัสยิดเขามาดูเร่ืองเยาวชน การ

รวบรวมตรงน้ีเปนคนที่มาคัดสรรคนที่จะมารับรูเร่ืองราวตางๆรวมทั้งเร่ืองการเงินระดับเทศบาล 

ระดับอบต. แกปญหาเร่ืองการปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นที่นาสนใจก็คือ แนวคิดที่เสนอขึ้นมาน้ีอยูบนความเชื่อวาถาเปนการเมืองแบบที่

เกิดขึ้นซ้ําๆจะไมไดแกปญหา เพราะวาไมไดเกี่ยวกับความมั่นคงในปจจุบัน แตปญหาเร่ืองความ

มั่นคงเปนปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเร่ืองความอยุติธรรม ความรูสึกในเร่ืองของการจัดการ

113 ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทานหนึ่ง จากรายงานสัมมนา “วิเคราะหการเมืองการปกครองใน 3 จงัหวัดชายแดน

ภาคใต” 11 กุมพาพันธ 2550 หองฟาตอนี โรงแรมซีเอสปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี 
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ทรัพยากร การปกครอง การเมืองและเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรมตอคนในพื้นที่ที่มีอัตลักษณพิเศษของ

ตนเอง ทางแกปญหาก็จะตองชี้ใหเห็นวาจะทําอยางไรใหประชาชนรูสึกรักเกี่ยวกับอัตลักษณในเร่ือง

ของวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมใชปญหาการปกครองอยางเดียว

แตมันมีปญหามาเฟยเขามา ประเด็นประวัติศาสตรเขามาเกี่ยวของ ซึ่งตอนน้ี ขอเสนอประเด็นหลักก็

คือตัวที่เชื่อมโยงระหวางมาเฟย การปกครองที่เปนอุดมคติกับประวัติศาสตรทองถิ่น รูปแบบการ

ปกครองดังกลาวก็คือกลไกการเลือกสรรผูนําที่มีความเปนตัวแทนที่ชอบธรรมตามแนวคิดทางศาสนา

และวัฒนธรรม ไมทําใหเกิดระบบที่ฉอฉลและทําลายสังคมทองถิ่น ทําใหอํานาจการควบคุมสังคม

ของทองถิ่นออนแอ การแกปญหารูปแบบการปกครองดวยวิธีชูรออาจจะชวยได เพราะวิธีการชูรอ

เดิมของชุมชนก็คือในมัสยิดในพื้นที่น้ัน มีชุมชนยอยๆ หลายชุมชน ระบบชูรอจะพยายามสืบหามาวา

ใครบางที่เปนผูนํา ประชุมไดคนมาประมาณ 20-30 คนซึ่งมีความรูความสามารถ ความเสียสละ 

กลั่นกรองแลวก็มีการคัดออกทีละคน คนน้ีไมเหมาะสมตรงน้ี ขาดคุณสมบัติตรงน้ี ในที่สุดก็จะเหลือ

แค 2 คน สุดทายก็เอามาเลือกกันอีกคร้ัง โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติกันกอน กลั่นกรองคัดเลือก

คุณสมบัติโดยกระบวนการชูรอผานมัสยิด114

ตัวแบบท่ีฝายการปกครองทองถิ่นรวมกับฝายศาสนา

“.... การเลือกต้ังอบต. กํานัน ผูใหญบาน จะมีบทบาท 5 ป ครบก็จบ ทีน้ีถาเกิดวาทําอะไรไม

เขาตาชาวบาน อีก 5 ปเขาก็จะไมไดรับการเลือกต้ัง ก็เหมือนโตะอิหมามถาโตะอิหมามเครงศาสนา 

เครงทุกสิ่งทุกอยางทําใหชาวบานเขารําคาญ ทั้งๆที่โตะอิหมามเครงในดานศาสนาแตเด๋ียวน้ีศาสนา

ไมไดมาเปนหน่ึง กระบวนการเลือกต้ังของเรามีปญหาและปญหาของชุมชนมุสลิมตอนน้ี ผมขอ

เสนอแบบน้ีเปนไปไดไหมครับ ถาเรายอนกลับไปวา 3 จังหวัด หรือวา 4-5 จังหวัดภาคใต อยาใหมี

การเลือกต้ังโตะอิหมามหรือวาผูใหญบานเพราะน่ีเปนตัวกระทบจริงๆ ถามีการเลือกต้ังเมื่อไหรจะมี

การแบงพรรคแบงพวก ...”115

ขอเสนอที่นาสนใจในการประชุมของผูนําชุมชนก็คือ “... อยาใหมี...” การเลือกต้ังกํานันหรือ

ผูใหญบานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากน้ีแลว 3 องคกรที่มีอยูในชุมชนมุสลิม ตามปกติคือ

ตางคนตางอยู กํานันผูใหญบานประชุมไป โตะอิหมามก็ประชุมไปอีกวันหน่ึง และก็องคกรฝาย

บริหาร ผูสนับสนุนงบประมาณก็ประชุมอีกวันหน่ึง ทั้ง 3 องคกรน้ีตางคนตางอยู หรือเหมือนกับคน

ละพวกเดียวกัน ขอเสนอสวนวิธีแกก็คือควรใช “ชูรอทางสังคม ชูรอทางศาสนาและชูรอทางการเมือง

“ ในเร่ืองของชูรอน้ี ควรจะมีเวที มีองคกรหรือมีกรรมวิธีที่ชุมชนจะพูดคุยกัน 3 ฝาย มีเวทีพูดคุยกัน

114 ผูนําศาสนานําเสนอความคิด จากบันทึกการสานเสวนาในหัวขอ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต” 28 มีนาคม 

2549 เวลา 10.00-15.00 น.โรงเรียนบานตะโละ ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา 
115 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 และวิธีน้ี

ไมวาจะเปน “...วิธีการคัดสรร....” หรือ “...วิธีการเลือก....” ก็เปนไปไดดวยดี เพราะในแตละชุมชน

มักจะมีคนมีความรูศาสนาและอุลามาอฺมากหรือมีผูนําอยูมาก จึงมีการแขงขันกันในการเลือกผูนํา ถา

ไดมา 3 คนแลว ก็ยังไมสามารถเลือกกันไดวาคนไหนจะเปนผูนํา ควรจะตองอาศัยการเลือกต้ัง แต

ในขณะที่จังหวัดสงขลา และสตูล ผูนําหรือคนที่ถูกคัดสรรมีความโดดเดนอยู จึงไมมีปญหาในพื้นที่

ดังกลาว ดังน้ัน คนที่มีความรูทางศาสนาจะมีมากกวา หน่ึงคน จึงตองเลือกต้ังไมใชคัดสรรโดยมี

หลักการในขอตกลงรวมกัน ทําใหชุมชนตองหันมารวมกันหาขอตกลงกันใหได เชนใชหลักอิจมาอ116

(ขอตกลงเปนเอกฉันท) ของอิสลามเพื่อหาขอตกลงสําคัญ ในกระบวนการศาสนามีวิธีการเพื่อจะหา

ขอตกลงรวมแบบน้ี กระบวนการทางศาสนา (ชูรอ)117 ถูกนํามาใชก็เพื่อหาขอตกลงเปนเอกฉันท โดย

ผูนําธรรมชาติและผูอาวุโสในชุมชนมาน่ังคุยกัน

สวนการเลือกต้ัง อบต. ถูกมองวาสวนมากมีแตคนมีอิทธิพล นักการเมืองก็ไมมีความรู (ทาง

ศาสนา) ฝายอิทธิพลก็กําลังจะหมดอํานาจ มีแตคนมีความรู ผูนําบางคนเห็นวาอันที่จริงการทํางานใน

วันน้ี ในชุมชนบางแหง ไมยึดหลักความรูดานศาสนามาต้ังเปนหลัก บางคนก็ใชความมีอิทธิพล ใช

อารมณมาบริหารในหมูบาน จึงควรมีชูรอโดยการประสานงานกันในทางสถาบัน ชูรอโดยตัวบุคคล

ในโครงสรางเดียวกันไมได เพราะอาจเกิดขัดแยงไมลงตัว จึงควรสรางองคกรที่ปรึกษา/การ

ตรวจสอบ ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน และเหน่ียวร้ังถวงดุลกันในระดับทองถิ่น ชูรอในขั้นน้ีนาจะไม

มีปญหา แตในจุดน้ี อบต.ก็สามารถประชุม อบต. เรียกโตะอิหมามมาประชุมดวยบางหมูบาน

โตะอิหมามเองก็แกปญหาเฉพาะของตนเอง ไมเรียก อบต. มาหารือ ถาระบบมีการประสานกันดี ควร

เรียก อบต. นายก อบต. โตะอิหมาม คอเต็บ และกํานันผูใหญบานมาพบกัน วิธีการน้ีนาจะลงตัวมาก

กวาเดิม จึงควรจะมีระบบเพื่อใหทั้ง 3 ฝายมาพบปะพูดกัน แตควรจะพิจารณาวาอยางไรจะดีกวากัน 

เปนขอบังคับหรือการสมัครใจ เพราะองคกรทั้ง 3 ฝายควรจะทํางานดวยกันอยูดวยกัน และชวยกัน

พิจารณาวาตองมีชูรอหรือไม อบต. เขามาในจุดที่มีประเด็นเยาวชนติดยาเสพติด อาจจะเปนไปไดที่

116 Ijmā ( اعإجم ) เปนคําในภาษาอาหรับหมายความถึงความเห็นพองเปนเอกฉันทในทางอุดมคติ ของชุมชนผูศรัทธาอิสลาม หรือ

ummah ในฮาดิษ คําพูดของศาสดาโมฮําหมัดอางวา “ชุมชนของฉันจะจะไมมีความเห็นพองตองกันในความผิดพลาดคลาดเคลื่อน” มัก

ถูกอางเปนเหตุผลสนับสนุนความนาเชื่อถือของ ijma อางใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ijma

117 Shura เปนคําภาษาอาหรับ (Arabic |شورَى (شورا แปลวา “การปรึกษาหารือ” เชื่อกันวาเปนวิธีการของชนเผาอาหรับในยุคกอน

อิสลามในการเลือกผูนําและการตัดสินใจ ชูรอถูกอางสองคร้ังใน 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 แตเร่ืองงบประมาณสวนมากโตะอิหมามไมเขาใจเร่ือง

งบประมาณ บางคนเปนโตะอิหมามไปสูวงการผูใหญบานก็มี บางคร้ัง อบต.ก็ไปสูวงการโตะอิหมาม

ก็มี ในจุดน้ี ไมควรมีการแบงแยก ดังน้ัน ชุมชนจึงเสนอรูปแบบรวมกันใหมีชูรอไดแตควรเปน

รูปแบบที่ไมไปกดดันหรือบีบบังคับใคร อาจจะมีรูปแบบบางอยางที่สามารถจะรวมไดทุกฝายทั้งผูรู

ทางศาสนา ทางโลก ทางการปกครอง ทางการบริหาร

การเงินการคลังสวนทองถิ่น: พัฒนาระบบการเงินอิสลามโดยให อบต. เปนผูจัดการซะกาต

ประเด็นที่นาจะพิจารณาดวยในเร่ืองการกระจายอํานาจสูทองถิ่นก็คือระบบการเงินทองถิ่น 

ในสังคมมุสลิมมีแหลงเงินทุนสะสมในทองถิ่นตามประเพณีที่คอนขางเขมแข็ง ระบบดังกลาวก็คือ

เงินซากาตและการเงินแบบอิสลามที่กระจายกันอยูในชุมชน เงินซะกาตโดยโครงสรางของประเทศ

ไทยถาจัดการไดอยางเปนระบบจะสงผลตอความเขมแข็งแกสังคมทองถิ่นมาก แตเดิมระบบน้ี

กระจายกันจัดการโดยโตะอิหมามในชุมชน จึงมีความคิดเห็นวาถาโตะอิหมามจัดการเงินซากาต

อาจจะไมสามารถจัดการอยางมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ การจัดการควรจะตกอยูที่ฝาย อบต. ที่

สามารถจัดการไดดีกวา การบริหารเร่ืองศาสนาเปนเร่ืองของอิหมาม แต อบต. จะเปนองคกรที่จัดการ

ไดดีที่สุดในเร่ืองของระบบการจัดการซะกาต หรือแมกระทั่งการสรางความเขมแข็งทางการเงินและ

สวัสดิการสังคมที่ใหแกชุมชน  อบต. มีขอมูลรูวามีเด็กยากจนในชุมชนกี่คน การจัดเก็บควรจะทํางาน

รวมกันกับอิหมาม แตวาการจัดการน้ันพวกเขาสามารถที่จะมารวมคุยกันโดยผานการสราง “สถาบัน

ซะกาตแหงชาติ”

จุดเดนของ อบต.ในแงการเงินทองถิ่นก็คือขอมูลของ อบต. มีทุกดานและทุกเร่ือง เน่ืองจาก

สามารถลงพื้นที่จริงของแตละหมูบาน ไมใชทําแคระดับตําบล ดังน้ัน อบต. จะมีขอมูลในหมูบาน

และในชุมชน “เปนเลมหนา ... ทองถิ่น อบต. ลงสัมผัสจริงเพราะสมาชิกอยูในหมูบาน เดิน กินนํ้าชา

อยูรานกาแฟรูปญหาความตองการของประชาชน” แตวาในการปฏิบัติน้ัน ถึงเวลาจริง การทํางานยัง

ไมสมบูรณแบบทําไดแคคร่ึงๆ กลางๆ อบต. ในแตละพื้นที่จะไมเหมือนกัน จะมีโซนทะเล จะมีโซน

ภูเขาซึ่งหลากหลาย กระบวนการทุกอยางที่ดําเนินการจะตองมีคณะกรรมการชัดเจน ซึ่งองคกร

ทองถิ่นเชื่อมั่นวาหนวยงานอ่ืนๆไมมีการตรวจสอบมากเทาน้ี แตนายกฯสวนใหญยังไมจบปริญญาตรี 

ผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือผูมีอํานาจดูแลระดับสูงจะบอกอยางไร ก็เชื่อตามน้ัน ไมไดนําไปวินิจฉัย

เอาวาคําสั่งน้ีทําไดไหม ตีความกันอยางไร น่ีคือประเด็นปญหา118

ลักษณะพิเศษของ 3 จังหวัดเปนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมาก ซะกาตของภาคบังคับ

จะมีคนละ 30-40 บาทซึ่งปจจุบันยังจัดการหรือดําเนินการอยางเปนระบบไมได เร่ืองดังกลาวอาจจะ

118 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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เปนงบประมาณหรืองานการเงินอยางหน่ึงที่ลงโดยตรงคนตอคนโดยไมตองผานกระบวนการมาก ถา

จัดการเร่ืองซะกาตได ลักษณะการดําเนินงานจะเปนงบประมาณพิเศษอยางหน่ึงของ 3 จังหวัด แตใน

การบริหารดังกลาว อบต. หรือองคกรปกครองทองถิ่นตองถูกตรวจสอบดวย ถา อบต. ทําผิดพลาด 

หรือบางทีลืม มีความผิดพลาดทั้งโดยต้ังใจและไมต้ังใจ เปนเร่ืองของปญหากับพระเจาซึ่งทําใหพวก

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 ทั้งน้ี อาจจะทําชุมชน

นํารองดูวาการถายโอนภารกิจบางตัว เชนเร่ืองการเงินชุมชนสามารถจะดําเนินการไดอยางไร 

เพราะฉะน้ันซะกาตเปนของที่ “เปนวายิบ” ของคนที่เงินครบ สัตวครบ ทองครบ ขาวเปลือกครบ ก็

จะตองจายเงินตามเงื่อนไข อาจเปนไปไดวันหน่ึง ในการที่จะสรางจิตสํานึกในการจายซะกาต อบต.

