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งานศึกษาชิน้นี้มุงจะศึกษาถึงพัฒนาการทางการเมืองของรัฐกลันตันและตรังกาน ู  ในชวงที่รัฐทั้งสองตอง
เผชิญหนากับการขยายอิทธิพลของสยามและอังกฤษ และการปรับเปล่ียนจากรูปแบบการปกครองของรัฐจารีต
เขาสูระบบการบริหารราชการแบบตะวันตก ประเด็นสําคัญคือ ศึกษาการตอบสนองและการปรับตัวของผูนํา
พื้นเมืองของรัฐทัง้สอง ความพยายามในการรักษาผลประโยชน และผลที่มีตอพัฒนาการทางการเมอืงเปนการศึกษา
เปรียบเทียบที่ชี้ใหเห็นรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงและการปรบัตัวที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละรัฐ   ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการทําความเขาใจถึงบริบทของทองถิ่นไดมากขึ้น 

 วิธีการศึกษาเปนการประมวลความรูและวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตร โดยแบงการศึกษาเปน   
3 ประเด็น  ประเด็นแรกศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของกลันตันและตรังกานูภายใตระบบ
ประเทศราชของสยามในคริตสศตวรรษที่ 19 ประเด็นที่สองและสามศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครองของตรังกานูและกลันตัน ภายใตระบบผูแทนและระบบที่ปรึกษาของอังกฤษในตอนตนคริตส
ศตวรรษที่ 20 
               ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวที่เกิดขึ้นในรัฐกลันตันและตรังกานูตอการแทรกแซงของอํานาจจาก
ภายนอกแสดงถึงลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น ในกรณีของรัฐตรังกานูผูนําของรัฐสามารถใชโอกาสจากการที่
สยามไมเขามายุงเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐพัฒนาตนเองใหเขมแข็ง พรอมกันนั้นก็ไดใชประโยชนจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจตักตวงผลประโยชนใหกลุมของตนเอง  ความแข็งแกรงที่มีอยูในคริสตศตวรรษที่ 19 ทําใหผูนําของ
รัฐตรังกานูสามารถตานทานการเขาแทรกแซงของอังกฤษหลัง ค.ศ. 1909 ไดระยะหนึ่งโดยจัดการปฏิรูปการ
ปกครองภายในดวยตนเองและไมรับการเขามาของที่ปรึกษาชาวอังกฤษ อยางไรก็ตามมาตรการในการปฏิรูปซึ่งมี
จุดมุงหมายหลักในการรักษาผลประโยชนของกลุมผูนําไมเพียงพอที่จะทําใหการประสิทธิภาพและจึงเปนชองทาง
ใหอังกฤษเริ่มกระชับอํานาจไดในที่สุด สวนกลันตันนั้นความแตกแยกภายในของกลุมผูนําและการปกครองอยาง
เขมงวดมากกวาของสยามทําใหกลุมผูนํายังคงออนแอ รัฐนี้จึงตองเผชิญกับการปฏิรูปที่สยามดําเนินการภายใต
คําแนะนาํของอังกฤษมาตั้งแต ค.ศ. 1902 และปรับเปล่ียนอยางรวดเร็วหลัง ค.ศ. 1909 สงผลใหสังคมมลายู
ในกลันตันปรับตัวดวยการยึดเหนี่ยวศาสนาอิสลามมากขึ้น   นอกจากนั้น ในทั้งสองรัฐศาสนาอิสลามกลายเปน
ทางออกของประชาชน     ที่ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง   ดังนั้น ดวยความสัมพันธที่ครูสอนศาสนามีตอ
ประชาชนจึงทําใหพรรค     การเมืองที่เนนไปในแนวทางของอิสลามอยางเชน พรรค PAS (Parti-Islam Se 
Malaysia) กาวเขามามีอทิธิพล      อยูในเขตพื้นที่รัฐกลันตันและตรังกานูในปจจุบันนี้ 
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             The aim of this study is to look at the political development of Kelantan and Trengganu 
during the 19 – 20th Centuries, aperiod in which saw the expansion of Siamese and British influence 
into these states. The study concentrates on the reaction and accommodation of the Malay elite, 
their attempt to control and protect their interests, and the way in which the interaction between the 
Malay elite and outside forces affected political development of the areas. It is hope that by looking 
comparatively at changes which occurred in these two states, a local perspective can be reach. 
              The method used in this study is historical approach and analysis. The content is devide 
into three main issues. The first issue concentrates on political development in Kelantan and 
Trengganu under the Siamese prathesaraj system during the 19th Century. The second and third 
issues compare political and administrative change after 1909 when the ‘British Agent’ and ‘British 
Advisor’ Systems were introduce. 
 The result of this study confirms that local variation exists as far as the reaction and 
adaptation to external influence were concerned. For Trengganu, the relative lack of Siames 
interference into her internal affairs during the main part of the 19th century gave the local elite an 
opportunity to strengthen themselves. They were able also to gain economic advantage given by 
the expansion of local economy. This acquire strength enabled them to withstand the pressure 
exerted by the British after 1909 by introduce their own political reforms and refusing to admit the 
British Adviser. Nevertheless, reforms that aimed mainly at preserving elite interests were not 
enough to create administrative efficiency. This gave the British a chance to interfere and eventually 
gain political control in Trengganu. The Kelantan elite, on the other hand, weakening by internal 
strife and continued Bangkok surveillance, was unable to consolidate and withstand both Siamese 
and British influence. The State was put through British – advocate reform since 1902 and change 
were rapid. The Malay society in Kelantan reacted in the only way they could by embracing Islam 
more strongly. In both states, Islam became the salvation for the masses, who had been adversely 
affected by political change and reforms. This is the reason why Islam has been and is still the 
contending force in local politics of Kelantan and Trengganu to this day. 
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ประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน 
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อาจารยเพ็ญนภา จันทรหอม  ผูชวยศาสตราจารยจุรีรัตน บัวแกว อาจารยบัญชา สําเร็จกิจ  และ                     
อาจารยพรปวีณ   ศรีงาม แหง ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ขอกราบขอบพระคุณคําแนะนําของ ดร. จรัญ มะลูลีม แหงคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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ขอขอบคุณคําแนะนําและความหวงใยของอาจารยวรพร ภูพงศพันธ อาจารยอภินันท สงเคราะห  
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บทท่ี 2 
 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของกลันตันและตรังกาน ู
 
 รัฐกลันตันและตรังกานูตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ใกล
เสนศูนยสูตรซึ่งเปนเขตรอน  ทําใหมีภูมิอากาศรอนชื้น  ฝนตกตลอดป   และไมมีฤดูแลงใหเห็น
อยางชัดเจน  พื้นที่สวนใหญของกลันตันและตรังกานูเปนเทือกเขาสลับซับซอน  มีเทือกเขาโกรบู
ซ่ึงเปนเทือกเขายาวที่สุดในประเทศมาเลเซียพาดผานจากรัฐกลันตันไปยังรัฐเนกรี  เซมบิลัน  แบง
พื้นที่ของมาเลเซียออกเปนดานตะวันตกและตะวันออก  มียอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตอยูในเทือกเขานี้  คือ  ภูเขากูหนุงตาหัน ที่มีความสูง  7,186 ฟุต1 ถัดจากเทือกเขานี้ไปทาง
ตะวันออกเปนที่ราบสูงลาดลงสูบริเวณท่ีราบชายฝงทะเลจีนใต มีแมน้ําสายสั้นๆหลายสายไหลจาก
เทือกเขาลงสูทะเล ทําหนาที่เปนเสนทางคมนามคมระหวางหมูบานที่ตั้งหลักแหลงบนที่ราบลุม
ริมน้ําเหลานี้กับเมืองทาปากแมน้ํา ลักษณะของทําเลที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตรทําใหรัฐทั้งสองมี
พื้นฐานเศรษฐกิจคลายคลึงกับรัฐบนคาบสมุทรมลายูสวนใหญ  กลาวคือ  เปนเมืองทาริมชายฝง
ทะเล       ทําการประมงและคาขาย  และมีทรัพยากรของปาและของทะเล  แมวาบทบาทของกลัน
ตันและตรังกานูในฐานะเมืองทาอาจไมเดนเทารัฐมลายูอื่นๆ เชน มะละกา ยะโฮร หรือปตตานี  แต
ตรังกานูก็เปนที่รูจักในฐานะเมืองทาพริกไทยและทองคํามาจนถึงประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 
นอกจากนั้นทั้งสองรัฐยังมีช่ือเสียงในฐานะแหลงผลิตผาฝายและผาไหมอีกดวย 
 รัฐตรังกานูมีอาณาเขตติดกับทะเลจีนใตทางตะวันออก ติดกับรัฐกลันตันทางตอนเหนือ
และตะวันตก  และติดกับรัฐปาหังทางตะวันตกและทิศใต  มีพื้นที่ทั้งหมด 12,995  ตารางกิโลเมตร  มี
ประชากรในปจจุบันประมาณ 1 ลานคน  เปนชาวมลายู 90% ที่เหลือเปนชาวจีน  อินเดีย ไทย และ
เชื้อชาติอ่ืนๆ  มีเมืองกัวลา  ตรังกานู (Kuala  Terengganu)  เปนเมืองหลวง  แบงเขตปกครอง     เปน 
7 เขต คือ เบอซุต (Besut), ดูงุน (Dungun), ฮูลู ตรังกานู (Hulu Terengganu), เกอมามัน (Kemaman), 

                                                        
 1สมมาตร  เพ็ญสูตร, “พัฒนาการของกลุมอิสลามนิยมในมาเลเซียตะวันออกระหวาง พ.ศ. 1900–
1957” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 7. 

8 
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กัวลา  ตรังกานู (Kuala Terengganu), มารัง (Marang) และเซอเตีย (Setiu)2  สวนรัฐกลันตันนั้นมี
พื้นที่ทั้งหมด 14,922 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 1.5 ลานคน  เปนชาวมาเลย 94% ที่
เหลือเปนชาวจีน, อินเดีย, ไทย  และเชื้อชาติอ่ืนๆ  มีเมืองโกตา  บารู (Kota  Bharu) เปนเมืองหลวง  
แบงเขตการปกครองเปน 10 เขต คือ โกตา บารู (Kota Bharu), ปาซิร มาส    (Pasir Mas), ตุมปท 
(Tumpat), ปาซิร ปูเตะฮ (Pasir Puteh), บาโจก (Bachok), กัวลา ไกร (Kuala  Krai), มาชัง 
(Machang), ตานะฮ เมอระฮ (Tanah Merah), เยอลี (Jeli)  และกัว มูซัง (Gua Musang)3 มีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศไทยและทะเลจีนใตทางตอนเหนือติดกับรัฐตรังกานูและทะเลจีนใตทางตะวนัออก
ติดกับรัฐเประทางตะวันตก  และติดกับรัฐปาหังทางทิศใต 
 

กลันตัน  และตรังกานูในหลกัฐานประวัตศิาสตร 
 

 เร่ืองราวในอดีตของกลันตันและตรังกานูกอนคริสตศตวรรษที่ 18 นั้นไมชัดเจน  แมวา
มีการกลาวถึงรัฐทั้งสองอยูในหลักฐานหลายชิ้น  แตก็ไมทําใหสามารถใหภาพของประวัติศาสตร   
ที่ตอเนื่องได  อยางไรก็ตามจากสิ่งที่ปรากฏในหลักฐานทําใหเชื่อไดวารัฐทั้งสองนาจะมีรากฐาน     
มาจากดินแดนเกาแกที่ชาวมลายูอพยพเขามาตั้งหลักแหลง ทั้งนี้เพราะชื่อของดินแดนที่เรียกวา   
กลันตันและตรังกานูนั้นไดปรากฏอยูในหลักฐานทางประวัติศาสตรรุนแรกๆมาจนถึงประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 15 ถึง 3 ประเภท  ไดแก  หลักฐานจีน หลักฐานชาวตะวันตก และหลักฐานพื้นเมือง  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
หลักฐานจีน 
 หลักฐานจีนถือเปนหลักฐานเกาแกที่มีการกลาวถึงกลันตันและตรังกานู เราทราบได
จากบันทึก Chu-fan-chin (Description of the Barbarians) ของ  Chao  Ju - Kua  ซ่ึงเปนผูควบคุมการคา
กับชาวตางชาติที่ Fu kien ไดเรียบเรียงบันทึกไวใน ค.ศ. 1225  มีการบรรยายถึงชื่อ  TONG-YA-
NONG  และ  KILANTAN  วาเปนเมืองทา 2 เมืองบนชายฝงตะวันออกของคาบสมุทรมลายู 

                                                        
2Trengganu  Government, Preliminary  Report  of  the  2000 [online], accessed  13 November  

2001.  Available  from  http://terengganu.gov.my/basic/da-laus.htm 
3Kelantan  Government, Kelantan in Brief [online], accessed 13 November  2001.  Available  

from  http://Kelantan.gov.my/georingkasbi.gtm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

10 

และเปนเมืองขึ้นของ SAN FO IS’I4  ตอมาใน ค.ศ. 1349 Wang Ta-Yüan  พอคาที่เขามาคาขายใน
ทะเลจีนใตไดเรียบเรียงบันทึก Tao-I-Chin-Iioh (Description of the Barbarians of  the Isles)  ก็มีการ
บรรยายถึงชื่อ CHI-LAN-TAN (Kelantan) TANG-CHIA-LU (Trengganu)5 หลังจากบันทึกของ 
Wang  Ta-Yüan  ผานไป 272 ป  Mao  Yüan - i  ไดเรียบเรียงบันทึก  Wu-pei-chin (Notes on  Military  
Preparation)  ขึ้นมาใน ค.ศ. 1621  มีการบรรยายถึงชื่อ Teng-ka-lo [Trĕngganu] และ Ko-lan-tan-
kong (Ku-lan-tan-chiang) [Kelantan]6 เอ็ม. ซี. เอฟเอฟ. เชฟพารด  (M. C. ff. Sheppard)   กลาวถึง
บันทึกของ Mao  Yüan - i   นี้อาจจะมีการรวบรวมขึ้นในชวงที่ขันที เชงโห (Cheng  Ho) เดินทางมา
มลายูในคริสตศตวรรษที่ 157 
 หลักฐานจีนทั้ง 3 ช้ินนี้ บอกใหเราทราบวาชาวจีนรูจักกลันตันและตรังกานู  ทั้งยังทราบวา
สถานที่ทั้ง 2 แหงเปนเมืองทาที่ทําการคา  เพียงแตการเรียกชื่ออาจจะไมเหมือนในปจจุบันแตยังมี
สําเนียงการเรียกที่ใกลเคียงกัน 
 
หลักฐานชาวตะวันตก 
 จากการทํางานวิจัยเกี่ยวกับภูมิศาสตรของ Ptolemy เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
Vol.I  ของ  Colonel  Gerini  ซ่ึงตีพิมพงาน  Researches  on  Geography  of  Eastern  Asia  ออกมา
ใน ค.ศ. 1909  ไดมีการตีความหมายของชื่อในแผนที่ของ Ptolemy ที่มีการทํากันประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 2 – 3 โดย  Gerini  กลาววา “Kõli  คือ Kelantan  เรียกใหถูกคือ Kalantan  ตอมา
เขตของประเทศที่ช่ือ  Kolo  หรือ  Ko-lo  Fu-sha-lo  มีการอธิบายไวในบันทึกรายปของราชวงศถัง 
(A.D. 618 – 907)”8 และแผนที่ของ  Ptolemy  ยังแสดงใหทราบถึงชื่อทาเรือ 2 แหง คือ Perimoula   
 
 
 

                                                        
 4Dato  Sir  Roland  Braddell, The  Study  of  Ancient  Times  in  the  Malay  Peninsula  and  
Straits  of  Malacca,  (Kuala Lumpur : Art Printing Works, 1980), 412. 
 5Paul  Wheatley, The  Golden  Khersonese (London : Oxford  University  Press, 1961), 79, 110. 
 6Ibid., 96 – 97. 
 7M. C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 7. 
 8Anker  Rentse, “History  of  Kelantan,” JMBRAS 12 (1934) : 45. 
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และ Kole  ช่ือแรกมีแนวโนมวาจะตั้งอยูที่ปากแมน้ําตรังกานู  ขณะที่ช่ือหลังมีการระบุโดย ดาโตะ 
เซอร โรลันด แบรดเดลล (Dato  Sir  Roland  Braddell)  ที่คาดวาจะเปนเกอมามัน (Kemaman)9 
 หลักฐานชิ้นตอมาคือ Suma Oriental ซ่ึงบันทึกโดย โตเม ปเรส (Tomè Pires) ซ่ึง        
ใชชีวิตอยูในมะละกา  ภายใตการปกครองของโปรตุเกส  ประมาณ ค.ศ. 1512 – 1514 เขาบันทึก     
เหตุการณในมะละกาชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 15 ไววา “…กษัตริยมูซัฟฟาห ชาห (แหงมะละกา) 
ไดครองชองแคบสิงคโปรกับเกาะบินตัง (Bintang)  และนําดินแดนทั้งหมดมาอยูใตอาณัติของเขา  
และเขาเดินทางไปทําสงครามกับกษัตริยของปาหัง  ตรังกานู (Talingano)  และปตตานี…”10 
 
หลักฐานพื้นเมือง 
 เราทราบถึงการปรากฏชื่อ กลันตันและตรังกานูจากจารึกเมืองกาลาสัน ค.ศ. 812 ใน
จารึกนี้ไดมีการกลาวถึงอาณาเขตของศรีวิชัยไววา “อาณาจักรศรีวิชัยมีประเทศราชตั้งอยูบนฝง
ทั้ งสองของคาบสมุทรมลายูปลายประเทศ  เชน  ปาหัง  ตรังกานู  กลันตัน  ตามพรลิงค 
(นครศรีธรรมราช) ครหิ (ไชยา)  ลังกาสุกะ  เกดะ (ไทรบุรี)  กระตักโกละ (ตะกั่วปา)  ปบผาละ”11 
และจาก History of  Sri  Vijaya  ของ นิลันทา สัสตรี (Nilanta Sastri) มีการบรรยายถึงรัฐใตอาณัติของ 
San-fo-ts’l (ศรีวิชัย)  ซ่ึงรายชื่อทั้งหมดมีการระบุและตีความโดยนักวิชาการสมัยใหมมี 15 รัฐ คือ 
P’ong-Föng (Pahang), Tong-ya-nöng (Trengganu), Ling-ya-ssi-kia (Lengkasuka), Ki-lan-tan 
(Kelantan), Fo-lo-am (South Selanger), Ji-lo-t’ing (Jelulong), Tan-ma-ling             
(Tãmaralinga, Ligor), Kia-lo-hi (Grahi), Pa-lin-fong (Palembang), Sin-t’o (Sunda), Kien-pi 
(Kampar), Lan-wu-li (Lamuri ; Atjeh)  และ Silon (Ceylon)12 
 ในพงศาวดารของอาณาจักรมัชปาหิตที่เรียกวา Desawarnana  หรือเรียกวา                
Nãgarakrtãgama  มีการจัดทํารายชื่อรัฐประเทศราชใน ค.ศ. 1365  ภายหลังจากมัชปาหิตชนะ
สงครามตอ Tumasek ใน ค.ศ. 1360 มีการกลาวถึง “…ดินแดน Pahang (หมายถึงคาบสมุทรมลายู) 

                                                        
 9M. C. ff. Sheppard, “A  Short  History  of  Trengganu,” JMBRAS 22 (June  1949) : 1. 
 10Armando  Cortesão, ed., Suma  Oriental (London : Hakluyt Society, 1994), 244. 
 11ตรี อมาตยกุล, “เมืองนครศรีธรรมราช,” ใน เรื่องเมืองนครศรีธรรมราช, พิมพครั้งที่ 3 (พระนคร : 
กรมการทหารสื่อสาร, 2510. พิมพเปนอนุสรณงานฌาปนกิจศพ นางตลับ  จันทราทิพย), 7.  
 12K. A. Nilanta  Sastri, History  of  Sri  Vijaya (Madras : University  of  Madras, 1949), 90. 
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วามีสถานที่สําคัญไดแก Hujung  และ Nedini, Lengkasuka และ Sai เชนเดียวกับ  Kalanten  และ 
Tringgano, Nasor, Paka…”13 
 จากเรื่อง “เมืองสิบสองนักษัตร” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใตไดอางพงศาวดาร
เมืองนครศรีธรรมราช และประวัติศาสตรทองถ่ินวา เมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 (ประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 13 – 14) มีพระยาศรีธรรมโศกราชตั้งสถาน ณ หาดชายทะเลเปนเมืองใหญ  ช่ือ
เมืองนครศรีธรรมราชมหานคร  แลวไดขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง  มีเมืองขึ้นรอบอาณา
เขตราว 12 เมือง แตละเมืองกําหนดใหใชสัตวประจําปเปนตราของเมืองนั้นๆ ไดแก  สายบุรี (ปชวด 
– หนู), ปตตานี (ปฉลู – วัว), กลันตัน (ปขาล – เสือ), ปาหัง (ปเถาะ – กระตาย), ไทรบุรี          (ปมะโรง 
– งูใหญ), พัทลุง (ปมะเส็ง – งูเล็ก), ตรัง (ปมะเมีย – มา), ชุมพร (ปมะแม – แพะ),            บันไทยสมอ 
(ปวอก – ลิง),  สะอุเลา (ประกา – ไก),  ตะกั่วปา (ปจอ – หมา)  และกระบุรี            (ปกุน – 
หมู)14 
 หลักฐานพื้นเมืองอีกชิ้นหนึ่งที่ถือไดวามีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรของ
โลกมลายู  คือ เซอจาระซ  เมอลายู (Sejarah  Melayu  หรือ  Malay  Annals)  ซ่ึงรวบรวมโดย      ตุน  
ศรีลานัง (Tun  Seri  Lanang) เสนาบดีรัฐยะโฮร  ใน ค.ศ. 161215 เปนเรื่องราวของมะละกาชวง
คริสตศตวรรษที ่ 15 มีการกลาวถึงตรังกานูไวในฐานะรัฐมลายูรัฐหนึ ่งซึ ่งมีอาณาเขต            
ติดตอกับอาณาจักรมะละกา โดยในรัชสมัยของสุลตานมูฮัมหมัด ชาห (Sultan Muhammad  Shah  
ครองราชยราว ค.ศ. 1423) มะละกาเปนเมืองที่ยิ่งใหญ  มีอาณาเขตทางตะวันตกไปถึง Bruas  Ujong  
และมีอาณาเขตทางตะวันออกไปถึง Trengganu  Ujong  Karang…”16 และอีกตอนหนึ่ง     ที่มีการ
กลาวถึง  คือ การกําหนดเขตแดนของปาหังซึ่งตอกับตรังกานู   โดยพงศาวดารไดบันทึกไววาในรัช
สมัยของสุลตานมันซูร (Sultan  Mansur  Syah  ครองราชย ค.ศ. 1459 – 1477)  “…สุลตาน 
 
 

                                                        
 13Mpu  Prapañca, Desawarnana (Nãgara Krtãgama), trans. Stuart Robson (Leiden : KITLV  
Press, 1995), 5, 34. 

14สุทธิวงศ  พงศไพบูลย, “เมืองสิบสองนักษัตร,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 13 (2542) : 
6155. 

15ชุลีพร  พงศสุพัฒน, “Sejarah Melayu (เซอจาระฮ เมอลายู) กับขอคิดเกี่ยวกับความตอเนื่องของรัฐ
และเชื้อสายราชวงศกษัตริยในคาบสมุทรมลายู,” วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 13, 2 (2534) : 19. 

16C. C. Brown, trans., Sejarah Melayu : Malay Annals (Kuala  Lumpur : Oxford  University  
Press, 1970), 49. 
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 มันซูรมอบราชามูฮัมหมัดใหแกศรี  บิจา  ดิราชา    และส่ังเขาใหจัดการนําราชามูฮัมหมัดไปแตงตั้ง
ใหเปนผูปกครองรัฐปาหังซึ่งจะมีอาณาเขตจาก Sedili  Besar  ถึง Trengganu”17  จากคํากลาว  ทั้ง
สองดูเหมือนวาตรังกานูยังคงเปนดินแดนที่เปนอิสระจากมะละกา  อยางไรก็ตามหลังจาก      รัช
สมัยของสุลตานมันซูร  ตรังกานูและกลันตันจะไดรับการกลาวถึงในฐานะรัฐที่เปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรมะละกามากขึ้น  รวมทั้งมีการกลาวถึงการโจมตีกลันตันดวย18 
 หลักฐานทั้ง 3 ประเภทที่มีการกลาวถึงกลันตันและตรังกานู ทําใหสันนิษฐานไดวา 
กลันตันและตรังกานูนาจะมีการปรากฏมาตั้งแตสมัยอาณาจักรศรีวิชัยในฐานะรัฐใตอาณัติ              
ตามจารึกเมืองกาลาสัน (ค.ศ. 812) นั่นคือ เมืองทั้ง 2 ไดปรากฏมากอนคริสตศตวรรษที่ 9             
และจากหลักฐานจีนชวยใหทราบวาเมืองทั้ง 2 เปนเมืองทาคาขายทางชายฝงทะเลตะวันออก      
ของคาบสมุทรมลายู  นอกจากนี้หลักฐาน เชน Suma  Oriental, Nãgarakr ฺtãgama, พงศาวดาร         
เมืองนครศรีธรรมราช  และเซอจาระฮ เมอลายู ชวยยืนยันถึงการปรากฏอยู จริงของ                  
กลันตันและตรังกานู และมีความสัมพันธเกี่ยวของกับอาณาจักรมัชปาหิต อาณาจักรมะละกา  เมือง
นครศรีธรรมราชและปตตานี 
 

ตรังกานูและกลันตันกอนครสิตศตวรรษที่ 18 
 
 พรรณงาม  เงาธรรมสาร ไดกลาวไวในงานศึกษาชิ้นหนึ่งวาตรังกานูและกลันตัน           
นาจะเปนรัฐมลายูเกาแกที่มีความสัมพันธกับสยามมาชานาน  หลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งที่กลาวถึง
เร่ืองราวของตรังกานู คือ จารึกหินที่มีอายุประมาณ ค.ศ. 1303 หรือ 1386 พบที่กัวลา  บรัง (Kuala  
Berang) โดยชาวอาหรับใน ค.ศ. 1897 ซ่ึงเขียนเปนภาษาอาหรับและกลาวถึงการแพรขยายของ
ศาสนาอิสลามบนคาบสมุทรมลายู  จารึกนี้ไดกลาวถึงผูปกครองตรังกานูที่มีตําแหนงวา “Telanai” 
ซ่ึงอาจจะเกี่ยวของกับราชาแหงจัมบี (บนเกาะสุมาตรา) ที่ช่ือวา สุลตานเตอลาไน (Sultan Telanai) ผู
ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากสยามใหขึ้นเปนผูปกครอง19 ในกรณีของกลันตันไดมีการกลาวถึง 

                                                        
17Brown, Sejarah Melayu : Malay Annals, 89 - 90. 
18Ibid., 107 – 108, 125 - 126. 
19Phan-Ngam  Gothamasan, “Some  Aspects  of  the  Political  and  Economic  Systems  of  the  

Nineteenth  Century  Northern  Malay  States : Kedah, Kelantan and Trengganu A  Comparative  View,” J.S.S.  
72 (1984) : 154. 
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กําเนิดของรัฐที่สัมพันธกับปตตานี ซ่ึงปตตานีเองก็มีความเกี่ยวของกับอยุธยา โดยพระบรมราชา    
ที่ 1 ทรงมีพระสนมเปนชาวปตตานี20  ดังที่ เติงกู กาลิด บิน เติงกู เบนดาฮารา กลันตัน (Tengku  
Khalid  bin  Tengku  Bendahara  Kelantan)  ไดบรรยายไววา 

…บรรพบุรุษราชวงศปจจุบันของกลันตัน  มาจากลูกชายของรายาที่มาจากการขาม
ทะเลแลวเรือแตก  จนไดรับการชวยเหลือจากปลา ikan  ka-kachang (ikan  alu-alu) 
นํามา   ขึ้นฝงจนไดเปนผูปกครอง  และไดรับการขนานนามเปน Raja  di  Patai’ni  
ตอมารายา         มีลูกชาย 2 คน คนโตไดปกครองปตตานี ตอมารายาเห็นทะเลตอจาก
ดินแดนทางใตสองแสง  เขาจินตนาการถึงประเทศที่สวยงาม และเปลงเสียงรอง Kilat-
kilatan! ตอมาชื่อของประเทศคือ Kelantan และรายาเดินทางไปกลันตันพรอมลูกชาย
คนเล็ก  พรอมกับกลาว มันเปนการเหมาะสมอยางมากตอการประกาศใหลูกชายเปน
ผูปกครองของที่นี่  และเราจะใหช่ือวาประเทศ  Kilatan21 

ประมาณชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 และตนคริสตศตวรรษที่ 14 รัฐไทยที่ตั้งมั่นที่สุโขทัยและ
อยุธยาเริ่มใหความสนใจตอดินแดนทางใต  และนครศรีธรรมราชกลายเปนเมืองที่เปนตัวแทนของ
อยุธยาในการดูแลหัวเมืองมลายูที่เปนประเทศราช  บันทึกของโตเม  ปเรส   ในคริสตศตวรรษที่ 16 
กลาวถึง ‘ผูสําเร็จราชการ’  ที่นครศรีธรรมราชซึ่งควบคุมดินแดนตั้งแตอยุธยาลงมาถึงแหลมมลายู  
รวมทั้งปาหัง  ตรังกานู  กลันตันและปตตานี22 
 แมวากลันตันและตรังกานูอาจมีความสัมพันธและตกอยูภายใตอํานาจของสยาม         
มาแตดั้งเดิม แตความเปลี่ยนแปลงก็ไดเกิดขึ้นที่ทําใหรัฐทั้งสองสรางความสัมพันธกับรัฐมลายูอ่ืนๆ
ทางตอนใตมากขึ้น  ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ศาสนาอิสลามซึ่งแพรเขามาใน  
คาบสมุทรมลายูและกลุมเกาะอินโดนีเซียในคริสตศตวรรษที่ 13   ในความเปนจริงศาสนาอิสลาม
ปรากฏอยูในบริเวณนี้มากอนหนานั้น เราทราบไดจากหลักฐานที่มีการกลาวถึงชาวอาหรับที่มาคาขาย
ยังตะวันออกไกลตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 8 เปนอยางชาไดมีการเดินทางไปถึงประเทศจีนและ         
 

                                                        
20A.Teew and D.K. Wyatt, Hikayat Patani : The Story of Patani (The Hague : Martinus Nijhoff, 

1970), 5. 
21อาหมัด  ฟตฮี  อัล – ฟาตานี, ประวัติศาสตรปตตานี, แปลโดย  นิก  อับดุล  รากิ๊บ      สิริเมธากุล 

(ปตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต
ปตตานี, 2543), 6. 

22Barbara  Watson  Andaya  and  Leonard  Y.  Andaya, A  History  of  Malaysia,    2nd ed. (China : 
Palgrave, 2001), 66. 
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มีรายงานเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมของชาวอาหรับ – เปอรเซีย ตั้งกระจายอยูทั่วไปตามเมืองทาริมฝง
ทะเลตะวันออกกลางไปถึงจีน  ส่ิงนี้แสดงใหทราบวา มีชุมชนพอคามุสลิมอยูในเมืองทาของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเชนกัน23 แตชุมชนพอคาเหลานี้มักจะแยกตัวเองออกจากชาวพื้นเมืองไมปะปน
สมาคมกับพวกที่ไมใชมุสลิม  ทําใหศาสนาอิสลามนับจากชวงคริสตศตวรรษที่ 8 ยังไมแพรหลาย
มากนัก  และจนกวาจะถึงคริสตศตวรรษที่ 13  จะปรากฏหลักฐานแสดงถึงการกระจายตัวของศาสนา
อิสลามตามเมืองทาตางๆอยางเห็นไดชัด 
 เมืองแรกที่มีหลักฐานปรากฏวาเปนรัฐอิสลาม  คือ  เปอรลัค (Perlak) บนชายฝง
ตะวันออกของสุมาตรา  ชวง ค.ศ. 1292 มารโคโปโล   เดินทางผานเมืองนี้และรายงานวา  เปนเมืองที่
ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม และอีกเมืองหนึ่งคือ ปาไซ (Pasai) ซ่ึงมีการจารึกบนหลุมฝงศพของ
ผูปกครอง ลงจารึก ค.ศ. 1297 มีการจารึกชื่อผูปกครองโดยใชภาษาอาหรับ สวนอิบน  บาตูตะ (Ibn  
Batuta) ที่เดินทางมาเยือนสมุทร – ปาไซใน ค.ศ. 1345 บรรยายวา สุลตานปาไซ  สงเสริมการศึกษา
เลาเรียนศาสนาอิสลาม และปาไซกลายเปนศูนยกลางการเผยแพรการศึกษาเลาเรียนศาสนาอิสลาม
ของภูมิภาคนี้เมื่อถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 1424 จากจารึกตรังกานูที่กลาวถึงผูปกครองตาํแหนง Telanai  
ซ่ึงมีที่มาจากสุมาตราตอนเหนือ แถบเมืองจัมบี และไดมาปกครองตรังกานู ทําใหเปนไปไดวาดนิแดน
นี้มีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา และก็เปน     ความจริงวาบริเวณ
ปตตานี กลันตันและตรังกานูเปนเมืองเกาแกที่เชื่อมเสนทางการคาจาก            ทะเลจีนใตไปยัง
มหาสมุทรอินเดีย   ดังนั้นจึงไมนาแปลกที่จะพบหลักฐานวา ตรังกานูอาจเปนเมืองทาแหงแรกๆบน
คาบสมุทรมลายูที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามตามอยางปาไซ  โดยมีหลักฐานถึงการปรากฏของ
ศาสนาอิสลามและบรรยายเรื่องบทลงโทษตามกฎหมายอิสลามที่ตรังกานูตั้งแตประมาณ ค.ศ. 1386  
เปนอยางชา25 
 อยางไรก็ตาม รัฐที่ถือไดวามีบทบาทสําคัญตอการเผยแพรศาสนาอิสลามในคาบสมุทร
มลายู คือ มะละกา  นับแตผูปกครองเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามชวงคริสตศตวรรษที่ 15 มีการ
ดึงดูดพอคามุสลิมใหมาคาขายที่มะละกา ดวยการสรางที่พัก สุเหราใหกับพอคามุสลิม         
 

                                                        
23ดลมนรรจน  บากา และคนอื่นๆ, “ศาสนาอิสลามในภาคใต,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 15 

(2542) : 7394. 
24Nicholas  Tarling, ed., The  Cambridge  History  of  Southeast  Asia  Volume One (Singapore : 

Cambridge  University  Press, 1992), 513. 
25สมมาตร  เพ็ญสูตร, “พัฒนาการของกลุมอิสลามนิยมในมาเลเซียตะวันออกระหวาง ค.ศ. 1900 – 

1957,” 13. 
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ซ่ึงมีอิทธิพลตามเสนทางการคาจากยุโรปจนถึงหมูเกาะโมลุกกะ มะละกากลายเปนรัฐอิสลาม           
ที่ทําหนาที่เผยแพรศาสนานี้ออกไปสูดินแดนอื่นๆบนคาบสมุทรมลายูและรับบทบาทแทนปาไซ              
ในการเปนศูนยกลางศาสนาอิสลาม  มะละกาไดเริ่มขยายอิทธิพลไปยังดินแดนที่อยูใกลเคียง เชน 
รัฐมุสลิมตามชายฝงตะวันตกและตะวันออกของคาบสมุทรมลายู ไดแก เประ  เกดะห  ปาหัง  กลันตัน  
ตรังกานู และปตตานี รวมทั้งรัฐมุสลิมบนเกาะสุมาตรา ตลอดจนบรูไนที่ รับศาสนาอิสลาม        
เนื่องจากไดติดตอทําการคากับมะละกา เปนตน บรรดารัฐเหลานี้ไดยึดถือรูปแบบราชสํานักมะละกา
เปนแบบอยางของราชสํานักของตน  และยึดถือมะละกาเปนตัวอยางสําหรับรัฐอิสลาม26 ดังนั้น  
ผลกระทบสําคัญอยางหนึ่งของการเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใตของศาสนาอิสลามคือ ดึงชุมชน         
ชาวมลายูที่กระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆใหมีความรูสึกถึงความเปนกลุมวัฒนธรรมเดียวกัน          
นั่นคือเปนสวนหนึ่งของชุมชนมลายู – มุสลิม ชวงตอมาศาสนาอิสลามจะกลายเปนเครื่องมือสําคัญใน
การรวมตัวกันตอตานอิทธิพลของชนชาติอ่ืนๆ รวมทั้งโปรตุเกสที่เขามายึดมะละกาใน ค.ศ. 1511 
 เร่ืองราวของตรังกานูและกลันตันจึงเริ่มปรากฏในความสัมพันธกับมะละกาและ         
รัฐมลายูอื่นๆดวย  พงศาวดารมลายู (Sejarah  Melayu) ไดเลาถึงการสิ้นสุดของผูปกครอง           
ตรังกานูที่มีตําแหนง Telanai ในคริสตศตวรรษที่ 15 วา ใน ค.ศ. 1478   Telanai  Trengganu          
ไดมาแสดงความเคารพตอสุลตานอเลาดิน  ริยัต  ชาห (Alauddin  Riayat  Syah  ครองราชย 1478 – 
1488)  ในโอกาสที่ขึ้นครองราชยและกลายเปนผูที่สุลตานโปรดปรานมากผูหนึ่ง  เหตุการณนี้ทําให
สุลตานมูฮัมหมัดแหงรัฐปาหังไมพอพระทัยโดยหาวาผูปกครองตรังกานูไปเฝาสุลตาน         มะละ
กาโดยไมบอกตน (เสมือนจะกลาววาตรังกานูอยูในอํานาจของปาหัง)  สุลตานแหงปาหัง         จึงสั่ง
ใหคนไปฆาผูปกครองตรังกานูเสียชีวิต  เมื่อความทราบถึงสุลตานแหงมะละกา พระองค           จึง
ส่ังใหลงโทษคนที่เปนผูลงมือฆาแตไมไดใหเอาผิดกับสุลตานแหงปาหัง27 ความตอนนี้อนุมาน     
ไดวาในสายตาของ มะละกา  ปาหังนาจะมีความสําคัญมากกวาตรังกานู  แตทั้งสองรัฐดูเหมือน     
จะยอมรับอํานาจของมะละกา  สําหรับกลันตันนั้น พงศาวดารไดกลาวถึงการโจมตีกลันตันของ
กองทัพมะละกาในรัชสมัยสุลตานมาหมุด (Sultan  Mahmud  Syah  ครองราชย 1488 – 1530) ซึ่งทํา
ให “เชื้อสายวงศกลันตันแตกสลายลง (และปอมของกลันตันแตก)” พงศาวดารยังไดเลา         
 
 

                                                        
26Andaya, A  History  of  Malaysia, 56 - 57. 
27Brown, Sejarah  Melayu : Malay  Annals, 107 - 108. 
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ตอไปวาพระธิดาสามองคของราชา กลันตันถูกนํามายังมะละกาและองคหนึ่งไดเปนพระสนมของ
สุลตานมีโอรส - ธิดา 3 องค28  
 ชวงเวลาหลังจากที ่อาณาจักรมะละกาถูกโจมตีโดยโปรตุเกสใน ค.ศ. 1511              
ไปจนถึงสิ้นศตวรรษที่ 17 เปนระยะที่เราไมทราบเรื่องราวความเปนไปของตรังกานูและกลันตัน 
เนื่องมาจากความวุนวายที่เกิดขึ้นในหมูรัฐบนคาบสมุทรมลายู    ทั้งจากการตอสูกับโปรตุเกสและ
ความขัดแยงกันเอง ราชวงศมะละกาที่ตั้งมั่นขึ้นใหมที่ยะโฮรไมสามารถทําหนาที่เปนศูนยกลางของ
โลกมลายู - มุสลิมไดตอไปเพราะถูกโจมตีทั้งจากโปรตุเกสและรัฐมลายูดวยกันอยางเชน        
อะเจะห ความวุนวายดังกลาวดูจะไมเกี่ยวของกับรัฐทั้งสองมากนัก29  ดังนั้นเปนไปไดวาชวงนี้              
เปนชวงเวลาที่ทั้งสองดินแดนดํารงอยูตอมาในฐานะเมืองทาและภายใตระบบบรรณาการอยาง
หลวมๆของอยุธยา30 
 

ตรังกานูและกลันตันในคริสตศตวรรษที่ 18 
 

ตรังกานู 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของตรังกานูในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 มีความชัดเจน
มากขึ้นและสัมพันธใกลชิดกับเรื่องราวของอาณาจักรยะโฮร  ดังที่ทราบแลววาหลังจากที่มะละกา
ถูกโปรตุเกสโจมตีใน ค.ศ. 1511 ราชวงศที่ปกครองมะละกาไดอพยพไปตั้งราชธานีใหมที่ยะโฮร      
ณ ที่นั้นไดมีสุลตานปกครองตอมาอีกหลายพระองคจนกระทั่งเกิดเหตุการณสําคัญขึ้นใน ค.ศ. 
1699 ซึ่งจะมีผลกระทบตอบรรดารัฐมลายูทั้งหลายเปนอยางมาก นั่นคือสุลตานมาหมุดแหงยะ
โฮร (Sultan  Mahmud  Syah 1685 – 1699) ถูกกลุมขุนนางลอบปลงพระชนม  จากนั้นเสนาบดีใหญ 
คือ เบนดาฮาราแหงยะโฮรไดรับการสถาปนาขึ้นเปนกษัตริย  ทรงพระนามวาสุลตานอับดุล  จาลิล  
ชาห (Sultan  Abdul  Jalil  Syah  1699 – 1719) การกระทําเชนนี้ถือเปนการทรยศตอกษัตริยซึ่งไม
เปนที่ยอมรับในโลกมลายู เหตุการณดังกลาวจึงเปดโอกาสใหคูแขงสําคัญของยะโฮรนั่นคือกลุม
ชาวมินังกาเบาจากซีอักบนเกาะสุมาตราสงกองทัพมาโจมตี โดยผูนําของ  
 
 

                                                        
 28Brown,  Sejarah  Melayu : Malay  Annals, 126.  

29M. C. ff. Sheppard, “A Short  History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 7. 
 30Andaya, A History of Malaysia,  65 - 71.  
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ชาวมินังกาเบาที่ช่ือวา ราชา กะจิล (Raja Kejil) อางตัววาเปนลูกนอกสมรสของสุลตานมาหมุด         
ที่ถูกปลงพระชนมไป  ราชากะจิลเอาชนะชาวมลายูที่ยะโฮรและมาตั้งราชสํานักอยูที่เกาะริเอาทาง
ตอนใตของยะโฮรพรอมทั้งแตงงานกับพระธิดาของสุลตานอับดุล  จาลิล  สุลตานอับดุล  จาลิลเองนั้น
ไดหนีไปอยูที่ตรังกานูและพยายามหาสมัครพรรคพวกจากรัฐมลายูทางเหนือและตะวันออก  ไดแก  
กลันตันและปาหัง  จุดนี้เองที่ดึงรัฐมลายูทางเหนือเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องราวของอาณาจักรมลายู
ทางใตอยางที่ไมเคยเปนมากอน 
 ตรังกานูในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 18 อยูภายใตการดูแลของผูนําทองถ่ิน (Territorial  
Chief)  และกลุมผูมีอันจะกิน (Orang  kaya) จํานวนหนึ่ง  ภายใตการอุปถัมภของสุลตานอับดุล จา
ลิลที่ล้ีภัยมาอยูที่ตรังกานู ราชวงศใหมของตรังกานูไดรับการสถาปนาขึ้นซึ่งจะเปนราชวงศที่สืบเชื้อ
สายมาจนทุกวันนี้  ตนราชวงศไดแกสุลตานไซนัล  อบิดีนที่1 (Sultan  Zainal  Abidin  I    
ครองราชย ค.ศ. 1725 – 1733) ซึ่งเปนอนุชา (คนละมารดา) ของสุลตานอับดุล จาลิล ไดรับการ
แตงตั้งเปน Paduka  Maharaja  ในชวง ค.ศ. 1719 – 1721 (ไมชัดเจนวาเมื่อใด)  และสถาปนาตนเอง
เปนสุลตานของรัฐตรังกานูเมื่อ ค.ศ. 172531 สุลตานอับดุล  จาลิลแหงยะโฮรถูกลอบ     ปลงพระชนม
ใน ค.ศ. 1721 แตยะโฮรภายใตสุลตานองคใหม คือ สุลตานสุไลมาน (Sultan  Sulaiman 1722 – 1760) 
ก็ยังใหความสนใจที่จะกระชับความสัมพันธกับตรังกานูตอไป  เมื่อสุลตานไซนัล  อบิดีนที่ 1 
สิ้นพระชนม  โอรสของพระองค คือ ราชา มันซูร (Mansur) ซ่ึงกําเนิดจากมารดา         ชาวปตตานี
และถูกเลี้ยงดูมาในราชสํานักของยะโฮรไดครองราชสมบัติใน ค.ศ. 1740 มีนามวาสุลตานมันซูร  
ซาห (Sultan  Mansur  Syah  ครองราชย ค.ศ. 1740 – 1793) 
 รัชสมัยของพระองคเปนชวงเวลาที่ตรังกานูเขาไปมีบทบาททางการเมืองในอาณาจักร   
ยะโฮรเปนอยางมาก  สุลตานมันซูรไดทําใหราชตระกูลตรังกานูกับยะโฮรมีความสัมพันธใกลชิด
กันมากขึ้นดวยการอภิเษกกับพระราชธิดาของสุลตานสุไลมาน  และธิดาของยัมตวน มูดา ดาเอ็ง เจอ
ลัก (Yam  Tuan  Muda  Daeng  Chela) ซ่ึงเปนชาวบูกิส  ยิ่งกวานั้นสุลตานมันซูรยังเสด็จไปพักที่
ราชสํานักที่ริเอาเปนระยะเวลานานๆ สวนสุลตานสุไลมานก็เสด็จมาเยือนตรังกานูบอยๆ32 กลาง            
คริสตศตวรรษที่ 18 เปนระยะเวลาที่ชาวบูกิสเขามามีบทบาทในราชสํานักยะโฮรเปนอยางมากจนอาจ
เรียกไดวาเปนผูมีอํานาจในการปกครองอยางแทจริง เหตุการณนี้สืบเนื่องมาจากการที่สุลตานสุไลมาน 
 

                                                        
31M.C. ff. Sheppard, “A  Short  History  of  Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 9-11. 
32แมรี่  ซี  เทิรนบุลล, ประวัติศาสตรมาเลเซีย  สิงคโปร  และบรูไน, แปลโดย  ทองสุก   เกตุ

โรจน  (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), 151. 
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ตองพึ่งพาผูนําชาวบูกิสในการสูรบกับราชากะจิลและชาวมินังกาเบา  แมวากําลังของชาวมลายูกับบู
กิสจะขับไลราชากะจิลไปจากอาณาจักรยะโฮรได  แตผลที่ตามมาคือ ผูนําชาวบูกิสเขามาปกครองยะ
โฮรรวมกับสุลตานสุไลมาน  โดยตั้งศูนยกลางอยูที่เกาะริเอา ชวงนี้จึงมีการพูดถึงอาณาจักร       ยะ
โฮรซ่ึงมีศูนยกลางวา อาณาจักรยะโฮร – ริเอา 
 อิทธิพลของชาวบูกิสสรางความไมพอใจใหกับผูนําชาวมลายู และผูที่มีบทบาทอยางมาก
ในการตอตานชาวบูกิสคือสุลตานแหงตรังกานู   ใน ค.ศ. 1746  สุลตานมันซูรเดินทางไปริเอาซึ่ง
ประจวบเหมาะกับการเสียชีวิตของยัมตวน  มูดา  ดาเอ็ง  เจอลัก  พระองคจึงเขาไปชักชวน  เรียกรอง
ใหเกิดความรูสึกเปนปฏิปกษกับชาวบูกิส สุลตานมันซูรกลายเปนผูนําของชาวมลายูในอาณาจักร   
ยะโฮร – ริเอา  และไดรับการสนับสนุนจากเบนดาฮารา ของปาหัง (Bendahara  of  Pahang)  กับ
ตําแหนงมะหงงของยะโฮร (Temenggong  of  Johor) อยางไรก็ตามการตอตานอิทธิพลของชาวบูกิส
โดยผูนําชาวมลายูนั้นไมประสบความสําเร็จ  สุลตานสุไลมานแหง ยะโฮร – ริเอา ยังคงปกครอง
รวมกับผูนําชาวบูกิสและทรงแตงตั้งดาเอ็ง  กัมบูยา (Daeng Kemboja) เปนยัมตวน มูดา  แทน  ดา
เอ็ง  เจอลัก 
 นับจาก ค.ศ. 1746 ไปเปนเวลา 14 ป สุลตานมันซูรทรงประทับอยูที่ริเอาเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจสําคัญ นั่นคือ การขับไลพวกบูกิสออกจากอาณาจักรยะโฮร33 พระองคนําบริวารจํานวนมาก       
มาจากตรังกานู และมอบภารกิจการดูแลปกครองตรังกานูใหแกบรรดาเสนาบดีของพระองคสุลตาน 
มันซูรดําเนินนโยบายตอตานชาวบูกิสหลายครั้ง ใน ค.ศ. 1746 เกิดสงครามกลางเมืองที่ซีอัก (Siak)  
ภายหลังจากรายา กะจิล (Raja  Kejil) ส้ินพระชนมใน ค.ศ. 1745 สุลตานมาหมุดแหงซีอัก            มา
ขอความชวยเหลือจากยะโฮร – ริเอา เพื่อกลับไปทวงบัลลังกคืนมาจาก รายา อะลาม (Raja Alam)34 
แตยัมตวน มูดา  ดาเอ็ง กัมบูยา  ปฏิเสธที่จะใหการชวยเหลือ  สุลตานมันซูรเกล้ียกลอมใหสุลตาน
สุไลมานสนับสนุนและขอความชวยเหลือจากดัตซ ดวยการเสนอความสะดวกทาง         การคาที่ซี
อักใหดัตซ เมื่อทําการรบกันปรากฏวาสุลตานสุไลมานและสุลตานมันซูรไมประสบ            
 
 
 

                                                        
33Shaharil  Talib, “The  Port  and  Polity  of  Trengganu During the Eighteenth and Nineteenth 

Centuries : Realizing of Potential,” in The Southeast Asian Port and Polity : Rise and Demise, eds. J. 
Kathirithamby – Wells and John Villiers (Singapore : Singapore University Press, 1990), 216. 

34M. C. ff. Sheppard, “A  Short  History  of  Trengganu,” JMBRAS 22 (June  1949) : 13 - 14. 
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ชัยชนะ ทําใหจําเปนตองไปขอความชวยเหลือจากดาเอ็ง กัมบูยา จนสามารถเขาโจมตีรายาอะลาม จน
ไดรับชัยชนะใน ค.ศ. 1749 
 แมวาความพยายามของชาวมลายูที่จะโคนลมอิทธิพลของผูนําบูกิสจะประสบความ     
ลมเหลว  สุลตานมันซูรยังดําเนินการตอตานพวกบูกิสตอไป  และในชวงที่ดาเอ็ง  กัมบูยา เดินทาง
ไปลิงกิ  พระองคไดสรางอิทธิพลของชาวมลายูในราชสํานักริเอาขึ้นมาอีกครั้ง  ตอมาใน ค.ศ. 1756 
สุลตานมันซูรเดินทางไปมะละกาพรอมกับสุลตานสุไลมาน และเบนดาฮาราของยะโฮร – ริเอา  
เพื่อทําสนธิสัญญากับดัตซที่มีใจความสําคัญวา ดัตซจะชวยเหลือชาวมลายูตอสูกับชาวบูกิส  โดย
แลกเปล่ียนกับการที่ดัตซจะไดสิทธิผูกขาดการคาในซีอักรวมกับยะโฮร  และดัตซจะไดสิทธ์ิ 
ผูกขาดการคาดีบุกที่เมืองกลัง  ลิงกิ  และสลังงอร35 
 เมื่อสงครามเกิดขึ้น ชาวบูกิสกับชาวเรมเบาไดทําลายชานเมืองมะละกาขณะที่กองกําลัง
ผสมดัตซกับตรังกานูยึดไดลิงกิ ตอมาชาวดัตซสามารถเอาชนะการตอตานของชาวบูกิสและ       
ไดเปรียบในการรบ  แตรัฐบาลดัตซที่ปตตาเวีย (Batavia) ไมตองการเกี่ยวของกับการเมืองของ       
ยะโฮร – ริเอา หรือรัฐใดๆบนคาบสมุทรมลายูในระยะนั้น ประกอบกับการที่สุลตานสุไลมานมีเจตนา   
จะไมปฏิบัติตามสัญญา ทําใหดัตซเลือกที่จะทําสัญญากับเรมเบา  กลัง และดาเอ็ง  กัมบูยาของลิงกิ
มากกวา36 เมื่อดัตซถอนตัวออกจากการสูรบ สุลตานมันซูรก็ยังตองการที่จะโจมตีลิงกิตอไป  แต
สุลตานสุไลมานตองการยุติการรบและเชิญยัมตวน  มูดา  ดาเอ็ง กัมมูยา  กลับราชสํานักริเอาใน ค.ศ. 
1760  เหตุการณนี้สรางความคับแคนใหกับสุลตานมันซูรเปนอยางมาก  พระองคจึงถอนตัวจากยะโฮร 
– ริเอา กลับไปตรังกานู  และไมยุงเกี่ยวกับเรื่องราวของริเอาแมวาตอมาบรรดาผูนํา   ชาวมลายู
รวมทั้งเบนดาฮารา และตํามะหงงของยะโฮร จะเขียนจดหมายขอใหสุลตานมันซูรมาชวยขับไลชาวบู
กิส เนื่องจากมีปญหาเรื่องการแตงตั้งสุลตาน  แตสุลตานมันซูรปฏิเสธที่จะเขาไปยุงเกี่ยว37 
 อยางไรก็ตาม  ในที่สุดสุลตานมันซูรก็หนีไมพนที่จะตองเขาไปเกี่ยวของกับยะโฮร – ริ
เอา และดัตซอีกครั้ง เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางสุลตานมาหมุดแหงยะโฮร – ริเอา กับดัตซ  สืบเนื่อง    
มาจากสุลตานมาหมุดทรงสมคบกับพวกโจรสลัดเขาโจมตีดัตซที่ริเอาเมื่อ ค.ศ.1787 ตอมาสุลตาน
มาหมุดลี้ภัยไปตรังกานูเพราะกลัวดัตซจะโจมตี ดังนั้นสุลตานมันซูรไดเสนอการเจรจาไกลเกลี่ย
กับดัตซ  แตดัตซปฏิเสธการเจรจานี้  สุลตานจึงรวบรวมกองทัพผสมที่ประกอบดวย  ยะโฮร  ลิงกา 

                                                        
35ทองสุก เกตุโรจน, ประวัติศาสตรมาเลเซีย  สิงคโปร และบรูไน, 153. 
36เรื่องเดียวกัน, 154.  
37M. C. ff. Sheppard, “A Short  History  of  Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 16 - 17. 
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  ซียัก อินทรคีรี และเรมเบา เพื่อตอสูกับดัตซ แตการรบก็ไมเกิดขึ้นเนื่องจากสุลตานมันซูร
ส้ินพระชนมลงใน ค.ศ. 1793 ทําใหกองทัพผสมสลายตัวลง พรอมกับบทบาทของตรังกานูที่มีตอรัฐ
มลายูทางใต         ก็ไดสลายตามไปดวย 
 หลังจากที่ไมประสบความสําเร็จในการสรางอิทธิพลในรัฐมลายูตอนใตและไดกลับมา   
ปกครองอยูที่ตรังกานูอีกครั้งหนึ่ง สุลตานมันซูรก็ดําเนินการขยายอิทธิพลทางตอนเหนือดวย         
การทําสงครามกับกลันตันในชวง ค.ศ. 1775 – 76 จนสามารถแตงตั้งบุคคลที่พระองคเห็นชอบ คือ         
ลง ยุนุส (Long Yunus) ใหขึ้นปกครองกลันตันไดสําเร็จ  พรอมกับวางรากฐานอํานาจของตรังกานู
ดวย  การใหโอรสของพระองค  คือ เติงกู  โมฮัมหมัด (Tengku  Mohammad) อภิเษกกับธิดาของ ลง 
ยุนุส โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อลงยุนุสส้ินพระชนมกําหนดให  เติงกู  โมฮัมหมัด ไดสืบทอดราชบัลลังก     
กลันตัน38 
 ทายที่สุดแมวาสุลตานมันซูรจะถอนตัวออกมาจากความวุนวายเกี่ยวกับดัตซและ      
ชาวบูกิสที่ริเอา แตกลับนําตรังกานูเขาไปเกี่ยวของกับสยาม  ดวยการตอบรับคํารองของสยาม     
เมื่อ ค.ศ. 1781  ที่ขอใหชวยโจมตีนครศรีธรรมราช  ตอมาสยามชนะสงครามไดสงเรือ 20 ลํามาให   
ตรังกานู  ฝายสุลตานมันซูรจึงสงดอกไมเงินดอกไมทอง (Bunga  Mas) ใหกับสยาม  ซ่ึงถือเปนครั้ง
แรกที่ตรังกานูสงใหสยาม  อยางไรก็ตามการสงดอกไมเงินดอกไมทองนี้แมวาสยามมองวาเปน      
เครื่องหมายของการยอมเปนประเทศราช แตตรังกานูถือเปนการกระทําที่แสดงความเปนมิตร  
เนื่องจากสุลตานมันซูรมองวาสยามเปนมหาอํานาจเพียงหนึ่งเดียวที่อยูใกลเคียงตรังกานู และมี
อิทธิพลพอที่จะรบกวนความสงบของตรังกานูได39 แนวคิดที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับอํานาจของสยาม
เหนือตรังกานูจะเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในการแบงเขตอิทธิพลระหวางสยามกับอังกฤษ 
ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 19 (การทําสนธิสัญญาเบอรนี่ ค.ศ. 1826) 
 ภายหลังจากสุลตานมันซูรส้ินพระชนม  โอรสของพระองค คือ สุลตานไซนัล อบิดีนที่ 2 
(Sultan  Zainal  Abidin  II ครองราชย ค.ศ. 1793 – 1808) ซ่ึงมีสมญานามวา “ผูปกครองจักษุแดง (Yam  
Tuan  Mata  Merah)” ไดขึ้นปกครองตรังกานู  ในรัชสมัยนี้ตรังกานูตองเผชิญกับการกบฏของกลัน
ตันหลายครั้ง จนกลันตันสามารถแยกตัวออกเปนอิสระภายใตผูนําชื่อ ลง มูฮัมหมัด (Long 
Muhammad) ซึ่งตอมาไดสถาปนาตนเองเปนผูปกครองกลันตัน  พรอมกับขับไลเติงกู     โมฮัม
หมัด อนุชาของสุลตานไซนัล อบิดีนที่ 2 กลับไปตรังกานู   แตเมื่อถึงรัชสมัยของสุลตาน  อาหมัด   
 

                                                        
38M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) :19. 
39Ibid. 
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ชาห (Sultan  Ahmad  Shah  ครองราชย ค.ศ. 1808 – 1826)  มีเหตุการณที่นาสนใจ 2 ประการ คือ 
ประการแรก สุลตานอาหมัด  ทรงยกเลิกตําแหนง  เบนดาฮารา (Bendahara)  เนื่องจาก  บทเรียน
ที่พระองคทราบจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในมะละกา และยะโฮร หลังจากรัชสมัยของ     พระองคไม
ปรากฏวาผูสืบทอดตอจากพระองค  ไดทําการรื้อฟนตําแหนงนี้ขึ้นมาอีก ประการที่สอง  สุลตาน
อาหมัด  ไดตอนรับสุลตาน อับดุล ราหมาน (Sultan Abdul  Rahman) ของลิงกะ ที่มาประทบัทีต่รงักานู
อยางไมมีกําหนด  จนกระทั่งเบนดาฮารา  ตน  อาลี ของปาหัง (Bendahara  Tun  Ali  of  Pahang) 
และยัมตวน  มูดา  รายา  จาฟฟาร (Yamtuan  Raja  Jaffar) มาเชิญองคสุลตานใหเดินทางกลับลิงกะใน 
ค.ศ. 182240 หลังจากนี้ 4 ป คือ ค.ศ. 1826 สุลตานอาหมัดของตรังกานูส้ินพระชนมประจวบเหมาะ
กับเหตุการณสําคัญที่สยามทําสนธิสัญญาเบอรนี่ ค.ศ. 1826 (Burney  Treaty  1826) 
 
กลันตัน 
  หลักฐานที่จะบงบอกเรื่องราวของกลันตันในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 18 นั้นมีอยูนอยมาก 
และไมใชหลักฐานโดยตรง แตจะกลาวถึงกลันตันในสวนที่เกี่ยวของกับปตตานี พงศาวดารเมือง
ปตตานี (Hikayat  Patani) กลาวถึงราชวงศที่ปกครองปตตานีตั้งแต ค.ศ. 1688 ถึง 1729 วาเปน
ราชวงศที่มาจากกลันตัน41 โดยมีการเลือกเจาชายจากกลันตันมาปกครองปตตานีรวม 8 คน  เราไม
ทราบวา เจาชายเหลานั้นมาจากไหนและการปกครองในกลันตันเองนั้นเปนอยางไร อยางไรก็ตาม    
เปนไปไดวาในระยะนี้กลันตันอาจจะประกอบดวยแวนแควนตําบลตางๆที่ปกครองโดยผูนําทองถ่ิน   
นั้นๆเองอาจจะภายใตผูนําคนใดคนหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในฐานะกษัตริย แตไมไดมีอํานาจการ
ปกครองที่แทจริง  ศาสตราจารยวัยอาจ (Prof. Wyatt) ไดกลาวถึงปตตานีและกลันตันในชวงนี้วา 

ไมวาผูปกครองปตตานีจะมาจากราชวงศกลันตันจริงหรือไม (และประวัติศาสตรกลัน
ตันชวงนี้ก็สับสนพอๆกับประวัติศาสตรของปตตานี) ส่ิงที่ชัดเจนคือผูนําเหลานี้เปน
เพียงผูนําแตในนาม จะเห็นไดวาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผูนําจะมีการปรึกษากับขุนนาง
ขาราชการตางๆของรัฐ และนาสนใจที่บรรดาขุนนางไมวาจะเปนเบนดาฮาราหรือ
คูแขงคนอื่นๆดูจะพอใจที่จะปกครองในนามของกษัตริยมากกวาจะใชอํานาจดวย
ตนเอง42 

                                                        
40M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22(June 1949) : 24– 25. 
41A. Teeuw  and  D. K. Wyatt, Hitayat  Patani : The  Story  of  Patani (Hague : Martinus  Nijhoff, 

1970), 20 – 24. 
42Ibid., 21. 
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หากขอสังเกตนี้เปนจริงในกรณีของกลันตัน ก็อาจเปนไปวากลันตันในชวงกอนคริสตศตวรรษที่ 18 
ยังไมใชรัฐสุลตาน (Sultanate) ที่แทจริง  และอาจมีผูนําในระดับแวนแควนหลายคนที่ถือวาตนเอง
เปนราชา  หลักฐานชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนขอสังเกตนี้มาจากตรังกานู  กลาวคือใน ค.ศ. 1740 เมื่อมีพิธี
สถาปนาสุลตานมันซูรที่ตรังกานู  ผูนําชาวกลันตันชื่อ ลอง ปนดัก  (Long  Pandak) เดินทางมาเพื่อ
แสดงความเคารพตอสุลตานสุไลมานแหงยะโฮร – ริเอา ซ่ึงสุลตานสุไลมานไดประทานยศใหลอง 
ปนดัก  ดํารงตําแหนง ดาโตะ  ศรีมหารายา (Dato  Sri  Maharaja)43 
 สําหรับราชวงศกลันตันที่เร่ิมมีบทบาทในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 18 นั้นเริ่มตนจาก  
ลง ยุนุส (Long  Yunus  ครองราชย ค.ศ. 1776 – 1794) ซ่ึงสืบตนตระกูลมาจากปตตานี  โดยบิดา
ของเขา คือ ลง สุไลมาน (Long Sulaiman) เปนบุตรของ ดาโตะ เปงกาลัน ตูอา (Dato Pengkalan  
Tua) ของปตตานี  ลง สุไลมาน ไดแตงงานกับครอบครัวหัวหนาทองถ่ินที่กลันตัน44 กอนขึ้นปกครอง
ที่กลันตันอยางสมบูรณ  ลง ยูนุสตองเผชิญกับการแยงชิงอํานาจของผูนําอื่นๆอีกหลายคน  เชน    รา
ยา  ละแงะห  ลง  เดอรามาน (Raja  Legih  Long  Deraman) ลง มามัท (Long  Mamat) และ ลง ปน
ดัก (Long  Pandak) เปนตน45  ความแตกแยกและการชวงชิงอํานาจภายใน กลันตันทําใหลง ยุนุสห
ลบหนีไปตรังกานู  เพื่อขอความชวยเหลือจากสุลตานมันซูร46 ซ่ึงพระองคยอมชวยเหลือ ลง ยุนุส 
ดวยการสงกองทัพไปโจมตีกลันตัน  นอกจากนี้ลง ยุนุส  ยังไดแตงงานกับธิดาของสุลตานมันซูร  
เปนการยืนยันถึงความสัมพันธที่ยั่งยืนของ ลง ยุนุส  กับราชวงศที่ปกครองตรังกานู47 เพราะชวงเวลา
นั้นตรังกานูเปนรัฐมลายูที่มีความสําคัญมาก  ดังที่ตุฆฟต  อัล – นาฟส (Tuhfat  al – Nafis) หลักฐาน
ของชาวบูกิสไดกลาววา “…รัฐตรังกานู (Kerajaan  Terengganu) คือ ศูนยกลางทาง  การเมืองของ
ชาวมลายูทางชายฝงตะวันออก  ไมเฉพาะแต ลง ยุนุส (Long  Yunus) แตรวมถึง  

                                                        
43M. C. ff. Sheppard, “A  Short  History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 12. 
44Haji  Abdullah, “A  Fragment of the History of Trengganu and Kelantan,”   Trans. H.  Marriott, 

JSBRAS 72 (1916) : 14. 
45Rahmat bin Saripan, Kelantan 1776–1842 : Sauta kajan  tentang  Perkembangan  politik  Melayu  

tradisional (Penang : Sarjana  Sastera , 1974), 33. 
46อับดุลลอฮฺ  บิน  โมฮาเหม็ด  (นากูลา), การสืบเชื้อสายของสุลตานกลันตันและเหตุการณ

สําคัญ, แปลโดย  ดลมรรจน  บากา และซาตี๊ระ  ดือเระ  (ปตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออก
เฉียงใตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี,2543), 49. 

