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 วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาปญหาความขัดแยงในจังหวัดปตตานีระหวางผูปกครองซึ่งไดแกรัฐบาลไทยกับ
ผูอยูใตปกครองซึ่งไดแกชาวไทยมุสลิม  โดยมุงประเด็นไปที่ผูนําชุมชนมุสลิมของจังหวัดปตตานีที่มีสวน
เกี่ยวของกับความขัดแยงอยางชัดเจน ทั้งผูที่อยูในวงการการเมืองระดับประเทศ เชนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปน
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This thesis studies conflicts between the authority, which is the Thai Government, and the people they 

govern, which is the Thai Muslim of Pattani. The focus is on the Muslim leaders who took part in, or obviously 
involved with the conflict, either by being part of the political system such as members of the Parliament or by 
being leaders who worked against the Government. This includes Muslim leaders who agitated peacefully and 
those who spearheaded the separatist movement. 
 The method used in this study is historical approach and analysis. Attention is given to four main 
groups of Muslim leaders in Pattani: the traditional elite, the religious leaders, members of parliament and 
leadership of the separatist movement. 

The result of the study suggests that the characteristic of Muslim leaders and their roles are related to 
state policies, i.e. how Pattani was governed. The first group of Muslim leaders who was in open conflict with 
the state is the traditional elite,- the Malay Rajas-, whose status, authority and benefit were taken away when 
King Rama V pushed through the political reform of local government and the process of centralization. The 
strong stand the Government took towards the traditional elite’s agitation against government policies and the 
success in integrating Pattani fully into Thai state leads to the rise of separatist concept and demand from then 
on. During and right after the Second World War, the Muslim community in Pattani was under a lot of pressure, 
such as economic hardship, abuse by civil servants, but it was the Government’s policy which stressed total 
cultural assimilation into Thai nation that made ethnic, religion and culture the issues of separatism, and also 
brought Muslim religious leaders to the fore. Although some of the leaders elected to work within the 
parliamentary system, the political climate after the Second World War to 1973 was not conducive. Being 
continuously under the watchful eyes of the Government who distrusted them, some of the Muslim leaders turn 
to underground separatist movement instead. 
 The study of Muslim leaders of Pattani shows that the on-going conflict has not been caused by 
differences in ethnic, religion and culture alone; it involves different perspectives and standpoints between the 
ruler and the ruled on the issue of legitimacy. 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

ขอขอบพระคุณสําหรับความหวงใย กําลังใจ ตลอดจนกําลังทรัพย ของคุณธีรพร  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความสาํคัญและที่มาของปญหา (statements and Significance of the problem) 
 ปตตานี เปนจังหวัดหนึ่งอยูทางภาคใตของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางเสนละติจูดที่ 6 
ถึง 7 องศาเหนือ และเสนลองติจูดที่ 101 ถึง 102 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ 2,102 ตารางกิโลเมตร 
มีอาณาเขตทิศเหนือ และทิศตะวันออกจดทะเลจีนใต ทิศใตติดตอกับจังหวัดนราธิวาส และยะลา 
ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานีเปนจังหวัดที่มีความแตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ 
ในประเทศไทย กลาวคือ ปตตานีเปนจังหวัดที่มีชนกลุมนอยที่มีเชื้อชาติมลายู พูดภาษามลาย ูและ
นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งเปนปจจัยในการกําหนดใหวิถีชีวิต ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ของ
ชุมชนในพื้นที่นี้มีแตกตางกับประชากรสวนใหญของประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้น 
ปตตานียังมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรอันยาวนานในฐานะรัฐที่ปกครองตนเองอยางเปนอิสระ
หรือกึ่งอิสระ  ถึงแมวาอาณาจักรไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยตลอดมาจนถึงตนรัตนโกสินทรจะถือสิทธใิน
การมีอํานาจเหนือปตตานีในฐานะรัฐที่เล็กกวา และบังคับใหปตตานีเขามามีความสัมพันธกับ
อาณาจักรตางๆของไทยในรูปแบบของหัวเมืองประเทศราช  แตอํานาจนั้นๆ มักจะถูกใชในรูปแบบ
ของความสัมพันธเชิงบรรณาการเทานั้น  กลาวคือ ปตตานีจะตองแสดงความออนนอมโดยการสง
เครื่องราชบรรณาการที่เรียกวา “บุหงามาศ” ทุกๆ 3 ป และตองถูกเกณฑทัพและเสบียงอาหารชวย
ไทยในยามศึกสงคราม  หากปตตานีทําตามขอเรียกรองดังกลาวและใหผลประโยชนอ่ืนๆที่
อาณาจักรไทยจะเรียกรองเปนเฉพาะกรณี  ปตตานีก็สามารถที่จะจัดการปกครองดูแลและดําเนิน
กิจการภายในตางๆอยางเปนอิสระ  ในความเปนจริง รัฐปตตานีในชวงที่รวมสมัยกับอาณาจักร
อยุธยาของไทยนั้นมีความสําคัญในฐานะเมืองทาการคาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมี
ความรุงเรืองเปนอยางมาก  พัฒนาการของรัฐที่ดําเนินมาอยางคอนขางเปนอิสระในอดีตสงเสริม
ใหปตตานีคงความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงทุก
วันนี้   
 ตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรเปนตนมาจนถึงปจจุบัน  รากฐานของความขัดแยงตาง ๆ 
ระหวางชุมชนมุสลิมในปตตานีกับรัฐไทยไดกอตัวขึ้นและมีพัฒนาการตอมา  ความขัดแยงนั้นที่มี
รากฐานมาจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และขนบประเพณีสวนหนึ่ง และมี
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รากฐานมาจากความขัดแยงทางการเมือง โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิอํานาจอีกสวนหนึ่ง กลาวคือ 
ชุมชนมุสลิมมองวาตนเองเปนชนกลุมนอยของประเทศที่ไดรับการกดขี่ขมเหงตั้งแตราชอาณาจักร
ไทยไดผนวกปตตานีเขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยอยางสมบูรณในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากพระองคทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมืองมลายู
เสียใหมโดยการจัดตั้งเปนมณฑล ลดอํานาจของเจาเมืองเดิม และดึงอํานาจการปกครองเขาสู
สวนกลาง สงขาหลวงเขาไปปฏิบัติงานตางพระเนตรพระกรรณ  ปญหาความไมสงบในบริเวณสี่
จังหวัดชายแดนภาคใตจึงเปนปญหาที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรอันยาวนาน และมีรากฐานมา
จากความพยายามของรัฐไทยที่จะควบคุมและปกครองดินแดนที่ประชากรสวนใหญเปนคนเชื้อ
สายมลายูและนับถือศาสนาอิสลามซึ่งแตกตางกับชาวไทยโดยทั่วไป ความขัดแยงระหวางชุมชน
ในทองถิ่นกับรัฐบาลกลางขยายตัวมากขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําหลังสงคราม การแกปญหาอันลาชาของรัฐบาล และที่สําคัญคือนโยบายในแนวชาตินิยม
ของรัฐบาลภายใตการนําของจอมพล ป.  พิบูลสงคราม ซึ่งตองการสรางชาติโดยเนนเอกลักษณ
เดี่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ  ปญหาการปกครองที่ขาดประสิทธิภาพและไมเปนธรรม ปญหา
เศรษฐกิจ และนโยบายชาตินิยมทําใหเกิดปฏิกิริยาตอตานรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตการ
รองเรียนผานกระบวนการประชาธิปไตยไปจนถึงปฏิกิริยาที่รุนแรงถึงขั้นการจัดตั้งขบวนการ
แบงแยกดินแดน และการกบฏ เชน กบฏดุซงยอใน พ.ศ. 2491 เปนตน 
                เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตลมอํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดสําเร็จและ
ข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2500 ปญหาความไมสงบในบริเวณชายแดนภาคใตที่สืบทอดมา
จึงทําใหตองหาทางแกไขอยางรีบดวน พรอมกันนั้นก็มีปญหาใหมแทรกซอนเขามาไดแกการกอ
การรายของกลุมผูฝกใฝในลัทธิคอมมิวนิสตซึ่งเปนผลมาจากปญหาความยากจนของราษฎร จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชตมองนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงครามซึ่งบีบบังคับเพื่อกลืนชาติและ
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตวาประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิงในการ
สรางความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงหันมาใชวิธีการแยกแยะระหวางกลุมผูกอการไมสงบ
กับประชาชนทั่วไปโดยพยายามใชนโยบายที่คาดหวังวาจะสรางความอยูดีกินดีใหกับประชาชนใน
กลุมหลังเพื่อใหประชาชนชาวมุสลิมมีทัศนคติที่ดีตอรัฐและเปนอันหนึ่งอันเดียวกับชาวไทยมากขึ้น 
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มใชในพ. ศ. 2501 รัฐบาลจึงได
ประกาศนโยบายที่จะยกระดับความเปนอยูของชาวไทยมุสลิม เชน การจัดตั้งนิคมสรางตนเอง 
ตลอดจนพยายามที่จะสงเสริมการศึกษา ลดความแตกตางระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 
พรอมกับสรางทัศนคติใหมใหแกชาวไทยมุสลิมในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะที่มีตอ
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ขาราชการของรัฐเพื่อลดชองวางระหวางรัฐกับประชาชนและลดความรุนแรงทางดานการเมือง 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ทําการปราบปรามกลุมผูกอความไมสงบทุกประเภทอยางรุนแรง 
                อยางไรก็ตาม แมวาภายใตนโยบายใหมนั้น  การบีบบังคับทางวัฒนธรรมจะไมรุนแรง
เทาในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม แตวิธีคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในการสราง
เสถียรภาพใหเกิดขึ้นก็ยังวางอยูบนจุดยืนของรัฐไทย และศูนยกลางคือรัฐบาลมากกวาจากจุดยืน
ของทองถิ่น ยกตัวอยางเชนการใชสถาบันพระมหากษัตริยและสถาบันศาสนาเปนเครื่องมือในการ
สรางเสถียรภาพจนทําใหเกิดแนวคิดวาผูนํามุสลิมควรจะยอมรับนโยบายของรัฐบาลและยอมเปน
เครื่องมือหรือส่ือกลางของรัฐในการพัฒนาสังคมของชาวไทยมุสลิม  
                ลักษณะของนโยบายของรัฐทั้งในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม และ จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต แสดงใหเห็นวาผูวางนโยบายไมไดใหความสําคัญตอความคิดหรือความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น แตจะใชการปฏิรูปจากความตองการของศูนยกลาง ในขณะที่รัฐยอมมีวิธีคิดของ
ตนเองตอปญหาตาง ๆ ความลมเหลวในการแกปญหาสะทอนใหเห็นวาวิธีคิดและมุมมองของรัฐ
ไมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
 เนื่องจากปญหาความขัดแยงในบริเวณสี่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่สําคัญ
และมีความเปนมาที่ยาวนาน และยังคงเปนปญหา ที่สงผลตอรัฐและราษฎรมาจนถึงปจจุบัน 
ประเด็นนี้จึงเปนที่สนใจของนักวิชาการอยูพอสมควร   ผลงานที่ปรากฏอาจแบงเปน 3 กลุม  กลุม
แรกมุงศึกษาสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของการแบงแยกดินแดนและปญหาที่
เกิดจากการเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสตโดยผลงานสวนใหญเนนที่ลักษณะของปญหา 
สาเหตุ และปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดปญหา สถานการณทางการเมืองที่เกี่ยวของและเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา ตัวอยางของผลงานในกลุมนี้ไดแก อารง  สุทธาศาสน   ปญหาความ
ขัดแยงในสี่จังหวัดภาคใต  สงคราม  ชุนหภิบาล  ปญหาทางการเมือง การปกครอง และ
ความมั่นคงในปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ชัยวัฒน  สถาอนันต  อิสลามกับความรุนแรง
: กรณีศึกษาเหตุการณรุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย   เปนตน ซึ่ง
กลาวถึง สาเหตุของปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณสี่จังหวัดชายแดนภาคใตและการ
แกปญหาของรัฐบาล   กลุมที่ 2  มุงศึกษาวิถีชีวิตสังคมของชาวไทยมุสลิมกับการมีบทบาททาง
การเมือง ตัวอยางผลงานในกลุมนี้ไดแก  สุรพงศ  โสธนะเสถียร  ลักษณะดานสังคมของชาว
ไทยมุสลิมและการตอบสนองตอรัฐบาล  อุทัย  หิรัญโต  มุสลิมในประเทศไทย  สงคราม  
ชื่นภิบาล การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกลุมนี้จะกลาวถึง
ลักษณะทางดานสังคมของชาวไทยมุสลิมในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตและการผสมกลมกลืน
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ชาวไทยมุสลิมใหมีลักษณะการดําเนินชีวิตในลักษณะที่คลายคลึงกับชาวไทยพุทธและการ
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐ  กลุมที่ 3 ซึ่งศึกษาเรื่องราวจากบริบททางประวัติศาสตรมากที่สุด 
เชน งานของปยนาถ  บุนนาค  เร่ืองนโยบายของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิม พ.ศ. 2475 - 2516 
ซึ่งกลาวถึงนโยบายของรัฐบาลแตละสมัยโดยสรุปและเสนอภาพรวมของนโยบายของรัฐบาลแตละ
สมัยตอชาวไทยมุสลิมในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตวามีลักษณะอยางไร นอกจากนี้ยังมีงานของ
เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร เร่ือง การตอตานนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของหะยีสุหลง
อับดุลกาเดร พ.ศ. 2482 - 2497 ซึ่งเนนไปที่ภาวการณเปนผูนําและบทบาททางการเมืองของหะยีสุ
หลงอับดุลกาเดรในการตอตานนโยบายของรัฐในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม สําหรับผลงานที่
ศึกษาสภาพการณในสมัยจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ก็จะเนนนโยบายและบทบาททางการเมืองใน
ภาพรวมของประเทศมากกวาที่จะศึกษาการวางและใชนโยบายนั้น ๆ ในระดับทองถิ่น เชน งานของ 
ทักษ  เฉลิมเตียรณ  การเมืองในระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ และวิทยานิพนธของ จารึก  
สุดใจ  นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศศึกษาไทยภายใตรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต  เปนตน 
 องคความรูที่มีอยูใหความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุและกระบวนการที่ความขัดแยงใน
บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดขึ้นและดําเนินไปไดชัดเจนพอสมควร   อยางไรก็ตาม ประเด็นที่
อาจจะเสริมภาพของทองถิ่นใหชัดเจนขึ้นประเด็นหนึ่งคือการศึกษาถึงกลุมผูนําชุมชนชาวมุสลิม 
เนื่องจากความไมพอใจและความขัดแยงตางๆของชุมชน สามารถสะทอนผานแนวคิดและการ
กระทําของกลุมผูนําได  ในความเปนจริง วิธีการการศึกษาที่จะทําใหเกิดความเขาใจลุมลึกลงไปใน
ระดับของมวลชนในกรณีอยางเชนปตตานีนั้นทําไดยากมาก  เนื่องจากผูทําการศึกษาตองเปนผูที่
ไดรับความไววางใจจากชาวบานและชุมชนจริงๆ ถึงกระนั้น ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณก็ยากที่
จะประเมินไดวาถูกตองตามความเปนจริงเพียงไร  ดังนั้น การศึกษาระดับผูนําชุมชนเปนหนทางที่
นาจะเขาถึงขอมูลที่พอจะใหแงมุมของชุมชนและทองถิ่นที่ตางจาการนํานโยบายของรัฐมา
วิเคราะหไดบาง   อยางไรก็ตามการศึกษาผูนําชุมชนมุสลิมในครั้งนี้จะมุงเนนไปที่ผูนําชุมชนหรือ
กลุมผูนําชุมชนมุสลิมที่มีบทบาทเกี่ยวของกับความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับชุมชนมุสลิมใน
จังหวัดปตตานีอยางชัดเจน โดยเนนผูนําที่มีบทบาทในทางการเมืองระดับประเทศในฐานะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูนําที่มีบทบาทในการดําเนินการตอตานรัฐไทยทั้งในรูปแบบของการ
เรียกรองอยางสันติวิธีและในรูปแบบของความเคลื่อนไหวเพื่อแบงแยกดินแดน 
 ปญหาความขัดแยงในจังหวัดปตตานีและบริเวณใกลเคียงซึ่งไดกลาวมาแลวใน
เบื้องตนกอใหเกิดผูนําในแตละยุคสมัยที่เขามามีบทบาทและและกําหนดทิศทางของสังคมของ
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ตนเอง  และผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีมักจะมีจุดยืนทางการเมืองในฐานะผูนําทองถิ่นที่
ตอตานอํานาจของรัฐ  ประเด็นศึกษาที่นาสนใจอยูที่การพิจารณาวาขณะที่การดําเนินนโยบายของ
รัฐไดสรางความกดดันใหแกชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางมาก และกอใหเกิด
การตอตานนโยบายของรัฐในรูปแบบตางๆ กลุมผูนําชุมชนมุสลิมจะมีบทบาทอยางไร และบทบาท
เหลานี้จะสามารถสะทอนใหเห็นปญหาของทองถิ่น หรือรากเหงาของความขัดแยงที่มองจาก
ความคิดของคนในทองถิ่นไดบางหรือไม ดังนั้น งานศึกษาชิ้นนี้จึงมุงที่จะศึกษาตัวผูนําชุมชน
มุสลิมในจังหวัดปตตานีเปนหลักโดยศึกษาถึงตัวผูนําชุมชนเปนหลักโดยศึกษาถึงภูมิหลังของตัว
ผูนําวาเปนใคร   มีวิถีชีวิตและความเปนมาอยางไร  มีความตองการหรือมีแนวคิดตอนโยบายของรัฐ
ในแตละยุคสมัยอยางไรบาง ตลอดจนศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีใน
ฐานะที่เปนผูนําทองถิ่น   
 
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา  (Goal and Objective) 

1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและสถานการณทางการเมืองในจังหวัดปตตานีหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 

2. เพื่อศึกษาภูมิหลังของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานี 
3. เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานี 
 

ขอบเขตของการศึกษา   (Scope or Delimitation of the Study) 
                ระยะเวลาในการศึกษาจะเนนในชวงตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ พ.ศ. 2488 
จนถึงประมาณ พ.ศ. 2516 อยางไรก็ตาม เพื่อใหสามารถทําความเขาใจถึงขอจํากัดของปญหา
ความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีพรอมทั้งเห็นความสืบเนื่องของผูนํา
ชุมชนมุสลิม งานศึกษานี้จึงไดใหภูมิหลังทางประวัติศาสตรและเรื่องราวของผูนําชุมชนกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไวดวย โดยเฉพาะกลุมพระยาเมืองซึ่งเชื้อสายของเจาเมืองเหลานี้ยังคงมี
บทบาทในฐานะผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีมาจนกระทั้งปจจุบัน  นอกจากนี้ การศึกษาที่
มองจากมิติของทองถิ่นนั้นมักจะไมสัมพันธกับยุคสมัยของเหตุการณระดับชาติ หรือระดับโลก 
ดังนั้น  ผูนําบางกลุมอาจมีบทบาทในชวงกอนและหลังขอบเขตของการศึกษาที่กําหนดไวแตตอง
นํามาพิจารณาเพื่อใหเห็นพัฒนาการของกลุมผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีในภาพรวม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงภูมิหลังทางการเมืองของจังหวัดปตตานี 
 2. ทําใหทราบถึงแนวคิดภูมิหลังทางการเมืองของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานี 
 3. ทําใหทราบถึงบทบาททางการเมืองของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานี 
 4. ทําใหทราบแนวคิดทางการเมืองของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานี 
 

ขอจํากัดในการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดใช
ขอมูลทางดานเอกสารของราชการ อาทิ เอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ รายงานคดี หนังสือ  
บทความ วิทยานิพนธ  
 ในการศึกษามีขอจํากัดเรื่องการใชแหลงขอมูลในบางแหง กลาวคือ ผูวิจัยไมไดรับ                        
อนุญาตใหใชเอกสารที่สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ  กระทรวงยุติธรรม และไดรับการปฏิเสธ    
การขอขอมูลจากกรมการปกครอง เนื่องจากกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไมไดเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ เอาไว สําหรับเอกสารที่หอจดหมายเหตุแหงชาตินั้น ผูวิจัยไมสามารถศึกษาเอกสารที่
สําคัญบางฉบับดวยเหตุผลวาเอกสารเหลานั้นเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ ไมสามารถ
เปดเผยขอมูลได ขอจํากัดสําคัญประการหนึ่ง คือการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูคนในทองถิ่น
นั้น ผูวิจัยพบวากระทําไดยากเนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองในทองถิ่นไมเอื้ออํานวย 
  
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมมีหนังสือ
หรือเอกสารใด ๆ ที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเก็บรวบรวมประวัติของผูนํา
ชุมชนมุสลิมจากหนังสือ และเอกสารที่พอจะหาไดแลวนํามาเรียบเรียงใหม แลวจึงดําเนินการ
คนควาเรื่องบทบาทของผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้ง
นโยบายของรัฐในแตละชวงเวลา แลวจึงนํามาเรียบเรียงและวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลงานวิจัย 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ผูนําชุมชนมุสลิม  หมายถึง  กลุมผูนําชุมชนมุสลิมที่มีบทบาททางการเมืองใน
ระดับประเทศ และเปนผูนําระดับสูง และมีอิทธิพลในทองถิ่นอยางกวางขวางในจังหวัดปตตานี 
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 ส่ีจังหวัดภาคใต  หมายถึง จังหวัดปตตานี  ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งบางครั้งผูวิจัย
จะกลาวถึงบอยครั้งเนื่องจากเปนจังหวัดที่มีบริเวณติดตอกันและมีลักษณะที่คลายกันผูวิจัยจึง
กลาวถึงโดยรวม 
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บทที่ 2 