มีการบริหารจัดการ แตใหอิหมามอาจจะไมมีความสามารถจัดการ เพราะองคกรปกครองทองถิ่นมี

กําลังคนและกําลังความคิด เมื่อบริหารจัดการขอมูลการเงินทองถิ่นไดแลว องคกรทองถิ่นอาจจะ

ตอรองกับรัฐวาใครที่จายซะกาตมีการยกเวนภาษี ซึ่งประเทศมาเลเซียก็ทําไดสําเร็จ ใครที่ไปจายซะ

กาต จะไดรับสิทธิพิเศษคือใบเสร็จซึ่งใบเสร็จน้ีสามารถนําพาไปที่หนวยงานของรัฐเพื่อยกเวนภาษี 

ถาจายซะกาตในจํานวนมากบางทีสามารถยกเวนภาษีของรัฐทั้งหมดก็ได ตรงน้ีหมายความวาเงิน

ทองถิ่นเขาทองถิ่นจริงๆ เงินภาษีของภาคใตบางทีอีสานไปใชไมได

ตัวอยางในการดําเนินการดังกลาว อยูที่ตําบลกะลุวอเหนือ ซะกาตวายิบเหมือนกับการ

แขงขันในหมูบาน และมีจุดหลายจุด บางสวนก็ใหคนที่สอนอัลกุรอาน บางสวนใหคนจน มีระบบ

ต้ังอยูหลายๆจุดในหมูบาน สวนโตะอิหมามก็รับซะกาตในมัสยิด กรรมการอิสลามจังหวัดไดกําหนด

วา ถามี 5 ใหกับโตะอิหมาม 2 แลวที่เหลือมอบใหคณะกรรมการอิสลามจังหวัด วิธีการน้ีดูเสมือนวา

จะเปนการเดิมพัน โตะอิหมามทานใดสามารถสงไดมากที่สุดจะมีรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ

อิสลามซึ่งโตะอิหมามจะประกาศที่มัสยิดทุกป นอกจากน้ีในสวนตาดีกาจะมีเงินชวยอยูประมาณ 

2,000 และโตะอิหมาม 1,000 บาทตอเดือน แตในการปฏิบัติยังไมถูกตอง บางกรณีโตะอิหมามไมได

ทําอะไรเลย อบต. เคยชวยบริจาคตอใหประมาณ 20,000 กวาบาทตอป ระเบียบของคณะกรรมการ

อิสลามจังหวัดเร่ืองซะกาตกําหนดใหโตะอิหมามมีสวนแบงกับคณะกรรมการอิสลาม  อิหมามรับแลว

สงใหคณะกรรมการอิสลาม เมื่อคณะกรรมการอิสลามรับแลวสงใหกับธนาคารอิสลาม และใหคน

ยากจนมารับ

ในสวนของซะกาตฟตเราะห  ซะกาตทรัพยสินหรือซะกาตรายได เปนตัวเงินที่สูง องคกร

ปกครองทองถิ่นนาจะมีบทบาทในซะกาตทรัพยสินหรือวาซะกาตรายได เพราะสวนน้ีเปนตัวเงินที่สูง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ซะกาตที่มีจํานวนมหาศาลที่ตรงน้ัน ซึ่งอยางนอย อบต.ก็สามารถบอกไดวาในชุมชนมีคนที่มี

ศักยภาพในทางเศรษฐกิจหรือสามารถในการจายเทาไหร และก็สามารถบอกกับรัฐบาลไดวา ชุมชน

ของตนไมใชชุมชนที่ยากจน อยางเชนจังหวัดนราธิวาส สามารถที่จะตอบกับตัวเลขตางๆที่เปนสถิติ

ของรัฐวาในนราธิวาสไมใชชุมชนที่ยากจน แตวาประชาชนก็สามารถจายซะกาตได กลายเปนตัวชี้วัด

เศรษฐกิจแบบใหม เน่ืองจากมีคนที่มีรายไดจากการไปเปดรานขายตมยําในกัวลาลัมเปอร เมื่อไปขาย

ของในกัวลาลัมเปอรก็จะกลับมาจายซะกาตในทองถิ่นตัวเอง ถาระบบจัดเก็บของชุมชนจะทําใหเห็น

ภาพวา คนไปขางนอกก็จริงแตกลับมาจายซะกาต ลักษณะระบบการเงินดังกลาวเปนการชวยเหลือ

ชุมชนอันเปนมิติใหมอีกมิติหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพชุมชน

การดําเนินการดังกลาวได จะตองเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนายกอบต.หรือของ

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 

บทบาทน้ีมีการดําเนินงานในองคการบริหารสวนตําบลบางแหงแลวซึ่งจะเปนแบบอยาง การ

ดําเนินงาน อยางไรก็ดี ระบบดังกลาวจะตองเกี่ยวพันกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัดโดยมีการประสานกันกับโตะอิหมามในหมูบาน ทั้งหมดน้ีจะเกิดเปนระบบบริหาร

การเงินและการสรางศักยภาพของทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขมแข็งเปนอยางมาก และเปน

การพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการคลังทองถิ่นอีกตัวแบบหน่ึง

นอกจากน้ีแลว สิ่งที่ควรพิจารณาดวยก็คือองคกรปกครองทองถิ่นยังควรมีบทบาทในการ

สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนตาดีกาหรือระบบการศึกษาทองถิ่นโดยจัดงบประมาณสนับสนุน

ตาดีกาลงไปให อบต. ทําการบริหาร ระบบแบบน้ีนาจะมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม สถาบันการศึกษา

อีกสถาบันหน่ึงคือปอเนาะ ซึ่งสวนใหญมีฐานทางการเงินมาจากหลากหลายแหลง เด็กที่มาเรียนก็มา

จากพื้นฐานที่หลากหลาย จึงควรมีกฎหมายให อบต. สนับสนุนปอเนาะดานการเงิน อาจจะเปนการ

บริหารที่เปนอิสระแตรองรับดวยระเบียบและกฎหมาย และควรมี One Stop Service อบต. สามารถ

ดูแลตาดีกา การบริหารงานก็ใหนายก อบต. เปนประธานของการศึกษาตาดีการะดับตําบล  กําหนดให

อิหมามเปนประธานระดับหมูบาน โดยในระบบน้ีกําหนดให อบต. ดูแลการคัดเลือกครูผูสอนและ

คุณภาพการสอนดวย นายก อบต. หลายแหงมีประสบการณในเร่ืองน้ีอยูแลว จึงสามารถดําเนินการได 
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สวนในระดับอําเภออาจจะใหนายอําเภอเปนประธาน กลาวโดยสรุป ขอเสนอน้ีก็คือระบบโรงเรียนตา

ดีกาสมควรที่จะมาอยูกับ อบต.119

กลาวโดยสรุป พื้นฐานของขอเสนอดังกลาวก็คือการจัดระบบการกระจายอํานาจทางการเงิน

ทองถิ่นใหองคกรปกครองทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเงินในระดับทองถิ่นที่สอดคลอง

กับประเพณีวัฒนธรรม หลักการทางศาสนาและศีลธรรม โดยใหอํานาจในการดูแลหรือใหมีสวนรวม

ในการดูแล การบริหารเงินทุนทางศาสนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคุณธรรม (moral

economy) ซึ่งประกอบไปดวยระบบสวัสดิการทางสังคมของชุมชน และการศึกษาทางศาสนาของ

ชุมชน เชนโรงเรียนตาดีกาและระบบโรงเรียนปอเนาะ เปนตน 

รูปแบบการปกครอง (พิเศษ) ท่ีผสมผสาน

“....ประชาธิปไตยเปนสวนหน่ึงของอิสลาม แตหลักการอิสลามไมใชประชาธิปไตย สมมุติ

วาอิสลามบัญญัติวาขโมยตองตัดมือ ถาจะมาโหวตกันในสภาวา คนขโมยลักทรัพย ตัดมือไดไหม มัน

ก็ไมได เพราะมันผิดหลัก ผมถึงบอกวาประชาธิปไตยเปนสวนหน่ึงของอิสลาม แตอิสลามไมใช

ประชาธิปไตย ..... เปนประชาธิปไตยภายใตการชี้นําของหลักการอัลกุรอานและตนฉบับของศาสดา

เทาน้ัน ...ผมก็เลยอยากจะเรียนวา คําวาประชาธิปไตย (กับ) อิสลาม ถาเราคิดวา เอะ ประชาธิปไตยก็

ใหแลว มหาวิทยาลัยนราธิวาสก็ใหแลว วิทยาลัยชุมชนก็ต้ังแลว จะเอาอะไรอีก ที่น้ีเมื่อคุยไมรูเร่ือง 

นานๆเขาก็จะรําคาญ เมื่อเจาหนาที่รําคาญก็จะปราบพวกน้ีจนหมด ... ตอนน้ีมันเหมือนการชักเยอ 

ฝายโนนก็อยูไดระดับหน่ึง จะไปรุกมากฝายน้ีก็คงทําไมได ฝายรัฐจะลงไปแกปญหา (ไมได) ทุกจุด 

...การปกครองที่เหมาะสมที่วารูปแบบพิเศษเปนอยางไร อันน้ีจึงนาสนใจ รูสึกวาประเทศสเปนเคาจะ

มีการใหอิสระแกคนกลุมหน่ึง เรียกวาใหอิสรภาพทางวัฒนธรรมและศาสนา หมายถึงวาศาสนา 

วัฒนธรรม คิดเอาเองวาจะเอายังไง เร่ืองน้ีตองมีการวิเคราะหใหลึกและตองเขาถึง ...”120

“.... เราอยูในหมูบานแลวใครจะมาคุมครองเราละ แมแตความชัดเจนรัฐยังไมใหเลย วาใคร

เปนคนทํา เจาหนาที่รัฐหรือวาใครทํายังหาตัวไมไดเลย ถามชาวบานบางคนก็บอกวาเจาหนาที่ บางก็

บอกวาฝายกอความไมสงบเปนคนทํา เจาหนาที่รัฐก็บอกวาฝายกอความไมสงบเปนคนทํา แลวตอนน้ี

ก็สรุปไมได ตางคนตางพยายามเอาตัวเองรอด  คือยังมองไมชัดเจน เพราะฉะน้ันในบรรดาแกนของ

ศาสนาทั้งหมดที่รัฐมองเขาบอกวาเปน ... (พวกแนวรวม) ... ทั้งหมดมันก็ลําบากใจนะอยูอยางน้ี 

พอจะเขาทางน้ีเขาก็ไมเอา จะเขาทางน้ีเขาก็ไมเอา เราก็บอกวาเปนแนวทางไมถูก พอเราจะเขากับรัฐ

119 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 . ... ...... ขีดอํานาจของรัฐยังแยกคนไมออกน้ันแหละอันตราย ตอง

แยกคนใหออกใหได ...”121

ความเห็นดังกลาวสะทอนใหเห็นความยุงยากซับซอนในการมองเห็นและเขาใจปญหาความ

ขัดแยง และการหารูปแบบการปกครองและการบริหารที่เหมาะสมในพื้นที่ การพูดถึงขอออนของ

ระบบการปกครองและการบริหารที่มีอยู รวมทั้งปญหาตางๆที่เกี่ยวของเปนการพูดถึงในแงปญหา

รูปธรรมที่ปรากฏอยูแตเพียงเปลือกนอก ไมไดทําใหเกิดความเขาใจ ”โครงสรางดานลึก” ของสิ่งที่

เปน “สัมพันธภาพทางอํานาจ” ภายในชุมชนทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะเปนกลไกสําคัญที่สุด

ของการควบคุมทางสังคมและนําไปสูการสรางสันติสุข รวมทั้งยังขาดการเขาใจและการวิเคราะหใน

ระดับความคิดและความเชื่อที่เปนฐานของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหงน้ี โดยเฉพาะประเด็นใน

เร่ืองวัฒนธรรม อัตลักษณชาติพันธุและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งในประด็นหลังนาจะเปน

สวนประกอบของการพิจารณาหลักการแหงการปกครองที่เสนอขึ้นมาในการแกปญหาความขัดแยงที่

เกิดขึ้นดวย ทําอยางไรจึงจะผสมผสานองคประกอบทั้งสองดานเขาดวยกันในการเสนอรูปแบบทาง

การเมืองการปกครอง เพื่อตอบโจทยดังกลาว ในที่น้ีสิ่งที่จะตองคํานึงถึงกอนเร่ืองอ่ืนก็คือ ในสายตา

ของผูนําทองถิ่นในปจจุบัน ชนชั้นนําแหงอํานาจที่ดํารงอยูในพื้นที่น้ันมีองคประกอบลักษณะอยางไร 

และเราจะจัดความสัมพันธระหวางชนชั้นนําดังกลาวอยางไรเพื่อนําไปสูการจัดรูปสถาบันการ

ปกครองและการบริหารทองถิ่นที่มีผลโดยตรงตอการแกปญหา 

ดังที่ไดกลาวไปแลววาการเปลี่ยนแปลงและจัดระบบสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่โดยรัฐ

และโดยอํานาจเดิมของทองถิ่น ทําใหองคประกอบหลักของชนชั้นนําในระดับทองถิ่น มีอยูสองสวน

ดวยกันก็คือ ชนชั้นนําทางศาสนาและชนชั้นนําฝายทางโลก ในโครงสรางดังกลาว ชนชั้นนําทาง

ศาสนาคือโตะครู โตะอิหมาม รวมทั้งครูสอนศาสนา อุสตาซ สวนชนชั้นนําทางโลกก็คือกํานัน

ผูใหญบานและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแกนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)

ตามความรูสึกและประสบการณของคนในพื้นที่ ลักษณะและบทบาทของชนชั้นนําทาง

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

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในวิชาสามัญ ไมใชเปนผูสอนศาสนาอิสลามอยางเปนทางการของโรงเรียนตามกฏขอบังคับของ

กระทรวงศึกษาธิการ แตพวกนี้ หลายคนก็ไปสอนศาสนาในชุมชนและมักจะถูกเรียกวา “อุสตาซ” จากชาวบานทั่วไปเชนกัน อุสตาซ

ประเภทหลังไมใชครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามอยางเปนทางการและไมมีบัตรประจําตัวครูโรงเรียนซึ่งออกโดยผูวา

ราชการจังหวัด
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เปนผูอาวุโส มีความรอบรู เรียนศาสนามาเปนสิบป แตอุสตาซจะมีวุฒิภาวะนอยกวาโตะครู 

อุสตาซคือครูที่สอนในแตละชั้นปของวิชาศาสนาของชั้นปที่1 ปที่2 ปที่3 ไปเร่ือยๆ โตะครูจะจบใน

โรงเรียนปอเนาะหรือจบจากประเทศอาหรับ สวนผูที่จบจากอาหรับก็เปนอุสตาซไดเชนกัน แตคนที่

จะเปนโตะครูไดก็จะตองเปนคนที่มีความรอบรู เปนที่ยอมรับของสังคม มีประสบการณมาก ผูน้ันก็

จะถูกเรียกโตะครู เพื่อเปนการใหเกียรติคนผูน้ัน สวนโตะอิหมามก็ตองปกครองคนใหอยูในหลักคํา

สอนของศาสนา อาจจะเรียกไดวาอิหมามเปนสายปกครองดวย แตเปนการปกครองทางศาสนา สวน

โตะครูเปนสายการสอน โตะอิหมามตองปกครองคนใหอยูในหลักศาสนาและไดรับการแตงต้ังมา

จากกรรมการอิสลามจังหวัด อิหมามจะเกี่ยวของกับพิธีการของคนในชุมชนต้ังแตเกิดจนตายและการ