47Saripan, Kelantan 1776 – 1842 : suatu kajan tentang Perkembangan politik Melayu tradisional, 
34. 
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 การเมืองของมลายูในที่อ่ืนๆดวย48 ในที่สุดกองทัพตรังกานูที่นําโดย รายา  อิสมาอิล (Raja  Ismail) 
ลูกเขยของสุลตานมันซูร ก็ชวยใหลง ยุนุส ไดครองบัลลังกกลันตัน ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองแปลกที่         
ตรังกานูจะถือวาการสนับสนุน ลง ยุนุส  ถือเปนสวนหนึ่งของการชวยดินแดนที่อยูใตอํานาจของ
ตรังกานู 
 การปกครองของ ลง ยุนุส มีการแบงเขตปกครองเปน 2 สวน คือ ลง ยุนุส ปกครอง      
ฝายเหนือ และลง จาฟฟาร (Long Jaffar) ปกครองฝายใต นี่คือการแสดงออกของมิตรภาพ         
เนื่องจากลง จาฟฟาร เปนบุคคลที่เดินทางไปตรังกานูพรอมกับ ลง ยุนุส  และไดตอสูกับศัตรูของลง  
ยุนุส ที่กลันตัน  สภาพบานเมืองโดยท่ัวไปของกลันตัน มีการถายทอดเรื่องราวโดยพอคาชาวจีนชื่อ 
Hseieh  Ch’ing – kao  ซ่ึงมาพักที่กลันตันชวง ค.ศ. 1780 และ 1790  ไดบันทึกวา   “กษัตริย (ลง ยุ
นุส) อาศัยอยูที่เมืองทา เมืองทานี้เปนสถานที่ของตลาดเชาและเปนที่ที่เรือพาหนะมาจอดเทียบทามี
ลักษณะเปนวงกลมไมไผ…มีเพียงประตูเดียวและประชาชนอาศัยอยูภายนอกวงกลม  ไมไผ”49 และ
จากบันทึกของพอคาจีน  เราทราบไดวา ลง ยุนุส ประสบความสําเร็จในการสรางอํานาจหลายป  
ในขณะที่เมืองจะถูกสรางใกลกับทาเรือท่ีอยูใกลแมน้ํากลันตัน  เนื่องจากเมืองทาเปนศูนยกลางของ
เศรษฐกิจการคาในสมัยนั้น  นอกจากนี้ Hseieh  Ch’ing – kao ยังกลาววา       การบริหารบานเมือง
ของผูปกครองกลันตันไดรับความชวยเหลือจากบุคคล ที่เรียกวา วัน (Wan) และ ตวน (Tuan) ตามที่
มีการบันทึกวา “การบริหารรัฐบาลเปนเรื่องงายไมยุงยาก  กษัตริย (ลง ยุนุส) นั่งอยูในหองประชุมทุก
วันพรอมกับบรรดาหัวหนา (Chieftains), บางสวนเรียกวา ตวน (Tuan),      ทั้งนั่งอยูในวงกลมใน
หองประชุมเพื่อถกเถียงเกี่ยวกับสภาพการณของรัฐ”50  
 ในป ค.ศ. 1785 ลง ยุนุส และสุลตานมันซูร  ของตรังกานู ตองเผชิญกับการคุกคาม
ขยายอํานาจจากสยามสมัยราชวงศจักรี เมื่อสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวร         มหา
สุรสิงหนาท เสด็จยกกองทัพตีพมาทางหัวเมืองปกษใตแลวเสด็จประทับที่นครศรีธรรมราช พรอม
กับมีดําริวาเปนโอกาสปราบปรามหัวเมืองมลายูที่แข็งเมือง   จึงมีรับส่ังใหขาหลวงถือหนังสือ 
 
 
 

                                                        
48Raja  Ali  Haji  Ibn  Ahmad, The  Precious  Gift : Tuhfat  al – Nafis, trans. Virginia  Matheson  

and  Barbara  Watson  Andaya (Kuala  Lumpur : Oxford  University  Press, 1982), 189. 
49Saripan, Kelantan  1776 – 1842 : Sauta  kajan  tentang  Perkembangan  politik  Melayu  

tradisional, 47 – 48. 
50Ibid.  
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ไปถึงพระยาปตตานีและพระยาไทรบุรี ใหแตงทูตนําดอกไมเงินดอกไมทองมาถวายดั่งแตกอน    
แตปตตานีไมยอมออนนอมจึงถูกตีแตก  สงผลให ลง ยุนุส, สุลตานมันซูร  และพระยาไทรบุรี  แตง
ทูตคุมดอกไมเงินดอกไมทองเขามาถวาย กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงโปรดใหเปน
เมืองประเทศราชทั้ง 3 เมือง  โดยอยูภายใตการปกครองดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช51  
 ตอมา ค.ศ. 1794 ลง ยุนุส ส้ินพระชนม เติงกู มูฮัมหมัด (Tengku  Muhammad) โอรส
ของสุลตานมันซูร  ไดขึ้นปกครองกลันตันชวง ค.ศ. 1794 – 1800    กอนที่โอรสของ ลง ยุนุส  ช่ือ 
ลง  มูฮัมหมัด จะกลับมาอางสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง    การสูรบระหวางตรังกานูกับกลันตันจึงเกิดขึ้นโดย
ตรังกานูมีจุดประสงคเพื่อรักษาฐานอํานาจในกลันตัน  การสูรบครั้งสําคัญเกิดขึ้นที่ ปาซิร มาส
(Pasir  Mas)  เมื่อกองทัพพันธมิตรตรังกานูกับปตตานี52  ไดมีการปะทะอยางดุเดือดกับฝาย          
ลง   มูฮัมหมัด และจากความชวยเหลือของชาวจีนที่สุไหง  กาลาส (Sungai  Galas) ทําใหกองทัพ   
ตรังกานูกับปตตานี ตองถอยกลับไป53  ดังนั้นใน ค.ศ. 1800 ลง  มูฮัมหมัด ไดรับแตงตั้งใหเปน
สุลตานมูฮัมหมัดที่ 1 (Sultan  Muhammad  I  ครองราชย ค.ศ. 1800 – 1838) ณ ที่สภา Mesyuarat  และ 
Muafakat (Majlis  Mesyuarat  dan  Muafakat)  นับเปนผูปกครองกลันตันองคแรกที่ใช            ยศ
สุลตาน  พระองคแบงเขตปกครองใหบรรดาญาติพรอมประทานยศใหดวย 
 สุลตานมูฮัมหมัดที่ 1 สรางความสัมพันธกับสยามเพื่อความปลอดภัยจากการรุกราน
ของตรังกานู  เนื่องจากในชวงแรกกลันตันยังไมคอยมีความมั่นคงจึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
จากรัฐที่มีความเขมแข็งกวาตนเอง  ดังนั้นใน ค.ศ. 1815 ตรงกับรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร  
เมื่อสุลตานมูฮัมหมัดที่ 1 มีเรื่องผิดใจกับสุลตานตรังกานู จึงมาขอขึ้นกับเมืองสงขลาเหมือน       
ตรังกานูบาง  แตพระยาสงขลา (จอง) ไมยอมรับตามคําขอ  สุลตานมูฮัมหมัดที่ 1 จึงเขามารองเรียนตอ
เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย)  ดังนั้นรัชกาลที่ 2 ทรงดําริวา พรมแดนเมืองตรังกานูและ  กลัน
ตันติดตอกันอยูเมื่อเกิดวิวาทกันแลวจะเขามาอยูในบังคับเมืองสงขลาดวยกัน ตอไปถา           พระ
ยากลันตันทําความดีเกินหนาเมืองตรังกานู  พระยาตรังกานูจะเกิดของใจกรุงเทพ  จึงโปรดใหยก
เมืองกลันตันประเทศราชขึ้นตรงตอกรุงเทพ แตใหอยูภายใตการบังคับเมืองนครศรีธรรมราช     

                                                        
51ชวลีย  ณ  ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2541), 64. 
52Saripan, Kelantan 1776 – 1842 : Sauta kajan tentang Perkembangan politik  Melayu  

tradisional, 61. 
53Haji  Abdullah, “A Fragment  of  the  History  of  Trengganu  and  Kelantan.” Trans. H.  

Marriott, JSBRAS 72 (1916) : 20. 
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ตั้งแตนั้นนครศรีธรรมราชจึงไดกํากับเมืองไทรบุรีและกลันตัน54 สภาพของกลันตันอยูในฐานะ       
ดังกลาวจนมีการทําสัญญาเบอรนี ค.ศ. 1826  ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมากตอกลันตันในเวลาตอมา
 ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของกลันตันและตรังกานูในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 
ช้ีใหเห็นวาดินแดนทั้งสองเพิ่งจะเริ่มกระบวนการของการกอรางสรางรัฐขึ้นบนรากฐานของแวน
แควนตางๆที่มีการตั้งหลักแหลงอยูบริเวณนั้นมานานแลว ในกรณีของตรังกานู ราชวงศของสุลตาน
ไซนัล  อบิดีนที่ 1 ไดพัฒนาตรังกานูขึ้นเปนศูนยอํานาจของชาวมลายูทางตอนเหนือและไดดึงตรัง
กานู       เขาไปเกี่ยวพันกับการเมืองของรัฐมลายูทางใตเกือบตลอดศตวรรษ  อยางไรก็ตามความ
เส่ือมของอาณาจักรยะโฮร – ริเอา ผลักดันใหตรังกานูตองเปลี่ยนความสนใจมาสูรัฐมลายูทาง
เหนือและ        ตองสรางความสัมพันธกับสยามซึ่งฟนตัวอยางรวดเร็วภายใตราชวงศจักรี สวนกลัน
ตันนั้นคริสตศตวรรษที่ 18 ยังคงเปนชวงเวลาของความแตกแยกและการแยงชิงอํานาจของผูนํา
กลุมตางๆ ความแตกแยกดังกลาวเปดชองทางใหกับการแทรกแซงจากภายนอก  ไดแก  จากตรัง
กานูและจากสยาม   หลังจาก ค.ศ. 1782 สยามถือวาตรังกานูและกลันตันเปนหัวเมืองประเทศราช
ของสยาม ดังนั้นพัฒนาการของกลันตันและตรังกานูในระยะเวลาตอไป คือ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 
19 จะเริ่มออกหางจากรัฐมลายูทางใตแมวาจะยังคงมีความผูกพันดานวัฒนธรรมตอกัน 
 ชวงคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 เปนระยะเวลาที่ดินแดนตางๆบนคาบสมุทรมลายู  
เร่ิมปรับเปล่ียนตนเองจากความเปนรัฐจารีตมาสูลักษณะของรัฐสมัยใหม  มีพัฒนาการทั้งทางดาน
การเมืองและเศรษฐกิจ สําหรับกลันตันและตรังกานูการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไข
ใหม  กลาวคือ  การขยายอิทธิพลเขามาของศูนยอํานาจจากภายนอกที่ตางเชื้อชาติและวัฒนธรรม  
ไดแก สยาม และอังกฤษ  การเผชิญหนาของกลันตันและตรังกานูกับสภาพการณใหมเหลานี้และผล
ตอพัฒนาการทางการเมืองของทั้งสองรัฐเปนประเด็นหลักที่งานศึกษาชิ้นนี้จะใหความสนใจ      
ตอไป 
 
 
 
 
 

                                                        
54ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 69. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
 

กลันตันและตรังกานภูายใตระบบประเทศราชของสยามในคริสตศตวรรษที่ 19 
 ใน ค.ศ. 1782  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เปนปฐมจักรีวงศแหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคทรงดําเนินนโยบายในการกระชับอํานาจของ
กรุงเทพฯเหนือหัวเมืองประเทศราชทางใตอีกครั้ง  ซึ่งรัฐมลายูดังเชน เกดะห (ไทรบุรี), กลันตัน  และ
ตรังกานู ไดกลับมาสวามิภักดิ์สงเครื่องราชบรรณาการ  อยางไรก็ตามในครั้งนี้  การควบคุม         
ดูแลของสยามตอหัวเมืองประเทศราชจะเขมงวดและมีขอเรียกรองมากขึ้นเนื่องจากสยามตองการ
ไพรพลและสวยสาอากรเพื่อใชในการทําศึกกับพมาและตองการยืนยันขอบเขตอิทธิพลทาง           
การเมือง   ยกตัวอยางเชน รัชกาลที่ 1 มีรับสั่งใหสุลตานปกครองรัฐมาถวายความสวามิภักดิ์           
ดวยตนเองที่กรุงเทพฯ เปนตน  ขอเรียกรองเหลานี้ทําใหผูนํามลายูไมพอใจและพยายามตอตาน
แยกตัวออกจากอํานาจสยามเทาที่จะทําได ศูนยกลางของการตอตานในระยะแรกอยูที่ปตตานี  
หลังจากการกบฏรูจักกันในนาม “แขกเจ็ดหัวเมือง” ข้ึนตรงตอสงขลา  เหตุการณที่เกิดขึ้นกับปตตานี
ทําใหรัฐมลายูอ่ืนๆไมกลาตอตานสยามอยางเปดเผยนัก  แตไดมีความพยายามที่จะหาพันธมิตรอื่น
เพื่อคานอํานาจสยาม  โดยเฉพาะกับชาติตะวันตกที่เร่ิมใหความสนใจคาบสมุทรมลายูอยางจริงจัง 
ไดแก อังกฤษ 
 พัฒนาการทางการเมืองของกลันตันและตรังกานูในคริสตศตวรรษที่ 19 จึงอยูภายใต
ปจจัยแวดลอมที่สําคัญและสัมพันธกันสองประการ ประการแรก คือ นโยบายของสยามตอดินแดน
นั้นๆ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามความสําคัญของหัวเมืองประเทศราชตอความมั่นคงของสยาม         ใน
กรณีนี้เกดะหและกลันตันจะมีความสําคัญมากกวาตรังกานูซึ่งไมมีพรมแดนติดกับสยาม   เปนตน  
ประการที่สอง คือ ความตองการของอังกฤษซึ่งสงผลตอนโยบายที่อังกฤษมีตอสยามและรัฐมลายู  
และกระทบตอความสัมพันธระหวางสยามกับรัฐมลายูดวย  การศึกษาเรื่องราวของรัฐ ทั้งสองในชวง
นี้จึงตองศึกษาในกรอบของการขยายอิทธิพลทางการเมืองทั้งของสยามและอังกฤษเขามายังกลันตัน
และตรังกานู และความพยายามของสยามและรัฐมลายูที่จะกําหนดลักษณะ      ของความสัมพันธ
ในระบบประเทศราช โดยประเด็นสําคัญที่งานศึกษาชิ้นนี้ตองการนําเสนอ คือ ปฏิกิริยาของผูนํา
มลายูของรัฐทั้งสอง ความสามารถในการรักษาความเปนตัวของตัวเองในการปกครองภายในของ
รัฐแมวาจะตองยอมรับอิทธิพลจากภายนอก และศึกษาพัฒนาการของ       โครงสรางทางการเมือง
ภายในรัฐที่เกิดขึ้นในชวงนี้ ประเด็นหลังจะมีความสําคัญตอการชี้ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในชวงทีก่
ลันตันและตรังกานูเขาสูความเปนรัฐใตอารักขาของอังกฤษในคริสตศตวรรษที่ 20 เนื่องจาก

27 
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ความสัมพันธระหวางรัฐมลายูกับสยามภายใตระบบประเทศราช           จะผันแปรตามนโยบาย
ของอังกฤษในการรุกเขามายังคาบสมุทรมลายูอยูมาก  การพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ในคริสตศตวรรษที่ 19 จึงแบงแยกออกเปนสองระยะ คือ ระยะกอนและหลัง ค.ศ. 1874  ซึ่งเปนปที่
อังกฤษเปลี่ยนนโยบายจากการไมเกี่ยวของกับกิจการภายในของรัฐมลายูบนคาบสมุทรมาเปนการ
เขาแทรกแซงโดยตรง 

กลันตันและตรังกานภูายใตระบบประเทศราชของสยามกอน ค.ศ. 1874 
 แมวาทั้งตรังกานูและกลันตันจะยอมรับความเปนเจาประเทศราชของสยามโดยมิได           
มีการบังคับ (ตรังกานูถวายเครื่องราชบรรณาการครั้งแรกใน ค.ศ. 1782 สวนกลันตันนั้นไดถูกแยกออก
จากตรังกานูและถวายเครื่องราชบรรณาการในฐานะรัฐใน ค.ศ. 1801) แตทั้งสองรัฐก็มิไดเต็มใจที่จะ
ยอมรับสถานะดังกลาวโดยดุษฎี ตัวแปรที่สําคัญ คือ การปรากฏตัวของอังกฤษที่เกาะปนัง      ซึ่งรัฐ
มลายูหลายรัฐไดพยายามฉวยโอกาสนี้เปนเครื่องตอรอง  ยกตัวอยางเชน สุลตานมันซูรแหงตรังกานู
ไดสงสาสนไปยังอังกฤษใน ค.ศ. 1786 เพื่อขอใหชวยปกปองตรังกานูเนื่องจากในปนั้นพระองค
ปฏิเสธที่จะเดินทางมาถวายเครื่องราชบรรณาการตอรัชกาลที่ 1 ดวยตนเอง  เปนตน1 นโยบาย
ของอังกฤษตอสยามในระยะนี้จึงมีผลตอกลันตันและตรังกานู จึงสมควรที่จะไดรับ            การพจิารณา
ในรายละเอียดซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปนี้ 
 
ความสัมพันธระหวางสยามและอังกฤษในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 19 
 อังกฤษเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตครั ้งแรกในชวงคริสตศตวรรษที ่ 17          
ดวยจุดประสงคในการคาเครื่องเทศ และทําการคาระหวางจีนกับอินเดีย  แตหลังจากบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของดัตช (VOC) ไดขับไลพอคาชาวอังกฤษออกไปจากบันตัมบนเกาะชวาใน ค.ศ. 16822 
อังกฤษก็หันไปใหความสนใจกับอินเดีย   สวนการคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น  อังกฤษปลอย
อยูในการดําเนินการของพอคาเอกชน (Country  Trader)3  แตเมื่อเขาสูชวงปลายคริสตศตวรรษ       

                                                        
1Kobkua Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  

Relations  from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries (Singapore : Oxford  
University  Press, 1984), 123. 

2เอ็น. เจ. ไรอัน, การสรางชาติมาเลเซีย  และสิงคโปร, แปลโดย  ประกายทอง  สิริสุข 
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 80. 

3แมร่ี  ซี  เทิรนบูลล,  ประวัติศาสตรมาเลเซีย  สิงคโปร  และบรูไน, แปลโดย  ทองสุก  
เกตุโรจน (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), 168. 
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ที่ 18 อังกฤษก็กลับมาใหความสนใจกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกครั้ง  เนื่องจากปจจัย
ตางๆ คือ ความตองการฐานทัพเรือเพื่อซอมแซมเรือของอังกฤษ  ความตองการเมืองทาตามเสนทาง
การคาระหวางจีนและอินเดีย และความตองการเมืองทาที่จะเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาใหกับ
พอคาอังกฤษและอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาดีบุกไปสูตลาดจีน4 เมืองทาแหงแรกที่เปน            
เปาหมายของอังกฤษ คือ เกาะปนัง หลังจากมีการเจรจากันหลายครั้ง ฟรานซิส ไลท (Francis  
Light) ซึ่งทํางานควบคุมเรือสินคาใหบริษัท  จูรแดง  ซัลลิแวน และ เดอ  ซูซา (Jourdain  Sullivan  
and  De  Sousa)  ก็ประสบความสําเร็จในการขอเชาเกาะปนังจากสุลตานรัฐเกดะห ใน ค.ศ. 1786  
เซอร จอหน แม็คเฟอรสัน (Sir John Macpherson) รักษาการผูสําเร็จราชการอังกฤษประจําอินเดีย
เห็นชอบกับการใหฟรานซิส ไลท  เปนผูดําเนินการรับมอบเกาะปนัง เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม ค.ศ. 
1786   และใหไลทเปนผูดูแลปนัง5 
 สําหรับสุลตานเกดะห  การใหอังกฤษเชาปนังวางอยูบนความคาดหวังวาอังกฤษจะให
ความชวยเหลือแกเกดะหซึ่งกําลังหวาดกลัวการขยายอิทธิพลของสยามมาสูรัฐมลายู แตสุลตานตอง
ผิดหวังเมื่ออังกฤษยึดนโยบายไมเกี่ยวของกับการเมืองในคาบสมุทรมลายูอยางเครงครัด  สุลตานเก
ดะหจึงหันมาพยายามขับไลอังกฤษออกจากปนัง6   โดยการรวมมือกับโจรสลัดชาวอิลลานุนโจมตีปนัง 
แตอังกฤษก็จัดการปราบโจรสลัดกับทัพของสุลตานเกดะหแตกพาย และไดมีการทําสัญญากันใหมใน 
ค.ศ. 1791 โดยอังกฤษจะจายคาเชาใหสุลตานเกดะหปละ 6,000 เหรียญสเปน  ตอมาอังกฤษไดทํา
สัญญาเชาดินแดนชายฝงทะเลตรงกันขามกับเกาะปนัง  ซึ่งรูจักกันตอมา                    ในนาม “โพ
รวินส  เวลสลีย” (Province  Wellsley)” พรอมกับเพิ่มคาเชาใหสุลตานเปน 10,000  เหรียญสเปนตอ
ป    อยางไรก็ตามไมไดมีการกลาวถึงความชวยเหลือทางทหารใหกับเกดะห7 
 กาวตอไปที่ทําใหอังกฤษเขามามีอิทธิพลในคาบสมุทรและกลุมเกาะของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมากขึ้นก็คือ การเกิดสงครามฝรั่งเศสในยุโรปชวง ค.ศ. 1793 – 1815 เมื่อฝร่ังเศสรบชนะดัตช
ใน ค.ศ.1795 และยืนกรานที่จะใชเมืองทาของดัตชทางตะวันออก  อังกฤษจัดการตอบโตดวยการทํา
สนธิสัญญากับรัฐบาลดัตชผลัดถิ่นเพื่อดูแลดินแดนทรัพยสินของดัตชในหมูเกาะอินโดนีเซียเปนการ
ชั่วคราว   ดังนั้นอังกฤษจึงเขาครอบครองมะละกา (ในป ค.ศ. 1795) หมูเกาะโมลุกกะ (ใน ค.ศ. 

                                                        
4ประกายทอง  สิริสุข, การสรางชาติมาเลเซีย และสิงคโปร, 82. 
5เร่ืองเดียวกัน, 92. 
6กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ รัชกาลที่ 1 

– 2 (กรุงเทพฯ : ป. พิศนาคการพิมพ, 2506), 644. 
7ทองสุก  เกตุโรจน, ประวัติศาสตรมาเลเซีย  สิงคโปร  และบรูไน, 175. 
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1796) และชวา (ใน ค.ศ. 1811) อยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาคืนดินแดนเหลานี้ใหดัตชก็เกิดปญหาขึ้น  
เมื่อเจาหนาที่อังกฤษพยายามโนมนาวรัฐบาลอังกฤษไมใหคืนดินแดนที่สําคัญใหดัตช  ในที่สุดเมื่อ
อ ังกฤษตองคืนดินแดนตางๆใหด ัตช   สแตมฟอรด   แรฟเฟลส (Stamford Raffle)    
ผูชวยเลขานุการปนังจึงแสวงหาเมืองทาแหงใหมจนคนพบสิงคโปร แรฟเฟลสจับจองสิงคโปรใหกับ
อังกฤษโดยใชวิธีการรับรองสุลตานฮุสเซน (Sultan Hussain) วาเปนสุลตานของยะโฮรที่ถูกตอง
แทนที่จะเปนสุลตานอับดุล  ราหมาน (Sultan Abdul Rahman) ผูซึ่งดัตชใหการสนบัสนนุหลงัจากให
การรับรองสุลตานฮุสเซน  แรฟเฟลสจึงทําสัญญาเชาสิงคโปรจากสุลตานฮุสเซนเมื่อ ค.ศ. 1819    
โดยเสนอเงินใหสุลตานฮุสเซนปละ 5,000 เหรียญสเปน และใหตํามะหงงของยะโฮรผูปกครองที่
แทจริงของเกาะสิงคโปรปละ 3,000 เหรียญสเปน8 การกระทําของแรฟเฟลส ทําใหเกิดความ            
ขัดแยงกับดัตชซึ่งถือวาสิงคโปรเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรยะโฮร – ริเอา ที่ดัตชปกครองอยู รัฐบาล
อังกฤษที่อินเดียจึงตองดําเนินการประนีประนอมเพื่อไมใหเหตุการณบานปลาย ในที่สุดอังกฤษกับ
ดัตชตกลงทําสนธิสัญญาใน ค.ศ. 1824 (The  Anglo – Dutch  Treaty 1824) มีสาระสําคัญ คือ9 
 1. อังกฤษยอมรับอํานาจของดัตชตั้งแตใตสิงคโปรลงไป 
 2. ดัตชยอมรับอํานาจของอังกฤษในคาบสมุทรมลายู และยกมะละกากับสิงคโปรให 
อังกฤษ 
 ตอมาในปเดียวกันอังกฤษไดรวมเมืองทา 3 เมือง คือ มะละกา  สิงคโปร และปนัง         
จัดเปนเขตปกครอง เรียกวา “สเตรทส  แซทเทิลเมนต (Straits Settlements) ทําหนาที่เปนเมืองทา      
ของอังกฤษ ปกครองดูแลโดยขาหลวงจากอังกฤษ  แตยังคงรักษานโยบายไมยุงเกี่ยวหรือแทรกแซง
การเมืองในคาบสมุทรมลายู 
 การทําสนธิสัญญาแบงเขตอิทธิพลระหวางอังกฤษกับดัตช ค.ศ. 1824 ถือวาเปนการ
แบงโลกมลายูออกจากกันโดยการกระทําของชาติตะวันตก โดยมิไดใสใจตอความรูสึกของชนพื้นเมือง  
และเขตแดนธรรมชาติของโลกมลายู ดังเชนคําพูดของเบนดาฮาราแหงรัฐปาหัง ซึ่งสามารถสะทอน

                                                        
8ดี. จี. อี. ฮอลล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลม 2, แปลโดย  ชาญวิทย  

เกษตรศิริ และอานันท กาญจนพันธ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 
2522) , 611 – 612. 

9เร่ืองเดียวกัน. 
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ถึงความรูสึกของชนพื้นเมืองตอการแบงแยกไววาเปนการ “แยกพี่ออกจากนอง แยกพอออกจากลูก  
และแยกเพื่อนออกจากเพื่อน”10 
 แมจะมีนโยบายไมขยายอิทธิพลทางการเมืองเขามาในคาบสมุทรมลายู  แตการจัดตั้ง
เมืองทาของอังกฤษก็เปดโอกาสใหนายทุนกลุมตางๆจากสเตรทส แซทเทิลเมนตเขามาลงทุน               
ในการผลิตเพื่อสงออกโดยเฉพาะดีบุก และทําการคาในบริเวณนี้ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการกําหนด
สถานภาพของรัฐมลายูที่นายทุนเเหลานี้ตองการเขาไปติดตอวาเปนรัฐอิสระหรืออยูในอํานาจของ
สยาม นอกจากนี้อังกฤษยังหวาดเกรงวาสยามจะไมหยุดการขยายอํานาจอยูเพียงแครัฐมลายู     
ตอนเหนือ ใน ค.ศ. 1819 มารควิส  เฮสติงค ผูสําเร็จราชการอังกฤษประจําอินเดียไดมีหนังสือ             
มาถึงเสนาบดีของสยามวาจะแตงตั้งให จอหน  ครอเฟรด (John  Crawfurd)  เปนทูตเขามาเจรจา
กับสยามโดยอังกฤษมีจุดมุงหมาย 2 ประการ ประการแรก คือ ตองการฟนฟูการคากับสยาม                   
โดยเฉพาะการคาดีบุกกับเมืองขึ้นของสยามทางใต  เชน เประ  ปตตานี  ภูเก็ต  แตตองการใหสยาม 
ยกเลิกหรือลดหยอนวิธีการเก็บภาษี  นอกจากนี้อังกฤษตองการใหรัฐบาลสยามรับรองสิทธิการเชา
ปนังดวย ประการที่สอง คือ อังกฤษตองการใหมีการเจรจาเกี่ยวกับเร่ืองที่เจาพระยานครศรธีรรมราชเขา
ไปเกี ่ยวพันกับเรื ่องเมืองเประที ่ม ีการแยงตําแหนงเจาเมือง และทัพไทยนําโดยเจาพระยา
นครศรีธรรมราชถูกสงไปชวยเหลือ อังกฤษเกรงวาสยามจะแผอํานาจตอไปยังเประ11 การเจรจาครั้งนี้
ไมบรรลุผล  เนื่องจากรัชกาลที่ 2 ไมทรงเห็นประโยชนที่จะไดรับจากอังกฤษทั้งทรงยังยึดมั่นวาสยาม
ยังไมมีความจําเปนตองคาขายกับประเทศในยุโรป  อยางไรก็ตามผลของการเจรจาก็มิไดลมเหลว
ทั้งหมด เนื่องจากสยามไดยอมรับสิทธิของอังกฤษเหนือเกาะปนังตามสัญญาเชาที่อังกฤษทํากับ
สุลตานไทรบุรี 
 การเจรจาครั้งที่ 2 เกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษเริ่มมีชัยเหนือพมาในสงครามครั้งแรก 
ค.ศ. 1824 คร้ังนี้ รอยเอกเฮนรี่  เบอรนี (Henry Burney) ไดรับแตงตั้งเปนทูตเพื่อเปนการประสาน    
รอยราวและกระชับสัมพันธไมตรีระหวางอังกฤษกับสยาม  การเจรจารครั้งนี้ประสบผลสําเร็จโดยมี
การทําสัญญาระหวางสยามกับอังกฤษเปนฉบับแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1826 เรียกวา 
สนธิสัญญาเบอรนี (The Burney Treaty 1826) สนธิสัญญานี้แยกออกเปน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งวาดวย

                                                        
10กรุณา  กาญจนประภากุล, “วิวัฒนาการของความคิดเกี่ยวกับคําวา “เมอลายู” ใน

ประวัติศาสตรมลายู” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 43. 

11ชวลีย  ณ  ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2541), 98. 
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การคามี 6 มาตรา  อีกฉบับหนึ่งวาดวยการเมืองมี 14 มาตรา  มีใจความที่เกี่ยวกับหัวเมืองมลายู 3 
มาตรา12 คือ   
 มาตรา 12 สยามจะไมเขาไปเปนอุปสรรคหรือขัดขวางการคาในตรังกานูและกลันตัน ใน
อนาคตพอคาและประชาชนอังกฤษจะทําการคาขายและติดตอดวยความสะดวกสบาย และดวย
เสรีภาพอยางที่เคยไดมาแตกอน  และอังกฤษจะไมเขายุงเกี่ยว  โจมตี  หรือรบกวนรัฐเหลานั้นดวย
ขออางใดๆทั้งสิ้น  
 มาตรา 13  อังกฤษยอมรับวาไทรบุรีเปนของสยาม  และจะปองกันไมใหเจาพระยาไทร
บุรี (ปะแงรัน) มารบกวน หรือ แยงชิงไทรบุรีไปจากสยาม 
 มาตรา 14  เกี่ยวกับเประ  สยามและอังกฤษยินยอมใหพระยาเประปกครองบานเมืองได
ตามอําเภอใจ  ถาเประจะสงตนไมทองเงินใหสยามอังกฤษก็ไมหามปราม และทั้ง 2 ฝายจะไมสงกําลัง
ทหารไปรบกวนเมืองเประ  ฝายอังกฤษจะคอยระวังไมใหสลังงอรมาตีเมืองเประ  ฝายสยาม      ก็
สัญญาวาจะไมลงไปตีเมืองสลังงอร 
 ผลของสนธิสัญญาเบอรนี่ถือเปนการกําหนดเขตอิทธิพลของอังกฤษและสยามใน       
คาบสมุทรมลายู  ยิ่งไปกวานั้นทําใหอังกฤษสามารถกําจัดสิทธิของสยามในแหลมมลายูไวเพียงแค
รัฐเกดะหทางชายฝงทะเลดานตะวันตก และรัฐกลันตันกับตรังกานูทางชายฝงทะเลดานตะวันออก  
อยางไรก็ตามสิ่งที่นาสังเกต คือ ในขณะที่สนธิสัญญาเบอรนีกําหนดสถานะของเกดะหหรือไทรบุรี
กับเประไวอยางชัดเจน  กลาวคือ ยอมรับวาเกดะหเปนของสยามขณะที่ยืนยันความเปนอิสระ         
ของเประ สถานะทางการเมืองของกลันตันและตรังกานูกลับถูกทิ้งไวลอยๆไมมีการกําหนดชัดเจน  
แมวาในชวงกอน ค.ศ. 1874 สนธิสัญญามาตรานี้จะไดรับการตีความโดยอังกฤษวาอังกฤษยอมรับ
อํานาจของสยามเหนือกลันตันและตรังกานูเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใหเขาไปคาขาย13 แตเนื้อหาของ
สนธิสัญญาก็มิไดยืนยันชัดเจนวากลันตันและตรังกานูเปนประเทศราชของสยาม เปดโอกาสให       
มีการตีความใหมไดเมื่อนโยบายของอังกฤษเปลี่ยนไป อยางไรก็ตามในชวงหลังการทําสนธิสัญญา
เบอรนี การที่อังกฤษยินยอมจํากัดบทบาทของตนเองในรัฐทั้งสองไวเฉพาะในดานการคาก็ทําให
สยามมีโอกาสที่จะดําเนินนโยบายกับกลันตันและตรังกานูไดอยางเสรีโดยไมตองกังวลวาจะมีความ
ขัดแยงกับอังกฤษ ชวงหลังการทําสนธิสัญญาเบอรนี พัฒนาการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรัฐทั้งสอง

                                                        
12ทวีศักดิ์ ลอมล้ิม, ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

(กรุงเทพฯ : แพรพิทยา,2516), 219 – 220. 
13Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  

Relations  from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 129. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

33

จึงขึ้นอยูกับนโยบายของสยามและนโยบายของผูนํารัฐมลายู พรอมทั้งปฏิสัมพันธของ             ทั้ง
สองฝายมากกวาที่จะเกี่ยวของกับอังกฤษ 
กลันตันและตรังกานูกับสยาม ค.ศ. 1826 – 1874 
 สยามตองเผชิญกับการตอตานของกลันตันกับตรังกานูตลอดชวงสี่ทศวรรษแรกของ
คริสตศตวรรษที่ 1914 แมเมื่อมีการทําสนธิสัญญาเบอรนี่ใน ค.ศ.1826 แลว  การตอตานก็ยังไมได      
เบาบาง ใน ค.ศ. 1831 หัวเมืองแขกเจ็ดหัวเมือง (ปตตานีเดิม) กอการจลาจลตอสยามพรอมกันกับ
การกบฏของตนกู เดน (Tengku  Den) แหงเกดะห  การจลาจลขยายไปกลันตันและตรังกานู           
ซึ่งเขารวมโดยการสงกองทหารไปชวยเหลือพระยาปตตานีซึ่งเปนหลานเขยของสุลตานกลันตัน เมื่อ
กองทัพสยามนําโดยเจาพระยาพระคลังปราบกบฏเรียบรอยก็ไดหันมาทางกลันตัน สุลตาน  กลันตัน
เห็นวาสูไมไดจึงสงคนมาขอเปนเมืองขึ้นตามเดิม  พรอมกับจะสงตัวพระยาปตตานี        ใหดวย15 
สวนสุลตานตรังกานูนั้นสยามสงทูตมาพบ  แตสุลตานปฏิเสธที่จะพบโดยอางวาปวยและเพิกเฉยตอ
คําสั่ง  จนเมื่อปรากฏเรือรบสยามที่ชายฝงตรังกานูทําใหตรังกานูตองปฏิบัติตามคําสั่งของสยาม16 
เหตุการณที่เกิดขึ้นแสดงใหทราบวาถามีโอกาสในการตอตานอํานาจสยาม       กลันตันและตรังกานู
จะสงกําลังเขารวมทันที  แตถาเห็นวาสูรบดวยไมได  ก็จะยอมตกลงรับผิดเพื่อจะไดปกครอง
บานเมืองตอไป 
 ความกระดางกระเดื่องของหัวเมืองประเทศราชนี้ทําใหสยามดําเนินนโยบายที่สําคัญซึ่ง
สงผลตอการเมืองภายในของรัฐมลายูดวย นั่นคือ ความพยายามที่จะสนับสนุนผูนําที่สวามิภักดิ์ตอ
สยามขึ้นครองรัฐ  สยามสามารถดําเนินนโยบายนี้ไดดีเนื่องมาจากการแยงชิงอํานาจของกลุมผูนํา
มลายูนั้นมีอยูเสมอ  ทําใหผูนําบางกลุมหันมาพึ่งสยาม  และเมื่อไดครองบัลลังก็แลวก็อาจตอง         
พึ่งสยามตอไปในการรักษาบัลลังกไว  หลัง ค.ศ. 1840 ผูนําทั้งของรัฐกลันตันและรัฐตรังกานูจึง
เปนผูที่สยามแตงตั้งและสนับสนุนใหเปนผูปกครอง  ความแตกตางอยูที่วาในกรณีของตรังกานูนั้น 

                                                        
14Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  

Relations  from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 123 – 125, 162 – 164. 
15ทวีศักดิ์  ลอมล้ิม, ความสัมพันธระหวางไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน, 

152 ; กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ รัชกาลที่ 1 – 2, 120 
16Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  

Relations  from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 125. 
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ผูนําที่สยามสนับสนุนสามารถกระชับอํานาจของตนเองและดําเนินนโยบายที่เปนอิสระจากสยามได
ในระดับหนึ่ง ในทางตรงกันขามกลันตันยังคงเต็มไปดวยความขัดแยงระหวางผูนํากลุมตางๆ        ซึ่ง
ทําใหสยามตองเขาไปดูแลไกลเกลี่ยและจัดการกับการเมืองภายในของกลันตันโดยตรง 
 กลันตันกับสยาม ค.ศ. 1826 – 1874 
 ในกรณีของกลันตัน  เมื่อสุลตานมูฮัมหมัดที่ 1 (Sultan  Muhammad I) ส้ินพระชนมใน 
ค.ศ. 1837 กลันตันก็ตกเขาสูความวุนวายในชวง ค.ศ. 1838 – 1841 อันเนื่องมาจากการแยงชิงราช
บัลลังก  ความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางรายา  เบนดาฮารา ลง เยนาล (Raja  Bendahara  Long  
Jenal) ฝายหนึ่งกับกลุมของตวน  สนิก  มูลัท  เมราห (Tuan  Sanik  Mulut  Merah) ซึ่งเปนผูที่
สุลตานมูฮัมหมัดที่ 1 อยากใหข้ึนครองราชยและไดเขียนหนังสือฝากไวกับเจาพระยานครศรีธรรมราช
17 ภายใตการสนับสนุนของเจาพระยานครศรีธรรมราชสยามใหการรับรอง            ตวน  สนิก  มูลิก  
เมราห  ข้ึนปกครองกลันตัน ดังที่มีการบันทึกเกี่ยวกับเร่ืองนี้ กลาววา 

บันทึกรายปของสยามเกี่ยวกับกลันตัน  สําหรับตัวอยางที่มีการพูดวาเมื่อสุลตานมูฮัมหมัด
ส้ินพระชนม  สภาครอบครัวของรัฐมีมติเอกฉันท  พิจารณาวาสนิกเปนทีรั่กมากทีสุ่ดจะไดรับการ
แตงตั้งเปนกษัตริย  เมื่อมีการสงผานจากผูปกครองของนครศรีธรรมราชไปกรุงเทพฯ18 

ตวน  สนิก  มูลัท  เมราห  จัดสงตนไมเงินตนไมทองพรอมเครื่องราชบรรณาการใหสยามโดยให
พระยาบาโงย (Bangul) ตวน ปะษา (Tuan Besar) กับกรมการเมืองจัดนําเขามายังนครศรีธรรมราช 
และเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) ไดนําเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่กรุงเทพฯ  รัชกาลที่ 3  จงึ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง ตวน สนิก มูลัท เมราห เปน “พระยา กลันตัน” หรือ สุลตานมูฮัม
หมัดที่ 2 (Sultan Muhammad II) ทั้งยังแตงตั้งตวน กอตา (Tuan  Kota) เปน “พระยาสุนทรธิบดี” 
และบรรดาญาติคนอื่นๆ ไดรับการแตงตั้งมียศศักดิ์เปน ตวนกู (Tuankul) ทุกคน  เวนแตพระยา
บาโงยและตนกูปูะษา  เนื่องจากรัชกาลที่ 3 พิจารณาวาทั้งสองเคยชวยเหลือพระยาปตตานี คราวเกิด
กบฏแขกเจ็ดหัวเมือง เมื่อ ค.ศ. 1831 ทําใหทั้งสองคนไมพอใจโดยเฉพาะตนกูปะษามีความอับอายตอ
บรรดาญาติพี่นองและบาวไพรของตน19 นอกจากนี้ 

                                                        
17Rahmat  bin  Saripan, Kelantan 1776 – 1842 : sautu  kajan  tentang  

perkembangan  politik  Melayu  traditional (Penang : Sarjana  Sastera ), 1974), 90. 
18Ibid., 114. 
19ประชุมพงศาวดาร เลม 2 ภาค 1 ตอนปลายและภาค 2 (พระนคร : องคการคา        คุรุสภา, 

2506), 322. 
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ยังมีเหตุอีกประการที่ทําใหทั้งสองคนไมพอใจมาก คือ การที่ เขาเฝาที่กรุงเทพฯ รัชกาลที่ 3                 
มีพระราชดําริจะเอาตัวพระยาบาโงยไวแตเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) ไดทูลขอเอาไว20      
ดังนั้นเมื่อกลับถึงกลันตัน พระยาบาโงยและตนกูปะษาก็เกิดขัดแยงกับสุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 แตก็        
มีการแกปญหาดวยการมอบเขตปกครองใหตนกูปะษา 5 ตําบลเพื่อยุติดความขัดแยง21 
 หลังจากตนกูปะษาสงบอยูไดไมนาน เขาก็กอเรื่องขัดแยงกับสุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 
ข้ึนมาอีกใน ค.ศ. 1841 ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์แถบหมูบานชายทะเล (Kampung  Laut) ที่เคย           
เปนสิทธิ์ของ ลง อิสมาอิล (Long  Ismail) บิดาของ ตนกูปะษา  เรื่องนี้สยามเขาไปชวยสุลตาน           
มูฮัมหมัดที่ 2 จัดการกับความขัดแยงดังกลาว   ตอมาสยามดําเนินการแกไขปญหาความขัดแยง
ภายใน กลันตันโดยการใหผูนําของกลันตันไปปกครองหัวเมืองในกลุมแขกเจ็ดหัวเมือง เพื่อลดความ
กดดันและทําใหสถานะของสุลตานมูฮัมหมัดมั่นคงขึ้น ดังนั้นเมื่อเจาเมืองปตตานีเสียชีวิตสยามจึงสง 
ตนกู ปะษา ไปเปนเจาเมืองหนองจิก  และใหเจาเมืองหนองจิกเปนเจาเมืองปตตานี  เหตุการณ
เหลานี้ชวยใหสุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 มีอํานาจเต็มที่ในการปกครองกลันตัน  และหัวเมืองแขกทั้งเจ็ด
ถูกสยามใชเปนทางแกปญหาความวุนวายในกลันตัน22 ตอมาเมื่อพระยาปตตานี         เสยีชวีติสยาม
สงให ตนกู ปะษา ไปเปนเจาเมืองปตตานี  และใหสุลตานเดวาเปนเจาเมืองยะริ่ง  หลังจากนั้น
สุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 ก็สามารถจัดการปกครองบานเมืองไดอยางเรียบรอย 
 เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวง ค.ศ. 1837 – 1842 แสดงใหเห็นวากลันตันเปนรัฐมลายูที่สยาม
เขาไปมีอิทธิพลมาก  เพราะสยามสามารถเขาไปจัดการกับความวุนวายที่เกิดขึ้นพรอมกับจัดการ
แตงตั้งคนที่จะเปนผูปกครองกลันตัน และจัดการแกปญหาดวยการแตงตั้งเจานายของกลนัตนัไปเปน
เจาเมืองในกลุมเมืองแขกเจ็ดหัวเมือง  นอกจากนี้สยามยังแสดงทัศนคติอยางชัดเจนในการ  
แกปญหาความวุนวายในกลันตันวากลันตันเปนประเทศราชที่มีความสําคัญตอสถานภาพและความ
มั่นคงของสยามในคาบสมุทรมลายู และการที่สยามประสบความสําเร็จในการแกปญหาวิกฤตในก
ลันตันก็เปนการชวยกระชับความสัมพันธของสยามกับกลันตันในระบบบรรณาการ 
 หลังจาก ค.ศ. 1841 ความสัมพันธระหวางสยามกับกลันตันก็ราบร่ืนมาตลอดจน         
ถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มีหลักฐานวาสยามสามารถผลักดันใหกลันตันดําเนินกิจการภายใน

                                                        
20ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

, 78. 
21Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 163. 
22Ibid. 
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ตามที่สยามตองการได  ยกตัวอยางเชน ระหวาง ค.ศ. 1865 – 1867 อังกฤษตองการใหกลันตัน        
ยกเลิกการผูกขาดการคาฝายแตไมสามารถตกลงกับกลันตันได  อังกฤษจึงขอมายังสยามซึ่งสยามก็
สามารถสั่งใหกลันตันยกเลิกการผูกขาดการคาทุกอยางยกเวนการคาฝน23 ตอมาใน ค.ศ. 1863  
รัฐบาลสเตรทส  แซทเทิลเมนต  ไดรองเรียนโดยการสงรายงานใหทางรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียวา
สุลตานกลันตันไมใหเกียรติตัวแทนอังกฤษในสิงคโปร      ทําใหสยามตองเขามาโนมนาวใหสุลตาน 
กลันตันเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอเจาหนาที่ของสเตรทส  แซทเทิลเมนต24 ใน ค.ศ. 1874 สยามออก  
คําสั่งเกี่ยวกับการทําธุรกิจคาขายกับชาวตางชาติซึ่งมีการแบงการทําสัญญาที่รัฐมลายูจะทํากับ
ชาวตางชาติออกเปน 2 ประเภท  คือ สัญญากับทางการกับสัญญาเอกชน  สัญญาประเภทแรก  
จําตองไดรับอนุญาตจากกรุงเทพกอนมีผลอยางเปนทางการ25 การกระทําของสยามในกรณีเหลานี้
แสดงใหเห็นวาสยามมีอํานาจในการจัดการกิจการตางๆโดยเฉพาะในดานการตางประเทศใหกับ 
กลันตัน  และอํานาจดังกลาวของสยามเปนที่ตระหนักแกทั้งลอนดอนและสิงคโปร 
 ตรังกานูกับสยาม ค.ศ. 1826 – 1874 
 ในสวนของตรังกานูนั้น  ทาทีกระดางกระเดื่องของผูนําตรังกานู เชน การปฏิเสธไมมา
เขาเฝาที่กรุงเทพฯ การที่ตรังกานูพยายามสรางความสัมพันธกับอังกฤษ  รวมไปถึงการที่ตรังกานูให
ความชวยเหลือปตตานีเมื่อมีการจลาจลแข็งเมืองตอสยามทําใหความสัมพันธที่มีตอกันทั้งสองฝาย
ไมดีเสมอมา  ตอมาเมื่อสุลตานมูฮัมหมัดขึ้นครองราชยใน ค.ศ. 1836 พระองคไดชวยเหลือและให
ความคุมครองตนกูปะษาในคราวที่เกิดความขัดแยงกับสุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 แหงกลันตัน  ขณะที่
สยามใหการสนับสนุนสุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 เหตุการณนี้ก็ไดทวีความไมพอใจใหกับสยาม ยิง่ขึน้  ราช
สํานักสยามจึงเห็นวาจําเปนตองมีการจัดการขั้นเด็ดขาดกับผูปกครองตรังกานู  จึงมีการสนับสนุน 
เติงกู  โอมาร (Tengku  Omar) ใหข้ึนปกครองที่ตรังกานูแทน     โดยสยามปลดสุลตานมูฮัมหมัด
ออกใน ค.ศ. 1839 สวนเติงกู  โอมาร ก็ไดจัดสงดอกไมเงินดอกไมทองใหสยาม  ซึ่งสยามก็รับรอง
ฐานะการเปนผูปกครองใหอยางเปนทางการ26  ดังนั้นสุลตานบากินดา โอมาร (Baginda  Omar  

                                                        
23Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries,167. 
24Ibid., 167 – 168. 
25Ibid., 168. 
26ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