 
ผูนําชุมชนมสุลิมสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 :  

กลุมพระยาเมือง 
 
 ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีนั้น เราไมสามารถ
ละเลยกลุมผูนําดั้งเดิมที่มีบทบาทในการปกครองดินแดนนี้กอนการปฏิรูปการปกครองทองถิ่นและ
การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดแกกลุมเจาเมือง
หรือที่เรียกวา “พระยาเมือง” ความสําคัญของผูนํากลุมนี้ในประการแรกคือเปนตัวแทนหรือ
สัญลักษณของปตตานีเมื่อคร้ังยังเปนเมืองประเทศราชซึ่งแมจะยอมออนนอมตอสยามแตก็
สามารถดําเนินกิจการภายในรัฐไดเอง ผูนํากลุมนี้จึงเปนเชื้อสายราชวงศมลายู-มุสลิมซ่ึงแสดงถึง
ศักดิ์ศรีของดินแดนที่คร้ังหนึ่งเคยเปนรัฐอิสระ  แมในระยะตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก ทรงลดฐานะของรัฐปตตานีโดยแบงออกเปน 7 หัวเมืองแตละเมืองขึ้นกับสงขลา 
กลุมพระยาเมืองก็ยังมีความสําคัญในฐานะ “รายา” ของแตละเมือง ความสําคัญประการที่สอง
ของผูนํากลุมนี้คือเปนตนกําเนิดของสายตระกูลผูนํามุสลิมทองถิ่นในจังหวัดปตตานีปจจุบันทั้งที่มี
บทบาทในฐานะนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดน  การศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังความ
เปนมาและบทบาทของกลุมพระยาเมืองรวมทั้งความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่
รัฐบาลไทยพยายามกระชับอํานาจเหนือทองถิ่นอยางชัดเจน จึงเปนประเด็นที่อาจใหความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะการสืบทอดสายตระกูลผูนําทองถิ่นซึ่งแสดงถึงความตอเนื่องระหวางอดีตกับ
ปจจุบัน  และอาจทําใหเขาใจจุดเริ่มตนของความขัดแยงระหวางผูนําชุมชนมุสลิมของปตตานีกับ
รัฐบาลไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในบทนี้ ผูศึกษาจะไดกลาวถึงความเปนมาของปตตานีโดยสังเขป  และศึกษา
ความสัมพันธระหวางผูนํากลุมพระยาเมืองกับรัฐบาลสยามในสมัยตนรัตนโกสินทรมาจนถึงการ
ปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5  จากนั้น จะไดกลาวโดยสรุปถึงความเปนไปในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะปตตานีในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาจนถึง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาบทบาทของผูนําชาวมุสลิมหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ตอไป 
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2.1  ความเปนมาของปตตานีกอนสมยัรัตนโกสินทร 

                ปตตานีและจังหวัดทางภาคใตอีก 3 จังหวัดคือ นราธิวาส ยะลา และสตูล เปนเขต
จังหวัดที่มีประชากรสวนใหญเปนชนเชื้อสายมลายูและนับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับจํานวนประชากรของประเทศทั้งหมดจะตกประมาณ 3 % เทานั้น แตในเขต 4 จังหวัดนี้จะมี
ประชากรที่เปนชาวมลายู-มุสลิมเกินกวา 80% ข้ึนไป 

 สําหรับประวัติความเปนมาของปตตานีนั้น บริเวณปตตานีรายา หรือ ปตตานี 
นราธิวาส และยะลา นั้น เชื่อกันวาเปนที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่ปรากฏนามวา “ลังกาสุกะ” ซึ่ง
อาจจะดํารงอยูมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 2  และเปนเมืองทาสําคัญบนเสนทางการคาทางทะเล
ระหวางจีนกับอินเดียที่ผานมาทางฝงทะเลเวียดนามและอาวไทย1  ยอรช เซเดส เชื่อวาหนึ่งใน
อาณาจักรบนคาบสมุทรมลายูมีชื่อวาลังยาสุย (ลังกาสุกะ)  ตั้งอยูทางตอนใตของแหลมตาโกลา 
(ตะกั่วปา)  ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานโบราณของจีน อาหรับ  ชวา มลายู และจารึกของชาวอินเดีย 
ที่ปรากฏนามออกเสียงตามสําเนียงในแตละภาษา เชน หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน พุทธ
ศตวรรษที่ 11-12 และ 16-18)  หลังคาโศกะ อิหลังคาโศกะ (ภาษาสันสกฤต  ภาษาทมิฬ พุทธ
ศตวรรษที่ 9 และพุทธศตวรรษที่16) เล็งกาสุกะ (ภาษาชวา พุทธศตวรรษที่ 20) ลังกาสุกะ (ภาษา
มลายู พุทธศตวรรษที่ 24)2  ชื่อที่ปรากฏดังกลาวนี้  นักวิชาการสันนิษฐานวานาจะเปนชื่อเมือง
เดียวกันซึ่งอาจจะมีศูนยกลางดั้งเดิมอยูในรัฐเกดะห  ประเทศมาเลเซียปจจุบัน  หรืออาจอยูที่
จังหวัดปตตานีในประเทศไทย   ชาวพื้นเมืองในพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 25  ยัง
กลาววาเมืองปตตานีพัฒนาข้ึนมาจากเมืองลังกาสุกะ สอดคลองกับตํานานเมืองไทรบุรีที่กลาววา 
ราชามะโรงมหาวงศทรงสรางลังกาสุกะบนฝงตะวันตกที่รัฐเกดะหและพระราชนัดดาของพระองคได
สรางลังกาสุกะที่ปตตานี ชาวพื้นเมืองเรียกบริเวณแถบนี้วา ลังกาสุกะมาจนกระทั่งแมน้ําปตตานี
เปลี่ยนทางเดิน3    

                                                           

           1A. Teeaw and D.K. Wyatt, Hikayat Pattani : The Story of Pattani (The Haque 
: Mautinus Nijhoff,1970), 1. 
 2Peter Sklling, “Notes and Comments Two Ports of Suvarnabhumi:A Brief Note 
,” in Journal of Siam Society (Bangkok : Thailand,1992),131 . 
 3หมอมเจาจนัทรจิรายุ  รัชน,ี อาณาจักรศรีวชิัยทีไ่ชยา (กรุงเทพฯ : เจริญการพมิพ, 
2539),107. 
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 ในอาณาจักรลังกาสุกะนั้น จะปรากฏรองรอยของวัฒนธรรมฮินดูและพุทธศาสนา
มหายานซึ่งมีชวงที่รุงเรืองสูงสุดอยูระหวางคริสตศตวรรษที่ 6-13 และมีหลักฐานเอกสารจีน
กลาวถึงในฐานะอาณาจักรที่มีความสัมพันธเชิงบรรณาการกับจีน  สําหรับศูนยกลางของลังกาสุ
กะในบริเวณจังหวัดปตตานีปจจุบันนั้น เชื่อกันวาอยูที่เมืองพระวัง (ประแว) หรือ โกตามะฮลิฆัย 
(Kota Mahligai)  ที่ปรากฏในตํานานเมืองปตตานี (Hikayat Patani)    การขุดคนทางโบราณคดี
พบชุมชนโบราณที่อําเภอยะรัง ประมาณ 16 กิโลเมตรจากปากแมน้ําปตตานีเขาไปตอนใน  พบ
ซากสิ่งกอสรางขนาดใหญพอที่จะเปนกลุมตัวพระราชวังได  และมีรองรอยของศาสนสถานและ
ศิลปวัตถุทั้งในลัทธิฮินดูและพุทธศาสนามหายาน   สวนศิลปวัตถุนั้นแสดงรองรอยรวมสมัยกับทั้ง
สมัย    ทวาราวดีและศรีวิชัย  ไดแกเครื่องถวยชามของจีน  เครื่องปนดินเผา  เหรียญเงินชวาและ
อาหรับ4  ซึ่งแสดงถึงการติดตอของบริเวณนี้กับชุมชนบนเสนทางการคาระหวางจีนกับอินเดีย   
อยางไรก็ตาม ประมาณคริสตศตวรรษที่ 13 ลังกาสุกะจะเริ่มถูกกดดันจากการขยายอํานาจของ
อาณาจักรตางๆ ศาสตราจารยไวอัตและตีออไดกลาวไววา  

 ภูมิภาคบนแหลมทองแหงนี้เคยอยูภายใตอิทธิพลและความกดดันของหลายฝาย
หลายทิศทาง เชน จากจักรวรรดินครวัดของเขมรโบราณ  จักรวรรดิของพมามอญแหง
เมืองพุกาม  ชาวโจฬะจากอินเดีย  ชาวลังกา และชาวศรีวิชัย ทุกฝายไดเคยเขามาคุกคาม
ในกิจการภายในของดินแดนแถบนี้และรัฐเล็กๆ เหลานี้ก็ไดตอสูเพื่อปกปองความเปน
อิสระของพวกตนบางรัฐก็สําเร็จบางรัฐก็หายไปจากประวัติศาสตร5 

 ส่ิงที่ปรากฏชัดเจนในเวลาตอมาคือการเกิดขึ้นของเมืองที่เรียกวา “ตานี” หรือ 
“ปตตานี”  เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 ในบริเวณที่เคยเปนอาณาจักรลังกาสุกะ  โดยมีการ
เคลื่อนยายของศูนยกลางจากเมืองพระวังตอนในมาอยูบริเวณชายฝงทะเลที่กรือเซะ6  ตํานาน
เมืองปตตานีเลาถึงผูปกครอง เมืองโกตามะฮลิฆัยที่เดินทางมาพบที่ตั้งเมืองใหม  อิบรอฮิม  ชุกรี 
(Ibrahim Shukri) อธิบายวาการเคลื่อนยายอาจเปนพัฒนาการอยางคอยเปนไปของรัฐ   กลาวคือ
ในสมัยที่ผูปกครองดินแดนอยูตอนในคือเมืองพระวังนั้น  ไดมีการพัฒนาเมืองทาขึ้นที่ชายฝงและ
เมืองทานี้เจริญข้ึนแทนที่ศูนยกลางตอนในซึ่งจะคอยๆเสื่อมไปเมื่อเสนทางการเดินเรือเลียบชาย 

                                                           

                 4ศรีศักร วัลลิโภดม,  อูอารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย ( พระนคร : สํานกัพิมพ
มติชน, 2546), 310 - 327. 
      5A.Teeaw and D.K.Wyatt, Hikayat Pattani : The Story of Pattani, 2. 

     6ศรีศักร วัลลิโภดม, อูอารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย, 313.   
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ฝงไดรับความนิยมมากขึ้นกวาการใชเสนทางบกเดินขามจากฝงตะวันออกไปตะวันตก7  สําหรับ
ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้นไมทราบแนนอนแตนาจะเกิดขึ้นไมชาไปกวาคริสตศตวรรษที่ 
14-15 เนื่องจากคําวา “เมืองตานี”ปรากฏในฐานะเมืองสิบสองนักษัตรบริวารของนครศรีธรรมราช
แลวและ โตเม ปเรส (Tome Pires) ซึ่งเขียนเร่ืองราวของบริเวณคาบสมุทรระหวาง ค.ศ. 1512-
1515 กลาวถึงปตตานีเสมือนวาปรากฏอยูมานานแลว8 

 เหตุการณที่สําคัญตอมาของปตตานีคือการเขามาของศาสนาอิสลามซ่ึงจะกลายเปน
เอกลักษณสําคัญของดินแดนนี้ตอไป ศาสนาอิสลามคือตัวแปรหรือตัวกําหนดที่สําคัญที่สุดที่ทําให
ชาวมาเลยในจังหวัดปตตานีและบริเวณใกลเคียงมองตนเองวา “ แปลกแยก” (alienate) ออกมา
จากประชากรสวนใหญของประเทศ   ศาสนาอิสลามกลายเปนสิ่งที่นักมานุษยวิทยา เรียกวา “หลัก
แหงการแสดงตน” (articulating  principle) ซึ่งสรางความเปนเอกภาพ ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในหมูประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งแปลกแยกออกมาจากประชากรที่นับถือศาสนา
อ่ืน  ตามเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามบงบอกวาศาสนาอิสลามถือกําเนิดที่คาบสมุทรอาระเบีย
ในตะวันออกกลางในกลางศตวรรษที่ 7 แลวแพรเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปลายศตวรรษ
เดียวกันโดยพอคาชาวมุสลิมเปนผูเผยแพร บางคนก็ไดแตงงานและเขาอาศัยคาขายในบริเวณนี้ทํา
ใหบุตรที่เกิดมาเปนมุสลิมไปดวย ดวยวิธีนี้มุสลิมในหลายบริเวณจึงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  แตปจจัย
สําคัญที่สุดที่ทําใหดินแดนในบริเวณคาบสมุทรมลายูเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาฮินดูและพุทธ
มหายานไปเปนศาสนาอิสลามคือการติดตอสัมพันธทางการคา โดยเฉพาะกับพอคาชาว
อาหรับและเปอรเซีย9   ในราวตนคริสตศตวรรษที่ 15 หรือพุทธศตวรรษที่ 20 ผูปกครองรัฐมะละ
กาเขารับศาสนาอิสลามและทําใหมะละกากลายเปนศูนยกลางที่ศาสนาอิสลามเผยแพรราว พ.ศ. 
2024 เขาไปในบริเวณคาบสมุทรมลายู และไปถึงชวา เนื่องจากมะละกามีบทบาททางการคาสูง
มากในชวงคริสตศตวรรษที่ 15 นี้  อยางไรก็ตาม ในกรณีของปตตานีนั้น ไมมีหลักฐานบงบอกแน
ชัดวาผูปกครองรับศาสนาอิสลามตั้งแตเมื่อใดและรับมาจากไหน ศาสตราจารยไวอัต (Wyatt) และ
ตีออ (Teeaw) ยังเสนอแนะวาที่จริงแลวปตตานี คือ จุดแรกที่ศาสนาอิสลามเขามาเผยแผใน

                                                           

     7อิบรอฮิม ชุกรี, ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี แปลโดย มะหามะซากี เจะหะ . 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา, 
2541), 8. 

     8A.Teeaw and D.K.Wyatt,  Hikayat Pattani : The Story of Pattani, 3. 
     9อิบรอฮิม ชกุรี, ประวัติราชอาณาจักรมลายปูะตานี, 7. 
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ภูมิภาคนี้ไมใช มะละกา เหมือนที่เคยเขาใจกัน  อยางไรก็ตาม ปตตานีไดกลายเปนศูนยกลาง
สําคัญอีกแหงหนึ่งของศาสนาอิสลามในคาบสมุทรมลายู ศาสตราจารยไวอัต (Wyatt) และตีออ 
(Teeaw)  กลาววาไมเพียงแตวาปตตานีจะเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมและอํานาจทางการเมือง
ของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลยในภูมิภาคนี้เทานั้น ปตตานียังเปนอูอารยธรรมอิสลามในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดวย10  

 มักจะมีความเขาใจกันวาปตตานีเปนหัวเมืองประเทศราชของอาณาจักรไทยมาตั้งแต
สมัยสุโขทัยเนื่องจากรับรูกันวาสุโขทัยขยายอํานาจครอบคลุมตลอดแหลมมลายู  แตส่ิงที่พอจะ
ยืนยันวาปตตานีอยูใตอํานาจของไทยอยางชัดเจนจะปรากฏตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031)  ตํานานเมืองปตตานีกลาวถึงความสัมพันธกับสยามในสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิซึ่งทัพปตตานีถูกเกณฑมาชวยรบศึกพมา แตสุลตานที่นําทัพมาพยายามกอการ
กบฏซึ่งไมสําเร็จ11  จากนั้นมาโดยตลอดสมัยอยุธยา ปตตานีดูจะอยูในฐานะหัวเมืองประเทศราช
ของไทย  อยางไรก็ตาม  แมวาปตตานีจะเปนเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา แตในชวงนี้ 
ปตตานีก็มีความเจริญรุงเรืองในฐานะเมืองทาการคาสูงมากและไดกลายเปนเมืองทาสําคัญที่
ชาวตะวันตก โดยเฉพาะดัตชเขามาตั้งสถานีการคา สําหรับนโยบายการปกครองหัวเมืองประเทศ
ราชของไทยในสมัยอยุธยานั้นเห็นไดวามองผลประโยชนทางการคาเปนสําคัญและจะปกครองใน
แบบรัฐบรรณาการอยางหลวมๆ   มีเมืองนครศรีธรรมราชเปนผูดูแลใหสงเครื่องราชบรรณาการ
ตนไมเงินทองที่มลายูเรียกวา “บุหงามาศ” มายังราชธานีตามกําหนดเวลาทุก ๆ 3 ป และเมื่อใดที่
ไทยอยูในภาวะสงคราม ก็ตองสงกองทัพผูคน ศาสตราวุธ และเสบียงอาหารมาชวยฝายไทยเปน
การตอบแทนที่ไทยใหความคุมครองจากศัตรูภายนอก สวนการปกครองภายในรัฐนั้น ราชวงศ
ผูปกครองชาวมลายูจะปกครองกันเอง  อาจกลาวไดวา  การปกครองของสยามเหนือหัวเมือง
ประเทศราชฝายใต ไดแก ปตตานี ไทรบุรี กลันตัน เปนตน เปนการปกครองอยูหางๆ มิไดเขา
แทรกแซงในกิจการของเมืองเหลานั้น12  ทั้งนี้เนื่องจากเปนดินแดนที่อยูหางไกลจากอยุธยา การ
คมนาคมไมสะดวก และมีชาวพื้นเมืองที่มีความแตกตางทั้งดานเชื้อชาติและศาสนา  นโยบายการ

                                                           

     10A. Teeaw and D.K. Wyatt,  Hikayat Pattani : The Story of Pattani, 4.  
     11Ibid, 8. 
     12Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations : Traditional Intra-regional 

Relations from the Seventeenth to the Early Twentieth Century (Singapore : Oxford 
University Press, 1988), 6 - 7. 
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ปกครองหัวเมืองประเทศราชแบบหลวม ๆ เชนนี้จะเปลี่ยนไปหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน
พ.ศ. 2310  โดยเฉพาะเมื่อราชวงศจักรีไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทรข้ึนใน พ.ศ. 2325 ราชวงศนี้จะ
ใหความสนใจตอการกระชับอํานาจการปกครองเหนือประเทศราชมลายู ทําใหลักษณะ
ความสัมพันธระหวางสยามกับหัวเมืองมลายูทางใตแตกตางจากสมัยอยุธยาไปเปนอยางมาก   

 

 2.2  ภูมิหลังของผูนํากลุม “พระยาเมือง” ในสมัยตนรัตนโกสินทร 
 ตํานานเมืองปตตานีไดกลาวถึงราชวงศที่ปกครองปตตานีวาประกอบดวย 2 ราชวงศ 
คือราชวงศศรีวังสา ซึ่งปกครองปตตานีมาตั้งแตเร่ิมต้ังอาณาจักรและสืบทอดราชวงศมาโดยตลอด
จนถึงราชินีหรือนางพระยาเมืององคสุดทายไดแก ราชินีกูนิง (Queen Kuning) ซึ่งเชื่อวา
ส้ินพระชนมราว พ.ศ. 223113 ตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช   จากนั้นปตตานี
จะถูกปกครองโดยราชวงศที่มาจากกลันตัน  ซึ่งเปนระยะเวลาที่ปตตานีเร่ิมเสื่อมและมีความ
วุนวายภายในเกิดขึ้นบอยครั้ง  พระยารัตนภักดีไดใหรายพระนามพระยาเมืองปตตานีในราชวงศ
ศรีวังสาไว 10 องคซึ่งตรงกับที่ปรากฏในตํานานเมืองปตตานี  แตไดใหพระนามพระยาเมืองใน
ราชวงศกลันตันไวเพียง 4 องคมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร14  ซึ่งไมตรงกับที่
ศาสตราจารยไวอัตและ ตีออวิเคราะหไวจากตํานานเมืองปตตานีวามีพระยาเมืองในราชวงศกลัน
ตัน 8 องค องคสุดทายคืออาลุง ยูนุส (Alung Yunus) ซึ่งสิ้นพระชนมราว พ.ศ. 227215 ตรงกับรัช
สมัยพระเจาทายสระ จากนั้น ตํานานเมืองปตตานีกลาววาปตตานีไมมีกษัตริยปกครองอีกตอไป  
แตพงศาวดารที่เขียนโดยอิบรอฮิม ชุกรี กลาววาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรง
ใหสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทไปทําศึกกับพมาและปราบหัวเมืองทางใตที่ไมยอม
ออนนอมนั้น เจาเมืองปตตานีมีชื่อวาสุลตานมูฮัมหมัด (ตรงกับช่ือสุลตานองคสุดทายของ
ราชวงศกลันตันที่พระยารัตนภักดีเขียนไว)  สุลตานมูฮัมหมัดทําการสูรบกับทัพไทยและตายในที่
รบใน พ.ศ. 232716 
 เหตุการณตั้งแตการทําศึกระหวางสยามกับปตตานีครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรนี้ไป
จนถึงการแบงแยกปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองยังคอนขางสับสน และเวลาที่ปรากฏในเอกสาร