แบงมรดกกัน อยางไรก็ดี โตะอิหมามบางคนก็ถูกมองจากโตะครูและอุสตาซวาไมรูหลักการโดยตรง

การแบงหนาที่กันก็คือ โตะอิหมามคือคนที่อยูในมัสยิด มีหนาที่ปกครอง สวนโตะครูกับอุสตาซจะอยู

ในสถานศึกษา มีหนาที่สอน แตบางทีอิหมามก็เปนทั้งอุสตาซและเปนทั้งโตะครู สวนใหญแลวการ

ดํารงชีพของอุสตาซมีความลําบาก บางคนเลี้ยงวัวก็เอาวัวไปปลอยกอนแลวคอยมาสอน บางคนตอง

รับงาน2-3 อยาง เชน รับจางขายของดวย แตชีวิตของอุสตาซในการทํางานก็ใหความสําคัญกับการ

เปนครูสอนศาสนา ทั้งๆที่ชีวิตความเปนอยูก็ตองมีลูกมีครอบครัว

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพอันเปนที่ยอมรับกันในชุมชนทองถิ่นปจจุบันน้ี อุสตาซก็คือผูมี

ตําแหนงครูสอนศาสนาที่ประจําโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของ

อุสตาซจะจบการศึกษาตางประเทศทางแถบตะวันออกกลางหรือที่ประเทศอ่ืนที่สอนวิชาการศาสนา 

แมจะไดรับการยอมรับจากสังคม แตอุสตาซมักมีความยากลําบากเพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐแตก็ตองใหครูที่สอนวิชาสามัญไป ไมใหอุสตาซ โดยที่ทางรัฐจะนับ

และคํานวณคาใชจายเฉพาะจากฐานของเด็กที่เรียนสามัญ คือชั้น ม.1-ม.6 ทั้งๆที่ควรจะตองแบง

สัดสวนใหกับโตะครูหรืออุสตาซบาง แตอุสตาซมักจะไดเงินเดือนประมาณ 3,500 บาท ทั้งที่จบ

ปริญญาตรีมาเหมือนกัน น่ีเปนความไมเปนธรรมในดานเงินเดือน ซึ่งถารัฐบาลรับรองวุฒิของสาย

ศาสนา เงินเดือนของอุสตาซก็จะปรับขึ้นตามวุฒิโดยอัตโนมัติ 123

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนงครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามตองจบปริญญาตรีที่เปนวุฒิดานศาสนา หรืออิสลามศึกษา (ทั้งจากตางประเทศหรือใน

ประเทศ) ถาครูไมมีวุฒิดังกลาว โรงเรียนก็ไมสามารถรับเงินเดือนเต็มได ทางออกของโรงเรียนจึง

ตองจางครูเหลาน้ีโดยใหเงินเดือนไมครบเชน 3,000-4,000 บาท นอกจากน้ี อุสตาซยังตองมี ”

ประกาศนียบัตรการสอน” ดวย ในขณะน้ี รัฐมีโครงการชวยเหลือโดยใหทุนครูสอนศาสนาที่ไมมี

ประกาศนียบัตรการสอน เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรตามมหาวิทยาลัยตางๆในพื้นที่เชน คณะ

123 จากบันทึกการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดรุณศาสน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 24 เมษายน

2551



87

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย

ราชภัฎยะลา เปนตน  

สวนโตะครูน้ันเปนเจาของโรงเรียนปอเนาะแบบด้ังเดิม ปอเนาะแบบเกาจะเปนศูนยรวม

จิตใจและโยงเขากับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในเร่ืองการถายทอดวัฒนธรรมและเร่ืองอ่ืนๆ ปอเนาะแบบ

ด้ังเดิมจึงเปนตนแบบของชุมชน คนในชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกัน เชนเด๋ียวน้ีในเร่ืองของ

ศาสนามีการแบงกันเปนแตละสาย (สายเกาและสายใหม) ถาจะดูวาชุมชนน้ีอยูสายเกาหรือสายใหม 

หรือสายอะไร ใหสังเกตจากปอเนาะ โตะครูจึงเปนอะไรที่สูงสงมาก เปนศูนยรวมของจิตใจและความ

ศรัทธาของชุมชน โตะครูเวลาสอนก็จะสอนรวมแบบบูรณาการวิชาชีพไปในตัว โดยใชฐานของ

ตัวเองเปนหลัก เชนทําสวน ทํานา สรางอาคาร สรางคนที่มีฝมือทางชางไมหรืออาชีพอ่ืนๆเปนตน 

แลวแตวาทานน้ันจะเกงดานไหน ก็จะบูรณาการเร่ืองน้ันไปดวย การถายทอดก็จะเปนการถายทอดใน

เชิงปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม เด๋ียวน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปบางสวน เพราะการรวมมือระหวางโตะครูกับ

ชุมชนน้ันนอยลง แตจะกลายเปนเร่ืองตัวบุคคลแทน โตะครูสถาบันปอเนาะบางแหงอาจจะไมเหมือน

โตะครูด้ังเดิมทั้งหมด เพราะวา “.....ไมเหมือนกับโตะครูในความหมายเดิม แตสายมันอาจจะ

เชื่อมโยงกัน อาจจะเปนทายาทหรือเปนอะไรก็แลวแต บางคนก็เปนอุสตาซ แตสวนใหญจะเปน

ลูกเขย เปนทายาท แตการนับถือไมไดเกิดจากตัวของเขา อยางสถาบันปอเนาะจริงๆแลวพวกน้ีเปน

ลูกเขยโตะครู .... “124

อยางไรก็ดี พื้นฐานของคนสองกลุม --ผูนําศาสนาและผูนําทางโลก--มีความแตกตางกัน 

อาจจะเรียกไดวาพื้นฐานอยูคนละขั้วเพราะวาผูนําที่เปน อบต. อบจ. กํานัน ผูใหญบานสวนใหญจะ

เรียนมาทางดานสามัญ พื้นฐานทางดานศาสนามีนอยหรือไมคอยมี สวนอุสตาซ โตะครู และ

โตะอิหมามพื้นฐานจะอยูกับการศึกษาทางสายศาสนาไมวาจะเปนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ วัฒนธรรมและหนาที่หลักของกลุมน้ีก็คือสั่งสอน

อบรมใหชาวบานละหมาด ทําความดี แตคนทางฝงการเมืองจะทําหนาที่อีกรูปแบบหน่ึง พื้นฐานทาง

การเมืองจึงมีความแตกตางกันทําใหระบบผูนําน้ีดูเหมือนจะแยกกันคนละพวก125 อยางไรก็ดี แมจะมี

ความแตกตางดังกลาว แตแนวทางในเร่ืองการผสมผสานในอํานาจการปกครองทองถิ่นก็เปนที่

ยอมรับทุกฝาย เชน กระจายอํานาจตองรวมไปถึงการศึกษาดวย เพื่อแกปญหาเร่ืองหลักสูตรหรือ

การบูรณาการการศึกษาสายศาสนากับสายสามัญใหอยูในหลักสูตรเดียวกัน แกปญหาดานการบริหาร

และเร่ืองที่เกี่ยวกับงบประมาณไมพอ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ คาตอบแทนตางๆ ขนาดหรือ

สัดสวนของอุสตาซกับครูสามัญโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจุดน้ีถามองรูปแบบพิเศษใน

การกระจายอํานาจจะตองมีสวนของโครงสรางมาเกี่ยวของทางดานการศึกษา ทําใหมีหลักสูตรการบูร

124 จากบันทึกการสัมภาษณปญญาชนทองถิ่นผูหน่ึง  ที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 26 กันยายน 2549
125 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 ดังน้ัน การกระจายอํานาจตองเกี่ยวกับ

การศึกษาดวย  

จากคําบอกเลา ผูนําศาสนาภาคใตเคยมีขอเสนอเกี่ยวกับการปฎิรูปศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ

เร่ืองการศึกษาไปถึงจุฬาราชมนตรีแตจุฬาราชมนตรีไมยอมรับ การแกไขปญหาน้ีอาจจะตองมี

“ระบบสภาอุลามาอฺ”126 เหมือนกันกับประเทศมุสลิมทั่วโลกที่มีอยู สภาอุลามาอฺจะมีบทบาทมากขึ้น

ในการทําเร่ืองหลักสูตรการศาสนา และสภาอุลามาอฺตัดสินวาจะใชฮาดิษ-อายะใด หรือจะบูรณาการ

การศึกษาอยางใด การดําเนินการดังกลาวจะเปนการกระจายอํานาจในดานผูนําทางศาสนาอิสลามมาก

ขึ้น ระบบสภาอุลามาอฺจะดูแลคุณภาพเน้ือหาการศึกษาทางศาสนาและสามัญเพื่อการบูรณาการ มีการ

จัดการในเร่ืองโตะครู อุสตาซ และเจะครูตาดีกา ระบบสภาอุลามาอฺควรมีกฎหมายรองรับ

ตัวอยางเชนระบบที่มีในมาเลเซียซึ่งถาใครทําผิด มติสภาอุลามาอฺซึ่งมีกฎหมายรองรับก็จะถูกจับ

ดําเนินคดีทางกฎหมาย

กระบวนการเลือกอุลามาอฺคือจะตองเลือกตัวอุลามาอฺอันเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเลือก

คนที่มีความรูและคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งกฎหมายในปจจุบันยังไมมีในเร่ืองน้ี อุลามาอฺตองมาจาก

โตะครูและผูรูในเร่ืองของการปฏิบัติการตางๆของศาสนา ในประเทศมาเลเซียมีการออกเปนกฎหมาย

เกี่ยวกับครูสอนศาสนา ถาครูผูสอนศาสนาไมมีการรับรองจากสภาอุลามาอฺรัฐบาลกําหนดไววาถาไม

ตามกฎหมายน้ีก็จะโดนจับ ในประเทศอียิปตก็จะจับดําเนินคดีอยางรุนแรงและมีโทษถึงติดคุก ทําให

โตะครูและอุสตาซจะตองมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความเปนกลางซึ่งตามขอเสนอของอุสตาซ

หลายคน สภาอุลามาอฺน้ี “..... ในบางคร้ังอาจจะเปนสภาที่ปรึกษาก็ได แตตองทําใหมีความเปนกลาง

จริงๆ ……”127

การจัดการบริหารการปกครองทองถิ่นในพื้นที่ที่มีฐานทางวัฒนธรรมทองถิ่นและโครงสราง

อํานาจผูนําในแบบที่ซับซอนเปนพิเศษจึงตองมีการผสมผสานองคประกอบหลายอยางเขาดวยกันโดย

จะเนนที่ดานใดดานหน่ึงไมได ในสวนของอํานาจการปกครองการบริหารทองถิ่นน้ันควรจะเนนที่

หลักของการผสมผสานดวย “... การผสมผสานเปนสิ่งที่ถูกตอง เอารูปแบบเดิมดวย เอาของทาง

วัฒนธรรมมารวมกัน มาบวกกับรูปแบบเดิม ..... “ แมแตผูนําการปกครองทองถิ่นจะมีความคิดเห็นที่

ตางกันกับผูนําทางศาสนา แตก็มีการยอมรับวาจะตองมีการทํางานรวมกัน โดยให “... ผูนําทางศาสนา

126 Ulema ,علماء) อานออกเสียงวา อูลามอ หรือ ‘Ulamā’, คําเอกพจนคือคําวา: ,عاِلم   อานวาอาลิม: ‘Ālim, หมายถึง นักวิชาการ/ผูรู

"scholar") มักจะแปลวา ชนชั้นที่มีการศึกษา นักวิชาการทางนิติศาสตรอิสลามในสาขาการศึกษาอิสลามศึกษา ผูรูดังกลาวจะทําหนาที่

เปนผูพิพากษาวินิจฉัยคดีในกฎหมายชาริอะหหรือกฎหมายอิสลาม อางใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ulema

127 เปนความคิดเห็นที่มีลักษณะคลายกันในการประชุม จากบันทึกการประชุมกลุมอุสตาซจังหวัดนราธิวาส ในหัวขอ “โครงการศึกษา

การปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง อ. เมือง จ. นราธิวาสและบันทึกการประชุม

กลุมอุสตาซในจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ในหัวขอ “โครงการศึกษาการปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพันธุ” วันที ่

17 สิงหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. หองรูสะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปตตานี อ.เมือง จ. ปตตานี อางแลว 
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มาเปนที่ปรึกษาของเรา การออกขอบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองทางศาสนาก็ตองปรึกษาผูนําศาสนา เอามา

เปนที่ปรึกษา แลวออกขอบัญญัติมา” แตปญหาที่ควรระวังในขั้นตอนดําเนินการก็คือการนําเอาผูนํา

ทางศาสนาพุทธและอิสลามมาทํางานรวมกันในระยะแรกอาจจะเกิดปญหาในบางพื้นที่ โดยทั่วไป

แลว ตองยอมรับสภาพความเปนจริงที่วามีปญหาระหวางสองฝาย ดังที่ ผูนํา อบต. ไทยพุทธทานหน่ึง

ใหความเห็นวา “.... (ผูนําศาสนาอิสลามและพุทธ) สวนมากมักจะต้ังขอรังเกียจกัน คือฝายพุทธ

ระหวางชาวบานกับชาวบานมักไมมีปญหา แตจะมีปญหาก็คือผูนํา อยางเชนโตะอิหมามก็จะมองวา

พระเปนอยางน้ันอยางน้ี สวนพระก็จะมองวาเปนอยางน้ี ........ ทีน้ีเมื่อเอาสองกลุมมารวมกันเมื่อใด 

ในเบื้องตนอาจจะสับสนบาง แตถาเรารวมกันไดจริงๆ ผมวาเยี่ยม .......”128

จะเห็นไดวามีการยอมรับกันวาในสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเอา

ความหลากหลายมาผสมผสานกับรูปแบบการปกครองรูปแบบเดิมเปนสิ่งที่ควรทํา แมวาอาจจะมี

ความสับสนอยูบางในระยะแรก แตนาจะดําเนินการได โดยทําในรูปสภาที่ปรึกษา ใหผูนําทางศาสนา

เปนที่ปรึกษา ไมวาจะเปนผูนําทางศาสนาพุทธหรืออิสลาม หรืออาจจะเปน “ปราชญชาวบาน” ใหมา

เปนองคกรที่ปรึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ความคิดเห็นดังกลาวนาจะสอดคลองกับ

ความเห็นของนักวิชาการในพื้นที่ซึ่งมองการสรางความสมดุลทางอํานาจระหวางหลายฝาย 

“.... เราตองสรางกลไกขึ้นมาโดยที่ตองเกิดขึ้นจากประชาชน แลวเปนตัวสมดุลอํานาจ เปน

ตัวตรวจสอบและเปนตัวพี่เลี้ยง สรางกลไกที่เกิดจากประชาชนเปน ‘ตัวสมดุลอํานาจ’ …. “ ซึ่งอาจจะ

เปนรูปแบบของสภาประชาคมระดับตําบล สภาพัฒนาระดับตําบล สภาผูทรงคุณวุฒิตําบล หรือสภา

กลั่นกรองนโยบายผูนํา การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจะทําใหเกิดความหลากหลายความคิด

เหมือนกับวาเปนกลุมที่สามารถควบคุมอบต. ประชาคมอบต. หรือตัวแทนของตําบล หมูบานละ 2-3

คน ตองมีกฎหมายรองรับอํานาจ ตองกําหนดกลไกตรงน้ี อยางกรณีของการกําหนดแผนนโยบายของ

สวนทองถิ่นสวนใหญถูกตัดตอนจากสมาชิกอบต.เอง กลไกประชาคมน้ีก็เพื่อเปนตัวกลั่นกรอง

ขอเท็จจริงของหมูบานกอนที่กําหนดนโยบายและแผนงานของ อบต.