, 75; Suwannathat – Pian, Thai – Malay Relations : Traditional Intra – regional Relations from the 
Seventeenth to the Early Twentieth Centuries, 125. 
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ครองราชย ค.ศ. 1839 – 1876) จึงขึ้นดํารงตําแหนงเปนเจาเมืองตรังกานู            ดวยความ
ชวยเหลือของสยาม  อยางไรก็ตามในกรณีของตรังกานู  นโยบายสนับสนุนคนของตนเองขึ้นครองราช
บัลลังกของสยามสงผลใหความสัมพันธระหวางสยามกับตรังกานูราบร่ืนขึ้นแตเพียงชวงสั้นๆ นั่นคือ 
ในระยะแรกที่สุลตานบากินดา  โอมาร ยังดําเนินการกระชับอํานาจและยังอาจ           ไมมีสถานะ
ทางการเมืองที่มั่นคงนัก จึงไดอิงอํานาจของสยามเพื่อพระองคจะไดสงเสริมสถานะและความเปน
อิสระในการบริหารตรังกานูของพระองค27 การที่สยามเลือกผูนําของตรังกานู               จึงใหผลที่
แตกตางจากกรณีของกลันตัน 
 สุลตานบากินดา  โอมารเปนผูนําที่เขมแข็งและสามารถดําเนินการประชับอํานาจของ  
ราชสํานักตรังกานูเหนือผูนําทองถิ่นมลายูในแวนแควนตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะไดกลาว      
ในรายละเอียดในสวนตอไป  ความสําเร็จดังกลาวนาจะสรางความมั่นใจใหกับผูนํารัฐตรังกานูและ
สงผลตอความสัมพันธกับสยาม จะเห็นไดวาระยะที่สองสุลตานบากินดา โอมารเร่ิมดําเนินนโยบาย
ตางประเทศดวยตนเองมากขึ้น  จะเห็นไดจากการเขาไปเกี่ยวของกับสงครามกลางเมืองในรัฐเพื่อน
บาน  ขณะเดียวกันก็เพิกเฉยตอการแสดงความสวามิภักดิ์ตอสยาม  ขณะเดียวกันชวงระยะที่สุลตาน
บากินดา  โอมารปกครองตรังกานูก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่  4 ซึ่งสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมี
นโยบายที่จะดูแลหัวเมืองประเทศราชอยางใกลชิด  และไดมีการปฏิบัติที่ไมเคยปรากฏมากอน คือ 
การเสด็จประพาสลงใตเพื่อใหเจาเมืองประเทศราชมาเขาเฝา  หลังจากนั้นก็ไดส่ังใหเจาพระยา
กลาโหมเดินทางไปตรวจตราดินแดนตางๆเปนประจํา28 เปนไปไดวามาตรการของสยามดังกลาวทํา
ใหสุลตานตรังกานูมองวาสยามตองการแทรกแซงกิจการภายในของตรังกานู             จึงทําใหสัม
พันธภาพเริ่มเสื่อมลง 
 อยางไรก็ตาม เหตุผลสําคัญที่ทําใหตรังกานูเหินหางจากสยามยิ่งขึ้นนาจะมาจาก       
เหตุการณการเมืองในรัฐมลายูทางใตซึ่งเปดโอกาสใหสุลตานบากินดา โอมารเขาไปยุงเกี่ยว         ดัง
จะเห็นวาตรังกานูมีความใกลชิดกับอาณาจักรยะโฮร – ริเอา และปาหังมากกวารัฐมลายู      ทาง
เหนืออ่ืนๆ ดังนั้นความสัมพันธระหวางตรังกานูกับสยามเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดสงครามกลาง
เมืองปาหังใน ค.ศ. 1857 สุลตานบากินดา  โอมารเขาไปเกี่ยวของกับการแยงชิงอํานาจใน  รัฐเพื่อน
บานและเพิกเฉยในการจัดสงดอกไมเงินดอกไมทองจนกระทั่งตองมีการเตือนจากเมืองสงขลาลงไป  
หลังจากนี้ 20 ป คือ ใน ค.ศ. 1859 รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดําเนินดวยกระบวนเรือ  พระที่นั่งกลไฟ

                                                        
27Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 127. 
28Ibid.,127 – 128. 
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เพื่อทอดพระเนตรหัวเมืองปกษใตชายทะเลยไปจนถึงปตตานี ในครั้งนั้นสุลตาน       มูฮัมหมัดที่ 2 
ของกลันตัน ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายสิ่งของตามธรรมเนียม29  ขณะที่บากินดา โอมาร 
มิไดเขาเฝาดังเชนที่เจาประเทศราชมลายูคนอื่นปฏิบัติ  คงสงแตตัวแทนไปเฝา  รัชกาลที่ 4 ซึ่งเปน
การสรางความรูสึกที่ไมดีในหมูชาวสยามจนเจาพระยากลาโหม30 กลาววา      โอมารเปนบริวารที่
ไวใจไมได  
 จุดประสงคที่สุลตานบากินดา โอมารเขาไปยุงเกี่ยวกับปาหังก็เพื่อปองกันการขยาย   
อิทธิพลเขามาของตํามะหงงอิบรอฮิมแหงยะโฮรผูมีความใกลชิดกับอังกฤษ  ตรังกานใูหการสนบัสนนุ 
วัน อาหมัด (Wan Ahmad) ซึ่งเปนลูกเขยของเบนดาฮารา  อาลี แหงปาหัง (Bendahara  Ali) ที่เพิ่ง
เสียชีวิตใหตอสูกับเบนดาฮารา  มูตาฮีร (Bendahara  Mutahir) ผูเปนลุงที่ไดรับการสนับสนุนจากยะ
โฮร ทั้งนี้โดยไมปรึกษาสยามแมแตนอย31 การกระทําของตรังกานูจึงถือไดวาละเมิดสิทธิที่เจาประเทศ
ราชจะพึงมี  นอกจากนั้นบทบาทของตรังกานูในปาหังอาจทําใหเกิดปญหากับอังกฤษที่ตองการขยาย
อิทธิพลเขามายังปาหัง ในขณะนั้นสยามเพิ่งลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิง ค.ศ.1855 ซึ่งหมายถึง
ความพยายามที่จะมีสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันระหวางอังกฤษและสยามการกระทําของตรังกานูจึง
นับไดวาลอแหลมตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
 ความวุนวายในปาหังเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่ออดีตสุลตานมาหมุดแหงริเอา – ลิงกะ (Sultan 
Mahmud of Riau – Lingga) เขามายุงเกี่ยวโดยมีจุดประสงคที่จะรื้อฟนราชวงศริเอา – ลิงกะ           
ข้ึนมาใหมที่ปาหัง  สุลตานพระองคนี้ถูกถอดจากตําแหนงโดยดัตช  แตเปนผูซึ่งชาวมลายูโดยทั่วไป      
ถือวาเปนสุลตานที่แทจริงเนื่องจากสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากอาณาจักรยะโฮร อดีตสุลตานมาหมุดเขา
ไปเกี่ยวของกับการแยงชิงบัลลังกระหวางเบนดาฮาราามูตาฮีร กับ วัน อาหมัด  โดยในชวงแรก
พระองคอยูขางเบนดาฮาราดวยหวงวาจะไดรับการสนับสนุนใหครองบัลลังกแหงปาหัง แตเมื่อ   เบน
ดาฮารามิไดคิดเชนนั ้นอดีตสุลตานมาหมุดจึงหันไปใหการสนับสนุนวัน  อาหมัด ซึ ่งมีทาที             
จะยินยอมใหมีการฟนฟูอาณาจักรริเอา – ลิงกะไวที่ปาหัง  แมวัน อาหมัดจะไดรับความชวยเหลือ
จากตรังกานูแตกําลังที่จะตอสูก็ยังไมพอ  อดีตสุลตานมาหมุดจึงสงคนไปเขาเฝารัชกาลที่ 4 เพื่อขอ

                                                        
29สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเสด็จประพาสแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทรศก 108, 

109, 117, 120 รวม 4 คราว (พระนคร : โรงพิมพไท, 2468),1. 
30Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 127. 
31Ibid., 129. 
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กําลังจากสยามและสัญญาวาจะใหปาหังขึ้นตอสยาม  แตรัชกาลที่ 4 ปฏิเสธที่จะชวยเหลือเพียงมี
รับส่ังอนุญาตใหอดีตสุลตานมาหมุดมาอยูกรุงเทพฯเทานั้น32 
 เหตุการณนี้ทําใหผูมีสวนรวมเกิดความระแวงสงสัยกันไปหมด อังกฤษไมพอใจ       ทั้ง
ตรังกานูและสยามเนื่องจากตองการสนับสนุนการขยายอิทธิพลของยะโฮรเขาไปยังปาหัง  สยามเอง
มองความมักใหญใฝสูงของตรังกานูวาอาจเปนความพยายามที่จะแข็งเมือง  หลังจากที่อดีตสุลตาน
มาหมุดไปกรุงเทพฯ  ใน ค.ศ. 1861 ก็ปรากฏขาวลือวารัชกาลที่ 4 จะปลดบากินดา  โอมารออกจาก
ตําแหนงสุลตาน ทําใหโอมารเกิดความระแวงตออดีตสุลตานมาหมุดวาวางแผนตอตานเขา บากินดา 
โอมารพยายามดึงเอาอังกฤษเขามาเกี่ยวของโดยแจงตอรัฐบาลที่สเตรทส  แซทเทิลเมนตวา พระองค
จัดสงดอกไมเงินดอกไมทองใหสยาม แตสยามวางแผนตอตานพระองค33 สิ่งนี้แสดงวาบากินดา โอ
มารพยายามแสวงหาความชวยเหลือจากอังกฤษเมื่อสยามตัดสินใจแสดงอํานาจเหนือตรังกานู  
แตอังกฤษก็มิไดเขายุงเกี่ยวทําใหบากินดา โอมารตองสงจดหมาย         ไปขออภัยโทษสยาม  ใน
กรณีการเขาไปยุงเกี่ยวกับเร่ืองของรัฐอ่ืนโดยไมปรึกษาสยามกอน ซึ่ง           ในที่สุดรัชกาลที่ 4  ก็
ทรงใหอภัย 
 อยางไรก็ตามในที่สุดสงครามกลางเมืองในปาหังก็นําความเสียหายครั้งรุนแรงมาให    
ตรังกานู  เมื่ออดีตสุลตานมาหมุดกลับมายังตรังกานูและรวมมือกับ วัน อาหมัด โจมตีปาหังโดยยก
กําลังไปจากตรังกานู ทําใหเบนดาฮารามูตาฮีรแหงปาหังสงหนังสือไปฟองทางคาวานาฟ (Colonel  
Cavenagh) ผูสําเร็จราชการอังกฤษที่สิงคโปร ทางสิงคโปรจึงแจงไปทางสยามวาสงครามทําให
การคาของอังกฤษเสียหาย  และเสนอใหสยามมารับอดีตสุลตานมาหมุดไปจากตรังกานู  สยามตกลง
สงเรือไปรับแตเรือยังไปไมถึงตรังกานู  ขณะนั้นฝายอังกฤษก็สงเรือมารับอดีตสุลตานมาหมุด     แต
ทางบากินดา โอมารไมสงตัวให โดยอางวาไมไดรับอนุญาตจากทางกรุงเทพฯ ตรังกานูจึงถูกระดมยิง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 186234 ผลที่เกิดจากการยิงถลมตรังกานู คือ ความรูสึก           ที่บา
กินดา โอมารมีตอสยามโดยมองวาตรังกานูไมไดรับความเปนธรรม แมวาจะปฏิบัติตาม           
คําแนะนําของสยามในการไมสงตัวสุลตานมาหมุดใหเจาหนาที่อังกฤษ  ยิ่งไปกวานั้นการที่สยามไม
สามารถจัดการใหตรังกานูไดร ับเง ินคาชดเชยที ่เป นประโยชนตอตรังกานู ทําใหสุลตานมี         
ความรูสึกวาตรังกานูไมไดประโยชนจากการตกอยูภายใตระบบประเทศราชของสยาม 

                                                        
32ประชุมพงศาวดาร เลม 2 ภาค 1 ตอนปลาย และภาค 2, 308 – 309. 
33Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 132. 
34ประชุมพงศาวดาร เลม 2 ภาค 1 ตอนปลาย และภาค 2, 310 – 311. 
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 ใน ค.ศ. 1869 ตรังกานูไดแสดงออกถึงการพยายามดําเนิกการดานตางประเทศอยาง
เปนอิสระ  และถือเปนการทาทายอํานาจของสยามเปนอยางมาก  บากินดา  โอมาร สงคณะทูต         
ที่นําโดย เติงกู  โมฮัมหมัด  อาริฟน (Tengku  Mohammad  Arifin) ไปราชสํานัก เซนต  เจมส       
(St. James) พรอมกับนําของขวัญไปถวายสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย (Queen Victoria)35 ส่ิงที่
เกิดขึ้นสรางความประหลาดใจใหกับ เซอร  เฮนร่ี   ออด  (Sir  Henry  Ord) ผูปกครองคนใหมของ       
สเตรทส  แซทเทิลเมนต  และทําความประหลาดใจใหกับสยามเชนเดียวกัน  สําหรับเซอร  เฮนร่ี  ออด  
เกรงวาสิ่งที่เกิดขึ้นจะนํามาซึ่งความสงสัยของสยามที่มีตอเจตนาของอังกฤษวา อังกฤษตองการที่จะ
เสนอความชวยเหลือใหแกตรังกานู “ในการปลดเปลื้องตนเองออกจากอํานาจครอบคลุมของสยาม”36  
ดังนั้นทางรัฐบาลอังกฤษจึงไดทําความเขาใจกับสุลตานตรังกานูวา ในฐานะประเทศราชตรังกานูไมมี
สิทธิ์ติดตอโดยตรงกับมหาอํานาจตางชาติ และการติดตอจากลอนดอนกับสุลตานตรังกานู         ตอง
ผานทางกษัตริยของสยาม  ขณะเดียวกันทางฝายสยามดําเนินการเรียกรองตอ เซอร จอหน  เบาวร่ิง 
(Sir John Bowring) ใหดําเนินการยืนยันสิทธิของสยามเหนือรัฐประเทศราชตอรัฐบาลอังกฤษ เพราะ
หากมีเหตุแสดงอยางชัดเจนวาถาตรังกานูประสบความสําเร็จในการดําเนินการทางการทูตกับ
อังกฤษ จะทําใหรัฐประเทศราชมลายูอื่นๆปฏิบัติตามตรังกานู37 ทายที ่สุดการที่อังกฤษ              
ไมสนับสนุนตรังกานูในระยะนี้ เทากับเปนการยอมรับวาตรังกานูเปนประเทศราชของสยาม           
ความพยายามของตรังกานูที่จะใชความขัดแยงระหวางสยามกับอังกฤษใหเปนประโยชน               
จึงไมไดผล 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลันตันและตรังกานูจะเห็นไดวา ชวงตั้งแตปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 18 มาจนถึงทศวรรษ 1870 ทั้งสองรัฐไดพยายามตอสูเพื่อลบลางอํานาจการปกครองของสยามที่
ใชภายใตระบบประเทศราชหลายครั้งหลายหน  โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการพยายามทีจ่ะหาพนัธมติร
ใหม คือ อังกฤษเขามาคานอํานาจ  การดิ้นรนของทั้งสองรัฐทําใหสยามดําเนินนโยบายเขาควบคุมโดย
การใชสิทธิในการแตงตั้งผูปกครอง ผูนํามลายูของทั้งสองรัฐก็ตองหาทางที่จะประนีประนอมกับ
สยามและพยายามปองกันอํานาจของตนเองในการดําเนินกิจการใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  ใน
สวนนี้เองที่กลันตันและตรังกานูมีพัฒนาการที่แตกตางกัน  ราชสํานักตรังกานู    

                                                        
35Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 133. 
36Ibid., 133. 
37Ibid., 133 – 134. 
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จะมีความเขมแข็งและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากกวา ขณะที่ความแตกแยกภายในกลุมผูนําของก
ลันตันเปดโอกาสใหสยามเขาแทรกแซงในกิจการของรัฐ 
 
กลันตันและตรังกานภูายใตระบบประเทศราชของสยามหลงั ค.ศ. 1874 
 ป ค.ศ. 1874 เปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นในการดําเนินนโยบายของ
อังกฤษซึ่งสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางสยามกับหัวเมืองประเทศราชมลายูเปนอยางมาก  
นั่นคือ  นโยบายเขาแทรกแซงในการเมืองและกิจการภายในของรัฐมลายูบนคาบสมุทร  ความขัดแยง
ระหวางกลุมผูปกครองมลายูรวมไปถึงชาวจีนและกลุมที่มีผลประโยชนในการคาดีบุกในรัฐเประ
และสลังงอรทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งอังกฤษตองเขาไปจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนทาง    
การคา การดําเนินการของอังกฤษไดนําผูนํามลายูกลุมตางๆมารวมแกไขขอพิพาทและตกลงกัน
เกี่ยวกับสิทธิในราชบัลลังกของรัฐเประ จนกระทั่งมีการลงนามในสนธิสัญญาปงกอร (Pangkor  
Treaty) เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 187438 สนธิสัญญานี้มีสาระสําคัญ คือ39  
 1. สุลตานตองยอมใหรัฐของพระองคเขาเปนรัฐในอารักขาของอังกฤษ (British  
Protectorate) โดยมีขาราชการอังกฤษที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาประจํา   ราช
สํานัก (Resident) เขามาดูแล  ซึ่งสุลตานจะตองนําคําแนะนําของที่ปรึกษาฯมาพิจารณาและปฏิบัติ
ในทุกเรื่อง  ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามและประเพณีมลายู 
 2.  การเก็บรวบรวมและควบคุมภาษี  รวมทั้งงานปกครองทั่วไปที่จะออกเปนระเบียบ 
กฎเกณฑจะตองอยูภายใตคําแนะนําของที่ปรึกษา 
 ในชวงเวลาหลังจากนี้ อังกฤษไดขยายระบบการปกครองแบบรัฐใตอารักขารวมทั้งการ
แตงตั้งที่ปรึกษาประจําราชสํานักไปสูรัฐสลังงอร  เนกรี – เซมบิลัน  และปาหัง  และไดรวมรัฐทั้งสี่เขา
เปนหนวยการเมืองเดียวกันเรียกวา “สหพันธรัฐมลายู (Federated  Malay  States) ใน ค.ศ. 1895 
ความสําเร็จในการเขาไปมีบทบาทในการปกครองรัฐมลายูทางชายฝงตะวันตกทําใหเร่ิมมีผูเรียกรองให
รัฐบาลอังกฤษขยายอํานาจไปสูรัฐมลายูอ่ืนๆ โดยเฉพาะรัฐที่อยูภายใตระบบประเทศราชของสยาม
ดวย  ชวงเวลาตั้งแต ค.ศ. 1874 – 1909 จึงถือเปนจุดสําคัญในประวัติศาสตรของรัฐกลันตันและตรัง
กานู ซึ่งกลายเปนเปาหมายหนึ่งของการพยายามแขงขันกันเขามามีอิทธิพลของอังกฤษ 

                                                        
38Barbara  Watson  Andaya  and  Leonard  Y.  Andaya, A  History  of  Malaysia, 2 nd ed. 

(China : Palgrave, 2001), 155. 
39Rupert  Emerson, Malaysia : A  Study  in  Direct and Indirect  Rule (Kuala  Lumpur 

: University  of  Malaya  Press, 1966), 198 – 199. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

42

และสยาม ทั้งสองรัฐจะถูกเปลี่ยนสถานะจากรัฐใตการปกครองของสยามไปสูสถานะของรัฐใต
อารักขาของอังกฤษที่รวมเรียกวา  รัฐนอกสหพันธรัฐมลายู (Unfederated  Malay  States)  
 ความตองการที่จะขยายอิทธิพลมาสูรัฐมลายูตอนเหนือทําใหอังกฤษหันกลับมาให
ความสนใจตอสถานะทางการเมืองของกลันตันและตรังกานูอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ตลอดระยะเวลาที่
ผานมาอังกฤษจะแสดงออกโดยเปดเผยวายอมรับอํานาจของสยามเหนือสองรัฐนี้ ดังที่กลาวแลววา
เนื่องจากสนธิสัญญาเบอรนี ค.ศ. 1826 กลาวถึงสถานะของกลันตันและตรังกานูไวอยางกํากวม จึง
เปนไปไดที่อังกฤษจะกลาวอางวารัฐเหลานี้ไมไดเปนเมืองขึ้นของสยาม ใน ค.ศ. 1888        เซอร เซ
ซิล คลีเมนติ สมิธ (Sir Cecil Clementi Smith) ขาหลวงใหญประจําสเตรทส แซทเทิลเมนต เสนอให
กระทรวงอาณานิคม (Colonial  Office) ขยายขอบเขตของการคุมครองของอังกฤษไปยังตรังกานู  
และยืนยันถึงสถานะที่เปนอิสระของกลันตัน แตรัฐบาลอังกฤษยังไมเห็นดวย40 อยางไร         ก็ตาม
ทาทีของอังกฤษที่มีตอรัฐมลายูดังกลาวทําใหราชสํานักสยามเพิ่มความระมัดระวังและพยายามสราง
ความสัมพันธกับรัฐมลายูเหลานี้อยางใกลชิดมากขึ้น  ใน ค.ศ. 1889 รัชกาลที่ 5        ไดเสด็จ
ประพาสลงใตและเยือนกลันตันและตรังกานูเปนครั้งแรก มีการมอบของขวัญใหกับสุลตานของรัฐ
และพระราชวงศ  และมีการเชื้อเชิญเจาประเทศราชทั้งสองใหมาเยือนกรุงเทพฯ41 
 สามปตอมาใน ค.ศ. 1892 สยามเริ่มปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่นโดยการนําระบบ
เทศาภิบาลและการปกครองแบบมณฑลมาใชเพื่อกระชับอํานาจของสวนกลางและเปลี่ยนสถานะ
ของหัวเมืองประเทศราชใหเปนสวนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณ  รัชกาลที่ 5 ยังไดไปเยือนรัฐมลายู
ตอนเหนืออีกหลายครั้ง  และผูนํามลายู  โดยเฉพาะสุลตานตรังกานูไดมาเยี่ยมตอบแทนใน ค.ศ. 1897 
และ 1902 นอกจากการไปเยือนรัฐมลายูแลว รัชกาลที่ 5 ยังมีความคิดที่จะเสนอเปดที่ทําการ
ไปรษณียในตรังกานูและใชแสตมป รูปกษัตริยสยาม  ซึ่งอังกฤษมองพระราชดํารินี้วาเปน              
ความฉลาดของสยามในการจะประกาศใหทราบวาตรังกานูเปนสวนหนึ่งของสยาม   อยางไรก็ตาม
รัฐกลันตันและตรังกานูเองนั้นยอมตองการที่จะยืนยันความเปนอิสระทางการเมือง ยกตัวอยางเชน 
เมื่อไดมีการนําพระราชดําริของรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับแสตมปเสนอตอสุลตานไซนัล อบิดีนที่ 3           
ใน ค.ศ. 1892 สุลตานไดตอบวาพระองคตัดสินใจนําระบบไปรษณียมาใช  พระองคจะใชแสตมปรูป

                                                        
40Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 136. 
41กรมพระสมมตอมรพันธุ, จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จ

ประพาสแหลมมลายูคราว ร.ศ. 109, 117, 124, 128 (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2467), 9 – 
10. 
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ของพระองคเอง42 แตความสามารถในการคงความเปนอิสระของรัฐมลายูอยางเชน กลันตันและตรัง
กานูนั้นจะทําไดมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับการดําเนินนโยบายของผูนํารัฐและขึ้นอยูกับ เหตุการณ
ภายในรัฐวาจะมีความสงบเรียบรอยหรือความวุนวาย หากในรัฐมีความขัดแยงเกิดขึ้นมากก็เปน
ชองทางใหสยามและอังกฤษเขาแทรกแซงได 
 อยางไรก็ตาม หลัง ค.ศ. 1890 เปนตนไป  ความเปนไปของตรังกานูและกลันตัน  รวม
ไปถึงปญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางการเมืองกลับถูกกําหนดโดยขอตกลงระหวางสยามกับอังกฤษ
โดยที่ผูปกครองกลันตันและตรังกานูมิไดมีสวนรวมดวย  และสาเหตุปจจัยที่ทําใหสยามกับอังกฤษ
ทําสนธิสัญญาและขอตกลงตอกันก็ไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองของรัฐมลายูโดยตรง  แตมาจากความ
กังวลของทั ้งสยามและอังกฤษตอการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกชาติอื ่น   โดยเฉพาะ         
ฝร่ังเศสจากเหตุการณตึงเครียดระหวางฝรั่งเศสกับสยามซึ่งนําไปสูกรณีปากน้ํา  ค.ศ. 1893 สยามถกู
บังคับใหยกดินแดนฝงตะวันตกของแมน้ําโขงใหกับฝร่ังเศส  เร่ืองนี้สรางความวิตกใหกับอังกฤษจน
นํามาซึ่งขอตกลงระหวางอังกฤษ – ฝร่ังเศส ค.ศ. 1896 (The  Anglo – French  Declaration  of 
1896) มีสาระสําคัญ คือ ทั้งสองประเทศจะยอมรับอธิปไตยของเขตที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา  และ
หามมิใหมีกองทัพหรือสงคนของทั้งสองฝายเขาไปในบริเวณดังกลาว43 สนธิสัญญานี้มีผลตอสยาม
และอังกฤษ เพราะเปนการเปดโอกาสใหชาติยุโรปอื่นๆเขามาแสวงหาผลประโยชนทั้งการเมืองและ
เศรษฐกิจในเขตดินแดนที่นอกเหนือจากบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งแนนอนวาบริเวณที่ชาติ
ตะวันตกชาติตางๆใหความสนใจเปนพิเศษ คือ รัฐมลายูและรัฐสยามตอนใตซึ่งเปนแหลงดีบุก ดวย
เหตุนี้ขาราชการอาณานิคมอังกฤษจึงเสนอปญหาที่เปนอันตรายขอนี้และรองขอมาตรการ      ที่
แนนอนเพื่อปองกันสถานะของอังกฤษในคาบสมุทรมลายู44 
 ในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1897 มีการลงนามอนุสัญญาลับอังกฤษ – สยาม (The  Anglo 
– Siamese  Secret  Convention  of  1897)45 มีสาระสําคัญ คือ อังกฤษจะชวยสยามในการตอตาน
มหาอํานาจชาติที่สาม และสยามจะไมยกหรือโอนสิทธิใตเมืองบางสะพานใหแก 

                                                        
42M. C. ff.  Sheppard, “A  Short  History  of  Trengganu,” JMBRAS  22 (June 1949) : 

42. 
43Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 137. 
44Ibid.,137 – 138. 
45Thamsook  Numnonda, “ The  Anglo – Siamese  Secret  Covention  of 1897,”  J. S. S. 

53 (January 1965) : 45 – 60. 
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มหาอํานาจชาติที่สามโดยปราศจากการยินยอมเปนลายลักษณอักษรของรัฐบาลอังกฤษ  ผลของ
สนธิสัญญานี้ถือเปนการตกลงดวยความพอใจของทั้งสองฝาย  สําหรับสยามแลวการที่อังกฤษ
ยอมตระหนักถึงสิทธิของสยามที่มีเหนือกลันตันและตรังกานูชวยหยุดความกังวลตอแผนการของ
กลุมขาราชการอาณานิคมและเอกชนชาวอังกฤษในคาบสมุทรมลายูที่มีตอรัฐมลายูตอนเหนือ   
ในทางกลับกันสนธิสัญญาลับนี้ชวยคลายความกังวลของอังกฤษเกี่ยวกับการที่จะมีมหาอํานาจชาติ
ที่สามเขามาทําลายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  และอิทธิพลของอังกฤษในคาบสมุทรมลาย4ู6  
 ในระหวางที่ความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษดําเนินไปหลัง ค.ศ. 1874 นี้ ตรังกานู
กับสยามดูจะดําเนินความสัมพันธในระบบประเทศราชไปไดดวยดี  หลังจากที่สุลตานไซนัล อบิดินที่ 
3 (Sultan  Zainal  Abidin  III  ครองราชย ค.ศ. 1881 – 1948)  ข้ึนครองราชยใน ค.ศ. 1881 ตรังกานู
แสดงการยอมรับสถานะของหัวเมืองประเทศราชขณะที่สยามก็ทําหนาที่เจาประเทศราชที่ดี     โดย
ไมเขาไปกาวกายในกิจการภายในรัฐ  แตใหความชวยเหลือหากมีความจําเปน เชน เมื่อเมือง   กัวลา
ตรังกานูถูกไฟไหม สยามสงความชวยเหลือตางๆไปใหมีมูลคาถึง 2,000 ดอลลาร เปนตน    ในชวง
ปลายทศวรรษ 1880  ซึ่งความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษมีความตึงเครียดมาก      ตรังกานู
ไมไดฉวยโอกาสที่จะแยกตัวออกแตกลับดํารงความสัมพันธในระบบประเทศราชอยางเครงครัด47 
เปนไปไดวาในชวงนี้การดํารงอยูภายใตระบบประเทศราชทําใหตรังกานูมีผูคุมครองจากแรงกดดัน
ของการขยายอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ ขณะที่เปดโอกาสใหผูนําตรังกานูแสวงหาผลประโยชนจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได  ตรังกานูจึงพอใจและเห็นวาการอยูภายใตสยามซึ่งปกครองอยาง
หลวมๆอาจดีกวามีอิสระแตตองเผชิญกับอังกฤษ 
 เหตุการณที่แสดงใหเห็นความเขาใจตอกันระหวางตรังกานูกับสยาม คือ กบฏในปาหัง 
ชวง ค.ศ. 1891 – 1895 ซึ่งชาวมลายูในรัฐนั้นกอการจลาจลตอการปกครองของอังกฤษ  พวกกบฎใช  
กลันตันและตรังกานูเปนที่ล้ีภัยรวมทั้งเปนฐานปฏิบัติการในการกลับไปสูปาหัง  ดังนั้นใน ค.ศ. 1893 
อังกฤษจึงขอใหสยามสั่งให รัฐทั้งสองจับผูกอกบฏหรือปองกันไมใหพวกกบฏกลับไปปาหัง        
เหตุการณนี้ทําใหเกิดความระแวงสงสัยขึ้นกับทุกฝาย โดยสยามเองก็ถูกกลาวหาวารูเห็นกับผูนํามลายู
โดยเฉพาะตรังกานูในการขัดขวางการจับกุมผูกอกบฏ48 อังกฤษเรียกรองใหสยามสงกองทัพไปกลัน
ตันและตรังกานูโดยไมพึ่งกําลังทองถิ่น  สยามจึงสงขาหลวงสองคนคือ พระยาทิพโกษา กับหลวง

                                                        
46Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 138. 
47Ibid., 135, 138 – 139. 
48Ibid.,140. 
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วิสุทธิ์ไปกลันตันและตรังกานู  ซึ่งขาหลวงทั้งสองไดใหความเชื่อมั่นกับสุลตานไซนัล อบิดีนที่ 3  
เกี่ยวกับเร่ืองความจําเปนที่ตองรวมกันจัดการกับกบฏ  มีการใหคํารับรองตอสุลตานวา ถาสุลตานไม
มีสวนเกี่ยวของกับการใหที่พักพิงกับกบฏ  ทางสยามสัญญาวาจะไมยอมอนุญาตใหอังกฤษเขามา
หาผลประโยชนในรัฐประเทศราชมลายูของสยาม49 ในที่สุดสยามก็จับกบฏไดและนําไปกักขังที่
เชียงใหมโดยไมยอมสงตัวใหอังกฤษ  หลังจากนี้หนึ่งป คือ ค.ศ. 1896 สุลตานไซนัล อบิดีนที่ 3 
เดินทางไปเยือนกรุงเทพฯ และทางกษัตริยสยามไดมอบของขวัญใหสุลตานพรอมกับบรรดา       หัว
หนาที่ติดตามไป  จะเห็นไดวาถึงขณะนี้ตรังกานูเลือกที่จะรับความสัมพันธในระบบประเทศราชกับ
สยาม 
 ในสวนของกลันตัน  เราพบวานับตั้งแตสุลตานมูฮัมหมัดที่ 2 ส้ินพระชนม กลันตันก็มี      
ผูปกครองตอมาอีก 4 พระองค  จนถึงสมัยสุลตานมันซูร (Sultan  Mansur  ค.ศ. 1890 – 1899) ซึ่ง
พระองคเปนผูนําที่นิยมสยามและรวมมือกับสยามในการตัดทอนอํานาจของอังกฤษ  แตพระองค มี
วิธีการปกครองที่หางเหินจากบรรดาญาติและชนชั้นสูง สงผลใหเกิดความไมพอใจตัวของสุลตานทํา
ใหกลันตันมีการแบงออกเปนสองกลุม คือ ฝายสุลตานและเบนดาฮาราที่นิยามสยาม กับกลุม พี่นอง
ทั้งหาของสุลตานที่นิยมอังกฤษ50 พระราชวงศของสุลตานมันซูรไดเคยสงจดหมายไปปรึกษากับสเวท
เทนแนม (Swettenham) ที่ปรึกษาใหญของอังกฤษ (Resident – General) เพื่อขอความชวยเหลือ
จากอังกฤษเนื่องจากตระหนักดีวาสยามสนับสนุนสุลตานมันซูร แตทางอังกฤษมิไดใหการชวยเหลือ
เนื่องจากไดรับคําสั่งจากกระทรวงตางประเทศมิใหปฏิบัติการตอตานสยาม            ในดินแดนที่
นอกเหนือจากรัฐเประและปาหัง51 อยางไรก็ตามการกระทําของพี่นองทั้งหาถือเปนการทาทาย
สุลตานมันซูรและสยาม จนทําใหเกิดขอตกลงกันระหวางสุลตานมันซูรกับครอบครัวของสุลตานมูฮัม
หมัดที่ 3 (Sultan  Muhammad  III  ค.ศ. 1889 – 1890) วาเมื่อสุลตานมันซูร ส้ินพระชนม  ตําแหนง
สุลตานจะกลับคืนสูสายตระกูลของสุลตานมูฮัมหมัดที่ 3 ความขัดแยงภายในราชวงศของกลันตัน
ทําใหสยามตองสงขาหลวงประจํามณฑลเจาไปดูแล  เห็นไดชัดเจนวาความขัดแยงภายในของกลันตัน
เปนเครื่องบั่นทอนความเปนอิสระทางการเมืองและเปดโอกาสใหกับการแทรกแซงของสยามซึ่งตาง
จากกรณีของรัฐตรังกานู  ขณะเดียวกันการแทรกแซงของสยามก็ทําใหกลุมที่เสียประโยชนขัดเคือง

                                                        
49Suwannathat - Pian, Thai - Malay Relationa : Traditional Intra - regional Relations 

from the Seventeenth to the Early Twentieth Centuries, 141. 
50Ibid., 169 
51Ibid. 
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และเริ่มหันไปหาอังกฤษเพื่อคานอํานาจ  ผูนํากลันตันจึงแบงแยกออกเปนกลุมที่ฝกใฝฝายไทย  และ
ฝกใฝอังกฤษ 
 ตอมาเมื่อสุลตานมันซูรส้ินพระชนม  ตวน  ลอง  สนิก (Tuan  Long  Senik) เชื้อสาย
สุลตานมูฮัมหมัดที่ 3 ไดรับการแตงตั้งเปนสุลตานมูฮัมหมัดที่ 4 (Sultan  Muhammad  IV  ค.ศ. 
1900 – 1920) ภายใตการสนับสนุนของสยาม  รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จมายังเมืองโกตร  บารู เมืองหลวงขอ
งกลันตันเพื่อดูแลสถานการณพรอมกับแตงตั้ง  ตวน   ลอง  สนิก เปนผูปกครองกลันตัน52 อยางไร
ก็ตามสยามไมสามารถดูแลกลันตันไดอยางทั่วถึงเนื่องจากอยูในระยะของการปฏิรูปการปกครอง
ทองถิ่นที่ตองแกไขปญหามากมาย  เพื่อใหสามารถครองบัลลังกอยูได สุลตานมูฮัมหมัด ที่ 4 จึงตองทํา
ความตกลงกับบรรดาพระราชวงศโดยสุลตานมอบสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจใหแกบรรดาลุง
ของเขาเพื่อแลกกับสถานะผูปกครองรัฐ ความจําเปนที่ตองรอมชอมกับพระราชวงศ   ทําใหคนกลุมนี้
กาวขึ้นมีอํานาจในการปกครองกลันตันทันที และเปนจุดเปลี่ยนแปลงในทาที        ที่กลันตันมีตอ
สยาม  นับแตนี้ไปกลันตันจะสรางความสัมพันธใกลชิดกับรัฐบาลสเตรทส  แซทเทิลเมนตมากขึ้น53  
 ส่ิงที่แสดงใหทราบถึงความเคลื่อนไหวในการตอตานสยามของกลันตันชัดเจนที่สุด คือ 
การที่สุลตานมูฮัมหมัดที่ 4 ไดลงนามทําสัญญากับ โรเบิรต  ดับเบิลยู  ดัฟฟ (Robert  W. Duff) เมื่อ 
ค.ศ. 1900  เปนขอตกลงหุนสวนทางการคาและการลงทุน  โดยที่ดัฟฟสัญญาวาจะแบงผลกําไรจาก
สัมปทานใหแกสุลตาน  พรอมกันนั้นก็จะยื่นเสนอความทุกขรอนของผูปกครองกลันตันภายใตอํานาจ
สยามตอรัฐบาลอังกฤษใหดวย54 สําหรับกลันตันการทําสัญญานี้ คือ การแสดงใหทราบถึงความ
พยายามที่จะหาพันธมิตรใหมมาตานทานสยาม 
 ขาราชการอังกฤษประจําสหพันธรัฐมลายูนําโดยสเวทเทนแฮม เสนอความเห็นตอ
กระทรวงการตางประเทศอังกฤษวาไมควรเห็นชอบกับการกระทําของดัฟฟ  เพราะจะกลายเปน  
ขออางใหชาติอ่ืน เชน รัสเซีย  ฝร่ังเศส  และเยอรมัน เขามาหาผลประโยชนในคาบสมุทรมลายูใน

                                                        
52Mohammad  B.  Nik  Mohd.  Salle, “Kelantan  in  Transition : 1891 – 1910,” in  

Kelantan : Religion,  Society  and  Politics  in  a  Malay  State, ed.  William  R.  Roff (London : 
Oxford  University  Press, 1974), 31. 

53Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  
from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 182 - 183. 

54Kobkua Suwannathat – Pian, “The  1902  Siamese - Kelantan  Treaty : An  End  of  the  
Traditional  Relations,” J. S. S. 72 (1984) : 102. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

47

ลักษณะเดียวกันได55 ซึ่งทางลอนดอนก็ทําตามขอเสนอของสเวทเทนแนม อยางไรก็ตามสัมปทาน
ของดัฟฟในกลันตันก็ไดกระตุนใหสยามและอังกฤษตองหาวิธีการปองกันการเขามาแทรกแซง     ใน
คาบสมุทรมลายูของมหาอํานาจชาติอ่ืนอยางจริงจัง  เพราะแมจะมีสนธิสัญญาลับ ค.ศ. 1897   แตก็
เห็นแลววาผูปกครองกลันตันสามารถใชอํานาจใหสัมปทานกับชาวตางชาติไดโดยที่รัฐบาลสยามมิ
อาจควบคุมได ประกอบอังกฤษไดยินขาวลือวา ปตตานีและกลันตันกําลังแสวงหา        การ
สนับสนุนจากเยอรมันใหมาชวยปลดเปลื้องอํานาจของสยาม56   ซึ่งเปนการสรางความวิตกให
อังกฤษเปนอยางมาก 
 ดังนั้นในเวลาตอมา  ลอรด  แลนสดาวน (Lord  Lansdowne) เลขาธิการกระทรวง
ตางประเทศ (Secretary  of  Foreign  Office) จึงมีคําสั่งให เรยินัล  เทาเวอร (Reginald Tower)   
ฑูตอังกฤษในกรุงเทพฯเขาพบเจาหนาที่สยามเพื่อเสนอความชวยเหลือสนับสนุนอํานาจของสยาม
ในกลันตันและตรังกานูใหมีความมั่นคงมากขึ้น  ฝายสยามยอมรับขอเสนอเพราะตระหนักถึงผลจาก
สัมปทานของดัฟฟที่มีตออํานาจของสยามในประเทศราชมลายู  ในที่สุดมีการทําสนธิสัญญาอังกฤษ 
– สยาม ค.ศ. 1902 (The  Anglo – Siamese Treaty  of 1902) มีสาระสําคัญ คือ สยามเปนผู
ควบคุมกิจการตางประเทศของกลันตันและตรังกานู โดยจะใชสิทธิในการแตงตั้งที่ปรึกษาชาวอังกฤษ
ทําหนาที่เปนตัวแทนรัฐบาลสยามในการเปนที่ปรึกษาของเจาเมืองกลันตัน            และตรังกานู  
และใหอังกฤษมีสิทธิรวมดวยในการแตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา  นอกจากนี้การที่เจาเมืองกลันตัน
และตรังกานูจะอนุญาตหรือใหสัมปทานที่ดินทางการเกษตรไมเกิน 10,000 เอเคอร  หรือที่เหมืองแร
ไมเกิน 2,000 เอเคอร  จะตองไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก ที่ปรึกษา57 ตอมาสเวทเท
นแนมเดินทางไปโกตา บารูเพื่ออธิบายถึงสัญญานี้กับสุลตาน            และโนมนาวใหสุลตานลงนาม
สัญญา  ซึ่งสุลตานไดลงนามทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษามลายู  เมื่อสยามทราบเรื่องก็ไมพอใจ
มากที่สเวทเทนแนมไปโกตา  บารู จึงสงขาหลวงไปโกตา บารูเพื่อใหสุลตานลงนามฉบับภาษาสยาม
58 

                                                        
55Kobkua Suwannathat-Pian, "The 1902 Siamese-Kelantan Treaty : An End of the 

Traditional Relations," J.S.S. 72 (1980)  : 103. 
56ทองสุก เกตุโรจน, ประวัติศาสตรมาเลเซีย  สิงคโปร  และบรูไน, 319. 
57ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

, 169. 
58Salle, “Kelantan  in  Transition : 1891 – 1910,” 41. 
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 สําหรับสุลตานและบรรดาผูนํากลันตัน การดําเนินการตามขอตกลง ค.ศ.1902 นี้         
เพิกถอนสิทธิอํานาจของพวกเขาในการบริหารงานภายในรัฐ  ซึ่งถือเปนความลมเหลวของกลันตันที่
พยายามตอสูเพื่อรักษาอํานาจทางการเมืองในรัฐของตนจากสยาม  เนื่องจากเชื่อมั่นมากเกินไปวา
อังกฤษจะใหความชวยเหลือ อยางไรก็ตามในปตอมาสเวทเทนแฮมไดพยายามโนมนาวสุลตานกลัน
ตันใหตีตัวออกหางจากสยามอีกครั้งหนึ่ง  โดยเสนอวากลันตันควรจะมาอยูภายใต การปกครองของ
อังกฤษ  โดยการสงดอกไมเงินดอกไมทองใหอังกฤษ 3 ปตอคร้ัง  ในการตอบแทนรัฐบาลอังกฤษจะ
ปลอยการบริหารปกครองรัฐอยูในมือของสุลตาน และอนุญาตใหสุลตาน        ปกครองรัฐในแนวทาง
ที่สอดคลองกับศาสนาอิสลามและประเพณีมลายู กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ อังกฤษจะทําหนาที่เปนเจา
ประเทศราชแทนสยาม แตขอเสนอนี้ไมไดผลเนื่องจากสุลตานมูฮัมหมัดเกรงวาการเขาอยูภายใตการ
ปกครองของอังกฤษจะทําใหกลันตันเผชิญชะตากรรมเดียวกับรัฐเประและปาหังซึ่งถูกรวมขึ้นเปน
สหพันธรัฐมลายูใน ค.ศ. 189559 
 เมื่อมองไปที่ตรังกานูเรากลับพบวาสุลตานไซนัล อบิดีนที่ 3 ประสบความสําเร็จใน
การปฏิเสธการลงนามสัญญากับสยามและอังกฤษแมวาสเวทเทนแฮมจะเดินทางมาเยือนตรังกานู
เพื่อกดดันเรื่องนี้ถึงสองครั้งในชวงป ค.ศ. 190260 ตอมาสุลตานไดสงทูตไปกรุงเทพฯเพื่อตองการ
ทราบทัศนะของสยามเกี่ยวกับเร่ืองสนธิสัญญา ค.ศ. 1902 ทูตตรังกานูไดอธิบายวาสุลตานคัดคาน
สนธิสัญญาฉบับนี้ พรอมกันนั้นไดเสนอรางขอตกลงระหวางตรังกานูกับสยามที่วางอยูบนการรักษา
และสงเสริมระบบความสัมพันธแบบประเทศราช ส่ิงที่นาสังเกตสําหรับขอเสนอนี้คือตรังกานู
พยายามปองกันไมใหสยามใชอํานาจในการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่เปนอยูเดิม เชน เสนอให
สยามตกลงที่จะ “ไมเปลี่ยนธรรมเนียมการเลือกผูปกครองตรังกานู และไมเปลี่ยนอํานาจหนาที่ตาม
ประเพณีที่เคยกําหนดใหสยามเปนผูเลือกผูนําตรังกานู และสยามตกลงที่จะเลือกเฉพาะ     เชื้อพระ
วงศของสุลตานไซนัล อบิดีนที่ 1 ที่เปนชาวมุสลิมเทานั้น”61 ดังนี้เปนตนสิ่งนี้ถือเปนหลักฐานสําคัญที่

                                                        
59Thamsook  Numnonda, “Negotiations  Regarding  the  Cession  of  Siamese  Malay  

States  1907 – 1909,” J. S. S. 55 (1967) : 228 – 229. 
60M. C. ff.  Sheppard, “A  Short  History  of  Trengganu,” JMBRAS  22 (June  1949) : 

49. 
61Suwannathat - Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 145. 
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ยืนยันถึงความตองการของตรังกานูที่จะคงอยูภายใตอํานาจในระบบบรรณาการของสยาม  โดย
กําหนดขอบเขตอํานาจใหชัดเจน62  
 เมื่อถึง ค.ศ. 1905 สุลตานมูฮัมหมัดที่ 4 และสุลตานไซนัล  อบิดินที่ 3  ก็มีโอกาสไดพบ
รัชกาลที่ 5 ที่เสด็จมาเยือนรัฐทั้งสอง  ดังนั้นสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 จึงมีโอกาสไดยื่นขอเสนอที่จะให
มีการค้ําจุนความสัมพันธทางประเพณีกับกรุงเทพฯ และสุลตานยืนยันที่จะปรึกษากรุงเทพฯ        ใน
ทุกเรื่องเกี่ยวของกับสัมปทาน  รวมถึงความสัมพันธกับตางชาติ  โดยเฉพาะชาติยุโรป ในขณะที่
สยามประกาศยืนยันบทบาทอํานาจหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอตรังกานู  แตในสวนของกลันตันนั้น
สุลตานจําตองยอมรับการแตงตั้งที่ปรึกษาสยามที่เปนชาวอังกฤษ    นั่นคือ ดับบลิว  เอ. เกรแฮม (W. 
A. Graham) ผูซึ่งมาเริ่มดําเนินการปฏิรูปการปกครองในกลันตันทันทีและไดเปลี่ยนแปลงแกไขการ
บริหารงานในกลันตันอยางมากมาย63  
 ในที่สุดเมื่อถึง ค.ศ. 1909 ก็เกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอกลันตันและตรังกานูเปน
อยางมาก เมื่อการเจรจาของอังกฤษ – สยาม ไดบรรลุถึงการทําสนธิสัญญาอังกฤษ – สยาม  ค.ศ. 1909 
(The Anglo – Siamese Treaty of 1909) มีสาระสําคัญ  คือ การโอนสิทธิเหนือไทรบุรี ปะลิส      
กลันตัน และตรังกานู ใหกับอังกฤษเพื่อแลกกับการที่อังกฤษยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต   
ทางการศาลในสยาม  การยกเลิกสนธิสัญญาลับ ค.ศ. 1897 และการยืมเงินมาสรางทางรถไฟ สาย
ใต ดังนั้นครั้งนี้จึงเปนอีกครั้งหนึ่งที่กลันตันและตรังกานูเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโดยที่ไม
สมารถมีสวนรวมในการสรางขอตกลงนั้นๆดวย 
 สําหรับปฏิกิ ริยาของสุลตานกลันตันและตรังกานู ตอสนธิสัญญาโอนดินแดนนี้             
เราสามารถทราบไดจาก ค.ศ. 1908 เมื่อมีขาวลือเกี่ยวกับสนธิสัญญาฉบับใหมแพรเขามา  สุลตานก
ลันตันดวยการสนับสนุนของเกรแฮมไดประทวงตอการยกดินแดนกลันตัน  ตอมาเมื่อมีการลงนาม
สัญญาแลว สุลตานกลันตันไดสงจดหมายไปใหเจาหนาที่อังกฤษมีใจความวา นับแตสยามกับกลัน
ตันทําสัญญาตอกันไดมีการระบุถึงสิทธิความชอบธรรม และสิทธิพิเศษของคูสัญญาเอาไววา “ถาเกดิ
สยามยกเลิกขอผูกมัดของสัญญาเพียงฝายเดียว  กลันตันก็ควรจะมีสิทธิอิสระในการตัดสินใจ
อนาคตของตนเอง”64 ซึ่งถือเปนสิทธิตามขอเท็จจริงทางกฎหมายที่กลันตันสามารถอางสิทธิได  แต

                                                        
62Suwannathat - Pian,Thai - Malay Relations : Traditional Intra - regional Relations 

from the Seventeenth to the Early Twentieth Centuries, 144 - 145. 
63Salle, “Kelantan  in  Transition : 1891 - 1910,”  47. 
64Suwannathat – Pian, Thai – Malay  Relations : Traditional  Intra – regional  Relations  

from  the  Seventeenth  to  the  Early  Twentieth  Centuries, 190. 
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สิทธินี้ถูกละเลยจากอังกฤษและสยาม  สําหรับอังกฤษมองวาการเรียกรองสิทธิมิไดสะทอนออกมา
จากสุลตานและบรรดาหัวหนา  แตเปนขอประทวงของที่ปรึกษาเกรแฮมซึ่งหวังที่จะปองกัน
ผลประโยชนของตนเอง65  
 ในตรังกานูปฏิกิริยาตอตานสนธิสัญญาโอนดินแดนถูกแสดงออกมาอยางชัดแจง  
สุลตานไซนัล  อบิดินที่ 3 ทรงวิจารณสยามอยางรุนแรงวา “สยามเปนขโมยซึ่งยกอะไรก็ตามที่มิใช
ของตนใหกับคนอ่ืน” และคร่ําครวญอยางขมขื่นตอรัฐบาลอังกฤษวาทั้งสองฝายเจรจาขอตกลง   โดย
ปราศจากการปรึกษากับผูนํามลาย6ู6 อยางไรก็ตามกอนที่สัญญาจะถูกลงนาม  สุลตานไดดําเนินการ
อยางรีบเรงในการจัดสงดอกไมเงินดอกไมทองใหสยามกอนกําหนด และในเวลาเดียวกันสุลตานก็
เดินทางไปเยือนสิงคโปรเพื่อเขาพบขาหลวงใหญของอังกฤษ  ไดแก  จอหน  แอนเดอรสัน (John 
Anderson) จากการเจรจา ตรังกานูประสบความสําเร็จในากรทําใหแอนเดอรสันสัญญากับสุลตาน
วาอังกฤษจะไมเขาแทรกแซงการบริหารการปกครองในตรังกานู ในทางกลับกันตรังกานู     ก็สัญญา
วาจะไมติดตอกับมหาอํานาจตางชาติยกเวนผานทางขาหลวงใหญ ไมโอนหรือใหสัมปทานที่ดินแก
ชาวตางชาติโดยปราศจากการเห็นชอบของขาหลวงใหญ การกระทําเชนนี้ของสุลตานถือเปนการ
ผอนคลายสภาพการณ  และปองกันไมใหเกิดความวุนวายขึ้นในตรังกาน6ู7  
 อยางไรก็ตาม แมวาสุลตานกลันตันและตรังกานูจะมีปฏิกิริยาตอตานตอสนธิสัญญา 
ค.ศ. 1909 แตการตอตานมิไดสงผลใหมีการยกเลิกสนธิสัญญาดังกลาว ยิ่งไปกวานั้นสนธิสัญญา
ฉบับนี้ถือเปนการสิ้นสุดความสัมพันธในระบบบรรณาการประเพณีอยางแทจริงสําหรับกลันตันและ
ตรังกานูกับสยาม  เมื่อรัฐทั้งสองตกไปอยูภายใตการปกครองของอังกฤษในฐานะสวนหนึ่งของ “รัฐ
นอกสหพันธรัฐมลายู (Unferderated Malay States) ขาราชการอังกฤษตางมีความยินดีเพราะ
ประสบความสําเร็จในการขยายอิทธิพลของอังกฤษในคาบสมุทรมลายูตามความปรารถนาที่มีมา
โดยตลอดของรัฐบาลสเตรทส  แซทเทิลเมนต  แตในทางปฏิบัติทั้งอังกฤษและรัฐมลายู  ทั้งสอง        
ยังตองผานกระบวนการอีกยาวนานในการสรางความสัมพันธในรูปแบบของรัฐใตอารักขา  สําหรับ
ผูนําของกลันตันและตรังกานูความเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงความจําเปนในการปรับตัวครั้งใหมจาก

                                                        
65Suwannathat - Pian, Thai - Maly Relations : Traditional Intra - regional Relations 

from the Seventeenth to the Early Twentieth Centuries,190. 
66Thamsook  Numnonda, “The  Anglo – Siamese  Negotiations  1900 – 1909” (Ph.D. 

Thesis, University  of  London, 1966), 254. 
67Ibid., 255. 
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รูปแบบการปกครองและการเมืองที่เคยชินภายใตระบบประเทศราชของสยามมาสูการดําเนินการ
ภายใตนโยบายปฏิรูปการเมืองการปกครองของอังกฤษ 
 โดยสรุป จะเห็นไดวาในชวงหลัง ค.ศ.1874 ความสนใจของอังกฤษที่จะเขามาพัฒนา      
การผลิตและหาผลประโยชนในคาบสมุทรมลายูสงผลตอความสัมพันธระหวางสยามกับรัฐมลายู   ที่
เปนประเทศราช  ในกรณีของกลันตันและตรังกานู ทั้งสองรัฐพบวาการกระทําใดๆของผูปกครองรัฐก็
ไมสามารถหยุดยั้งการแทรกแซงทั้งของสยามและอังกฤษได  ที่ สําคัญในชวงนี้นโยบายที่         
เกี่ยวของกับกลันตันและตรังกานูจะถูกตัดสินบนพื้นฐานความตองการของสยามและอังกฤษ             
โดยที่ผูนํามลายูไมมีสวนและไมมีพลังในการตอรอง  ส่ิงที่ผูนําจะทําไดก็เพียงเตรียมตัวรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง และเชนเดียวกันกับในชวงกอน ค.ศ. 1874  ตรังกานูดูจะมีกําลังที่จะตานทาน
กระแสการเปลี่ยนแปลงไดมากกวากลันตัน  
 
โครงสรางทางการเมืองการปกครองของกลันตนัและตรังกานใูนคริสตศตวรรษที่ 19 
 ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เร่ืองราวความสัมพันธระหวางรัฐมลายู สยาม  และอังกฤษ
เปนประเด็นที่ชัดเจนและมีความสําคัญจึงมีผูใหความสนใจศึกษากันมาก  ประเด็นที่ปรากฏขอมูล
นอยกวาคือเร่ืองราวที่เกี่ยวกับพัฒนาการภายในรัฐ  แตในความเปนจริงชวงคริสตศตวรรษที่ 19    ก็
เปนระยะเวลาที่รัฐกลันตันและตรังกานูพัฒนาโครงสรางภายในทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ  
พัฒนาการที่เกิดขึ้นนาจะมีความสําคัญเมื่อพิจารณาวาความเปนรัฐสุลตานที่มีการปกครองจากราช
สํานักเริ่มปรากฎรูปรางชัดเจนในราวคริสตศตวรรษที่ 18 นี้เอง  กอนหนานั้นแมจะปรากฏ  
หลักฐานของการมีเมืองทาศูนยกลางการปกครองและมีกษัตริยปกครอง  แตดูเหมือนวาอํานาจของ
รัฐและราชสํานักไมชัดเจน  นอกจากนี้ความขัดแยงภายในรัฐที่เห็นอยูในชวงที่ทําการศึกษาก็มี
สาเหตุมาจากการมีกลุมผูนําที่มีสถานะใกลเคียงกันหลายกลุม ผูกพันกันโดยเครือญาติหรือ     การ
แตงงาน แตละกลุมมีเขตการปกครอง (District) ของตนเอง  สิ่งนี้สะทอนรากฐานทางการเมืองของ
รัฐวามาจากการรวมตัวของแวนแควนและชุมชนในพื้นที่ทองถิ่นที่อยูกันกระจัดกระจาย ดังนั้นการทํา
ความเขาใจถึงพัฒนาการของโครงสรางทางการเมืองจึงเปนประเด็นที่นาสนใจและจําเปนเพื่อ
ชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตการปกครองของอังกฤษ 
 งานศึกษาประวัติศาสตรที่มองรัฐบนคาบสมุทรมลายูในภาพรวมอยางเชนงานของ         
บี ดับเบิ้ล ยู อันดายา และ แอล วาย อันดายา (B. W. Andaya &  L.Y. Andaya), History  of  
Malaysia มักจะถือวารูปแบบการปกครองของมะละกาเปนตนแบบของรัฐมลายูโดยทั่วไป กลาวคือ 
ประกอบดวยสุลตานที่ไดรับอํานาจชอบธรรมที่อิงตํานานความเชื่อเกี่ยวกับการสืบเชื้อสายมาจาก  
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อเล็กซานเดอรมหาราช (Raja  Iskandar  Zulkarnian)  ตามที่มีการบันทึกใน  เซอจาระฮ  เมอลายู68 
นอกจากนี้อํานาจของสุลตานยังถูกเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ดวยแนวคิดเกี่ยวกับพระราชอํานาจของ
กษัตริย (Daulat) ซึ่งกษัตริยสามารถ ลงโทษผูทําการทรยศ (Derhaka) ตอพระองคได  แนวคิดนี้เปน
การย้ําใหประชาชนจงรักภักดีตอผูปกครอง  ถัดลงมาไดแก เหลาขุนนางตางๆ เชน เบนดาฮารา  ตํา
มะหงง  ลักษมาณา  และชาหบันดาร  เปนตน  ถัดมาอีกไดแกกลุมผูมีอันจะกิน (Orang  kaya)  และ
ลางสุดคือ ราษฎร  รวมทั้งชาวเล (orang  laut) ซึ่งเปนแรงงานและผูทําการผลิต69 อยางไรก็ตามรัฐ
มลายูบนคาบสมุทรอาจมีพัฒนาการที่แตกตางออกไปไดมาก ยกตัวอยางเชน     ในกรณีของกลันตัน   
ตรังกานูรวมไปถึงเกดะหหรือไทรบุรี  การตกอยูภายใตระบบประเทศราช      ของสยามซึ่งระยะหลังนี้
ทําหนาที่แตงตั้งผูปกครองรัฐเปนประจํายอมทําใหแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเชื้อสายราชวงศกษัตริย
และอํานาจกษัตริยแตกตางจากมะละกาหรือยะโฮร   เปนตน 
 งานศึกษาของ ชาฮาริล ตาลิบ (Shaharil  Talib)  ชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะของตรังกานู
อยางหนึ่ง กลาวคือ ขณะที่รัฐมลายูทางใตและตะวันตกมักจะประกอบดวยลําน้ําสายใหญสายเดียว
และมีกิ่งลําน้ําแยกโอบลอมเกิดเปนลุมแมน้ําที่เปนขอบเขตของรัฐตรังกานูประกอบดวยลําน้ําสาย
สั้นๆที่แยกจากกันถึง 14 สาย ทําใหเกิดชุมชนที่กระจัดกระจาย และมีความเปนทองถิ่นสูง70 ดังนี้เปน
ตน  พรรณงาม เงาธรรมสาร กลาววาในการแตงตั้งขุนนางของกลันตันและตรังกานูไมมีการกําหนด
ยศศักดิ์และอํานาจหนาที่แนนอน ตําแหนงอยางเบนดาฮารา, ดาโตะ หรือศรีมหาราชา   อาจมีผู
ไดรับแตงตั้งหรือไมมีก็ได และบอยครั้งที่การแตงตั้งเปนเพื่อตอบแทนการสนับสนุนที่สุลตานไดรับ71   
การศึกษาของพรรณงาม ยังชี้ใหเห็นลักษณะของการปกครองของรัฐทั้งสองซึ่งสุลตานจะใชอํานาจ

                                                        
68Andaya, A  History  of  Malaysia,  45 – 46. 
69Leonard  Y. Andaya, “The Structure of Power  in  Seventeenth Century Johor,”  in Pre – 

Colonial State System in Southeast  Asia, ed. Anthony  Ried  and  Lance Eastles (Kuala  Lumpur 
: Manographs of the Malayan Branch of the Royal  Asiatic Society No.6, 1979), 3. 