                                                           

     13A.Teeaw and D.K.Wyatt, Hikayat Pattani : The Story of Pattani, 11. 
     14พระยารัตนภักดี, ประวติัเมืองปตตานี (ม.ป.ท. : 2509), 16. 
     15A.Teeaw and D.K. Wyatt, Hikayat Pattani: The Story of Pattani, 22. 
     16อิบบรอฮิม ชุกรี, ประวัติราชอาณาจกัรมลายูปะตานี, 30-31 
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ตางๆดูจะไมตรงกัน  พงศาวดารเมืองปตตานีฉบับของไทยกลาวถึงแตเพียงวาในจุลศักราช 1147 
(พ.ศ.2328) กรมพระราชวังบวรสถานมงคลไดสูรบกับสุลตานเมืองปตตานีซึ่งขณะนั้นพลเมือง
เรียกวา “ระตูปะกาลัน” เมื่อเสร็จศึกเอาชนะปตตานีได ทรงโปรดฯใหแตงตั้งปลัดจะนะ (ขวัญซาย) 
เปนเจาเมืองปตตานี ข้ึนกับสงขลาจนนายขวัญซายถึงแกกรรมจึงตั้งนองชายคือนายพายเปนเจา
เมืองปตตานีแทน  ในสมัยนี้ ปตตานีโดนโจมตีโดยพวก “สาเหยดและรัตนาวง” จึงโปรดเกลาฯให
พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี้ยนจอง) ไปปราบปรามและเพื่อไมใหเกิดปญหาอีกได
แยกเมืองปตตานีออกเปนเจ็ดหัวเมือง17  อิบรอฮิม ชุกรีกลาววาหลังจากที่ไทยปราบสุลตานมูฮัม
หมัดไดแลว ไดแตงตั้งญาติของสุลตานมูฮัมหมัดชื่อตนกูลีมีดินขึ้นเปนเจาเมืองปตตานีแทน  แต
ตนกูลิมีดินเอาใจออกหางสงจดหมายไปชักชวนเมืองญวนใหรวมโจมตีไทยในพ.ศ. 2332 การศึก
จึงเกิดขึ้นอีกเปนครั้งที่ 2 คร้ังนี้เมื่อเสร็จศึก สยามตั้งดะโตะ ปงกาลัน (นาจะตรงกับระตูปะกาลัน) 
ใหเปนผูปกครองโดยมีเสนาบดีชาวสยามคอยกํากับดูแล ในราว พ.ศ. 2352 (อิบรอฮิม ชุกรีใหปไว
เปนค.ศ. 1808) ซึ่งเปนปลายรัชกาลที่ 1 ดาโตะปงกาลันขัดแยงกับขาราชการสยามอยางรุนแรงจึง
รวมมือกับดาโตะสายิดและดาโตะปูยุดกอกบฎ เมื่อสยามปราบปรามไดคร้ังนี้จึงตั้งนายขวัญซาย
เปนเจาเมืองและตัดสินใจแยกปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองในที่สุด18  
 การแยกปตตานีออกเปน 7 หัวเมืองถือไดวาเปนนโยบาย “แบงแยกและปกครอง” ซึ่ง
ทําใหดินแดนซึ่งเคยเปนรัฐปตตานีออนกําลังลง ไมสามารถรวมพลเพื่อกอความวุนวายได  จะเห็น
ไดวาตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3  สยามก็ไดใชนโยบายเดียวกันกับเมืองไทรบุรีซึ่งไดกอความยุงยาก
ใหแกฝายไทยเชนเดียวกับเมืองปตตานี  สยามแบงเมืองไทรบุรีออกเปน  4 หัวเมืองคือ เมืองปะลิส  
สตูล  ไทรบุรีและกะบังปาสู19 แตละเมืองตางเปนอิสระตอกันเจาเมืองมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาโดย
ไดข้ึนตรงกับเมืองนครศรีธรรมราช สําหรับหัวเมืองทั้ง 7 นั้นตางมีเจาเมืองซึ่งแตงตั้งโดยกรุงเทพฯ
และขึ้นตรงตอสงขลา  เจาเมืองแตละเมืองปกครองเปนอิสระแยกออกจากกัน และตางมีอํานาจ
ปกครองภายในเมืองของตนในทุกดานอยางเต็มที่ ตอมาไดมีการใชบรรดาศักดิ์เปนนามเฉพาะ
ของแตละเมืองดังตอไปนี้ 

1. เจาเมืองปตตานี  - พระยาวิชิตภักดี ศรีสุรวังษารัตนาญาเขตประเทศราช 
                                                           

 17พระยาวิเชียรคีรี, “พงศาวดารเมืองปตตานี,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 3 (พระนคร : 
หอพระสมุดวชิรญาณ, 2475), 4-8. 

    18อิบบรอฮิม ชุกรี, ประวัติราชอาณาจกัรมลายูปะตานี, 32-33. 
                19สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “พงศาวดารเมืองไทรบุรี,” ใน ประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 2, 107. 
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2. เจาเมืองหนองจิก – พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศรวาปเขตมุจลินทร นฤบดิทร
สวามิภักดิ์ 

3. เจาเมืองยะหริ่ง – พระยาพิพิธเสนามาตยธิบดี ศรีสุรสงคราม 
4. เจาเมืองสายบุรี – พระยาสุริยสุนทรบวรภักดี ศรีมหาราชามัตตาอับดุล วิบูลย

ขอบเขต ประเทศมะลายู 
5. เจาเมืองระแงะ – พระยาภูผาภักดี ศรีสุวรรณประเทศ วิเศษวังสา 
6. เจาเมืองยะลา – พระยาณรงคฤทธีศรีประเทศวิเศษวังสา 
7. เจาเมืองรามัน - พระยารัตนภักดีศรีราชบดินทรสุรินทรวิเศษวังสา20 

 แมวาการแตกศูนยอํานาจของชาวมลายูออกเปนเมืองเล็กๆ หลายเมืองจะทําใหสยาม
ปกครองงายขึ้น แตหากมองอีกดานหนึ่งในแงของผูนําชาวมุสลิม  การแบงแยกปตตานีออกเปน 7 
หัวเมืองทําใหมีการแตกยอยของสายตระกูลผูนําทองถิ่นมากขึ้นไปไดอีก กลาวคือแทนที่จะมีผูนํา
ที่มาจากราชวงศที่ปกครองปตตานีเพียงราชวงศเดียว ก็จะมีกลุมตระกูลเจาเมืองซึ่งตองถือวาตาง
มีศักดิ์ศรีในฐานะพระยาเมืองเทากัน  เจาเมืองแตละคนปกครองดินแดนขนาดเล็กที่มีอาณาเขต
แนนอนจึงทําใหมีความใกลชิดกับราษฎรในทองที่ จุดนี้จึงทําใหการแบงแยกปตตานีออกเปน 7 หวั
เมืองมีผลสืบเนื่องในแงของสายตระกูลผูนําทองถิ่นมาจนถึงปจจุบัน ยกตัวอยางเชนตระกูล “อับ
ดุลบุตร” ของยะหริ่ง หรือ “ณ สายบุรี” ที่จะไดกลาวถึงตอไป 
 พงศาวดารปตตานีของไทยไดกลาวถึงการแตงตั้งเจาเมืองทั้ง 7 หัวเมืองตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 5 ไวโดยละเอียด และยังมีขอมูลประกอบจากงานของพระยารัตนภักดี 
และอิบรอฮิม ชุกรี ขอมูลเหลานี้แมไมตรงกันนัก แตก็สามารถนํามาประกอบกันเพื่อแสดงใหเห็น
การแตงตั้งเจาเมืองทั้ง 7 หัวเมือง และผูที่ไดรับแตงตั้ง ดังปรากฏในตารางที่ 1 ที่ไดสรุปไว  
 ในการเลือกผูปกครองหวัเมอืงทัง้ 7 คร้ังแรกนั้น เห็นไดวานโยบายของสยามคือ
พยายามแตงตั้งผูนําทีพ่อจะไววางใจไดหรือพอจะทาํงานดวยได แตกต็องเปนเชื้อพระวงศเกาดวย 
คือตองเปนพวก “ตนกู”21 หรือ “หนิ”22 ซึ่งเปนคํานําหนาผูมีเชื้อสาย พงศาวดารบันทึกไววา “พระ
ยาอภัยสงครามขาหลวง พรอมดวยพระยาสงขลา (เถี้ยนจอง) บังคับใหพระยาปตตานี (พาย) 
เลือกจัดหาในพวกตระกูลตวัน ตระกูลหนิ ที่พระยาปตตานี (พาย) ไดเคยใชสอยเห็นวาที่มีใจเรียบ 
 
                                                           

       20  พระยารัตนภักดี, ประวติัเมืองปตตานี, 20 - 21. 
    21 หมายถงึ ลูก 
    22 หมายถงึ หลาน 
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ตารางที่ 1 พระยาเมืองของหัวเมืองทั้ง 7 ในสมัยรัตนโกสินทร  
 1808/2351  รัชกาลที่ 1 1832/2375 รัชกาลที่ 3 1842/2385 รัชกาลที่ 3 1853-56/2399 รัชกาลที่ 4 2411-2444 รัชกาลที่ 5 
ปตตานี ตนกูสุหลง 

หลานดาโตะปงกาลัน 
หนิยูโซฟ/โตะก ี ตนกูปะสาจากกลันตัน ตนกูปูเตะ (ลูก) ตนกูปะสา (ลูกตนกูปูเตะ) 

ตนกูสุไลมาน (อาตนกูปูเตะ) 
ตนกูอับดุลกอเดร (ลูกตนกูสุไลมาน) 

หนอง
จิก 

ตนกูหนิ (ถึงแกกรรม) 
ตนกูกะจิ นองตนกูสุหลง 

นายเมนหรือนายเมือง 
ชาวจะนะ 

นายเกลียง ลกูของ 
นายเหมสาย 

นายเวียง นายเวียง 
นายทัด 
นายพวง 

รามัน ตนกูมันโซร (ถึงแกกรรม) 
ตนกูกุนโดร หรือ กูโน 

ตนกูกุนโดร  ตนกูกุนโดร ตนกูติมุน (ลูก) 
 

ตนกูยาฮง (นอง) 
ตนกูบาไลยาวอ (ลูกตนกูติมุน) 
ตนกูลือเบะห (ลูกตนกูบาไลยาวอ) 

ยะลา ตนกูยาลอ (ถึงแกกรรม) 
ตนกูบางกอก 

นายเหมสาย (หลวงสวัสดิภักดี) นายเมือง (ถูกปลด) 
ตนกูมูฮัมหมัดซอและ 

ตนกูกะจิ (ลูกตนกูมูฮัมหมัด 
ซอเละ) 

ตนกูกะจ ิ
ตนกูเบซาร (ลูกตนกูกะจ)ิ 

ระแงะ หนิดะห ตนกูบงส ูชาวบางป ภักดีตอนาย
พาย 

ตนกูบงส ู ตนกูบงส ู ตนกูโหนะ (ลูกตนกูบงส)ู 
ตนกูเหงาะ (หลานตนกูบงส)ู 

สายบุรี หนิเดะ หนิเดะ ตนกูยาลาลุดดิน (หนิลือใบ) ตนกูยาลาลุดดิน ตนกูอับดุลกาเดร (หนิแปะ) (ลูก) 
ตนกูอับดุลมุตตอลิบ(หนิอิตํา) (นอง) 

ยะหริ่ง นายพาย นายพาย 
นายเหมสาย 
 

ตนกูหนิยูโซฟ/โตะก ี
ตนกูเดวาร (กลันตัน) 
หนิติมุง หรือนายแตง 

ตนกูติมุง หรือนายแตง หนิเหมาะ (นองตนกูติมุง) 
หนิโวะ หรือ หนโิซะ (ลูกหนิเหมาะ) 

ที่มา : ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ,มุสลิมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลางอิสลามสายสกุลสุลัยมาน , 2539) ; พระยาวิเชียรคีรี. 
“พงศาวดารเมืองปตตานี,” ประชุมพงศาวดารภาคที่ 3 พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2475. ; พระยารัตนภกัดี, ประวัติปตตานี ม.ป.ท., 2509 
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รอยมาแตกอนนั้น จดรายชื่อกะตัวใหครบทั้ง 6 เมือง”23  เมื่อไดรายชื่อแลว พระยาอภัยสงคราม
และพระยาสงขลาเปนผูกําหนดวาใครจะปกครองเมืองใดแลวจึงนําความกราบบังคมทูลเมื่อ
กลับมากรุงเทพฯแลวเพื่อโปรดเกลาพระราชทานตราตั้ง วิธีนี้ดูจะเปนวิธีที่ใชตอมา โดยเมื่อ
ตําแหนงเจาเมืองวางลง พระยาสงขลาจะเปนผูพิจารณากําหนดบุคคลและนําขอความขึ้นกราบ
บังคมทูลตอไป สําหรับในการแตงตั้งครั้งแรกนั้น ไดใหนายพายซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงพระยา
ปตตานีอยูมาเปนเจาเมืองยะหริ่ง การที่ไมไดแตงตั้งนายพายซึ่งร้ังเมืองปตตานีอยูแลวใหเปนเจา
เมืองปตตานีตอไปอาจเปนเพราะวาเจาเมืองที่เปนชาวไทยไมไดรับการยอมรับจากชาวเมืองซึ่ง
เปนศูนยกลางเกาของรัฐปตตานี  และดวยเหตุเดียวกันจึงทําใหตนกูสุหลงซึ่งเปนหลานของดาโตะ
ปงกาลันผูกอการกบฏไดรับเลือกใหเปนเจาเมือง กลาวคือตองหาคนที่ราษฎรยอมรับไดดวยเพราะ
เมืองปตตานีนาจะมีปญหามากที่สุดในการยอมรับอํานาจของสยาม  นโยบายในการตั้งเจาเมือง
คร้ังแรกนี้ถือไดวาไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากเจาเมือง 4 เมือง คือปตตานี หนองจิก ระแงะ และ
ยะลา รวมกันกบฏตอสยามในสมัยรัชกาลที่ 3    

 สมัยรัชกาลที่ 3 เปนระยะที่มีปญหากับหัวเมืองมลายูทางใตมากที่สุดรัชกาลหนึ่ง โดย
ปญหาหลักอยูที่เมืองไทรบุรีซึ่งเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) แข็งเมืองตอสยามตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 
2  คร้ังนั้น ไดโปรดเกลาฯใหยกทัพไปโจมตีไทรบุรีไดในพ.ศ. 2364 เจาพระยาไทรบุรีหนีไปอาศัย
อังกฤษอยูที่เกาะปนัง  ระหวางนั้น สยามใหบุตรของเจาพระยานครศรีธรรมราชเปนผูร้ังเมืองไทร
บุรี  ตอมาในรัชกาลที่ 3 สยามตองปราบปรามกบฏเจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ถึง 2 คร้ัง คือใน
พ.ศ. 2373 และ พ.ศ. 238124 เหตุการณนี้สงผลตอหัวเมืองทั้ง 7 ซึ่งเจาเมืองบางเมืองตัดสินใจถือ
โอกาสนี้แข็งเมืองตอสยามเชนกัน  อาจเปนเพราะไมตองการถูกเกณฑทัพไปรบกับชาวมลายู
ดวยกันหรืออาจเห็นเปนโอกาสดีที่สยามมีความวุนวายอยูก็เปนได ในพ.ศ. 2373 พระยาปตตานี 
(ตนกูสุหลง)  พระยาหนองจิก (ตนกูกะจิ) ซึ่งเปนนองพระยาปตตานี  พระยายะลา (ตนกูบางกอก) 
และพระยาระแงะ (หนิเดะ) รวมกันคิดกบฏ เขาตียะหริ่ง จะนะ เทพา พระยาสงขลากับพระยา
เพชรบุรีที่ถูกสงไปชวยปราบปรามไดและประหารชีวิตพระยาปตตานี หนองจิก และยะลาเสีย25     
การแตงตั้งเจาเมืองของหัวเมืองทั้ง 7 ในสมัยรัชกาลที่ 3 สะทอนใหเห็นถึงปญหาของการปกครอง
                                                           

       23 พระยาวิเชียรคีรี, “พงศาวดารเมืองปตตานี,” 15. 
    24ชวลีย  ณ  ถลาง ,ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระนคร : มุลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2541), 
70-77. 

    25 พระยาวิเชยีรคีรี, “พงศาวดารเมืองปตตาน,ี” 19 - 20. 
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หัวเมืองมลายูชัดเจน ในครั้งนี้ เห็นไดวาเจาเมืองหลายเมืองเปนคนไทย พระยาสงขลาจัดใหนิบอสู
เปนเจาเมืองระแงะ ซึ่งนิบอสูนี้เปนคนแขวงเมืองยะหริ่งไดรวมปราบปรามกบฏและไดรับคํา
สรรเสริญวาใจคอกลาหาญ26  เมืองรามัน สายบุรี และยะหริ่งซึ่งไมไดรวมในการกบฏยังปกครอง
ดวยเจาเมืองคนเดิม สวนหนองจิกและยะลานั้น ไดแตงตั้งใหคนไทยปกครอง ไดแก นายแมนจาก
เมืองจะนะเปนเจาเมืองหนองจิก  หลวงสวัสดิภักดี (นายเหมใสหรือยิ้มซาย) ซึ่งเปนนองของนาย
พายและเปนผูชวยราชการเมืองยะหริ่งอยูเดิมไปเปนเจาเมืองยะลา จึงทําใหมีคนไทยปกครองหัว
เมืองมลายูกลุมนี้ 3 คน เปนที่นาสังเกตวาในกรณีของเมืองหนองจิก เจาเมืองตอมาเปนคนไทย 
ทั้งสิ้น  ผูนําที่นาสนใจอีกคนหนึ่งคือตนกูยูโซะหรือ ตวันยุโส หรือเรียกกันวาโตะกี ซึ่งไดรับแตงตั้ง
เปนเจาเมืองปตตานีหลังการกบฏ และตอมาไดยายมาเปนเจาเมืองยะหริ่งเมื่อนายพายถึงแก
กรรม  ไมมีหลักฐานวาทําไมผูนําผูนี้จึงเปนที่ไววางใจของสยาม แตมีเร่ืองเลาในพงศาวดารตอไป
วาเมื่อคร้ังที่มีกบฏในรัชกาลที่ 3 หนิยุโซหรือโตะกีมีบุตรชายอายุประมาณ 5-6 ขวบ ชื่อติมุง (ไทย
เรียกแตง) หลังศึก นายแตงหรือติมุงไดติดเขามากรุงเทพฯดวย  ตอมาเลยกลายเปนไทย ไดบวช
เปนสามเณรอยูจนอายุ 21-22 ป และบวชเปนพระภิกษุตอไปอีกจนไดเปนที่พระใบฎีกา  ตอมาสึก
รับราชการในกรมพระราชบังบวรฯ และจึงไดรับแตงตั้งเปนเจาเมืองยะหริ่งในสมัยรัชกาลที่ 427 
โดยเปลี่ยนกลับมานับถือศาสนาอิสลามเหมือนเดิม เหตุการณนี้อาจทําใหรัฐบาลสยามเชื่อวาตนกู
ยุโสจะไมคิดกบฏตอสยาม ซึ่งถาใชก็เปนความคิดที่ถูกเพราะในบรรดาหัวเมืองมลายูทั้ง 7 ยะหริ่ง
มีความภักดีตอสยามมากที่สุด และยังเปนอยางนั้นตลอดมาจนหลังการปฏิรูปการปกครอง  
 ในป พ.ศ.2384 เจาพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน)ไดใหบุตรถือหนังสือกราบบังคมทูลของ
พระราชทานอภัยโทษที่ไดกระทําความผิดมาแตกอนและตองการกลับมาครองเมืองไทรบุรี 
(เนื่องจากเจาพระยานคร (นอย) ถึงแกกรรม สยามเห็นวานาจะเปนวิธีที่ดีที่จะแกปญหาของไทรบรีุ
จึงมีพระบรมราชานุญาต28 จากนั้นเหตุการณทางดานไทรบุรีก็เรียบรอยขึ้นสงผลใหปญหาใน
บริเวณ 7 หัวเมืองลดลงเชนกัน ในการแตงตั้งเจาเมืองในระยะตอมาจนถึง รัชกาลที่ 5 เห็นไดวาจะ
แตงตั้งจากราชวงศมลายูเปนหลัก (ยกเวนหนองจิก) และมักจะสืบทอดไปถึงลูกหรือนอง หรือ
หลาน มากกวาที่จะโยกยายไปมา  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือมีการแตงตั้งใหราชวงศสุลตานจา
กกลันตันมาเปนเจาเมือง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเปนการแกปญหาความขัดแยงในกลันตันซึ่งเกิดขึ้น
                                                           