จากทัศนะดังกลาว จึงนาจะมีการจัดการรูปแบบใหมขึ้นมาชวยเสริมการเลือกต้ังแตละคร้ังที่

มักจะมีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นต้ังแตการเลือกบุคคลเขามา ทําใหไมสามารถไดคนที่ตองการไดหรือ

คนในอุดมคติของประชาชนไมเกิดขึ้น และการปกครองในอุดมคติก็ไมเกิดขึ้น ดังน้ัน จึงตองมีการคิด

ต้ังแตการสรางกลไกใหมขึ้นมาเพื่อจะมาถวงนํ้าหนักของสวนรวมกับองคกรที่ไมไดผล การจะ

คัดเลือกผูนํามาจะมีทีมผูนําในทองถิ่นที่เปนผูอาวุโสในทองถิ่นน้ันๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปน

ทองถิ่นที่มีแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะน้ัน การเสนอรูปแบบตรงน้ีนาจะคัดสรรคนที่มีศักยภาพ

ที่ดีขึ้นมาได รูปแบบดังกลาวอาจจะเปนสภาผูอาวุโส ผูบริหารศาสนา สภาผูนําจิตวิญญาณ ผูรูทาง

128 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 ซึ่งในจุดน้ี อาจจะทําใหเกิด

ระบบการคัดสรรบุคคลที่มาเปนตัวแทนหรือผูนําใหมในแบบระบบชูรอ หรือระบบสภาที่ปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิ โดยขึ้นอยูกับความสามารถของทองถิ่นแตละทองถิ่นเอง

การแกปญหาที่การปกครองคือการแกปญหาในระยะยาว เพราะที่ผานมาปญหาอัตลักษณ

และความเปนธรรมกลายเปนปญหาเดียวกัน เชื่อมตอเขาหากันไดพอดี จนเรงความขัดแยงใหรุนแรง

ขึ้น แตการละเลยปญหาที่ผานมาของรัฐทําใหทองถิ่นเกิดความรูสึกวารัฐไมเปนธรรมและไมยุติธรรม 

ตัวอยางที่เห็นก็คือระบบตาดีกาซึ่งมีมาเปนเวลา 30 ป จนพัฒนาขึ้นเปนสมาพันธ สมาคมและมูลนิธิ

ขึ้นมา จะเห็นไดวาระบบน้ีเกิดจากการจัดการดวยตัวของทองถิ่นเอง เร่ิมต้ังแตการสรางตัวอาคาร การ

จางครูเอง การทําหลักสูตรเอง รัฐไมไดดูแลเหลียวแล รัฐไมเห็นความสําคัญ ประชาชนไดเสนอใน

สมัยน้ันวาทรัพยากรของรัฐในโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ทําไมไมใหประชาชนมามีสวนรวม

พอถึงเวลาบาย 4โมงโรงเรียนก็ปดประตูแลว เมื่อรัฐปฏิเสธไมใหความชวยเหลือ ประชาชนใน

ทองถิ่นก็ตองไปแบกไมจากปามาสรางตาดีกาเอง วันเสาร-อาทิตยขณะที่โรงเรียนปดและอาคารไมได

ใชประโยชนอะไรเลย ชาวบานในทองถิ่นก็ไมไดใช ชาวบานเคยเสนอใหเอาโตะครูมามีสวนรวมใน

โรงเรียนเหลาน้ัน เพื่อสอนตอนเชา และมีการสอนอัลกุรอานตามที่พวกเขาตองการ เจาหนาที่รัฐก็

ปฏิเสธ บอกวาไมดี ไมได น่ีคือตัวอยางของความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมตออัตลักษณของ

ทองถิ่น 

เพราะฉะน้ัน ระบบตาดีกาจึงเกิดจากการที่รัฐปดไมยอมรับใหเปดการสอนกุรอานใน

โรงเรียนประถมรัฐบาล คนในสามจังหวัดภาคใตโดยหลักศาสนาแลวมีความมั่นใจในหลักศาสนา

และกระบวนการชูรอ เพราะพวกเขามั่นใจวา “... อัลลอฮฺจะไมเปลี่ยนแปลงประชาชาติใด นอกจาก

เขาตองการเปลี่ยนแปลงตัวเอง….” ขอสรุปจึงชัดเจนจากความเห็นของผูนําทองถิ่นวาตราบใดที่รัฐ

ไมใหพวกเขามีสวนรวม ไมใหเขาคิดเร่ืองของเขา ก็ไมมีทางที่จะแกปญหาไดเลย การกระจายอํานาจ

ไมวาจะเรียกวา การปกครองการบริหารรูปแบบพิเศษหรือ เขตวัฒนธรรมพิเศษ หรือรูปแบบเชิงอะไร

ก็แลวแต แตที่สําคัญคือประชาชนในทองถิ่นจะตองมีสวนรวม จุดเนนตรงน้ีก็คือ การกระจายอํานาจก็

คือการมีสวนรวมซึ่งสะทอนในเร่ืองความเปนธรรม แตขาราชการก็ยังไมเปลี่ยนทัศนะ มองมิติเดิมๆ

และวิธีคิดก็ไมยอมเปลี่ยน ความรูสึกอัดอ้ันดังกลาว สะทอนจากทัศนะของนักการเมืองผูหน่ึง เปน

ความรูสึกที่วา130

129 จากบันทึกการประชุมนักวิชาการทองถิ่น ตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบด ี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 จงขยายพื้นที่สาธารณะของคนเหลาน้ีใหมากขึ้น แลวดึงประชาชนที่

มั่นใจวาแนวทางการแกปญหาแบบมีสวนรวมตรงน้ีจะมากขึ้น ... รัฐจะตองลดความอยุติธรรม รัฐ

จะตองเปดโอกาส ตองใหเกียรติ จะตองใหทุกอยางที่เปนสิทธิของเขา อัตลักษณของเขา คนที่น่ีตอง

ใชภาษามลายูสวนหน่ึง คนที่น่ีตองมีศาลชารีอะหตามที่เขาตองการ ตองมีสภาชูรอ เปนเขตปกครอง

พิเศษ ไมมีอบายมุขที่เขาไมตองการ เพราะไมวาคนพุทธก็ไมเอา (อบายมุข) คนมุสลิมก็ไมเอา

(อบายมุข) น่ีคือเปนจุดรวม ผมวาถาดึงตัวน้ีกลับมา...เพิ่มอัตราสวนการมีสวนรวมของพวกเคาใหมาก

ขึ้นไมใช 17% หรือ 37% ...”

นอกจากน้ี ในเร่ืองของการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานของรัฐ ยังมีความเห็นที่

สะทอนออกมาวาการปกครองพิเศษก็คือวาทําอยางไรที่จะใหพนักงานทั้งหลายที่อยูใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตน้ีเปนสัดสวนของคนในพื้นที่  ซึ่งอาจจะเปนครูโรงเรียนหรือเจาหนาที่ ตํารวจ 

เจาหนาที่อําเภอและจังหวัด ถาทําอยางน้ีไดน่ีคือการปกครองแบบพิเศษของ  3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต

กลาวโดยสรุป การวิเคราะหโดยอาศัยขอมูลการวิจัยจากสามแหลงคือการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเอกสารทําใหเราไดขอคนพบที่นาสนใจคือ การสํารวจขอมูลความ

คิดเห็นของประชาชนและผูนํา สะทอนวาความคิดเห็นของประชาชนสวนมากยังไมไดแสดงใหเห็น

วามีความตองการการแยกดินแดนของจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนอิสระ แตความคิดเห็นในเร่ือง

การปกครองแบบพิเศษสะทอนออกมาในความคิดเห็นที่แตกตางกันไป ประชาชนโดยทั่วไปยังมี

ความเห็นที่ก้ํากึ่งกันอยูระหวางการปกครองพิเศษกับการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมที่มีอยูแลว

เชนองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการปกครองทองถิ่นแบบ

เทศบาล แตก็เปนที่นาสังเกตดวยวามีกลุมตัวอยางอีกจํานวนไมนอยที่ยังไมตัดสินใจแนนอยวาการ

ปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกับพื้นที่แหงน้ี เมื่อแยกระหวางผูตอบที่เปนมุสลิมและพุทธ 

กลุมตัวอยางที่เปนคนมุสลิมเห็นดวยกับรูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมc]tเห็นดวยกับการ

ปกครองแบบพิเศษในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตในกลุมผูตอบที่เปนคนพุทธสวนมากที่สุดเห็นวาควร

ใชรูปแบบการปกครองทองถิ่นในแบบเดิม ทัศนะในกลุมผูนํา  ความคิดเห็นก็มีความเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อเวลาผานไป โนมเอียงไปในทิศทางที่คอนขางสนับสนุนใหมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบ

พิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวัฒนธรรม แตระหวางผูนําสายศาสนากับผูนําสาย

ปกครองทองถิ่นก็มีความแตกตางกัน

ความแตกตางในความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบการปกครองยิ่งเห็นไดชัดในการศึกษาขอมูลเชิง

คุณภาพ จากการประชุมกลุมและการสัมภาษณ พบวาแนวโนมที่ผูนําฝายศาสนาจะเนนที่ระบบ

การเมืองแหงคุณธรรมและเนนหลักการศาสนาอิสลาม ความเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจเปนสิ่งที่

เห็นไดอยางชัดเจนจากขอมูลการวิจัยเอกสาร จากขอมูลเชิงประวัติศาสตรและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

ทําใหเห็นไดวาการกดดันของรัฐไทยทําใหชนชั้นนําตามประเพณีและผูนําศาสนาลดอํานาจลง แต



92

ผูนําทางศาสนาก็ยังคงมีความสําคัญอยูมากในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต นวัตกรรมการสราง

อํานาจรัฐในสมัยรัชการที่ 5 แมจะสงผลลบตอโครงสรางอํานาจเดิมของปตตานีและทําใหเกิดความ

สูญเสียกับชนชั้นนําเดิม แตวิศวกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยดังกลาวและยุคตอมาก็นํามาซึ่งควา

วามเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโรงสรางสังคมโดยเฉพาะในดานการศึกษา ชนชั้นนําใหมที่มี

การศึกษาทั้งทางศาสนาและสายสามัญในยุคหลังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางชนชั้นนํา

สมัยใหม กลุมคนรุนใหมที่มีการศึกษาทั้งทางศาสนาและในทางโลกมีจํานวนมากขึ้นและมีแนวโนม

ความคิดเห็นที่จะสนับสนุนการตอสูเพื่ออัตลักษณของคนมลายูมุสลิมรวมทั้งการมีสวนรวมทางการ

เมืองในทองถิ่น  

ขอสรุปที่ไดมาดังกลาวขางตน เปนพื้นฐานที่จะสรางตัวแบบในการพัฒนาการปกครองและ

การบริหารที่ดีเพื่อแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการมีสวนรวมจากทุกฝาย สิ่งที่สําคัญก็คือตัว

แบบน้ีจะใหความสําคัญกับความสมดุลแหงพลังระหวางหลายๆฝายในพื้นที่ การใหความสําคัญหับ

ปจจัยทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งการปรับปรุงบูรณาการโครงสรางการปกครองและการ

บริหารทั้งในระดับภูมิภาคและทองถิ่น ซึ่งจะเปนสิ่งที่ถูกนําเสนออยางละเอียดในบทตอไป
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ระเบยีบวธิวีจิยั

การวจิยัสาํรวจ

สาํรวจความคดิเหน็

ของประชาชน

สาํรวจความคดิเหน็
ของผูนาํทองถิน่

การวจิยัเชงิคณุภาพ

Focus Group/Interview

ผูนาํทองถิน่

การวจิยัเอกสาร

สิง่ทีค่นพบ (Findings)

ทศันะคนสวนมากไมไดพดูถงึ

การแยกดนิแดนหรอืเปนอสิระ

มทีศันะทีแ่ตกตางกนัระหวางการ

เปนแบบใหมและรกัษาแบบเกา

การเมอืงทีเ่นนคณุธรรม

และศาสนา

ความแตกตางระหวางผูนาํ

ศาสนาและการเมอืง

วศิวกรรมแหงโครงสรางรฐั

ในรชักาลที่ 5

โครงสรางอาํนาจผูนาํ

ความสมดลุฝายตางๆ

ในการปกครองทองถิน่

การปกครองทองถิน่

แบบเดมิผสมรปูแบบ

พเิศษทางวฒันธรรม

สภาผูนาํทางศาสนา

รวมกบัปกครองสวน

ทองถิน่

การปกครองสวน

ภมูภิาคแบบใหมที่

ผสมผสานสวนทองถิน่

Model-Building
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บทท่ี 5

ตัวแบบการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมและการเมือง

การวิเคราะหในระดับแนวคิด

ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการแสวงหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมก็คือการตอสูเพื่อแกปญหาทางวัฒนธรรม ในมุมมองทางรัฐศาสตร 

การเมืองเปนเร่ืองของวัฒนธรรม เพื่อที่พัฒนาการทางการเมืองและสถาบันจะไดสอดคลองกับสภาพ

สังคมและมีความยั่งยืน ดังน้ัน โครงสรางการเมืองปกครอง รวมทั้งการจัดการโครงสรางอํานาจใน

สังคมจะตองสอดคลองและสะทอนแบบแผนการตอสูเชิงสัญลักษณในพื้นที่ทางสังคมและเปนสวน

หน่ึงในการผลิตซ้ําของสัญลักษณดังกลาวระบบจึงจะมีพลังอํานาจในการจัดการความขัดแยง  เหตุที่

พิจารณาเชนน้ันก็เพราะวาความขัดแยงและการตอสูที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นปญหาความขัดแยงเชิง

วัฒนธรรมในพื้นที่ กลาวในอีกแงหน่ึง ความซับซอนของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต

ในชวงสี่ปที่ผานมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการใชความรุนแรงเชิงสัญลักษณที่เขมขนในบริบท

ของ “พื้นที่ทางสังคม” ของปตตานี ยะลา นราธิวาส วัฒนธรรมมีแหลงที่มาจากผูมีอํานาจในสังคม 

ดังน้ัน การตอสูในกระบวนการทางการเมือง การปกครอง การบริหาร รวมทั้งผลลัพธที่เกิดจากการ

ตอสูในกระบวนการดังกลาว มีแหลงที่มาจากโครงสรางอํานาจและการแยงชิงทุนทางสังคมอัน

ซับซอนทําใหเกิดลักษณะพิเศษของภูมิลักษณทางการเมือง พิจารณาใหถึงที่สุดแลวการแกไขปญหา

เร่ืองกระจายอํานาจและรูปแบบการปกครองจึงตองอาศัยการวิเคราะหลักษณะโครงสรางอํานาจและ

การตอสูทางสัญลักษณดังกลาวดวย กลาวใหถึงที่สุดแลว การแกปญหาความขัดแยงในภาคใต ตองดู

ใหดีวาใคร กลุมใดมีอํานาจในวัฒนธรรมของทองถิ่น ใครคือตัวกระทําหรือ agency ในการเมืองที่

ขัดแยงกัน

วัฒนธรรมเปนเร่ืองของความเชื่อของคนในการตีความหมายปญหาตางๆที่รายลอมรอบตัว

เรา และความเชื่อก็มีหลายอยาง ดังน้ัน เพื่ออธิบายขยายภาพใหชัดเจนขึ้น จะตองมีคําอธิบายแนวคิด