70Shaharil  Talib, After  Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 – 1941 
(Singapore : Oxford  University  Press, 1984), 22. 

71Phan – Ngam  Gothamsan, “Some  Aspects  of  The  Political and  Economic  
Systems  of  The  Nineteenth  Century  Northern  Malay  States : Kedah, Kelantan  and  
Trengganu  A  Comarative  Views,” J. S. S. 72 (1984) : 154. 
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ทั้งในดานการศาล การทหาร  และการเก็บผลประโยชนผานผูปกครองในระดับทองถิ่นซึ่งเปนผูดูแล
ราษฎรโดยตรง72  
 ภาพที่ไดคือ รัฐที่มีโครงสรางการปกครองที่กระจายอํานาจคอนขางมากและการปกครอง
ข้ึนอยูกับบุคคลและสายสัมพันธที่บุคคลนั้นๆมีตอผูนําอื่นๆ  นอกจากนั้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 
เมื่อรัฐทั้งสองอยูภายใตระบบประเทศราชของสยามจึงหมายความวาสุลตานของรัฐไมมีอิสระอยาง
เต็มที่ในการใชอํานาจภายในรัฐเพราะหากมีความไมพอใจเกิดขึ้น ก็จะมีอํานาจที่สูงกวาที่   คนในรัฐ
สามารถรองเรียนขึ้นไปได ซึ่งสุดแลวแตวาสยามจะเห็นควรเขาแทรกแซงหรือไม ส่ิงนี้ทําใหการ
กระชับอํานาจในรัฐอยางเชนกลันตันและตรังกานูทําไดอยางยากลําบาก อยางไรก็ตามเราเห็นความ
พยายามของสวนกลาง คือ ราชสํานักในการกระชับอํานาจเกิดขึ้นอยางนอยก็ในกรณี        ของตรัง
กานู ที่เปนเชนนี้เพราะตรังกานูเผชิญกับการแทรกแซงของสยามนอยกวากลันตัน และสามารถ
ดําเนินกิจการภายในไดหากมีผูนําที่เขมแข็ง ซึ่งตรังกานูมีในรัชสมัยของบากินดา โอมาร         ใน
ตอนกลางของศตวรรษ  ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้งสอง พัฒนาการของโครงสรางการเมืองการ
ปกครองและการใช อํานาจภายในรัฐจะแตกตางกันออกไปบาง   โดยเฉพาะในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จของผูนําตรังกานูในการตานทานความแตกแยก
ภายในและการแทรกแซงจากภายนอก พรอมทั้งความสามารถในการใชโอกาสจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจการคาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
 โครงสรางการปกครองและกลุมผูนําของตรังกานู 
 งานศึกษาของ  ชาฮาริล ตาลิบ73 และ ฮีทเธอร ซุทเธอรแลนด (Hether  Sutherland)74     
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับกลุม ผูนําของตรังกานูที่ปรากฏชัดเจนในชวงกอนที่จะตกเปนรัฐใตอารักขา ของ
อังกฤษ ประกอบดวย ผูนําที่เปนพระบรมวงศานุวงศและขุนนางเชื้อพระวงศกับผูนาํทีเ่ปนสามญัชนที่
ไดรับการแตงตั้งจากราชสํานัก จากกัวลา ตรังกานูซึ่งเปนเมืองหลวงและศูนยกลาง  

                                                        
72Phan – Ngam  Gothamsan, “Some  Aspects  of  The  Political and  Economic  

Systems  of  The  Nineteenth  Century  Northern  Malay  States : Kedah, Kelantan  and  
Trengganu  A  Comarative  Views,” J. S. S. 72 (1984) : 155, 158. 

73Shaharil  Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 – 1941 
(Singapore : Oxford University Press,1984). 

74Heather Sutherland, “The Taming of the Trengganu Elite,”in Southeast Asian 
Transitions : Approaches Through Social  History, ed. Ruth McVey (New Heaven  and  London : 
Yale  University  Press, 1978). 
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 การปกครอง กลุมผูปกครองจะอาศัยอยูที่นี่เพื่อทําการผูกขาดอํานาจทางการเมืองไวในกลุมที่มี
ความสัมพันธทางเครือญาติพรอมกับสรางฐานอํานาจเพื่อดึงผลประโยชน  ความมั่งคั่ง และดํารง
สถานะทางสังคมโดยอาศัยความสัมพันธที่มีกับสุลตาน กลุมคนเหลานี้จะประกอบไปดวย 
 1. กลุมพระบรมวงศานุวงศ (Kerabat Diraja) เครือญาติของสุลตานซึ่งถือสิทธิ            
ที่มีมาแตเกิด  สุลตานจะแตงตั้งใหพวกเขาเปนขุนนางชั้นสูง  และมอบเขตพื้นที่ใหกินผลประโยชน  
สําหรับสุลตานแมจะมีอํานาจไมจํากัด แตจะถูกควบคุมดวยขนบประเพณี  ในตรังกานูจะไมมีระบบ
ตายตัวในการสืบทอดราชบัลลังกโดยพระโอรสองคใดของสุลตานไดรับการประกาศเปน    รัชทายาท
ก็จะไดรับการขนานนามเปน ยัง ดีเปอรตวน มูดา (Young  di – Pertuan  Mudu)75 
 2.  กลุมขุนนางเชื้อพระวงศ (Kerabat Am) ซึ่งเปนกลุมใหญที่สุดและมักมียศนําหนา
วา เติงกู (Tengku) หรือดาตุก (Datuk) กลุมนี้ตางจากกลุมแรกตรงที่เปนเชื้อพระวงศที่หางออกมา
หรือเกี่ยวของกับพระราชวงศโดยการแตงงาน และมักเปนกลุมที่ตองการเลื่อนฐานะและอํานาจ76 
Sutherland เสนอวาผูนําในกลุมนี้ที่มีตําแหนงและบทบาทสูงมักจะมาจากกลุมครอบครัวกัมปุง คลิง 
(Kampung Kling) บรรพบุรุษของกลุมนี้จะสืบทอดเชื้อสายมาจากบรรดากลุมเจาชายที่อพยพ        
มาจาก บาตัก มินังกาเบา (Batak – Minangkabau) และเปนผูอพยพที่ยายถิ่นฐานมาจากศูนยกลาง
การเมืองและศาสนา เชน ปตตานี อะเจห และยะโฮร  กลุมนี้จะมีบทบาททางการเมืองสืบตอมา     
จนถึงชวงคริสตศตวรรษที่ 2077 
 3.  กลุมผูเชี่ยวชาญศาสนา (Ulama  หรือ  Religious  experts)  เปนกลุมสามัญชน      
ที่สืบทอดสายตระกูลกันมาหลายชั่วคนและไดรับการนับถือจากผูคนในสังคมมากจนกระทั่ง      
แตกตางออกจากราษฎรโดยทั่วไป  ผูนําศาสนาจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายศาสนา (mufti),        
ตุลาการ (hakim) และเจาพนักงานปกครองศาล (magistrate) ผูนําศาสนาจะมาจากชุมชนอาหรับที่
อางวาสืบทอดเชื้อสายมากจากศาสดาพยากรณ (The Prophet) และเรียกตนเองวาไซยิด (Syed) 
กลุมที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ กลุม al – Idrus ที่สืบทอดเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เดินทางมาจาก
ชวาในสมัยสุลตานไซนัล  อบิดินที่ 3 ผูนําสายตระกูล al – Idrus จะไดรับยศเปน Sheikh – Islam (ครู
สอนศาสนาที่มีความโดดเดนที่สุดในรัฐ) หรือ Sheikh – Ulama (ผูนําของบรรดาผูรูทางศาสนา)  
Sheikh – Sa’adah (หัวหนากลุมไซยิดและกลุมชนอาหรับทั้งหมด)78 นอกจากนั้นผูนําศาสนา         

                                                        
75Sutherland, “The  Taming  of  the  Trengganu  Elite,” 43. 
76Talib, After  Its  Own  Image : The  Trengganu  Experience 1881 – 1941, 12. 
77Sutherland, “The  Taming  of  the  Trengganu  Elite,” 43. 
78Ibid., 45. 
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อาจมาจากผูที่ไดไปแสวงบุญที่เมกกะมาแลว (Haji) เชน ตระกูล ดูยุง (Duyung  line) ที่สืบตอมา
จากที่ปรึกษากฎหมายคนแรกของตรังกานู คือ ชีค อับดุล กาเดร (Sheikh Abdul Kadir)             
สายตระกูลนี้กลายเปนผูนําของสังคมที่เครงครัดและศึกษาศาสนาตามแบบตะวันออกกลางและ
ใกลชิดกับรัฐบาลมากกวากลุมครอบครัวศาสนากลุมอ่ืนๆ79 
 4. กลุมขาราชบริพารที่โปรดปรานและคนใกลชิด (Orang Keistimewaan) เปน
สามัญชนซึ่งตําแหนงหนาที่รวมทั้งผลประโยขนข้ึนอยูกับความพอใจของสุลตานและพระราชวงศ       
สวนใหญมักจะรับราชการสืบทอดสายตระกูลกันมา แตก็อาจจะเปนผูไดรับแตงตั้งขึ้นใหมตามความ
ดีความชอบก็ได กลุมที่เปนขารับใชสวนตัวของสุลตานและพระราชวงศมักจะเรียกกันวา        บูดัก 
รายา (Budak  Raja  หรือ Raja  Youth)80 ซึ่งตอมาจะไดรับการกลาวถึงในแงไมดีนักวาเปนกลุมที่
วางอํานาจและกดขี่ราษฎร 
 ผูนําทั้ง 4 กลุมของตรังกานู คือ ผูนําในสวนกลางซึ่งบริหารกิจการภายในของตรังกานู
จากราชสํานักในเมืองหลวง  แตสําหรับเขตทองถิ่นตอนใน  สุลตานจะใชความสัมพันธแบบพึ่งพากัน
และกันกับหัวหนาทองถิ่น  โดยสุลตานจะใหความคุมครองแกหัวหนาทองถิ่น (District  Chiefs) เพื่อ
แลกกับการที่หัวหนาทองถิ่นจัดสงบรรณาการและจัดเก็บภาษีสงใหสุลตาน  นอกจากนี้หัวหนา
ทองถิ่นจะใชวิธีการสงลูกสาวใหมาแตงงานกับสุลตานเพื่อเปนสายสัมพันธเชื่อมโยงกับสุลตาน  
อยางไรก็ตามอํานาจการปกครองในตรังกานูจะมีจุดเดนเหมือนรัฐมลายูอ่ืนๆ นั่นคือ ถามีสุลตาน         
ที่เขมแข็งการปกครองตัดสินใจจะอยูที่สุลตานคนเดียว ซึ่งในตรังกานูจะเห็นไดชัดเจนในรัชสมัยของ
บากินดา โอมาร (Baginda Omar ครองราชยชวงป ค.ศ. 1839 – 1876)81 ที่ใชอํานาจเบ็ดเสร็จเพื่อ
เพิ่มรายไดเขาสูศูนยกลาง  นอกจากนี้ บากินดา โอมารยังใชสถาบันศาสนาสนับสนุนอํานาจของตน
ดวยการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายคนแรกเพื่อใหสนับสนุนสิทธิธรรมในการปกครองตรังกานู 

 การปกครองทองถิ่นอยูใตการดูแลของหัวหนาทองถิ่น (District Chief) เขตปกครองรอง
ลงไป คือ เขตทองถิ่นยอย (Sub – district) ที่อยูภายใตการดูแลของหัวหนา (Headman)      ใน
สมัยของบากินดา โอมาร ลักษณะที่กลาวมานี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการลดอํานาจของหวัหนาทองถิน่
ใหนอยลง  และมีการแตงตั้งพระราชวงศหรือขุนนางสวนกลางใหมีสิทธิในการปกครองดูแล 

                                                        
79Sutherland, “The  Taming  of  the  Trengganu  Elite,” 46. 
80Talib, After  Its  Own  Image : The  Trengganu  Experience 1881 – 1941, 14. 
81Phan – Ngam Gothamsan, “Some Aspects  of  The  Political and  Economic  

Systems of The  Nineteenth Century Northern Malay States : Kedah, Kelantan and  Trengganu  A 
Comarative  Views,” J.S.S. 72 (1984) : 155 – 156. 
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ทองถิ่นขึ้นตรงตอสุลตาน82 เปนมาตรการในการกระชับอํานาจ สวนการปกครองลางสุด คือ          
หมูบานซึ่งจะมีหัวหนาหมูบาน (Penghalu) เปนผูดูแล สุลตานบากินดา โอมารสนับสนุนให           
เปงฮูลูมีบทบาทสําคัญเนื่องจากตองการตัดอิทธิพลของกลุมหัวหนาทองถิ่นเดิม83 เนื่องจากใน     รัช
สมัยนี้ผูปกครองทองถิ่นจํานวนหนึ่งมิไดอาศัยอยูในทองถิ่นที่ตนเองมีสิทธิ์ปกครอง ดังนั้น          ขา
ราชบริพาร (Budak  Raja) จึงถูกสงออกไปดูแลและเก็บรวบรวมรายไดจากประชาชน84 

 โครงสรางทางการเมืองที่บากินดา  โอมาร สรางขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อถึง
สมัยของสุลตานไซนัล  อบิดินที่ 3 (Sultan  Zainal  Abidin III  ครองราชยชวงป 1881 – 1918) ซึ่ง
เปนชวงที่อังกฤษเริ่มเขามาอิทธิพลตอตรังกานูมากข้ึน  บรรดาหัวหนาทองถิ่นทั้งที่เปนสายตระกูล  
ทองถิ่นและที่เปนพระราชวงศสวนกลางจะมีอิสระในการจัดเก็บรายไดเขาสูตนเองมากกวา              จะ
สงใหคลังแหงรัฐที่เมืองหลวง การกระทําของหัวหนาทองถิ่นนี้อาจจะเกิดมาจากเหตุผล            2 
ประการ คือ ประการแรก การขึ้นครองราชยขณะที่มีพระชนมนอยของสุลตาน ไซนัล อบิดินที่ 3 ทําให
อํานาจในการจัดเก็บรายไดถูกกระจายออกไปใหบรรดาหัวหนาทองถิ่นที่มีอํานาจมาก  ประการที่
สอง การขยายตัวของเศรษฐกิจการคาที่เพิ่มมากขึ้นระหวางตรังกานูกับสิงคโปร ทําใหบรรดาหัวหนา
ทองถิ่นที่ไมมีรายไดแนนอนจากสุลตานตองการแสวงหารายไดเปนของตนเอง85    การขยายตัวทาง
การคาที่เกิดขึ้นสามารถดูไดจากตารางขางลางนี้ 
 ในรัชสมัยของสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ผูนําสวนกลางจะเริ่มแบงแยกออกเปนกลุม86 
ประกอบดวย คือ กลุมหัวเกาที่ประกอบดวยบรรดาหัวหนาที่มีการสืบทอดเชื้อสายดั้งเดิม มีแนวคิด
ตอตานการปฏิรูป  กลุมคนหนุมมีผูนํา คือ ยัมตวน  มูดา  มูฮัมหมัด และกลุมศาสนา ส่ิงที่สําคัญอีก

                                                        
82Phan – Ngam Gothamsan, “Some Aspects  of  The  Political and  Economic  

Systems of The  Nineteenth Century Northern Malay States : Kedah, Kelantan and  Trengganu  A 
Comarative  Views,” J.S.S. 72 (1984) : 155 – 156. 

83Talib, After  Its  Own  Image : The  Trengganu  Experience  1881 – 1941, 24 - 25. 
84Phan – Ngam  Gothamsan, “Some Aspects of The Political and Economic  

Systems of The Nineteenth Century Northern Malay States : Kedah, Kelantan and  Trengganu  A  
Comarative  Views,” J.S.S. 72 (1984) : 156. 

85Talib, After  Its  Own  Image : The  Trengganu  Experience  1881 – 1941, 23, 49 – 
50. 

86J. De  Vere  Allen, “The Ancien Regime in Trengganu, 1909 – 1919,” JMBRAS 11 
(1968) : 45. 
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ประการหนึ่งในรัชสมัยนี้คือกลุมศาสนาจะมีความสําคัญมากเนื่องจากความแข็งแกรงของ     หัวหนา
ทองถิ่นทําใหตําแหนงหัวหนาหมูบานหรือเปงฮูลูหมดความหมาย สวนใหญจะไมมีการเลือกตั้ง 
ดังนั้นกลุมผูนําศาสนาจะกลายเปนผูนําของหมูบานแทนเปงฮูลู87  

ตารางที่ 1  การคาระหวางสิงคโปรกับกลันตัน  ตรังกานู และปตตานี ชวง ค.ศ. 1897 – 1901 
ประเภทของสนิคา 1897 1898 1899 1900 1901 

สินคานําเขาสูสิงโปรจาก 
กลันตัน 
ตรังกานู 
ปตตานี 
สิ น ค า ส ง อ อ ก จ า ก
สิงคโปร 
กลันตัน 
ตรังกานู 
ปตตานี 

 
632,742 
811,103 
262,990 

 
439,782 
470,394 
285,216 

 
670,860 
767,993 
336,439 

 
297,570 
553,323 
324,293 

 
652,359 
915,531 
447,070 

 
366,290 
512,499 
329,045 

 
763,294 
971,243 
381,035 

 
518,506 
689,912 
243,045 

 
969,813 

1,117,880 
480,998 

 
903,258 
906,099 
363,404 

หมายเหต ุ   (ตัวเลขเปน ‘000 ปอนด) 

ที่มา  :    Shaharil  Talib, After  Its  Own  Image : The  Trengganu  Experience  1881 –1941          
(Singapore : Oxford  University  Press, 1984), 50. 
 
 ชวงสิ้นสุดคริสตศตวรรษที่ 19 ตรังกานูมีการพัฒนาเขาสูการเปนรัฐขาราชการ  โดยมี
การจัดตั้งหนวยงานขาราชกาลพลเรือน (Civil Service) มีการจัดรูปแบบระบบศาล  ซึ่งผูพิพากษา
ตองเรียนรูกฎหมายอิสลาม  อยางไรก็ตามการตัดสินใจในการปกครองยังคงเปนลักษณะ                  
สวนบุคคลและเปนไปเพื่อผลประโยชนชนชั้นสูง  โดยผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจ ไดแก สุลตาน,    
ยัมตวน  มูดา  มูฮัมหมัด  และดาตุก  อมาร (Datuk  Amar  หรือ Haji  Ngah) ซึ่งในเวลาตอมาดํารง
ตําแหนงสูงสุดเทาที่ผูมิใชเชื้อพระวงศสามารถถือครองได นั่นคือ มุขมนตร8ี8 

                                                        
87J. De  Vere  Allen, “The Ancien Regime in Trengganu, 1909 – 1919,” JMBRAS 11 

(1968) : 40. 
88Sutherland, “The  Taming  of  the  Trengganu  Elite,”  52 - 53. 
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 โครงสรางการปกครองของกลันตัน 
 ในสวนโครงสรางทางการเมืองของกลันตันเราไมพบขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ             
ของกลุมผูนําโดยเฉพาะผูนําในสวนกลาง อาจเปนไปไดวาไมมีขอมูลบันทึกไวหรือไมมีพัฒนาการ        
ดานนี้เนื่องจากกลันตันมีความแตกแยกภายในรัฐมาก สุลตานจะมีความสําคัญในฐานะเปน        
ผูปกครองสูงสุดของรัฐ   แตดังที่เห็นแลววาในกลันตันผูที่อางสิทธิในการขึ้นเปนสุลตานมีมากมาย
หลายพวก  ทั้งที่เปนพระโอรสของสุลตาน พระราชวงศสายตรงและสายอื่นๆ และแมเมื่อข้ึนครองราชย
แลวหากสุลตานไมเขมแข็งหรือไมไดรับการค้ําจุนจกสยามเพียงพอ อํานาจและผลประโยชนก็มักจะ
แบงแยกไปสูมือของพระราชวงศ  ขุนนางและผูนําระดับแวนแควนตางๆ 
 ผลประโยชนของสุลตานจะไดมาจากการเกณฑแรงงาน (Kerah) และพวกทาส 
(Debtors) โดยขารับใชทั้ง 2 ประเภทนี้มีหนาที่ทําการเพาะปลูก  และจัดเตรียมอาหารใหแกราชสํานัก  
แตผูรับใชที่มีความสําคัญตอผูปกครองมากที่สุด คือ บูดัก รายา ซึ่งเปนผูรับใชติดอาวุธ  ซึ่งสมาชิก
สวนใหญเปนคนหนุมที่มาจากครอบครัวผูดี หรือเปนผูที่คนที่หลบหนีโทษทัณฑมาจากรัฐมลายูอ่ืนๆ  
คนกลุมนี้มีความจําเปนสําหรับผูปกครองเพื่อใชพวกเขาเปนเครื่องแสดงชื่อเสียงเกียรติยศและ       
ใหความคุมครองแกผูปกครอง  อยางไรก็ตามผูปกครองก็มิไดจัดเตรียมรายไดที่แนนอนใหแก         บู
ดัก รายา ทําใหพวกเขาตองหาเลี้ยงชีพดวยวิธีขมขูเอาทรัพยสินจากบุคคลอื่นๆ ที่มิไดมีฐานะ
เชนเดียวกันกับพวกเขา89 
 ในสวนของขุนนางกลันตันที่มีอิทธิพลมากที่สุดจะมาจากเขตพื้นที่ 3 แหง คือ เขต          
เปอนัมบัง (Penambang),  สุไหง  ปนัง (Sungai  Pinang)  และ อตัส  บังโกล (Atas  Banggol) โดย
ทั้ง 3 ตระกูลขุนนางนี้ถือวามีบทบาทตอการเมืองในราชสํานักมาก  พวกเขาจะแขงกันเพื่อที่จะไดรับ
ความนิยมชมชอบจากสุลตาน  และสุลตานเองก็ตองอาศัยพวกเขาซึ่งถือวาเปน “ขุนนางที่มีอํานาจ
มากในการค้ําจุนสนับสนุนสุลตาน”90 นอกจากนี้สุลตานยังไดรับการสนับสนุนจากบรรดาหัวหนา
ทองถิ่นใหปกครองรัฐ สําหรับการปกครองทองถิ่นนั้นการบริหารปกครองอยูภายใตการดูแลของ โตะ  
แขวง (To Kweng) และโตะ นิเบง (To  Nebeng)  โดยเจาหนาที่ทั้งสองตําแหนง        ทําหนาที่
บริหารปกครองหมูบานและจัดเก็บภาษี 3 ปตอหนึ่งครั้ง  เพื่อนําไปทําบรรณาการใหกับสยาม  
รวมทั้งทําหนาที่เปนตัวกลางติดตอระหวางชาวบานกับราชสํานัก รักษากฎหมายศาสนา  รักษากฎ

                                                        
89J. M. Gullick, Malay Society in the Late Nineteenth Century : The  Beginnings  

of  Change (Singapore : Oxford  University  Press, 1987), 51. 
90Clive  S.  Kessler,  Islam  and  Politics  in  a  Malay  State : Kelantan 1838 – 

1969 (Ithaca : Cornell  University  Press, 1978), 49. 
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ประเพณีมลายู และเปนตุลาการลงโทษผูทําความผิด91 อยางไรก็ตามลักษณะการปกครองทองถิ่น
ของกลันตันมีส่ิงที่นาสังเกต คือ กอนที่จะมีระบบ  โตะ  แขวง และ โตะ นิเบง การปกครองในหมูบาน
จะอยูภายใตการดูแลของผูนําศาสนา  หรืออิหมาม (Imam) โดยเฉพาะในชวงป 1880 – 1890 ซึ่ง
เปนชวงที่เกิดการแยงชิงอํานาจภายในราชวงศ อิหมามจะทําหนาที่เปนผูทําพิธีแตงงาน ทําพิธีสวด
มนต  ตัดสินคดีความและจัดเก็บเงินบริจาคซากาต (zakat)92 
 ในดานการจัดเก็บภาษีเพื่อเปนรายไดสําหรับกลันตัน จะมีการเก็บภาษีรัชชูปการ 
(Polltax) ที่จัดเก็บจากประชาชนทุกคนภายในรัฐยกเวนสุลตาน ภาษีชนิดนี้มีการจัดเก็บ 3 ปตอหนึ่ง
คร้ัง  เพื่อนํามาทําดอกไมเงินดอกไมทอง (Bunga Mas) ใหแกสยาม นอกจากนี้ยังมีการ           เก็บ
ภาษีอีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา เซอระห (Serah) ซึ่งเปนวิธีการหารายไดจากการสงสินคาเขาไปขายใน
หมูบ านดวยราคาที่ สู งกวาทองตลาดและมีการซื้ อ สินคาจากหมูบ านในราคาที่ต่ํ ากว า         
ทองตลาด ยิ่งไปกวานั้นรัฐยังเก็บภาษีจากคาธรรมเนียมสงออกปลา  รายไดจากการเหมาเก็บภาษี
ฝน (Revenue Farm for Opium) รายไดจากดีบุกเกลือ และรายไดจากการพนัน ซึ่งการจัดเก็บภาษี
ทั้งหมดจะมอบใหพอคาชาวจีนเหมาเก็บภาษี93 ส่ิงที่สําคัญสําหรับการดํารงอยู                 ของรัฐ จะ
ข้ึนอยูกับการผูกขาดรายไดและการคาที่ปากแมน้ํา รวมทั้งผลประโยชนที่มาจากการใหสัมปทาน 
ในชวงเวลาตอมาผูปกครองของกลันตันไดดําเนินการเสริมความแข็งแกรงของ           การปกครอง
ดวยการจัดตั้งหนวยงานที่ดิน (Land  Office) ข้ึนมาในป 1896 เพื่อทําหนาที่ยืนยันสิทธิของ
ผูปกครอง พรอมกันนี้ผูปกครองไดใชศาสนาอิสลามเขามาชวยเสริมความมั่นคงของ         ตนเอง  
โดยใชวิธีการตั้งศาลศาสนาสวนกลาง (Central  Religious  Court) เพื่อบังคับใชกฎหมาย 

                                                        
91สมมาตร  เพ็ญสูตร, “พัฒนาการของกลุมอิสลามนิยมในมาเลเซียตะวันออกระหวาง 

ค.ศ. 1900 – 1957” (สารนิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชีย      
ตะวันออกเฉียงใต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 71 – 72. 

92William R.  Roff, “The Origins and Early Years of the  Majlis  Ugama,” in  
Kelantan : Religious , Society  and  Politics  in a Malay  State, ed. William  R.  Roff (Kuala  
Lumpur : Oxford  University  Press, 1974), 104 – 105. 

93Phan – Ngam  Gothamsan, “Some  Aspects  of  The  Political and  Economic  
Systems of The Nineteenth Century Northern Malay States : Kedah, Kelantan and  
Trengganu  A  Comarative  Views,” J.S.S. 72 (1984) : 162. 
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ศาสนาและตองการรักษาศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิม ควบคูกับนโยบายนี้ รัฐกลันตันไดเชิญ        
นักปราชญดานศาสนา อิสลามจากปตตานีใหเขามาอาศัยในกลันตันเพื่อใหความรูแกประชาชน94 

กลาวโดยสรุป ภาพที่ไดเปนเพียงสวนหนึ่งที่ทําใหเราเห็นโครงสรางการปกครอง            
ภายในของรัฐ ซึ่งในภาพรวมจะมีลักษณะเชนเดียวกับรัฐจารีตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต          ที่
การปกครองยังขึ้นอยูกับตัวบุคคลมากกวามีสถาบันที่ตายตัว อํานาจหนาที่ยังไมแนนอนและระดับ
ของการควบคุมราษฎรที่สําคัญจะอยูที่ทองถิ่น ขณะเดียวกันจะเห็นไดวาความพยายามในการ
กระชับอํานาจของรัฐเหนือทองถิ่นไดเกิดขึ้นแลว  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในตอนปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 แตกระบวนการนี้จะแตกตางกันระหวางตรังกานูและกลันตัน  เนื่องจากฝายแรก
จะมีโอกาสในการจัดการกิจการภายในและกระชับอํานาจไดมากกวา ในสวนที่สัมพันธกับ  ภายนอก
ปรากฏวารัฐทั้งสองตองตกอยูภายใตความขัดแยงระหวางอังกฤษกับสยามซึ่งตกลงวางนโยบาย
เกี่ยวกับรัฐมลายูโดยที่ไมเปดโอกาสใหผูนํามลายูมีโอกาสตอรอง เมื่อสยามโอนถายอํานาจในการ
ปกครองกลันตันและตรังกานูใหกับอังกฤษใน ค.ศ. 1909 จึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํารัฐทั้ง
สองในขณะนั้นวาจะมีความพรอมในการเผชิญสถานการณใหมมากนอยเพียงใด 

                                                        
94Kessler, Islam  and  Politics in a  Malay  State : Kelantan 1838 – 1969, 42 – 43. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 4 
 

พัฒนาการการเมืองการปกครองของรัฐตรงักานู ค.ศ. 1909-1941 
 
 ใน ค.ศ. 1909 ซ่ึงเปนปที่สยามโอนอํานาจการปกครองเหนือรัฐกลันตันและตรังกานู
ใหกับอังกฤษนั้น รัฐบาลอังกฤษไดครอบครองเมืองทาสเตรทส แซทเทิลเมนต (Straits 
Settlements) มาแลวเปนเวลาเกือบ 100 ป   ไดเขาแทรกแซงในการบริหารงานของรัฐมลายูตางๆบน
คาบสมุทรมลายู และไดดําเนินนโยบายกระชับอํานาจการปกครองของอังกฤษในรัฐที่เขารวม     
สหพันธรัฐมลายู (ไดแก รัฐเประ สลังงอร เนกรี-เซมบิลัน และปาหัง) มาอยางไดผล  ดังจะเห็นไดวา
รัฐมลายูทั้งส่ีรัฐเริ่มรับการปกครองทางออมของอังกฤษภายใตระบบที่ปรึกษา (Residential System)  
โดยสุลตานมลายูในแตละรัฐตกลงยอมรับตัวแทนรัฐบาลอังกฤษ (Resident) เขาไปทําหนาที่ให
คําปรึกษาตอสภาแหงรัฐ (State Council) ซ่ึงมีสุลตานเปนประธาน ตอมาในค.ศ. 1896 รัฐบาลอังกฤษ
ไดรวมรัฐทั้งส่ีเขาเปนสหพันธรัฐมลายู (Federated Malay States) มีศูนยกลาง      อยูที่กรุง
กัวลาลัมเปอร อังกฤษไดจัดตั้งหนวยงานกลางที่เรียกวา Federal Secretariat นําโดยที่ปรึกษาใหญ 
(Resident-General) ซึ่งมีอํานาจสั่งการเหนือที่ปรึกษาของแตละรัฐ  พรอมกันนั้นก็ไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานขาราชการพลเรือน (civil service) ขึ้นในสวนกลางดวย  หลัง ค.ศ. 1896            การ
บริหารงานในสหพันธรัฐมลายูจึงเปนการทํางานรวมกันระหวางที่ปรึกษาใหญกับบรรดา         ที่
ปรึกษาประจํารัฐมากกวาจะเปนการทํางานรวมกันระหวางที่ปรึกษาประจํารัฐกับผูนําชาวมลายอูยาง
ที่เคยเปนมา  ตอมาในค.ศ. 1909 การกระชับอํานาจถูกทําใหสมบูรณมากขึ้นโดยการจัดตั้งสภานิติ
บัญญัติ (Federal Council) ขึ้นมาทําหนาที่ออกกฎหมายใชในรัฐทั้งสี่ ประธานสภานิติบัญญัติไดแก
ขาหลวงใหญประจําสเตรทส แซทเทิลเมนต  (Governor of Straits Settlements)   ดังนั้น การกระชับ
อํานาจการบริหารงานของอังกฤษในรัฐรวมสหพันธรัฐมลายูจึงหมายถึง การตัดทอนอํานาจของ
ผูนําพื้นเมือง สุลตานของรัฐมลายูทั้งสี่รัฐและผูนําชาวมลายูอ่ืนๆ เร่ิมรูวาอํานาจ                การ
ปกครองของสภาแหงรัฐนั้นเปนเพียงแตในนามเทานั้น 
 การกระชับอํานาจของอังกฤษในสหพันธรัฐมลายูสงผลใหผูนํามลายูของรัฐอื่นๆเกิด
ความหวาดกลัววาสถานะของพวกตนจะเหมือนกับชนชั้นปกครองมลายูในสหพันธรัฐมลายูที่ไมมี
อํานาจที่แทจริงในการปกครอง เหตุการณดังกลาวจึงนับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหรัฐมลายทูางเหนอืซ่ึง
ถูกโอนมาเปนรัฐในอารักขาของอังกฤษปฏิเสธการเขารวมเปนรัฐในสหพันธ อังกฤษจึงตอง       
ปกครองรัฐเหลานี้ในฐานะรัฐนอกสหพันธรัฐมลายู (Unfedearated Malay States) โดยจัดสง           

61 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

62

ที่ปรึกษา (British Adviser) เขาไปรวมดูแลการบริหารงานภายในรัฐ   แตไมวาการจัดการปกครอง
รัฐใตอารักขาของอังกฤษจะอยูในรูปแบบใด  ความตองการสูงสุดของรัฐบาลอังกฤษก็คือ         การ
ปฏิรูปการปกครองใหเปนไปตามรูปแบบที่อังกฤษตองการ เพื่อใหรัฐเหลานั้นมีประสิทธิภาพใน
ฐานะแหลงลงทุน  และหากเปนไปได  อังกฤษก็ตองการที่จะรวมรัฐมลายูใตอารักขาบนคาบสมุทร
มลายูเขาเปนหนวยการปกครองเดียวกันดวย  แนวความคิดในการกระชับอํานาจการปกครองของ
อังกฤษดังกลาวยอมขัดแยงกับความตองการที่จะธํารงรักษาสถานะและอํานาจทางการเมือง           
รวมทั้งผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชนชั้นผูนําชาวมลายู แตความสามารถในการตานทาน            
การแทรกแซงของอังกฤษในแตละรัฐนั้นมีไมเทากัน   
 ในกรณีของรัฐตรังกานู จะเห็นไดวาผูนํารัฐนี้ประสบความสําเร็จในการตานทานอิทธิพล
จากภายนอกมาตั้งแตระยะที่อยูภายใตการปกครองแบบประเทศราชของสยาม ซ่ึงปจจัยที่ทําให              
รัฐตรังกานูมีความสามารถในการทําเชนนั้นมาจากทั้งทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร  ซ่ึงคอนขางหางไกล
จากสยามและการที่รัฐนี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอสยามนอยกวารัฐอื่นๆ อยางเชน           
รัฐเกดะห เปนตน แตปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งนาจะไดแกความแข็งแกรงของผูนํารัฐ               
โดยเฉพาะสุลตานบากินดาร โอมาร (Sultan Bagindar Omar ครองราชย ค.ศ. 1839-1876)      ซ่ึงไม
เปดโอกาสใหสยามเขาแทรกแซงกิจการภายในรัฐไดมากนัก  ดังนั้น เมื่ออํานาจการปกครองเหนือ
รัฐตรังกานูถูกโอนจากสยามมาสูอังกฤษ ผูนํามลายูของตรังกานูก็ไดดําเนินนโยบายตานทาน   การ
ขยายอิทธิพลของอังกฤษตอไป  ดังนั้นเหตุการณที่เดนชัดในรัฐตรังกานูระหวาง ค.ศ. 1909    
จนถึง ค.ศ. 1941 จึงไดแก การตอสูกันอยูในทีเพื่อชิงอํานาจในการบริหารงานระหวางผูนําชาวมลายู
ของตรังกานูกับขาราชการที่ถูกสงมาจากอังกฤษ ผลที่มีตอพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของ
รัฐตรังกานูคือ กอใหเกิดการปฏิรูปการปกครองเพื่อกระชับอํานาจเขาสูศูนยกลางซึ่งแบงออกไดเปน 
2 ชวง คือ ระหวาง ค.ศ. 1909-1918 เปนระยะที่ผูนํามลายูนําโดยสุลตานของรัฐตรังกานูเปนผูดําเนิน
นโยบายในการปฏิรูป และระหวางค.ศ. 1919 - 1941 ซ่ึงอังกฤษเริ่มประสบความสําเร็จในการดึง
อํานาจทางการเมืองมาสูตนเอง 
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การปฏิรูปการปกครองของรฐัตรังกานูตามแนวนโยบายของผูนาํมลายู  
ค.ศ. 1909-1918 

 
 แมวาสนธิสัญญาสยาม-อังกฤษ ค.ศ.1909 จะทําใหทําใหตรังกานูตกอยูภายใตอิทธิพล
ของอังกฤษ แต ณ ที่นั้น อังกฤษตองเผชิญกับการตอตานการถายโอนอํานาจจากสยามไปสูอังกฤษ
อยางจริงจัง  สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 (Sultan Zainal Abidin III ครองราชย ค.ศ. 1881-1918) มอง
การถายโอนอํานาจวาเปนการกระทําที่ไมถูกตองและยังคงยืนยันความเปนอิสระของตรังกานู  ตรัง
กานูกับอังกฤษเริ่มมีการเจรจาตอกันในชวง ค.ศ. 1910 เพื่อใหมีการยอมรับสนธิสัญญาระหวาง
อังกฤษกับสยาม ค.ศ. 1909  ปรากฏวาสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ยอมรับสนธิสัญญาฉบับนี้ก็ตอเมื่อ
ไดรับคํายืนยันจากอังกฤษวาตัวแทนของอังกฤษที่จะถูกสงมาประจําตรังกานูจะมีสถานะเทียบเทา
กงศุลหรือตัวแทนทางการทูตเทานั้น สําหรับผูนํามลายูของตรังกานูความแตกตางระหวางตัวแทน 
(agent) กับที่ปรึกษา (adviser) เปนความแตกตางที่สําคัญมากเพราะแสดงถึงระดับของความเปน
อิสระในการดําเนินกิจการภายในที่แตกตางกันของรัฐ1  ดังนั้นการที่อังกฤษตองยอมสงเจาหนาที่ซ่ึง
มีสิทธิอํานาจเทียบเทาตัวแทนทางการทูตมาประจํารัฐตรังกานูแทนที่จะสงที่ปรึกษาซึ่งมีอํานาจเต็ม
ในการใหคําปรึกษาทุกเรื่องยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ        ขนบธรรมเนียมประเพณี
จึงถือไดวาเปนชัยชนะยกแรกของผูนํามลายู เพราะตัวแทนดังกลาวไมมีอํานาจสั่งการที่จะมีผลตอ
การดําเนินงานในตรังกานูที่แทจริง สนธิสัญญาระหวางตรังกานู          กับอังกฤษใน ค.ศ. 1910 จึง
เปนการรอมชอมแลกเปลี่ยนขอตกลง โดยตรังกานูใหสิทธิดาน          การตางประเทศกับอังกฤษ
โดยยินยอมที่จะไมทําสนธิสัญญากับชาติมหาอํานาจอื่น ไมแทรกแซงกิจการของรัฐมลายูอ่ืนๆ หรือ
ยกดินแดนใหผูที่มิใชชาวตรังกานูโดยปราศจากการอนุญาตของอังกฤษ  สวนอังกฤษยินยอม
แตงตั้งเจาหนาที่ในตําแหนงตัวแทน (agent) ที่มีอํานาจนอยกวา              ที่ตองการมาประจําที่ตรัง
กานู  
 ผูนํามลายูไดใชโอกาสจากขอตกลงนี้ทําการปฏิรูปการปกครองซึ่งจะเห็นไดจาก            
การประกาศใช “รัฐธรรมนูญแหงตรังกานู ป 1911” หากมองอยางผิวเผิน การประกาศใช            
รัฐธรรมนูญดังกลาวอาจแสดงวาตรังกานูยอมรับแนวทางการพัฒนารัฐตามแบบตะวันตก แตเมื่อ
พิจารณาโครงสรางการปกครองตางๆที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และการปฏิบัติที่ตามมาจะเห็น
ไดวา จุดประสงคสําคัญของการปฏิรูปคือการกําหนดสถานะของผูนําและการกระชับอํานาจเขาสู   

                                                           
                   1Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya, A History of Malaysia, 2nd ed. (China 
: Palgrave, 2001), 201.  
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ผูนําในสวนกลางซึ่งไดแกกลุมพระราชวงศและผูใกลชิดนั่นเอง  การปฏิรูปการปกครองภายใน        
ตรังกานูในชวงนี้จึงเปนหนทางหนึ่งในการรักษาสถานะของชนชั้นสูงใหดํารงตอไป 
 
 
โครงสรางการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญตรังกานู ค.ศ. 1911 
 รัฐตรังกานูไดประกาศใช “รัฐธรรมนูญตรังกานู (The Trengganu Constitution)          
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1911”2 ซึ่งมีชื่อในภาษามลายูวา Itkal-nul Muluk Bidadil Al’Saluk 
มีความหมายวา วิถีทางของรัฐอธิปไตยที่มี ช่ือเสียงรุงโรจน รัฐธรรมนูญนี้ใชแบบอยางของ
รัฐธรรมนูญแหงรัฐยะโฮร ค.ศ. 1886 มีทั้งหมด 53 มาตรา  เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนนไป
ที่ผูนําอยางชัดเจน ดังปรากฏวาในจํานวนมาตราทั้ง 53 มาตรานั้น มีการพูดถึงสวัสดิการ           ที่
เกี่ยวเนื่องกับราษฎรเพียงครั้งเดียว3 รัฐธรรมนูญตรังกานูจึงเปนเอกสารที่มุงเนนในการกําหนด
สถานะ อํานาจ และหนาที่ของกลุมผูนําชาวมลายู ทั้งในการบริหารราชการสวนกลางและ               
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 
 สถานะของกลุมผูนํา 
 ในอดีตที่ผานมา ตรังกานูก็เปนเชนเดียวกับรัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอ่ืนๆ         
ที่ตําแหนงทางการเมืองเปนพื้นฐานของรายไดและสถานะทางสังคม  โครงสรางทางการเมืองของ
รัฐไมไดแยกระหวางรายไดของรัฐและรายไดสวนตัวของผูปกครองและขุนนาง ดังนั้นตําแหนง      
ทางการเมืองจึงหมายถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวย  การกําหนดองคประกอบของ
กลุมผูนําวาประกอบดวยกลุมใดบาง โดยเฉพาะกลุมที่ไดสถานะของความเปนผูนําโดยชาติกําเนิด
จึงเปนสิ่งที่ผูนําใหความสนใจตลอดมา 
 จากการศึกษาในบทที่ 3 จะเห็นไดวากลุมผูนําของตรังกานูที่พัฒนาขึ้นระหวาง   
คริสตศตวรรษที่ 19 ประกอบดวยผูที่เปนผูนําโดยชาติกําเนิดและสายตระกูล 2 กลุม ไดแก กลุม
สุลตานและพระบรมวงศานุวงศ (Kerabat Diraja) กับกลุมขุนนางเชื้อพระวงศ (Kerabat Am) 
นอกจากนั้น จะมีผูนําที่มาจากสามัญชนอีก 2 กลุม ไดแก กลุมผูนําศาสนา (Ulama) และกลุม     ขา
ราชบริพารหรือคนใกลชิดราชสํานัก (Orang Keistimewaan) ซ่ึงสถานะของความเปนผูนํา      ของ
สองกลุมหลังนี้มาจากการแตงตั้งโดยราชสํานัก กลุมผูนําของตรังกานูจึงประกอบดวยบุคคล 
 
                                                           

2Chan  Su-ming, “Kelantan  and Trengganu 1909 - 1939,”  JMBRAS 38 (1965) : 183. 
3โปรดดู Laws of the Constitution of Trengganu (Kuala Lumpur : Government Printing 

Office, 1973). 
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ที ่อยูในวงแคบและเปนไปตามระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ เทาที่ผานมาการกําหนด             
ความแตกตางระหวางกลุมพระบรมวงศานุวงศกับกลุมขุนนางเชื้อพระวงศ หรือระหวางกลุมที่ 1 
กับกลุมที่ 2 จะเปนปญหาอยูบาง เพราะความนิยมแตงงานระหวางตระกูลในกลุมผูนําดวยกัน    ทํา
ใหเกิดความสัมพันธทางเครือญาติเกี่ยวพันกันไปหมด รัฐธรรมนูญตรังกานู ค.ศ. 1911 จึงพยายาม      
ที่จะปรับธรรมเนียมปฏิบัติใหเปนระบบขึ้น และแบงแยกกลุมพระบรมวงศานุวงศ (Kerabat Diraja) 
ออกมาใหเห็นชัด โดยมาตราที่ 21 ของรัฐธรรมนูญกําหนดผูที่ถือวาเปนกลุมพระบรมวงศานุวงศไว
ดังตอไปนี้4 
 1.  มเหสีของสุลตาน  (Permaisuri หรือ Tengku Ampuan) 
 2.  เจาชาย หรือเจาหญิงที่สืบทอดสายเลือดโดยตรงจากสุลตาน 
 3.  พี่ชาย นองชาย และพี่สาว นองสาวของสุลตาน 
 4.  บิดามารดา ปู ยา ตา ยายของสุลตาน 

5.  หลานชาย หลานสาวของสุลตาน ที่บิดามารดาของพวกเขาไดเสียชีวิต 
นอกเหนือจากเครือญาติของสุลตานองคปจจุบัน รัฐธรรมนูญตรังกานูยังกําหนดใหนับเครือญาติ
ของสุลตานที่ส้ินพระชนมไปแลวเขาเปนกลุมพระบรมวงศานุวงศดวย สวนผูอ่ืนนอกเหนือจากที่
กําหนดไวขางตน แมจะมียศนําหนาวา Tengku (เจาชายหรือเจาหญิง)  ก็เปนไดเพียงขุนนางที่เปน
เช้ือพระวงศ (Kerabat Am) เทานั้น เปนที่สังเกตวาการกําหนดสถานะของกลุมพระบรมวงศานุวงศ         
ไวเชนนี้ลดจํานวนผูมีสิทธิในการสืบราชสมบัติ  ซ่ึงคงเปนความตองการประการหนึ่งในการราง           
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เนื่องจากเปนที่ชัดเจนวาความขัดแยงที่มาจากการแยงชิงราชสมบัติในกรณีที่มี         
ผูอางสิทธิจากหลายราชตระกูลเปนจุดออนสําคัญของรัฐมลายู ซ่ึงในอดีตเปดโอกาสใหอํานาจจาก
ภายนอกเขาแทรกแซงไดงาย  
 โครงสรางการปกครอง 
 1.  ระบบบริหารราชการสวนกลาง 
  รัฐธรรมนูญตรังกานูกําหนดอัตลักษณของรัฐไวในลักษณะของรัฐสุลตานของโลก
มลายู-มุสลิม ศาสนาอิสลามถูกกําหนดเปนศาสนาประจํารัฐขณะที่สุลตานดํารงตําแหนงประมุข
ของรัฐและผูนําสูงสุดของรัฐบาล  พระองคถือครองยศ ยังดี เปอรตวน เบอซาร (Yang Dipertuan 
Besar) รัฐธรรมนูญกําหนดใหสุลตานทรงเปนผูปกครองและแหลงที่มาของอํานาจทั้งหมดภายใน

                                                           
4Shaharil Talib Robert, “The Trengganu Ruling Class in the Late Nineteenth Century,” 

JMBRAS 50 (1977) : 29-36. 
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รัฐตรังกานู  แวนแควน และทองถ่ินทั้งหมด5 โดยถือวาสุลตานทรงไดรับอํานาจศักดิ์สิทธิ์ (daulat) 
จากองคอัลเลาะห   ตําแหนงรองจากสุลตาน คือ ยังดี เปอรตวน มูดา (Yang Dipertuan Muda) ซ่ึง
เปนตําแหนงรัชทายาทที่จะสืบทอดการเปนสุลตานตอไป 
 ถัดจากตําแหนงประมุขแหงรัฐ การบริหารราชการในลําดับถัดลงมาไดแกหนวยงาน
สวนกลาง การปฏิรูปสําคัญในสวนของโครงสรางการบริหารสวนนี้ภายใตรัฐธรรมนูญตรังกานู     
คือการจัดตั้งสภาแหงรัฐ (Mesyuarat Kerajaan หรือ Juma’ah Mesyuarat Negri หรือที่อังกฤษ
เรียกวา State Council)6  รัฐธรรมนูญกําหนดไววาสมาชิกของสภาแหงรัฐจะประกอบดวย กลุม         
ขาราชการชั้นผูใหญ (Ketua-ketua) ผูรูทางศาสนา (Ulama) คหบดี (Orang Kaya) และกํานัน 
(Penghulu-Penghulu Besar) ซ่ึงสมาชิกทั้งหมดไดรับการแตงตั้งโดยสุลตาน โดยไมมีการกําหนด
จํานวนสมาชิกตายตัว และสุลตานสามารถเพิ่มชื่อสมาชิกสภาได สภาแหงรัฐทําหนาที่ใหคําปรึกษา
ทั่วไปและสมาชิกสภามีหนาที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนการบริหารงานของรัฐ7  ในจํานวนสมาชิก
ของสภาแหงรัฐนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหสุลตานสามารถเลือกบุคคลจํานวนหนึ่งออกมาเปน
คณะมนตรี (Juma’ah Menteri หรือ Juma’ah Negri)  ประกอบดวยมนตรี 8-12 คนทําหนาที่
บริหารงานเฉพาะเรื่อง เชน ดูแลหนวยงานคลัง ราชเลขาธิการ  ที่ดิน และสาธารณูปโภค เปนตน8 
หนวยงานที่มีลักษณะคลายคณะรัฐมนตรีนี้นําโดย มุขมนตรี (Menteri Besar) หรือนายกของ    คณะ
มนตรี 
 อยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญตรังกานูจะกําหนดรูปแบบขององคกรการเมือง           
ซ่ึงดูเสมือนมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวาง สภาแหงรัฐซึ่งจะทําหนาที่ เปนองคกรดาน            
นิติบัญญัติ กับสภามนตรีซ่ึงจะทําหนาที่บริหาร  แตการปฏิบัติมิไดเปนเชนนั้น การทํางานของรัฐบาล
ยังคงขึ้นอยูกับกลุมบุคคลและความสัมพันธของบุคคลนั้นๆตอองคสุลตาน การคัดเลือกบุคคล        
เขารับตําแหนงตางๆขึ้นอยูกับสุลตานผูเปนประมุข Shaharil Talib ไดใหตัวอยางของผูดํารง
ตําแหนงในสภาแหงรัฐหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1911 (ตารางที่ 2) จะเห็นไดวา 
 
 

                                                           
5Laws of the Constitution of Trengganu (Kuala Lumpur : Government Printing Office, 

1973), 10. 
6Chan Su-ming, “Kelantan and Trengganu 1909 -1939,” JMBRAS 36 (1965) : 183. 
7Shaharil Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 –1941 (Singapore 

: Oxford University Press, 1984), 17. 
8Ibid., 183-184 ; Laws of the Constitution of Trengganu,  21, 51-4. 
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สมาชิกเปนบุคคลที่อยูในกลุมผูนําดั้งเดิม 4 กลุมที่กลาวมาแลวคือ พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง            
ผูรูทางศาสนา และขาราชบริพารที่กษัตริยทรงโปรด   
 นอกจากนั้น ในการประชุมสภาแหงรัฐแตละครั้ง ไมใชทุกคนที่เปนสมาชิกจะเขารวม
ประชุม การประชุมมักมีขึ้นตอนกลางคืนที่พระราชวังโดยมีสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 เปนประธาน  
ผูเขารวมประชุมจะเปนกลุมบุคคลที่สุลตานเชิญมาเปนประจํา สวนใหญไดแกรัชทายาท (Yang 
Dipertuan Muda Muhammad) และพระบรมวงศานุวงศ ซ่ึงบางพระองคก็ไมไดเปนสมาชิก   สภา
แหงรัฐอยางเปนทางการ  นอกจากนี้ถามีเร่ืองราวเกี่ยวของกับศาสนาจะมีการเชิญ               ตุกกู 
ไซยิด ปาลุฮ (Tukku Sayyid Paluh) และผูพิพากษา (Hakim) 2 คน มารวมรับฟงและ           ตัดสิน9 
การปรับเปลี่ยนบุคคลที่เปนสมาชิกสภาแหงรัฐและผูที่เขารวมประชุมทําใหสภานี้            มีลักษณะ
เปนหนวยงานสวนพระองคของสุลตานมากกวาเปนหนวยงานของรัฐ เปนการปกครองสวนบุคคล 
การประชุมสภาขาดรูปแบบและพิธีการ ขณะเดียวกันตัวของสุลตานขาดความเด็ดขาด  ทําใหผูรับ
คําส่ังสามารถหลีกเลี่ยงหรือเล่ือนการปฏิบัติตามคําสั่ง เพื่อไมเกิดผลเสียตอผลประโยชนของตนเอง
ไดอยูเสมอ   
ตารางที่ 2  สมาชิกสภาแหงรัฐตรังกานูใน ค.ศ. 1911 

ความสัมพันธกับ ชื่อ ตําแหนง สุลตาน 
กลุมของชนชัน้ 

ปกครอง 
1. Tengku Ngah Omar bin 

Tengku Abdul Rahim 
รัฐมนตรี ญาติ และลูกเขย พระบรมวงศานุวงศ 

(Kerabat Diraja) 
2. Tengku Embong Musa bin 

Tengku Sulaiman 
รัฐมนตรี หลานชาย 

 
พระบรมวงศานุวงศ 

(Kerabat Diraja) 
3. Tukku Sayyid Paluh (Sayyid 

Abdul Rahman bin Mohd, 
Al-‘Idrus) 

ผูนําของผูรู 
ทางศาสนา 

นองเขย 
 

ผูรูทางศาสนา 
(Ulama) 

4. Tuan Dalam (Sayyid 
Mustapha bin Mohd.  
Al-‘Idrus) 

ผูรูทาง
ศาสนา 

นองเขย ผูรูทางศาสนา 
(Ulama) 

5. Tengku Dazaki bin engku 
     Abu Bakar 

รัฐมนตรี 
 

ลูกเขย ขุนนางชนชั้นสูง 
(Kerabat Am) 

                                                           
9Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 20. 
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ความสัมพันธกับ ชื่อ ตําแหนง สุลตาน 
กลุมของชนชัน้ 

ปกครอง 
 
6. Tengku Chil bin Tengku 
       Hitam 

ขาหลวง
ใหญของ 

Besut 

 ขุนนางชนชั้นสูง 
(Kerabat Am) 

7. Bentara Dalam (Tengku 
Mahmuk bin Tengku 
Mohamed) 

รัฐมนตรี  ขุนนางชนชั้นสูง 
(Kerabat Am) 

 
8. Panglima Besar (Tengku 

Long Abdullah bin Tengku 
Othman) 

รัฐมนตรี  ขุนนางชนชั้นสูง 
(Kerabat Am) 

9. Tengku Chik Abdul Rahman 
bin Tengku Ishak 

รัฐมนตรี  ขุนนางชนชั้นสูง 
(Kerabat Am) 

 
10. Tengku Chik Ahmad bin 

Tengku Abdul Rahman 
รัฐมนตรี  ขุนนางชนชั้นสูง 

(Kerabat Am) 
11. Datuk Nara Wangsa (Mohd. 

Alibin Abdul Rahman) 
รัฐมนตรี  ขาราชบริพารใกลชิด 

(Orang Keistimewaan) 
12. Datuk Panglima Dalam (Wan 

Mohamed bin Ibrahim) 
รัฐมนตรี 

 
 ขาราชบริพารใกลชิด 

(Orang Keistimewaan) 
 

13. Haji Wan Mohamed Saleh 
bin Mohamed 

ท่ีปรึกษา
กฎหมาย 

 ผูรูทางศาสนา 
(Ulama) 

14. Haji Wan Mohamed Saleh 
bin Ismail 

 
ผูพิพากษา 

 ผูรูทางศาสนา 
(Ulama) 

15. Haji Wan Sulaiman bin Daud ผูพิพากษา  ผูรูทางศาสนา 
(Ulama) 

16. Datuk Panglima Perang 
(Yusof bin Musa) 

  ขาราชบริพารใกลชิด 
(Orang Keistimewaan) 

17. Datuk Panglima Muda 
(Othman bin Idris) 

  ขาราชบริพารใกลชิด 
(Orang Keistimewaan) 
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ความสัมพันธกับ ชื่อ ตําแหนง สุลตาน 
กลุมของชนชัน้ 

ปกครอง 
18. Datuk Sangsura 
       Pahlawan (Wan Hamid  
       bin Sa’aid) 

  ขาราชบริพารใกลชิด 
(Orang Keistimewaan) 

        
19. Haji Ngah Muhammad bin 

Haji Yusof 
20. Nik Mohamed bin Hitam 
 
21. Datuk Syahbandar (Embong 

bin Ja’afar) 
22. Mat (Mohamed bin Abdul 

Rahim 

 
 

  
ขาราชบริพารใกลชิด 

(Orang Keistimewaan) 
ขาราชบริพารใกลชิด 

(Orang Keistimewaan) 
ขาราชบริพารใกลชิด 

(Orang Keistimewaan) 
ขาราชบริพารใกลชิด 

(Orang Keistimewaan) 
 
ที่มา : Shaharil Talib, After Its Own Image:The Trengganu Experience 1881-1941 
(Singapore:Oxford University Press, 1984), 18-20. 
 