    26 เร่ืองเดียวกนั, 20. 
    27 เร่ืองเดียวกัน, 25 - 26. 
    28ชวลีย ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 76. 
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ในสมัยรัชกาลที่ 3 เชนกัน โดยหลังจากที่สุลตานแหงกลันตันสิ้นพระชนมโดยไมมีทายาท ก็มีการ
แยงราชสมบัติระหวาง นองและหลาน ไดแก ตนกูสะนิ (ปากแดง) ตนกูเดวอ ตนกูปะสา และตนกู
บาโงย สยามไดแตงตั้งตนกูสะนิ (ปากแดง) เปนสุลตาน แตความไมพอใจยังคงมีอยูเกิดการวิวาท
ถึงขั้นรบพุงกัน สยามไดพาตัวตนกูเดวอมาไวที่นครศรีธรรมราช และตนกูปะสามาไวที่สงขลา29 
ตอมาจึงไดแตงตั้งตนกูเดวอไปเปนเจาเมืองยะหริ่ง แตเพียงปก็ยายไปเปนเจาเมืองสตูล  สวนเชื้อ
สายราชวงศที่สําคัญอีกองคหนึ่งคือตนกูปะสาไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองปตตานี 30 
 การแตงตั้งตนกูปะสาเปนเจาเมืองปตตานี ทรงพระนามวาสุลตานมะหมุด (พระ
ยารัตนภักดีเขียนวาชื่อมูฮัมหมัด) นั้นถือไดวาทําใหเกิดราชวงศที่มีเกียรติยศปกครองปตตานีอีก
คร้ังและเปนเจาเมืองที่ถือไดวาเปนรายา (raja) โดยเชื้อสายจริง ซึ่งตางจากตนกูสุหลง หรือ หนิยุ
โซ ซึ่งแมจะมีเชื้อสายแตในระดับรองๆลงมา ทั้งนี้เพราะตนกูปะสานั้นสืบเชื้อสายมาจากอาลุง ยู
นุส รายาปตตานีองคสุดทายในราชวงศกลันตัน31 และยังสัมพันธกับสุลตานกลันตันที่ปกครองอยู
ในขณะนั้น  ราชวงศของตนกูปะสาสืบตอมาอีก 5 องคจนถึงสุลตานอับดุลกอเดรกามารุดดีน ซึ่ง
เปนสุลตานในชวงที่รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองพอดี  การที่ตนกูปะสามาจากราชวงศ
สุลตานกลันตันนาจะมีสวนทําใหผูนําในราชวงศนี้ตองการฟนฟูสถานะของปตตานีใหเปนประเทศ
ราชเชนเดียวกับกลันตันบางก็เปนได จึงทําใหมีปฏิกิริยาตอการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 
5 อยางรุนแรง สําหรับพระยาเมืองปตตานีตั้งแตเร่ิมแยกหัวเมืองจนถึงการปฏิรูปการปกครองนั้น
ปรากฏในตารางที่ 2  
 สําหรับเมืองยะหริ่งนั้นเปนกรณีตรงกันขามกับปตตานี ดังที่กลาวแลววา เจาเมืองยะ
หร่ิงตั้งแตหนิยุโซหรือโตะกีมาถึงชั้นลูกไดแก หนิติมุง (นายแตง) ตางภักดีตอสยามและมีความเปน
ไทยมากกวาเจาเมืองมลายูอ่ืนๆทั้งหมด กอนหนานั้น เมืองยะหริ่งก็ปกครองโดยเจาเมืองไทย คือ
นายพายและหลวงสวัสดิภักดี กลาวกันวาในการเกิดกบฏทุกครั้ง บรรดาเจาเมืองอื่น ๆ เชนเมือง
ปตตานี เมืองกลันตัน เมืองยะลาไดกลาวชักชวนเมืองยะหริ่ง ตามประวัติศาสตรเมืองยะหริ่งจะ
ปฏิเสธทุกครั้ง เปนเหตุใหพระยาเมืองอื่น ๆ โกรธไมมีการไปมาหาสูระหวางพระยาเมืองดวยกัน ซึง่
ในสมัยนั้นลูกหลานพระยาเมืองมักจะแตงงานกัน พงศาวดารกลาวไววา “เมืองยิริงในตอนพระ
ยายิริง (แตง) วาราชการอยู ขนบธรรมเนียมจัดอยางเมืองสงขลาคดีถอยความที่ปรับไหมหรือ
                                                           

    29 เร่ืองเดียวกัน, 79 
    30 เร่ืองเดียวกัน, 80 
    31 Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations, ตารางแสดงสาแหรกวงศเจา

เมืองปตตาน,ี ไมปรากฏเลขหนา. 
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ตัดสินก็ใชตามพระราชกําหนดกฎหมายสยามทั้งสิ้น เมืองยิริงเวลานั้น เปนที่เรียบรอยและมีการ
เจริญข้ึนมาก”  พงศาวดารยังกลาวตอไปวา เมืองปตตานีสมัยที่โอรสของตนกูปะสาปกครอง (ตนกู
ปูเตะ) กับเมืองรามันในชวงเดียวกันก็ใชขนบธรรมเนียมอยางเมืองยะหริ่ง32 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยะ
หร่ิงไดทําตามความตองการของสวนกลางจนไดรับคําชมจากขาหลวงใหญประจําบริเวณ 7 หัว
เมือง คือ พระยาสุขุมนัยวินิจ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกตัวอยางเมืองยะหริ่งเพื่อให
เมืองอื่นๆ ปฏิบัติตาม หลังจากที่ปฏิรูปการปกครองแลว พระยายะหริ่งก็ไดทําหนาที่ร้ังเมืองตอมา
จนมีการยกเลิกการปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองและยกฐานะเมืองยะหริ่งเปนอําเภอขึ้นกับจังหวัด
ปตตานี พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม (หนิโวะ) ไดรับแตงตั้งใหเปนผูวาราชการเมือง
สายบุรี จนกระทั้งป พ.ศ. 2474 เมืองสายบุรีถูกยุบเปนอําเภอ พระยาพิพิธฯ จึงพนตําแหนง และ
กลับมาอยูบานยาบู อําเภอยะหริ่ง จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2484 จึงถึงแกกรรม  รัชกาลที่ 6 
ทรงพระราชทานนามสกุลวา “อับดุลบุตร” ซึ่งเปนตระกูลทองถิ่นที่สําคัญเพราะมีเชื้อสายในเปน
นักการเมืองในสมัยหลังหลายคนไดแก พระยาพิพิธภักดี (มุกดา อับดุลบุตร) นายบันเทิง อับดุล
บุตร และนายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร (หลาน) เปนตน  
 ในการเลือกสรรบุคคลใหดํารงตําแหนงเจาเมืองหัวเมืองทั้ง 7 นั้น ตามหลกัการ เจา
เมืองสงขลาซึง่มีหนาที่ดูแลกํากับหัวเมืองทั้ง 7 จะเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เหน็วาเหมาะสมเพื่อขอ
พระราชทานพระบรมราชานญุาตจากพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัว แตในทางปฏิบัติ การขอ
พระราชทานตราตั้งตําแหนงมักจะเปนการกราบบังคมทลูใหทรงทราบการแตงตั้งที่ทางสงขลาได
จัดการไปแลว และทางสงขลามหีนาที่นาํตัวเจาเมอืงคนใหมข้ึนมายงักรุงเทพฯเพื่อถวายความ
จงรักภักดีและรับพระราชทานตราตั้งดวยตนเอง  อํานาจของพระยาสงขลายังครอบคลุมไปถึงการ
ถอดถอนเจาเมืองที่ไมทําหนาที่  และมีหนาที่ควบคมุการสงเครื่องบรรณาการของหวัเมืองทัง้ 7 
 มายงักรุงเทพฯ ใหครบถวน  อยางไรก็ตาม ตองถอืวาสิทธิการเปนผูตัดสินเลอืก
ผูปกครองหวัเมืองทัง้ 7 นั้นอยูในอํานาจของรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ซึง่ทาํใหสถานะของหัวเมืองทั้ง 7 
ตางจากรัฐมลายูทีเ่ปนประเทศราช ในกรณีหลังมกัจะเลือกสุลตานองคตอไปกันเองและทางสยาม
รับรอง  ในกรณีของหัวเมืองทั้ง 7 นั้น การแตงตั้งในสมยัรัชกาลที่ 3 ไดใชนโยบายที่แสดงใหผูนํา
มลายูเห็นชัดเจนวาตําแหนงเจาเมืองไมไดเปนตําแหนงสบืตระกูล สามารถมีการสับเปลี่ยน
โยกยายและถอดถอน  ถาบังเอิญคนในตระกูลเดียวกนัไดดํารงตําแหนงเจาเมืองสืบกันมา ก็ไมมี
กฎเกณฑกาํหนดวาลกูหรือนองจะไดเปนเจาเมืองคนตอไปหรือใครจะไดเปนกอน ทัง้นี้สุดแต
รัฐบาล 
                                                           

    32 พระยาวิเชยีรคีรี, “พงศาวดารเมืองปตตาน,ี” 26. 
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ตารางที ่2 เจาเมืองปตตานีในสมยัรัตนโกสนิทร 

พระยาเมืองปตตานี เหตุการณสําคัญ 
สุลตานมูฮัมหมัด รบกับทัพสมเด็จกรมพระราชวงับวรฯ ตายในที่รบ 
ตนกูลีมิดีน สยามแตงตั้ง ตอมากบฎสงสาสนไปเมืองญวน 
ดาโตะปงกาลนั กบฎรวมกบัดาโตะสายิด 
นายขวัญซาย บุตรเจาเมืองจะนะ ชาวจีน 
นายพายนองนายขวัญซาย แบงปตตานีออกเปนเจ็ดหัวเมือง 
ตนกูสุหลง หลานดาโตะปงกาลัน  กบฎรวมกบัไทรบุรี ยะลา หนองจิก ระแงะ 
ตนกูนิยูโซฟ หรือ โตะก ี ชาวกรือเซะ ตอมาไปครองเมอืงยะหริ่ง ตนตระกูล  

อับดุลบุตรและพิพิธภักด ี
ตนกูปะสาจากราชวงศกลันตัน มาพึ่งสยามเพราะไมถูกกับสุลตานกลันตัน  

(สนิ ปากแดง) 
ตนกูปูเตะ ครองเมือง 26 ป 
ตนกูเบอซาร (ติมุง)  
ตนกูสุไลมาน ซารีฟุดดิน ครองเมือง 10 ป ถึง 2442 
ตนกูอับดุลกอเดร กามารุดดิน รัชกาลที่ 5 ปฎิรูปการปกครอง ไมยอมรับอํานาจ

ของสยาม ถกูปลดและนําไปกักตัวไวที่พิษณุโลก  
ใน พ.ศ. 2445 ถูกกลาวหาวาคิดการกบฏอีก 2 ครั้ง 
พ.ศ. 2465 เดินทางไปพํานักในกลันตันจนถึงแก
อนิจกรรม บุตรชายที่มีบทบาทในการเรียกรอง
อิสรภาพใหกับปตตานีในเวลาตอมาคือตนกู
มะไฮยิดดิน 

 
ที่มา : พระยาวิเชียรคีรี, “พงศาวดารเมืองปตตานี,” ประชุมพงศาวดารภาคที่ 3 พระนคร : หอพระ 
สมุดวชิรญาณ, 2475; พระยารัตนภักดี, ประวัติเมืองปตตานี. ม.ป.ท. : 2509 
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ที่กรุงเทพฯจะตัดสิน33 นอกจากนั้นทางกรงุเทพฯยงัถือเปนนโยบายใหเจาเมืองที่ไดรับเลือก
เดินทางมาถวายความจงรักภักดีและรับการแตงตั้งดวยตนเองและตองมาเขาเฝาถวายบังคมพระ
บรมศพหรือเขาเฝาแสดงความจงรกัภักดีในพระราชพิธบีรมราชาภิเษกดวย34 ตอมาในสมัยรัชกาล
ที่ 4 นโยบายดังกลาวจะถกูผอนปรนและสามารถสงัเกตไดวาเจาเมืองของหวัเมืองทั้ง 7 จะมาจาก
บรรดาญาติสนิทของเจาเมอืงคนกอน ในสมัยรัชกาลที่ 5 มักจะโปรดเกลาฯใหมีการปรึกษากัน
ระหวางกรมการเมืองนั้นๆและกรมการเมอืงสงขลา โดยเลือกบุคคลจากตระกูลเจาเมืองเดิมผูไดรับ
ความเห็นชอบจากญาตพิี่นองและกรมการเมืองชาวมลายอ่ืูนๆ35  
 การจัดการปกครองหัวเมืองมลายูทรงโปรดเกลาใหมีขาหลวงใหญประจําบริเวณ 1 คน  
สําหรับตรวจตราแนะนําราชการทั่วทั้งบริเวณ  7  หัวเมืองตาง ๆพระเนตร พระกรรณในราชการ
ทุกๆหัวเมือง  หรือที่เกี่ยวของกันในระหวางการเมืองหรือราชการที่เกี่ยวของกับเมืองตางประเทศ 
และใหมีขาราชการสําหรับชวยเหลือขาหลวงบริเวณที่เปนตําแหนงขาราชการ  รับพระราชทาน
สัญญาบัตรการเลือกสรรผลัดเปลี่ยนขาราชการตําแหนงเหลานี้  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เห็นสมควร  โดยขาหลวงใหญประจําบริเวณมีหนาที่จัดราชการในบริเวณใหเปนไปตามกฎ
ขอบังคับนี้  และปฏิบัติราชการตามทองตรากรุงเทพฯ  และคําสั่งของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราชแตการที่จะออกคําสั่งทางใดนั้น  แลวแตขาหลวงประจําบริเวณเห็นควรการ
ปกครองเมือง  ในการบังคับบัญชาหัวเมืองใหมีพระยาเมืองเปนหัวหนา  มีปลัดเมือง 1 คน  
ยกรบัตรเมือง 1 คน  ผูชวยราชการเมืองหนึ่งคนเปนกองบัญชาการเมืองแตงตั้งและผลัดเปลี่ยน
ตําแหนงพระยาเมือง  ปลัดเมืองยกรบัตรเมือง  และผูชวยราชการเมืองนั้นแลวแตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเห็นควร  และใน 1 เมืองใหมีกรรมการรับรองและเสมียนพนักงานตามควร36ซึ่งการ
ปฏิรูปหัวเมืองมลายูตามนโยบายขางตนรัฐบาลกลางสามารถควบคุมอํานาจการปกครองหัวเมือง
และดึงอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลางทําใหรัฐสามารถควบคุมหัวเมืองมลายูไดทั้งหมด  แต
                                                           

 33กรมศิลปากร ,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 เร่ืองแตงตั้งขุนนาง
ทางภาคใต จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2389). 
 34สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา, 
เทศาภิบาล  (พระนคร : ม.ป.ท., 2503),  81 - 85.  

     35ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 36 

     36 กฎบงัคับสําหรับปกครองบริเวณจังหวัดเมือง  ร.ศ. 120 ที่ 3 แผนกปกครองปรากฏ
ตนฉบับใน  พระยาพพิิธภักดี, ประวัติเมอืงปตตานี, 27 – 28.  
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บรรดาพระยาเมืองในหัวเมืองมลายูก็ไมพอใจการปฏิรูปการปกครองเนื่องจากตองสูญเสียอํานาจ
การปกครองและผลประโยชนอันพึงไดของตนเองในหัวเมืองมลายู  ทําใหบรรดาพระยาเมืองตางๆ
รวมมือกันตอตานการปฏิรูปการปกครองและเอาใจออกหาง  โดยหันไปพึงชาวตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งในขณะนั้นอังกฤษไดเขามามีอิทธิผลในสหพันธรัฐมลายูทําใหรัฐบาลตองปราบปรามอยางหนัก 
 ผูดํารงตําแหนง “พระยาเมือง” นั้น มองจากฝายสยามก็เปนเพียงเจาเมืองของหัวเมือง
ตรีซึ่งขึ้นตรงตอหัวเมืองที่สูงขึ้นไปเชนสงขลาหรือนครศรีธรรมราช ยอมเทียบเทาไมไดกับเจาเมือง
ประเทศราช เชนไทรบุรี ตรังกานู และกลันตัน แตในสายตาของราษฎรชาวมลายู-มุสลิม เราไม
ทราบวาจะมีความคิดตอผูนําเหลานี้อยางไร ผูนําเหลานี้มักเปนที่รูจักในทองถิ่นดวยยศทางมลายู 
เชนสุลตาน รายา ตนกู หรือหนิ ซึ่งนาจะมีความหมายสําคัญในสายตาของราษฎรอยูบาง  
นอกจากพระยาเมืองทั้ง 7 แลวยังมีกลุมราชวงศ และขุนนางระดับรองซึ่งทําหนาที่เปนผูนําใน
ระดับตางๆ ตามกระบวนการปกครองที่สยามกําหนดขึ้นกอนการปฏิรูปการปกครอง การปกครอง
ภายในของหัวเมืองเหลานี้มีการแบงเขตการปกครองออกเปนแขวงและตําบล โดยมีกรมการเมือง 
เจาหนาที่ตางๆ ดูแลรับผิดชอบ ดังนี3้7   
 เจาเมือง หรือ รายา 
 ผูสําเร็จราชการ หรือรายามุดา ซึ่งทําหนาที่แทนเจาเมืองเมื่อจําเปน และดูจะเปน
ตําแหนงที่บงบอกถึงคนที่จะขึ้นมาเปนเจาเมืองตอไปได ตําแหนงรายามุดานี้มักจะตกอยูกับนอง
ของเจาเมือง ยกเวนวามีลูกที่เจริญวัยพอที่จะรับตําแหนงได 
 ดะโตะ มีหนาที่พิจารณาความแพงและความอาญาในเขตเมืองทั้งหมด มีอํานาจตัดสิน
เด็ดขาดในคดีที่ไมมีการฆาฟนถึงตายโดยไมตองปรึกษาเจาเมือง  สวนคดีเกี่ยวกับศาสนาจะม ีโตะ
กาลีเปนผูชี้ขาด 
 โตะแขวง หรือแมกอง ดูแลและเก็บผลประโยชนทุกดานในแขวงที่รับผิดชอบ 
 ปงฮูลู หรือแมกองที่ดูแลราษฎรในเขตตําบลหนึ่ง 
นอกจากนี้แลวยังมีผูชวยแมกองที่เรียกวา โตะจอ และนายดานทําหนาที่เก็บภาษีขาเขาและออก
สงเจาเมือง เห็นไดวาตําแหนงเหลานี้ไมแบงแยกหนาที่ดานการปกครอง การศาล และการเก็บ
ผลประโยชนออกจากกัน  แตละตําแหนงจึงมีความสําคัญและเกี่ยวของกับราษฎรในหลายๆดาน  
 ตําแหนงที่นาสนใจที่ปรากฏในพงศาวดารปตตานีบอยครั้งคือตําแหนง “ผูชวยราชการ” 
ซึ่งอาจมีมากกวา 1 คน เชน คร้ังเมื่อพระยารามัน (ตวันติมุน) ถึงแกกรรม ไดตั้ง ตวันยาฮง ผูชวย
ราชการซึ่งเปนนองตางมารดาของพระยาคนกอนขึ้นเปนเจาเมือง และแตงตั้งตวันบาไลยาวอ บุตร
                                                           

    37 เร่ืองเดียวกัน, 28-29. 
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พระยารามันคนกอนเปนผูชวยราชการ พรอมทั้ง ตวันละเบะบุตรพระยารามันคนใหม (ตวันยาฮง) 
เปนผูชวยราชการดวย38 ตําแหนงผูชวยราชการนี้เปนตําแหนงพิเศษ ถือศักดินา 1,000 ไมมีหนาที่
เฉพาะและขึ้นตรงตอเจาเมือง เปนตําแหนงสําหรับทรงตั้งขาราชการเมืองชั้นหนุมๆ เชนบุตรเจา
เมืองเพื่อใหเตรียมตัวในการรับตําแหนงใหญตอไป เพียงแตไมมีการกําหนดแนนอนวาใครจะได
เปนตําแหนงอะไร39  ตําแหนงผูชวยราชการนี้มักทําใหเกิดปญหากับตําแหนงรายามุดา ซึ่งเจาเมอืง
มลายูเปนคนแตงตั้งเปนผูสําเร็จราชการ และมักจะถือวาเปนผูที่นาจะขึ้นเปนเจาเมืองคนตอไป  
 จะเห็นไดวา กอนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ผูนําสําคัญที่สุดของปตตานี
และหัวเมืองมลายูอ่ืนๆ ไดแกกลุมพระยาเมือง ซึ่งถือไดวาเปนราชวงศที่ปกครองผูคนในดินแดน
เหลานั้น ซึ่งนอกจากตัวพระยาเมือง หรือรายาแลว ยังมีญาติวงศและกรมการเมืองอื่นๆ รวมถึงโตะ
กาลีซึ่งทําหนาที่ตัดสินคดีความที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายอิสลาม ถือไดวาเปนผูนําในรูปแบบ
ของผูนําศักดินา  หรือกษัตริยนิยม (royalist) แมวาสถานะของผูนําเหลานี้จะขึ้นอยูกับความพอใจ
ของรัฐบาลที่กรุงเทพฯ และขึ้นอยูกับความสัมพันธกับเจาเมืองสงขลา แตดวยความหางไกลของ
พื้นที่จากสวนกลางทําใหไมสามารถกํากับดูแลไดอยางใกลชิด สงผลใหผูนํากลุมพระยาเมืองคง
สิทธิอํานาจเหนือราษฎรอยูมาก ตราบเทาที่ยังคงออนนอมตอสยาม  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่
สงผลกระทบตอสถานะของผูนํากลุมนี้ ซึ่งสืบเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 
จึงถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ และเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงที่กลายเปนความขัดแยงระหวาง
เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมไปในที่สุด 
 

2.3 การปฏิรูปการปกครองแผนดินในสมยัรัชกาลที่ 5 กบัการตอตานของผูนํา 
     มลายูกลุม “พระยาเมอืง” 