ชุดหน่ึงในเร่ืองอํานาจและการแยงชิงทรัพยากรการเมืองในพื้นที่แหงน้ี เพื่อที่จะอธิบายใหชัดวา

ปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเวทีที่สะทอนความสัมพันธที่ทับ

ซอนและเกาะเกี่ยวกันของการตอสูเชิงสัญลักษณจากคนและกลุมทางสังคมในพื้นที่ดังกลาว การตอสู

น้ีแสดงออก ในแงบทบาทของคนที่อยูใน “สนามแหงอํานาจ” และ “การแยงชิงความชอบธรรมใน

การอธิบาย” ปรากฏการณในสนามแหงอํานาจของผูที่ไดเปรียบในการครอบครองทรัพยากรหรือทุน

ทางสังคม ลักษณะพิเศษของสนามดังกลาวหมายความวา ตามปกติในพื้นที่ทางสังคมมีสนามการ

แขงขันยอยๆอยูหลายสนาม พื้นที่ของสนามเหลาน้ีเหลื่อมล้ําทับซอนกันและเชื่อมตอกันในบางสวน

และแยกเปนอิสระจากกันในบางสวน 



95

เมื่อมองใหลึกลงไปอีกจนถึงระดับบุคคลและกลุมคน ในพื้นที่ชายแดนใตมีตัวแสดงบทบาท

หลายตัวและหลายสนาม เชนกลุมผูนําทางศาสนา กลุมผูนําการปกครองทองที่ กลุมผูนําการปกครอง

ทองถิ่น กลุมนักธุรกิจเอกชน กลุมประชาสังคม และกลุมวัฒนธรรมหรือชาติพันธุที่ตางกัน ใน

ระหวางกลุมดังกลาว ผูเลนบางสวนก็เลนในหลายสนามพรอมกัน แตบางสวนก็เปนผูเลนแตเพียงบาง

สนาม สิ่งที่จะตองเนนย ำก็คือวา ปรากฏการณความขัดแยงทางการเมืองที่เรามองเห็นจึงไมใชเปนแค

ประเด็นหรือเน้ือหาการเมืองที่คนกลุมตางๆแสดงออกมาใหเห็นแตเพียงอยางเดียว แตเปนเร่ืองของ

ความสัมพันธระหวางกัน เปนการสะทอนใหเห็นเบื้องหลัง “สัมพันธภาพ” ระหวางคน กลุมคน 

ผลประโยชนและโครงสรางจิตสํานึก และความเชื่อความศรัทธาที่แตกตางกัน ประเด็นที่สําคัญก็คือ 

พวกเขาพยายามแยงชิงการนําในการแสดงความชอบธรรมในการตีความและใหความหมายแกโลก

ความเปนจริงในพื้นที่ทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต เชนการตอสูระหวางผูนําศาสนาในการ

ตีความโลกและความขัดแยงในแงหลักการศาสนา การตอสูของนักการเมืองทองถิ่นในการ

ตีความหมายของการเมืองและความขัดแยงในทองถิ่น ความขัดแยงในแงของการแยงชิงอํานาจและ

ผลประโยชนในการเลือกต้ัง การใชอิทธิพลและการซื้อเสียงในนามของการพัฒนาทองถิ่น การตอสู

ของผูนําฝายปกครองทองที่ในการรักษาความสงบและความมั่นคงในนามของรัฐ นักธุรกิจทองถิ่น

ตองการพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและกําไรอยางมีเหตุผลในนามของระบบทุน 

ผูที่เหนือกวาในการตอสูคือการเปนผูชนะในการตีความหมาย และไดประโยชนมากสุด 

ไดรับชัยชนะในการสรางภาพความเปนตัวแทนบนเวทีแหงอํานาจที่แตกตางกันน้ี ตัวอยางเชน การ

ตอสูในสนามทางเศรษฐกิจ มีกลุมคนหลายกลุมทํามาหากิน การคาการลงทุน การสะสมทรัพยสิน ใน

สนามทางวัฒนธรรม มีกลุมคนที่ใชภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีนและประเพณีวัฒนธรรมที่ตางกัน

หรือกลุมที่ตางกันและอัตลักษณที่ตางกัน ในสนามทางศาสนา เปนเร่ืองของนักการศาสนา สํานัก

คิดมัสฮับตางๆ และกลุมคนที่นับถือศาสนาอิสลามสวนใหญกับกลุมคนพุทธสวนนอย ในสนามการ

ตอสูทางการเมืองในเวทีรัฐสภา ก็มีพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและทองถิ่นที่ตอสูกัน และ

ในสนามการตอสูดวยอาวุธหรือการกอการราย มีกองกําลังอาวุธ ทั้งฝายรัฐและฝายกอความไมสงบ 

ในสนามการตอสูเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในระบบและนอกระบบมีคนตางกลุมกันตอสู

รวมทั้งเร่ืองของการคาของเถื่อน อิทธิพลมืดและการคายาเสพติด ในเวทีเหลาน้ีจะตองมีผูไดเปรียบ

หรือผูชนะในการแขงขัน

ในการเมืองแหงวัฒนธรรม การตอสูทางสัญลักษณ (symbolic struggle) เกิดขึ้นในเวที

กึ่งกลางของพื้นที่ทางสังคม เชนในเวทีสื่อสาร เวทีสาธารณะในชุมชนเชนในมัสยิด โรงเรียน ใน

ชุมชน เวทีในวงวิชาการ และเวทีการแขงขันทางการเมืองการเลือกต้ัง รวมทั้งในสนามรบ การปะทะ

ดวยกําลัง การซุมโจมตีทางทหาร การฆารายวัน การอุมฆา การเก็บฝายตรงขามทั้งสองฝาย รวมทั้ง

การพนสีตัวอักษรหรือสัญลักษณบนปายหรือตามถนน การแจกใบปลิวและปลอยขาวลือ  
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กลาวในอีกแงหน่ึง เวทีเหลาน้ีเปนสนามการตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจความชอบธรรมในการ

อธิบายสังคมและเปนเวทีตอสูเพื่อสรางภาพการเปนตัวแทน (representation)ในสังคม จุดสําคัญก็คือ

การตอสูทางสัญลักษณมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลงอํานาจหรือความสัมพันธทางอํานาจเพื่อ

ควบคุมสังคมหรือสรางความชอบธรรมในการอธิบาย-ตีความโลกแหงความเปนจริง เราตองเขาใจวา 

ถึงที่สุดแลว “ความเปนจริงทางสังคม” ที่เรามองเห็นเปนปรากฏการณของสนามพลังหรือสนามแหง

อํานาจ (fields of power) ซึ่งเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดในสังคม ทรัพยากร

เหลาน้ีคือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณในแบบตางๆ ตนทุนเหลาน้ีกลับเปน

ตัวกําหนดความชอบธรรม และบทบาทในสนามแหงอํานาจอิทธิพล นอกจากน้ี การครอบครองทุน

ดังกลาวยังไดสรางสํานึกในตําแหนงแหลงที่ของตนทั้งโดยที่รูตัวหรือไมรูตัว มันทําใหคนแตละคนมี

ความรูสํานึกตอที่ยืนของตนเอง จนทําใหเกิดสามัญสํานึกของคนตางกลุม สามัญสํานึกอันมีที่มาที่ไม

สามัญทําใหเกิดการปะทะกันอยางรุนแรงจนกลายเปนความขัดแยงที่แกไมตกในสังคม 

สามัญสํานึกที่ไมสามัญ เปนตัวการที่กําหนดนิยามคําวาชาติ เอกราช แผนดินเกิด ตัวเรา คน

อ่ืน คนมลายู คนไทยพุทธ สิทธิเสรีภาพ ความสมานฉันท ความศรัทธาและความเสียสละ  เราตอง

เขาใจสามัญสํานึกเหลาน้ีในขณะที่สรางระบบการเมืองการปกครองของพื้นที่พิเศษเพื่อจัดการความ

ขัดแยงของสามัญสํานึกดังกลาวอยางเหมาะสม

เราอาจมองความขัดแยงทั้งหมดไดในอีกแงหน่ึงวา ปรากฏการณทั้งหมดเปนเร่ืองของ

กิจกรรมและบทบาทของตัวแสดงที่มีความเปนอิสระ แตมีความเชื่อมโยงกัน แตละคนแตละฝายก็มุง

แสวงหาหนทางที่ไดประโยชนสูงสุดเพื่อความอยูรอดและผลประโยชนตอบแทนในสภาพแวดลอมที่

สับสนอลหมานและปะทะเผชิญหนากัน เงื่อนไขดังกลาวเปรียบเสมือนสภาพแวดลอมแหง “ระบบ

นิเวศทางชีวภาพ” ซึ่งตัวแสดงเหลาน้ีมีพัฒนาการและมีการปรับตัวอยางตอเน่ือง บางก็แสวงหาความ

ชํานาญพิเศษที่จะทําใหตัวเองอยูรอดปลอดภัยอยางมั่นคง ในขณะที่ตัวแสดงตัวอ่ืนกลายเปน “นักลา”

ในสภาพแวดลอมน้ี ตัวแสดงบางตัวดํารงอยูแลวในสภาพแวดลอมกอนเกิดความขัดแยง พวกน้ี

ประกอบไปดวยฝายการปกครอง กลุมชาติพันธุ กลุมเครือญาติสายตระกูล หรือชุมชน กลุมทางชน

ชั้น ทั้งประชากรในเมืองและในชนบท และสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม ในหวงเวลาปกติ ตัว

แสดงดังกลาวจะมีทั้งความรวมมือรวมใจกันและแขงขันกันในบางคร้ัง แตในขณะน้ี เน่ืองจากการ

ตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจภายในอยางรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต การแขงขันกันอยางสงบสันติ

และความตึงเครียดแบบสรางสรรคซึ่งรักษาสังคมไวในภาวะปกติอาจจะถูกปนใหเกินเลยขอบเขต

ของการควบคุม ถาปลอยใหความขัดแยงขยายตัวไมมีการจัดการที่ดีที่เหมาะสม ความขัดแยงจะ

กลายเปนตัวคุกคามทําลายสังคมทั้งสังคม ประเด็นที่สําคัญก็คือ จะตองยอมรับวา รัฐและองคกรของ

รัฐเองมิไดอยูนอกระบบนิเวศน้ี เวทีของความขัดแยงจึงมิใชเปนเสมือนแผนผาใบที่รัฐเปนผูถือพูกัน

ละเลงงานศิลปะฝายเดียว แตมันเปนระบบแหงสิ่งมีชีวิตที่มีพลวัตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสนองตอบ

การกระทําของฝายรัฐและจําเปนที่จะตองมีการประเมินความสมดุลระหวางการแขงขันตอสูของพลัง
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ฝายตางๆอยางตอเน่ือง เราจะตองสรางระบบอะไรไดที่ทําใหเกิดความสมดุลและปรับตัวของกลุม

ตางๆเหลาน้ี

ขอสรุปเชิงแนวคิดในที่น้ีที่จะตองนํามาพิจารณาก็คือ

1. ความสมดุล ในระบบของสิ่งที่มีชีวิตและในเวทีการตอสูเชิงสัญลักษณที่กําลังดําเนินอยู 

การที่เราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริหารเพื่ออํานายการใหเกิดการแกปญหาโดยชอบ

ธรรมและสันติ จะตองอาศัยการวิเคราะหบริบททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอยาง ประเด็นที่

นาสนใจคือการปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติ ซึ่งเปนการปกครองหรือการ

กระทําใดๆก็ตามที่ทําใหสังคมในการปกครองน้ันมีความสุขและอยูดีกินดี ใครก็ตามที่จะขึ้นมาเปน

ผูนํา องคกรใดก็ตามที่จัดต้ังขึ้นมาจะตองมีความสามารถที่จะทําใหคนที่อยูภายใตการปกครอง คนที่

อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษมีความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบสุข สิ่งที่ควรทําก็คือ สราง

กลไกขึ้นมาโดยที่กลไกน้ีตองเกิดขึ้นจากประชาชนในทองถิ่นหลายฝาย 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 โครงสรางอีกตัวหน่ึงที่สําคัญดวยก็คือการทําใหเกิดความเกาะเกี่ยวกับ

สังคมของโครงสรางรัฐ ในปญหาความขัดแยงน้ัน การจะแกปญหาได อยูที่ตัวแปรของรัฐ รัฐได

ประกอบสรางตัวตนอยางไรและปฏิบัติหนาที่อยางไรในสภาพแวดลอมของพื้นที่ซึ่งมีความแตกตาง

หลากหลายทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธ ขาราชการและเจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใคร

และมีวิธีการอยางไรในการเขาถึงและใหบริการกับประชาชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจ ใน

ระดับทองถิ่นและหมูบานชุมชน ชนชั้นนําฝายปกครอง ฝายศาสนาและการปกครองทองถิ่นมี

ปฏิบัติการอยางไร สามารถควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิดของสังคมและชุมชนได

หรือไม และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนําในทองถิ่นดีหรือไมดี

อยางไร ดังน้ัน ขอสรุปในเชิงแนวคิดก็คือการแกปญหาดวยการปกครองและการบริหารทั้งระดับ

ภูมิภาคและทองถิ่น โดยที่จะตองสนใจลักษณะองคประกอบของรัฐในระดับภูมิภาคและทองถิ่น
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เพื่อใหเกิดการผสมผสานและบูรณาการลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมใหเขากับลักษณะพิเศษการเมือง

การปกครอง และอํานาจ การทําใหโครงสรางรัฐและระบบราชการมีความเปนตัวแทนทั้งในดาน

คุณลักษณะทางประชากร ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหรัฐไมเปนคนแปลก

หนาของสังคม 

การวิเคราะหในระดับโครงสรางอํานาจชนชั้นนํา

โครงสรางสังคมของปตตานี ยะลา นราธิวาสถูกกําหนดโดยประวัติศาสตรอันยาวนานของ

การเปนรัฐปตตานีและเจ็ดหัวเมืองกอนถูกผนวกเปนสวนหน่ึงของรัฐสยามตามสนธิสัญญาอังกฤษ-

สยามในป พ. ศ. 2452 จุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่สําคัญของโครงสรางอํานาจเกิดขึ้นในชวงเวลา

ดังกลาวและมีผลตอพัฒนาการทางการเมืองของปตตานีในชวงหลัง ภาพโดยทั่วไปที่มองเห็นก็คือ

สังคมมลายูมุสลิมภาคใตสามารถรักษาลักษณะพิเศษทางดานประเพณีและสถาบันของตนเอาไวได 

ทั้งๆที่มีความพยายามอยางมากโดยรัฐไทยที่จะทําใหเกิดการผสมกลมกลืน แตคนในจังหวัดชายแดน

ภาคใตก็ยังคงใหความสําคัญกับผูนํามุสลิมของตนเอง ผูนําเหลาน้ีอาจจะแบงออกไดเปนสามประเภท

คือ ผูนําเกาตามประเพณี ผูนําสายทางโลก และผูนําศาสนา 

ชนชั้นนําตามจารีตประเพณีของปตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เปน

กลุมผูที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นสูง สมาชิกสืบเชื้อสายมาจากรายาหรือเจาเมืองซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผู

ที่เคยถูกแตงต้ังมาจากรัฐบาลไทยใหเปนผูนําในสมัยเจ็ดหัวเมืองมลายูระหวางป พ.ศ. 2359-2449 ผูนํา

ในขณะน้ันจะคือรายาหรือเจา 29 คน ประกอบไปดวย 7 คนในปตตานี 5 คนในยะหร่ิง 4 คนในรามัน

4 คนในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูนํากลุมน้ีเปนตนสายตระกูลของชน