 สําหรับการบริหารงานของคณะมนตรี (Juma’ah Menteri) นั้น สุลตานจะเลือกผูหนึ่ง
ขึ้นเปนมุขมนตรี (Mentri Besar) ตําแหนงนี้มีมากอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญนานแลว  แตในชวง
ทศวรรษ 1910 ไมไดมีผูไดรับเลือกเขารับตําแหนง  กอนหนานั้นหัวหนาคณะมนตรีซึ่งสุลตาน
ไซนัล อบิดินที่ 3 ไววางพระทัยมากคือ เติงกู โมฮาเหม็ด ยูโซฟ (Tengku Mohamed Yusof) ซ่ึงเปน
โอรสของสุลตานมาฮมุด มุซาฟฟาร ชาห แหงริเอา-ลิงกะ (Sultan Mahmud Musaffar Syah of 
Riau-Lingga) กลาวไดวาเปนบุคคลที่มีอํานาจเปนที่สองรองจากสุลตานที่เดียว หลังจากเจาชายองคนี้
ทิวงคตใน ค.ศ. 1907 หนาที่จะตกอยูกับรัชทายาทแทน ใน ค.ศ. 1917 สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 
ทรงเลือกราชเลขาธิการสวนพระองค คือ ดาตุก ศรี อามาร ดิรายา (Datuk Sri Amar Diraja ) ให
ดํารงตําแหนงรองมุขมนตรี (Naib Menter Besar) เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่จะกอใหเกิดความขัดแยงใน
การแยงชิงตําแหนงหัวหนาคณะมนตรี10 การบริหารงานของคณะมนตรีจึงเปนเสมือนแขนขาของ
สุลตานมากกวาจะเปนหนวยงานบริหารแยกออกมาตางหาก  

                                                           
       10Talib, After Its Own Image : The Trengganu Exxperience 1881 - 1941, 20. 
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 หนวยงานที่นาสนใจแตมีบทบาทในทางปฏิบัติไมมากนักไดแกหนวยงานเฉพาะกิจ    
ที่เรียกวาสภาของผูสําเร็จราชการ (Jumaah Pengkuan Negeri) ผูเปนสมาชิกจะถูกแตงตั้ง            ตาม
หลักกฎหมายศาสนาประกอบดวยมนตรี สมาชิกสภาแหงรัฐ ผูรูทางศาสนา และผูมียศศักดิ์      คน
อ่ืนๆ11 อยางไรก็ตาม สภาแหงนี้จะถูกครอบงําโดยบรรดาผูรูทางศาสนา (Ulama) ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ตอการพิจารณาเลือกผูสืบทอดในการเปนสุลตานองคตอไป เพราะตรังกานูมีรูปแบบในการสืบทอด
ราชบัลลังกตางจากรัฐมลายูทางชายฝงตะวันตกของคาบสมุทรมลายูออกไปเล็กนอย        ที่สําคัญ
คือ ไมจําเปนตองเลือกรัชทายาทขึ้นเปนสุลตานเสมอไป แตมักจะเลือกผูที่กลุมผูรู              ทางศาสนา
แนะนําดวย12 อยางไรก็ตาม เนื่องจากสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ทรงครองราชสมบัติ       นานถึง 37 
ป และการเลือกสุลตานหลังจากนั้นจะถูกอังกฤษครอบงําบทบาทของสภา ผูสําเร็จ           ราชการจึง
เห็นไดไมเดนชัดนัก 
 2.  ระบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  ตรังกานูเปนตัวอยางที่นาสนใจของรัฐที่เริ่มตนจากการรวมตัวของแวนแควน             
ซ่ึงมีความเปนอิสระตอกันสูงขึ้นเปนรัฐสุลตาน (Sultanate) และเห็นกระบวนการที่ราชสํานักขยาย
อํานาจของศูนยกลางไปสูทองถ่ิน  ดังที่เห็นไดจากการศึกษาในบทที่ 2 และ 3 วาการปกครอง  
ทองถ่ินแตดั้งเดิมนั้นจะแบงเปนแวนแควนและเขต  (jajahan หรือ Daerah หรือ district ตามที่
อังกฤษเรียก) ซ่ึงอยูภายใตการปกครองของขุนนางทองถ่ิน (district chief หรือ territorial chief)  
ตําแหนงในภาษามลายูจะเรียกวา ราชาแหงลุมน้ํา (Raja Anak Sungai) เพราะแตละเขต                   
หรือแควนจะอยูตามลุมน้ําในตรังกานู สภาพพื้นที่จะตางจากรัฐทางฝงตะวันตกและทางใต              
ซ่ึงจะประกอบดวยลําน้ําสายหลัก 1 หรือ 2 สาย แตที่ตรังกานูจะมีลําน้ําสั้นๆที่เปนที่ตั้งหลักแหลง
ถึง 14 สาย ที่สําคัญคือแมน้ําตรังกานูซ่ึงเปนที่ตั้งของราชสํานัก แมน้ําเกอมามัน (Kemaman) และ
แมน้ําเบอซุต (Besut)13  แตละลุมน้ําจะมีขุนนางทองถ่ินปกครองกึ่งอิสระจากราชสํานัก แตสงสวย
และผลประโยชนให หากเปนพื้นที่ใหญอาจมีผูนําระดับรองลงไปเรียกวา ดาตู มูดา ( Datu Muda ) 
และในระดับหมูบานจะมีผูใหญบาน (Ketua หรือ Penghulu) เปนผูดูแล ผูนําทองถิ่นทั้งหมดนี้           
แตเดิมจะมาจากสายตระกูลทองถ่ินในบริเวณนั้น และตามปกติ หัวหนาแควนหรือเขตจะเปน             
ผูแตงตั้งหัวหนาหมูบาน 

                                                           
11Laws of the Constitution of Trengganu, 11-12. 
12J.M. Gullick, Indigenous Political Systems of Western Malaya (London : The 

Athlone Press, 1958), 54-61. 
13Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 23. 
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  ในรัชสมัยของสุลตานบากินดาร โอมาร ชวงคริสตศตวรรษที่ 19 ความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในระดับของการปกครองแวนแควนเนื่องจากการขยายอํานาจของราชสํานักสุลตาน           บา
กินดา โอมาร นิยมที่จะแตงตั้งพระบรมวงศานุวงศหรือขุนนางสวนกลางเปนผูดูแลและ        กิน
ผลประโยชนจากแวนแควนที่สําคัญๆ ดังนั้น เมื่อถึงรัชสมัยของสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ผูดํารง
ตําแหนง “ราชาแหงลุมน้ํา” จํานวนหนึ่งจึงไมใชคนในทองถ่ิน แตเปนพระบรมวงศานุวงศที่อาศัย
อยูในเมืองหลวง มีเพียงผูนําทองถ่ินของเขต ดูงุน (Dungun), เบอซุต (Besut), เกอมามัน               
(Kemaman) และเซอเตีย (Setiu) ที่เปนคนพื้นถ่ินนั้นๆ โดยทั่วไปผูที่ไดรับสิทธิปกครองดูแลดินแดน        
ที่อาศัยอยูในเมืองหลวงจะมอบอํานาจการเก็บรายไดใหแกขาราชบริพารหรือคนสนิท (Budak 
Raja) ออกไปดูแล คนเหลานี้มีช่ือเสียงในทางกฏขี่ทารุณราษฎรอยูมาก สรางความหวาดกลัวให
ประชาชนโดยทั่วไป14 สําหรับการปกครองระดับพื้นฐานที่มีผูใหญบาน (Penghulu) ทําหนาที่เปน
จุดเชื่อมตอการติดตอกันระหวางผูนําแควนกับประชาชนนั้น  ในสมัยสุลตานบากินดา โอมาร          
พระองคทรงแตงตั้งผูใหญบานเองและสนับสนุนใหมีบทบาทสําคัญ ซ่ึงอาจจะเปนมาตรการ                    
ในการตานทานอํานาจของผูนําแวนแควนดั้งเดิมก็เปนได อยางไรก็ตาม ในสมัยสุลตาน ไซนัล               
อบิดินที่ 3 ตําแหนงผูใหญบานถูกลดความสําคัญลง สวนใหญจะไมมีการแตงตั้งผูใหญบานเลย แต
ปลอยใหคนของสวนกลาง ไดแก บูดัก รายา (Budak Raja) เปนคนดูแลราษฎรโดยตรง             ผล
สําคัญประการหนึ่งของนโยบายนี้คือ การกาวขึ้นมามีบทบาทของผูนําทางศาสนา (ulama)                   
ซ่ึงจะกลายเปนศูนยรวมของประชาชนแทน15  
  การปฏิรูปการปกครองที่เกิดขึ้นหลัง ค.ศ. 1911 แสดงใหเห็นแนวโนมตอเนื่อง
ของการกระชับอํานาจเขาสูศูนยกลาง  โดยการปฏิรูปดานการคลังและการนําระบบขาราชการ         
กินเงินเดือนมาใชแทนที่การแตงตั้งผูปกครองระดับทองถ่ิน (Raja Anak Sungai) ซ่ึงทําหนาที่           
ปกครองราษฎรและเก็บสวย-เกณฑแรงงานจากราษฎรดังที่เคยเปนมา นอกจากนั้นสวนกลาง           
โดยการนําของรัชทายาท ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด ยังไดเร่ิมพัฒนาหนวยงานกลางในรูปแบบของ
กรมกองตางๆเพื่อบริหารงานจากสวนกลางเปนแบบแผนเดียวกัน จุดที่เนนคือหนวยงานที่เกี่ยวกับ 
 

                                                           
        14Phan – Ngam Gothamsan, “Some Aspect of the Political and Economic Systems of the 
Nineteenth Century Northern Malay States : Kedah, Kelantan and Trengganu  A Comparative View,” 
J.S.S. 72 (1984) : 156 ; M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (1949) : 71 ; 
Shaharil Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 – 1941 (Singapore : Oxford 
University Press, 1984),17.  
       15Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 24-25. 
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ที่ดิน การคลัง การศาล และศาสนา  จะเห็นไดวาราชสํานักพยายามกระชับอํานาจในสวนที่
อังกฤษเองก็สนใจ  ดังนั้น จึงเปนไปไดวาราชสํานักพยายามปฏิรูปการบริหารงานในสวนนี้เพื่อ    
ปองกันไมใหอังกฤษเขามายุงเกี่ยว แตที่สําคัญกวานั้นคือเปนสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของ
รัฐซึ่งหมายถึง ผลประโยชนของผูนํามลายูดวย 
  เพื่ อให เข า ใจ ถึงสภาพการณ ในตรั งกานู ในชวงสองทศวรรษแรกของ
คริสตศตวรรษ     ที่ 20 และทิศทางที่ราชสํานักและผูนําชาวมลายูในตรังกานูดําเนินการปฏิรูป
ระบบการบริหาร       เราจําเปนตองทําความเขาใจ ถึงรูปแบบของการเก็บเกี่ยวผลประโยชนของรัฐ
ที่เปนอยูในขณะนั้น เนื่องจากในความเปนจริง ประเด็นเกี่ยวกับรายไดและผลประโยชนนี้เองที่เปน
ประเด็นหลักของ       การชวงชิงอํานาจระหวางผูนํามลายูและรัฐบาลอังกฤษ งานศึกษาตางๆที่
เกี่ยวกับตรังกานู            โดยเฉพาะงานของ ชาฮาริล ตาลิบ (Shaharil Talib) แสดงใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา ไมวาจะเปนชวงที่ตรังกานูอยูภายใตการดูแลอยางหลวมๆของสยามหรือชวงที่อังกฤษ
พยายามเขาแทรกแซงโดยตรง ผูนํามลายูสามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บผลประโยชนซ่ึงไมเพียงที่
จะนําผลประโยชน      มาสูมือของราชสํานักและผูนําที่ใกลชิด แตยังพัฒนาระบบซึ่งใชประโยชน
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในทุกรูปแบบอีกดวย ซ่ึงจะไดอภิปรายในรายละเอียดในสวนตอไปนี้ 
 
การจัดเก็บรายไดและผลประโยชนของราชสํานัก ค.ศ. 1909-1918 
 ส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับการสรางอํานาจทางการเมือง คือการควบคุมการเก็บรวบรวม
รายได ในอดีตรายไดหลักของราชสํานักมาจากการผูกขาดการคาและการเก็บภาษีการคา16 แตเมื่อ
ชนชั้นสูงตองเผชิญกับการขยายตัวเขามาสูตรังกานูของทุนนิยมตะวันตก พวกเขาก็สามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณเศรษฐกิจแบบใหม โดยใชวิธีการอื่นๆในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน   ที่มากับ
การลงทุนของเอกชน เชน การทําเหมืองแรและเพาะปลูกพืชไร เปนตน ทายที่สุดผูนํา          ชาว
มลายูยังไดพยายามเขาไปถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีความสําคัญในฐานะแหลงผลิตมากขึ้น              จน
กอใหเกิดความขัดแยงกับชาวนาในเรื่องการเปนเจาของที่ดิน  โดยชาวนาถือวาที่ดินเปน            
เครื่องมือทํามาหากิน ขณะที่ชนชั้นสูงเห็นวาเปนเครื่องมือหารายได17  ชวงปลายคริสตศตวรรษ         
ที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 วิธีการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในรัฐตรังกานูจะปรากฏอยู            
3 วิธี  ไดแก  ระบบเจาภาษีนายอากร  ระบบสัมปทาน  และระบบการถือครองที่ดิน 
  
                                                           
                      16J. De Vere Allen, “The Ancien Regime in Trengganu, 1909 – 1919,” JMBRAS 11 
(1965) : 27. 

       17Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 35. 
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ระบบเจาภาษีนายอากร (Pajak System) 
 ระบบ Pajak หรือระบบเจาภาษี-นายอากรเปนระบบการเก็บรายไดและผลประโยชนที่
เกาแกที่สุดและสัมพันธกับการปกครองแบบดั้งเดิมที่อํานาจของผูนําระดับทองถ่ินยังมีอยูคอนขาง
สูง ดังนั้น จึงเปนวิธีการจัดเก็บที่ถูกเพงเล็งทั้งจากราชสํานักและรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษ           ซ่ึง
ตองการยกเลิกการเก็บผลประโยชนของผูปกครองทองถ่ินและดึงรายไดเขาสูศูนยกลางของรัฐ 
เนื่องจากตรังกานูมีบทบาทในฐานะเมืองทาการคา รายไดหลักของรัฐจึงมาจากการผูกขาดการคาทั้ง
ในสวนของสินคาสงออกและนําเขา นอกจากนั้น ในสวนของสินคาที่รัฐไมผูกขาดก็จะมีการ    
จัดเก็บภาษีหากมีการคาขายเกิดขึ้นดวย ในทางทฤษฎีสุลตานเปนเจาของรายไดของรัฐทั้งหมด     
ซ่ึงจะตองมอบหมายใหขุนนางขาราชการดูแลจัดเก็บ แตในทางปฏิบัติมักมีการเปดประมูล             
การเก็บภาษีใหกับนายทุนเอกชน ซ่ึงรูจักกันในนามของระบบเจาภาษีนายอากร รัฐจะไดเงินกอน
จากผูประมูลขณะที่ผูประมูลจะไดสิทธิในการเก็บภาษีในพื้นที่และชวงเวลาที่ประมูลได   
 ในชวงตนทศวรรษ 1910 กอนหนาที่การปฏิรูปจะเริ่มขึ้นนั้น ระบบเจาภาษีนายอากร
เปนวิธีการจัดเก็บรายไดที่สําคัญแตไมไดนํารายไดเขาสูราชสํานักหรือศูนยกลางของรัฐเสมอไป 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับความสัมพันธระหวางสวนกลางและทองถ่ินอยูเสมอ ในระยะ
ที่ตรังกานูยังประกอบดวยแวนแควนที่มีความเขมแข็ง  ผูปกครองทองถ่ินจะเก็บรายได                   
ในเขตของตนและสงสวยใหกับราชสํานัก  ตอมาในระยะใดที่สุลตานมีความเขมแข็ง เชน รัชสมัย
ของสุลตานมันซูร (Sultan Mansur ครองราชยป ค.ศ. 1741-1795) พระองคจะจัดการการคา            
ทุกอยางภายในรัฐดวยพระองคเอง พรอมกับยึดหลักการจัดเก็บภาษีทั้งหมดเขาสูราชสํานัก18         
และแบงผลประโยชนใหกับผูใตปกครองโดยถือเปนการใหของขวัญหรือใหความเมตตา (act of 
kurnia)19 คร้ันถึงชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อราชสํานักเริ่มขยายอํานาจไปสูทองถ่ินดวยการแตงตั้ง         
พระราชวงศและขุนนางจากสวนกลางไปปกครองทองถ่ิน รายไดก็จะเขาสูศูนยกลางมากขึ้นเพราะ
ตําแหนงและผลประโยชนของขุนนางเหลานี้ขึ้นอยูกับสุลตาน  อยางไรก็ตาม เมื่อมาถึงรัชสมัยของ
สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ความสามารถของราชสํานักในการควบคุมการจัดเก็บรายไดในทองถ่ิน 
ลดลงเนื่องจากสุลตานทรงพระเยาวและเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วเกินที่จะดูแลไดทั่วถึง      จึง
เปนจุดเริ่มตนของการเก็บภาษีที่หละหลวมจนทําใหบรรดาขุนนางทองถ่ินเก็บรายไดเปนของ      
 
                                                           
       18โปรดดูรายละเอียดใน Barbara W. Andaya, “An Examination of the Sources Concerning 
the Reign of Tsultan Mansur Shah of Trengganu, 1741-1795,” JMBRAS 49(1976) : 80-106. 
       19Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 49. 
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ตนเอง ดังนั้นผูปกครองทองถ่ิน หรือ Raja Anak Sungai ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20          จะ
ประกอบดวยสายตระกูลทองถ่ินและผูกินตําแหนงจากสวนกลาง แตทั้งสองพวกจะใช          การ
ประมูลภาษีเปนหนทางในการหารายไดใหกับตนเองแทนการเก็บภาษีสงใหรัฐ   ผูนําทองถ่ิน     จึง
เปลี่ยนสถานะอีกครั้งหนึ่งจากการเปนผู เก็บรวบรวมรายไดในนามของผูปกครองมาเปน                    
ผูถือครองรายไดโดยตรงจากแหลงที่มาซึ่งถือเปนรายไดของทางการ20 
 ความหละหลวมของการจัดเก็บรายไดซ่ึงทําใหผลประโยชนตกอยูในมือของผูนํา   
ทองถ่ินทําใหราชสํานักจัดเก็บรายไดไดเฉพาะในพื้นที่ที่สุลตานมีอํานาจโดยตรง21 บอยคร้ังที่
สุลตานพบวารายไดของพระองคไมเพียงพอกับคาใชจายของราชสํานัก ทําใหพระองคตองหาทาง
เพิ่มรายไดดวยการเก็บคาธรรมเนียมสงออกดีบุกทั้งหมดในเขตเกอมามัน, สิทธิ์สวนแบงจาก           
คาธรรมเนียมสงออกแรวุลแฟรมจากเขตดูงุน และคาธรรมเนียมสงออกพริกไทยทั้งหมด             ใน
เขตเกอมาซิก (Kemasik) เปนตน  วิธีการเพิ่มรายไดของสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ที่นาสนใจอีก
ประการหนึ่งคือการจัดเก็บรายไดจากการผลิตเหรียญกษาปณทองถ่ินที่เรียกวา “ปติส (pitis)”       
โดยสุลตานจะเรียกสิทธิใหการผลิตเหรียญกลับคืนมาจากเจาภาษีนายอากรชาวจีนที่ไดรับสิทธิ 
ผูกขาดการผลิตเหรียญกษาปณที่เรียกวา “โยโกะฮ (jokoh)” ซ่ึงใชในการพนัน และการคาขายใน
ตรังกานู  เมื่อไดสิทธิคืนมาสุลตานไดมอบใหลามและอารักษชาวจีนเปนผูผลิตและใหผลประโยชน
ในการผลิตเหรียญกษาปณใหมกับ เติงกู เปอตรี (Tengku Petri) พระมเหสี และ จิก เกิลโซม            
(Cik Kelsom) หัวหนาพระสนม22 อยางไรก็ตามเหรียญกษาปณแบบเกาที่ผลิตโดยเจาภาษี              
นายอากรชาวจีนก็ยังมีการใชกันมาก  จนมีการเรียกรองใหยกเลิกเหรียญกษาปณแบบใหม              
แตไมสําเร็จ23 
 เจาภาษีนายอากรชาวจีนถือวามีบทบาทสําคัญตอระบบ Pajak เพราะพวกเขาเปนปจจัย
หลักที่นํารายไดที่แนนอนมาใหชนชั้นปกครองที่ใหเชาเหมาภาษี  ในบางครั้งทั้งสุลตานและ       
ผูนําทองถ่ินที่มีปญหาดานรายไดไมพอใชจะติดตอเจาภาษีนายอากรชาวจีนเพื่อเรียกเก็บคาเชาเหมา
ภาษีกอนสัญญาเชาจะหมดอายุ และจัดใหมีการเชาเหมาภาษีใหมพรอมกับเก็บคามัดจําเพิ่ม 

                                                           
       20Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 50. 
       21J. De Vere Allen, “The Ancient Regime in Trengganu, 1909-1919,” JMBRAS 41 (1968) 
: 36. 
       22Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 49. 
       23M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22(June 1949) : 45-46. 
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ขึ้น นอกจากวิธีการที่กลาวมา ชนชั้นปกครองยังมีชองทางที่จะหาเงินจากระบบ Pajak ไดอีก            
อยางนอย 3 วิธี24 คือ 
 วิธีแรก กรณีที่ยังไมมีผูประมูลภาษีที่ใหราคาสูงเปนที่นาพอใจ ผูนําจะจัดเก็บ             
คาธรรมเนียมสงออกของสินคานั้นๆไปพลาง พรอมกับเปดประมูลภาษีอีกสัมปทานหนึ่งและ               
ใหสิทธิในการเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เมื่อมีผูมาประมูลสัมปทานแรก ก็จะกลายเปนวามีการเก็บ
ภาษีสินคาตัวนี้ 2 สัมปทานพรอมๆกันไป 
 วิธีท่ีสอง ในฐานะเปนผูถือครองสิทธิการเก็บรวบรวมรายได ชนชั้นปกครองจะใช
สิทธินั้นค้ําประกันเงินยืมจากเจาภาษีนายอากรที่จะมีสถานะเปน “นายทุนกูยืม (usury capitalists)” 
พวกเขาจะใหผูนํากูยืมเงิน และมีการหักเงินยืมเมื่อมีการจายเงินคาภาษีที่ประมูลไป ผูนําทองถ่ิน
เหลานี้มีการกูยืมเงินจนเปนหนี้จํานวนมาก โดยในป 1914 ผูนําทองถ่ินเปนหนี้บรรดาพอคา     
ทองถ่ินไมนอยกวา $ 100,00025 
 วิธีท่ีสาม ชนชั้นปกครองหารายไดโดยรับสินบนจากเจาภาษีนายอากรที่ตองการรักษา
ธุรกิจของตนไว  สินบนที่ใหจะมีทั้งเงิน และของขวัญ 
 ส่ิงที่นาสังเกตของระบบ Pajak จึงไดแกความสัมพันธของผูปกครองกับเจาภาษี              
นายอากรซึ่งเปนความสัมพันธที่ละเอียดออน โดยท่ัวไปความเสียหายของเจาภาษีนายอากร                   
ที่ทําใหธุรกิจของพวกเขาลมละลาย เกิดมาจากการที่พวกเขาไมสามารถทํางานรวมกับผูนํามลายูได ยิ่ง
ระบบ Pajak เนนที่ความสัมพันธระหวางผูใหประมูลกับผูประมูล โดยวางอยูบนพื้นฐานที่วา เมื่อ            
มีการใหเชาเหมาภาษีและมีการรับเงินเรียบรอยแลว ผูใหประมูลจะถือหนาที่ของพวกเขาสิ้นสุดลง 
ดังนั้นพวกเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะใหความชวยเหลือหรือไมใหความชวยเหลือเจาภาษีนายอากรในการ
จัดเก็บภาษี แตพวกเขาจะเก็บผลประโยชนทุกอยางที่เกิดจากความผิดพลาดของเจาภาษี            นาย
อากรตามที่มีการทําขอตกลงกัน26 อยางไรก็ตามปญหาระหวางผูใหประมูลกับผูประมูล            จะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบรรดาเจาภาษีนายอากรไมสามารถตอบสนองความตองการของผูนําไดอยาง 
 
 

                                                           
24Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 53. 
25Ibid. 
26HCO 1747/1913 : Memorandum by E.A. Dickson, 16 November 1913, quoted in 

Shaharil Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore : Oxford 
University Press, 1984), 58. 
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เพียงพอในกรณีนี้ บางครั้งจะมีการอางเหตุเพื่อริบทรัพยสิน เชน กรณีของ Towkay Tong               
ในป 1915 ที่ถูกยึดทรัพยสินเมื่อไมสามารถหาเงินจํานวน $16,000 ใหรัฐบาลตรังกานูยืมได27 
 อังกฤษไมใชพวกแรกที่ตองการยกเลิกระบบเจาภาษี-นายอากร ในความเปนจริง     รัช
ทายาทยัมตวน มูดา มูฮัมหมัดไดเร่ิมมีนโยบายโจมตีการที่ผูนําทองถ่ินเปดประมูลภาษีมาตั้งแตเร่ิม
การปฏิรูปการปกครองใน ค.ศ. 1911 แลว ทั้งนี้เนื่องจากเห็นไดชัดวาระบบนี้เปนวิธีที่ผูนํา    
ทองถ่ินสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บรายไดใหกับรัฐ ความพยายามในการยกเลิกระบบเจาภาษี               
นายอากรจึงเปนสวนหนึ่งของมาตรการในการกระชับอํานาจเขาสูศูนยกลางของราชสํานักตรังกานู
ในทศวรรษ 1910  
  ระบบสัมปทาน (Concession System)  
 ระบบสัมปทานเปนวิธีการหารายไดวิธีที่สองที่ชนชั้นปกครองมลายูนํามาใชเพื่อ             
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวทางการทําเหมืองแรและ                  การ
เพาะปลูก  ระหวาง ค.ศ. 1910-1922  โดยในชวงป 1908-1910 จะมีการใหสัมปทานแกสมาชิกราชวงศ 
และพอคานายทุนเปนจํานวนมาก28 แตจากการที่สมาชิกราชวงศที่ถือครองสัมปทานไมมีเงินทุน 
และความชํานาญในการพัฒนาที่ดิน พวกเขาจึงใหเชาสิทธิในสัมปทานแกนายทุนเพื่อ           คอย
รับผลประโยชนที่ผูเชาสัมปทานทําใหเกิดขึ้น 
 กอนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 สุลตานและพระราชวงศจะควบคุมผลิตผลทาง   
การเกษตร และเหมืองแร โดยมอบหมายใหขุนนางทองถ่ินเปนผูพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทํา 
เหมืองแร หรือการเพาะปลูก เชน พริกไทย และสีเสียด เปนตน และคอยดูแลผลประโยชน         โดย
สุลตานจะใหผลประโยชนตอบแทนบางสวนแกผูนําทองถ่ิน ในรัชสมัยของสุลตานบากินดา   โอ
มาร เปนที่ทราบแลววา พระองคนิยมที่จะสงขาราชบริพารจากสวนกลางไปปกครองแวนแควน  ซึ่ง
เปนวิธีการสงเจ าหนาที ่จากเมืองหลวงเขาไปทําหนาที ่แทนผู นําทองถิ ่นที ่เปนคนทองถิ ่น  
ความสัมพันธดังที่กลาวมานี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกเมื่อมาถึงสมัยของสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 
โดยพระองคมีนโยบายในการการแจกเอกสารสัมปทาน (concession decuments) ใหแกสมาชิก  
พระราชวงศและผูนําสวนกลางใหมีสิทธิในพื้นที่นั้นๆ โดยที่ไมจําเปนตองเขาไปดูแลเอง               
 
 
 
                                                           
     27Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 59. 
 28Heather Sutherland, “The Taming of the Trengganu Elite,” in Southeast Asian Transition 
: Approaches Through Social History, ed. Ruth McVey (New Heaven : Yale University Press, 1978),51. 
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ส่ิงนี้แสดงใหทราบวาสุลตาน และสมาชิกของชนชั้นปกครองตองการเขาไปมีสวนรวมใน               
ผลประโยชนที่เกิดจากการผลิตแบบทุนนิยมในกิจกรรมเหมืองแร และการเพาะปลูก 
 สัมปทานแรกที่สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ใหแกพระราชวงศคือสัมปทานดินแดน      
เตอบัก (Tebak) ในเกอมามัน ซ่ึงพระองคมอบให เติงกู โมฮาเหม็ด ยูโซฟ และภรรยาคือ เติงกู ลง
(Tengku Long) ซ่ึงเปนนองสาวของพระองคเองในป ค.ศ. 1889  ผูไดรับสัมปทานไดรับสิทธิในการ
ทําเหมืองแรและการเพาะปลูกแตการถือครองจะสิ้นสุดลงเมื่อผูถือครองเสียชีวิต ในชวงตอมา   เติง
กู โมฮาเหม็ด ยูโซฟ29 ไดจัดการใหมีการเชาสิทธิในสัมปทานที่ไดรับมาจนสามารถทําสัญญากับ
บริษัทรวมทุนของ ชอง อาฮ คิท (Chong Ah Kit) และ ชิว วุน โปฮ (Chew Woon Poh) ซ่ึงเปนพอคา
ชาวจีนจากสิงคโปร โดยมีขอตกลงกันวา พอคาชาวจีนจะจายคาธรรมเนียมครึ่งหนึ่งให      รัฐบาล
ตรังกานู และจายคาธรรมเนียมอีกครึ่งหนึ่งใหแก เติงกู โมฮาเหม็ด ยูโซฟ ความนาสนใจ          ของ
สัมปทานนี้ คือมีสารตราโฉนดสัมปทาน (concession deed) ซ่ึงเปนกลไกแบบใหมที่ใหอํานาจ       แก
ผูไดรับสัมปทานไมวาจะเปนใครก็ตาม เปนวิธีการที่แตกตางจากวิธีการดั้งเดิมที่ราชสํานัก       ให
สิทธิในการทําเหมืองแร และการเพาะปลูกผานทางบรรดาผูนําทองถ่ิน 
 ในปเดียวกันนี้สุลตานไดออกสัมปทานที่สองใหแก เชียะ อาร ชัม (Chiah Ah Cham) 
เปนสัมปทาน ดินแดน บุนดี (Bundi) ในเกอมามัน ในสัมปทานฉบับนี้มีการทําขอตกลงที่ถือเปน
มาตรฐานของรูปแบบสัญญาเชาสัมปทานที่จะมีการทําตอมาในภายหลัง เงื่อนไขที่สําคัญมีดังนี้         
มีการกําหนดสิทธิของรัฐบาล สิทธิการถือครองสัมปทาน และสิทธิของผูเชา นอกจากนี้ยังมีการ
กําหนดเงื่อนไขที่ชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน ผูเชาสัมปทานตองพัฒนาดินแดนที่เชา       
ภายในเวลา 5 ป  ถาไมสามารถทําไดจะถูกยกเลิกสิทธิในการเชา  ผูเชาสัมปทานมีอิสระในการนํา 
แรงงานตางชาติ และแรงงานทองถ่ินมาใชพัฒนาที่ดิน โดยรัฐบาลจะยกเวนภาษีนําเขาสําหรับวัตถุดิบ
ที่ใชในการพัฒนา เชน เครื่องยนตกลไก สําหรับผูเชาสัมปทานตองเสียคาธรรมเนียมสินคาสงออก
ใหรัฐ 20% และจายชําระทุกๆ 5 เดือน30  
 หลังจากมีการใหสัมปทานทั้ง 2 ครั้งแลว รูปแบบสัมปทานที่สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 
ออกใหจะแบงออกเปน 2 รูปแบบ31 คือ 
 สัมปทานที่ใหแกผูท่ีมิใชชนชั้นปกครอง (non-ruling class) ไดแก ผูลงทุนจากภายนอก
ตรังกานู และผูลงทุนทองถ่ินชาวจีน สัมปทานแบบนี้มีการทําสัญญาตามรูปแบบสัญญา 
 
                                                           
 29Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 – 1941, 70 – 71. 

30Ibid., 73. 
31Ibid., 72 – 73. 
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เชาสัมปทาน Bundi ผูลงทุนจากภายนอกที่สําคัญไดแกบริษัท Guthrie and Company ซ่ึงมี        
สํานักงานใหญอยูที่สิงคโปร บริษัทจะเขามาทําสัมปทานเหมืองแรใน บุนดี และ สุไหง อายัม 
(Sungai Ayam) บริษัทที่สองที่เขามาลงทุนในตรังกานู คือ East Asiatic Company (มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับราชวงศเดนมารก และสยาม) มีสํานักงานใหญที่กรุงเทพฯ บริษัทจะเขามา              ทํา
สัมปทานเพาะปลูกมะพราวใน เกรอไต (Kretai) การทําสัมปทานของบริษัทสองเปนรูปแบบ     การ
ผลิตที่อิงเงินทุนตางชาติในการพัฒนาเหมืองแรและการเพาะปลูก ในสวนของพอคาทองถ่ิน             
ก็มีการใหสัมปทานกับนายทุนชาวจีนและชาวมลายู เชน เชียะ อาฮ ชัม (Chiah Ah Cham),              
ธัม เคย ชอง (Tham Kay Chong), ออง เคย จู (Ong Kay Joo), ลิม ชวน เชน (Lim Chuan Chian), 
ชอง อาฮ คิท (Chong Ah Kit) และ ไซยยิด โอมาร บิน ซาลิม อัล อัตตาส (Sayyid Omar bin Salim 
Al Attas) เปนตน32 สุลตานจะมีรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม 5% จากผลผลิตแรและของปา 
2.5% จากผลผลิตเกษตรกรรม และ 1% จากผลผลิตยาง (getah) สาคู และฝาย สัมปทานชนิดนี้มักจะ
มีการกําหนดอายุสัมปทานระหวาง 30 ถึง 99 ป 
 สัมปทานที่ใหสมาชิกชนชั้นปกครอง (ruling class) เปนการใหแกบรรดาสมาชิก
ราชวงศ และเปนการใหตลอดไป (cap zuriat) ไมมีการเรียกรองกลับคืน บอยครั้งที่สุลตานจะมอบ
สัมปทานใหกับพระราชวงศในเขตที่เคยออกสัมปทานใหกับนายทุนไปแลว ในกรณีนี้ นายทุนที่          
ไมใชชนชั้นปกครองจะตองเสียสิทธิสัมปทานของตน และตองทําสัญญาเชาจากผูไดรับสิทธิตาม
สัมปทานคนใหม นอกจากนี้  เนื่องจากกลุมราชวงศที่ถือครองสิทธิสัมปทานดินแดนที่มีความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจไมมีความสามารถในการพัฒนาที่ดิน ทําใหตองใหเชาสิทธิสัมปทานเพื่อใหผูเชาหรือ
ผูซ้ือสิทธิสัมปทานนําไปทําผลประโยชน แลวสงรายไดมาใหกลุมราชวงศอยูดี33  วิธีการเชนนี้ทําให
นายทุนติดตอกับชนช้ันปกครองในวงกวางมากขึ้นแทนการติดตอเฉพาะกับสุลตาน  และลักษณะ
ดังกลาวทําใหชนชั้นปกครองสามารถผูกติดตนเองเขากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน     ตรัง
กานูได   เมื่อมีการเชาสัมปทานเกิดขึ้น ผูเชาสัมปทานตองจายคาเชาที่ดินสําหรับสิ่งกอสราง 
(ground rent) จายคาเบี้ยประกัน (premium) และเสียคาธรรมเนียมตามที่รัฐกําหนด คือ          
คาธรรมเนียม 5% จากผลผลิตแรและของปา 2.5% จากผลผลิตเกษตรกรรม และ 1% จากผลผลิตยาง 
(getah), สาคู และฝาย นอกจากนี้ผูเชาสัมปทานตองเสียภาษี 2 คร้ัง คือเสียภาษีใหรัฐ และ 
 
 
                                                           

       32โปรดดูรายละเอียดใน Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 
246-252. 

        33Sutherland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 51. 
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ใหผูถือครองสิทธิสัมปทาน แตผูเชาสัมปทานจะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบที่เกี่ยวของกับ
เครื่องยนตกลไก, การกอสราง และแรงงาน ยกเวนฝนที่ตองเสียภาษี $120 ตอหีบ34  
 สําหรับเขตสัมปทานขนาดใหญที่มีการมอบใหสมาชิกราชวงศ คือ สัมปทานในเขต
เกอมามัน  ไดแก ดินแดน สุไหง อาเยอร ปูเตะฮ (Sungai Ayer Puteh), ยาโบร (Jabor), เจินเดอรง
(Chenderong), สุไหง เจอโรล (Sungai Cherol) และ อูลู เจอโรล (Ulu Cherol) ดินแดนเหลานี้ถือ
เปนเขตเหมืองแรที่มีความสําคัญ เขตอื่นที่มีการใหสัมปทานเพื่อทําการพัฒนาเศรษฐกิจ             คือ  
เขตแมน้ําดูงุน ซ่ึงมีการทําเหมืองแร และเขตแมน้ําเกรอไต ซ่ึงมีการทําไรมะพราวและยาง            ใน
สวนของสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 พระองคจะไดรับรายไดที่กําหนดไวในขอตกลงที่ผูเชาสัมปทาน
ตองจายคาธรรมเนียม 5% จากผลผลิตแร และ 2.5% จากผลผลิตการเพาะปลูกใหทั้งสุลตาน         
และผูใหเชาสัมปทาน นอกจากนี้สุลตานจะใหเชาสัมปทานโดยตรงของพระองคเองดวย เชน 
สัมปทานของพระองคที่ทํากับบริษัทตางชาติและเอกชน ไดแก Messrs Guthrie and Company ใน
เกอมามัน และ ออง เคย จู ในปากา (Paka)  สุลตานจะไดรายไดเปนคาธรรมเนียม 10% จากผลผลิต
แร และ 5% จากผลผลิตเกษตรกรรม รวมทั้งคาเชาที่ดินสําหรับส่ิงกอสรางและเบี้ยประกัน  ภายใต
ระบบนี้ สุลตานและสมาชิกราชวงศจะครอบครองสัมปทานที่เปนพื้นที่เหมืองแรถึง 3 ใน 5  และ
ครอบครองพื้นที่ทั้งหมดของรัฐถึง 1 ใน 535 
 กลาวโดยสรุป ระบบสัมปทานถือเปนระบบที่ชนชั้นปกครองสรางขึ้นมาเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนจากการขยายตัวของการผลิตแบบทุนนิยมในกิจกรรมเหมืองแร และการเพาะปลูกใน
ตรังกานู  ดังนั้นชวงป ค.ศ. 1910-1922 จึงเปนชวงที่ชนชั้นปกครองทุกกลุม ยกเวนกลุมครอบครัว        
ผูรูทางศาสนาใชระบบสัมปทานหารายได ในป ค.ศ. 1919 รายไดจากสัมปทานทั้งหมดเปนเงิน 
$762,455 โดยเปนรายไดจากการทําเหมืองแรคร่ึงหนึ่ง36  สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 มีจุดประสงคใน 
 
 
 
 

                                                           
       34C.O. 273/363 : Anderson to C.O, 14 October 1910, quoted in Shaharil Talib, After Its 

Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore : Oxford University Press, 1984), 77. 
        35CO 717/44 : Guillemard to CO, 6 May 1925, quoted in Shaharil Talib, After Its Own 

Image : The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore : Oxford University Press, 1984), 77. 
        36CO 273/360 : Anderson to CO, 17 March 1910, quoted in Shaharil Talib, After Its Own 

Image : The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore : Oxford University Press, 1984), 82. 
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การใหสัมปทานแกกลุมราชวงศ เพื่อเปนการรับประกันแกสมาชิกราชวงศวาพวกเขาจะมีแหลงที่มา
ของรายไดเปนของตนเอง ผานการเปนหุนสวน และการเก็บคาธรรมเนียมผลผลิต รวมทั้งคาเชา
สัมปทาน 
  ระบบการถือครองท่ีดิน (Cap Kurnia หรือ the Inland Penetration) 
  ระบบนี้เปนรูปแบบที่ 3 ที่ชนชั้นสูงใชหารายไดเมื่อระบบเจาภาษี-นายอากรและระบบ
สัมปทานถูกอังกฤษควบคุมมากขึ้น ชนชั้นปกครองตอบสนองตอการขยายตัวของเศรษฐกิจดวยการ
เขาไปควบคุมที่ดินซ่ึงเปนหนวยการผลิตพื้นฐานของชาวนา พวกเขาจะเขาควบคุมที่ดินดวยวิธีฟน
คืน “สิทธิในที่ดินของรัฐ (State land right)37 ที่ไมเคยมีการอางสิทธิเชนนี้มากอนในอดีตเพราะการ
ปกครองเปนแบบกระจายอํานาจและทองถ่ินจะอยูในความดูแลของผูปกครองทองถ่ินมากกวาราช
สํานักและสวนกลาง  จุดประสงคของการพัฒนาระบบนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะรับเอาผลผลิตสวนเกินทาง
การเกษตรของชาวนา และรายไดจากการขาย หรือใหเชาที่ดิน วิธีการนี้นําความเปลี่ยนแปลงมาให
ชาวนา เพราะตองเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนไปตลาดเสรี 
เพื่อนํารายไดมาเสียภาษีใหชนชั้นปกครอง 
 กอนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ชนชั้นปกครองจะไมยุงเกี่ยวกับพื้นฐานการดํารงชีวิต
ของชาวนา โดยขุนนางปากแมน้ํา (Raja Anak Sungai)  และขุนนางทองถ่ินอ่ืนๆจะไมเก็บภาษี
โดยตรงเปนพืชผลจากผูทําการเพาะปลูก พวกเขาจะเก็บเฉพาะคาปรับในศาล (court fine) และการ
เกณฑแรงงาน (kerah) รัฐเองจะเก็บภาษีจากราษฎรเฉพาะในสวนที่มีการซื้อขาย คือ ภาษีที่เก็บจาก
ผลผลิตที่สงออกขายนอกรัฐ และภาษีที่เก็บจากสินคาที่ราษฎรซื้อ38 เนื่องจากระบบการผลิตของ
ชาวนาเปนแบบพอยังชีพ จึงมีลักษณะหาเชากินค่ํา ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูรอบๆ  แมน้ํา ปา 
และท่ีดินใกลที่อยูอาศัย เพื่อนําสิ่งของไปแลกกับสินคาที่ตองการ โดยปกติชาวนาจะถือครอง            
ที่ดินเฉลี่ยคนละ 2 เอเคอร การถือครองของพวกเขาถือตามสิทธิที่วาพวกเขาทําการเพาะปลูก       
บนที่ดินที่ไมมีการครอบครอง สภาพดังที่กลาวเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาสูสมัยของสุลตานไซนัล          
อบิดินที่ 3 เมื่อราชสํานักเริ่มพยายามเขาครอบครองที่ดินของชาวนาซึ่งเปนแหลงที่มาของผลผลิต
ทางการเกษตร  โดยอางหลักการวาที่ดินทั้งหมดเปนของรัฐหรือของสุลตาน ชาวนาผูทําการ

                                                           
37Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 – 1941, 114. 

 38J. De Vere Allen, “The Ancien Regime in Trengganu, 1909 – 1919,” JMBRAS 41 (1968) : 
27. 
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เพาะปลูกจะตองจายภาษีอากรเปนผลผลิตการเกษตร 1 ใน 10 เพื่อตอบแทนสิทธิในการใชที่ดินทํา
การเพาะปลูก39  
 แตการอางสิทธิของสุลตานเหนือที่ดินของรัฐนั้นไมไดหมายความวาพระองคจะเก็บ
ภาษีจากราษฎรเขาเปนของรัฐหรือคลังหลวง ในความเปนจริง สุลตานจะทรงมอบสิทธิในการ    ถือ
ครองที่ดินตอใหกับบุคคลอื่น ไดแก ราชวงศและผูที่ทรงโปรดปรานเปนตน  ดังนั้น Cap Kurnia     
(a deed of royal gift from the ruler) จึงเปนรูปแบบการอางสิทธิแบบใหมที่ชนชั้นปกครอง                  
มีการแยงชิงกันเพื่อจะไดเปนเจาของสิทธิในการถือครองที่ดินในชนบท ผูถือครอง Cap Kurnia             
จะมีสิทธิเหนือทรัพยสินในดินแดนที่พวกเขาไดรับสิทธิถือครองและมีสิทธิเรียกเก็บภาษีผลผลิต             
1 ใน 10 จากผูทําการเพาะปลูก ระบบนี้กอใหเกิด “ชนชั้นเจาของที่ดินแบบใหม (New landlord 
class)”  ระบบการถือครองที่ดินหรือ Cap Kurnia นี้แบงเปน 2 รูปแบบ40 คือ 
 1.  การมอบใหบุคคลและทายาทในรูปแบบของการใหตลอดไป และใหสืบทอด
ตอไปยังทายาท ในรูปแบบนี้มีการบงบอกไวชัดเจนวาผูไดรับสิทธิจะไมตองเสียภาษีทีดินตลอดไป 
สําหรับขอบัญญัติหลังนี้นาจะเปนการปองกันผลประโยชนของกลุมผูนําชาวมลายูในกรณีที่อังกฤษ
จะนําระบบภาษีที่ดินที่เคยใชในรัฐมลายูอ่ืนๆมาบังคับใชในตรังกานู 
 2.  การอนุญาตใหผูถือครอง Cap Kurnia สามารถโอนสิทธิในที่ดินที่ถือครองใหกับ      
ผูที่ไมใชทายาท ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวากลุมนี้กําหนดไวเพื่อใหสามารถหาผลประโยชนจากที่ดิน                 
ที่ถือครองได 
 รูปแบบ Cap Kurnia ทั้งสองแบบนี้ทําใหเกิดเจาของที่ดินหรือนายทุนที่ดินที่มิใช      
ชาวนาแตกลายเปนผูมีสถานะถูกตองตามกฎหมายในการหารายไดจากแรงงานของชาวนา โดยถือ
วาเปนผูถือครองโฉนดที่ถูกตองตามขนบประเพณีมลายู (Malay Adat) ที่เนนวาที่ดินทั้งหมดเปน
ของผูปกครอง สงผลใหชาวนาไมไดเปนเจาของที่ดินที่พวกเขาทําการเพาะปลูก นอกจากนี้  เจาของ
ที่ดินคนใหมจะสรางความสัมพันธระหวางเจาของที่ดิน (landlord) กับผูเชาที่ดิน (tenant) ใหเกิดขึ้น 
โดยเจาของที่ดินจะเก็บผลประโยชนจากผูเชาที่ดินเปนผลผลิต 1 ใน 10 หรือตามแตที่จะ 
 
 
 

                                                           
                      39CLM 144/1349 : BA to HCO, 13 December 1930, quoted in Shaharil Talib, After Its 
Own Image : The Trengganu Experience 1881 – 1941 (Singapore : Oxford University Press, 1984), 115. 

 40Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 116. 
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ตกลงกัน41 นอกจากนี้รายไดของเจาของที่ดินอาจจะมาจากการใหเชาที่ดิน หรือขายที่ดินให             
นักพัฒนาที่ดินในเวลาตอไป 
 โดยมากชนชั้นปกครอง หรือเจาของที่ดินจะใชตําแหนงทางการเมืองเพื่อยืนยันสทิธใิน
ที่ดิน แตพวกเขาตองพบกับปญหาที่วา ชาวนาไมยอมจายภาษีในที่ดินที่พวกเขาทําการเพาะปลูกมา
นานแลวกอนจะมีการอางสิทธิ42 สวนที่ดินที่ไมมีการเพาะปลูก เจาของที่ดินจะสงคนไปพัฒนาการ
ผลิตสินคาเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนในตลาดเสรี และมีการทําขอตกลงวาจะแบงผลผลิตกันระหวางผูทํา
การเพาะปลูกกับเจาของที่ดิน โดยวางพื้นฐานอยูบนภาษีเกษตรกรรม ซ่ึงชาวนา            สวนใหญ
ยอมจายภาษีผลผลิต 1 ใน 10 เนื่องจากกลัวการถูกกลาวหาวาเปนกบฏ 
 การจัดเก็บผลประโยชนของชนชั้นปกครองผานระบบการถือครองที่ดินถือวาบรรลุผล 
เมื่อระบบเจาภาษีนายอากรและระบบสัมปทานถูกควบคุมโดยอังกฤษ ระบบ Cap Kurnia         
กลายเปนระบบที่ชวยดํารงการไดมาซึ่งรายไดของชนชั้นปกครอง แตระบบนี้สงผลกระทบตอ           
ชาวนาเปนอยางมาก  เมื่อชาวนากลายเปนผูเชาที่ดินที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง และเสียภาษีเปน
ผลผลิตเกษตรกรรม  นอกจากนี้ ส่ิงที่สําคัญคือชาวนาถูกหามไมใหเขาไปเก็บของในปา ซ่ึงเปน
แหลงอาหาร ไมฟน และร้ัวบาน  ผลของการใชระบบถือครองที่ดินจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
จลาจลของชาวนาขึ้นใน ค.ศ. 1928 
 เมื่อมองดูรูปแบบวิธีการจัดเก็บภาษีเพื่อหารายไดของชนชั้นปกครองตรังกานู เราจะ
พบวา พวกเขามีการพัฒนารูปแบบการหารายไดซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบเศรษฐกิจที่ขยายตัว              
เขามาพรอมกับการเขามาของอังกฤษ เชน กิจการเหมืองแร และการทําไร ดังนั้นรูปแบบ                 
การหารายไดทั้งสามวิธีแสดงวาชนช้ันปกครองตรังกานูไดคิดคนวิธีหารายไดเพื่อใหตนเอง              
ดํารงสถานะอยูได นอกจากนี้วิธีการหารายไดของชนชั้นปกครองตรังกานูทั้งสามวิธียังแสดงวา            
ชนชั้นปกครองตรังกานูมีอิสระและความแข็งแกรงในการดําเนินการปกปองผลประโยชนของ             
พวกเขาในระดับที่สูงกวา  ชนชั้นปกครองของรัฐมลายูในสหพันธรัฐมลายู  อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
รายไดที่ไดมานั้นตกเปนผลประโยชนของบุคคลและกลุมบุคคล โดยเฉพาะราชสํานักและพระบรม
วงศานุวงศมากกวาจะเปนรายไดของรัฐ  รัฐบาล ตรังกานูจะเริ่มประสบกับปญหาดานงบประมาณ
เมื่อมีการนําระบบจายเงินเดือนใหแกขาราชการระดับทองถ่ินมาใชแทนการอนุญาตใหเก็บสวย
เกณฑแรงงานหรือการหาผลประโยชนจากทองถ่ินในรูปแบบตางๆที่เคยเปนมาแตเดิม จุดนี้เองที่ 
 

                                                           
 41Talib, After Its Own Image : The Tregganu Experience 1881 – 1941, 117. 
 42Ibid., 119. 
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เปดชองทางใหอังกฤษสามารถขยายบทบาทและอํานาจในการปกครองของตนเองในรัฐตรังกานูได
สําเร็จ 
 
ความพยายามในการกระชับอํานาจการปกครองของผูนํามลายู ค.ศ. 1911-1918 
 ชวง ค.ศ. 1910 - 1918 ชนชั้นปกครองมลายูของตรังกานูไดดําเนินการปฏิรูปการ      
ปกครองบางสวนเพื่อปองกันการแทรกแซงของอังกฤษ  เชน การประกาศรัฐธรรมนูญตรังกานูในป
ค.ศ. 1911 และการจัดตั้งหนวยงานปกครองดานตางๆ เพื่อรองรับระบบเจาหนาที่กินเงินเดือน       
และดึงอํานาจเขาสูสวนกลาง อยางไรก็ตามการปฏิรูปของผูนํามลายูเหลานี้ไมประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากยังมีการนําอิทธิพลสวนตัวเขาไปใชอํานาจเหนือหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติหนาที่
กระทบกระเทือนตอรายไดของกลุมผูนํา นอกจากนั้น การทํางานที่ขาดประสทิธภิาพของเจาหนาทีช่าว
มลายู และงบประมาณที่ขาดดุลก็นับเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหราชสํานักตองยอมขอความชวยเหลือ
จากอังกฤษในการปกครองเพิ่มขึ้นหลัง ค.ศ. 1915 
 ใน ค.ศ. 1912 การปฏิรูปการปกครองเพื่อกระชับอํานาจเขาสูสวนกลาง โดยการจัดตั้ง
หนวยงานกลางที่อยูในรูปแบบกรม-กองเริ่มปรากฏใหเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งหนวยงานที่ดิน 
(Land Office) ซ่ึงวางรูปแบบตามอยางหนวยงานที่ดินของยะโฮร มีจุดประสงคหลัก คือ การดูแล
ผลประโยชนดานที่ดินใหราชสํานัก43 หนวยงานนี้มี เติงกู ชิก อาฮมัด บิน เติงกู อับดุล ราฮมาน
(Tengku Chik Ahmad bin Tengku Abdul Rahman) เปนผูควบคุมดูแล (Commissioner of Land) 
และมีแตงตั้งเจาหนาที่ชาวมลายูเปนผูปกปนเขตและผูสํารวจ หนาที่สําคัญของกรมที่ดินคือการออก
ใบอนุญาตใหเชาที่ดินเพื่อทําไร และทําเหมืองแรใหแกบรรดาผูรองขอสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 
ทรงเดินทางไปเยือนแวนแควนตางๆในรัฐ เชน ตําบลเบอสุต  เพื่อจัดมีการสํารวจพื้นที่           ที่
ยังไมไดใช  ตอมาอีก 2 เดือนมีการตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนเพื่อจัดการเรื่องเขตแดนของตรังกานู 
และกลันตัน  พรอมกับมีการทําขอตกลงความรวมมือเกี่ยวกับการหลบหนีของผูประกอบ                
อาชญากรรมระหวางตรังกานู,  สเตรทส   เเซทเทิลเมนท,  สหพันธรัฐมลายู, รัฐใตอารักขาอังกฤษ
อ่ืนๆ และราชอาณาจักรสยาม44 
 การปฏิรูปลําดับตอไป คือดานการศาล เพื่อจะทําใหการพิจารณาคดีมีมาตรฐาน เพียง
พอที่จะทําใหอังกฤษไมเขาแทรกแซง   กอนถึงสมัยสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 การพิจารณาคดี 
 
 
                                                           

43Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881 - 1941, 182. 
44M.C. ff Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 54-55. 
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จะกระทําโดยสุลตาน เชน สุลตานบากินดา โอมาร ทรงไดรับการกลาวขานวาเปนกษัตริยที่ใหความ
ยุติธรรมแกประชาชน และการที่ตรังกานูมีช่ือเสียงวาเปนศูนยกลางของศาสนาอิสลาม ทําให 
สุลตานบากินดา โอมารทรงประยุกตใชการลงโทษอยางรุนแรงตามหลักกฎหมายศาสนา (Hukum 
Shařa)45  แตเมื่อถึงสมัยสุลตานไซนัล  อบิดินที่ 3 พระองคปลอยใหขุนนางดูแลตัดสินคดีความใน
เขตที่แตละคนมีอํานาจเอง46  กอน ค.ศ. 1910 ศาลในตรังกานู โดยเฉพาะในเมืองหลวงจะมีศาล      2 
รูปแบบ47 คือ ศาลแหงรัฐ (The Mahkamah Balai) ซ่ึงพิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีรายแรง            คดี
อาชญากรรม และการดําเนินธุรกิจ กับศาลศาสนาอิสลาม (Mahkamah Shariah) ซ่ึงพิจารณาคดี
เกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียมที่ใหศาสนา เร่ืองพิธีกรรม และความสัมพันธภายในครอบครัว          ใน
ศาลทั้งสองศาลจะมีผูพิพากษา (Hakim) ของแตละศาล ซ่ึงพวกเขาตองเรียนรูกฎหมายอิสลาม และ
ประกอบดวยเจาหนาที่อ่ืนๆ ไดแก ผูตรวจสอบพยาน  เสมียน  ผูควบคุมคําปฏิญาณ และ            ใน
ศาลประจํารัฐจะมีลามภาษาจีนดวย 
 หลัง ค.ศ. 1910  การเปลี่ยนแปลงดานการศาลเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งศาลรวม (Joint 
Court) เพื่อพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในตรังกานู เนนไปที่คดีที่มีความเกี่ยวของกับคนในบังคับ               
ของอังกฤษ โดยสุลตานอนุญาตใหผูแทนอังกฤษเขาไปนั่งในศาลกับผูพิพากษาชาวมลายูได  
อยางไรก็ตาม กฎหมายที่ใชในการพิจารณาคดียังคงเปนกฏหมายที่ประยุกตใชระหวางกฎหมาย
อิสลาม และกฎหมายของรัฐ (Muhammedan Law and the Law of the state)48  และตามปกติ ชน
ช้ันสูงจะไดรับการปกปองจากศาลในทุกกรณี ใน ค.ศ. 1911 มีการจัดตั้งกระทรวงศาสนา 
(Department of Religious Affairs = the Pejabat Hal Ihwal Ugama)49 ขึ้นมาเพื่อควบคุมศาสนา และ
ศาลศาสนา (Syariah Courts) แยกออกจากศาลแหงรัฐ  พรอมกับแตงตั้งให เติงกู งะฮ โอมาร บิน   
เติงกู อับดุล ราฮิม (Tengku Ngah Omar bin Tengku Abdul Rahim) เปน          ผูควบคุมดูแลการ
ศาสนา (Commissioner of Religion) 

                                                           
45J.M. Gullick, Malay Society in the Late Nineteenth Century : The Beginning of Change 

(Singapore : Oxford University Press, 1987), 246. 
46Ibid. 
47Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 

11(March 1980) : 8. 
48Sutherland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 56. 
49Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 

11(March 1980) : 18. 
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 การปฏิรูปที่สําคัญที่สุดไดแกดานการคลัง นับจาก ค.ศ. 1913 อํานาจในการปฏิรูปการ
ปกครองจะอยูในมือของ ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัดมากขึ้น  เนื่องจากสุลตานไซนับ อบิดินที่ 3                    
ไดเดินทางไปแสวงบุญที่เมกกะ พรอมกับ ดาโตะ ศรี อามาร ดิรายา (ฮายี งะฮ) ราชเลขาธิการสวน     
พระองค กอนการเกิดทางพระองคไดแตงตั้ง ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด เปนผูสําเร็จราชการ และ           
ไดรับการมอบอํานาจอยางเปนทางการโดยมีสภาแหงรัฐคอยชวยเหลือในการบริหารปกครอง50 เมื่อ
ไดอํานาจการบริหาร ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด ไดจัดตั้ง คลังแหงรัฐ  ขึ้นใน ค.ศ. 1913 พรอมกับนํา
ระบบเจาหนาที่ทองถ่ินกินเงินเดือน (system of salaried District Officers) เขามาใช โดยมี       
จุดประสงคเพื่อควบคุมการจัดเก็บรายไดของรัฐทั้งหมดเขาสูสวนกลาง และกําหนดงบประมาณ 
คาใชจายทั้งหมดของรัฐ 
 วิธีการของยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด สงผลกระทบตอชนชั้นปกครองทองถ่ินดั้งเดิม              
มากที่สุด โดยเปลี่ยนสถานะผูนําทองถ่ินที่เคยปกครองผูคนและมีรายไดจากการควบคุมเขตทองถ่ิน
ของตนเองมาเปนเจาหนาที่พลเรือนกินเงินเดือนในตําแหนงเจาหนาที่เขต (District Officer)  รับ
เงินเดือนเปนประจําจากคลังแหงรัฐ ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด ยังไดประกาศตอไปวาการจายเงินออก
จากคลังแหงรัฐตองไดรับอนุญาตจากยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด และสภาแหงรัฐ51                 สวน
งบประมาณรายจายของตรังกานู มีขอสังเกตวามีการลอกแบบงบประมาณจากกลันตัน52 
 การปฏิรูปการปกครองของราชสํานักดําเนินไปทามกลางความขัดแยงกับตัวแทน           
ชาวอังกฤษที่ถูกสงมาใหคําปรึกษา ผูแทนอังกฤษคนแรกในตรังกานูคือดับเบิลยู แอล คอนเลย 
(W.L. Conlay) แนวทางในการปฏิรูปการปกครองของคอนเลย คือ พยายามสรางรูปแบบการปกครอง
ตามแบบของอังกฤษ  ไดแก พยายามแบงแยกอํานาจการปกครองเปน 3 สวน ไดแก นิติบัญญัติ ตุลา
การและบริหาร นอกจากนี้นโยบายของอังกฤษยังเนนเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อนํามาบริหารรัฐและ
การสรางโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเก็บภาษีเขาสูคลังแหงรัฐ แมวาสิ่งเหลานี้จะปรากฏเปนรูปแบบขึ้น
บางบางสวนภายใตรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1911 และการปฏิรูปที่ตามมา แตการจัดตั้งหนวยงานตางๆ 
เชน หนวยงานที่ดิน  คลัง  ศาล และศาสนานั้นก็เปนเพียงการปรับเปลี่ยนรูปแบบและจัดตั้ง 
 