 หลักการปกครองแบบเทศาภิบาลคือการแตงตั้ง “ขาหลวงเทศาภิบาล” ซึ่งมีหนาที่
บังคับบัญชารองจากเสนาบดีแตเหนือกวาเจาเมืองไปประจําใน “มณฑล” ซึ่งเปนหนวยการ
ปกครองที่เกิดจากการรวมหัวเมืองจํานวนหนึ่งเขาดวยกัน  แบงเขตการปกครองออกเปน เมือง 
อําเภอ ตําบล และหมูบานลดหลั่นกันไป ขาหลวงเทศาภิบาลมีอํานาจหนาที่ดูแลบังคับบัญชา
ทั้งหมดภายในมณฑลใหเปนไปตามคําสั่งของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพฯ ขาราชการ

                                                           

        38  พระยาวิเชียรคีรี, “พงศาวดารเมืองปตตานี,” 28-29. 
     39ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 37. 
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นับแตขาหลวงเทศาภิบาล เจาเมือง ลงมาถึงเจาหนาที่แผนกตางๆ ของเมืองและอําเภอไดรับ
เงินเดือนจากรัฐแทนการหาผลประโยชนโดยตรงจากราษฎร  การจัดโครงสรัางการปกครองนี้ชวย
ใหการติดตอระหวางสวนกลางกับหัวเมืองรวดเร็วขึ้น และสามารถสั่งขาราชการใหปฏิบัติในพื้นที่
ตางๆเปนแบบแผนเดียวกันไดหากตองการ 
 เปาหมายของการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองภายใตระบบเทศาภิบาลดังกลาวจึงไดแก
การโอนถายอํานาจการปกครองและการเก็บผลประโยชนจากราษฎรซึ่งอยูในมือของผูนําทองถิ่น
เปนสวนใหญใหมาสูผูนําสวนกลาง  พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยการจัดระเบียบแบบ
แผนดานตางๆทั้งที่เกี่ยวของกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม (เชนการศึกษา) การศาล เปนตนใหเปน
แบบเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ  ดังนั้น นโยบายดังกลาวจึงถูกมองวามีสวนทําลายความเปน
ทองถิ่นใหลดลงหรือหมดไป  เนื่องจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ 5  ไดสงขาราชการ
จากสวนกลางเขาไปดูแลเมือง รวมทั้งจัดเก็บภาษี  ซึ่งในอดีตเปนหนาที่ของผูปกครองในทองถิ่น  
แตเมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง  ขาราชการเปนผูที่ทําหนาที่เหลานั้นแทนพระยาเมืองและ
ขาราชการในหัวเมือง  และเปนขั้นตอนแรกในการสรางชาติไทย อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอ
เอกลักษณของทองถิ่นในดานตางๆยังไมใชส่ิงที่เห็นไดชัดในระยะแรก  ส่ิงที่ปรากฏชัดเมื่อมีการ
ปฏิรูปการปกครองคืออํานาจของผูนําดั้งเดิมประจําทองถิ่นลดลง  จึงทําใหเกิดกระแสตอตานขึ้น
ทั่วไปไมใชเฉพาะแตในบริเวณหัวเมืองภาคใตทั้ง 7 อยางไรก็ตาม บริเวณนี้เปนบริเวณหนึ่งที่มี
กระแสการตอตานรุนแรงเนื่องจากทั้งผูนําและประชากรในทองถิ่นมีความแตกตางดานเชื้อชาติ 
ศาสนาไปจากผูคนในสวนกลางอยูแลว  อีกทั้งยังอยูติดกับดินแดนมลายูของอังกฤษ  ความ
คาดหวังวาอาจจะไดรับการสนับสนุนจากอังกฤษในการตอสูกับการขยายอํานาจของสยามทําให
การตอตานเดนชัดยิ่งขึ้น 
 การที่จะเขาใจไดวาทําไมนโยบายของรัชกาลที่ 5 ในการปฏิรูปการปกครองจึงสราง
ความไมพอใจแกผูนํากลุมพระยาเมืองจะตองคํานึงถึงสถานภาพความเปนผูนําของกลุมพระยา
เมืองในชวงกอนหนานั้น  แมวาในทางทฤษฎี สถานะความเปนประเทศราชของปตตานีจะหมดไป
แลวตั้งแตถูกแบงแยกดินแดนออกเปน 7 หัวเมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 และถูกปกครองเปนสวนหนึ่ง
ของสยามโดยผานเมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราชในบางชวง  แตในทางปฏิบัติ  พระยา
เมืองเหลานี้ยังมีอํานาจและผลประโยชนในทองถิ่นอยูมาก  เนื่องจากความหางไกลจากเมืองหลวง
ทําใหสวนกลางไมสามารถลงไปดูแลไดเองตลอดเวลา และเมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราชก็
ไมไดทําหนาที่กํากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพ  ในพ.ศ. 2437 กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยไดใหมีการสํารวจสภาพการปกครองในบริเวณหัวเมืองทางใต ปรากฏวา
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รายงานกลาววาการบริหารการปกครองในเมืองตางๆยังขึ้นอยูกับความพอใจของเจาเมืองเปนสวน
ใหญเนื่องจากเจาเมืองสามารถปูนบําเหน็จความชอบ ตลอดจนถอดถอนเจาหนาที่กรมการเมือง  
เจาหนาที่เหลานี้ไมไดรับเงินเดือนประจํา แตไดรับสวนแบงผลประโยชนรายไดตางๆของเจาเมือง  
ในรูปของการชักสวนผลประโยชนที่เก็บจากราษฎร นอกจากนั้นยังไดรับสวนแบงผูคนใชตลอดจน
ไดรับยกเวนไมตองถูกเกณฑสวยภาษี  ความสามารถของเจาเมืองในการแตงตั้งถอดถอน
เจาหนาที่ทําใหอํานาจหรือฐานะของเจาเมืองยังคงมั่นคงอยูไมตางจากในลักษณะของประเทศ 
ราช40 
 ผลประโยชนรายไดของหัวเมืองเหลานี้แบงไดเปน 2 ประเภท41 

1. รายไดที่เก็บเปนของเจาเมืองโดยตรง ไดแกภาษีการคาขาเขาและขาออกซึ่งเก็บเวลา
สินคาผานดาน  ภาษีคานา ภาษีดีบุกในกรณีที่มีการทําเหมืองแรดีบุกซึ่งถือเปนรายไดที่ดี
และเปนรายไดหลักของบางหัวเมือง เชนรามัน เปนตน คร้ังหนึ่งที่สยามมีปญหากับ
อังกฤษเกี่ยวกับพรมแดนระหวางรามันกับเประ ไดมีการสอบสวนพบวาพระยารามันไดรับ
ผลประโยชนจากภาษีดีบุกราคาถึงปละ 10,000 เหรียญ42  ภาษีที่ถือเปนรายไดสําคัญของ
เจาเมืองอีกประเภทหนึ่งคือภาษีฝน สุรา บอนเบี้ย ยาสูบ ซึ่งมักจะใหชาวจีนประมูลไปทํา  

2. รายไดที่เก็บเปนของหลวง ไดแกสวยตนไมเงิน-ทองหรือ “อาเส” ซึ่งเก็บจากราษฎรเพื่อทํา
เครื่องบรรณาการสงเขามากรุงเทพฯ การเก็บไมมีอัตราแนนอนแตมักจะเก็บตามฐานะของ
บุคคล รายไดจากสวยตนไมเงิน-ทองนี้ เจาเมืองอาจจะเก็บบางสวนไวซึ่งทางกรุงเทพฯ ก็
จะไมทราบ เชนมีรายงานในพ.ศ. 2438 วา เมืองหนองจิกเก็บสวยประเภทนี้ได 6,500 
เหรียญ แตทําเครื่องบรรณาการเพียง 300 เหรียญ เปนตน 

จะเห็นไดวา ผลประโยชนรายไดในฐานะเจาเมืองของกลุมพระยาเมืองมีอยูไมนอย  ดังนั้นการที่
สวนกลางเริ่มกระชับอํานาจการปกครองและจัดเก็บผลประโยชนเหลานี้เขาสูสวนกลางจึงเปน
สาเหตุสําคัญที่สรางความไมพอใจตอผูนํากลุมนี้ 
 สําหรับรัชกาลที่ 5 และผูปกครองในกรุงเทพฯ  การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองทางใต
ไมใชเปนเพียงสวนหนึ่งของนโยบายที่ใชทั่วดินแดนเทานั้น แตยังมีความจําเปนเรงดวนดวยเหตุผล
สําคัญ 2 ประการคือ  เพื่อแกไขความลาหลังและความไรประสิทธิภาพในการปกครองรวมทั้งการ
                                                           

    40ชวลีย  ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 30. 

      41เร่ืองเดียวกนั, 32-34. 
    42เร่ืองเดียวกนั, 143. 
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ใชอํานาจอยางไมเปนธรรมของผูนําทองถิ่น  ดังปรากฏวามีการทําหนังสือรองเรียนเขามายัง
กรุงเทพฯ ทั้งจากหัวเมืองทั้ง 7 ที่ไมพอใจการใชอํานาจของสงขลา  และจากราษฎรที่รองเรียนการ
กระทําของพระยาเมืองหรือกรมการเมืองดวย43  เหตุผลประการที่สองคือเร่ืองจักรวรรดินิยม คือ
ความกังวลตอการขยายอํานาจของอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเขามาประชิดพรมแดนสยามทัง้ทางดาน
พมา มลายูและอินโดจีน และมีทาทีคุกคามอํานาจอธิปไตยของสยาม สําหรับหัวเมืองมลายูที่อยู
ใกลเคียงกับเขตอิทธิพลของอังกฤษนั้น ในระหวาง พ.ศ. 2435 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทย
ไดจัดให กลันตันและตรังกานูไปอยูในความดูแลของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต หัวเมืองทั้ง
เจ็ดอยูในความรับผิดชอบของมณฑลนครศรีธรรมราช  สวนไทรบุรี ปะลิส และสตูลนั้นใหรวมกัน
เปนมณฑลไทรบุรี ตอมาใน พ.ศ. 2444 กระทรวงมหาดไทยไดรวมหัวเมืองทั้งเจ็ดเขาดวยกัน
เรียกวา “บริเวณเจ็ดหัวเมือง” ใหอยูใตการปกครองของขาหลวงซึ่งเรียกวา ขาหลวงบริเวณ ประจํา
อยูที่เมืองปตตานี 
 ในการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองทั้ง 7 นั้น กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ไดทรงวางแผน
อยางเปนขั้นตอนและไดรับความเห็นชอบจากสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยทรงเตือนให
ระวัง 2 ประการในการดําเนินงาน คือใหถือวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาหนึ่งของสยาม อยาให
กระทบกระเทือน และใหจัดการเปลี่ยนแปลงอยางนุมนวลอยางใหกลันตันเกิดความหวาดระแวง
และหันไปหาอังกฤษ44  ข้ันตอนของการปฏิรูปหัวเมืองทั้ง 7 สามารถสรุปไดดังนี4้5 

1. การกําหนดแนวนโยบายการปฏิรูปการปกครอง ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) เพื่อลดอํานาจเจา
เมืองใหนอยลงและเลิกระบบการปกครองที่เมืองเหลานี้ข้ึนอยูกับสงขลา โดยตั้งขาหลวง
พิเศษลงไปกํากับหัวเมืองเหลานี้ ขาหลวงที่ถูกสงลงไปคือ พระเสนีพิทักษ 

2. พ.ศ. 2441 พระยาสุขุมนัยวินิจนํานโยบายการปฏิรูปดานภาษีอากรไปบังคับใช ยกเลิก
การผูกขาดและประมูลภาษีของเจาเมืองแตละคน จัดประมวลภาษีรวม 7 หัวเมืองโดย
สวนกลาง แลวแบงรายไดใหเจาเมือง  การศาลก็มีการเปลี่ยนใหใชศาลเดียว มีตุลาการ
ไทยรวมพิจารณาและใหใชกฎหมายสยามในคดีอาญาทั่วไป แตใชกฎหมายอิสลามในคดี
ครอบครัว สามี-ภรรยาและมรดก 

                                                           

    43Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations, 173. 
     44Ibid., 174. 
     45สรุปความจากชวลีย  ณ ถลาง,ประเทศราชของสยามในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 224 - 246. 
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3. การออกพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2442) แบงเขตการ
ปกครองออกเปนเมือง อําเภอ ตําบล หมูบาน รัฐบาลที่กรุงเทพฯ มีอํานาจแตงตั้งถอด
ถอนเจาเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตร และผูชวยราชการซึ่งคนทั้งหมดจะไดเงินเดือนตอบ
แทน สิทธิขาดในการกํากับดูแลอยูที่ขาหลวงเทศาภิบาล 

4. การออกกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ซึ่งมีผลทํา
ใหหัวเมืองทั้ง 7 รวมเปนบริเวณเดียวกัน มีขาหลวงใหญไปประจําบริเวณ 1 คน ซึ่งโปรด
เกลาฯ ใหพระยาศักดิเสนี (หน บุนนาค) เปนขาหลวงใหญประจําบริเวณคนแรก 

 ส่ิงเดียวที่รัฐบาลสยามถือเปนนโยบายโดยตลอดไมวาจะเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆอยางไร
คือเคารพ ตอทางศาสนาในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ดังปรากฏในขอ 32 ของกฎ
ขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) วา 
 

       ขอ 32.   ใหใชพระราชกําหนดกฎหมายทั้งปวงในความอาญาแลความแพงซึ่งเกี่ยว
ดวยศาสนาอิสลามเรื่องผัวเมียก็ดี แลเรื่องมรดกก็ดี ซึ่งคนนับถือศาสนาอิสลามเปนทั้ง
โจทกจําเลย หรือเปนจําเลย ใหใชกฎหมายอิสลามในการพิจารณาแลพิพากษา แลใหโตะ
กาลีซึ่งเปนผูรูและเปนที่นับถือในศาสนาอิสลามเปนผูพิพากษาตามกฎหมายอิสลามน้ัน46 

 
นอกจากนั้น ยังเห็นดวยวานโยบายในชวงนี้ยังใหความสําคัญตอวัฒนธรรมทองถิ่น ดังปรากฏใน
กฎขอ 27 และขอ 28 ดังนี้ 
 

ขอ 27.  บรรดาขาราชการที่จะไปประจําทํางานในบริเวณหัวเมืองทั้งเจ็ด ควรหัดพูดแล
เขียนหนังสือมลายูทุกคน เพราะฉะนั้นควรมีกําหนดวาถาไปรับราชการภายใน 1 ป ควร
พูดภาษาได แลถาไดรับราชการอยูถึง 3 ป แลวควรอานหนังสือมลายูได ถามิฉะนั้นยังมิ
ควรไดรับพระราชทานเงินเดือนเพิ่มเติมอัตราจนกวาจะพูดภาษาแลอานหนังสือไดภายใน
กําหนดเวลาดังวามาแลวนี้ 
ขอ 28.  ถาขาหลวงเทศาภิบาลไดพรอมดวยพระยาเมืองแลโตะกาลีเมืองใดสอบแลวเห็น
วาขาราชการคนใดพูดภาษามลายูได ใหพรอมกันเซ็นชื่อออกประกาศนียบัตรให
ขาราชการผูนั้นแลขาหลวงเทศาภิบาลมีอํานาจใหเงินหลวงเปนรางวัลไมเกิน 100 บาท 

                                                           

     46พระยารัตนภักดี, ประวัติเมืองปตตาน,ี 33. 
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หรือถาสอบอยางเดียวกันเห็นวาเปนผูอานเขียนหนังสือมลายูได ก็ใหประกาศนียบัตร แล
ขาหลวงเทศาภิบาลมีอํานาจจะใหเงินหลวงเปนรางวัลไมเกิน 400 บาท47 
 

แมวาขอกําหนดตามกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปกครองเปนไปดวยราบรื่นโดยยัง
เคารพตอศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม แตการที่รัฐบาลจากสวนกลางสงขาราชการไปปกครอง
ตามระบบเทศาภิบาล ก็ทําใหผูนําของหัวเมืองทั้งเจ็ดไมพอใจเพราะตองสูญเสียอํานาจ และ
ผลประโยชนในการปกครองเมือง จึงออกมาตอตานนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาลอยาง
ชัดเจน ผูที่มีบทบาทอยางมาก คือ พระยาวิชิตภักดี หรือตนกูอับดุลกอเดร กอมารุดดิน เจาเมือง
ปตตานี ซึ่งเปนเมืองใหญเปนผูนําเจาเมืองคนอื่น ๆ อาทิ พระยารัตนภักดี เจาเมืองสายบุรี และ
พระยาภูผาภักดีเจาเมืองระแงะ  ไมยินยอมจัดการปกครองตามแนวพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 นับต้ังแตมีเร่ิมมีการปฏิรูปการปกครองในร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) ซึ่งสวนกลางไดสงพระ
พิทักษเสนีลงไปเปนขาหลวงใหญ  บรรดาพระยาเมืองตาง ๆ ไดพยายามตอตานนโยบายของรัฐบาล
ตลอดมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการยกเลิกการผูกขาดประมูลภาษีอากรโดยพระยาเมืองในป
พ.ศ. 2441  ความไมพอใจก็ปรากฏชัดเจนขึ้น  บุคคลที่เปนผูนําและถือไดวามีบทบาทสําคัญ
ในชวงนี้ คือ  ตนกูอับดุลกาเดร กอมารุดดิน ซึ่งดํารงตําแหนงรายามุดาและกําลังจะขึ้นเปนเจา
เมืองปตตานีแทนตนกูสุไลมานซารีฟุดดิน หรือ พระยาวิชิตภักดีพระยาเมืองปตตานีคนที่  22 ซึ่งถึง
แกกรรมใน พ.ศ.2442 ตนกูอับดุลกาเดร กอบารุดดิน ไดสงจดหมายรองทุกขไปถึงเซอรสวิเทนแฮม 
(Sir Frank Swettenham) ขาหลวงใหญของอังกฤษที่สิงคโปรการกระทําดังกลาวทําใหพระยาสุขุม
นัยวินิจเสนอมายังกรมหมื่นดํารงราชานุภาพวาไมควรตั้งตนกูอับดุลกอเดรเปนพระยาปตตานี48 
อยางไรก็ตาม ตนกูอับดุลกาเดร ก็ยังเปนที่ยอมรับในฐานะเจาเมืองเพราะสืบเชื้อสายตามราช
ประเพณีของมลายู แมสยามจะไมแตงตั้งก็ตาม ดังนั้นตนกูอับดุลกาเดรจึงเดินทางเขากรุงเทพฯ
เพื่อเขาเฝารับการแตงตั้งแตถูกขัดขวางจากขาราชการชั้นผูใหญซึ่งแจงวาจะไดรับการแตงตั้งอีก 1-
2 ปขางหนา ในที่สุดรัชกาลที 5 ตัดสินพระทัยแตงตั้งตนกูอับดุลการเดรเปนพระยาปตตานีใน
ตอนตนปพ.ศ. 2445 อาจจะเพื่อใหตนกูอับดุลกอเดรรวมมือกับทางราชการในการปฏิรูปก็เปนได 
แตเหตุการณไมเปนเชนนั้น เพราะตนกูอับดุลกอเดรยังคงติดตอกับอังกฤษอยางสม่ําเสมอเพื่อ
รองเรียนและขอใหกงสุลอังกฤษที่สิงคโปรเขามาแทรกแซงในการยอมรับตนเองในฐานะที่เปน

                                                           

      47เร่ืองเดียวกนั, 32. 
         48Kobkua Suwannathat-Pian, Thai-Malay Relations, 175. 
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สุลตาน และเจาผูครองเมืองปตตานี  เจาเมืองสายบุรีก็รองเรียนไปยังอังกฤษเชนเดียวกัน49  เห็นได
วาส่ิงที่พระยาเมืองเหลานี้ตองการคือใหสยามยกเลิกการเขามายุงเกี่ยวกับหัวเมืองทั้ง 7 ไม
ตองการใหมีขาหลวงจากสวนกลางมาดูแล  และขอใหอังกฤษสรางแรงกดดันแกสยามใหถือวาหัว
เมืองทั้ง 7 นั้น เปนหัวเมืองประเทศราชเชนเดียวกับกลันตันและตรังกานู 
 ทาทีของผูนํามลายูกลับยิ่งทําใหสยามรีบเรงที่จะจัดการปกครองในหัวเมืองทั้ง 7 ให
เรียบรอยใหจงได รัฐบาลพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับสําหรับการปกครองเจ็ดหัวเมืองร.ศ. 
120 (พ.ศ. 2444) ทันทีที่ประเทศใชในราชกิจจานุเบกษา  โดยกระทรวงมหาดไทยเปนเจาของเรื่อง  
แตงตั้งพระยาศักดิ์เสนีย  (หนา บุนนาค) เปนขาหลวงใหญประจําบริเวณเจ็ดหัวเมือง เชิญสารตรา
แจงความเรื่องกฎขอบังคับไปแจงใหชาวเมืองมลายูทราบและรับไปปฏิบัติ แตพระยาศักดิ์เสนียก็
ไดรับการคัดคานโดยตรงนับแตเร่ิมปฏิบัติหนาที่ เมื่อเดินทางถึงเมืองปตตานีในวันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ.  2444  ตนกูอัดดุลกาเดรแสดงความไมเห็นชอบตอกฎขอบังคับ ไมยอมรับหลักการ และลงชื่อ
ในหนังสือสัญญา  พระยาศักดิ์เสนียจึงปลอยเมืองปตตานีไวกอนแลวเดินทางตอไปยังเมืองระแงะ
ในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2445  ก็ประสบกับปญหาอีก  เมื่อพระยาระแงะพยายามที่จะหลบหลกีไมยอม
ฟงสารตราที่พระยาศักดิ์เสนีเชิญไป  วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2445  พระยาศักดิ์เสนีย เดินทางไปถึง
เมืองสายบุรี พระยาสายบุรีไดฟงสารตราแจงความกฎขอบังคับก็ตั้งเงื่อนไขวาจะไมรับคนไทยเปน
ปลัดยกกระบัตรหรือนายอําเภอ โดยอางวากฎขอบังคับมิไดระบุวาเจาหนาที่เหลานี้จะตองเปนคน
ไทย50  
 พฤติกรรมของเจาเมืองตาง ๆ ทําใหพระยาสุขุมนัยวินิต (ปน สุขุม) ขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครศรีธรรมราช  แสดงความรูสึกออกมาวา  เจาเมืองทั้งหลายคงไดคิดคบกันตอตานไทย51  
ตอมาอีกไมนานรัฐบาลไดใชมาตรการที่เด็ดขาด เพื่อระงับเหตุไมใหลุกลามจนถึงขั้นเปนกบฏ     
กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อไดรับรายงานก็ทรงมีโทรเลขสนับสนุนให
พระยาศักดิ์เสนียปฏิบัติตามกฎขอบังคับตอไปในเมืองระแงะ เพราะพระยาระแงะเปนคนที่ไมมี
                                                           