ชั้นสูงในปตตานีในยุครวมสมัย หลังจากเจามลายูถูกเขาแทนที่ดวยผูวาราชการไทยและระบบ

การเมืองแบบโลกิยะในแบบที่แยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนตนศตวรรษที่ยี่สิบ แตในขณะ

น้ันชนชั้นสูงมลายูยังคงมีบทบาทนําในโครงสรางและพลังทางการเมืองของทองถิ่น พวกเขายังเปน

ผูนําในขบวนการตอตานรัฐบาลไทยในยุคแรกเพราะตองการที่จะเรียกรองอํานาจคืนมา แตพวกเขา

ประสบความลมเหลวในการเมืองและสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจไปในจํานวนมาก ชนชั้นนําเกา

จํานวนมากหนีไปลี้ภัยการเมืองอยูกับญาติพี่นองของตนที่ยังคงอยูในประเทศเพื่อนบานมลายา กลาว

ในอีกแงหน่ึง ถาจะวิเคราะหในแงฐานทรัพยากรและตนทุนทางการเมืองของชนชั้นนํา ชนชั้นสูงหรือ

ผูนําตามประเพณีของมลายูปตตานีสูญเสียฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไมมีอํานาจ ความ

มั่งคั่งและบารมีเหมือนที่เคยเปน นอกจากน้ี ชนชั้นสูงบางสายก็ยังแสดงความจงรักภักดีตอรัฐไทย 

ดังน้ัน ชนชั้นสูงตระกูลผูนําตามประเพณีของมลายูจึงอาจจะไมไดรับการยอมรับจากชาวมลายูมุสลิม

ใหเปนผูนําที่มีความชอบธรรม กลุมชนชั้นสูงตระกูลเกาน้ีในปจจุบันบางสวนก็ไดเขาไปมีสวนรวม

ทางการเมืองเปนผูแทนราษฏรในระบบรัฐสภา และเปนนักการเมืองทองถิ่น ความลมเหลวของผูนํา
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ทางการเมืองในระบบรัฐสภายิ่งสะทอนภาพความลมเหลวของชนชั้นนําตามประเพณีและสายที่ยึด

มั่นในทางโลก 

ชนชั้นนําอีกกลุมที่มีบทบาทสําคัญคือชนชั้นนําสายที่ยึดถือแนวทางที่ไมเกี่ยวกับศาสนาหรือ

สายแนวคิดในทางโลก ในสังคมมลายูมุสลิม ผูนํากลุมน้ีประกอบดวยเจาหนาที่รัฐบาลที่เปนคน

มุสลิมทองถิ่น ตัวอยางเชนครูในโรงเรียน กํานันผูใหญบาน ในปจจุบันยังมีกลุมผูนําสายการปกครอง

สวนทองถิ่นเชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)

สมาชิกและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล พวกขาราชการระดับลางที่เปนคน

ทองถิ่นไดรับสถานภาพเปนชนชั้นนําเพราะพวกเขาเปนสมาชิกขององคกรปกครองทองถิ่น ระบบ

ราชการในทองถิ่น และพวกเขามีรายไดหรือสามารถสะสมความมั่งคั่งในระดับที่มากพอสมควร ชน

ชั้นนํากลุมน้ีมีเชื้อสายมลายูและผานระบบการศึกษาแบบไทยทําใหชาวบานโดยทั่วไปที่พูดภาษาไทย

ไมไดตองอาศัยความชวยเหลือและคําแนะนําในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและ

การปกครอง เปนที่นาสังเกตวาชวงเวลาสิบปนับต้ังแตป 2520-2530 เปนตนมา บทบาทของคนมุสลิม

ในระบบราชการของทองถิ่นมีมากขึ้นเพราะคนกลุมน้ีมีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมทางศาสนาและ

ชุมชน ในขณะที่ชื่อเสียง การยอมรับของชนชั้นนําทางศาสนาเร่ิมจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถ

เพิ่มระดับการควบคุมที่มีตอสถาบันที่สําคัญ 2 องคกรของคนมลายูมุสลิมคือ”โรงเรียนปอเนาะและ

มัสยิด” แตอยางไรก็ตาม เอกสารการวิเคราะหชนชั้นนําในชวงตนทศวรรษป พ.ศ. 2530 ยังระบุวา

ขาราชการที่เปนคนมลายูมุสลิมยังไมสามารถมีอิทธิพลตอสังคมไดมากเทากับชนชั้นนําทางศาสนา

เพราะพวกเขามักจะถูกมองจากคนมลายูบางสวนวาเปนขาราชการรับใชรัฐบาลและปกปอง

ผลประโยชนของรัฐบาล คนพวกน้ีอาจถูกเรียกจากคนทองถิ่นวา “โตะนา” หรือ “พวกนาย”ที่มา

ปกครองตน นอกจากน้ียังมีคนกลุมเล็กๆอีกกลุมหน่ึงที่เปนนักธุรกิจเชื้อสายมลายูซึ่งแสดงบทบาท

เปนพอคาคนกลาง พอคา และผูรับเหมากอสราง ก็ยังอาจถูกจัดใหเปนสวนหน่ึงของชนชั้นนําในสาย

ทางโลกเน่ืองจากมีสถานภาพความเปนวิชาชีพและความมั่งคั่ง คนกลุมเล็กๆเหลาน้ี ในปจจุบันอาจจะ

มีจํานวนมากขึ้น แตก็ยังไมอาจจะนําชาวบานไดเต็มที่นักเพราะขาดชื่อเสียงเกียรติยศในสังคมทองถิ่น

ที่ยังมองวาการหาเงินแสวงหาความรํ่ารวยไมอาจจะเปนคนที่มีสถานภาพสูงได 

บทบาทของผูนําทองถิ่นในที่มาจากการเลือกต้ังเปนบทบาทที่นาสนใจมากในโครงสราง

อํานาจทองถิ่น ชนชั้นนํากลุมน้ีสวนใหญเปนคนที่ผานการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญมิใชสาย

ศาสนา เราจึงอาจจะเรียกไดวาเปนผูนําในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนํากลุมดังกลาวมีบทบาทมาก

ขึ้นในการเมือง การปกครองและการบริหารในปจจุบัน จากขอมูลกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ในป 2550 จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาสมีองคกรการปกครองทองถิ่น รวมทั้งหมด 267 องคกร 

ปตตานีเปนจังหวัดที่มีองคกรปกครองทองถิ่นมากที่สุดคือ 114 องคกร รองลงมาคือนราธิวาส 89

องคกร และยะลา 64 องคกร ถานับเฉพาะผูนําสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่นในปจจุบันจึงมี

จํานวน 267 คน คนกลุมดังกลาวเปนผูมีบทบาทมากในแตละพื้นที่นับต้ังแตตําบล อําเภอและระดับ
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จังหวัด แตเมือดูที่โครงสรางทั้งหมด พิจารณาจากแตละตําบล ผูนําทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังใน 3

จังหวัดชายแดนภาคใตจะมีมากถึง 1,326 คน

ในสังคมสามจังหวัดมีความใกลชิดกันมากโดยผานกลไกทางศาสนา โดยเฉพาะคนมุสลิมซึ่ง

เปนประชากรสวนใหญกิจกรรมสวนมากจะเกี่ยวของกับมัสยิดและโรงเรียนปอเนาะ ดังน้ันสังคมจึงมี

การใหความสําคัญตอเร่ืองกิจกรรมทางศาสนาและมักจะเกี่ยวของกับชนชั้นนําทางศาสนา ชนชั้นนํา

ทางศาสนายังอาจจะถูกแบงไปเปนสามประเภท คือสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

สมาชิกของคณะกรรมการมัสยิด และครูสอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจังหวัด รวมทั้งหมด

ประมาณ 45 คนถานับรวมสงขลาและสตูลดวยอีก 30 คนจะรวมกันได 75 คน ในจังหวัดปตตานี 

ยะลาและนราธิวาส ในป พ.ศ. 2550 มีโตะอิหมามจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 1,731 คน สวนครูสอน

ศาสนาซึ่งประกอบดวยโตะครู อุสตาสและเจะครูตาดีกามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,685 คน ในจํานวนน้ีถา

นับเฉพาะอุสตาสจะมีจํานวน 3,723 คน

โครงสรางอํานาจเดิมตามตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ประกอบดวยกํานันและ

ผูใหญบาน ผูนําในกลุมน้ีเปนผูนําด้ังเดิมที่ต้ังมาต้ังแต พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.

2457 เมื่อดูจากโครงสรางหมูบานทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีกํานันจํานวน 235 คน และ

ผูใหญบาน 1384 คน ถารวมเอาแพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ จํานวนรวมของผูนําฝายปกครองทองที่ 1619 คน แตถารวม

กํานัน ผูใหญบานและผูชวยฯ เขาดวยกัน ผูนําฝายปกครองทองที่ในจังหวัดปตตานี ยะลาและ

นราธิวาส จะเปนจํานวนมากถึง 7902 คน

กลาวโดยรวม การวิเคราะหในระดับโครงสรางอํานาจแสดงใหเห็นวากลุมชนชั้นนําแหง

อํานาจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีบทบาทสําคัญมากในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทาง

การเมืองเพื่อแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ชนชั้นนําดังกลาวประกอบดวย กลุมชนชั้นนําทั้งทาง

ศาสนาและทางโลก มีจํานวนรวมกันประมาณ 8,399 คน กลุมคนกลุมน้ีมีจํานวนมากพอสมควรและ

จะเปนกําลังของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการรูปแบบการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ตอไป

ชนชั้นนําแหงอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต

ประเภทชนชั้นนํา จํานวน

ผูนําการปกครองทองถิ่น 1,326

โตะอิหมาม 1,731

อุสตาซ ครูสอนศาสนา 3,723

กํานันผูใหญบาน 1619
รวมผูนําทองถิ่น 8,399
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การวิเคราะหในระดับความคิดเห็นและทัศนคติ 

ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปและชนชั้นนําในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับความหลากหลายวัฒนธรรมสะทอนใหเห็นแนวโนมความเปลี่ยนแปลงไปทามกลาง

สถานการณความรุนแรง สํารวจคร้ังแรกน้ีมีนัยสําคัญที่นาพิจารณาอยูสองประการคือ ประการแรก 

ในชวงป 2548 คนจํานวนที่คอนขางมากยังยอมรับวาการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมยังใชการได

ถาไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แตนัยอีกดานหน่ึง ควรสังเกต

ดวยวาคนกลุมที่มีความเห็นวาควรจัดรูปการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม การปกครองพิเศษทาง

การเมือง และรูปแบบมหานคร เมื่อรวมกันก็มีจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน ยิ่งถามองวาทัศนะดังกลาว

จัดอยูในประเภทหรือกลุมเดียวกันที่สนับสนุนการปกครองแบบพิเศษของทองถิ่นเหมือนกัน คนกลุม

น้ีรวมกันไดมากถึงรอยละ 41.8 ก็นับไดวามีจํานวนมากในสัดสวนใกลเคียงกันกับกลุมสนับสนุนรูป

แบบเดิม โดยที่กลุมที่สนับสนุนรูปแบบเดิมมีจํานวนมากกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน กลุมเห็นรูป

แบบเดิมกับกลุมที่สนับสนุนแบบผูวาซีอีโอซึ่งถือเปนแบบเดียวกัน รวมกันไดประมาณรอยละ 42.9

ทําใหเราไดขอสรุปเบื้องตนในขณะน้ันวาความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดในเร่ือง

รูปแบบการปกครองทองถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายชาติพันธในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ

หลากหลายและแตกตางกันมาก ฝายที่เห็นดวยกับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบเดิมที่มีอยูแลวทั้งแบบ

การปกครองทองถิ่นและผูวาซีอีโอมีมากกวาเพียงเล็กนอย สวนพวกที่สนับสนุนใหเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบพิเศษแบบตางๆก็มีอยูไมนอยในจํานวนและสัดสวนใกลเคียงกัน ทัศนะทั้งสองฝายจึงถือวา

ก้ํากึ่งกันมากจนอาจจะถือไดวามีจํานวนมากพอๆกันก็ได

ที่นาสนใจก็คือมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมากระหวางคนพุทธกับคนมุสลิมในเร่ือง

รูปแบบการปกครองซึ่งสะทอนความหมายสองประการที่จะตองนํามาพิจารณา ประการแรกแสดงให

เห็นวาลึกๆแลวในกลุมคนที่สนับสนุนการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเดิมน้ันมีคนพุทธอยูดวยเปน

จํานวนไมนอย และในกลุมคนที่สนับสนุนการปกครองแบบพิเศษในทางวัฒนธรรมสวนมากก็จะเปน

คนมุสลิมดวย ถาพิจารณาวาคนพุทธเปนคนสวนนอยในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต การที่คนไทย

พุทธเปนจํานวนมากไมเห็นดวยกับการปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองที่การเสนอ

แนวทางรูปแบบปกครองพิเศษเปน “การคุกคาม” ตอคนสวนน้ีและอาจจะไดรับการตอตานอยางหนัก

หนวงในทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเรามาพิจารณาวาคนสวนใหญของประเทศคือคนไทย

พุทธ ผลสะเทือนของการตอตานอาจรุนแรงและมีผลตอการดําเนินการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นให

เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและสมานฉันท กลาวในอีกดานหน่ึง ขอมูลชี้ใหเห็นดวยวาในกลุมคนมุสลิม

แมวามีจํานวนไมนอยที่สนับสนุนการปกครองในรูปแบบพิเศษดังที่กลาวไปแลว แตถากลับมาดู

เฉพาะในกลุมผูที่เห็นวาควรใชการปกครองแบบเดิมอยูแตวาปฏิรูปใหดีขึ้น ก็มีจํานวนมากถึงรอยละ 

72.1 แสดงใหเห็นวามีคนมุสลิมจํานวนไมนอยเชนกันที่สนับสนุนการปกครองในรูปแบบเดิม จากน้ีก็
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จะนําไปสูขอสังเกตประการที่สองก็คือ แมวาโดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโนมที่คนมุสลิมและคนพุทธ

มีความเห็นตางกันในเร่ืองการปกครองทองถิ่น แตเมื่อพิจารณาดูในกลุมคนมุสลิมมีความแตกตาง

หลากหลายในทัศนะเร่ืองการปกครองทองถิ่นเชนกันแมแตในกลุมคนมุสลิมดวยกันเอง ตรงขามกับ

คนพุทธที่ตอนขางเอกภาพวาไมเห็นดวยกับการใชรูปการปกครองพิเศษ ในกลุมคนมุสลิมจํานวนไม

นอยเห็นวาควรใชรูปแบบการปกครองแบบเดิมแตปรับปรุงใหดีขึ้น จํานวนไมนอยเชนกันเห็นวาควร

ใชรูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม มีบางสวนก็ยังมองวาควรใชรูปแบบการปกครองพิเศษ

ทางการเมือง หรือการปกครองแบบมหานคร ความแตกตางหลากหลายเชนน้ีทําใหตองพิจารณาวา

หากเสนอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทองถิ่นในแบบใดก็จะมีคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย

ตางกันแมในกลุมคนมุสลิมดวยกันเอง 

ความคิดเห็นที่แตกตางกันน้ียิ่งเดนชัดมากในกลุมชนชั้นนํา ในการสํารวจความคิดเห็นคร้ังที่ 

2 จากที่ประชุมระดมความคิดเห็นในเร่ืองการปกครองทองถิ่นของผูนําการปกครองทองถิ่นระดับ

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และผูนําศาสนาระดับอิหมาม โตะครู อุสตาซและผูบริหาร