 

                                                           
50Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 11 

(March 1980) : 55. 
51C.O. 273/399 : Young to C.O., 17 July 1913, quoted in Shaharil Talib, After Its Own 

Image : The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore : Oxford University Press, 1984), 182. 
52Sutherland, “ The Taming of the Trengganu Elite,” 61. 
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องคกรมากกวาการปฏิรูปในสวนสาระสําคัญ เพราะหนวยงานเหลานี้ยังคงทํางานเพื่อดูแล        
ผลประโยชนของราชสํานักเปนหลัก ความตองการประการที่สองของคอนเลยคือ ดูแลการลงทุน
ของชาวตางชาติ โดยเฉพาะประสานงานใหมีการติดตอโดยตรงระหวางนักลงทุนและเจาหนาที่จาก
สิงคโปรเขาไปยังทองถ่ินซึ่งความตองการนี้ก็ขัดแยงกับการผูกขาดผลประโยชนของชนชั้นนํามลายู 
  คอนเลยตอสูกับผูนําชาวมลายูในเรื่องการปฏิรูปการปกครอง 2 ประการ คือ ศาล และ
เศรษฐกิจ โดยในเรื่องการศาลจะมีการจัดตั้งศาลรวม (Joint Court) ใน ค.ศ. 1910 มีจุดประสงคให
ผูแทนอังกฤษเปนผูตัดสินรวมสําหรับคดีที่เกี่ยวของกับคนในบังคับของอังกฤษ อยางไรก็ตาม ศาล
รวมซ่ึงไดรับการจัดตั้งขึ้นนี้หางไกลจากรูปแบบของศาลอาณานิคมที่อังกฤษตองการ โดยมีลักษณะ
เปนที่ประชุมของศาลแหงรัฐ และคอนเลยทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับผูพิพากษาชาวมลายูอีกทีหนึ่ง 
บอยครั้งที่ขอเสนอของคอนเลยไมไดรับการตอบสนองจากชนชั้นปกครองที่มีอิทธิพลในศาล ขณะที่
กฎหมายที่ใชพิจารณาคดีจะใชกฎหมายอิสลามปนกับกฎหมายแหงรัฐ ในความเปนจริง คอนเลยเขา
รวมในศาลรวมไดนั้นไมใชเพราะตําแหนงผูแทนของอังกฤษ  แตเปนเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของ
จดหมายมอบอํานาจของสุลตาน (surat kuasa)53 อยางไรก็ตาม การไดรับสิทธินี้เองที่ทําใหคอนเลย
ไดรับเรื่องรองทุกขจากราษฎรเปนจํานวนมาก เพราะพวกเขามองวาคอนเลยเปนผูที่ใหความ
ยุติธรรมแกพวกเขาได ส่ิงนี้ทําใหรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษที่สิงคโปรเช่ือวาควรมีการผลักดันใหมี
การเปลี่ยนแปลงในดานการศาลอยางเปนรูปธรรมมากกวานี้ 
  สวนเรื่องเศรษฐกิจ คอนเลยจะมีความรูสึกวาถูกขัดขวางการปฏิรูป เพราะผูนํา      ชาว
มลายูจะพยายามใชวิธีการตางๆ เชน การออกสัมปทานที่ดินเพื่อใหการถือครองที่ดินของผูนํา
เปนไปอยางถูกกฎหมาย คอนเลยมองวิธีการนี้วาเปนการยึดครองพื้นที่การเพาะปลูก และแหลงแรที่
มีคา ซ่ึงถือเปนการขัดขวางการลงทุนจากตางชาติ54 แมวาสนธิสัญญาระหวางอังกฤษกับตรังกานูที่ทํา
ขึ้นใน ค.ศ. 1910 จะจํากัดสิทธิของราชสํานักในการออกสัมปทานขนาดใหญ โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากอังกฤษดวย  แตในทางปฏิบัติผูแทนอังกฤษไมมีอํานาจเพียงพอที่จะบังคับใหเปนไป
ตามสนธิสัญญา  
 

                                                           
53Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 

11(March 1980) : 11. 
54Sutherland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 57. 
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  หลังจากเขารับตําแหนงผูแทนอังกฤษประจํารัฐตรังกานู  คอนเลยไดพยายาม            
วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมปทานและผลประโยชนตางๆ รายงานของคอนเลยนําเสนอ
ประเด็นตางๆตอรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษดังตอไปนี้55 
 1. ไมควรมีการใหสิทธิพิเศษในการเหมาภาษีฝน หรือภาษีอ่ืนๆ 
 2. ไมควรมีการใหอํานาจในการพิพากษาคดีแกกลุมผูปกครอง 
 3. ภาษีอากรสงออก และภาษีอ่ืนๆ ควรเปลี่ยนไปตามอัตราที่บังคับใชในแตละชวง
แทนที่จะใชอัตราที่มีการกําหนดไวตายตัว 
 4. สําหรับชวงเวลาของการใหสัมปทานที่กําหนดพื้นที่ไมชัดเจน ไมควรจะมีอายุเกิน 
10 ป หลังจากนั้น หากพื้นที่ใดมีการทําผลประโยชน เชนทําเหมืองแรหรือเพาะปลุกจริงสามารถ       
ตอสัมปทานไดอีก 99 ป หากไมมีการทําผลประโยชนใหสงกลับคืนสูรัฐบาล 
 5. ใหมีการทําขอบัญญัติที่กําหนดขอบเขตสัมปทานและการจายเงินคาสํารวจ 
สวนคาเชาที่ดินนั้น หากไดรับการตอสัญญาหลัง 10 ปแรกไปแลว ใหจายตามอัตราที่กําหนด           
ขณะนั้น 
 6. สัมปทานควรจะมีขอบเขตอยูในพื้นที่ที่มีการกําหนด 
 7. สําหรับมาตรการที่เกี่ยวกับแรงงานเหมืองแร และมาตรการเพาะปลูก ควรจะมีการ
รวมไวในสัมปทาน 
  อยางไรก็ตาม รายงานที่คอนเลยสงไปใหขาหลวงใหญก็ไมมีผลในทางปฏิบัติ      
เนื่องจาก ขาหลวงใหญไมสามารถโนมนาวสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ใหดําเนินการจัดทําขอเสนอนี้
ใหเปนกฎหมาย ดังนั้น ส่ิงที่เห็นเดนชัดในชวงแรกของการขยายอิทธิพลของอังกฤษเขาสูตรังกานู
คือ อํานาจของผูแทนอังกฤษในการบังคับใชนโยบายปกครองไมประสบผลสําเร็จ  เพราะเงื่อนไข
ของสนธิสัญญาป ค.ศ. 1910 ที่กําหนดใหผูแทนอังกฤษมีอํานาจหนาที่เทียบเทาตัวแทนทูตเทานั้น   
เปนสาเหตุใหรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษตองพยายามที่จะเพิ่มอํานาจใหกับตัวแทนของตนเอง 
 ความพยายามของอังกฤษสัมฤทธิ์ผลในที่สุดเนื่องมาจากมาตรการในการปฏิรูปของ 
ผูนําชาวมลายูนั้นไรประสิทธิภาพ  สาเหตุใหญ 2 ประการคือขาดเงินและขาดคน  ในทางปฏิบัติ ระบบ
เจาหนาที่กินเงินเดือนประสบปญหาเนื่องจากขาดเงินทุนที่จะนํามาจายเงินเดือน ทําใหคางชําระเงิน        
ที่จะตองจายใหแกเจาหนาที่  เพิ่งจะเปนในป ค.ศ. 1914 ที่มีการจายเงินคางชําระใหบรรดาเจาหนาที่
สวนใหญ เหตุการณนี้สรางความลําบากใหเจาหนาที่ทองถ่ินมาก จนปรากฏวามีการลาออกของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อไปทําการประมงหรือรับจางแทนในชวงที่รอเงินเดือนที่คางอยูจากคลัง           

                                                           
      55Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 82. 
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แหงรัฐ นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่บางสวนหันไปใชวิธีการจัดเก็บรายไดโดยตรงจากผูใตปกครอง56              
แมจะมีความพยายามที่จะเก็บรายไดเพิ่มเพื่อมาจัดการกับเรื่องเงินคางชําระแกบรรดาเจาหนาที่กิน
เงินเดือน  แตเงินสวนใหญที่ไดมาจะถูกดึงไปใชโดยสุลตาน ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด และสมาชิก
ราชวงศ ดังเชนในป ค.ศ. 1915 รายไดของรัฐจํานวน $183,000 ถูกแบงเปนของสุลตานและราชวงศ
ถึง 50%57  
 ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการใชระบบเจาหนาที่ทองถ่ิน (District Officer 
System) คือ การที่บรรดาเจาหนาที่เหลานี้ไมไดรับการฝกฝนสําหรับหนาที่รับผิดชอบแบบใหม และ
ตองเผชิญกับการตอตานการเก็บรวบรวมรายไดเขาสูสวนกลางเมื่อมีการยกเลิกระบบเจาภาษี      
นายอากร รวมทั้งปญหาการจายคาชดเชยใหบรรดาผูถือครองรายไดในทองถ่ินตามที่รัฐบาลได
ประกาศเอาไว ปจจัยเหลานี้สงผลใหการดําเนินการของระบบเจาหนาที่กินเงินเดือนไมประสบ-
ความสําเร็จ ซ่ึงเห็นไดจากการแตงตั้งเจาหนาที่ทองถ่ินกินเงินเดือนกอนป 1919 ที่สามารถแตงตั้งได
เพียง 3 ตําแหนง ในเขตเกอมาซิก, ปากา และ มารัง58 
 ระบบเจาภาษีนายอากร ถือเปนอุปสรรคที่สําคัญสําหรับการขยายตัวของการบริหาร
ปกครอง เพราะระบบนี้เปนแหลงที่มาของรายไดสําหรับผูนําทองถ่ินที่จัดเก็บภาษี แตเปนระบบที่
สรางความเสียหายใหคลังแหงรัฐ  ผลของระบบเจาภาษีนายอากรทําใหรัฐไมมีรายไดสําหรับ   
จายเงินเดือนใหเจาหนาที่รัฐบาล และเจาหนาที่ระดับรองลงไป59  สภาพเชนนี้ทําให ยัมตวน มูดา        
มูฮัมหมัด ตองขอยืมเงินจากรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอยูในสเตรทส แซทเทิลเมนต จนไดรับเงินใน
ป ค.ศ. 1914 โดยมีเงื่อนไขวาเงินยืมนี้จะตองใชสําหรับปฏิรูปงบประมาณการคลังของตรังกานู60 
การที่ผูนําชาวมลายูตองพึ่งพาเงินกูจากอังกฤษเปดโอกาสใหอังกฤษเขาแทรกแซงในกิจการ         
ภายในของตรังกานูไดมากขึ้น 
 ในที่สุด การเพิ่มบทบาทและอํานาจของอังกฤษก็ประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ เมื่อมี
การแตงตั้งจอหน ลิสเตอร ฮัมฟรีย (John Lisseter Humphreys) เขาดํารงตําแหนงผูแทนอังกฤษ 
 

                                                           
56Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 183. 
57Ibid., 184. 
58Chan Su-ming, “Kelantan and Trengganu 1909 – 1939,” JMBRAS 38 (1965) : 191. 
59M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 56. 
60Sutherland, “ The Taming of the Trengganu Elite,” 61. 
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ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1915 โดยเขายายมาจากมูอาร (Muar)61 นอกจากนี้ จากการที่สุลตาน         
ไซนัล อบิดินที่ 3 แสดงความจํานงไปถึงขาหลวงใหญวาตองการเจาหนาที่ชาวอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
ทําใหมีการแตงตั้งชารลตัน แมกเวลล (Charlton Maxwell) เขารับตําแหนงเปนประธานสภาแหงรัฐ 
(the President of State Council) ใน ค.ศ. 1915 เชนกัน62  เขาทําหนาที่เสนอขอคิดเห็น รางคําสั่ง
ทั่วไป และตรากฎหมาย นับจากนี้ไปเปนเวลา 10 ป ถือเปนชวงที่ฮัมฟรียไดดําเนินการอยาง
ละเอียดออนในการแนะนําแนวทางการปฏิรูปการปกครองใหชนชั้นปกครองตรังกานู ฮัมฟรีย            
ถือเปนบุคคลที่นําความเปลี่ยนแปลงมาสูการปกครองในตรังกานูไดมากกวาผูแทนอังกฤษ              
และที่ปรึกษาอังกฤษคนใดที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในตรังกานู  เมื่อเขามารับตําแหนงในป ค.ศ. 1915         
ฮัมฟรีย ไดยืนยันถึงอํานาจของผูแทนโดยทันที ทําใหเกิดความตึงเครียดกับรัชทายาท ยัมตวน      มู
ดา มูฮัมหมัด โดยเฉพาะการจัดการเรื่องศาลที่ถือวาเปนแหลงรายไดที่สําคัญของสุลตาน และ   ผู
พิพากษา (Hakim) 
  งานชิ้นแรกของฮัมฟรียในการเพิ่มบทบาทของผูแทนคือการเพิ่มอํานาจของผูแทน         
ในศาลรวม  เปาหมายของฮัมฟรียคือการบังคับใชรูปแบบและระบบกฎหมายของสหพันธรัฐมลายู 
แทนที่ระบบกฎหมายในตรังกานู  ฮัมฟรียสงจดหมายมอบอํานาจ (surat kuasa) กลับคืนแกสุลตาน
และยืนยันการนั่งอยูในศาลรวมในฐานะของผูแทนอังกฤษ  พรอมกันนี้ ฮัมฟรียยังมีความตองการ
แยกศาลออกเปนหนวยงานอิสระและไดดําเนินการจนกระทั่งสามารถตรากฎหมายศาล (the Court 
Enactment No. 1 of A.H 1335) ในชวง ค.ศ. 1916 ซ่ึงแบงแยกศาลออกเปน             2 ประเภท คือ 
ศาลสูง (The Supreme Court หรือ Mahkamah Balai) และศาลปกครองชั้นตน (The Court of the 
First Magistrate หรือ Mahkamah Shariah)63 ยิ่งไปกวานั้น ฮัมฟรียยังไดกําหนดใหมีโครงสรางใหม
คือศาลอุทธรณรวม (the Joint Court Appeal Procedure) และมีการเสนอตอสุลตาน และขาหลวง
ใหญจนสามารถผานรางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลอุทธรณรวม (the Court Enactment No. 4 
of A.H 1336) ไดในชวงป 1917-18 จากนั้น ไดมีการจัดตั้งศาลอุทธรณที่มีผูชวยสุลตานพิจารณาคดี 
4 คน ไดแก ผูแทนอังกฤษ  ผูพิพากษาชาวมลายู และ 

                                                           
61M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22(June 1949) : 56. 
62J. De Vere Allen, “The Ancient Regime in Trengganu, 1909-1919,” JMBRAS 41 

(1968):49. 
63Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 

11(March 1980) : 20. 
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สมาชิกของสภาแหงรัฐ 2 คน โดยสมาชิกสภาทั้ง 2 คนนี้จะชวยกันหาขอเท็จจริง และลงมติในคดีที่
ผูแทนอังกฤษ และผูพิพากษามีความเห็นไมตรงกัน64 
 ตอมาเมื่อความตึงเครียดระหวางฮัมฟรียกับยัมตวน มูดา มูฮัมหมัดเกี่ยวกับการปฏิรูป
การปกครองเพิ่มมากขึ้น ฮัมฟรียจึงไดรองทุกขไปทางขาหลวงใหญวาการปฏิรูปไมมีความคืบหนา 
และถูกขัดขวางจากชนชั้นสูง เขาเสนอวาที่เปนเชนนี้เพราะเจาหนาที่อังกฤษในตรังกานูมีฐานะเปน
เพียงผูแทนทางการทูตและเสนอใหเซอร อาเธอร ยัง (Sir Arthur Young) ขาหลวงใหญปรับเปลี่ยน
สถานะของผูแทนใหเปนที่ปรึกษาอังกฤษ (British Adviser) ในที่สุดขาหลวงใหญไดเจรจากับ
สุลตาน ไซนัล อบิดินที่ 3 วาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อดําเนินการตรวจสอบเรื่องราวเกี่ยวกับ
การบริหารงานในตรังกานู ซ่ึงแมวาสุลตานจะไมเต็มใจนัก แตก็ไดยอมคณะกรรมาธิการเขามาสํารวจ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 1918 
  คณะกรรมาธิการ (Commission of Enquiry) ประกอบดวย เซอร จอหน อเล็กซานเดอร 
สตราชี่ บัคนิลล (Sir John Alexander Strachey Bucknill) เปนหัวหนาคณะ และมีผูติดตาม คือ เอช 
มาเรียต (H. Marriott), เอฟ เอ็ม เอลเลียต (F.M. Elliot), เจ เอ็ม ซิมมอน (J.M. Simmon) 
(Commissioner of Land and Mines Joher), ดอกเตอร เจ เอ แคมเบลล (Dr. J.A. Cambell) (King 
Edward VII Professor of Medical School Singapore), เอช เอ็ม ฮาชิม (N.M. Hashim) (Senior 
Malay Interpreter to Supreme Court of Singapore) และ เจ ที แฮนดี้ (J.T. Handy) (Private 
Secretary to the Chief Justice of Singapore)65 หนาที่ของคณะกรรมาธิการ คือสํารวจการบริหาร
ปกครองของเขตเกอมามัน, สภาพของคุก และการเสียชีวิตของนักโทษ ประเด็นสุดทาย คือ เร่ืองการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ และศาลตรังกานู ในกรณีที่เกี่ยวกับคดีขมขืนที่กระทําโดยซาอิด     โมฮาเหม็ด 
(Said Mohamed) หลานชายของ อุงกู ซาอิด แหง ปาโลฮ (Ungku Said of Paloh)          สิ่งที่นา
สังเกตของคณะสํารวจนี้คือ การสํารวจมีเฉพาะที่เกอมามัน ซ่ึงเปนแหลงแรวุลแฟรมที่มีความสําคัญ
ตอการผลิตกระสุนใหรัฐบาลอังกฤษใชตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 166 คณะกรรมาธิการไดเสนอผล
การสํารวจเปนรายงาน 34 หนา วาชนชั้นปกครองมีอํานาจครอบคลุมเหนือกลไก            การเมืองของ
รัฐ และการปฏิรูปการปกครองจะไมสามารถทําได ถาเจาหนาที่อังกฤษยังมีฐานะเปนผูแทน ดังนั้น
ตองเปลี่ยนฐานะเปนที่ปรึกษาอังกฤษ (British Adviser) เหมือนรัฐมลายูอ่ืนที่อยูใต 
 
                                                           

64Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 
11(March 1980) : 20. 

65Chan Su-ming, “Kelantan and Trengganu 1909-1939,” JMBRAS 38 (1965)  : 190. 
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การอารักขาของอังกฤษ ในที่สุดสนธิสัญญาฉบับใหมไดถูกทําขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 191967 
หลังจากสุลตานไซนัล อบิดีนที่ 3 ส้ินพระชนมเพียงปเดียว สาระสําคัญที่สุดของสนธิสัญญาฉบับนี้ 
คือ การเปลี่ยนสถานะของผูแทนอังกฤษเปนที่ปรึกษาอังกฤษ 
 

การปฏิรูปการปกครองภายใตแนวนโยบายของอังกฤษ 
ค.ศ. 1919 –1941 

 
 ป ค.ศ. 1919 ถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการปฏิรูปการปกครองของตรังกานู เมื่อ            
มีการทําสนธิสัญญาระหวางขาหลวงใหญของอังกฤษประจําสเตรทส แซทเทิลเมนทสกับสุลตาน    
มูฮัมหมัด (Sulatn Muhammad ครองราชย ค.ศ. 1918-1920)  โดยมีการเปลี่ยนฐานะของผูแทน
อังกฤษ (British Agent) ใหเปนที่ปรึกษาอังกฤษ (British Adviser) ซ่ึงมีอํานาจในการใหคําปรึกษา
แกสุลตานทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องศาสนาและประเพณี นอกจากนี้ขาหลวงใหญไดรับรองแกสุลตาน           
มูฮัมหมัดวา ถาพระองคไมเห็นดวยกับที่ปรึกษาก็สามารถอุทธรณไปยังขาหลวงใหญได หลังจากนี้
ขาหลวงใหญไดสรุปนโยบายในอนาคตใหสุลตานทราบวา ผูชวยที่ปรึกษา (Assistant Adviser) จะ
ถูกแตงตั้งและมีภาระรับผิดชอบตอศาลสูง (supreme court) พรอมกับมีเจาหนาที่เขาควบคุม     ดูแล
หนวยงานสาธารณูปโภค (Public Works Department) และหนวยงานตํารวจ (Police Department) 
โดยงบประมาณรายจายจะมีการยื่นขออนุมัติจากขาหลวงใหญ  และจะมีการรางประมวลกฎหมาย
อาญาขึ้นมา68 หลังจากการทําสนธิสัญญา ฮัมฟรีย ไดกลายเปนที่ปรึกษาอังกฤษคนแรกในตรังกานู
พรอมกับเปนผูมีบทบาทอยางมากตอพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง                 ที่เกิดขึ้น
ในชวงที่เขาดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ตั้งแตป ค.ศ. 1919-1925 
 
การปฏิรูประบบการคลังและการจัดเก็บผลประโยชน ค.ศ. 1919 -1941 
  งานชิ้นแรกในฐานะที่ปรึกษาของฮัมฟรียคือการลดรายไดของสุลตานมูฮัมหมัด ซ่ึง
พระองคไดเคยเพิ่มจาก $6,000 เปน $9,500 ตอเดือนลงมาเหลือเพียง $3,500 ตอเดือน69 แมวา
จํานวนรายไดที่ฮัมฟรียเสนอใหนี้ถือเปนสัดสวนที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดประจําของสุลตาน 
 

                                                           
67Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 187. 
68Ibid.,188. 
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มลายูคนอื่นๆที่อยูภายใตการอารักขาของอังกฤษ และเปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับรายไดของรัฐ  
แตสุลตานมูฮัมหมัดก็ไมสามารถยอมรับการลดทอนรายไดนี้ได โดยอางวาพระองคมีสิทธิ์และ
สถานะสูงกวาบรรดาผูปกครองรัฐมลายูคนอื่นๆ พรอมทั้งประกาศวาพระองคจะยิงทุกคนที่ขัดขวาง       
มิใหพระองคเขาไปสูคลังแหงรัฐ70 ในที่สุดสุลตานมูฮัมหมัดก็ไดกระทําสิ่งที่ไมเคยมีสุลตานองคใด
เคยกระทํามากอน นั่นคือการสละราชสมบัติใหแกนองชายของพระองค เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
192071 และพระองคเสด็จไปอยูที่สิงคโปรจนกระทั่งญี่ปุนเขายึดครองมลายาในป ค.ศ.1942 
  เมื่อสุลตานสุไลมาน (Sulatn Sulaiman Badrul Alam Syah ครองราชย ค.ศ. 1920-
1942) ขึ้นครองราชบัลลังกในป ค.ศ. 1920 ดวยการสนับสนุนของฮัมฟรีย และผูนํามลายูกลุมที่
สนับสนุนการบริหารงานของอังกฤษ การบริหารงานในรัฐก็ไดตกอยูภายใตการชี้นําของฮัมฟรีย       
ซ่ึงไมลังเลที่จะเสนอการจัดวางโครงสรางการบริหารแบบอาณานิคม (colonial administrative 
structure) ใหตรังกานูมีรูปแบบเหมือนรัฐมลายูอ่ืนๆ ที่อยูบนคาบสมุทรมลายู การดําเนินการ            
ของท่ีปรึกษาจะไดรับความรวมมือจาก ดาตุก อามาร ที่เปนหัวหนาของกลุมขาราชการชาวมลายู            
ในการปฏิรูปการปกครองครั้งนี้  ที่ปรึกษาชาวอังกฤษตองการใชมาตรการตางๆ เพื่อยุติการยึดกุม
อํานาจการปกครองและเศรษฐกิจของชนชั้นผูนําเดิมของตรังกานู เปาหมายในการปฏิรูป              
การปกครองของที่ปรึกษาชาวอังกฤษ มี 2 ประการ72 คือ 
 1. โอนยายเจาหนาที่พื้นเมืองเขาสูระบบขาราชการพลเรือน (civil Service) ที่อยู            
ภายใตการควบคุมของที่ปรึกษาชาวอังกฤษ 
 2. เปลี่ยนกลุมผูนําที่ไมมีตําแหนงหนาที่ในการปกครอง (Non-official ruling 
class) ใหเปนผูรับเงินบํานาญ (pension) จากคลังของรัฐภายใตการควบคุมอยางรัดกุม เพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามวัตถุประสงคทั้ง 2 ประการที่กลาวมา ที่ปรึกษาชาวอังกฤษมุงความสนใจไปที่แหลงที่มา
ของรายไดสําหรับชนชั้นปกครอง นั่นคือเขาไปจัดการกับระบบเจาภาษีนายอากร  ระบบสัมปทาน 
และระบบการถือครองที่ดินโดยมีวิธีจัดการดังตอไปนี้ 
  2.1 การจัดการกับระบบ Pajak ฮัมฟรียอาศัยโอกาสที่นโยบายดึงอํานาจเขาสู
สวนกลางของสุลตานมูฮัมหมัดประสบปญหาขาดเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกฝน และเผชิญกับ            
การตอตานจากผูนําทองถ่ินที่ไมยอมยกเลิกระบบ Pajak  รวมทั้งมีปญหาการขาดเงินมาจายเปน
เงินเดือนหรือคาชดเชยแกหัวหนาทองถ่ิน ในที่สุดเมื่อผูนําทองถ่ินไดรองทุกขไปยังฮัมฟรีย  เขาก็ได

                                                           
70Sutherland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 65. 
71M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 61. 
72Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 190. 
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แตงตั้งคณะกรรมาธิการสรรพากร (Revenue Committee) ขึ้นมาในป 192373 เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องคาชดเชยที่จะใหแกหัวหนาทองถ่ินและเพื่อยกเลิกระบบ Pajak นอกจากนี ้ฮมัฟรียได
วางแผนจัดการวางระบบเงินเดือนของขาราชการพลเรือน เงินบํานาญ และเงินรายปที่มอบใหแก
สุลตาน (Civil List)  โครงสรางระบบการเงินทั้ง 3 แบบไดจัดทําอยูในงบประมาณรายจายประจําป 
1923 ของรัฐบาลตรังกานู จุดประสงคของการทําเชนนี้ก็เพื่อใหรับประกันวารายไดและดํารงรักษา
สถานะทางสังคมของชนชั้นปกครองจะตองอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่อาณานิคม 
   ตอมาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 1924 คณะกรรมาธิการไดยื่นรายงานตอสภา
แหงรัฐเกี่ยวกับเรื่องการจัดวางระบบคาใชจาย และเงินรายปตามงบประมาณรายจายประจําปค.ศ. 
1923 ที่มีการเสนอมาโดยที่ปรึกษา รายงานฉบับนี้มีการเสนอใหยกเลิกสิทธิในการเก็บรายไดและ
ผลประโยชนที่ราชสํานักเคยใหกับบุคคลประเภทตางๆ โดยเสนอเปนคาตอบแทนใหแทนที่          
คณะกรรมาธิการจัดแบงประเภทของเงินตอบแทนของรัฐบาลออกเปน 4 ประเภท74 คือ  
    1. บรรดาสมาชิกพระราชวงศ(Ruling House) ที่ไมไดทํางานใหรัฐที่เคย        
ไดรับมอบสิทธิในการจัดเก็บผลประโยชนจากเขตเตอเลอมง (Telemong), เมอชัง (Merchang),  ปา
กา, อัปเปอร ตรังกานู (Upper Terengganu) และ บรัง (Brang) จะเปลี่ยนเปนไดรับเงิน             ตอบ
แทนเปนเงินรายปเรียกวา Ruling House Allowances  
    2. บรรดาสมาชิกเจาหนาที่ของรัฐบาล (government officials) ที่เคย              
ไดสิทธิในการหาประโยชนจากเขต เซอเตีย,  เบอซุต, เกอมาซิก และเกอมามัน จะเปลี่ยนมารับ           
ผลตอบแทนเปนเงินเดือน (salaries) 
    3. บรรดาสมาชิกของชนชั้นปกครองที่ดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของ       
รัฐบาลดวย จะมีการกันรายไดจากเขตดูงุน และ เกรอไต มาตอบแทนใหโดยจายเปนทั้งเงินรายป 
และเงินเดือน 
    4. เงินตอบแทนสําหรับบุคคลที่เปนที่โปรดปรานของสุลตาน (favoured 
persons) สําหรับรายไดที่เคยไดรับจากเขตเนอรุส (Nerus) จะชดเชยดวยเงินรายปที่ใน civil list 
เรียกวาเงินการกุศล (Charitable Allowances) 
    แมวิธีการจัดกลุมเพื่อจายเงินชดเชยของที่ปรึกษาจะไดรับการคัดคาน           
อยางมากจากผูที่เคยไดรับผลประโยชนจากทองถ่ินที่ตองการใหมีการจายเงินบํานาญตลอดไป และ
สืบทอดใหทายาทได แตในที่สุดขอเสนอนี้ก็ไดรับการรับรองจากสภาแหงรัฐในป 1925 โดยรัฐ 
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บาลสงวนสิทธิ์การทบทวนแกไข  กลาวไดวาขอกําหนดของเงินบํานาญ และเงินใชจายฉบับนี้ถือ
เปนกาวแรกในการควบคุมปกครอง ในที่สุดการนําขาราชการตําแหนงนายอําเภอ (District Officer)  
เขาไปแทน ผูนําทองถ่ินดั้งเดิมก็บรรลุผลเปนที่นาพอใจ เนื่องจากชวงป ค.ศ. 1925 ผูที่         ไดรับ
การแตงตั้งเปนนายอําเภอทั้งหมดมิไดมีความสัมพันธใดๆ กับอดีตผูนําทองถ่ินยกเวน                 เขต
เบอซุตเพียงเขตเดียว 
  2.2  การจัดการกับระบบสัมปทาน สัมปทานที่มอบใหสมาชิกราชวงศถือเปน
ปญหาที่สําคัญสําหรับผูแทนอังกฤษ แมจะมีขอกําหนดเรื่องสัมปทานในสนธิสัญญาป ค.ศ. 1910 
ใหรัฐบาลตรังกานูขอความเห็นชอบจากอังกฤษในกรณีที่มีการใหสัมปทานขนาดใหญเกิน 500 ไร      
แตผูแทนก็ไมสามารถจัดการกับสัมปทานเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ จนมีการเปลี่ยนสถานะ
ของผูแทนเปนที่ปรึกษาในป ค.ศ. 1919 การดําเนินการอยางจริงจังตอระบบสัมปทานจึงเกิดขึ้น 
      ฮัมฟรียเร่ิมจัดการกับระบบสัมปทานดวยการยื่นรายงานไปยังสภาแหงรัฐใน
ป ค.ศ. 1920 เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความไมเหมาะสม และไมมีเหตุผลของการใหสัมปทาน พรอม
กับเสนอเงินชดเชยเพื่อแลกกับสัมปทานที่สุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ไดมอบออกไป กาวตอไป            
ฮัมฟรียไดพยายามชี้แจงใหสมาชิกสภาแหงรัฐเห็นถึงผลกระทบทางกฎหมายของสัมปทาน (cap 
zuriat) โดยช้ีใหเห็นตัวอยางของบริษัท ดัฟฟ ดีเวลลอปเมนท (Duff Development Company) ในก
ลันตัน ซ่ึงบริษัทไดรับสัมปทานขนาดใหญจากสุลตานกลันตัน และในที่สุดรัฐบาลกลันตันตอง
เผชิญปญหาอยางหนักในการยกเลิกสิทธิดังกลาว75 ตอมาในป 1921 ฮัมฟรียยื่นเรื่องไปยังขาหลวง
ใหญเพื่อใหมีการแตงตั้งผูควบคุมที่ดินและเหมืองแรชาวอังกฤษ (British Commissioner of Land 
and Mines) และไดเสนอขอ ดับเบิลยู อี เปปส (W.E.Pepys) ซ่ึงมีประสบการณในการจัดการเรื่อง
ที่ดินที่ ปาซิร ปูเตะฮ (Pasir Puteh) ใน กลันตัน 
   ในป ค.ศ. 1922 ฮัมฟรียสบโอกาสในการขอซื้อคืนสัมปทาน เมื่อบรรดาผูถือ
ครองสัมปทานประสบปญหาไมมีผูสํารวจแร และไมมีความตองการที่ดิน เนื่องจากราคาแรตกต่ํา
ในชวงปลายป ค.ศ. 1921 ทําใหผูถือครองสัมปทานมีรายไดนอย ดังนั้น ฮัมฟรียไดเปดการเจรจาขอ
ซ้ือสัมปทานระหวางรัฐบาลตรังกานูกับผูถือครองสัมปทานในเขตเตอบัก (Tebak), เมิงกวง
(Mengkuang), อูลู เจอโรล (Ulu Cherol), อูลู ปากา (Ulu Paka), เกอนัน มูดิก ปากา (Kenan Mudik 
Paka) และ เจอมูอัก (Chemuak) โดยมีขอตกลงที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก         
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จะมีการจายเงินระหวาง $4,000 ถึง $12,000 เพื่อทําใหผูถือครองสัมปทานพอใจ ประการที่สอง จะมี
การเตรียมจายเงินรายปใหแกทายาทของผูถือครองสัมปทานตลอดไป  
   กาวตอไป ฮัมฟรียไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการสัมปทาน (The Concession 
Committee) ขึ้นใน ค.ศ.1922 เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบสัมปทาน และทํารายงานเสนอเกี่ยวกับ
มาตรการในการดําเนินการกับสัมปทาน  ตอมา ฮัมฟรียเสนอใหมีการยืมเงิน $1 ลาน จากรัฐบาล           
สเตรทส แซทเทิลเมนทส เพื่อนํามาซื้อสัมปทานกลับคืนมา76 อยางไรก็ตามเมื่อเร่ิมเจรจาซื้อคืน
สัมปทานในป 1923 ก็เกิดปญหาวามีการปฏิเสธที่จะเจรจากับคณะกรรมาธิการ และมีการเรียกรองเงิน
คาชดเชยแพงเกินไป เชน กรณีของ เติงกู ไมมูมะฮ บินเตะ สุลตาน อาฮมัด ที่ 2 (Tengku Maimumah 
binte Sultan Ahmad II) ที่เรียกคาชดเชยของสัมปทานปากา เปนเงินสดถึง $350,00077 
   แมจะมีการตอตานจากหัวหนาทองถ่ิน และชนชั้นปกครอง แตในที่สุด          
ฮัมฟรียก็ประสบความสําเร็จในการซื้อสัมปทานกลับคืนมา เร่ิมจากการที่อดีตสุลตานมูฮัมหมัดยอม
มอบสัมปทานแลกกับเงินชดเชย เพราะพระองคประสบปญหาทางการเงินสําหรับการเดินทางไป
แสวงบุญที่เมกกะ ดังนั้น ฮัมฟรีย จึงจายเงินสดเปนเงิน $150,000 ในการซื้อคืนสัมปทาน             ใน
เขตเตอบัก, บูกิต ตาวัง (Bukit Tawang), มารัง และ อูลู ตรังกานู พรอมกับรับโอนสิทธิ์ในที่ดิน
เหมืองแร และที่ดินทําการเกษตรแถบเขตแมน้ําเกอมามัน, มารัง และตรังกานู ซ่ึงรวมเปนพื้นที่       
ทั้งหมด 233,052 เอเคอร78 ตอไปมีการซื้อคืนสัมปทานที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ สัมปทานที่อยูใต
การดูแลของผูจัดการมรดกทรัพยสินที่ดินของอดีตสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ไดแกสัมปทาน อาเยอร 
ปูเตะฮ (Ayer Puteh) รวมทั้งที่ดินเหมืองแรแถบแมน้ําปากา ดูงุน และเบอซุต ทั้งหมดนี้รวมเปนเงิน 
$50,000 นอกจากนี้จะมีการซื้อสัมปทานอีก 4 แหง คือสัมปทานเมิงกวง, อูลู เจอโรล, เจอมวก และ
อูลู ปากา (Ulu Paka) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1923 คณะกรรมาธิการสัมปทานรายงานวา            ไดมี
การซื้อสัมปทานคืนเปนพื้นที่ทั้งหมด 416,785 เอเคอร และจายเงินสด $234,00079 แตยังมีสัมปทาน
บางสวนที่คณะกรรมาธิการไมไดจัดการ นั่นคือสัมปทาน ยาโบร, กานัน มูดิก ปากา,   เจินเดอรง, สุ
ไหง เจอโรล , เกรอไต และกัวลา ดูยง( Kuala Duyong = Dungun) 
  2.3  การจัดการกับระบบ Cap Kurnia ชวงที่ ฮัมฟรียดํารงตําแหนงที่ปรึกษา         
เขาไมไดแตะตองระบบนี้ จนกระทั่งหมดวาระลงในป ค.ศ. 1925 ตอมาเมื่อ เอ เจ สเตอรร็อก (A.J.  

                                                           
76Sutheland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 69-70. 
77Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 198. 
78Ibid.,198-199. 
79Ibid., 199. 
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Sturrock) มาดํารงตําแหนงที่ปรึกษาแทนฮัมฟรีย เขาไดดําเนินการกับระบบ Cap Kurnia โดยในป
ค.ศ. 1927 ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ดินที่มีอยู และมีการออกกฎหมายที่ดินโดยมติของสภา
แหงรัฐซึ่งตองการธํารงสิทธิในการทํากินของชาวนาตรังกานูและตองการสํารวจที่ดินที่มีการสืบ
ทอดตามประเพณี 
   เมื่อความตองการยกเลิก Cap Kurnia ไดประจวบเหมาะกับการที่อังกฤษเริ่ม
ใชมาตรการพิเศษเพื่อจัดการกับเจาของที่ดินขนาดใหญ จึงเกิดการเตรียมสิ่งที่เรียกวา “รางประกาศ
การใชสิทธิ์ในที่ดิน (Rough Draft Proclamation of Land Settlement Rights)”80 ซ่ึงมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติตอเจาของที่ดินที่ครอบครองที่ดิน 100 เอเคอร และมากกวา 100 เอเคอร ใหมารับโฉนดที่ดิน
ฉบับใหมที่อยูภายใตกฎหมายที่ดิน อยางไรก็ตามเมื่อนํารางประกาศนี้เขาสูสภา           แหงรัฐ ก็มี
การคัดคานจากสมาชิกสภาบางสวนที่ตั้งขอโตแยงทางกฎหมายตอบางสวนของ             ราง
ประกาศที่พวกเขารูสึกวาขัดแยงกับกฎหมายศาสนา (Hukum Syariah) แตในที่สุดสภาแหงรัฐได
ผานรางประกาศนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 1928 มีช่ือวา “ประกาศเกี่ยวกับการใชสิทธิ์ในที่ดิน        100 
เอเคอรหรือมากกวานั้น (relating to land right of 100 acres and above)” 
   ภายใตขอบังคับของประกาศฉบับนี้ มีการประกาศใหเจาของที่ดินมีเวลา             
1 ป นับจากวันที่ 6 มกราคม 1928 ถึง 5 มกราคม 1929 ในการพิสูจนการเปนเจาของที่ดิน            
จุดประสงคพื้นฐานของประกาศฉบับนี้ ตองการกําจัดระบบ Cap Kurnia และจัดแบงการถือครอง
ที่ดินขนาดใหญดวยการออกโฉนดดินใหถูกตอง  สําหรับวิธีการออกโฉนดมีดังนี้ ในที่ดินที่ทําการ
เพาะปลูกกอนจะมีการถือครองดวย Cap Kurnia ที่ดินนั้นจะตกเปนของผูที่ทําการเพาะปลูก สวนใน
ที่ดินที่ไมมีการทําการเพาะปลูกจะถูกประกาศเปนที่ดินของรัฐ และเปดโอกาสใหสาธารณชนสมัคร
ขอโฉนด    นอกจากนี้สําหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก ถาผูถือครอง Cap Kurnia ไมสามารถพิสูจน
ความสัมพันธระหวางเจาของที่ดิน กับผูเชา (landlord-tenant relationship) ได โฉนดจะ        ตกเปน
ของชาวนาผูทําการเพาะปลูก ภายใตประกาศฉบับนี้มีการรางกลไกมาชวยสนับสนุนนโยบายออก
โฉนดที่ดิน นั่นคือ หนวยงานที่ดิน (Land Office) ซ่ึงมีหนาที่กําหนดสิทธิในการถือครองที่ดินของผู
ถือครอง ออกคําแนะนําในการออกโฉนดที่ดิน กําหนดเขตพื้นที่ที่จะกลายเปนที่ดิน 
 
 
 

                                                           
80Talib, After Its Own Image : TheTrengganu Expereince 1881–1941, 203. 
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ของรัฐ    พรอมกับประกาศวา ที่ดินที่ไมมีการออกโฉนดจะกลายเปนที่ดินของรัฐเชนกัน 
ขอกําหนดเหลานี้จะมีการประกาศในหนังสือราชกิจจาของรัฐบาล (government gazette)81 
    อุปสรรคที่สําคัญในการจัดการกับระบบ Cap Kurnia คือการที่สภาแหงรัฐยัง
เปนศูนยรวมของผูนํามลายูที่ตองการปกปองผลประโยชนใหกับชนชั้นปกครองตรังกานูอยู      ทํา
ใหเกิดการโตแยงวา ประกาศนี้มิไดรับอํานาจใหยกเลิกสิทธิ์ของผูที่ไดรับ Cap Kurnia และทายาท
ของพวกเขา  อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาอังกฤษยืนยันวาประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงผูที่ไดรับ            
Cap Kurnia ดวยและถาผูอางสิทธิ์ในที่ดินไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศ จะถูกริบที่ดินและ
ประกาศใหเปนที่ดินของรัฐ82 อุปสรรคประการตอมาคือ เร่ืองการเก็บคาเชาที่ดินจากผูถือครอง Cap 
Kurnia ที่มีตราประทับของราชสํานักในการยกเวนคาเชาอยางถูกกฎหมาย เร่ืองนี้ทําให    เจาของ
ที่ดินรายอื่นๆ ยื่นเรื่องตอสภาแหงรัฐเพื่อขอยกเวนคาเชาเชนกัน แตไมประสบความสําเร็จ เมื่อ
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ดินยืนยันใหพวกเขาจายคาเชาตอไป 
 ในชวงป ค.ศ. 1923 - 1927  ที่ปรึกษาชาวอังกฤษยังไดเสนอใหมีการออกกฎหมาย         
เพื่อใชควบคุมการบริหารงานภายในรัฐ โดยเฉพาะเรื่องที่ดินอีกหลายฉบับ ไดแก กฎหมาย         
ลงทะเบียนโฉนดป 1923 (Registration of Deeds Enacment 1923) กฎหมายการตั้งถ่ินฐาน         ป 
1924 (Settlement Enacment 1924) เปนตน ตอมาในชวง ค.ศ. 1931-1938 รัฐบาลพยายามควบคุม
ที่ดินที่บริจาคใหศาสนา (Wakaf land) ของชนชั้นปกครอง83 พรอมกับแกไขปญหาของหนวยงาน
ที่ดินเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินดวย 
 
การปฏิรูปการปกครอง การศาล และการศึกษา ค.ศ. 1919 -1941 
 นอกจากการจัดการกับระบบหารายไดของชนชั้นปกครองตรังกานูแลว ในชวงป 
1919-1941 ที่ปรึกษาอังกฤษยังไดดําเนินการปฏิรูปการปกครอง การศาล และการศึกษาใหมีความ
ทันสมัย และมีลักษณะเหมือนรัฐมลายูรัฐอ่ืนๆ สําหรับการบริหารราชการสวนกลางนั้นสามารถ
กลาวไดวามีเจาหนาที่อังกฤษเพียงคนเดียวในชวงป 1910 - 1919 แตเมื่อถึงป 1920          ที่
ปรึกษาอังกฤษจะไดรับการชวยเหลือในการบริหารงานโดยเจาหนาที่ชาวยุโรป 3 คน ไดแก     
 

                                                           
81LOK 8/1347 : CLR to CLM, undated, quoted in Shaharil Talib, After Its Own Image : 

The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore:Oxford University Press, 1984), 204. 
82Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 204-205. 
83Ibid.,26. 
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นายพันเอช เอส แพทเตอรสัน (Major H.S. Paterson) ผชวยที่ปรึกษา, กัปตัน เอ ซี แคมเบลล     โร
เจอร (Captain A.C. Campbell Roger) วิศวกรประจํารัฐ และ  อี เชียร (E. Cheers) ผูควบคุม ที่ดิน 
เพื่อทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในการเก็บคาเชาที่ดิน  นอกจากนั้น กอนหนานี้เพียง 1 
ป ไดมีการจัดตั้งหนวยงานการแพทย (The Medical Department) และมี ดอกเตอร เอ บีเจสเซอร คูป 
(Dr. A.B. Jesser Coope) คอยดูแลหนวยงานนี้84  ตอมาในชวงป ค.ศ. 1932 การบริหารราชการในตรัง
กานูจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจาหนาที่ชาวอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยมีเจาหนาที่เขาดูแลหนวยงาน
ที่มีความสําคัญโดยเฉพาะดานการคลังและที่ดิน  
  สําหรับการปกครองทองถ่ิน ที่ปรึกษาอังกฤษไดจัดแบงเขตปกครองเปน 3 เขต คือ85 
 เขตตะวันออก ประกอบดวย เกอมามัน, เกอมาเซก (Kemasek), เกอเตะฮ (Kerteh), ปา
กา และ ดูงุน มีศูนยกลางการบริหารที่ เกอมามัน 
 เขตศูนยกลาง ประกอบดวย กัวลา บรัง (Kuala Brang) และ มารัง มีศูนยกลาง           
การบริหารที่ กัวลา ตรังกานู  
 เขตตะวันตก ประกอบดวย เบอซุต และ เซอเตีย มีศูนยกลางการบริหารที่ กัมปุง รายา 
เบอซุต (Kampung Raja Besut) 
  จากการแบงเขตปกครองดังกลาว ทําใหเขตศูนยกลางอยูภายใตการปกครองของ     ที่
ปรึกษาอังกฤษ,  มุขมนตรี  และเลขาธิการแหงรัฐ  สวนเขตปกครองตะวันตก และตะวันออก          
จะอยูใตการดูแลของผูชวยที่ปรึกษา 2 คน  ที่จะปฏิบัติหนาที่ในการพิจารณาคดีของศาลสูงรวมกับ
ขาหลวงมลายูของเขตตะวันตกกับตะวันออก ในสวนของสภาแหงรัฐจะประกอบไปดวย ที่ปรึกษา
อังกฤษ,  เจาหนาที่มลายูระดับสูง,   ผูพิพากษา,  ผูควบคุมทาเรือและภาษีอากร  ขาหลวงมลายูเขต
ตะวันตกและตะวันออก, เลขาธิการแหงรัฐ และมีมุขมนตรีดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารกับ
ประธานสภาแหงรัฐ โดยปกติสภาแหงรัฐมีการประชุมสัปดาหละครั้ง มีหนาที่บริหาร และ            
ออกกฎหมาย 
 การปฏิรูปลําดับตอไปของที่ปรึกษา คือ การปฏิรูปดานการศาล ซ่ึงถือเปนภารกิจที่   ที่
ปรึกษาไดดําเนินการปฏิรูปมาโดยตลอด ในป ค.ศ. 1919 หลังจากมีการทําสัญญาเปลี่ยนสถานะ 
 
 
                                                           

84M.C. ff. Sheppard, “A Short History of Trengganu,” JMBRAS 22 (June 1949) : 62-63. 
85Abdullah Zakaria bin Ghazani, “Administrative Change in Trengganu : 1909-1941,” in 

The History of South-East, South and East Asia : Essays and Documents, ed. Khoo Kay Kim (Kuala 
Lumpur : Oxford University Press, 1977), 64-65. 
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ของผูแทนเปนที่ปรึกษา ไดมีการยกเลิกศาลรวมพรอมจัดตั้งศาลสูง (Supreme Court) และ           
ศาลอุทธรณ (Appeal Court) ขึ้นมาทําหนาที่แทน โดยศาลสูงจะอยูภายใตการควบคุมของผูพิพากษา
ชาวมลายู ขณะที่ศาลอุทธรณจะมีที่ปรึกษาชาวอังกฤษนั่งคูกับเจาหนาที่มุสลิมที่เรียนรูกฎหมาย
อิสลาม 2 คน และในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินจะมีการนําผูควบคุมที่ดิน (Commissioner of Land)               
มารวมทําการพิจารณาดวย86 ตอมาใน ค.ศ. 1921 มีการออกกฎหมายศาล (the Court Enacment of 
A.H. 1340) จัดตั้งศาลศาสนา (Kathi Court) ที่ใชกฎหมายมุสลิมในการพจิารณาคด ีนอกจากนีก้ฎหมาย
ฉบับนี้จะจัดวางระดับขั้นของศาล ไดแก ศาลหมูบานประจําทองถ่ิน (Local Penghulu Court) ศาล
ศาสนา (Kathi Court) ศาลปกครอง (Magistrates Court) ศาลฎีกา (Supreme Court) ที่มีผูพิพากษา
เปนชาวมลายู และศาลอุทธรณ (Appeal Courts) ที่มีที่ปรึกษาอังกฤษ            และสมาชิกสภาแหงรัฐ 
2 คน เปนผูพิพากษารวมกัน ขึ้นตอนตอไปของที่ปรึกษา คือ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการ 2 ชุด เพื่อ
รางประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) ชุดแรกทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา  
คณะกรรมาธิการชุดที่สอง ประกอบดวย ดาตุก อามาร (มุขมนตรี และเลขาธิการแหงรัฐ) และผู
พิพากษาชาวมลายูทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง และ              การปกครอง87 
  ถึงแมจะมีการพัฒนาวิธีการใชกฎหมายใหเปนระบบ และขยายฐานของศาลออกไป แต
ระบบกฎหมายในตรังกานูยังคงมีลักษณะเปนมลายูมุสลิมมากกวารัฐมลายูอ่ืนๆ ดังนั้น                 ใน 
ป ค.ศ. 1934 ขาหลวงใหญ เอ คัลเดคอทท (A. Caldecott) ไดเสนอรายงานไปยังกระทรวง   อาณา
นิคมวา ใหมีการปฏิรูปกฎหมายในตรังกานูตอไป โดยอางวาจะไมมีอันตรายเกิดขึ้นจากพวกเครง
ศาสนาที่ไมพอใจการปฏิรูปกฎหมาย ตอมามีการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Adviser) เพื่อทํา
หนาที่สํารวจการปฏิรูปกฎหมายในตรังกานู และเขาไดพบวาที่ปรึกษา (British Adviser)          มี
ความพยายามอยางยิ่งในการกําจัดการทุจริตในศาล พรอมกับใหการฝกสอนเปนพิเศษแกพนักงาน
ศาลปกครอง (magistrate) เกี่ยวกับกฎหมายอาญา (criminal law) นอกจากนั้น              ที่ปรึกษา
อังกฤษยังไดแกไขกฎหมายที่มีอยู และรางประมวลกฎหมายที่มีการแกไขขึ้นมาบังคับใชควบคูไป
กับระบบศาล88 
 
 
 
                                                           

86Chan Su-ming, “Kelantan and Trengganu 1909-1939,” JMBRAS 38(1965) : 194. 
87Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 

11(March 1980) : 23. 
88Ibid., 25. 
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  ในชวงตอมา เมื่อเจ อี เคมป (J.E. Kempe) เขามาดํารงตําแหนงที่ปรึกษา              ใน 
ค.ศ. 1935  เขาไดพยายามควบคุมขอบเขตของศาสนาโดยการจัดตั้งขอบังคับมัสยิด และสุเหรา 
(Mosque and Surau Regulation) เขามาแทนที่การปกครองมัสยิดแบบเดิมที่ถูกอังกฤษมองวา ไร
ประสิทธิภาพ ขอบเขตการควบคุมของหนวยงานศาสนาถูกขยายใหครอบคลุมบรรดาครูสอน
ศาสนา อิหมาม และมัสยิดมากยิ่งขึ้น โดยใชวิธีตรวจสอบสําหรับการใหใบอนุญาต และการลงโทษ
เกี่ยวกับคาปรับ89 การกระทําของอังกฤษในเรื่องนี้ไมไดรับการคัดคานจากรัฐบาลตรังกานู เพราะ
รัฐบาลตรังกานูไมเพียงแตเปนผูรางกฎหมายฉบับนี้  แตพวกเขายังยินดีตอผลประโยชนที่เกิดจาก
การควบคุมมัสยิด 
  ภายใตการปกครองของอังกฤษ ระบบการศึกษาในตรังกานูมีการพัฒนามากขึ้น เมื่อ          
มีการสรางโรงเรียนที่ไมใชโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นมา ส่ิงนี้นําความหวาดหวั่นมาใหประชาชนตรัง
กานูที่มองวารูปแบบโรงเรียนตะวันตกเปนการสงเสริมศาสนาคริสตที่สอนแนวคิดที่เปนอันตรายมา
ใหสังคมมลายู โดยในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 โรงเรียนศาสนาที่มีความโดดเดนในตรังกานู ไดแก   
แถบเขตแมน้ําตรังกานูที่มีครูสอนศาสนาเชน โตะ กาลี (To Kali), ฮายี อาวัง (Haji Awang), ตุกกู 
ไซยิด (Tukku Sayyid) และ ฮายี อับดุล ราฮมาน (Haji Abdul Rahman)  นอกจากนี้ยังมีศูนยกลาง
ศาสนาอยูที่ ปูเลา มานิส (Pulau Manis), ปูเลา ดูยง (Pulau Duyong) และกัมปุง ปาลุฮ (Kampung 
Paluh)90 แตเมื่อเขาสูชวง ค.ศ. 1920 เปนตนไป มีโรงเรียนที่ไมใชโรงเรียนสอนศาสนาเกิดขึ้นที่ 
บังโฆล (Banggol = Kuala Trengganu) และ เกอมาซิก โดยมี อุงกู บาการ (Ungku Bakar) เปน
เจาของโรงเรียน ความพยายามในการจัดการเรื่องการศึกษาเริ่มปรากฏเดนชัดขึ้นเมื่อมีการตั้ง
หนวยงานศึกษาธิการ (Education Department) ขึ้นมาในป 192091 และมี อุงกู บาการ เปนผูควบคุม
หนวยงานนี้ จนทําใหมีจํานวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น ในสวนของครูผูสอนสวนใหญ            จะเปน
ชาวมลายูจากยะโฮร ปาหัง และสเตรทส แเซทเทิลเมนท แตสําหรับลูกหลานของชนชั้น          
ปกครองตรังกานูจะถูกสงไปเรียนที่โรงเรียนในสหพันธรัฐมลายู คือ Sultan Idris Training College  
 

                                                           
89Heather Sutherland, “The Transformation of the Trengganu Legal Order,” JSEAS 

11(March 1980) :  27. 
90Talib, After Its Own Image : The Trengganu Experience 1881-1941, 27. 
91Chan Su-ming, “Kelantan and Trengganu 1909-1939,” JMBRAS 38(1965) : 195 ; 

Sutheland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 67.  
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ขณะที่โรงเรียนสอนศาสนาในตรังกานูจะมีการทําใหเปนสมัยใหม เชน Madrasah al-Sultan Zainal 
Abidin ซ่ึงมีผูสนับสนุนคือ ดาตุก อามาร (มุขมนตรี) 92 
 อยางไรก็ตาม  การปฏิรูปการปกครองในตรังกานูของอังกฤษไดสงผลกระทบเปนอยาง
มากตอชาวนาที่กลายเปนผู รับภาระหนักในการเสียภาษีใหรัฐ  เชนการจายคาธรรมเนียม           
แตงงาน $2 และคาธรรมเนียมหยาราง $1 ยิ่งไปกวานั้นการจดทะเบียนการเกิด และการตาย           
ตองเดินทางไปจดที่ศูนยกลางการปกครอง ซ่ึงสรางความลําบากแกชาวนามาก แตสิ่งที่กอใหเกิด
ความไมพอใจอยางรุนแรงแกชาวนาก็คือ การออกกฎหมายควบคุมที่ดินของรัฐในป 192693 ที่มี
ขอกําหนดวา หามชาวนาปลูกขาวในที่ดินที่รัฐกําหนดไว  และหากไมมีการออกโฉนด ชาวนาจะไม
มีสิทธิ์ในที่ดิน ไมวาจะเปนการขาย ใหเชา หรือโอนที่ดินใหแกทายาท  เงื่อนไขนี้เปนสิ่งใหมที่ทํา
ใหความไมพอใจในหมูชาวนาขยายวงกวางขึ้น 
 ความไมพอใจของชาวนาที่สะสมอยู เมื่อประกอบกับสาเหตุเฉพาะจึงเปนปจจัย    
ผลักดันที่ทําใหเกิดการกบฎขึ้นใน ค.ศ. 1928 สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ การยายเจาหนาที่ทองถ่ิน
ชาวมลายูในเขตกัวลา เบอรัง ออกไปและใหชาวมลายูเประที่มีการศึกษาเขามาปฏิบัติหนาที่แทน94 
นอกจากนั้น ผูนําศาสนาในทองถ่ินที่ไมพอใจตอการรื้อฟนอํานาจของหัวหนาหมูบาน (Penghulu) 
และการเก็บภาษีที่ดินของรัฐบาลก็ทําหนาที่ปลุกเราใหเกิดกบฎ การกบฎนี้จะเนนไปที่เร่ืองของ    
การมาถึงของพระผูไถ (Mahdi) การทําสงครามศักดิ์สิทธิ์ (Holy War) การตอตานขอบังคับของพวก
นอกศาสนา (peraturam kafir)  และเรียกผูรับใชรัฐบาลวา ชาวนรก (orang neraka) ในที่สุดการกบฎ
ก็เกิดขึ้นภายใตการนําของ เจะ อิสมาอิล แหง กัวลา โปร (Che Ismail of Kuala Por),        อับดุลลาฮ 
ยูรา กากา (Abdullah Jura Kaka), เปงฮูลู ซัลเละฮ (Penghulu Salleh), เอ็งกู มัท       ปูเตะฮ (Engku 
Mat Puteh), เลอไบ ฮัสสัน (Lebai Hassan), มัท ซิน บิน มัท มิน (Mat Zin bin Mat Min) และ เลอ
ไบ เดอรามาน หรือ โตก ยังกุต (Lebai Deraman = Tok Janggut)95 การกบฎเริ่มจากเขตเตอเลอมง, 
กัวลา บรัง, อูลู มารัง และ อูลู ดูงุน  ตอมาเมื่อกองกําลังกบฎพยายาม         เดินทางไปกัวลา ตรังกานู  
เจาหนาที่อังกฤษก็ดําเนินการปราบปรามจนมีพวกกบฎโดนยิงเสียชีวิต 
 