    49เร่ืองเดียวกัน. 
 50กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ม.15/49, โทรเลขที่ 10, พระยาศักดิ์เสนียกราบ
ทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ, 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2445, อางถึงใน เตช บุนนาค, พระยาแขกเจด็
หัวเมืองคบคิดขบถ รศ. 121 (พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514), 61. 
 51กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ม.1/49 (ก), ปก 1, โทรเลขที ่22, พระยาสุขุม
นัยวนิิตถงึกระทรวงมหาดไทย, 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2445, อางถึงใน เตช บนุนาค, พระยาแขก
เจ็ดหัวเมืองคบคิดขบถ รศ. 121, 61. 
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กําลังและความสามารถอาจพอจะหักหาญเอาได  และทรงมีโทรเลขอีกฉบับหนึ่งชี้แจงวา พระยา
ศักดิ์เสนียเปนผูแทนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ฉะนั้นจึงมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เมืองสาย
บุรีไดสุดแลวแตความเหมาะสม  เมื่อพระยาศักดิ์เสนียไดรับโทรเลขแลวจึงตัดสินใจแตงตั้งขุนนาง
มลายูผูหนึ่งขึ้นเปนผูรักษาราชการแทนพระยาเมืองระแงะ52  ในระยะเวลาตอมาพระยาศักดิ์เสนีย
ไดบรรจุขาราชการเขาไปปฏิบัติงานในเมืองสายบุรีโดยมิไดบอกพระยาเมืองสายบุรี53  มาตรการที่
จริงจังและรวดเร็วของสยามทําใหพระยาเมืองคนอื่นๆที่อาจจะมีการตอตานเชนเดียวกับระแงะและ
สายบุรีไมกลาแสดงออกอีกตอไป 
 สําหรับตนกูอับดุลกาเดรนั้น สยามก็จัดการอยางเด็ดขาดเชนกัน โดยกันกรมหลวงดํารง
ราชานุภาพทรงสงพระยาศรีสิงหเทพ (แสง วิริยศิริ) ขาราชการชั้นอาวุโสของกระทรวงมหาดไทยที่
กรุงเทพฯ ลงไปชวยพระยาศักดิ์เสนียอีกคนหนึ่ง พระยาศรีสิงหเทพเดินทางโดยเรือรบหลวงพรอม
ดวยกองกําลังตํารวจภูธรจํานวนหนึ่ง  ถึงเมืองปตตานี  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2445  และ
ในวันเดียวกันนั่นเองไดยกพลขึ้นบกจูโจมเขาจับพระยาวิชิตภักดี  แลวแตงตั้งตนกูเดรซึ่งเปน
ขาราชการผูใหญเปนผูร้ังเมืองแทนแลวสงพระยาตานีไปยังเมืองสงขลา54  ตอมา เพื่อปองกัน
เหตุรายที่อาจเกิดจากความไมพอใจของราษฎรที่เห็นผูนําถูกจับ  ทางการจึงสงตัวตนกูอับดุลกา
เดรตอไปยังเมืองพิษณุโลก และทําการประกาศถอดยศดวย55 เมื่อราษฎรชาวปตตานีทราบวา เจา
เมืองของพวกตนไดถูกสงตัวไปยังเมืองพิษณุโลกแลว มีหลายคนที่ยังภักดีติดตามตนกูอับดุลกอ
เดรไปยังพิษณุโลกดวย บางคนตายระหวางทาง และบางคนไปตายที่พิษณุโลกก็มี56 พระยาวิชิต
ภักดีถูกขังบริเวณที่พิษณุโลกเปนเวลาเกือบ 3 ป จนกระทั่งในป พ.ศ. 2447  จึงถูกปลอยตัวกลับ
                                                           

 
52กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ม.71/48, พระยาศักดิ์เสนยีกราบทูลกรมหลวง

ดํารงราชานุภาพ, 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2445. อางถงึใน เตช บุนนาค, พระยาแขกเจ็ดหัวเมืองคบ
คิดขบถ รศ. 121, 63. 
 53กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ม.15/49, กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบทลู
กรมขุนสมมตอมรพันธ, ที ่1332/12841, 31 มีนาคม พ.ศ. 2445, อางถึงใน เตช บนุนาค, พระยา
แขกเจ็ดหวัเมืองคบคิดขบถ รศ. 121, 98. 
 54กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ม.1/49 (ก), ปก 1, โทรเลขที ่8 พระยาสุชุมนยั
วินจิกราบบังคมทลูกรมหลวงดํารงราชานุภาพ, 3 มีนาคม พ.ศ. 2445, อางถงึในเตช บุนนาค, พระ
ยาแขกเจ็ดหวัเมืองคบคิดขบถ รศ. 121, 64.  
 55ราชกจิจานเุบกษา เลมที่ 18 (6 มีนาคม พ.ศ. 2445) : 929. 

    56 อิบรอฮิม ชกุรี, ประวัติราชอาณาจักรมลายปูะตานี, 43. 
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ปตตานี  ในครั้งนั้น พระยาระแงะถูกจับไปไวที่สงขลาดวย แตไดรับการปลอยกลับมาเปนพระยา
เมืองอยางเดิมในพ.ศ. 2446 สวนตนกูอับดุลกาเดรนั้น ทางสยามไมสามารถคืนบรรดาศักดิ์และ
ฐานะเจาเมืองใหไดเนื่องจากเปนหัวหนาใหญในการขัดขืน 
 นอกจากตนกูอับดุลกอเดร เจาเมืองปตตานีและพระยาระแงะแลว บุตรเจาเมืองรา
มันมีชื่อวาหลวงรายาภักดี (ตนกูลือเบะห ลงรายา) ก็ถูกจับดวยทั้งๆที่รามันยอมรับการปฏิรูปของ
รัฐบาลไปแลว  สําหรับหลวงรายาภักดีผูนี้ พระยาสุขุมนัยวินิตไดเขียนจดหมายเหตุเร่ืองจับหลวงรา
ยาวิชิตภักดีไววา มีราษฎรเกรงใจมากกวาตนกูอับดุลกาเดร เนื่องจากหลวงรายาวิชิตภักดี เปนคน
กวางขวาง ใจนักเลง ถาปลอยใหเกะกะบริเวณชายแดน จะสรางความลําบากตอเจาหนาที่ของ
รัฐบาลไดเปนอันมาก ถานําตัวมาไดก็จะหมดเสี้ยนหนามของแผนดินไปอีกหนึ่ง   ราย57   
 แมวาสยามจะประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการปกครองในบริเวณ 7 หัวเมืองและ
สามารถลดทอนอํานาจทางการเมืองของพระยาเมืองตางๆลงไดในครั้งนั้น  แตรัฐบาลก็ยังตอง
เผชิญกับความลําบากใจอันเนื่องมาจากการตอตานของผูนํามลายูตอมาอีกเปนครั้งคราว  เมื่อตน
กูอับดุลกาเดรไดรับการปลอยตัวกลับปตตานีในพ.ศ. 2447 ก็ไดกอใหเกิดความลําบากแก
รัฐบาลอีกเพราะอดีตพระยาตานีคนนี้กลับกลายเปนวีรบุรุษไปเมื่อเดินทางถึงปตตานีมีราษฎร
ประมาณ 500 คน นั่งเรือประมาณ 80 ลําไปรับที่ปากน้ํา และอีกประมาณ 2000 คน ยืนรอบน
ตลิ่งสองฝงแมน้ําปตตานี และมีพระ 4 องค ฮะยี 100 คน รอรับที่บาน การตอนรับที่เอิกเกริก
เชนนี้ทําใหรัฐบาลเปนหวงสถานการณ จนถึงขนาดสงเรือรบลําหนึ่งไปทอดสมอที่ปากอาว
ปตตานีเพื่อเปนกําลังใจแกขาหลวง  หลังจากนั้นก็ยังปรากฏวาราษฎร กํานัน ผูใหญบาน เปน
รอย ๆ คนไปเยี่ยมตนกูอับดุลกาเดรไมเวนแตละวันและมีขาววา ตนกูอับดุลกาเดร เริ่มคิด
แสวงหาพรรคพวกอีกโดยติดตอกับพระยากลันตัน พระยาสายบุรี และพระยายะลา  เมื ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับรายงานเกี่ยวกับสถานการณในเมืองปตตานี พระองค
ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวงดํารงราชานุภาพ พระราชทานกระแสวาควรจะจัดการเรื่อง
นี้ใหเด็ดขาด58  ใน พ.ศ. 2449 รัฐบาลไดยุบบริเวณเจ็ดหัวเมืองเหลือเพียงสามเมือง คือ ปตตานี 
                                                           

                 57กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ม,6/49, การลับ ไมระบุวันเดือนป จดหมาย
เหตุเรื่องจับหลวงรายาภักด ี โดยพระยาสขุุมนัยวนิิจ, อางถงึในเตช บุนนาค, พระยาแขกเจ็ดหัว
เมืองคบคิดขบถ รศ. 121 (พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514), 66. 

    58กรมศิลปากร,หอจดหมายเหตุแหงชาติ,ม. 3/49 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถึงกรม
ดํารงราชานุภาพ,ที่ 60/277, 18พฤษภาคม 2447, อางถึงใน เตช บุนนาค, พระยาแขกเจ็ดหัว
เมืองคบคิดขบถ รศ. 121, 99. 
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ยะลา และบางนราแลวรวมกันเปนมณฑลปตตานี โดยมีขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลคนแรก
คือพระยาศักดิ์เสนีอดีตขาหลวงใหญประจําบริเวณเจ็ดหัวเมืองเดิม59  
 เหตุการณในบริเวณหัวเมืองทั้ง 7 ดูจะคลี่คลายไปในทางดี  ในป พ.ศ. 2456 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานเบี้ยบํานาญเลี้ยงชีพแกตนกูอับดุลกาเดร  
อยางไรก็ตาม พระยารัตนภักดีไดรายงานไววาใน พ.ศ. 2465 ตนกูอับดุลกอเดรไดคิดกอการกบฏ
อีก  โดยชักชวนยุยงใหราษฎรกระดางกระเดื่อง มีแผนการชักชวนใหราษฎรเขาเปนพวกโดยมี
เงื่อนไขวา ถาใครเขารวมมือก็จะไมถูกเกณฑ ไมตองเสียภาษีอากรคาน้ํา และ คารัชชูปการ มี
ราษฎรหลงเชื่อเปนจํานวนมาก และพระยาวิชิตภักดี และจะทํารายโดยการเอาไฟครอกเสีย ทาง
รัฐบาลสืบรูแผนการวาตนกูอับดุลกอเดรคิดจะทํารายขาราชการชั้นผูใหญและยึดสถานที่ราชการ  
จึงทําการจับกุม แตตนกูอับดุลกอเดรก็หลบหนีไปพํานัก ณ รัฐกลันตันซึ่งอังกฤษปกครองอยู
ขณะนั้น  จึงคงจับไดแตผูรวมแผนการรัฐบาลสั่งขังคนละ 10 ป60 นับตั้งแตหลบหนีเขาไปอยูใน
รัฐกลันตันแลว ตนกูอับดุลกาเดรไมไดกลับประเทศไทยอีกเลย แตคงดําเนินการทางการเมือง
เพื่อแบงแยกดินแดนเรื่อยมาจนกระทั้งถึงแกกรรม เมื่อ พ.ศ. 2476 บุตรชายคนสุดทอง ไดแก
ตนกูมะไฮยิดดินซึ่งพํานักในกลันตันกับบิดาจะเปนผูสานตอการตอตานรัฐบาลไทยในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2  
 การดํ า เนินบทบาททางการ เมืองของกลุมพระยาเมือง เกิดขึ้ น ในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองมลายูโดยพระองค
ไดพยายามที่จะรวมอํานาจทางการเมืองเอาไวที่สวนกลาง ทําใหเจาเมืองมลายูซึ่งแตเดิมมีอํานาจ
ในการปกครองอยางคอนขางเปนอิสระตองสูญเสียสถานะ อํานาจ และผลประโยชนอันพึงไดจาก
เมืองที่ตนปกครอง  ดังนั้นจึงรวมตัวกันตอตานอํานาจของรัฐบาล โดยหวังที่จะพึ่งพาอังกฤษซึ่งใน
ขณะนั้นไดครอบครองสหพันธรัฐมลายูอยู  เพื่อกดดันใหไทยปลดปลอยหัวเมืองมลายูทั้ง 7 ใหเปน
อิสระ ในความเปนจริง การเรียกรองและการตอตานของกลุมพระยาเมืองในครั้งนี้มิไดเกี่ยวของกับ
การแบงแยกดินแดน หรือการเรียกรองเอกราชมากเทากับตองการที่จะคืนสูสภาพการปกครอง
แบบเดิม คือยังยินดีอยูเปนประเทศราชของไทย แตขอใหมีมีอํานาจในการปกครองภายในของ
ทองถิ่นของตนเองเทานั้น  แตความตั้งใจอยางแนวแนของรัฐบาลไทยในการดึงหัวเมืองทั้ง 7 เขา
เปนสวนหนึ่งของสยามโดยสมบูรณทําใหเหตุการณบานปลาย กลายเปนความขัดแยง มีการจบักมุ
และถอดยศเจานายชาวมลายูซึ่งยอมสะเทือนความรูสึกของราษฎรชาวมลายู-มุสลิมมาก การบีบ
                                                           

     59 อิบรอฮิม ชุกรี, ประวัติราชอาณาจกัรมลายูปะตานี, 43. 
     60 พระยารัตนภักดี, ประวติัเมืองปตตานี, 37 - 38. 
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บังคับเจาเมืองเหลานี้กลายเปนไฟสุมขอนซึ่งเมื่อมีสถานการณอ่ืนที่สรางความไมพอใจแกชาว
มลายู-มุสลิมเกิดขึ้นอีกในเวลาตอมา ก็ทําการตอตานทางการเมืองในปตตานีปะทุข้ึนอีกและ
รุนแรงขึ้นตามลําดับ 

2.4 สังเขปความเปนไปหลังการปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2444 จนถึงหลัง 
      สงครามโลกครั้งที่ 2 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของปตตานีและความสัมพันธกับรัฐไทยในอดีตเต็มไปดวย

ความไมสงบ  ประเด็นปญหาหลักคือความขัดแยงระหวางความตองการที่ไมตรงกันของทั้งสองฝาย 
ผูนําของหัวเมืองมลายูไมวาจะยุคสมัยใดตองการที่จะธํารงรักษาอิสระในการปกครองภายในทองถิ่น
ของตนเองในขณะที่รัฐไทยโดยเฉพาะศูนยกลางการปกครองหรือผูนําที่ราชธานีตองการควบคุมหัว
เมืองมลายูเหลานี้ และขยายอํานาจการปกครองลงไปดึงเอาหัวเมืองเหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งของ
ดินแดนไทยในที่สุด  การตอสูจึงมีมาเปนลําดับโดยที่ฝายหัวเมืองมลายูไมสามารถตานทานการขยาย
อํานาจของรัฐไทยแตก็ไมยอมหยุดการตอตานรัฐบาลกลางซึ่งมีมาเปนลําดับ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 6  ทรงดําเนินนโยบายสืบตอจากสมเด็จพระราชบิดาในการให
เสรีภาพในการนับถือศาสนา และการทํานุบํารุงศาสนา ถึงกระนั้นก็ตาม ไดมีการตอตานรัฐบาล
จากชาวมุสลิมปตตานีเกิดขึ้นเนืองๆ โดยนําประเด็นทางศาสนาที่แตกตางกัน รวมถึงการที่รัฐบาล
ไทยเริ่มใชกฎหมายและระเบียบที่ขัดกับหลักการของศาสนา หรือขัดตอประเพณีปฏิบัติของชาว
มุสลิม  ในป พ.ศ. 2466  รัชกาลที่ 6  จึงทรงทบทวนผอนปรนระเบียบปฏิบัติที่ขัดตอศาสนา
อิสลาม และยังไดทรงมีพระราชหัตถเลขาวางหลักรัฐประศาสโนบายสําหรับขาราชการผูปฏิบัติ
หนาที่ในมณฑลปตตานี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ซึ่งมีอยูดวยกัน  6 ขอ พรอมกับคําอธิบาย
ประกอบเพิ่มเติมอีก 6 ประการ61 สาระสําคัญคือใหยกเลิกหรือแกไขระเบียบการหรือวิธีปฏิบัติการ
ที่ทําใหพลเมืองรูสึกวาเปนการเบียดเบียน กดขี่ศาสนาอิสลาม สวนระเบียบการที่จะคัดจัดทําขึ้น
ใหมตองไมขัดตอศาสนาอิสลาม ตองไมเบียดเบียนดูถูก หรือกระทําการที่เปนเสียหายตอการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรดังขอความตอนหนึ่งวา 

 การใชความระมัดระวังในขอนี้ ควรจะนึกใหกวาง ๆ ถึงการที่เกี่ยวกับลัทธิศาสนา
ประกอบดวย เชน วันศุกรตามธรรมดาเราจะตองไปนั่งฟงเทศนในมัสยิดเมื่อจะมีการ
เรียกรองบังคับใหกระทําการใด ๆ แลว ถาพอจะหลีกเลี่ยงเปลี่ยนวันไปไดก็ควรละเวน

                                                           

 61กองประสานราชการ กรมการปกครอง, สิ่งที่นารูเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน ภาคใต 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2512), 54 - 55.  
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เสีย หรืออีกอยางหนึ่ง เชน ในระหวางเวลาปอซอ (ถือบวช) กิจการบางอยางที่ควรผอน
ผันได ก็ควรผอนผันใหพอดีพอควรแกฤดูกาล ฯลฯ 62 

 สวนในดานคุณสมบัติของขาราชการที่จะไดรับการแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ในมณฑล
ปตตานีก็มีหลักวา 

...พึงเลือกเฟนแตคนมีนิสัยซื่อสัตย สุจริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไมใชสักแตวาสงไป
บรรจุใหเต็มตําแหนง หรือ สงไปเปนการลงโทษ เพราะเลว...เมื่อสงขาราชการดังกลาว
ไปก็ตอง ส่ังสอนชี้แจงใหรูลักษณะทางการอันจะพึงประพฤติ ระมัดระวัง ผูใหญใน
ทองที่พึงสอดสองฝกฝนอบรมกันตอ ๆ ไปในคุณธรรมเหลานั้นเนือง ๆ ไมใชแคคอยให
พลาดพลั้งลงไปกอนแลวจึงจะวากลาวโทษ63  

จากพระราชหัตถเลขาแสดงหลักรัฐประศาสโนบายสําหรับการปฏิบัติราชการในมณฑลปตตานี
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวพรอมกับพระบรมราชาธิบายประกอบขางตนแสดง
ใหเห็นวาองคพระประมุขซึ่งทรงเปนผูนําของรัฐบาลในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ทรงเขาพระทัย
ถึงปญหาและไดทรงเพิ่มความระมัดระวังที่จะมิใหกระทบกระเทือนตอวิถีการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของชาวมุสลิมตามหลักการในศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม พระองคทรงพยายาม
วางระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดความกลมกลืนตามสภาพชุมชน มิให
ประชาชนเกิดความรูสึกวาถูกบังคับกดขี่จากทางราชการเพราะถาประชาชนถูกทําใหเกิด
ความรูสึกแบบนี้แลว ก็จะทําใหเกิดความแตกแยก รัฐบาลเองก็จะประสบความยากลําบากในการ
ปกครอง64 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475  ซึ่งนําระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเขามาแทนที่ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ชุมชนมุสลิมใน
ภาคใตอาจจะคาดหวังวาขอเรียกรองที่ชุมชนตองการอาจไดรับการพิจารณามากขึ้นกวาเดิม แต
สภาพการณที่เกิดขึ้นดูจะไมเปนเชนนั้น  ในดานการปกครอง ระบบเทศาภิบาลถูกยกเลิกไป มีการ
จัดตั้งหนวยการปกครองคือจังหวัดซึ่ งแตละจังหวัดอยู ใตการบังคับบัญชาโดยตรงของ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งสงขาราชการไทยไปเปนผูวาราชการจังหวัดแทนเจาเมืองมลายูคนเกาที่ถึง
                                                           