โรงเรียนเอกชาสอนศาสนาอิสลาม ในป พ.ศ. 2549 สิ่งที่พบก็คือมีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยาง

มากระหวางผูนําทางโลก (secular leaders) และผูนําทางศาสนา (religious leaders) หรือผูนําทาง

คุณธรรมภูมิปญญา ในกลุมนายกฯ อบต. ผูที่เห็นวาควรใชรูปแบบเดิมมีจํานวนมากกวาพวกที่เห็นวา

ควรใชรูปแบบพิเศษ แตผูนําศาสนาจะมีความเห็นกันอยางมาก กลาวคือสวนมากเห็นวาควรใช

รูปแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครหรือพัทยา และใชรูปแบบพิเศษอ่ืนๆเชนสภาซูรอเลือกผูวา

ราชการจังหวัดหรือใชการปกครองพิเศษที่แตกตางจากกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว ขอมูลจากการสํารวจ

ความคิดเห็นในคร้ังที่ 3 ดําเนินการในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ในการประชุมเพื่อระดม

ความคิดกลุมผูนําการปกครองทองถิ่นเห็นเกี่ยวกับปญหาความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตของ

ผูนําดังกลาวซึ่งเลือกมาจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส มีการสํารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน ปรากฏวา รอยละ 27.7 เห็นวา

ควรเปนเขตการปกครองพิเศษทางการเมือง สวนผูนํารอยละ 27.7 เชนกันเห็นวาควรเปนรูปแบบการ

ปกครองพิเศษทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีเพียงรอยละ 12 เห็นวาควรใชรูปแบบการปกครอง

แบบเดิมแตปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูลในการสํารวจคร้ังลาสุดน้ี เปนความคิดเห็นใน

ทามกลางสถานการณที่รุนแรงมากขึ้น ทัศนะชนชั้นนําการปกครองทองถิ่นมีความโนมเอียงไป

ในทางสนับสนุนการปกครองทองถิ่นในรูปแบบพิเศษมากขึ้น อาจจะกลาวไดวา ถานับรวมทั้งกลุมที่

เห็นดวยกับการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษในทางการเมืองและในรูปแบบพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม รวมแลวกลุมน้ีมีสูงมากถึงรอยละ 74.1 เปนจํานวนที่มากกวาผูที่เห็นดวยกับรูป

แบบเดิมซึ่งมีเพียงรอยละ12.9 เทาน้ัน

การวิเคราะหในระดับความคิดเห็นทัศนคติของประชนชนและผูนําทองถิ่นในจังหวัด

ชายแดนภาคใตแสดงใหเห็นวา แมความคิดเห็นโดยทั่วไปยังมีความแตกตางกันวาจะใชรูปแบบใดที่
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เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว ความคิดเห็นก็มีความเปลี่ยนแปลไปเมื่อเวลาผาน

ไปและมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คอนขางสนับสนุนใหมีรูปแบบการปกครองพิเศษ

โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและรูปแบบพิเศษในทางสังคมวัฒนธรรม โดยฉพาะในระยะหลัง

แนวโนมความคิดไปในทางสนับสนุนการปกครองแบบพิเศษเร่ิมเดนชัดขึ้นโดยเฉพาะในกลุมผูนํา

การปกครองทองถิ่นและผูนําทางศาสนาแมจะมีความแตกตางกันอยูในรายละเอียด

จากทัศนะของกลุมผูนําทองถิ่น ผูนําทางศาสนาและผูนําทางสังคมหลายกลุม สิ่งที่แสดง

ออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเร่ืองอัตลักษณและความแตกตางทางศาสนาและชาติพันธุที่รัฐมักจะ

กดทับ ปดกั้นและแยงชิงไปจากทองถิ่น ปญหายังรวมไปถึงความพยายามของรัฐที่จะทําใหเกิดความ

ผสมกลมกลืนโดยละเลยปญหาความยุติธรรมที่ประชาชนและชนชั้นนําในควรจะไดรับในแงการ

แสดงออกซึ่งอัตลักษณหรือตัวตน ปญหาน้ีเปนสืบเน่ืองมาจากการคลี่คลายประวัติศาสตรของ

โครงสรางอํานาจในปตตานี 

จุดที่ควรเนนก็คือมีการกดทับ กีดกันและแยงชิงอัตลักษณเปนการบั่นทอนอํานาจ ความชอบ

ธรรมและบอนทําลายการพัฒนาศักยภาพของชนชั้นนําในทองถิ่น ผลก็คือ กระบวนการของรัฐมี

ความแปลกแยก เพราะไดทําใหเกิดการลดทอนอํานาจการควบคุมของสังคมในชุมชน และสงผลตอ

การขยายตัวและลุกลามของความขัดแยงที่เกิดในปจจุบัน ที่สําคัญยิ่งไปกวาน้ัน การสรางภาวะ

ทันสมัย และการพัฒนาการทางการเมืองในชวงทศวรรษที่ 2520-2530 เปนการขยายสถาบัน

ประชาธิปไตยและการเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นที่นาจะเปนผลดี แตพลังของการ

เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยทางการเมือง (political modernization) ไมไดชวยเสริมสรางความเขมแข็ง

ของทองถิ่นแตกลับทําใหมีปญหามากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงน้ีไปเรงความออนแอและทําใหเกิด

ความแตกแยกภายในกลุมชนชั้นนํามากยิ่งขึ้น

ขอเสนอจากทัศนะของผูนํากลุมตางๆชี้ใหเห็นความเปนไปไดของการประสานกันระหวาง

ชนชั้นนําแหงอํานาจ (power elites) ในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งประกอบดวย ชนชั้นนําทางการเมือง

ทองถิ่น และชนชั้นนําทางศาสนา รวมทั้งผูนําตามธรรมชาติอ่ืนๆเชน ผูนําในละแวกบาน สิ่งที่เห็น

ชัดเจนก็คือจะตองมีการสรางกลไกแบบใหมขึ้นมาเพื่อฟนคืนอํานาจของสังคมและฟนอํานาจทาง

สัญลักษณของผูนําทางสังคมบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและการเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุก

ฝายอยางแทจริง ขอเสนอดังกลาวเปนการผสมผสานความตองการของทุกฝายเพื่อนําไปสูพัฒนาการ

ทางการเมืองและการบริหารทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะพิเศษแหงความหลากหลายวัฒนธรรมอัน

เปนโจทยของการศึกษาคร้ังน้ี  

หลักการรัฐเดี่ยวแบบใหม

รูปแบบการปกครองและการบริหารแบบใหมที่จะสังเคราะหเปนตัวแบบในที่น้ี จะต้ังอยูบน

พื้นฐานของหลักการที่ประเทศไทยเปน “รัฐเด่ียว (unitary state) ” ซึ่งมีหลักเหตุผลของรัฐตางจาก 
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“รัฐรวม (federal satet) ” หรือสหพันธรัฐ รัฐเด่ียวคือรัฐที่รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางหรือมีผูใชอํานาจ

อธิปไตยอยูที่สวนกลางเพียงอยางเดียว ไดแกการมีรัฐบาลเดียว มีรัฐสภาเดียว และมีศาลสูงเพียงแหง

เดียว แตในรัฐเด่ียวดังกลาว อํานาจทางการเมืองของรัฐบาลสามารถโอนหรือกระจายใหแกองคกรใน

ระดับลางของรัฐได แตรัฐก็สามารถเรียกคืนอํานาจการเมืองเหลาน้ันเมื่อไรก็ไดตามแตที่รัฐจะ

ปรารถนา ในขณะดียวกันรัฐก็สามารถกําหนดบทบาทและหนาที่ขององคกรในระดับลางของรัฐไดวา

จะใหองคกรบริหารเหลาน้ันมีอํานาจมากนอยเพียงใด รับฟงคําสั่งจากรัฐมากนอยแคไหนและตอง

ปฏิบัติตอคําสั่งของรัฐอยางไร131

จากแนวคิดดังกลาว แมวารัฐเด่ียวจะมีอํานาจอธิปไตยเพียงแหงเดียว และรวมศูนยอยูที่

สวนกลาง แตรัฐเด่ียวก็สามารถที่จะกระจายอํานาจทางการบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการใหแก

หนวยงานตางๆของรัฐได แตก็สามารถเรียกคืนไดเชนกัน นอกจากน้ีรัฐเด่ียวยังสามารถกําหนด

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของหนวยงานรัฐตางๆไดตามแตที่รัฐเด่ียวตองการ จากกองคประกอบ

ขางตนน้ีเองที่เปนการเปดโอกาสใหรัฐเด่ียวสามารถพัฒนาไปในรูปแบบของรัฐเด่ียวที่แตกตาง

หลากหลายและนํามาสูลักษณะของการกระจายอํานาจของรัฐเด่ียวในสมัยปจจุบันที่แตกตางจากการ

กระจายอํานาจของรัฐเด่ียวในอดีต แตก็ยังคงสาระสําคัญของความเปนรัฐเด่ียวอยู ปรากฏการณของ

รัฐเด่ียวแบบใหมแสดงใหเห็นในกรณีของประเทศอังกฤษและญ่ีปุน ที่ยังคงรักษารูปแบบของรัฐเด่ียว

ไวแตก็สามารถสรางรูปแบบการมอบอํานาจ (devolution) ไมเฉพาะแตในทางบริหารและตุลาการ

เทาน้ัน แตยังมีการมอบอํานาจในทางนิติบัญญัติดวยในกรณีของอังกฤษที่มอบอํานาจนิติบัญญัติ

ใหแก สกอตแลนด เวลสและไอรแลนดเหนือ 

ตัวแบบใหมที่รัฐเด่ียวสมัยใหมใหอิสระแกความแตกตางหลากหลายมากยิ่งขึ้นเปนสิ่งใหมที่

ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ภายในระบบดังกลาวรัฐยินยอมใหมีการมอบอํานาจใหแกพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง

หรือการจัดต้ังเขตการปกครองรูปแบบพิเศษขนาดใหญขึ้น ในกรณีของประเทศญ่ีปุน เขตปกครอง

พิเศษแบบน้ีมีอยู 2 แหงคือ ฮอกไกโดและโอกินาวา โดยที่จังหวัดฮอกไกโดยังมีจังหวัดยอยอีก 11

จังหวัด (sub-prefectures) กับอีก 86 เขต และจังหวัดฮอกไกโด ยังมีหนวยงานกํากับดูแลจาก

สวนกลางที่แตกตางจากการกํากับดูแลองคการปกครองทองถิ่นอ่ืน ซึ่งไดแกสํานักพัฒนาแหง

จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido Development Bureau) อยูภายใตสังกัดของกระทรวงที่ดิน โครงสราง

พื้นฐานและการคมนาคม ในขณะที่จังหวัดโอกินาวา มีหนวยงานที่กํากับดูแลจากสวนกลางที่เปน

พิเศษเชนกัน ไดแกสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและอยูภายใตการดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา

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

131 การอธิบายรัฐเด่ียวสมัยใหมของนักรัฐศาสตรที่นาสนใจ โปรดดูใน นครินทร เมฆไตรรัตน “การกระจายอํานาจและการจัดการ

ปกครองเขตพ้ืนที่พิเศษ: ศึกษาประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศญ่ีปุน” รัฐศาสตรสาร ปที่ 29 (ฉบับพิเศษ) 2551, : หนา 81-126
132

นครินทร เมฆไตรรัตน, เพ่ิงอาง, หนา 106-7.
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รูปแบบรัฐเด่ียวแบบใหมมีนัยสําคัญที่สะทอนใหเห็นวารูปแบบรัฐเด่ียวสามารถปรับเปลี่ยน

โครงสรางของตนเองไดใหยึดหยุนและสอดคลองกับลักษณะพิเศษทางดานวัฒนธรรม อัตลักษณและ

ประวัติศาสตรทองถิ่นหรือพื้นที่ ภูมิภาคโดยที่สามารถรักษาสถานภาพเดิมในการควบคุมจาก

สวนกลางเอาไวและรักษาหลักการที่วารัฐเปนอํานาจอธิปไตยเปนหน่ึงเดียวไมอาจจะแยกกันได 

เพราะรูปแบบใหมดังกลาวไมไดถูกสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเปนรัฐเด่ียวใหกลายเปนรัฐ

รวม (federal state) แตอยางใด การปรับเปลี่ยนตัวเองของรัฐ (state transformation) อาจจะหมายถึง

การรักษารูปการปกครองสวนภูมิภาคเอาไวแตปรับลักษณะการควบคุมโดยตรงใหเปนการควบคุม

โดยทางออมอาจจะเปนในรูปของหนวยงานกึ่งอิสระ (Quasi-autonomous organizations) โดยรักษา

อํานาจการควบคุมไวเหมือนเดิมแตก็ไมใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

นอกจากน้ีแลวรัฐเด่ียวแบบใหมยังอาจจะทําใหหนวยงานสวนภูมิภาคมีความรับผิดชอบมาก

ขึ้นตอประชาชนในทองถิ่นก็อาจจะทําไดโดยเพิ่มองคประกอบในดานสภาทองถิ่น (chambers) ที่มา

จากการเลือกต้ังอาจจะทางตรงหรือโดยทางออมก็อาจจะทําได จนทําใหเกิดการแบงมอบอํานาจ 

(devolution) ในรูปแบบใหมที่ใหอํานาจนิติบัญญัติแกสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นไปพรอมๆกันดวย 

แนวคิดเร่ืองรัฐเด่ียวแบบใหมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศอาจจะนํามาใชไดในกรณีของจังหวัดชายแดน

ภาคใต

ขอเสนอรูปแบบการปกครองพิเศษท่ีผสมผสานและหลากหลาย 

องคประกอบที่สําคัญของแนวคิดการกระจายอํานาจในพื้นที่ที่มีความหลากหลายชาติพันธ

จากขอมูลที่ไดศึกษามาแลวขางตน อาจจะสรุปไดวาเปนเร่ืองของการคํานึงถึงความแตกตาง

หลากหลายของความคิดเห็นและการยอมรับตอรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่สมบูรณแบบ ตัวแบบ

การปกครองทองถิ่นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธและศาสนา การจัดการบริการแบบธรร

มาภิบาล (good goberna) อาจจะไมใชเพียงแคมองวาคนสวนใหญเปนชาติพันธอะไรหรือศาสนา

อะไรและแตละกลุมมีทัศนะอยางไรเทาน้ัน หากยังจะตองพิจารณาลึกไปถึงความหลากหลายและ

ความแปรผันของการตอสูเพื่อครอบครองทรัพยากรทางการเมืองแหงสัญลักษณภายในกลุมแตละ

กลุมดวย เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงและแตกแยกกันภายหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือ

รูปแบบการปกครองและการบริหารไปแลว การสรางสถาบันทางการเมืองการปกครองที่มี

ประสิทธิผล มีความมั่นคงและยั่งยืนมิไดเกิดจากสูตรสําเร็จที่งายเกินไปและมีผลในดานลบที่ตามมา

ภายหลังมากจนเกินลนตนทุนของการเปลี่ยนแปลง

เพื่อใหไดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมแนวคิดที่ไดมาจากการศึกษาก็คือการ

ผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นและสวนภูมิภาคที่สอดคลองกับลักษณะพิเศษ

ของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรือ
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งบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคประกอบพรอมกับการกระจาย

อํานาจและฟนอํานาจอันชอบธรรมในชุมชนและสังคม กลาวในอีกแงหน่ึงก็คือการกระจายอํานาจ

ตองทําในลักษณะผสมผสานแบบตารางสลับไขวหรือ matrix forms of decentralization ที่ดึงเอา