                                                           
 
92Sutheland, “The Taming of the Trengganu Elite,” 83-84.  
93Ibid., 76. 
94CO 717/61 : H Marriott to CO, 6 December 1928, quoted in Shaharil Talib, After Its Own 

Image : The Trengganu Experience 1881-1941 (Singapore:Oxford University Press, 1984), 162. 
95Ghazani, “Administrative Change in Trengganu : 1909-1941,” 67. 
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 11 คน ตอมาอังกฤษจับกุมผูนําศาสนาที่มีความสําคัญตอการกบฎ คือฮายี อับดุล ราฮมาน ลิมบง 
หรือ ฮายี ดราฮมาน ลิมบง (Haji Abdul Rahman Limbong = Haji Drahman Limbong)             ใน
ขอหามีสวนรวมกอการกบฎ และลงโทษดวยการเนรเทศไปเมกกะ 
 ผลของการกบฎทําใหที่ปรึกษาอังกฤษในขณะนั้นคือเอ เจ สเตอรร็อก ตัดสินใจ    
ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของชาวนาดวยการขยายงานใหชาวนาไดทําการรับจางทําถนน        จาก
กัวลา ตรังกานู ไป กัวลา เบอรัง ลดคาเชาที่ดิน และภาษีที่ดิน นอกจากนี้เซอร ฮิวห คลิฟฟอรด (Sir 
Hugh Clifford) ขาหลวงใหญในเวลานั้นไดใหคําแนะนําวาควรจัดตั้งศาลที่ดิน (Land Court) โดยมผูี
พิพากษาชาวมลายู และขาหลวงที่ดินชาวอังกฤษ รวมกันพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการเปนเจาของที่ดิน  
 เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดของตรังกานูในชวงที่ตกอยูใตการปกครองแบบอาณานิคม
ของอังกฤษ  เราเห็นลักษณะของการแทรกแซงและขยายอิทธิพลของอังกฤษที่แตกตางกัน                  
2 ลักษณะ คือ การใชระบบผูแทนอังกฤษ (British Agent) และระบบที่ปรึกษาอังกฤษ (British 
Adviser)  ภายใตการปกครองที่ใชระบบผูแทนอังกฤษ  ชนชั้นสูง และชนชั้นปกครองมลายูของตรัง
กานูยังคงมีอิสระในการปฏิรูปการปกครอง และพัฒนาวิธีจัดเก็บภาษีใหอยูในอํานาจของตนเอง  
เปนลักษณะที่แตกตางจากระบบผูสําเร็จราชการ (Resident System) ที่ใชในสหพันธรัฐมลายู      ที่
การจัดเก็บภาษีถือเปนหนาที่หลักของอังกฤษ  นอกจากนี้ผูปกครองชาวมลายูยังมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ ป ค.ศ. 1911 ที่มีการสรางหนวยงานที่สําคัญ เชน คลัง สภาแหงรัฐ และที่ดิน ขึ้นมา
รองรับการดึงอํานาจเขาสูสวนกลาง ยิ่งไปกวานั้น  ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ผูนําชาวมลายูของ
ตรังกานูยังสามารถธารงรักษาวิธีการจัดเก็บผลประโยชน ไดแก ระบบเจาภาษีนายอากรหรือ Pajak 
Syatem ระบบสัมปทาน และระบบถือครองที่ดิน (Cap Kurnia) ในการหารายไดจากเศรษฐกิจการคาที่
ขยายตัวมากขึ้น 
 ตอมาเมื่อมีการแตงตั้งที่ปรึกษาอังกฤษ (British Adviser) ในป 1919 อังกฤษจะเขามา
ควบคุมการปกครองในรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ปรึกษาจะเขาควบคุมหนวยงานที่มี
ความสําคัญ เชน สภาแหงรัฐ ศาล ที่ดิน และคลัง พรอมทั้งเขาไปจัดการกับวิธีการหารายไดของ            
ชนชั้นสูงทั้ง 3 วิธี แตที่ปรึกษาจะมีการประนีประนอมกับสุลตานสําหรับการจัดการกับระบบ Cap 
Kurnia เพราะตองการใหชนชั้นปกครองชวยในการบริหารงานของรัฐ และไมตองการสิ้นเปลือง             
คาใชจายในการจางเจาหนาที่ชาวอังกฤษ วิธีการที่อังกฤษใชนี้ทําใหชนชั้นปกครองตรังกานูยังคงมี
อิทธิพลอยูในหนวยงานที่อังกฤษจัดตั้งขึ้นมาปกครองตรังกานู แตส่ิงที่นาคํานึงอยางมาก คือ การที่
กลุมผูนําศาสนาในทองถิ่น เชน อิหมาม (Imam), กาติบ (Khatib), บิลัล (Bilal) และ ฮายี (Haji) ถูก
กันออกจากอํานาจการปกครอง ภายใตระบบอาณานิคม ซ่ึงทําใหพวกเขาไมพอใจมากจนใชวิธี 
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การปลุกเราใหประชาชน โดยเฉพาะชาวนารวมตัวกันตอตานการปกครองของอังกฤษในป ค.ศ.
1928 
 สําหรับบุคคลที่มีบทบาทโดดเดนในชวงที่ตรังกานูตกอยูภายใตการปกครองของ
อังกฤษ ชวง ค.ศ.1910-1941 ไดแกสุลตานไซนัล อบิดินที่ 3 ผูซ่ึงมีลักษณะสันโดษ แตใชวิธีการ
แยบยลในการตานทานการคุกคามของอังกฤษ รัชทายาท ยัมตวน มูดา มูฮัมหมัด (ตอมาขึ้นดํารง
ตําแหนงสุลตานระหวาง ค.ศ.1918-1920) ผูซ่ึงพยายามเสริมสรางความแข็งแกรงภายในของระบบ
การปกครองตรังกานู  แตพระองคก็ใชอารมณมากกวาความรอบคอบในการจัดการกับ     ขอขัดแยง
ที่มีกับที่ปรึกษา ฮัมฟรียจนตองตัดสินใจสละราชสมบัติ  ฮายี ดราฮมาน ลิมบง ซ่ึงเปน            ผูนํา
ทางศาสนา และผูนําในการตอตานกฎหมายของอังกฤษที่เขามองดูวาเปนวิถีทางของ         พวกนอก
ศาสนา กลาวไดวา ความพยายามของบุคคลทั้งสามในการตอตานการปกครองของอังกฤษไม
ประสบผลสําเร็จ  ขณะที่ชนชั้นปกครองที่พัฒนาตอมานําโดย ดาตุก อามาร (มุขมนตรี) ใชวิธีการ
รอบคอบในการตอตานอังกฤษ ดวยการสนับสนุนใหสงลูกหลานไปศึกษาที่ Sultan Idris Training 
College และปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนาใหมีความทันสมัย  บุคคลที่มีความโดดเดนคนสุดทาย 
คือ ฮัมฟรีย ผูดํารงตําแหนงผูแทนอังกฤษ และที่ปรึกษาอังกฤษ  เขาเปนบุคคลที่นําความ
เปลี่ยนแปลงในดานการบริหารปกครองมาสูตรังกานูเปนอยางมาก โดยเฉพาะการจัดการกับ   
ระบบเจาภาษีนายอากร และระบบสัมปทาน ซ่ึงถือเปนแหลงที่มาของรายไดสําหรับชนชั้นปกครอง
มลายู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 5 
 

พัฒนาการการเมืองการปกครองของกลันตัน ค.ศ. 1909-1941 
 

 การถายโอนอํานาจเหนือรัฐมลายูตอนเหนือจากสยามไปสูอังกฤษตามสนธิสัญญา 
ค.ศ.1909 ทําใหรัฐกลันตันเขาสูความเปนรัฐใตอารักขาของอังกฤษอยางเปนทางการ และรวมเปน
รัฐหนึ่งในบรรดารัฐนอกสหพันธรัฐมลายู ถึงกระนั้นก็ตาม กลันตันมิไดมีอํานาจในการตอรองหรือ
ตานทานการแทรกแซงทางการเมืองจากอังกฤษไดดังที่ผูนํารัฐตรังกานูกระทําในชวงแรกของการ
โอนถายอํานาจ  ความแตกแยกภายในรัฐระหวางผูนํากลุมตางๆที่มีมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 
ประกอบกับสถานะทางเศรษฐกิจที่ออนแอกวารัฐมลายูอ่ืนๆ ทําใหสยามสามารถเขาแทรกแซงใน  
กิจการภายในของรัฐกลันตัน และที่สําคัญไดดําเนินการปฏิรูปการปกครองของรัฐภายใตการแนะนํา
ของอังกฤษมาตั้งแต ค.ศ. 1902 แลว   ดังนั้น เมื่อกลันตันเขาสูระบบการปกครองอาณานิคมของ
อังกฤษอยางเปนทางการ การดําเนินการตางๆเพื่อปฏิรูปการบริหารใหเปนไปในรูปแบบที่อังกฤษ
ตองการจึงเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งตางกับกรณีของรัฐตรังกานูที่ไดศึกษาแลว 
 การศึกษาเกี่ยวกับรัฐกลันตันในอดีต (โปรดดูบทที่ 3) ไดแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการ  
ปกครองของกลันตันในชวงกอนที่จะไดรับอิทธิพลของสยามและอังกฤษ สิ่งที่นาสนใจสําหรับ
ลักษณะการปกครองดั้งเดิมไดแกการที่บรรดาขุนนางและหัวหนาทองถิ่นมีอํานาจมากพอที่จะ   
กดดันสุลตานเพื่อรักษาสิทธิพิเศษที่นํารายไดมาใหพวกเขา นอกจากนี้บรรดาหัวหนาเขตทองถิ่น
รอบนอก (Territorial Chiefs) จะอาศัยอยูในเมืองหลวงและไมเคยเขาไปอาศัยอยูในเขตแดนที่
พวกเขาไดชื่อวามีสิทธิปกครอง1  สภาพการปกครองในระบบจารีตของกลันตันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
เมื่ออังกฤษกับสยามไดทําสนธิสัญญาอังกฤษ-สยาม ป ค.ศ. 1902 (The Anglo-Siamese Treaty 
of 1902)  ซึ่งสยามถือสิทธิเขาควบคุมกิจการตางประเทศของกลันตัน และไดดําเนินการแตงตั้ง         
ที่ปรึกษาซึ่งเปนชาวอังกฤษเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนของสยามในการเปนที่ปรึกษาแกสุลตานแหง   
กลันตัน อังกฤษจะมีสิทธิรวมกับสยามในการแตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา นอกจากนี้ สนธิสัญญา
ฉบับนี้ยังไดระบุไววาผูครองรัฐกลันตันจะอนุญาตหรือใหสัมปทานที่ดินทางการเกษตรไมเกิน 
10,000 เอเคอร หรือพื้นที่เหมืองแรไมเกิน 2,000 เอเคอรใหแกชาวตางชาติไดก็ตอเมื่อไดรับ       
                                                           
 1Chan Su-ming,  “Kelantan and Trengganu 1909-1939,”  JMBRAS  38 (1965) 
: 160. 
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การอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากที่ปรึกษา2 หลังการทําสนธิสัญญาฉบับนี้ สยามไดแตงตั้ง
นายดับเบิลยู เอ เกรแฮม (W. A. Graham) เปนที่ปรึกษาของกลันตัน และมีนาย เอช ดับเบิลยู 
ทอมสัน (H.W. Thomson) เปนผูชวยที่ปรึกษา โดยมีขอตกลงวาเจาหนาที่ทั้งสองคนจะให           
คําปรึกษาแกผูปกครองรัฐทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมมลายู 
 เมื่อเกรแฮมเดินทางมาถึงกลันตัน เขาพบวามีความเฉื่อยชาเกิดขึ้นทุกแหง ตํารวจ            
มีลักษณะเหมือนโจร และศาลกลายเปนที่รวมของคนชรา3 ขณะเดียวกันอํานาจทั้งหมดภายในรัฐ
อยูภายใตการควบคุมของบรรดาลุงทั้ง 7 ของสุลตาน  นอกจากนี้การบริหารงานก็มีการทุจริตมี        
อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย และสุลตานก็มีอํานาจแตเพียงในนาม สภาพดังกลาวนี้สงผลให     เก
รแฮมเริ่มการปฏิรูประบบการปกครองในกลันตันอยางเรงดวนโดยยึดหลักบริหาร 2 ประการ4 คือ 
ประการแรก สรางกลไกการบริหารในหนาที่ที่ปรึกษาของตนเองใหเขมแข็งเพื่อใหมีอิทธิพลเหนือ
สถาบันการเมืองของทองถิ่น ประการที่สอง สนับสนุนค้ําจุนตําแหนงของสุลตานแลกเปลี่ยนกับ
การนําบรรดาเครือญาติของสุลตานเขามามีสวนรวมกับตําแหนงบริหารเพื่อปองกันมิใหเกิดกระแส
ตานทานการปฏิรูป 
 ในดานการปกครอง เกรแฮมดําเนินการจัดตั้งสภาแหงรัฐ (Majlis Mesyuarat Negri) 
ซึ่งมีสมาชิกที่ประกอบดวย สุลตานเปนประธานของที่ประชุม เชื้อพระวงศ ขุนนาง และที่ปรึกษา   
ของรัฐ โดยสภามีหนาที่ในการออกกฎหมาย5 นอกจากนี้เกรแฮมยังไดปฏิรูปดานการเงินดวยการ
จัดตั้งคลังแหงรัฐ โดยมีพระโอรสของสุลตานทําหนาที่ควบคุมหนวยงานนี้ และมีการริเร่ิมนําระบบ

                                                           
 2ชวลีย ณ ถลาง,  ประเทศราชของสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว,  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2541), 169. 
 3Robert Heussler, British Rule in Malaya : The Malayan Civil Service and Its 
Predecessors, 1867-1942 (Oxford : Clio Press, 1981),  49-50. 
 4Clive Kessler,  Islam and Politics in a Malay State : Kelantan 1838-1969 
(Ihaca : Cornell University Press,1978), 49-50. 
 5นิกอับดุลอาซิส บิน ฮายีนิกหะสัน,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัว
และการพัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940, แปลและเรียบเรียงโดย อับดุลเลาะ           
ดือราโอะ (ปตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2542), 9. 
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เงินตราของสเตรตส แซทเทิลเมนตเขามาใชในกลันตัน6  กาวตอไปของการปฏิรูปเกรแฮม เขาไป       
จัดการกับการศาลในค.ศ. 1904  โดยจัดตั้งศาลสูง (High Court) ศาลสวนกลาง (Central Court) 
และศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีมโนสาเร (Court of Small Causes) และมีการออกประมวล
กฎหมายอาญา และแพงขึ้นมาใหม ซึ่งรวมทั้งการออกขอบังคับสําหรับตํารวจ ในสวนที่เกี่ยวของ
กับศาสนาอิสลามมีการจัดตั้งศาลศาสนา (Shari’a Court) แยกออกจากศาลอื่นๆ โดยศาลศาสนา
จะดูแลเกี่ยวกับคดีมรดก การแตงงาน และการหยาราง ซึ่งผูดูแลของศาลศาสนาไดแกอิหมามหรือ
ฮายี ที่ไดรับการศึกษาทางดานกฎหมายศาสนา7 
 กาวตอไป เกรแฮม ไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพื่อชวยในการบริหารงานซึ่งไดแก              
การจัดตั้งหนวยงานตํารวจเพื่อทําหนาที่รักษากฎหมาย  โดยมีสํานักงานใหญอยูที่ โกตา บารู 
และมีการปรับปรุงสภาพของที่คุมขัง จัดตั้งหนวยงานสาธารณูปโภค (Public Work Office)               
คอยดูแลการสรางถนนและสถานที่ราชการ พรอมกันนี้มีการจัดตั้งหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น 
และมีการแบงเขตปกครองออกเปน 5 เขต คือ โกตา บารู (Kota Bharu), บาตู เมิงเกอบัง (Batu 
Mengkebang) หรือ อูลู กลันตัน (Ulu Kelantan), ปาซิร ปูเตะฮ (Pasir Puteh), กัวลา กลันตัน 
(Kuala Kelantan) และกัวลา เลอบิร (Kuala Lebir) ซึ่งแตละเขตอยูภายใตการดูแลของ              
นายอําเภอ  (District Officer)8 ยิ่งไปกวานั้น เกรแฮมยังจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาโดยจัดตั้ง              
โรงเรียนแหงแรก  สําหรับกลันตันใน ค.ศ. 1904 ทําการสอนวิชาการอาน เขียน คณิตศาสตร และ
ภูมิศาสตร โดยใชภาษามลายูเปนสื่อในการสอน แตประชาชนก็ไมคอยสนใจ เนื่องจากพวกเขา         
มักจะสงบุตรหลานไปเรียนและศึกษาคัมภีรอัลกุลอานจากครูสอนศาสนาที่สุเหรา มัสยิด และ      
โรงเรียนปอเนาะ 
 ภายในชวงเวลา 6 ปที่เกรแฮมเขามาดูแลบริหารกลันตัน เขาพบวาอุปสรรคที่สําคัญ            
ที่สุดของการปฏิรูปคือ สัมปทานของบริษัทดัฟฟ  (Duff Development Company)  ซึ่งบริษัทได
                                                           
 6Heussler,  British Rule in Malaya : The Malayan Civil Service and Its 
Predecessors, 1867-1942,  200. 
 7William R. Roff,  “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,” in 
Kelantan : Religion, Society and Politics in aMalay State, ed. William R. Roff (Kuala 
Lumpur : Oxford University Press, 1974), 112 - 113. 
 8Mohamed B. Nik Mohd. Salleh, “Kelantan in Transition : 1891 - 1910,”              
in Kelantan : Religion, Society and Politics in a Malay State, ed. William R. Roff (Kuala 
Lumpur : Oxford University Press, 1974),  45. 
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ครอบครองสัมปทานอยางมากมาย พรอมกับไดรับสิทธิทางการปกครองและการคาภายในเขต
สัมปทาน สิ่งนี้กอความไมพอใจใหแกเกรแฮม ซึ่งมองวาสัมปทานนี้เปนการขัดขวางความกาวหนา
ในการบริหารงานของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องที่บริษัทมีสิทธิเก็บภาษีในเขตสัมปทาน อยางไรก็ตาม            
แมวาจะมีสัมปทานของบริษัทดัฟฟเปนอุปสรรคตอการพัฒนากลันตัน  แตก็ถือไดวาเกรแฮมได           
เขามาปฏิรูปการปกครองของกลันตันใหมีเอกภาพขึ้นมาในระดับหนึ่ง โดยเขาสามารถทําใหบรรดา
เครือญาติของผูปกครองยอมรับสถานะของสุลตานดวยการแลกกับการนําพวกเขามามีสวนรวมกับ
การบริหารงานในหนวยงานที่เกรหมต้ังขึ้นมาเพื่อบริหารงานของรัฐกลันตัน 

 
พัฒนาการภายในของกลนัตันภายใตการปกครองของอังกฤษ 

 
การปฏิรูปการปกครองของกลันตันภายใตระบบที่ปรึกษาอังกฤษ 
 ความเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญเขามาสูกลันตันเมื่ออังกฤษกับสยามมีการทํา         
สนธิสัญญา ค.ศ. 1909 ซึ่งทําใหรัฐกลันตันตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ และมีการลงนาม
สัญญาระหวางอังกฤษกับกลันตันอีกครั้งในปถัดมา มีการแตงตั้งที่ปรึกษา (British Adviser)   
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกสุลตานทุกเรื่องยกเวนเรื่องศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี             
โดยอยูภายใตการดูแลของขาหลวงใหญที่สิงคโปร9 จากจุดนี้ถือไดวาเปนการเริ่มตนการบรหิารงาน
ของรัฐอารักขาภายใตระบบที่ปรึกษา และภายใตการทํางานของเจาหนาที่ชาวอังกฤษที่มาจาก        
สหพันธรัฐมลายู ไดแก ผูชวยที่ปรึกษา (Assistant Adviser) ผูควบคุมสรรพากร (Superintendent 
of Revenue)  ผูควบคุมที่ดิน (Superintendent of Land)  ผูควบคุมตํารวจ (Superintendent             
of Police) ศัลยแพทย (Surgeon)  ผูควบคุมหนวยงานสาธารณะ (Director of Public Works)         
ผูควบคุมทาเรือ (Harbor master) และ เจาหนาที่เก็บภาษีศุลกากร (Customs Officer)10 
 เจาหนาที่ที่กลาวมาทั้งหมดเปนชาวยุโรปและถือวามีจํานวนมากพอสมควร กระนั้น           
ก็ตาม จํานวนเจาหนาที่บริหารงานในรัฐก็ยังไมเพียงพอ เห็นไดจากการที่เจาหนาที่ชาวยุโรป             
หนึ่งคนปฏิบัติหนาที่หลายตําแหนง ยกตัวอยางเชน ดับเบิลยู อี เปปส (W.E. Pepys) ซึ่งเปน           

                                                           
 9สมมาตร เพ็ญสูตร,  “พัฒนาการของกลุมอิสลามนยิมในมาเลเซยีตะวนัออกระหวาง 
ค.ศ. 1900-1957 ” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530), 66. 
 10Heussler, British Rule in Malaya : The Malayan Civil Service and Its 
Predecessors, 1867-1942,  204-205. 
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นายอําเภอ (District Officer) ประจําเขตปาซิร ปูเตะฮ (Pasir Puteh) ตองใชจักรยานเปนพาหนะ
เดินทางไปปฏิบัติงานที่ศาลที่ตั้งอยูอีกเขตหนึ่ง11 หรือการที่ผูชวยที่ปรึกษาอังกฤษตองทําหนาที่   
เปนทั้งผูควบคุมดูแลดานที่ดิน (Superintendent of Land)  ผูพิพากษาของศาลสูง (Judge of 
High Court) และเปนเจาหนาที่ที่ดิน (Land Officer) ไปพรอมกัน  การที่มีจํานวนเจาหนาที่           
ไมเพียงพอทําใหมีความจําเปนตองนําบรรดาสมาชิกราชวงศ และบรรดาผูนําทองถิ่นชาวมลายู            
เขามาทํางานในหนวยงานบริหารปกครองของรัฐ  โดยที่ฝายหลังตองยอมสละสิทธิพิเศษตาม
ระบบประเพณีมาเปนขาราชการมีรายไดเปนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 
 สําหรับการบริหารงานสวนกลางในเมืองหลวงจะมีการจัดตั้งสภาแหงรัฐ (State 
Council) ซึ่งทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร  สภาแหงรัฐจะไดรับการฝกใหทราบถึง
ภาระรับผิดชอบที่มีตอการบริหารรัฐ ในชวงแรกสมาชิกของสภาจะประกอบไปดวยผูนําชาวมลายู 
และเจาหนาที่ชาวมลายูระดับสูง โดยมีสุลตานเปนประธานสภาแหงรัฐ ชวงแรกนี้จะมีสมาชิก 12 คน 
ตอมาเพิ่มเปน 15 คนคือ เปนสมาชิกชาวมลายู 12 คน และอีก 3 คนเปนชาวยุโรป ไดแก ที่ปรึกษา 
(British Adviser) ผูชวยที่ปรึกษา (Assistant Adviser) และที่ปรึกษาดานกฎหมาย (Legal 
Adviser)12  สิ่งที่นาสังเกตคือในกรณีของกลันตัน ที่ปรึกษาชาวอังกฤษจะเปนสมาชิกสภาแหงรัฐ 
โดยตําแหนงซึ่งแตกตางจากตัวแทนอังกฤษในตรังกานูที่ในชวงกอน ค.ศ. 1919 จะตองไดรับ
พระบรมราชานุญาตจากสุลตานใหเขารวมในสภาแหงรัฐ ในการทํางานของสภาแหงรัฐกลันตัน 
เรื่องตางๆ ที่จะนําเขายังในสภาจะมีการนํามาเจรจาปรึกษากันกอนระหวางที่ปรึกษาอังกฤษกับ      
มุขมนตรี (Mentri Besar) ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกอาทิตย นอกจากนี้ มุขมนตรีจะเปนผูแตงตั้ง
เลขาธิการแหงรัฐ (Secretarial of State) ซึ่งเปนผูรับคําสั่งจากมุขมนตรีไปจัดการสงตอไปให            
เจาหนาที่บริหาร (executive officers) 
 ภายใตการบริหารงานของที ่ปรึกษาพรอมกับการชวยเหลือของมุขมนตรี และ         
สภาแหงรัฐ จะทําใหกลันตันมีการพัฒนาในดานตางๆ มากขึ้น สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ มีการสราง
ถนนที่มีความยาวถึง 291 ไมล การสรางทางรถไฟที่เชื่อมกับทางรถไฟของสหพันธรัฐมลายู และใน
ป ค.ศ. 1931 มีการวางโครงการสนามบิน (Aerodrome)13   นอกจากนี้ในเมืองหลวงก็มีการพัฒนา 
 
                                                           
 11Chan Su-ming,  “Kelantan and Trengganu 1909-1939,”  JMBRAS  38  
(1965) : 167. 
 12Ibid. 
 13Ibid., 179. 
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มากข้ึนเมื่อมีการจัดตั้งหนวยงานเทศบาลที่จะเขามาจัดการบริหารงานเกี่ยวของกับการประปา 
อนามัย และการเก็บภาษีจากรานคา  ตอมาใน ค.ศ. 1932 หนวยงานนี้ก็ถูกแบงออกเปน 2 สวน 
คือ หนวยงานเทศบาล และหนวยงานสาธารณสุข  หนวยงานสาธารณสุขจะมีชาวยุโรป 2 คน คือ 
ดอกเตอร เจ ดี  กิมเล็ทท (Dr. J.D. Gimlette) และ ดอกเตอร แอล ดับเบิลยู อีแวนส (Dr. L.W. 
Evans) เขามาชวยดูแลจนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผูคนลงได   นอกจากนี้ในชวงป            
ค.ศ. 1938 ปรากฏวามีโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปอยูในโกตาบารู มีโรงพยาบาลทองถิ่นและราน
ขายยาตามทองถิ่น14 
 ในสวนของการปกครองทองถิ่นจะมีนายอําเภอ (District Officer) เปนผูทําหนาที่      
ปกครองดูแล โดยเนนไปที่เร่ืองการเก็บภาษี และทําบัญชี15 นายอําเภอจะมีฐานะเหมือนหัวหนา
ทองถิ่น (District Chief) ที่ทําหนาที่ปกครองทองถิ่นในอดีต16  การปกครองระดับรองลงไปอยูใน
การดูแลของ โตะ แขวง หรือ กํานัน (Toh Kweng) มาแตเดิม ซึ่งเมื่ออิทธิพลของสยามหมดไป    
โตะ แขวง จะถูกเรียกวาใหมวา เปงกาวา (Penggawa ซึ่งนาจะเทียบไดกับตําแหนงเปงฮูลูของรัฐ
ตรังกานู) พวกเขาจะทําหนาที่เก็บรวบรวมภาษีสงใหกับเจาหนาที่ทองถิ่นและดูแลรักษากฎหมาย 
ความรวมมือของรัฐกับเปงกาวาจะเห็นไดจากการจัดประชุมกลุมเปงกาวาในเขตโกตา บารู          
ในป ค.ศ.1916 และการรวมมือกันรักษากฎหมายอยางเครงครัดในป ค.ศ. 1921 
 สําหรับในดานการศาล ที่ปรึกษาไดกระตุนใหมีการควบคุมศาลและลดอํานาจของ   
ศาลศาสนา (Shari’ a Pourt) ในป ค.ศ. 1911 ควบคูไปกับการปฏิรูปการศาล17  ผูชวยที่ปรึกษาได
เขาดํารงตําแหนงในศาลสูง (High Court) และศาลอุทธรณ (Court of Appeal) นอกจากนี้ยังมี
การตั้งศาลฎีกาซึ่งสุลตานจะนั่งพิจารณาคดีคูกับที่ปรึกษาอังกฤษ มีการจัดตั้งศาลปกครองชั้นสูง 
(Court of Senior Magistrate) พิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรม พินัยกรรมและคดีแพง และ
ศาลปกครองชั้นตน (Court of Magistrates of the first and second Class) และศาลของหัวหนา
                                                           
 14Chan Su-ming, “Kelantan and Trengganu 1909 – 1939,” JMBRAS 38 (1965) 
: 181. 
 15Heussler, British Rule in Malaya : The Malayan Civil Service and Its 
Predecessors, 1867-1942,  205. 
 16Ibrahim Nik Mahmood,  “The To’ Janggut Rebellion of 1915,”  in Kelantan : 
Religion, Society and Politics in a Malay State,  ed.  William R. Roff (Kuala Lumpur : 
Oxford University Press,  1974),  69. 
 17Roff,  “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,”  121. 
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หมูบาน (Court of Penggawa) พิจารณาคดีเกี่ยวกับเร่ืองเล็กๆ นอยๆ สําหรับในสวนเรื่องศาสนา
อิสลามจะอยูภายใตการดูแลของศาลผูนําศาสนา (Court of the Chief Kathi)  เมื่อมองระบบศาล
ทั้งหมดเราจะพบวาที่ปรึกษาจะทําหนาที่เปนผูพิพากษาของศาลระดับสูง  นอกจากนี้ จะมี
เจาหนาที่อังกฤษประจําศาลปกครองชั้นตน  และมีชาวอังกฤษปฏิบัติหนาที่เปนทนายความในศาล
ดวย 
 ควบคูไปกับการปฏิรูปการศาลมีการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการออกกฏหมายซึ่งเปน
หนาที่ของสภาแหงรัฐ กฎหมายจะถูกประกาศใชโดยสุลตานภายใตการใหคําแนะนําของที่ปรึกษา 
ซึ่งสวนใหญหากไมมีความตองการที่จะใชกฏหมายที่เปนลักษณะเฉพาะของกลันตัน กฎหมาย
อังกฤษที่ใชในสหพันธรัฐมลายูจะถูกนํามาใชทันที ในชวงแรก กฎหมายจะออกมาเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยของรัฐในรูปของพระราชบัญญัติ (Enactment) และประกาศ (Notices หรือ 
Persiaran)18  ซึ่งจะเปนการออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูเดิมและออกกฎหมาย
ใหมเพื่อบังคับใชกับหนวยงานของรัฐที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม โดยในป ค.ศ. 1927 มีการจัดทํา
ประมวลกฎหมายและขอบังคับทั้งหมดภายในรัฐ 
 เมื่อมองดูบทบาทของสภาในการออกกฎหมายจะพบวาสมาชิกสภาแหงรัฐไดรับ        
การฝกฝนจนสามารถจัดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อรางกฎหมายที่มีความเหมาะสมตอ            
การปกครองภายในรัฐ และกฎหมายจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (Government 
Gazette) ซึ่งจัดพิมพเปนภาษายาวีพรอมกับแปลเปนภาษาอังกฤษ ตัวอยางกฎหมายที่มี
ความสําคัญ ไดแก กฎหมายที่ดิน ค.ศ. 1926 (Land Enactment of 1926) และกฎหมายเกี่ยวกับ
ไฟฟาค.ศ. 1929 (the Electricity Enactment of 1929) การออกกฎหมายไดกระทําอยางตอเนื่อง              
โดยชวงป ค.ศ. 1921-1927 มีกฎหมายออกมา 45 ฉบับ และชวงป ค.ศ. 1929-1935 มีกฎหมาย    
ออกมา 135 ฉบับ อยางไรก็ตามกฎหมายที่ถือวามีความสําคัญมากก็ไดออกมาในป ค.ศ. 1938 
นั่นคือ กฎหมายที่ดินฉบับใหม19 กาวตอไปของการออกกฎหมายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาสนา 
โดยในชวงทศวรรษ 1930 สุลตานจัดตั้งคณะกรรมาธิการที่ประกอบดวยที่ปรึกษากฎหมาย        
มุขมนตรี และที่ปรึกษากฎหมายอิสลามของกลันตัน (the Mufti Kelantan) ทั้งสามคนชวยกัน           
รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนา ซึ่งไดแกเร่ืองความผิดตอกฎหมายอิสลาม กฏหมายวาดวย
มัสยิด การแตงงานและการหยาราง เปนตน 
                                                           
 18Chan Su-ming,  “Kelantan and Trengganu 1909 - 1939,”  JMBRAS  38  (1965) 
: 171. 
 19Kessler,  Islam and Politics in a Malay State : Kelantan 1838-1969,  68-69. 
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 เร่ืองการศึกษาถือเปนสิ่งที่รัฐใหความสําคัญมากเพื่อจัดเตรียมบุคคลเขาทํางานใน
หนวยงานของรัฐ โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต ค.ศ. 1904 ภายใตการบริหารงานของเกรแฮมแลว  
ตอมารัฐบาลกลันตันภายใตระบบที่ปรึกษาเริ่มใหเงินสนับสนุนการศึกษาที่มัสยิดกลางที่มีการสอน
ทั้งการศึกษาทางโลก และทางศาสนา ในชวงป ค.ศ. 1922-1928 มีการเปดโรงเรียนภาษาพื้นเมือง
เพิ่มมากขึ้นจาก 27 แหง เปน 68 แหง มีโรงเรียนจีน 3 แหง โรงเรียนทมิฬ 14 แหง นอกจากนี้ใน
ป ค.ศ.1928 มีการสงนักเรียนภายในรัฐกลันตัน 8 คน ไปศึกษาตอภายนอกรัฐเพื่อเปนครูและ      
ชางเทคนิคกอสราง (Teacher and Technical)20 อยางไรก็ตามการเปดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
แบบสมัยใหมยังคงมีนอย  ดังนั้นนับแตป ค.ศ. 1928 เปนตนไป รัฐจึงไดเนนไปที่การปรับปรุง    
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนภาษาพื้นเมืองใหดีขึ้น  โดยในป ค.ศ. 1929 มีการฝกสอนใหมี      
ผูตรวจชาวมลายูของโรงเรียน (Malay Inspector of schools) ใหมีคุณภาพมากขึ้น  ปตอมาสุลตาน
ไดใหความสนใจอยางมากตอการศึกษาจนทําใหมีแผนการสรางวิทยาลัยที่มีแนวทางการสอน
คลายคลึงกับวิทยาลัยมลายูที่กัวลา กังซาร (the Malay College at Kuala Kangsar)  แตแผนการนี้
ตองเลื่อนออกไป เนื่องจากรัฐบาลประสบกับปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ตองรอไปจนถึงป ค.ศ.
1936 จึงมีโรงเรียนอังกฤษแหงแรกเกิดขึ้นภายในรัฐโดยตั้งชื่อวาโรงเรียนสุลตานอิสมาอิล (Sultan 
Ismail School)21  สิ่งที่นาสังเกตสําหรับการศึกษาคือ กอนป ค.ศ. 1936 ประชาชนมักจะไมสงบุตร
หลานใหเขาเรียนในโรงเรียนอังกฤษ  แตหลังจากป ค.ศ. 1936 ประชาชนจะชวยเหลือสนับสนุนใน
การสรางโรงเรียนเอกชนที่สอนเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 พัฒนาการที่เกิดขึ้นในรัฐกลันตันภายใตระบบที่ปรึกษาไดสงผลกระทบตอประชาชน
เปนอยางมาก โดยเฉพาะนโยบายการเก็บภาษีที่ดินที่นํามาใชในป ค.ศ. 1915 ยกเลิกการเก็บภาษี
รัชชูปการ และจัดสํารวจที่ดินเพื่อจัดทําโฉนดที่ดิน (land titles) วิธีการนี้จะทําใหประชาชนที่เปน
เจาของที่ดิน และรายไดของชนชั้นปกครองที่เปนผูถือครองที่ดินจํานวนมากลดลง สุลตานเอง
แสดงความไมพอใจตอนโยบายนี้มาก โดยพระองคพยายามกดดันใหเจาหนาที่ที่ดินขยายเขตที่ดิน
ของพระองคในเขตปาซิร โกตา  (Pasir Kota) ออกไปอีก แตก็ถูกเจาหนาที่ปฏิเสธ22 ในที่สุดผลของ
                                                           
 20Chan Su-ming,  “Kelantan and Trengganu 1909-1939,”  JMBRAS  38  
(1965) : 180. 
 21อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัวและ           
การพัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตนั ค.ศ. 1900-1940, 13. 
 22Heussler, British Rule in Malaya : The Malayan Civil Service and Its 
Predecessors, 1867-1942,  206. 
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การบังคับใชการเก็บภาษีที่ดินที่กอใหเกิดการจลาจลในปาซิร ปูเตะฮ การจลาจลในครั้งนั้น           
มีผูนําคือ โตะ ยังกุต (To’ Janggut) ภายใตการสนับสนุนของเองกู เบอซาร (Engku Besar) ซึ่ง      
ครอบครัวของเขาเคยปกครองเขตปาซิร ปูเตะฮ มากอนที่จะถูกแทนที่ดวยนายอําเภอ มีประชาชน
เขารวมกับโตะ ยังกุต ถึงเกือบ 200 คน ตอมาทางรัฐบาลกลันตันรองขอความชวยเหลือไปทาง  
สิงคโปร ซึ่งสิงคโปรจัดสงทหารมา 200 คนจนปราบกบฎไดสําเร็จ และโตะ ยังกุตถูกยิงตาย23 
 ภายหลังการปราบกบฎเรียบรอย ขาหลวงใหญสิงคโปรไดสงเจาหนาที่ไปสืบหาตนตอ
ของการกบฎ มีรายงานวาเปนเพราะการบังคับใชระบบภาษีซึ่งเปนความเห็นที่สอดคลองกับ             
การอธิบายของสุลตานที่แจงตอขาหลวงใหญวาการทํางานของเจาหนาที่เขตเปนตนตอของการ
กอกบฎ  สุลตานเสนอใหยายที่ปรึกษา นายแลงฮัม-คารเตอร (Langham-Carter) ออกจากตําแหนง
ตอขาหลวงใหญถึงสามครั้ง24 จนในที่สุด ขาหลวงใหญยอมตามสุลตานพรอมกับแตงตั้งอาร เจ  
เฟอรเรอร (R.J. Ferrer) เปนที่ปรึกษาคนใหมที่สามารถทํางานสอดคลองกับสุลตาน ในเวลาตอมา
สุลตานออกประกาศผานสภาแหงรัฐใหมีการปรับโทษผูคนที่อาศัยอยูในเขตที่มีการกอกบฏ  โดยให
ครอบครัวขนาดใหญจายคาปรับ $10 ครอบครัวขนาดกลาง $5 และครอบครัวขนาดเล็ก           จาย
คาปรับ $3 คาปรับนี้จะตองชําระภายในเวลา 15 วันนับแตมีการออกประกาศ หากไมชําระ             
จะถูกลงโทษ25 
 
ปญหาเรื่องสัมปทานของบริษัท ดัฟฟ ดิเวลลอปเมนท 
 เร่ืองของบริษัทดัฟฟ ดิเวลลอปเมนท (Duff Development Company) ที่เขามามี      
บทบาทในกลันตันถือเปนเรื่องสําคัญที่ไมสามารถตัดออกไปจากประวัติศาสตรกลันตันในชวงที่     
ตกเปนอาณานิคมของอังกฤษไดเลย บริษัทดัฟฟ จัดตั้งในป ค.ศ. 1900 โดยโรเบิรต ดัฟฟ หลังจาก
ที่เขาไดลาออกจากหนวยงานของสหพันธรัฐมลายู บริษัทนี้ไดเขามาเจรจากับสุลตานกลันตันเพื่อ
ขอสัมปทานที่ดินในกลันตัน ในที่สุดก็บรรลุขอตกลงโดยบริษัทดัฟฟจะไดรับพื้นที่สัมปทาน        
3,000 ตารางไมล  ซึ่งถือเปนที่ดิน 1 ใน 3 ของรัฐ และไดรับสิทธิผูกขาดแรทั้งหมดรวมทั้งสิทธิ
ทางการคาและการปกครองภายในเขตสัมปทาน ขณะเดียวกันสุลตานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงิน 

                                                           
 23J. De V. Allen,  “The Kelantan Rising of 1915,”  JSEAH 9  (1968) : 246. 
 24Cheah Boon Kheng,  “Hunting Down the Rebels in Kelantan, 1991 : The 
Sultan’s “Double Game”,” JMBRAS 68  (1995) : 29. 
 25Mahmood,  “The To’ Janggut Rebellion of 1915,”  82. 
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2,000 ปอนด และหุน 200 หุนในบริษัทดัฟฟ26 หลังจากนั้นบริษัทเริ่มดําเนินการสํารวจแร ยกเลิก
ภาษีรัชชูปการ และจัดตั้งหนวยงานกฏหมายในเขตสัมปทาน 
 หลังจาก ค.ศ.1909 เมื่ออังกฤษแตงตั้งที่ปรึกษาเขามาประจํากลันตัน ทางบริษัทดัฟฟ
ไดสงเสริมการคาขายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแรและการเกษตร และเสนอเขาไปมีสวนรวมใน
การพัฒนาเสนทางรถไฟและการคมนาคมทางน้ําภายในเขตสัมปทานของบริษัท โดยมีการสราง
เรือกลไฟเพื่อใชเดินทางจาก ตุมปท (Tumpat) ไป โกตา บารู และจาก โกตา บารู ไป บาตู               
เมิงกาบัง27 กาวตอไปบริษัทมีโครงการสรางทางรถไฟ แตโครงการนี้ขัดแยงกับแผนปรับปรุง         
การคมนาคม ทางรถยนตและทางรถไฟของรัฐบาลกลันตัน เหตุการณที่เกิดขึ้นสรางความเสียหาย
ใหกับบริษัทดัฟฟและผูถือหุนของบริษัท การเจรจาระหวางบริษัทดัฟฟกับรัฐบาลกลันตันดําเนินไป
อยางจริงจังเกี่ยวกับเร่ืองการสรางทางรถไฟที่จะตองผานดินแดนที่อยูในเขตสัมปทานของ
บริษัทดัฟฟ จนถึงป ค.ศ. 1921 บริษัทดัฟฟกับรัฐบาลกลันตันไดทําสนธิสัญญายกเลิกสัมปทาน (the 
Deed of Cancellation of 1921)  ซึ่ง ดัฟฟ มองวาสัญญาดังกลาว “ไมมีความเหมาะสม กํากวม 
และ           กอใหเกิดปญหา”28 เพราะดัฟฟไมตองการ “สูญเสียสิทธิอํานาจทางเศรษฐกิจในการ
ชักลากไม        การทําเหมืองแรและขุดแร”29 อยางไรก็ตามบริษัทก็ยอมถอนตัวออกจากเขต
สัมปทานเพื่อแลกกับเงินสด 300,000 ปอนด ซึ่งรัฐบาลกลันตันยืมมาจากสหพันธรัฐมลายู 
 ระหวางที่กําลังมีการเจรจาเกี่ยวกับการยกเลิกสัมปทานของบริษัทอยูนั้น ปญหา
ระหวางรัฐบาลกลันตันกับบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรางทางรถไฟทําใหบริษัทดัฟฟดําเนินการ
ฟองรองตอศาลใน ค.ศ. 1910  แตแพคดี ตอมาใน ค.ศ. 1916 บริษัทดําเนินการสูคดีตอโดยเรียกรอง
เงิน 125,000 ปอนด เพื่อแลกกับการสละสิทธิ์ในการสรางถนนใหมาบรรจบกับเสนทางรถไฟ30          
ในเรื่องดังกลาวนี้มีการดําเนินการเจรจาเปนเวลาถึง 2 ป  แตก็ไมสามารถตกลงกันไดจนในที่สุด  
                                                           
 26Salleh,  “Kelantan in Transition : 1891-1910,”  38. 
 27W.A. Graham,  A State of the Malay Peninsula (Glasgow : James Maclehose 
and Sons, 1908), 129, quoted in Ernest LeVos, “Robert W. Duff : A British Seigneur               
in Kelantan,”  JMBRAS 70  (June 1997) : 14. 
 28Ernest LeVos,  “Robert W. Duff : A British Seigneur in Kelantan,”  JMBRAS 
70 (June 1997) : 14. 
 29Ibid. 
 30Rupert Emerson,  Malaysia : A Study in Direct and Indirect Rule (Kuala 
Lumpur : University of Malaya,  1966),  256. 
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รัฐบาลกลันตันยื่นขอเสนอใหบริษัทวาบริษัทดัฟฟจะไดรับเงินสด 12,500 ปอนด และไดรับเงินอีก 
2 งวดๆ ละ 52,500 ปอนด เพื่อแลกกับการสรางทางรถไฟที่ตัดผานเขตพื้นที่สัมปทานของ
บริษัทดัฟฟ31 ดังนั้นชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ. 1916-20 เปนชวงเวลาที่มีการประชุมเจรจากันระหวาง
บริษัทดัฟฟ กับ ดับเบิลยู จี แมกเวลล (W.G. Maxwell) และ เอช ดับเบิลยู ทอมพสัน (H.W. 
Thompson) ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐมลายูพิจารณาเรื่องสัมปทานของบริษัทดัฟฟ 
 ในที่สุดเมื่อถึงป ค.ศ. 1921 คดีของบริษัทดัฟฟกับรัฐบาลกลันตันก็ไดรับการพิจารณา
พิพากษาตามชื่อที่เรียกวา การพิจารณาคดีแหงป ค.ศ. 1921 (The Arbitration Award of 1921)32 
คําพิพากษานี้กําหนดใหรัฐบาลกลันตันจายคาเสียหายใหทางบริษัทดัฟฟ ซึ่งทางบริษัทเรียก      
คาเสียหายเปนเวลา  8 ป เปนเงิน 1,091,269 ปอนด33 แตทางรัฐบาลกลันตันปฏิเสธที่จะยอมรับ
คําตัดสินนี้และไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และ สภาขุนนาง (House of Lords)                
ในประเทศอังกฤษ ในการดําเนินคดีในแตละครั้งบริษัทดัฟฟตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดี       
เปนเงินจํานวนมาก 
 การพิจารณาคดีขั้นสุดทายไดมาถึงในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1925 เมื่อตุลาการได
พิจารณาคดีใหรัฐกลันตันจายคาชดเชยใหบริษัทดัฟฟเปนเงิน 378,000 ปอนด34 ซึ่งเงินจํานวน   
ดังกลาวนี้ ทางรัฐบาลกลันตันไมสามารถหาเงินมาจายได จึงมีการกูยืมจากสหพันธรัฐมลายูเปน
เงินจํานวน 4,125,000 ปอนด โดยไมคิดดอกเบี้ยเปนเวลา 5 ป ซึ่งเงินจํานวนนี้สหพันธรัฐมลายูได
รับมาจากกระทรวงอาณานิคมอีกทีหนึ่ง  ตอมาใน ค.ศ. 1930 มีการทําขอตกลงขึ้นมาใหมเพื่อเปน
การยกเลิกขอตกลงที่มีมากอนหนานั้นทั้งหมด มีการลงนามระหวางรัฐบาลกลันตัน, บริษัทดัฟฟ 
และผูบริหารการรถไฟแหงสหพันธรัฐมลายู  โดยทางบริษัทดัฟฟจะไดรับเงิน 140,000 ปอนด จาก
รัฐบาลกลันตันเพื่อเปนคาสละสิทธิ์ในสัมปทาน และบริษัทดัฟฟจะยอมอยูในฐานะของผูถือครอง 
ที่ดินเชนเดียวกับผูถือครองที่ดินรายอื่นๆ ที่อยูภายใตการอนุมัติของรัฐบาลกลันตัน35    ตอมาอีก 

                                                           
 31Emerson,  Malaysia : A Study in Direct and Indirect Rule, 256. 
 32Chan Su-ming,  “Kelantan and Trengganu 1909-1939,”  JMBRAS  38  
(1965) : 173. 
 33Emerson,  Malaysia : A Study in Direct and Indirect Rule,  257. 
 34Ernest LeVos,  “Robert W. Duff : A British Seigneur in Kelantan,”  JMBRAS 
70 (June 1997) : 15. 
 35Emerson,  Malaysia : A Study in Direct and Indirect Rule,  261 - 262. 
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เพียง 2 ป คือป ค.ศ. 1932 บริษัทดัฟฟตกเปนหนี้อยางมากจนตองเลิกกิจการแตก็มีการฟนกิจการ
ขึ้นมาใหมในปเดียวกันนี้เอง แตบริษัทก็มีสถานะไมเหมือนเดิมที่สามารถสรางแรงกดดันกับ        
รัฐบาลกลันตันได 
 ในภาพรวมจะเห็นไดวา การปฏิรูปการปกครองของอังกฤษและการกระชับอํานาจ             
เขาสูศูนยกลางในรัฐกลันตันนั้นเปนไปอยางราบรื่นกวาในรัฐตรังกานู อุปสรรคสําคัญในกรณีนี้              
ไมไดมาจากผูปกครองชาวมลายู แตกลับมาจากชาวอังกฤษเองคือบริษัทดัฟฟที่ตองการปกปอง            
ผลประโยชนที่เคยไดรับ  อยางไรก็ตาม การที่อังกฤษประสบความสําเร็จในการเขาแทรกแซง            
และดําเนินบทบาทในกิจการภายในของรัฐกลันตันไดคอนขางเต็มที่มาตั้งแตตนทําใหเกิด            
การเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็ว  สงผลตอสังคมมลายูในรัฐนั้น  เราเห็นตัวอยางของการ
ตอตานอยางเปดเผยในกรณีของกบฏที่นําโดย โตะ ยังกุต  แตที่สําคัญกวานั้นคือ การปรับตัวของ
สังคมมลายูตอความเปลี่ยนแปลงอยางสันติ ซึ่งจะสะทอนออกมาในรูปของการยึดศาสนาและ              
เอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนที่พึ่ง  ดังนั้น ผลของการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองในรัฐกลันตัน            
ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การที่ศาสนาอิสลามหยั่งรากลึกและมีความสําคัญตอผูคนในรัฐนี้มากขึ้น  
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงที่ทําการศึกษานี้ไดสืบเนื่องตอมาจนกระทั่งความแข็งแกรงของศาสนาอิสลาม
ในกลันตันไดกลายเปนเอกลักษณของรัฐมาจนทุกวันนี้ 
 

การปรับตัวของสังคมมลายู และบทบาทของศาสนาอิสลาม 
ภายใตการปกครองขององักฤษ 

 
การจัดต้ังสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู (Majlis Ugama dan Isti’adat Malayu) 
 แนวความคิดในการกอตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมอาจจะพอสรุปไดวาเกิดมาจาก  
เหตุผล 3 ประการ  ประการแรกเกิดจากการที่บรรดาอูลามะเริ่มมีความรูสึกวาศาสนาอิสลามมิได
เปนเพียงเรื่องของอดีตแตเปนตัวกําหนดอนาคตดวย พวกเขาจึงมีปฏิกิริยาอยางฉับพลันตอการที่
ตางชาติเขามาแทรกแซงวัฒนธรรมและสังคมของกลันตัน ประการที่สอง คือปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การบริหารงานของอังกฤษที่สงผลกระทบตอศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานการเงิน
ที่เกี่ยวของกับกองทุนอิสลาม (Muhammadan Religious Fund)36 ซึ่งรายไดจากกองทุนนี้ใชเปน
คาใชจายของเจาหนาที่ทางศาสนา เมื่อรัฐบาลออกกฎยกเวนการลงโทษปรับผูไมเขารวมกับกิจกรรม
ทางศาสนาใน ค.ศ. 1914 ก็ทําใหรายไดที่ไดจากคาปรับที่ศาลศาสนา (Shari’a Court) ลดลงไป

                                                           
 36Roff,  “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,”  126. 
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มากจนสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนอิสลาม  ประการที่สาม การเกิดกบฎที่ปาซิร ปูเตะฮ            
ใน ค.ศ. 1915 ภายใตการนําของโตะ ยังกุต  และซึ่งมีเองกู เบอซารกับชนชั้นนําในโกตา  บารู ให
การสนับสนุนดวยทําใหผูนําเการุนนี้ถูกกําจัดออกไปและแทนที่ดวยคนรุนใหมซึ่งกาวขึ้นมามี
อํานาจในการบริหารรัฐ   คนกลุมนี้ซึ่งนําโดยฮายี นิก มาฮมุด (Haji Nik Mahmud)  ตองการจัดตั้ง
หนวยงานที่เปนอิสระจากการควบคุมของที่ปรึกษาอังกฤษ  เหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดผลักดันให
ผูนํารุนใหมหลายคนเสนอตอสภาแหงรัฐใหมีการตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูที่มีหนาที่
บริหารปกครองศาสนาอิสลามในนามของสุลตาน37 ไดแก การจัดการดานคําสอน การประกาศกฏ
และคําตัดสินตางๆ  การแตงตั้งเจาหนาที่ทางศาสนาทั้งหมดและรวมถึงการควบคุมการจัดเก็บ
และใชจายภาษีบํารุงศาสนา38 ดังนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1915 สภาแหงรัฐกลันตันจึงไดมีมติให
จัดตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู โดยใหคําจํากัดความของศาสนาไววา “Ugama” (ศาสนา) 
หมายความถึง     ทุกอยางที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามอันจะนํามาซึ่งผลประโยชนแก
พสกนิกรในรัฐและเปนการเพิ่มพูนความผาสุกใหกลันตัน สวนคําวา “isti’adat Melayu” หมายถึง
การอนุรักษวิถีชีวิตและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ เอาไว  นอกจากนี้สุลตานมูฮัมหมัดที่ 4 ยังใหคํา
นิยามหนาที่ของ              สภาศาสนาและวัฒนธรรมเอาไววา “จะตองยกระดับรัฐกลันตันให
เหมือนรัฐอ่ืนๆ และสมาชิกของสภาตองตระหนักถึงหนาที่ของตน พรอมกับซื่อสัตยตอพระองคใน
ฐานะที่พระองคเปนผูนําของรัฐและผูนําทางศาสนา”39 อยางไรก็ตามสิ่งที่นาสังเกตสําหรับการ
จัดตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นเปนสถาบันการปกครองอิสลามคือ จะไมมีการอาศัยรูปแบบ
ใดๆ ตามแบบสภาของรัฐมลายู หรือในโลกอิสลามทั่วไป สภาศาสนาและวัฒนธรรมนี้ถือเปน
รูปแบบที่ กลันตันสรางขึ้นมาเอง 
 สภาศาสนาและวัฒนธรรมกลันตันมีสมาชิกเริ่มตน 12 คน  โดยเปน อูลามะ 4 คน              
เจาหนาที่ 5 คน (เปนบุคคลสามัญ 2 คน คนชั้นกลาง 2 คน และเชื้อพระวงศ 1 คน) และสมาชิก
อ่ืนๆอีก 3 คน ตัมบิ โอมาร บี ตัมบิ เกอจิก (Tambi Omar b. Tambi Kechik), ฮายี นิก มาฮมุด 
และ ฮายี มูฮัมหมีด บี ฮายี โมฮด ซาลิม (Haji Muhammad b. Khatib Haji Mohd. Said)         
ประธานสภา ไดแก ลูกเขยของสุลตานมูฮัมหมัดที่ 4 คือ เติงกู มูดา ฮัสสัน บี เติงกู มูฮัมหมัด
                                                           
 37Kessler,  Islam and Politics in a Malay State : Kelantan 1838-1969,  54. 
 38William Roff, “Islamic Institutions in Muslim Southeast Asia and congnate 
phenomena in the Indian sub-continent,”  in Islam in Southern Asia : a survey of current 
research, ed. Dietmar Rothermund (Wiesbaden : Franz Steiner,  1975),  10. 
 39Roff,  “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,”  102. 
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(Tengku Muda Hassan b. Tengku Muhammad)40   สภาจะมีการดําเนินงานในลักษณะที่ไมมี 
ผูใดมีอํานาจเด็ดขาด  รายไดของสภามาจากสวนแบง 2 ใน 3 สวน ของสวนแบงเงินบริจาคซากาต 
(Zakat) ที่มีการจายใหสุลตาน ทําใหการเงินของสภาศาสนาและวัฒนธรรมเปนอิสระจากการควบคมุ
ของเจาหนาที่อังกฤษ แตการที่ไมมีการกําหนดหนาที่ของสมาชิกอยางชัดเจนทําใหเกิดความสับสน 
ตองรอจนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1916 สภาแหงรัฐจึงออกรางพระราชบัญญัติที่มีชื่อวา “กฎสําหรับ
สมาชิกของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูกลันตัน”41 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกําหนด     
การดําเนินงานและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาศาสนาและวัฒนธรรม แตอาจกลาวไดวาจาก 
28 มาตราของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเพียง 4 มาตราเทานั้นที่มีความเกี่ยวของกับอํานาจและ     
หนาที่ของสภาศาสนาและวัฒนธรรม ไดแก 
 มาตรา 24 สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูจะควบคุมดูแลมัสยิดและสุเหราทั้งหมด
ในรัฐ รวมถึงบุคคลที่ทํางานในมัสยิดและสุเหราเหลานั้น 
 มาตรา 25 สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูมีหนาที่ดูแล ใหคําแนะนํา และให
ความเห็นดานกฎหมาย (legal fatwa) รวมถึงการบริหารจัดการใหเปนไปตามแบบแผนที่เกี่ยวของ
กับศาสนาอิสลามและกฎหมายอิสลาม เพื่อประโยชนของรัฐและประชาชน 
 มาตรา 26 เกี่ยวกับการทํารายงานประจําปเสนอตอสภาแหงรัฐ ซึ่งเปนการแสดง            
ใหทราบวาการดําเนินงานและอํานาจของสภาศาสนาและวัฒนธรรมจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสุลตาน 
 มาตรา 27 การตัดสินใจดําเนินการของสภาศาสนาและวัฒนธรรมจะตองผาน       
ความเห็นชอบของสภาแหงรัฐ 
 ในชวงแรกของการดําเนินงานสมาชิกของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูทํางาน     
โดยไมไดรับเงินคาตอบแทน ถึงแมวาตอมาสมาชิกทุกคน ยกเวนแตโตะ เกอนาลี (To Kenali) จะมี 
รายไดจากการทํางานอยางอื่น ชวงเวลาปแรกที่มีการจัดตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู              
มีการประชุมถึง 37 คร้ัง ยิ่งไปกวานั้นผูที่มีอํานาจในสภาอยางแทจริงไดแก ฮายี นิก มาฮมุด, ฮายี        
มูฮัมหมัด บี กาติบ โมฮด ซาอิด (Haji Muhammad b. Khatib Mohd. Said), อิหมาม วัน มูฮัมหมัด 
(Imam Wan Muhammad) และ เติงกู อับดุล ราฮมาน (Tengku Abdul Rahman)42 