 62เร่ืองเดียวกัน, 56 - 57. 
 63เร่ืองเดียวกัน, 55. 
 64ภัคคินี เปรมโยธิน, “กระบวนการบริหารราชการสวนภูมิภาคกับการแกปญหาชนกลุม
นอยในจังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาการ
ปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519), 173. 
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อนิจกรรมหรือปลดเกษียณ  นับเปนการยกเลิกวิธีเลือกสรรเจาเมืองจากผูนําทองถิน่ดงัทีเ่คยปฏบิตัิ
มาแตเดิมอยางสิ้นเชิง65 ถือไดวา หัวเมืองมลายูดังกลาวถูกรวมเขาอยูภายใตการปกครองของ
ราชอาณาจักรไทยอยางแทจริงนับแตนั้นมา ตั้งแตป พ.ศ. 2476 เปนตนมา จังหวัดปตตานีมีการ
ปกครองโดยผูวาราชการจังหวัด ซึ่งพระยารัตนภักดี (แจง  สุวรรณจินดา) เปนผูวาราชการจังหวัด
ปตตานีคนแรก ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได
ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 จัด
ระเบียบราชการสวนภูมิภาคออกเปนจังหวัดและอําเภอ หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติดังกลาว ในป พ.ศ. 2499 และ พ.ศ. 2505 และใชบริหารราชการแผนดินมาจนทุก
วันนี้ 
 อย า ง ไ รก็ ตาม  ตามระบอบประชาธิป ไตย  รั ฐบาลได จั ดใหมี การ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งนับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมีบทบาทและมีสวน
รวมในการบริหารประเทศ  แมวาการเลือกตั้งครั้งแรก พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส จะไมมีผูที่เปนมุสลิมไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตในการเลือกตั้ง
คร้ังตอ ๆ มาก็มีมุสลิมไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรเพิ่มมากขึ้น และไดทําหนาที่ทางนิติ
บัญญัติและทางการบริหารมาอยางตอเนื่อง ในบางยุคบางสมัย (เชน ในป พ.ศ. 2539) 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการเสนอชื่อ และไดรับพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเปนประธานสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งถือวาเปนผูนําสูงสุดฝายนิติ
บัญญัติของประเทศ 
 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 การตอสูไมไดเปนการตอสู
ระหวางผูนําศักดินาสวนกลางกับผูนําศักดินาทองถิ่นอีกตอไป แตขยายไปสูชุมชนมุสลิมทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังพ.ศ. 2482 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยใน
ขณะนั้นประกาศใชนโยบาย รัฐนิยมรวม 12 ฉบับ ปรากฏวา นโยบายหลายขอขัดตอประเพณี
ปฏิบัติ ของชาวมลายูมุสลิม ศาสนาจึงกาวเขามามีบทบาทและเปนประเด็นหลักในการตอตาน
รัฐบาลทันที และผูนําทางศาสนาก็กาวเขามามีบทบาทเคียงคูผูนําดั้งเดิมและนักการเมืองสมัยใหม 
ในป พ.ศ. 2490 ชาวมลายูมุสลิมภายใตการนําของหะยีสุหลง อับดุลกอเดร เรียกรองใหรัฐบาล
ทบทวนการปกครองสี่จังหวัดภาคใตเปนกรณีพิเศษ การเคลื่อนไหวเรียกรองนี้ไดรับการสนับสนุน
จาก ตนกูมะหะหมัด มะไฮยิดดินบุตรของตนกูอับดุลกอเดร เจาเมืองปตตานีที่ถูกจับและถอดยศ
                                                           

       65นัทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 9. 
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ในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งขณะนั้นไดอาศัยอยูในรัฐกลันตัน  ในพ.ศ.2491 หะยีสุหลงถูกรัฐบาลไทย
จับกุม ความตึงเครียดระหวางชาวมลายูมุสลิมกับรัฐบาลไทยจึงปะทุข้ึน มีการปราบปรามและ
ปะทะกันดวยอาวุธ มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน รัฐบาลไทยเรียกเหตุการณคร้ังนี้วา กบฏดุซงยอ  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณคร้ังนี้ ทําใหชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตนับพันคน
อพยพลี้ภัย บางสวนไปอาศัยอยูอยางถาวรในรัฐตาง ๆ ตอนบนของสหพันธรัฐมลายู นอกจากนั้น
ผลกระทบที่สืบเนื่องตอมา คือความรูสึกตอตานและความหวาดระแวงตอกันระหวางเจาหนาที่ของ
รัฐกับผูนําชาวมุสลิม บางครั้งก็มีการปฏิบัติการที่รุนแรงจากทั้งสองฝาย 
 การตอตานรัฐไดปรากฏเปนขบวนการเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นเมื่อผูอพยพจากเหตุการณ
ที่ปตตานีระหวาง พ.ศ. 2490 - 2491 ไดรวบรวมสมาชิกจํานวนหนึ่งจัดตั้ง ขบวนการประชาชาติ
มลายูปตตานี หรือกัมปาร  (GAMPAR) มีศูนยกลางอยูที่โกตาบารู และมีเครือขายในรัฐกลันตัน  
เกดะห  สิงคโปร  และปนัง สวนที่ปตตานีมีการเคลื่อนไหวของประชาชนชาวปตตานี หลังจากนั้น
ในป พ.ศ. 2502 ไดมีการรวบรวมผูนําและสมาชิกจากปตตานีและ GAMPAR จัดตั้งเปนขบวนการ
ใหม คือ ขบวนการแนวหนาแหงชาติเพื่อปลดปลอยปตตานี หรือ BNPP ป พ.ศ. 2503 มีการจัดตั้ง
ขบวนการปฏิวัติแหงชาติหรือ BRN ซึ่งเคลื่อนไหวมาอยางตอเนื่องบริเวณเขตรอยตอชายแดนไทย- 
มาเลเซีย แถบจังหวัดยะลา และสงขลา ตอมาในปพ.ศ. 2506 มีการจัดตั้งขบวนการปฏิวัติ
สาธารณรัฐปตตานี หรือ PARNAS และในป พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้งขบวนการปลดแอก
สาธารณรัฐปตตานี หรือพูโล  (PULO) ข้ึน องคกรนี้มีบทบาทสูงและมีการใชความรุนแรงในการ
เคลื่อนไหว มีการโฆษณาผลงานการปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ จนไดรับความเชื่อถือจากองคกรใน
ตางประเทศที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวในการแบงแยกดินแดนในประเทศไทย  
 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา นับตั้งแตมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองมลายูในป พ.ศ. 2445     
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475  ตลอดมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  การตอสูของ
ผูนําชาวมลายูจะอยูในหลายรูปแบบ ในระยะแรกของการปฏิรูปการปกครองรัฐบาล ไดจัดใหมีการ
ปกครองในรูปแบบใหมโดยกําจัดอํานาจเจาเมืองเกาออกไป  และใหขาราชการ จากสวนกลางเขา
ไปปฏิบัติหนาที่แทนเจาเมืองเกา   ผูนํามลายูที่ทําการตอตานในระยะนี้สวนใหญจึงเปนพวกศักดินา
หรือกษัตริยนิยม (Royalist)   ซึ่งสูญเสียอํานาจในการปกครอง และผลประโยชนจึงพยายามทีจ่ะชีใ้ห
ชาวไทยมุสลิมเห็นวาชาวไทยมุสลิมนั้นมีความแตกตางจากชาวไทยพุทธในเรื่องของศาสนา ภาษา 
เชื้อชาติ  และประวัติศาสตรความเปนชาติของตนเอง  การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 
พ.ศ. 2475  ไดนําหลักการของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคผสมผสานกับการเรียกรองสิทธิ
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ของชุมชน  แตเมื่อระบบการเมืองเปดโอกาสมากขึ้น การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการรัฐสภา
ของชาวไทยมุสลิมก็มีมากขึ้นดวย  ระบบรัฐสภาไดลดกระแสการเมืองภายในทองถิ่นลงบาง  จุด
สนใจจึงหันไปสูการเมืองระดับชาติ  และการแกไขระบบการเมืองการปกครองผานระบบราชการ  
แตจะเห็นไดวาการเมืองของไทยในชวงตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กนอยมาจนถึงพ.ศ. 
2516 ไมเอื้ออํานวยตอการทํางานประสานกับรัฐบาล เนื่องจากในระดับชาติ การเมืองก็
ระส่ําระสายมีการปฏิวัติรัฐประหารบอยครั้ง และมีการใชอํานาจการปกครองแบบเผด็จการ  ใน
ระดับทองถิ่นก็มีกระแสความไมไววางใจตอกันและกันเกิดขึ้นระหวางรัฐบาลกับชุมชนมุสลิม 
เนื่องจากรัฐบาลปราบปรามผูที่คดคานนโยบายของรัฐอยางรุนแรง  ขณะที่การตอสูของชาวมุสลิม
เปลี่ยนจากการเรียกรองโดยสันติเปนการใชกําลังอาวุธมากขึ้น  สภาพการณเชนนี้กอใหเกิดผูนํา
ชุมชนมุสลิมประเภทตางๆ ทั้งที่เปนผูนําศาสนา นักการเมือง และผูนําขบวนการที่มีหัวรุนแรง  ใน
การศึกษาสวนตอไปจะไดพิจารณาภูมิหลังและบทบาทของผูนําเหลานี้ในการตอบสนองตอ
นโยบายของรัฐในระยะเวลาที่แตกตางกันออกไป   
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บทที่ 3 

 
ผูนําชุมชนมสุลิมจังหวัดปตตานีกับนโยบายของรฐับาลไทย พ.ศ. 2488-2491 

 
 การที่ศาสนาอิสลามกาวขึ้นมาเปนปจจัยสําคัญในการยึดเหนี่ยวชุมชนชาวมุสลิมใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใตเขาดวยกันเปนผลโดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลในการสราง
เอกภาพทางวัฒนธรรม  และสรางความเปนไทยใหเกิดขึ้น  โดยเฉพาะชวงนโยบาย รัฐนิยม ของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อไดเปนนายกรัฐมนตรีคร้ังแรกระหวางพ.ศ. 2481-2487  อาจกลาว
ไดวา  นโยบายของรัฐในชวงหลัง สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความรูสึกของชาวไทยมุสลิมในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางที่ไมเคยเปนมากอน  และทําใหการตอตานการปกครองของรัฐบาล
ไทยซึ่งเทาที่ผานมาเปนการตอตานโดยกลุมเจาเมืองเกาผูสูญเสียผลประโยชนขยายไปสูราษฎร
ที่เปนชาวมุสลิมโดยทั่วไปกลายเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงทางเชื้อชาติ  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมที่ละเอียดออน  การดําเนินงานของผูนํามุสลิมในชวงนี้มีลักษณะก่ํากึ่งระหวาง การ
พยายามที่จะตอรองกับรัฐบาลใหความเปนอิสระในการปกครองตนเองแกชาวไทยมุสลิมมาก
ข้ึนกับการเร่ิมที่จะเรียกรองใหแบงแยกดินแดนความลมเหลวในการที่จะทํางานรวมกันและการ
จับกุมผูนํามุสลิมที่เกิดขึ้นในระยะนี้เปนปจจัยผลักดันในการตอตานใหเพิ่มมากขึ้นในเวลาตอมา 
 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สถานการณทางการเมืองภายใน 
ประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผูนํารุนเกา  ไดแกพระมหากษัตริยและพระราชวงศเสื่อม
อํานาจลง ผูนํากลุมใหมถือกําเนิดขึ้น  ในกรณีของจังหวัดปตตานีผูนําทองถิ่นกลุมใหมก็ถือ
กําเนิดขึ้นเชนกัน  ผูนําทองถิ่นที่เกิดขึ้นใหมนี้บางคนมีความสืบเนื่องกับกลุมเจาเมืองเกา  แตบาง
คนกาวขึ้นมาเปนผูนําชุมชนชาวมุสลิมดวยตนเอง ปจจัยสําคัญที่เปนฐานอํานาจใหแกผูนําชุมชน
มุสลิมในชวงนี้คือศาสนาอิสลาม  จะเห็นไดวา แมแตผูนําที่สืบทอดบทบาทมาจากกลุมผูนําเกาก็
จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือเปนบุคคลที่ไดรับการศึกษาจากประเทศในกลุมมุสลิม 
และดําเนินบทบาทางการเมืองของตนเองในโดยสรางความสัมพันธกับผูนําทางศาสนาของชมุชน
ชาวปตตานีภายในประเทศ  ผูนําที่มีบทบาทสําคัญภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไดแก ตนกูมะไฮยิดดิน และหะยีสุหลง บินอับดุลกาเดร  ทั้งสองจะยังคงมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอมาจนถึงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
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3.1 ภูมิหลังของผูนํา 
  3.1.1 ตนกูมะไฮยิดดิน1 
 ตนกูมะไฮยิดดิน หรือมีชื่อเรียกสั้นๆวา กูดิน เปนบุตรของพระยาวิชิตภักดีเจาเมือง
อดีตเจาเมืองปตตานี  เกิดที่ปตตานี สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปนังแลวเขารับราชการอยู
ที่แผนกศึกษาธิการในรัฐกลันตัน  [ อยางไรก็ตามความขัดแยงในขอนี้โดยผูศึกษาบางคนกลาว
วาตนกูมะไฮยิดดิน  เคยไดรับการอุปการะจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ให
ศึกษาในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในฐานะมหาดเล็กหลวงกอนที่จะเดินทางไปศึกษาตอ ณ 
ประเทศอังกฤษโดยไดรับทุนการศึกษาจากอังกฤษ]2  เนื่องจากพระยาวิชิตภักดีอดีตเจาเมือง
ปตตานีซึ่งบิดาไดหลบหนีเขาไปอยูในรัฐกลันตัน ตั้งแตป พ.ศ. 2465 เพราะคิดกบฏ3  เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ตนกูมะไฮยิดดินจึงไดพํานักอยูในรัฐกลันตันดวย   ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  
ตนกูมะไฮยิดดินไดสมัครเขาเปนทหารชวยเหลืออังกฤษเขารวมกับกองอาสาแหงรัฐกลันตัน  และ
เมื่อมลายูเสียใหแกญี่ปุนก็ไดติดตามอังกฤษไปอยูที่อินเดีย ตอมาทํางานเปนหัวหนาสวนมลายา
ในกรมประชาสัมพันธของวิทยุใตดินของอังกฤษที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งทําการเรียกรอง
ใหประชาชนตอตานญี่ปุน  
   หลังจากที่พระยาวิชิตภักดี อดีตเจาเมืองปตตานีซึ่งไดหลบหนีรัฐบาลไทยเขาไปอยู
ในรัฐกลันตันถึงแกกรรมลง ตนกูมะไฮยิดดิน ซึ่งเปนทายาทก็ดําเนินบทบาททางการเมืองในการ

                                                  
      1ขอมูลเกี่ยวกับตนกูมะไฮยิดดินที่ปรากฏมาจากงานตอไปนี้ เฉลิมเกียรติ  ขุนทอง

เพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง 
อับดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 45-46; ขจัดภัย  บุรุษพัฒน, ชาวไทยมุสลิม 
(กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 258-260; อิบรอม  มะลูลีม, วิเคราะหความขัดแยงระหวาง
รัฐบาลไทย:กรณีศึกษากลุมมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
อิสลามมิคอะคาเดมี, 2537), 142; และดิลก  ธีรธร, แยกดินแดน (กรุงเทพฯ  : มิตรสยาม, 
2517), 69. 

       2อิบรอม  มะลูลีม, วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย : กรณศีึกษา
กลุมมสุลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอิสลามมิคอะคาเดม,ี 
2537), 142. 

       3พระยารัตนภักดี, ประวัติเมืองปตตานี (ม.ป.ท., 2509), 18. 
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เรียกรองเอกราชใหแกปตตานีโดยตนกูมะไฮยิดดินไดเร่ิมตนบทบาทของตนในระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ตนกูมะไฮยิดดิน ไดรับเงินกอนใหญจากอังกฤษ เขาไดนําเงินกอนนี้ไปอุปการะมุสลิม
จากประเทศไทยประมาณ 3,000 คน ซึ่งตกคางอยูในเมกกะและไมมีหนทางติดตอกับทางบาน 
เมื่อสงครามสงบแลวชาวไทยมุสลิมเหลานี้ก็กลับมาเปนครูอาจารยในโรงเรียนปอเนาะจนเปนที่
เคารพนับถือของชาวมุสลิมในจังหวัดปตตาน4ี  บุคคลเหลานี้จะกลายเปนกําลังสําคัญของผูนําที่
ตองการแบงแยกดินแดนตอไป  
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษไดกลับมาปกครองมลายาอีกครั้งหนึ่ง  ตนกูมะไฮยิด
ดินก็กลับเขามารับราชการในรัฐกลันตันแตอยูในตําแหนงที่สูงกวาเดิม เมื่อกลับมาอยูในรัฐกลัน
ตันแลว ตนกูมะไฮยิดดินก็คิดวางแผนเพื่อแบงแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใตออกจาก
ประเทศไทยทันที อาจเปนเพราะไดรับแรงกระตุนจากกระแสชาตินิยม การเรียกรองเอกราชของ
ประเทศตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะมลายาซึ่งกําลังเกิดขึ้นในขณะนั้น  อยางไรก็
ตาม ตนกูมะไฮยิดดินไมสามารถดําเนินการตางๆในประเทศไทยดวยตนเอง จึงตองหาแนวรวม
เพื่อดําเนินงานแทนตน ซึ่งผูที่ตนกูมะไฮยิดดินเลือกคือ หะยีสุหลง บินอับดุลกอเดร ซึ่งไตเตาจาก
ครูสอนศาสนาอิสลามขึ้นมาเปนผูนําชุมชนมุสลิมที่มีบทบาทชัดเจนที่สุดของจังหวัดปตตานี 
 
 3.1.2 หะยีสุหลง บินอับดุลกอเดร5  
                 หะยีสุหลง บินอับดุลกอเดรเปนชาวจังหวัดปตตานี กําเนิดที่ กําปงอาเนาะรู หรือ
หมูบานลูกสนเปนหมูบานหนึ่งในจังหวัดปตตานี ในเบื้องตนไดรับการศึกษาที่ปอเนาะบานาซึ่ง
เปนปอเนาะของโตะครูแวมูซอ ศึกษาวิชาภาษามลายู(ยาวี) ภาษาอาหรับ และวิทยาการอิสลาม 
ในป พ.ศ. 2450 ซึ่งขณะนั้นอายุ 12 ป ไดเดินทางไปศึกษาวิชาการศาสนาอิสลาม ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เพื่อศึกษาเพิ่มเติมความรูทางดานวิชาการศาสนาอิสลามและเพิ่ม

                                                  
     4ขจัดภัย  บรุุษพัฒน, ชาวไทยมสุลิม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 263. 
     5สําหรับประวัติโดยละเอียดของหะยีสุหลง บินอับดุลกาเดร  โปรดดูขจัดภัย  บุรุษ

พัฒน, ชาวไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 260 – 264; อิบรอม  มาลูลีม,วิเคราะห
ความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย :กรณีศึกษากลุมมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอิสลามมิคอะคาเดมี, 2537),155-157;  และเฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, 
“การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อับ
ดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 9-17. 
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สถานภาพทางสังคม เพราะมุสลิมคนใดที่ไดรับการศึกษาที่เมืองเมกกะจะไดรับการยกยองจาก
ชาวมลายูมุสลิมในสังคมของตนเองและมีโอกาสที่จะเปนผูนําทางศาสนาในทองถิ่นของตนเองได
งาย ทางดานสถานที่ศึกษาของหะยีสุหลงในเมืองเมกกะนั้นไมปรากฏแนชัด แตผูทีศ่กึษาวชิาการ
ศาสนาอิสลามในสมัยนั้นนิยมเรียนกับครูผูสอนโดยตรงตามสุเหราหรือมัสยิดที่มีชื่อเสียง หะยีสุ
หลงไดศึกษากับครูที่มีชื่อเสียงหลายคน แตครูคนสุดทายเปนนักปราชญทางศาสนาอิสลาม หะยี
สุหลงไดศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับจนแตกฉาน  
 เมื่ออายุ 27 ป หะยีสุหลงไดสมรสกับฮัจยะหสะบีเยาะห ซึ่งเปนบุตรสาวของโตะครู
ปะกอแอในเมืองเมกกะ อีกสองปตอมาภายหลังภรรยาเสียชีวิต หะยีสุหลงสมรสใหมกับฮัจยะห
คอดีเยาะหบุตรสาวของหะยีอิบราฮิมนองสาวของหะยีมูฮําหมัดโนร สําหรับฮัจยะหคอดีเยาะห
ชาวปตตานีรูจักในนามนางเจะเยาะห หะยีสุหลงมีบุตรคนแรกคือมาหมูดแตบุตรคนนี้ถึงแกกรรม 
การสูญเสียบุตรคนแรกทําใหหะยีสุหลงตัดสินใจกลับปตตานีเพื่อใหภรรยาหายเศราแลวจะ
เดินทางกลับไปใหมแตความตั้งใจของหะยีสุหลงก็ตองเปลี่ยนไป6 
  หะยีสุหลงเดินทางกลับถึงปตตานีในป พ.ศ. 2470 ในขณะผูปกครองมลฑลปตตานี
คือพระยาอุดมพงศเพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว. ประยูร อิสระภักดี) สภาพสังคมของปตตานีในสมัยนั้น
ตามความคิดของหะยีสุหลงเห็นวาไมแตกตางกับสังคมอาหรับในยุคที่ นบีมุอําหมัด เผยแพร
ศาสนาอิสลามในระยะแรก ทั้ง ๆ ที่ปตตานีเปนซึ่งเปนที่รูจักของชาวมุสลิมสวนใหญในโลก
อิสลามวาเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งในแหลมมลายู โตะครูที่มีชื่อเสียงหลายคนในเมืองเมกกะที่
ใชคําตอทายชื่อวา อัล-ฟะฏอนี หมายถึงชาวปตตานีหะยีสุหลงเห็นวาโตะครูหลายคนที่เปด
ปอเนาะหลายแหงในปตตานีก็ยังไมอาจสอนใหชาวมลายูเขาใจศาสนาอิสลามที่แทจริงได
เนื่องจากมุสลิมในปตตานียังมีความเชื่อในไสยศาสตรและส่ิงลึกลับอีกมากซึ่งขัดกับหลักการของ
ศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นนักเรียนตามปอเนาะตาง ๆมีนอยและมีจุดหมายในการสอนในทาง
ธรรมเพื่อหวังผลตอบแทนในโลกหนา (อาคีเราะห)  โตะครูไมสนใจศิษยและเผยแพรศาสนา 
 