องคประกอบในเน้ือหารูปแบบการปกครองทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการ

บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ในที่น้ีการบริหารราชการในสวนภูมิภาคก็ตองมี

การปรับและทําใหเกิดการจัดการที่ดีดวย รูปแบบดังกลาว จะดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง

ของประชาชนในระดับยอยคือระดับตําบล จนถึงจังหวัดและอนุภาค ในขณะที่มีองคประกอบในดาน

การเงินการคลังและการบริหารงานที่ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลาน้ีเขาเปนหนวยใหญใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รูปแบบการบริหารในระดับภูมิภาคเชนน้ีอาจจะดึงเอาคุณลักษณะที่ดี

ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ ศอ.บต. (Southern Border Provinces

Administrative Center-SBPAC) มาใชใหเปนประโยชน องคกรน้ีจะประสานหนวยยอยของการ

ปกครองทองถิ่นใหเปนองครวม โดยใหมีองคกรแบบที่มาจากการเลือกต้ังในองคกรระดับน้ีดวย คือ 

สภาจังหวัดชายแดนภาคใต (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในสวนน้ีจะเปน

กระจายอํานาจแบบใหมในลักษณะการมอบอํานาจ (devolution) โดย ศอ.บต. จะเปนหนวยงานอ่ึง

อิสระในระดับภูมิภาคที่เขามาดูแลการปกครองทองถิ่นแบบใหมซึ่งจะเปน“องคกรการจัดการและการ

บริหารพัฒนาแบบพิเศษ” (special development administration organization) ในการแกปญหาความ

ขัดแยงและความรุนแรงในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสรางบูรณาการแหงชาติ

ผลที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการกระจายและบูรณาการจะทําใหเกิดการปกครอง

ทองถิ่นซึ่งมีองคประกอบเปนหลายแกน ประสานกันเปนตารางไขวดังน้ี

1. องคกรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต องคกรน้ีมี

ลักษณะคลายกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือศูนยอํานวยการ

ยุทธศาสตรสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (ศยส.) ตามขอเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ 

สมานฉันท (กอส.) หรืออาจจะใชรูปแบบองคกรอิสระอยางเชน “สถาบันสันติสุขยุติธรรม” โดยมีการ

ตราพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรทางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนในภาพกวางเพื่อใหเกิดกลไก

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่งองคกรแบบที่เสนอน้ีเปน

องคกรบริหารสวนภูมิภาคแบบใหมที่มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการและการแกปญหานโยบายใน

การบริหารในสามจังหวัดภาคใต องคกรน้ีจะเปนที่รวมขององคกรปกครองสวนภูมิภาคและทองถิ่น

ฐานะทางกฎหมายขององคกรน้ีจะเรียกวา “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน

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

นอกจากน้ีในการบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจังหวัดภาคใตยังควรมี 

“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

ภาคใตชายแดนไวทั้งหมด สมาชิกหรือองคประกอบองคกรสภาประชาชนระดับภาค (regional

chamber) น้ีจะมาจากตัวแทนภาคสวนตางๆของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 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

รายยอยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการคารายยอย เปนตน องคกรสภาสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตจะมาจากการเลือกต้ังทางออมจากตัวแทนของแตละกลุมอาชีพและกลุมทางสังคมเพื่อ

สภามีความยึดโยงกับสังคมและชุมชนทองถิ่น เปนตัวแทนใหแกคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใน

การบริราชการสวนภูมิภาคในลักษณะตัวแทนทางวิชาชีพ (functional representation)

อํานาจหนาที่สําคัญของสภาน้ีคือกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และพิจารณากลั่นกรอง รวมทั้งรับรองจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 

(subsidy) ที่ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นฝายตางๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใตจากงบประมาณแผนดินของรัฐบาลที่ผานทางองคกรบริหารแบบพิเศษ

2. องคกรปกครองทองถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม มาจากการเลือกต้ัง

โดยประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถิ่นเต็มที่ 

มีอํานาจในการออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอํานาจในการจัดการทองถิ่นในเร่ืองทางศีลธรรม 

วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชนการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม ประกาศหาม

เยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครองอยูดวย ฯลฯ การกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น

จะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชน องคกรปกครองทองถิ่นแบบน้ีตอง

พึ่งตนเองได มีการบูรณาการการและมีการจัดการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ one-stop services



108

3. องคกรสภาผูรูทางศาสนาในระดับตําบล ไดมาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจาก

คณะกรรมการชุมชนผูนําศาสนาอองคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น สภาน้ีเปนที่

ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น เพื่อใหมีจุดเชื่อมตอ

ในแกนบริหารแบบ matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรน้ีควรจะตองเปนกรรมการโดยตําแหนงของ

องคกรปกครองทองถิ่นดวยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อใหมีอํานาจในการยับยั้งใน

กรณีที่ผูนําทองถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคกรที่มีอยูที่นา

พิจารณาคือสภาวัฒนธรรมที่ในปจจุบันมีอยูแลวโดยการจัดต้ังของกระทรวงวัฒนธรรมแตองคกรเดิม

ไมมีบทบาทหนาที่ในทางปฏิบัติมากนัก องคกรแบบน้ีมีลักษณะแบบสภาซูรอที่กลาวถึงขางตนแตมี

ลักษณะผสมผสานกับองคกรดานอ่ืนที่ไมใชศาสนาอยางเดียว

Municipality
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องคกรประสานการบริหารงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (สถาบันสันติยุติธรรมฯ)
....

สภา
ผูรูทาง

ศาสนาใน
ระดับ
ตําบล

$ $ $ $ $ $ $

อ
งค

ก
ร
ป

ก
ค

ร
อ

งท
อ

งถ
ิ่น

ใ
น

ร
ูป

แ
บ

บ
 อ
บ
ต

.

โด
ย
ก
าร
ค
ัด
เล
ือ
ก
ห
ร
ือ
ส
ร
ร
ห
า

Matrix Model of Decentralization and Integration

สภา
ผูรูทาง

ศาสนาใน
ระดับ
ตําบล

โด
ย
ก
า
ร
เลื
อ
ก
ต
ั้งใ
น
แ
บ
บ
เด
ิม

ประชาชนในทองถิ่น

งบประมาณ โครงการ//กิจกรรม

สภาภาคประชาสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ง
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การบริหารงาน

ทบวงการบริหารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต
Bureau of Southern Border Provinces Administration Affairs

(BSBA)

ปลัดบรหิารกิจการจงัหวัดชายแดนภาคใต สมัชชาการปกครองชายแดนภาคใต

องคการบรหิารสวนจังหวัด

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

           ผูอํานวยการเขต

เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล

สภาเทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล

รองปลัดทบวงฝายจังหวัด

รัฐมนตรีทบวง

   กํานัน /ผูใหญบาน             กรรมการหมูบาน
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4. ขอเสนอรูปการปกครองและบริหารแบบพิเศษเพื่อการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต จะสอดคลองกับลักษณะพิเศษ 3 อยาง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนําบวกกับระบบ

กฎหมายตามประเพณี (วิถีชีวิตอิสลามและมลายู) และระบบการศึกษาที่บูรณาการการศึกษาทาง

ศาสนากับสามัญ สามองคประกอบที่สําคัญของฐานชนชั้นนําแหงอํานาจในสังคมมุสลิมปตตานี 

ยะลาและนราธิวาส

4.1 การปกครองดวยตนเองหมายความวา การปกครองแบบที่ใหอํานาจผูนําทองถิ่นในการ

จัดการดวยตนเอง ชนชั้นนําทางศาสนาและผูนําทองถิ่นควรมีอํานาจในการปกครองทองถิ่น 

องคประกอบคือมีชนชั้นนําทองถิ่นชวยกันปกครองและบริหารหรือระบบสภาซูรอ ตัดสินใจโดย

ปรึกษาหารือรวมกันในสภาชุมชน (deliberative democracy/dialogue) การปกครองทองถิ่นและการ

กระจายอํานาจทองถิ่นอยางเต็มที่ เชนการเลือกต้ังทองถิ่นในระบบเดิมที่มีอยู โดยผสมผสานการ

เลือกต้ังและการเลือกสรรผูนําทองถิ่นในแบบสภาซูรอ รูปแบบที่อาจจะตามมาในอนาคตคือการใช

รูปการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครเชนการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด

4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามัญโดยให

ทองถิ่นจัดการดูแลกันเอง มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต และแผน

ยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ในอดีต รัฐไทยมองวาระบบการศึกษาด้ังเดิมของปตตานี

เปนตัวสรางความเขมแข็งของอัตลักษณมลายูมุสลิมปตตานี จึงเขามาเปลี่ยนระบบการศึกษาและ

กดดันใหยอมรับอัตลักษณ แตในปจจุบันสถาบันการศึกษาควรจะเปนศูนยการสรางอัตลักษณ

ผสมผสานหลากหลายทางวัฒนธรรมและสรางชนชั้นนําใหม ระบบการศึกษาทั้งระดับตาดีกา

ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรเปนระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสายสามัญ

ผานระบบการวางแผนรวมกันในแผนยุทธศาสตรการศึกษา และรวมกันในการทํางานผานเวทีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และการปกครองสวนภูมิภาค

4.3 พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก 

ยุติธรรมชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอํานาจการเมืองการ

ปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นไววางใจตออํานาจของกฎหมาย

สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและมั่นคงดวย ให

กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให

สามารถอํานวยการใหเกิดการใชกฏหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามแนวทางเมื่อมี

การกําหนดวา “พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพงบรรพ 5-6 วาดวยครอบครัวและมรดกใชบังคับ

ต้ังแต 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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การมีศาลทางศาสนาอิสลามใชบังคับตอประชากรมุสลิมจะชวยใหเกิดการจัดระบบ

การศึกษาอิสลาม การกําหนดหลักสูตรการศึกษาบูรณาการศาสนา หลักสูตรโรงเรียนตาดีกา และมี

บทบาทชวยสนับสนุนในการจัดการเร่ืองเงินอิสลาม เชนระบบเงินซากาต เปนตน 

5.  ระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2551 ตามโครงสรางใหมของกฏหมายฉบับน้ีผูใหญบานมีอายุการดํารง

ตําแหนงจาถึงเกษียนอายุ 60 ป ควรมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความ

มั่นคงและมีสวนรวมมากขึ้น คณะกรรมการหมูบานจะเปนรูปสภาซูรอของหมูบาน เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาในระดับฐานราก คณะกรรมการหมูบานจะประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนงคือ

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก องคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกรในหมูบาน สวน

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหมจะมีผูนําศาสนา ผูนําปกครองทองถิ่น 

ผูนําธรรมชาติ และปลัดอําเภอเปนที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาน้ีจะตองทําหนาที่เหมือนสภาซู

รอชุมชน โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองคกรปกครองทองถิ่น และสภาประชาชนในระดับ

ภูมิภาคที่ต้ังขึ้นมา นอกจากน้ี หนวยการปกครองทองที่ควรจะมีหนวยงานในดานความยุติธรรม

ชุมชนในระดับหมูบานโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําใหเกิดการยุติธรรมทางเลือก 

ในอีกดานหน่ึงระบบการปองกันชุมชนจะตองมีชุดชรบ . และตํารวจชุมชนเพื่อสนับสนุน

กระบวนการยุติธรรมในหมูบาน พรอมกันน้ันก็จะมีที่ปรึกษาเทตนิคทางการทหารและความมั่นคง

โดยทหารหนวยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบัติการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณีที่มีปญหาความ

มั่นคง ในกระบวนการดังกลาว หนวยการปกครองทองที่เปนฐานสนับสนุนการปกคารองทองถิ่นและ

การปกครองสวนภูมิภาคโดยขึ้นตอจังหวัดและอําเภอในแบบเดิม แตจะสนับสนุนในดานการพัฒนา

และความมั่นคง 

        หนวยปกครองทองท่ี

คณะกรรมการหมูบาน (กม.)

ระบบการปองกันตนเองของชุมชน

 ระบบยุติธรรมชุมชน
ที่ปรึกษาความม่ันคง

ทางการทหาร

ตํารวจชุมชน

ชุดรักษาความสงบหมูบาน

คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา

ในชุมชน (สภาซูรอ)
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นอกจากน้ีระบบการปกครองพิเศษยังตองมีความหลากหลายเชื่อมโยงเปนกลุมของระบบ

ยอยอีกหลายระบบที่สะทอนการตอสูทางสัญลักษณ ระบบยอยรองรับน้ีมุงไปสูเปาหมายเดียวกันคือ

ปลดเปลื้องภาวะการตอสูแยงชิงสัญลักษณเพื่อแกปญหาความยุติธรรมในทางสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมไปพรอมๆกัน ระบบยอยเหลาน้ีไดแกระบบการบริหารในพื้นที่พิ เศษที่ซับซอน

ประกอบดวยระบบผูนํา ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบการศึกษา ระบบราชการ 

ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแยงและความมั่นคงในชุมชน 

รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน ระบบยอยในที่น้ีประกอบดวย 10 ระบบเปน เกาะ

กันเหมือนรังนก (nested model) ซึ่งจะชวยอํานวยความยุติธรรมและแกความขัดแยงในจังหวัด

ชายแดนใตในที่สุด   

ระบบพิเศษยอย ลักษณะพิเศษของการบริหารและการเมือง

1. ระบบการบริหารพื้นที่พิเศษ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (regional organization)

2. ระบบผูนํา สภาประชาชน หรือสภาทองถิ่น หรือสภาอูลามะ

3. ระบบการปกครองทองถิ่น ผสมผสานการเลือกต้ังในระบบเกาหรือสภาซูรอ สภาวิชาชีพ

4. ระบบยุติธรรม ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบกฎหมายแบบอิสลาม

5. ระบบการศึกษา ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งทางสามัญและศาสนาคุณธรรม

6. ระบบราชการ ระบบราชการแบบที่เปนตัวแทนตามสัดสวนประชากรในทองถิ่น

7. ระบบพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น การลงทุนพิเศษในระบบเศรษฐกิจแบบมุสลิมโดยใหองคกรปกครอง

ทองถิ่นรับผิดชอบ

8. ระบบวัฒนธรรม การใชระบบสองภาษาในสถานที่ราชการและในโรงเรียน

9. ระบบการจัดการชุมชน ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและสานเสวนาความขัดแยงในชุมชน

10. ระบบสวัสดิการ กองทุนชุมชน กองทุนสหกรณแบบไรดอกเบี้ย องคกรซะกาต

กลาวโดยสรุป เพื่อใหไดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่ เหมาะสมแนวคิดที่ไดมาจาก

การศึกษาก็คือการผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นที่สอดคลองกับลักษณะ

พิเศษของการเมืองการบริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรือ

งบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มีทั้งองคประกอบพรอมกับการกระจาย

อํานาจ กลาวในอีกแงหน่ึงก็คือการกระจายอํานาจตองทําในลักษณะผสมผสานที่ดึงเอาองคประกอบ

ในเน้ือหารูปแบบการปกครองทองถิ่นในระดับยอยหรือจุลภาคมาประสานกับการบริหารจัดการที่ดี

หรือหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ดึงเอาองคประกอบในดานเอกลักษณทางวัฒนธรรม และหลัก

คุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนในระดับ
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ยอยคือระดับตําบลและหมูบาน ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการคลังและการบริหารงานที่

ดีที่เกิดจากการประสานหนวยยอยเหลาน้ีเขาเปนหนวยใหญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในรูป

ทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตโดยไมขัดกับหลักการรัฐเด่ียวของประเทศไทย 
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