                                                           
 40Roff, “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,” 133-134. 
 41Ibid., 102. 
 42Ibid., 135. 
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 ขั้นตอนแรกในการปฏิบัติงานของสภาศาสนาและวัฒนธรรมคือการควบคุมการ
จัดเก็บรวบรวมเงินภาษีศาสนาโดยสภาไดบังคับใหอิหมามทั่วทั้งรัฐจัดสง 2 ใน 5 สวนของเงินภาษี
มาใหแกสภา ตอมาในป ค.ศ. 1917 มีการบังคับใหอิหมามจัดสง 7 ใน 8 สวนของภาษีหรือเงิน
บริจาคฟตระฮ (fitrah) ในชวงถือศีลอดใหแกสภา43 ขอกําหนดเหลานี้สรางความไมพอใจใหแก
อิหมาม           จนทําใหในป ค.ศ. 1919 มีการลดสัดสวนเงินบริจาคฟตระฮ ที่มีการจัดสงใหสภา
เหลือเพียง               4 ใน 5 สวน  แตแมวาจะมีการลดสัดสวนลง อิหมามสวนใหญก็ยังคงปฏิเสธ
ที่จะจายสวนแบง            ใหแกสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู ทําใหสภาออกประกาศในป ค.ศ.
1924 กําหนดบทลงโทษอิหมามที่ไมจายสวนแบงซากาต และฟตระฮ ดวยการไลออกและ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ตอมา             ในป ค.ศ. 1927 สภาไดแตงตั้งผูตรวจสอบภาษี (tax 
inspector) ทําใหสภาศาสนาและวัมนธรรมมลายูประสบความสําเร็จในการบังคับใหอิหมามมอบ
สวนแบงของภาษีศาสนา44 รายไดจาก         การเก็บภาษีศาสนาถือเปนเงินจํานวนมากเมื่อดูจาก
จํานวนเงินที่ไดจากการจัดเก็บซากาต และ           ฟตระฮ   ในปแรกที่มีการจัดเก็บ โดยเก็บเงิน
บริจาคซากาต ไดไมนอยกวา $10,515-29,000 และฟตระฮ เก็บได $18,71245 
 ภายใตการดําเนินงานของสภาศาสนาและวัฒนธรรมกลันตัน สถานะของอิหมาม             
จะกลายเปนเพียงชาวบานที่ไดรับการจายเงินนอยนิดเพื่อทํางานรับใชชนชั้นสูงที่ควบคุมดูแลสภา 
สถานะของอิหมามจะยิ่งตกต่ํามากขึ้นเมื่อมีการทบทวนแกไขกฎหมายสภาศาสนาและวัฒนธรรม
ใน ค.ศ. 1938 (The Revise Majlis Ugama Act of 1938)46  ซึ่งยกเลิกสัดสวนของเงินที่มอบใหแก
สุเหรา (เงินสวนนี้ไมสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนจากเงินรายไดของอิหมาม) อยางไรก็ตาม
สภาศาสนาและวัฒนธรรมไดมอบอํานาจใหอิหมามมีสวนแบงจากเงินบริจาคฟตระฮเพิ่มข้ึนเพื่อ
ทดแทนสัดสวนของเงินภาษีอ่ืนๆที่เสียไป  กลาวไดวาเมื่อถึงชวงปลายทศวรรษ 1930 สภาศาสนา
และวัฒนธรรมมลายูมีความมั่นคงทางการเงินอยางมากพอสมควร และกฎหมายป ค.ศ. 1938 ถือ
เปนการลดความเปนอิสระของอิหมามในการเก็บและจัดสงเงินภาษีใหแกสภาไดอยางสมบูรณ 
 การศึกษาถือเปนสิ่งที่สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูใหความสําคัญ โดยในป 
ค.ศ. 1916  ผูนําของสภาศาสนาและวัฒนธรรมยื่นเรื่องเสนอตอสุลตานมูฮัมหมัดที่ 4 วา สภาจะ
ขออนุญาตแตงตั้งผูที่จะมาแปลหนังสืออาราบิคเปนภาษามลายูเพื่อเผยแพรความรูที่เปนประโยชน     
                                                           
 43Kessler, Islam and Politics in a Malay State : Kelantan 1838-1969, 55. 
 44Ibid., 197. 
 45Roff, “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,” 137. 
 46Kessler, Islam and Politics in a Malay State : Kelantan 1838-1969, 198. 
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ตอการบริหารและการปฏิบัติภารกิจของรัฐ พรอมกับขออนุญาตเปดโรงเรียนในโกตา  บารู ซึ่งสภา
ศาสนาและวัฒนธรรมมลายูเปนผูออกคาใชจาย โดยโรงเรียนแหงนี้จะใหการศึกษาทุกรูปแบบ             
ไมเฉพาะแตเรื่องศาสนาเทานั้น จุดประสงคของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูในการจัดตั้ง        
โรงเรียน ก็เพื่อใหเปนแหลงผลิตบุคลากรที่จะเขามาชวยเหลือในดานการปกครองและการศึกษา           
ที่จะขยายตัวออกไปทั่วทั้งรัฐ47 
 ในป ค.ศ. 1918 สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูไดจัดตั้งโรงเรียนที่เรียกวา มาดรา
ซะฮมูฮัมมาดี (Madrasah Muhammadi)48 มีผูเขาศึกษา 31 คน ตอมาก็มีนักเรียน 30 คนลาออก
จากโรงเรียนพื้นเมืองของรัฐเพื่อมาศึกษาที่นี่ ในปตอมาสภาศาสนาและวัฒนธรรมไดเปดโรงเรียน    
พื้นเมืองเพิ่มข้ึนในเขตปาซร ปูเตะฮ, ปาซิร มาส (Pasir Mas) และ กัมปุง กูตัน (Kampong Kutan)  
การศึกษาตามระบบของสภาศาสนาและวัฒนธรรมถือไดวาประสบความสําเร็จ มีการใหทุน      
นักเรียนไปศึกษาตอยังสิงคโปร หรือที่วิทยาลัยมลายู ที่กัวลากังซาร (Malay College at Kuala 
Kangsar)49 โดยในป ค.ศ. 1920-21 มีนักเรียนไปศึกษาตอถึง 9 คน ควบคูไปกับการพัฒนาดาน
การศึกษา สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูไดจัดตั้งโรงพิมพขึ้นใน ค.ศ. 1917 ชื่อวา มัตบาอะฮ  
มัจลิส อูกามะ (Matba’ah Majlis Ugama) และผลิตงานวรรณกรรม งานเกี่ยวกับหลักและคําสอน
ของศาสนาอิสลาม  ตอมาในป ค.ศ. 1918 สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูตีพิมพนิตยสารรายปกษ 
ชื่อวา เปงกาโซฮ (Pengasoh) ซึ่งเนนในเรื่องศาสนาและมี โตะ เกอนาลี เปนบรรณาธิการ                 
คนแรก50 
 อยางไรก็ตามแมวาสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูจะไดพัฒนาดานศาสนาไปมาก
พอควร แตยังคงมีผูวิจารณการดําเนินงานของสภาโดยเฉพาะเรื่องการใชเงินบริจาคซากาต และ     
ฟตระฮ ที่ถูกวิจารณโดย ฮายี วัน มูซา (Haji Wan Musa) วาใชเงินเหลานี้เพื่อสรางมัสยิดที่มี  

                                                           
 47Roff, “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,” 143. 
 48อับดุลเลาะ  ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัวและ           
การพัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940, 13. 
 49Roff, “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,” 144. 
 50Abdul Rahman Al-Ahmadi, “Notes Toward a History of Malay Periodicals in 
Kelantan,”  in Kelantan : Religion, Society and Politics in a Malay State,  ed.  William R. 
Roff (Kuala Lumpur : Oxford University Press,  1974), 172. 
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ราคาแพงในโกตา บารู51 ตอมาในป ค.ศ. 1919  ฮายี วัน อับดุลละฮ บี อับดุล ซามัด (Haji Wan 
Abdullah b. Abdul Samad) ไดยื่นรายชื่อประชาชนไมนอยกวา 500 คนเสนอตอที่ปรึกษาอังกฤษ
วาสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูไมมีความเหมาะสมตอการจัดการกับการจัดเก็บภาษี
ศาสนาและยังนําภาษีที่จัดเก็บไปใชจายในสิ่งที่ละเมิดตอกฎหมายอิสลาม52 จากขอวิจารณ         
ที่เกิดขึ้นนี้ทําใหสภาศาสนาและวัฒนธรรมตองยืนยันหนาที่ของตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยในป 
ค.ศ. 1919  ดาโตะศรี ปาดูกา (Dato Sri Paduka) ไดเสนอจุดประสงคของการกอต้ังสภาศาสนา
และวัฒนธรรมใหสุลตานรับทราบเพื่อจะไดประกาศใหประชาชนของกลันตันรับทราบตอไป โดย
เอกสารฉบับนี้มีชื่อวา Pemberitahu Berkenaan Dengan Tujuan di-Himpunkan Wang Majlis 
Ugama Islam dan Jalan Membelanjakan-nya (A Notice Concerning the Aim of Majlis 
Ugama Collections and Their Disbursement)53 เปนการจัดทํารายการของกิจกรรมที่เปน
ภารกิจของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูกระทํา ไดแก 
 1. การกอสรางมัสยิดขนาดใหญและแข็งแรงในโกตา บารู โดยมีมูลคาไมนอยกวา 
$300,000 
 2. จัดระบบศาสนาและโรงเรียน รวมถึงขยายการศึกษาออกไปสูชนบทและขอบเขต
ศาสนา (Mukim) ทุกแหง 
 3. พัฒนาความรูในความหมายของการกอต้ังสํานักพิมพและแปลงานภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอารบิคเปนภาษามลายู เชน การออกนิตยสารเปงกาโซร 
 4. สรางมัสยิดในเมืองที่มีความตองการ 
 5. จายเงินเดือนใหครูที่ไปสอนตามโรงเรียนและมัสยิดในชนบท 
 6. ปรับปรุงสวัสดิภาพ ความเปนอยูของรัฐและคนในรัฐโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับศาสนาอิสลาม 
 7. ไมแทรกแซงเกี่ยวกับสวนแบงซากาต และฟตระฮ ของอิหมามในชนบท 

                                                           
 51Muhammad Salleh B. Wan Musa (With S. Othman Kelantan),  “Theological 
Debates : Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His Family,”  in Kelantan : Religion, Society 
and Politics in a Malay State,  ed.  William R. Roff (Kuala Lumpur : Oxford University 
Press,  1974), 157. 
 52Kessler, Islam and Politics in a Malay State : Kelantan 1838-1969, 55. 
 53Roff, “The Origins and Early Years of the Majlis Ugama,” 148. 
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 8. ฝากเงินของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูไวที่คลังแหงรัฐและใหมีการ
ตรวจสอบบัญชีทุก 6 เดือน 
 9. การทําใหประชาชนตระหนักถึงความแข็งแกรงและพัฒนาการของสภาศาสนา
และวัฒนธรรมที่จะอยูคูไปตราบนานเทาที่ชื่อของกลันตันยังคงมีอยู 
 
บทบาทของนักปราชญอิสลามกลันตันภายใตระบบที่ปรึกษาอังกฤษ 
 กอนจะกลาวถึงบทบาทของนักปราชญอิสลามกลันตัน เราควรรับทราบกอนวา        
แนวความคิดทางศาสนาอิสลามไดมีการพัฒนามาโดยตลอดนับตั้งแตศาสนาอิสลามไดเขามาสู    
กลันตันในคริสตศตวรรษที่ 13 -14  และไดเผยแพรไปสูประชาชนในเวลาตอมาเมื่อศาสนาอิสลาม
เริ่มวางรากฐานไดมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะในปตตานีและกลันตัน  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19     
มีนักปราชญหลายทานที่มีบทบาทที่โดดเดนในดานการสอนศาสนาแตในที่นี้จะขอกลาวถึง     
ทานที่ชื่อวา ฮายี อับดุล ซามัด บี โมฮด ซัลเละฮ (Haji Abdul Samad b. Mohd. Salleh) หรือ      
รูจักกันในนาม ตวน ตาบัน (Tuan Tabal)54 ทานไดรับการศึกษาจากโรงเรียนปอเนาะปตตานี            
หลังจากนั้นศึกษาตอที่เมกกะ และไดศึกษากับนักปราชญนิกายซูฟ ทานมีความเชี่ยวชาญในวิชา
กฎหมายอิสลาม หลักความเชื่อในพระเจาและวิชาจริยศาสตร ทานไดจัดวางรากฐานวิชา           
จริยศาสตรในกลันตันจนทําใหงานเขียนในเรื่องกฎหมายอิสลามของทานถูกนําไปใชแกปญหา    
ขอขัดแยงดานกฎหมายอิสลาม ลูกศิษยของทานที่มีชื่อเสียงคือ ฮายี วัน มูซา ซึ่งเปนบุตรชาย,  
โตะ เกอนาลี, มุฟตี ฮายี วัน ดาอุด (Muffi Haji Wan Daud) และ ฮากิม ฮายี นิก อับดุลละฮ 
(Hakim Haji Nik Abdullah)  
 สําหรับพัฒนาการทางแนวความคิดอิสลามในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 มีการพัฒนา
อยางกาวหนา โดยบรรดานักปราชญที่มีความโดดเดนและมีบทบาทในคริสตศตวรรษที่ 20 เชน 
โตะ เกอนาลี, ฮายี วัน มูซา (Haji Wan Musa), ฮายี อิบราฮิม (Haji Ibrahim) และ ฮายี  นิก             
มาฮมุด จะมีการศึกษากับนักปราชญที่มีชื่อเสียงที่สุดทานหนึ่งนั่นคือ ฮายี วัน อะหมัด บิน            
มูฮัมมัด เซน บิน มุสตาฟา บิน มูฮัมมัด อัลฎอนี (Haji Wan Ahmad bin Muhammad Sain bin 
Muhammad Alkani) ทานเปนนักปราชญที่สอนศาสนาอยูที่เมกกะ โดยทานใหความสนใจ            
ในการบรรยายวิชาทางการเมืองทําใหมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก แนวคิดทางศาสนาของปราชญใน    
กลันตันที่สําคัญในชวงนี้คือ “ชะหวาลียุลเลาะห”  ซึ่งเปนแนวคิดในการกลับไปศึกษาอัลกุรอาน

                                                           
 54Musa ,  “Theological Debates : Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His Family,”  
157. 
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เพื่อจะไดรับการชี้นําทางศาสนาที่ถูกตองและเที่ยงตรง นักปราชญอีกทานหนึ่งคือ เมาลานา         
อุไบดิลละฮ อัลซินดี้ (Mualana Ubaidillah Alsindi) เปนนักปราชญของอินเดียที่ทําการตอสู
เพื่อใหรัฐอิสลามอยูในประเทศอินเดียตลอดไป จนถูกรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษเนรเทศออกจาก
ประเทศ55 
 เมื่อเขาสูทศวรรษที่ 20 มีนักปราชญที่มีความสามารถเกิดขึ้นในรัฐกลันตันหลายคน 
ซึ่งบรรดานักปราชญเหลานี้จะเปนผูสรางความเคลื่อนไหวในดานแนวคิดอิสลามและกอใหเกิด
ความกาวหนาในดานการบริหารปกครองเพื่อพัฒนารัฐกลันตัน ดังนั้นเราจําเปนตองทราบภูมิหลัง
ของบรรดานักปราชญอิสลามที่มีบทบาทโดดเดนในกลันตัน บรรดานักปราชญอิสลามเหลานี้ไดแก 
 1.  โตะ เกอนาลี (To Kenali) ทานมีชื่อจริงวา มูฮัมหมัด ยูโซฟ (Muhammad Yusof)56 
บิดาของทานเปนชาวนา ทานไดรับการศึกษาที่โกตา บารู ณ มัสยิดกลางซึ่งมีอาจารยสอนศาสนา
และผูมาศึกษาหลายคนที่มาจากทั่วกลันตัน ทานไดรับการศึกษาจาก ฮายี นิกอิสมาแอล (บิดา
ของ ฮายี นิก มาหมุด ที่ตอมาไดเปนหัวหนาคณะมนตรีของกลันตันในชวงป ค.ศ. 1915-1945)             
มีเพื่อนเรียนดวยกันคือ อิดริส บิน ฮายี ฮัสซัน (Idris bin Haji Hassan) ซึ่งตอมาเปน                     
ที่ปรึกษากฎหมายแหงรัฐ (State Mufti) หลังจากนี้ทานเดินทางไปศึกษาศาสนาที่เมกกะ เมดินา 
และไดโร ตอมาในป 1908 ทานเดินทางกลับกลันตันหลังจากที่จากไปนานถึง 22 ป ทานไดสอน
ศาสนา ความรูที่บานของทานจนทําใหเกิดโรงเรียนปอเนาะอยูรอบๆ บานของทาน หลังจากนั้น
ทานไดไปสอนศาสนาที่ โกตา บารู โดยการชักชวนของหัวหนาคณะมนตรี (ฮายี นิก มาหมุด)            
หลังจากใชเวลา 5 ปที่มัสยิดโกตา บารู ทานก็กลับมาสอนศาสนาที่บริเวณบานของทาน และ            
เสียชีวิตเมื่อ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 193357  โตะ เกอนาลี ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการ
บริหารงานในรัฐกลันตันในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 เพราะทานไดดํารงตําแหนงหลายตําแหนง 

                                                           
 55อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัวและการ
พัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940,  46-48. 
 56Abdullah Al-Qari B. Haji Salleh,  “To’Kenali : His Life and Influence,”  in 
Kelantan : Religion, Society and Politics in a Malay State,  ed. William R. Roff (Kuala 
Lumpur : Oxford University Press,  1974),  88. 
 57อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัวและการ
พัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940,  26. 
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ไดแก หัวหนาหนวยงานการศึกษาอิสลามของรัฐ สมาชิกของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูกลัน
ตัน และเปนบรรณาธิการของนิตยสารเปงกาโซร58 
 2.  ฮายี นิก มาฮมุด (ดํารงตําแหนง มุขมนตรีกลันตัน ป ค.ศ. 1915-1945) ทานไดรับ
การศึกษาจากบิดาของทาน คือฮายี นิก อิสมาอิล ตอมาไดเดินทางไปศึกษาที่เมกกะพรอมกับ  
โตะ เกอนาลี หลังจากกลับจากเมกกะทานไดดํารงตําแหนงทางการบริหาร จนทําใหไมมีเวลามา
สนใจดานการสอนศาสนาเทาที่ควร แตผลงานสําคัญของทานที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม คือ 
การจัดตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายูกลันตัน  ซึ่งทานไดรับการแนะนํามาจากโตะ เกอนาลี 
โดยมีจุดประสงคเพื่อทําใหการบริหารงานกิจการทางศาสนาใหมีความสอดคลองกับสถานการณ
ของรัฐ กลันตันที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มาพรอมกับการเขามาของการปกครองแบบ            
ที่ปรึกษาอังกฤษ นอกจากนี้ทานยังเขียนตําราเกี่ยวกับปญหาทางศาสนา ไดแก ตาํราปารตรีะหเซยี 
(แนวทางแหงความลี้ลับ) และตํารา ตาโญะกือมูลียาอัน (ความมีเกียรติ)59 
 3.  ฮายี วัน มูซา (ป ค.ศ. 1874-1937) เปนบุตรของ ฮายี อับดุล ซามัด บี โมฮด ซัล
เละฮ (หรือ ตวน ตาบัน) ไดรับการศึกษาจากบิดาของทานในขั้นปฐม ตอมาไดเดินทางไปศึกษาที่
เมกกะเปนเวลาหลายป พรอมกับไดศึกษากับอาจารยที่มีชื่อเสียงคือ ฮายี วัน อาฮมัด ปตตานี (Haji 
Wan Ahmad Pattani) ในป ค.ศ. 1908 หลังจากกลับมาจากเมกกะทานไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาของรัฐกลันตัน (Muffi of Kelantan) ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดของการบริหารงานศาสนา60 
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของทานเกี่ยวกับคําพิพากษาทางศาสนากอใหเกิดความไมพอใจ
หลายประการแกบรรดาอูลามะ นอกจากนี้ทานยังมีการวิจารณการใชเงินบริจาคซากาต และ             
ฟตระฮของสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู  พรอมกันนี้ทานมีความขัดแยงกับสุลตานมูฮัมหมัดที่ 4
เร่ืองมรดกจนทําใหทานตองลาออกจากการเปนผูพิพากษา  นับจากชวงเวลานี้จนถึงป ค.ศ. 1920 
ทานตองเดินทางไปในสถานที่หลายแหงโดยเฉพาะที่ตรังกานู ซึ่งทานไดรับการตอนรับอยางอบอุน
จากหัวหนาคณะมนตรีตรังกานู  ทานเดินทางกลับกลันตันในป ค.ศ. 1920 เมื่อสุลตานมูฮัมหมัด        

                                                           
 58Salleh,  “To’Kenali : His Life and Influence,”  93. 
 59อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัวและการ
พัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940,  45-46. 
 60Musa, “Theological Debates : Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His Family,”  
157. 
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ที่ 4 สิ้นพระชนม   ฮายี วัน มูซาไดเสนอแก บรรดาสมาชิกราชวงศวาควรใหบรรดาลูกหลานของ
ราชวงศกลันตันไดรับการศึกษา มิฉะนั้นอํานาจของพวกเขาจะเสื่อมถอย61 
 4.  ฮายี นิก อับดุลละฮ (Haji Nik Abdullah ป ค.ศ.1900-1935) เปนบุตรของฮายี วัน   
มูซา ทานไดรับการศึกษาจากบิดาของทานและจากโตะ เกอนาลี ไดศึกษาเรื่องปรัชญากับ อาบู 
อับดุลละฮ ซาอิด ฮัสสัน บี นูร ฮาซัน อัล-กอราซานี แหง ดีโอแบนด (Abu Abdullah Sa’id 
Hassan b. Nur Hasan al-Khorasani of Deoband) ที่เขามาอาศัยในกลันตันชวงเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 162 ตอมาไดเดินทางไปศึกษาที่เมกกะพรอมกับเสาะหาครูสอนที่มีความสามารถจนไดพบกบั 
เมาลานา อุไบดิลละห อัลซินดี้ และไปศึกษาตอที่อียิปตกับ มูฮัมหมัด ราชิด ริดา(Muhammad 
Rashid Rida)63 ตอมาทานเดินทางกลับกลันตันโดยมีประชาชนมาตอนรับอยางยิ่งใหญ 
ขณะเดียวกันกลุมราชวงศก็ใหการตอนรับเปนอยางดีจนทําใหทานไดเปนที่ปรึกษาของรายาแหงก
ลันตัน (Tengku Ibrahim) ความโดดเดนของทานทําใหเกิดการเสนอชื่อทานแขงขันกับบุตรชาย
ของ            หัวหนาคณะมนตรีเพื่อดํารงตําแหนงที่ปรึกษากฎหมาย แตทานก็ไดเสียชีวิตลงกอน
เมื่อป ค.ศ. 1935 
 บรรดานักปราชญทางศาสนาอิสลามทั้ง 4 ทานถือเปนบุคคลที่เขามามีบทบาทอยาง
มากตอการทําใหศาสนาอิสลามในกลันตันมีความเคลื่อนไหวและมีพัฒนาการดานแนวความคิด
เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติของศาสนาอิสลาม โดย To Kenali และ Haji Nik Mahmood เปนผูกอต้ัง             
สภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู64 ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับเร่ืองทางศาสนาทั้งหมด และมี     
จุดประสงคเพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนดานศาสนาอิสลาม ไดแก เรื่องกองทุนภาษีศาสนา 
กองทุนปยตุลมาล (กองทุนกลาง) เรื่องวากัฟ (สาธารณประโยชน) และการเผยแพรนิตยสาร
เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา อยางไรก็ตามสภาศาสนาและวัฒนธรรมก็ถูกวิพากษโดย ฮายี วัน มูซา ซึ่ง
มองวาสภานําเงินภาษีไปใชผิดหลักศาสนา ทําใหเกิดความคิดที่ขัดแยงกันระหวางสมาชิกของ
สภาศาสนาและวัฒนธรรมกับ ฮายี วัน มูซา ในสวนความสนใจของ โตะ เกอนาลี และฮายี นิก 
                                                           
 61Musa, “Theological Debates : Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His 
Family,” 158. 
 62Ibid., 161. 
 63อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวฒันาการของปวงปราชญกลนัตัน : การกอตัวและการ
พัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940,  36. 
 64ดูรายละเอียดใน William R. Roff,  “The Origins and Early Years of the Majlis 
Ugama,”  101-152. 
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มาฮมุด ทานทั้งสองไดใหความสนใจเปนอยางมากตอเร่ืองการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ   แตพวกทานก็ไดแยกเรื่องศาสนาออกไปเมื่อมีการวิเคราะหดานการเมือง 
 ความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษาศาสนาในกลันตันมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อ               
ฮายี นิก อับดุลละฮ เดินทางกลับมาถึงกลันตันในชวงป ค.ศ. 1934 ซึ่งเขาไดรับการตอบรับเปน
อยางดีทั้งจากราชวงศและประชาชนซึ่งมองวาทานกลายเปนความหวังสําหรับแนวทางของอิสลาม
ภายในรัฐกลันตัน หลักคําสอนของทานไมไดมีการปฏิเสธหลักคําสอนของระบบทางโลก แตตองอยู
ภายใตการควบคุมของศาสนา โดยทานมองวาระบบโรงเรียนมลายูของสภาศาสนาและวัฒนธรรม
มลายู ที่ผลิตนักศึกษาไปทํางานในระบบการบริหารราชการตะวันตกในกลันตัน เปนการทําให              
จริยธรรมของชาวมลายูกลันตันตกต่ําลงมาก65  ดังนั้น เมื่อมองถึงการสอนของ ฮายี นิก อับดุลละฮ 
จะพบวาทานไดสอนไปในแนวทางที่มีการตอตานรูปแบบการบริหารการเมืองและการปกครองใน   
กลันตัน แตทานก็มิไดถูกขัดขวางจากเจาหนาที่อังกฤษที่อยูในกลันตัน66 ซึ่งอาจเปนไปไดวา      
เจาหนาที่อังกฤษไมเขาใจแนวคําสอนนี้และคําสอนนี้ก็มิไดแพรกระจายไปสูประชาชนกลันตัน
อยางกวางขวางมากพอที่จะทําใหเกิดการตอตานอังกฤษ 
 อยางไรก็ตามภายใตการมีนักปราชญทางศาสนาที่มีความโดดเดนหลายทานในตน
คริสตศตวรรษที่ 20 ทําใหเกิดความขัดแยงทางแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม 
กลุมนักปราชญนิกายซูฟ ไดแก ฮายี นิก มาฮมุด มุขมนตรี และ ฮายี อิบราฮิม กลุมที่สองเปน  
กลุมที่วิพากษนักปราชญนิกายซูฟ นําโดย ฮายี วัน มูซา67 ความขัดแยงของทั้งสองกลุมจะมีใน
หลายๆ เร่ือง เชน เร่ืองการกอสรางมัสยิด ซึ่ง ฮายี วัน มูซา วิจารณสภาศาสนาและวัฒนธรรม
มลายูนําเงินบริจาคซากาต มาใชผิดหลักอิสลาม ปญหาเรื่องทรัพยสินสาธารณะประโยชน ปญหา        
อุศอลลี (คํากลาวกอนการละหมาด) ปญหาเกี่ยวกับการนอนในหลุมฝงศพของนักปราชญอิสลาม
กอนที่จะฝงศพ และประเด็นขอขัดแยงที่โดงดัง นั่นคือปญหาเรื่องน้ําลายสุนัข 

                                                           
 65Musa, “Theological Debates : Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His 
Family,”  164. 
 66อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตัน : การกอตัวและการ
พัฒนาแนวคิดอิสลามในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1900-1940,  85. 
 67เร่ืองเดียวกัน.   
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 การโตแยงในเรื่องน้ําลายสุนัขมีขึ้นในป 193768 เปนเรื่องที่มีการเสนอวาใหอนุญาตให
ชาวมุสลิมสามารถเลี้ยงสุนัขและจับตองน้ําลายของมันไดโดยไมจําเปนตองชําระลางถาหากเปน
การเลี้ยงสุนัขเพื่อทําหนาที่เฝาบาน มีการเสนอเรื่องนี้ไปใหแกรายากลันตัน เติงกู อิบราฮิม (Tengku 
Ibrahim) แตเร่ืองนี้ถูกตอตานเปนอยางมากจากอูลามะที่มีอิทธิพล 2 คน คือ ฮายี อิบราฮิม ยูโซฟ 
(Haji Ibrahim Yusof) และ ฮายี อาฮมัด มาฮิร (Haji Ahmad Mahir)69  ในที่สุด สุลตานอิสมาอิล     
จึงจัดใหมีการโตวาทีเพื่ออภิปรายเรื่องนี้ที่พระราชวัง โดยมีองคสุลตาน รายากลันตัน และชนชั้นสูง  
ทั้งหมดของรัฐเขาฟง ผูอภิปรายแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกประกอบดวย ฮายี วัน มูซา, ฮายี    
อับบาส ตาฮา (Haji Abbas Taha) และ ดอกเตอร บูรฮานุดดิน มูฮัมหมัด นอร (Dr. Burhanuddin 
Muhammad Noor)70 กับกลุมที่สองประกอบดวย ฮายี อิบราฮิม ยูโซฟ, ฮายี  อาฮมัด ตาฮิร (Haji 
Ahmad Tahir), ฮายี อาฮมัด อับดุล มานาน (Haji Ahmad Abdul Manan) และ ฮายี อับดุลละฮ       
ตาฮิร (Haji Abdullah Tahir)71 หลังเสร็จส้ินการอภิปรายสุลตานอิสมาอิลไดใหประชาชนเปน          
ผูตัดสินวาจะเลือกแนวทางใด ซึ่งปรากฎวาแนวคิดของทั้งสองกลุมเปนที่ยอมรับแกประชาชน 
 การศึกษาในระบบอิสลามหรือที่เรียกวาการศึกษาแบบปอเนาะ (pondok) ถือเปน
สถาบันสําคัญสําหรับนักปราชญอิสลามในการถายทอดความรู แนวคิดอิสลามใหแกบรรดา      
นักเรียน กลาวไดวารูปแบบการศึกษาแบบปอเนาะในกลันตันไดรับอิทธิพลมาจากระบบการศึกษา
วิชาศาสนาของมัสยิดอัล-ฮะ-รอม ในเมกกะ ซึ่งจัดการศึกษาขึ้นตามสุเหราและมัสยิด72  สําหรับใน         
กลันตันการสอนดวยระบบปอเนาะจะสอนโดยบรรดานักปราชญที่โดดเดน เชน ฮายี วัน มูซา และ
                                                           
 68ดูรายละเอียดใน William R. Roff,  “Whence Cometh the Law? Dog Saliva in 
Kelantan, 1937,”  Comparative Studies in Society and History : An International Quarterly 
24  (April 1983)  :  323 - 338. 
 69Musa, “Theological Debates : Wan Musa b. Haji Abdul Samad & His 
Family,”  160. 
 70ตอมาเปนประธานพรรค PMIP (PAN-Malayan Islamic Party) ดูรายละเอียดใน 
สมมาตร เพ็ญสูตร, “พัฒนาการของกลุมอิสลามนิยมในมาเลเซียตะวันออกระหวาง ค.ศ. 1900-1957,”  
153 -157. 
 71William R. Roff, “Whence Cometh the Law? Dog Saliva in Kelantan, 1937,” 
Comparative Studies in Society and History : An International Quaterly 24 (April 1983) :  325. 
 72ดูรายละเอียดใน Robert L. Winzeler,  “Traditional Islamic Schools in Kelantan,”  
JMBRAS 48  (1975) :  91-103. 
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โตะ เกอนาลี สถานที่สอนที่มีชื่อเสียงมากในกลันตันคือ มัสยิดกลาง มูฮัมมาดี โกตา บารู   การสอน
ในระบบปอเนาะจะสอนเรื่องหลักกฎหมายอิสลาม และหลักจริยศาสตร การสอนไมมีหลักสูตร
ตายตัว แตขึ้นอยูกับผูสอนวาจะสอนอยางไร73 สวนผูเขาเรียนจะมีทั้งคนสําคัญ ลูกชาวประมง และ            
ลูกขาราชการ เมืองหลวงโกตา บารูกลายเปนแหลงศูนยกลางของการศึกษาระบบปอเนาะ เพราะ
มีนักปราชญอิสลามที่มีชื่อเสียงพํานักอยูหลายทาน ระบบปอเนาะถือเปนแหลงสรางปญญาชน        
ที่มีลักษณะจารีตใหกับสังคมทองถิ่น และระบบปอเนาจะไดรับการอุปถัมภจากมัสยิดหรือสุเหรา           
ที่อยูในบริเวณใกลเคียงกันทั้งในดานบุคลากรและเงินทุนอุดหนุน74 อยางไรก็ตามเมื่อเขาสู            
ชวงปลายทศวรรษ 1930 สภานภาพของระบบปอเนาะตกต่ําลงมากเมื่อชาวกลันตันในเมือง
เปลี่ยนทัศนคติไปเรียนในโรงเรียนของรัฐเพื่อจะไดมีงานทําในหนวยงานของรัฐบาลกลันตัน ไดแก 
การเปนครู เสมียน และงานเทคนิค75 แตระบบปอเนาะก็ไมถึงกับลมสลาย เนื่องจากระบบนี้ยังคง
ไดรับความนิยมจากประชาชนตามชานเมืองและชนบทเพื่อเขามาศึกษาหาความรู 
 พัฒนาการที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรัฐกลันตันในชวงที่ตกเปนรัฐใตอารักขาของอังกฤษ            
จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองจึงมีทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและระบบบริหารงานของรัฐให
เปนไปตามแบบอยางของอังกฤษและการปรับตัวของสังคมมลายู ในสวนหลังจะเห็นการกาวขึ้นมา
มีบทบาทของศาสนาอิสลามทั้งในสวนที่เปนองคกรทางศาสนาและในสวนของบุคคล แมวาใน
กลุมผูนําทางศาสนาและผูนําทางการเมืองชาวกลันตันจะมีความขัดแยงกันอยู ไมลงรอยกัน            
เสียทีเดียว แตความสนใจที่ใหตอการศาสนา ขออภิปรายโตแยง รวมทั้งการเผยแพรคําสั่งสอน
ตางๆ ก็ทําใหศาสนาอิสลามกลายเปนพลังสําคัญของสังคมมลายูในกลันตันแทนที่อํานาจทาง           
การเมืองที่สูญเสียไปใหกับอังกฤษ เราจึงสามารถเห็นรากฐานทางประวัติศาสตรของความสําคัญ
ของศาสนาอิสลามในการเมืองของกลันตันที่ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ 
  

                                                           
 73อับดุลเลาะ ดือราโอะ,  วิวัฒนาการของปวงปราชญกลันตนั : การกอตัวและการพฒันา
แนวคิดอิสลามในรัฐกลนัตัน ค.ศ. 1900-1940,  60. 
 74สมมาตร เพ็ญสูตร,  “พัฒนาการของกลุมอิสลามนยิมในมาเลเซยีตะวนัออกระหวาง 
ค.ศ. 1900-1957,”  151. 
 75Clive S. Kessler,  “Muslim Identity and Political Behaviour in Kelantan,”  in 
Kelantan : Religion, Society and Politics in a Malay State,  ed. William R. Roff (Kuala 
Lumpur : Oxford University Press,  1974),  278. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 6 
 

บทสรุป 
 

 การศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู 
ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึง ค.ศ. 1941 เปนการศึกษาถึงพัฒนาการทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ภายใน           รัฐทั้งสอง โดยเนนไปในชวงเวลาที่อังกฤษเขามาจัดการปกครองในรัฐทั้งสองใน
รูปการปกครองแบบรัฐนอกสมาพันธรัฐมลายู (Unfederated Malay States) ซึ่งประกอบไปดวย 
รัฐกลันตัน          ตรังกานู  เกดะห (ไทรบุรี) และปะลิส โดยอังกฤษจะใชรูปแบบการปกครองแบบที่
ปรึกษา (British Adviser) ซึ่งแตกตางจากสหพันธรัฐมลายู (Federated Malay States) ที่ใช
รูปแบบการปกครองแบบรัฐในอารักขา  ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดแบงประเด็นการศึกษา
ออกเปน 3 สวน สวนแรกศึกษาความเปนไปของรัฐกลันตันและรัฐตรังกานูกอนการทําสนธิสัญญา
อังกฤษ-สยาม ค.ศ. 1909 โดยเนนชวงคริสตศตวรรษที่ 19 ที่รัฐทั้งสองอยูภายใตอิทธิพลของ
สยามเนื่องจากตองการศึกษาการปรับตัวของผูนํามลายูตอการแทรกแซงของสยาม สวนที่สอง
ทําการศึกษาพัฒนาการทาง           การปกครองของตรังกานูภายใต   ระบบผูแทน (Agent) และ
ระบบที่ปรึกษา(Adviser) ซึ่งเกิดขึ้นในตรังกานูระหวาง ค.ศ. 1909 –1941 และสวนที่สามศึกษา
พัฒนาการทางการปกครองของรัฐกลันตันภายใตระบบที่ปรึกษาในชวงเวลาเดียวกัน  จุดประสงค
หลักในการศึกษาคือการพิจารณารูปแบบการปกครองและการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของอังกฤษในการใชอํานาจทางการเมืองและดึงอํานาจเขาสู
ศูนยกลางในรัฐทั้งสอง และที่สําคัญที่สุดคือพิจารณาปฏิกิริยา การตอบโต และการปรับตัวของ
ผูนํามลายูในรัฐทั้งสอง 
 จากการศึกษาพบวากลันตันและตรังกานูเปนรัฐเล็กที่ตั้งอยูทางดานตะวันออกของ         
คาบสมุทรมลายูและเปนบริเวณที่ตกอยูใตอิทธิพลจากศูนยอํานาจขนาดใหญมาโดยตลอด โดย
สัมพันธกับอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัย มะละกา และยะโฮร ตามลําดับ แตเมื่อเขาสูชวง            
คริสตศตวรรษที่ 19 กลันตันและตรังกานูจะเขาสูสถานะที่สยามโดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทรถือวา
รัฐทั้งสองเปนหัวเมืองประเทศราชที่จะตองสงบรรณาการไปใหสยาม 3 ปตอหนึ่งครั้ง แมวาผูนําของ      
กลันตันและตรังกานูจะยืนยันตลอดมาวาการจัดสงดอกไมเงินดอกไมทองเปนเครื่องราชบรรณาการ
นั้นมิไดถือวาเปนการสวามิภักดิ์ แตเปนเครื่องหมายถึงไมตรีที่มีตอกัน  แตรัฐทั้งสองก็ยากที่ปฏิเสธ
สถานะการเปนหัวเมืองประเทศราชของสยาม  โดยเฉพาะเมื่อมองวาการขึ้นเปนเจาเมืองของกลันตัน
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และตรังกานูนั้นจะตองมีการยื่นหนังสือผานทางเจาเมืองนครศรีธรรมราชและสงขลา และสยาม
เปนผูแตงตั้งและรับรองสถานะของผูปกครองอยางเปนทางการ  อยางไรก็ตาม  ผูนําของรัฐทั้งสอง
ก็แสดงใหทราบเชนกันวาไมไดเต็มใจจะอยูภายใตอํานาจของสยาม และจะพยายามแยกตัวเปน
อิสระดวยการเขาไปมีสวนรวมและชวยเหลือเหตุการณตอตานสยามไมวาจะเปน “กบฎไทรบุรี” 
และ “กบฎ 7 หัวเมืองแขก” ก็มีการสงกําลังและการใหที่หลบภัยเมื่อผูกอกบฏลมเหลว ประเด็นที่
นาสังเกตก็คือ เมื่อเกิดกบฎขึ้น ผูนําของรัฐทั้งสองจะเขารวมมือ แตเมื่อการกบฎลมเหลวผูนําของ
รัฐทั้งสองจะสงเครื่องราชบรรณาการเขามาสวามิภักดิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งสยามก็ยินยอม สภาพเชนนี้
แสดงใหเห็นวาผูนําของกลันตันและตรังกานูมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเหตุการณ      
แวดลอมที่เกิดขึ้นรอบๆ รัฐทั้งสอง 
 ความสัมพันธระหวางกลันตันและตรังกานูกับสยามเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 เมื่ออังกฤษเขามามีบทบาทกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากข้ึน โดยเฉพาะในคาบสมุทรมลายู โดยอังกฤษเขามามีบทบาทตามเมืองทา
ของคาบสมุทรมลายูจนสามารถจัดการปกครองที่เรียกวา สเตรทส แซทเทิลเมนต และสหพันธรัฐ
มลายูไดสําเร็จกาวตอไปของอังกฤษคือ การแผอิทธิพลเขาไปสูรัฐกลันตันและตรังกานูที่อยู
ทางดานตะวันออกของคาบสมุทรมลายู ดวยวิธีการใชการทําสนธิสัญญาทางการคากับสยามทํา
ใหอังกฤษสามารถเขาไปมีอิทธิพลในรัฐกลันตันและตรังกานูมากขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหสยามตองยอม
ทําสนธิสัญญากับอังกฤษในป ค.ศ. 1902 และ 1909   สนธิสัญญา ค.ศ. 1902 เปนการเพิ่มอํานาจ
ใหอังกฤษอยางเปนทางการในการเขาไปมีสวนรวมแตงตั้งที่ปรึกษาเขาไปปฏิบัติหนาที่ในกลันตัน
และตรังกานู แตมีเพียงกลันตันที่ยอมใหสยามแตงตั้งที่ปรึกษาชาวอังกฤษเขามา สวนตรังกานูนั้น
ปฏิเสธ สําหรับกลันตันสนธิสัญญา ค.ศ. 1902 จึงถือเปนการสิ้นสุดรูปแบบความสัมพันธตามระบบ
จารีตที่มีกับสยาม ตอมาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญไดเกิดขึ้นกับรัฐทั้งสอง เมื่อสยามทํา           
สนธิสัญญาโอนอํานาจเหนือดินแดนกลันตัน ตรังกานู เกดะห (ไทรบุรี) และปะลิส ใหอังกฤษใน
ค.ศ. 1909 
 สําหรับตรังกานูเมื่อตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ ก็มีการพัฒนาการปกครอง
ภายในรัฐเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกจะเกิดขึ้นจากแนวความคิดและการดําเนินการ
ของผูปกครองและชนชั้นสูงชาวมลายูที่เรงปฏิรูปการบริหารเพื่อปองกันการแทรกแซงของอังกฤษ         
ที่จะเขามาพรอมกับการแตงตั้งผูแทนอังกฤษ (Agent)  ตรังกานูถือเปนรัฐที่มีการเตรียมการเปน
อยางดี  เมื่อมองดูจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 1911 ซึ่งจัดวางรูปแบบของสภาแหงรัฐ 
หนวยงานที่ดิน คลังแหงรัฐ หนวยงานบริหารและการศาล  นอกจากนั้น ความสามารถของผูนํารัฐ
ตรังกานูในการตานทานการแทรกแซงของอังกฤษโดยการปฏิเสธไมยอมรับที่ปรึกษาชาวอังกฤษที่
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มีอํานาจเต็ม แตรับเฉพาะผูแทนที่มีอํานาจเทียบเทาตัวแทนทูต ทําใหผูนํามลายูของตรังกานูยังคง
มีโอกาสที่จะกระชับอํานาจการปกครองของกลุมไดในระยะแรก ดังจะเห็นไดวา รูปแบบพิเศษ
อยางหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในตรังกานู คือการจัดตั้งสภาแหงรัฐที่กําหนดใหผูแทนอังกฤษมีที่นั่งใน
สภาไดก็ตอเมื่อมีหนังสืออนุญาตจากสุลตาน ขณะที่ในรัฐมลายูอ่ืนๆ ที่ปรึกษาอังกฤษจะมีที่นั่งใน
สภาแหงรัฐโดยตําแหนง  ดังนั้น  ชวง ค.ศ. 1909-1919 ผูนํามลายูในตรังกานูจึงยังมีบทบาทและ        
มีอิสระในการดําเนินการบริหารอยูมาก ผูนําดังกลาวไดใชโอกาสนี้ทําการปฏรูิปหนวยงานและองคกร
ซึ่งมีจุดประสงคที่จะรักษาสถานภาพและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเอาไว โดยเฉพาะ      
หนวยงานดานการคลังจะมีการบริหารงานโดยชนชั้นสูงเพื่อดึงรายไดเขามาสูพวกเขาใหไดมาก           
ที่สุด สภาพดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการทําสนธิสัญญาป ค.ศ. 1919 เพื่อเปล่ียนสถานะ
ของผูแทนเปนที่ปรึกษา สงผลใหที่ปรึกษาเขามามีบทบาทและอํานาจในการบริหารปกครองรัฐ
อยางเต็มที่ทําใหเกิดความกาวหนาในดานตางๆ ไมวาการศาล การปกครองทั้งในสวนกลางและ
สวนทองถิ่นเพื่อรองรับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เขามาสูรัฐ อยางไรก็ตามชนชั้นปกครองตรังกานู           
ก็ยังมีบทบาทอยูในสวนของการเปนเจาหนาที่รัฐบาลโดยไดรับเงินเดือนแตตองยอมแลกกับ              
การสละสิทธิทางประเพณีของพวกเขา การขยายอิทธิพลและการกระชับอํานาจของอังกฤษในรัฐ
ตรังกานูจึงนับไดวาเกิดขึ้นอยางคอยเปนไป และไดรับการตานทานอยางตอเนื่องจริงจังจากผูนํา
ดั้งเดิมชาวมลายู  
 เมื่อมองไปที่กลันตันเราจะพบสถานการณที่แตกตางจากตรังกานู โดยกลันตันไดรับ
การวางพื้นฐานในการปฏิรูประบบการปกครองผานทางสนธิสัญญาป ค.ศ. 1902 ที่มีการแตงตั้ง       
ที่ปรึกษาสัญชาติอังกฤษเขาไปใหคําปรึกษาแกสุลตาน มีการวางรากฐานการศาล หนวยงานราชการ 
การแบงเขตทองถิ่นและสภาแหงรัฐไวแลว ดังนั้นเมื่อที่ปรึกษาเขามาปกครองกลันตันตาม              
สนธิสัญญาป ค.ศ. 1909 จึงเปนชวงเวลาสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานที่มีการวาง        
รากฐานไว   โดยสวนใหญ การบริหารงานจะเนนไปทางการพัฒนาที่ดินและการจัดเก็บภาษี สิ่งที่
นาสนใจเปนอยางมากในการปกครองของกลันตัน คือ การจัดตั้งสภาศาสนาและวัฒนธรรมมลายู
ขึ้นมาในป ค.ศ. 1915 สภาดังกลาวมีหนาที่เกี่ยวกับการปกครองในกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ภายในรัฐ สภานี้ถือเปนสิ่งที่มีรูปแบบพิเศษตรงที่ไมเคยปรากฎรูปแบบสภาเชนนี้มากอนเลยไมวา
จะเปนในรัฐมลายูเองหรือรัฐที่นับถือศาสนาอิสลาม บทบาทของสภาศาสนาและวัฒนธรรมทําให
ชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองมีทางออกสําหรับการหารายไดและการมีอิทธิพลเหนือประชาชน            
กลันตันภายใตการปกครองของอังกฤษที่มีการลดทอนสิทธิและอํานาจของพวกเขา 
 แมวาสิ่งที่ เกิดขึ้นในกลันตันและตรังกานูจะถือเปนพัฒนาการทางการเมือง               
การปกครองที่ทําใหเกิดความทันสมัย แตก็สงผลกระทบตอประชาชนชาวมลายูของรัฐทั้งสอง             
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ในหลายๆ ดาน เชนดานเศรษฐกิจ การเก็บภาษี และการปกครองเปนตน จนกอใหเกิดการตอตาน
เหตุการณที่เดนชัด คือ   การจลาจลที่ปาซิร ปูเตะฮ ในรัฐกลันตัน ค.ศ. 1915 และการกบฎในตรงักาน ู
ค.ศ. 1928 ทั้งสองเหตุการณเปนการแสดงออกของประชาชนภายใตการนําของผูนําศาสนาและ
การสนับสนุนของชนชั้นสูงบางกลุมที่ไมพอใจตอนโยบายที่อังกฤษนํามาใชปกครองและจัดเก็บ
ภาษีจากประชาชน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความรูสึกตอตานชาวตางชาติอยางรุนแรงสาํหรบัประชาชน
ของรัฐทั้งสอง ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงกลายเปนทางออกใหสําหรับผูตอตานระบบการปกครองของ
อังกฤษซึ่งเราทราบไดวามีการขยายตัวของโรงเรียนสอนศาสนาและครูสอนศาสนา รวมไปถึง
เอกสารหนังสือที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามที่มีการตีพิมพเผยแพรหลายฉบับไดเกิดขึ้นในชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 แนวคิดทางศาสนาถูกนํามาใชประโยชนในการตอตานชาวตางชาติ และสราง
ความรูสึกชาตินิยมมลายูในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนสงผลใหเกิดพรรคการเมืองที่มีจุดหมาย
ในการสรางรัฐอิสลามขึ้นมาในมลายู เชน PAS (Parti Islam Se Malaysia) หรือในช่ือเดิม คือ 
PMIP (Pan-Malayan Islamic Party)  ในรัฐกลันตัน ศาสนาอิสลามไดกาวขึ้นมามีบทบาทสําคัญ
ทั้งโดยการสงเสริมของกลุมผูนําและกลุมผูสอนศาสนา จนกระทั่งเปนเอกลักษณทางการเมืองที่
สําคัญของรัฐนี้ 
 การศึกษาไดชี้ใหเห็นโฉมหนาหนึ่งของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของรัฐพื้นเมือง 
ภายใตกระบวนการของการปกครองแบบอาณานิคมและการปรับปรุงการเมืองการปกครองให        
ทันสมัย กระบวนการนี้เกิดขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตการตอบรับที่เกิดขึ้นแสดงถึงลักษณะ
ที่เฉพาะของแตละทองถิ่น จะเห็นวาปฏิกิริยาของทองถิ่น ความสามารถในการตานทานการ
แทรกแซงของชาติตะวันตก และทางเลือกของสังคมยังมีสวนที่แตกตางกันออกไปแมแตในกรณี
ของ           รัฐกลันตันและตรังกานูซึ่งถือไดวามีความคลายคลึงกันอยูมากแลว และจะยิ่งเห็น
ความแตกตางหากเปรียบเทียบกับส่ิงที่เกิดขึ้นในรัฐรวมสหพันธรัฐมลายู การศึกษานี้จึงเปน
ตัวอยางที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรในระดับทองถิ่น  อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากงานศึกษาชิ้นนี้เนนไปที่พัฒนาการทางการเมืองจึงอาจทําใหการมองพัฒนาการดานอื่นๆ 
ของกลันตันและตรังกานู           ในชวงที่ตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษไมชัดเจน ดังนั้นผู
ศึกษาจึงหวังวางานศึกษาชิ้นนี้         จะชวยจุดประกายใหมีการศึกษาเรื่องราวในดานอื่นๆ ของก
ลันตันและตรังกานูภายใตการปกครองของอังกฤษอีกตอไป 
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อักษรยอ 

 
B.          :  bin  =  son of 
BA            :  British Adviser 
CLM            :  Commissioner of Lands and Mines 
CLR            :  Pejabat Collector of Land Revenue 
CO            : Colonial Office 
FMS            : Federated Malay Staes 
FO            : Foreign Office 
HCO            : High Commisssioner ‘s Office 
JMBRAS           : Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 
JSBRAS           : Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society 
JSEAH            : Journal of Southeast Asian Studies 
JSS            : Journal of the Siam Society 
LOK            : Land Office Kemaman 
Mohd.            : Muhammad 
SS            : Straits Settlements 
UMS            : Unfederated Malay States   
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อภิธานศัพท 

 
Baginda   - พระเจาแผนดิน 
Bahagian   - รูปแบบการเก็บภาษีเกษตร 1 ใน 10 
Bahru(or Baharu)          - ใหม (เขียนวา Bharu ในชื่อ Kota Bharu เมืองหลวง 
                                                              ของกลันตัน             
Balai                              -  หองโถง,ที่ประชุม 
Bandar                          - เมืองทา 
Barat                             - ทิศตะวันตก 
Bendahara                    - อัครมหาเสนาบดี 
Bilal                               - เจาหนาที่เรียกชาวมุสลิมเขามาทําละหมาด 
Budak Raja                   - ขาราชบริพาร,ผูคุมครอง 
Bunga Mas                    -           ดอกไมเงินดอกไมทองที่หัวเมืองประเทศราชมลายูจัดสง          
                                                              เปนบรรณาการใหราชสํานักสยามในสมัยรัตนโกสินทร 
                                                              จัดสง 3 ป ตอ 1 ครั้ง 
Cabut                             - รูปแบบการเก็บภาษีการเกษตร 1 ใน 10 
Daerah                           - เขตทองถิ่น 
Dualat                            - อํานาจความเปนกษัตริย 
Derhaka                         - การทรยศ 
Fatwa                             - คําตัดสินคดีตามหลักศาสนาอิสลาม 
Fitrah                             - ภาษีศาสนาที่จายในชวงสิ้นสุดการถือบวช 
Haji                                - บุรุษที่ไดเดินทางไปแสวงบุญที่เมกกะ 
Hakim                            - ผูพิพากษา 
Hikayat                          - พงศาวดาร 
Hukum Syariah              - กฏหมายศาสนา 
Imam                             - ผูนําการชุมนุมในมัสยิด หรือ สุเหรา 
Istana                            - พระราชวัง 
Istihar                            - ประกาศ,การปรับปรุงแกไข 
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Isti ‘adat                        - ประเพณีวัฒนธรรม 
Jajahan                         - เขตทองถิ่น 
Jumaah Mentri              - คณะมนตรี 
Kafir                              - คนนอกศาสนา 
Kathi                                 - เจาพนักงานปกครองศาลศาสนา 
Kampong                        - หมูบาน 
Kerabat Am                    - ขุนนางชนชั้นสูง 
Kerabat Diraja                  - เชื้อพระวงศ 
Kerah  - การเกณฑแรงงาน 
Kerajaan          - รัฐบาล 
Khatib  - ผูทําหนาที่ในการสวด 
Kota  - เมือง,ปอมปราการ 
Kuala  - ปากแมน้ํา 
Kuasa  - อํานาจ,อํานาจทางราชการ 
Madrasah  - โรงเรียนสอนศาสนาในรูปแบบสมัยใหม 
Mahdi  - ศาสดาพยากรณเชื่อกันวาจะมาเกิดกอนถึงกาลสิ้นโลก 
Mahkamah  - ศาลอิสลาม 
Majlis  - สภา 
Mentri Besar  - มุขมนตรี 
Mesyuarat  - สภา 
Muafakat  - ขอตกลง,ความเห็นพองตองกัน 
Mufti  - ที่ปรึกษาดานกฎหมาย,ครูกฎหมาย 
Mukim  - เขตทองถิ่นที่อยูใตขอบเขตของสุเหรา 
Negri(or Negeri)  - ประเทศ (หรือ รัฐ) 
Neraka  - นรก 
Panglima  - ผูควบคุม,ผูบัญชาการ 
Pawah  - รูปแบบการเก็บภาษีการเกษตร 1ใน 10 
Pejabat  - หนวยงาน 
Penggawa  - หัวหนาเขตทองถิ่น ใชเรียกแทน To Kweng 
Penghulu  - หัวหนาหมูบาน 
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Permaisuri  - พระมเหสี 
Pesuruhjaya  - ผูควบคุมดูแล 
Anak Raja Sungai  - หัวหนาทองถิ่น 
Sejarah  - ประวัติศาสตร 
Sheikh - ตําแหนงของกลุมHadramaut Arab โดยไมไดอางการ 
                                                             สืบเชื้อสายตอจากศาสดามูฮัมหมัด 
Syahbandar  - ผูควบคุมเมืองทา 
Syed  - ผูสืบทอดเชื้อสายมาจากศาสดามูฮัมหมัด 
Surat  - จดหมาย,หนังสือ 
Temenggong  - เสนาบดีทําหนาที่ดูแลสถานการณในเมืองหลวงและ 
                                                             ราชสํานัก 
Timur  - ทิศตะวันออก 
Titah  - คําสั่งราชสํานัก 
To Kweng  - หัวหนาเขตทองถิ่น เทียบไดกับตําแหนง กํานัน 
To Nebeng  - หัวหนาหมูบาน เทียบไดกับตําแหนง ผูใหญบาน 
Ugama  - ศาสนา 
Ulama  - ผูรูทางศาสนาอิสลาม,ครูสอนศาสนา 
Undangz Tuboh  - รัฐธรรมนูญ 
Wakaf  - การอุทิศใหสาธารณะประโยชน โดยเนนไปในเรื่องที่ดิน 
Wakil  - ทนาย,ผูแทน 
Yang Dipertuan Besar  - พระมหากษัตริย 
Yang Dipertuan Muda  - รัชทายาท 
Yam Tuan Muda  - ตําแหนงผูนําของชาวบูกิสในรัฐยะโฮร 
Zakat  - ภาษีศาสนา 
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ภาคผนวก ค 
สาแหรกวงศสุลตานตรังกาน ู
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ภาคผนวก ง 
สาแหรกวงศสุลตานกลันตัน 
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