                                                  
     6บันทึกประวัติของหะยีสุหลง  อับดุลกาเดร  ซึ่งเขียนขณะถูกจําคุกในเรือนจําจังหวัด

นครศรีธรรมราช ระหวาง พ.ศ.2491-2492 แปลจากภาษามลายูโดยนายเดน  โตะมีนา,อางถึงใน
เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดย
การนําของหะยี สุหลง อับดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 12. 
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อิสลามในขณะเดียวกันกลับมีเวลาแสวงหาประโยชน(ซากาต)ใหแกตนเอง7 
 หะยีสุหลงเมื่อเห็นสภาพการณตาง ๆ จึงตัดสินใจวางชีวิตและรากฐานของตนเอง
และครอบครัวที่ปตตานีแทนที่จะเดินทางกลับเมกกะตามความตั้งใจเดิมโดยทิ้งทรัพยสินทุก
อยางไวที่เมกกะดวยความสํานึกในหนาที่ของมุสลิมที่ดีที่จะตองเผยแพรศาสนาอิสลามให
ถูกตองตามโองการของพระอัลเลาะฮฺ โดยเริ่มตนเปนโตะครูในจังหวัดปตตานีเพื่อสอนหลัก
ศาสนาแบบใหม ลบความเชื่อที่ผิดและขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามโดยออกไปเทศนา(ตับ
ลีก)ตามที่ตาง ๆ ในปตตานีเปนอันมาก จนกระทั้งมีผูรายงานพฤติกรรมของหะยีสุหลงตอพระยา
อุดมพงศเพ็ญสวัสด์ิวาหะยีสุหลงจะเปนผูกอความไมสงบและเปนภัยตอแผนดิน ดังนั้นหะยีสุ
หลงจึงถูกเรียกตัวเขาพบขาหลวงประจํามณฑลในปลายป พ.ศ. 2470 และเมื่อไดรับคําชี้แจงจาก
หะยีสุหลงแลวพระยาอุดมพงศเพ็ญสวัสด์ิจึงอนุญาตใหหะยีสุหลงสอนศาสนาตอไปถึงแมจะมีผู
ที่ไมมีความปรารถนาดีบางคนจับตามองดวยความหวาดระแวง แตหะยีสุหลงก็ไมสนใจเพราะมี
ความคิดวา 
 

      ขาพเจาไมเคยสนใจตอขอครหานินทาและขอกลาวหาที่ไรสาระเพราะขาพเจาไมเคยทาํ
อะไรที่ขัดตอกฎหมายบานเมือง ขาพเจาถือวาส่ิงนั้นเปนสิ่งธรรมดาสําหรับผูที่ทํางานเพื่อ
สวนรวม สมัยพระศาสดาบีมูฮําหมัดก็เคยประสบกับส่ิงเหลานี้มากมายจนตองอพยพจาก
เมืองเมกกะไปยังนครเมดีนะฮแตพระองคก็ยังเผยแพรศาสนาของพระอัลเลาะฮฺไดสําเร็จ 
ถาเราไมกลาทําในสิ่งที่ศาสนากําหนดไวทั้ง ๆ ที่เราเรียนรูมาแลวคนรุนหลังก็มีแตคํา
สาปแชง...คุณงามความดีอะไรยิ่งใหญไปเทากับการตอสูเพื่อศาสนาอิสลามอันประเสริฐ8 

                                                  
     7เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 13; สัมภาษณนายเดน  
โตะมีนา,ณ 24 ถนนรามโกมุท ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี, เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527. 

     8บันทึกประวัติหะยีสุหลง, อางถึงใน เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบาย
รัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-
2497”,13. 
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 หลังจากที่หะยีสุหลงเผยแพรศาสนาอิสลามเปนเวลาสองปจึงได เกิดความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมของมุสลิมปตตานีโดยสังเกตจากความคิดเห็นและความสํานึกใน
ศาสนาอิสลามของมุสลิมในปตตานีไดตื่นตัวบางแลวและโตะครูตามปอเนาะตาง ๆ เร่ิมสอน
ศาสนาในทางที่ถูกตามความคิดของหะยีสุหลง ดังนั้นหะยีสุหลงจึงปรึกษากับราษฎรในเขตที่
ออกไปเทศนาเพื่อขอความรวมมือในการสรางโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแทนปอเนาะปรากฏวา
มีผูคนสนับสนุนจํานวนมากซึ่งโดยสวนตัวหะยีสุหลงเปนบุคคลที่มีบุคลิกดีอยูแลว วาทศิลปดี จึง
ไมเปนการยากที่จะพูดใหโนมนาวใหบุคคลอื่นคลอยตามไดงาย9  โครงการกอสรางโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามแหงแรกในจังหวัดปตตานีจึงเริ่มตนในปลายป พ.ศ. 2472 ในวงเงิน 7200 บาทซึ่ง
ไดมาจากความรวมมือของราษฎรในตําบลอาเนาะรูและหมูบานตําบลใกลเคียง หากมองบน
พื้นฐานความจริงที่วาในขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังตกต่ําซึ่งเห็นไดจากการที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีนโยบายลดการใชจายของประเทศลง ฐานะทาง
เศรษฐกิจของราษฎรในจังหวัดปตตานียอมไมดีดวยเชนกันแตดวยแรงศรัทธาจึงเสียสละเงินและ
แรงงานเพื่อสรางโรงเรียนตามกําลังและความสามารถภายหลังที่กําหนดที่สรางในตําบลอาเนาะ
รูเรียบรอยแลวซึ่งตองใชเวลาถึง 3 เดือน 
 เนื่องจากเงิน 7200 บาทเปนจํานวนเงินที่สูงมากในสมัยนั้นแตก็ยังไมเพียงพอ ดังนั้น
ในการประชุมคร้ังแรกเพื่อจัดหาทุนในการกอสราง  หะยีสุหลงจึงไดเชิญพระยาพิพิธเสนามาตย
เจาเมืองยะหริ่งไปรวมประชุมดวย พระยาพิพิธเสนามาตยไดรับปากวาถาหะยีสุหลงหาเงินได
คร่ึงหนึ่งทานจะจะออกสวนที่เหลือให โดยมีขอแมวาโรงเรียนจะตองใชชื่อของตนและที่ประชุม
ยินยอม ในเวลาตอมาหะยีสุหลงหาเงินไดมากกวาที่คาดไวซึ่งเกิดจากความเชื่อถือและแรง
ศรัทธาที่มีตอหะยีสุหลงนั่นเอง ผลจากความพรอมใจของชาวจังหวัดปตตานีทําใหนายซะจิมะ 
แพทยชาวญี่ปุนในจํานวน 2-3 คนที่อาศัยอยูในจังหวัดปตตานีเกิดศรัทธาและเขารีตนับถือ

                                                  
     9เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 16; สัมภาษณ นาย
พรอม  ชูแช ,อายุ 70 ป,อดีตนายอําเภอเมืองปตตานีและอดีตจังหวัดปตตานี, ณ บานเลขที่ 136 
ถนนนาเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี , วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527. 
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ศาสนาอิสลาม10 การกอสรางโรงเรียนมีชาวจีนเปนผูรับเหมากอสราง เมื่อเปนรูปรางแลว หะยีสุ
หลงส่ังใหชางทําปายชื่อโรงเรียนแกะสลักเปนภาษามลายูบนแผนไมวา พระยาพิพิธเสนามาตย 
เจาเมืองยะหริ่ง ปตตานี ฮ.ศ 1350 (พ.ศ.2474) 
 หลังจากติดปายโรงเรียนไดราว 2 เดือน พระพิพิธภักดี คือ นายมุกดา  อับดุลบุตร 
นายอําเภอมายอ จังหวัดปตตานีซึ่งเปนบุตรของพระยาพิพิธเสนามาตยทําเรื่องราวรองเรียนตอ
ผูวาราชการจังหวัดปตตาน1ี1ในขณะนั้นคือพระวิเทศปตตนาทร (แจง  สุวรรณจินดา) ซึ่งตอมามี
บรรดาศักดิ์เปนพระยารัตนภักดี กลาวหาวาหะยีสุหลงนําชื่อบิดาของตนไปเปนชื่อโรงเรียนโดย
ไมไดรับอนุญาตและขอใหปลดปายออก ผลจากการเจรจาปรากฏวาพระพิพิธภักดีไมยินยอมให
ใชชื่อของบิดาของตนเปนชื่อโรงเรียน ทําใหหะยีสุหลงไมไดรับเงินสมทบอีกครึ่งหนึ่ง การกอสราง
โรงเรียนจึงตองชะงักเพราะขาดเงิน เกี่ยวกับเร่ืองนี้หะยีสุหลงคิดวาพระยาพิพิธเสนามาตยคิด
หาทางลมเลิกสัญญาดวยวาจาซึ่งเคยกลาวไวในที่ประชุมนั่นเอง12 ดวยเหตุนี้หะยีสุหลงจงึขดัแยง
กับกลุมพระยาเมืองยะหริ่งและไมอาจคืนดีกันไดอีก13   
 เมื่อขาดเงินหะยีสุหลงจึงถูกรบเราใหจายคาแรงกรรมกร แตการที่หะยีสุหลงจะเอา
เงินของตนออกมาสมทบทุนในการกอสรางก็ผิดหลักการเดิมเพราะตองการใหโรงเรียนเปนของ
สวนรวม ดังนั้นหะยีสุหลงจึงนําเครื่องประดับของภรรยาไปขายเพื่อสรางบานตนเองและให

                                                  
     10เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 19; สัมภาษณ นายเดน  
โตะมีนา  ณ 24 ถนนรามโกมุท ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี, เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527.   

     11ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดถูกเรียกวา ขาหลวงประจําจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 โดย 
คําสั่งของคณะราษฎรและเปลี่ยนเปนผูวาราชการจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2495 และใชจนถึงปจจุบัน 
          12บันทึกประวัติหะยีสุหลง. อางถึงในเฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบาย
รัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-
2497”, 19. 

     13เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”,19; สัมภาษณ นายเดน  
โตะมีนา , นา ณ 24 ถนนรามโกมุท ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527.    
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กรรมกรมีงานทําและนําเงินบางสวนไปสรางโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็หาเงินบริจาคจากราษฎร
เพิ่มเติมเพื่อสรางโรงเรียนใหเสร็จและตั้งชื่อโรงเรียนใหมวา มัดราเซาะห อัลมูอาริฟ อัลวาฏอนี
ยะฮ  ปตตาน1ี4 
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระยามโน
ปกรณนิติธาดา (กอน  หุตะสิงห)  เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย จนกระทั้งวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ.2475  พระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอํานาจพระยามโนปกรณนิติธาดา หลังจากที่
พระยาพหลพลพยุหเสนารับตําแหนงไมนานนัก  หะยีสุหลงเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อขอความ
ชวยเหลือจากทานในการสรางโรงเรียน ปรากฎวาทานบริจาค เปนจํานวน 3200 บาท เมื่อไดรับ
ความชวยเหลือ หะยีสุหลงจึงเชิญพระยาพหลพลพยุหเสนาไปรวมงานวันเปดโรงเรียนเมื่อการ
กอสรางแลวเสร็จ ซึ่งทานไดเดินทางไปรวมดวยและในขณะเดียวกันก็ไดเยี่ยมเยียนชาวจังหวัด
ปตตานีไปพรอม ๆ กันในการนี้พระยาพหลพลพยุหเสนาไดถายรูปรวมกับหะยีสุหลงและลูกศิษย
เปนที่ระลึกที่หนาโรงเรียน15 
 หะยีสุหลงจึงเริ่มตนชีวิตของการเปนโตะครูอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2476 เปนตนมา 
การกอสรางโรงเรียนจนสําเร็จจึงเปนสิ่งหนึ่งที่หะยีสุหลงใชสรางศรัทธาของมุสลิมในปตตานีตอ
ตนเองและมีลูกศิษยมาสมัครเรียนมากมาย สําหรับวิธีการเรียนของหะยีสุหลงนั้นไมทําใหเบื่อ
หนายเพราะมีการแทรกมุขตลกอยูสม่ําเสมอและที่สําคัญที่หะยีสุหลงมีชื่อเสียงคือ มีวาทศิลป

                                                  
     14บันทึกประวัติหะยีสุหลง,อางถึงในเฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบาย

รัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-
2497”, 19. 

     15เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 20; สัมภาษณ นายเดน  
โตะมีนา ณ 24 ถนนรามโกมุท ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี, เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527.   
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ดีกวาโตะครูคนอื่น ๆ 16ทางดานเนื้อหาก็พยายามใหผูเรียนเขาใจในหลักของคัมภอัล - กุรอาน
อยางแทจริง17 ความนิยมในตัวหะยีสุหลงต้ังแตป พ.ศ. 2470 -2479 พระประเสริฐสุนทราศัย
ขาหลวงประจําจังหวัดปตตานีไดรายงานตอกระทรวงมหาดไทยวามีความก่ํากึ่งกับมุสลิมหัวเกา 
ซึ่งไดแกพระยาพิพิธเสนามาตย พระพิพิธภักดี ขุนศรีตุลาการ (ดะโตะยุติธรรม) หะยีหวันสะมะ
แอ ลัสดีพันธ (ดะโตะยุติธรรม)18 
 จะเห็นไดวา ความตื่นตัวของชาวมุสลิมในปตตานีในอันที่จะคงเอกลักษณความเปน
อิสลามิกชนอยางแนนแฟนขึ้นเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหหะยีสุหลงเปนที่ยอมรับของชาวมุสลิมใน
จังหวัดปตตานีในระดับทองถิ่น  ความนิยมในตัวของหะยีสุหลงเพิ่มมากขึ้นและกระจายออกไปสู
บริเวณใกลเคียง ในระหวางป พ.ศ. 2488-2490 ปรากฏวามีผูศรัทธามากถึงขนาดกมลงถอด
รองเทาและลางเทาใหกับหะยีสุหลงกอนเขาสุเหราหรือมัสยิดตาง ๆ และมีลูกศิษยคอยเดินกาง
รมกันแดดใหในขณะที่เดินทางไปในบริเวณเขตสี่จังหวัดชายแดนภาคใตและบางอําเภอใน
จังหวัดสงขลา19   สําหรับโรงเรียนของหะยีสุหลงไดทําหนาที่เหมือนสุเหราหรือมัสยิดแหงหนึ่ง

                                                  
     16เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”,16; สัมภาษณ นาย
พรอม  ชูแช ,อายุ 70 ป,อดีตนายอําเภอเมืองปตตานีและอดีตจังหวัดปตตานีบานเลขที่ 136 
ถนนนาเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี , วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527. 

     17เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 21; สัมภาษณ นายวัน 
มโรหบุตร , อายุ 80 ป ,ขาราชการบํานาญกระทรวงศึกษาธิการ, ณ บานเลขที่ 3 ถนนสันติสุข 
ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ,วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527.  

     18กรมศิลปากร, หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มท. 0201.6.6กลอง 1 ปก 8 แผนที่ 23-25 
เร่ืองบัตรสนเทหกลาวโทษพระยารัตนภักดีภักดีในการกลาวชักชวนในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2480. 

    19กรมศิลปากร, หอจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟมสํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรี (สร.) 
0201.15 กลอง 2 ปก 40 แผน 4 เร่ือง คดีหะยีสุหลง อับดุลกาเดรกับพวก พ.ศ. 2496. 
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เพราะกลายเปนที่ละหมาดของราษฎรที่เคารพหะยีสุหลง ซึ่งขุนจรรยาวิธารไดใหขอมูลวา ทุกเยน็
จะมีชาวบานกลุมใหญเดินผานหนาบานของทานทุกวันเสียงรองเทาที่เดินผานดังกริ๊ก ๆ ล่ันไป
หมดพวกเขาเดินไปละหมาดกันที่โรงเรียนของหะยีสุหลง...20   ดังนั้นหะยีสุหลงสามารถพัฒนา
ตนเองขึ้นมาเปนผูนําศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปตตานี และสามารถเปนผูนาํโตะครทูี่
มีอยูกอนไดดวยความสามารถและเครงครัดในศาสนาอิสลามจนกลายเปนที่ยอมรับของมุสลิม
ในจังหวัดปตตานี และบริเวณใกลเคียง  
 
 3.2 นโยบายของรัฐที่สงผลกระทบตอชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานี  
  (พ.ศ. 2488-2491) 
 การเขามามีบทบาทในระดับทองถิ่นในฐานะผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีของ
ตนกูมะไฮยิดดินและหะยีสุหลง บินอับดุลกอเดรมีความสัมพันธกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มี
ตอจังหวัดชายแดนภาคใตและชาวมุสลิมในประเทศไทยโดยตรง ดังจะเห็นแลววา เทาที่ผานมา 
การดําเนินการตอตานรัฐบาลกลางของกลุมเจาเมืองและผูนําเกาที่สูญเสียอํานาจเนื่องจาก
นโยบายปฏิรูปการปกครองทองถิ่นของรัชกาลที่ 5 นั้น ไมเกี่ยวของโดยตรงกับประชากรสวนใหญ 
และเปนเรื่องของการตอตานเพื่อรักษาผลประโยชนและอํานาจของตนเอง ในบางกรณีอยางเชน 
พระยาพิพิธเสนามาตยไดเลือกที่จะรวมมือกับรัฐบาลทําใหสามารถดํารงบทบาทของตนในชมุชน
เมืองยะหริ่งอยูตอไป  ส่ิงเหลานี้เปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลเริ่มกําหนดนโยบายในการปกครองซึ่งเนน
ความเปนหนึ่งเดียวของคนในประเทศและการสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรม  ความตองการของ
รัฐในการสรางความเปนไทยกับกระแสทองถิ่นซึ่งตื่นตัวในความเปนชาวมุสลิมมากขึน้จงึสวนทาง
กัน กอใหเกิดความไมพอใจลงไปถึงระดับประชาชนหรือระดับรากหญา  
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  รัฐบาลไดประกาศนโยบายในการ
ปกครองประเทศตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎรที่มุงรักษาความเปนเอกราชและความ
ปลอดภัยในประเทศ รวมทั้งการใหความสุขสมบูรณของราษฎรในดานเศรษฐกิจ การใหราษฎร
ไดสิทธิเสมอกันทางกฎหมาย เชนเดียวกับการมีเสรีภาพและอิสรภาพ ตลอดจนการใหการศึกษา
                                                  

     20เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 21; สัมภาษณ ขุนจรรยา
วิธาร (ยูโซะ  มะโรหบุตร ,อายุ 85 ป ,ขาราชการบํานาญกระทรวงศึกษาธิการ , ณ บานเลขที่ 
20/1 ถนนพระยาเมือง ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ,วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 
2527. 
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อยางเต็มที่แกราษฎร21 นโยบายดังกลาวยอมครอบคลุมถึงชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใตซึ่งเปนราษฎรไทยเชนเดียวกัน   ในระยะแรก   การศึกษาภาษาไทยและหลักสูตรการ
ประถมศึกษาของรัฐบาลถูกมองไปในแงรายวาเปนนโยบายผสมกลมกลืนทําลายเอกลักษณ 
นอกจากนั้น  นโยบายเศรษฐกิจและการปกครองอื่น ๆ ที่ตามมาอาจยิ่งทําใหชาวมุสลิมตอง
สูญเสียภาษาและวัฒนธรรมของตนไปเร็วยิ่งขึ้น22  ตามขอเท็จจริงแลวรัฐบาลประกาศใช
นโยบายดังกลาวกับประชาชนทุกกลุมโดยทั่วหนากันมิไดเลือกวาเปนประชากรที่มีเชื้อชาติพันธุ
ใดและนับถือศาสนาใด จึงนับวาเปนนโยบายที่ใหความเสมอภาคแกราษฎรทุกคนบนผืนแผนดิน
ไทย แตเนื่องจากชาวไทยมุสลิมเปนผูที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร ศาสนาและวัฒนธรรม
แตกตางจากคนสวนใหญของประเทศและรัฐบาลที่มีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ จึงทําให
เกิดความรูสึกตอตานขึ้นดังกลาว 
 อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาในชวงแรกของสมัยประชาธิปไตย  รัฐบาลไดมีนโยบายใน
การสรางสํานึกของความเปนไทยขึ้นในภาพรวมของประเทศ  และดําเนินนโยบายอยางคอยเปน
คอยไปมิใหกระทบตอสภาพสังคม-วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมมากนัก  ในขณะเดียวกับที่ได
เปดโอกาสใหชาวไทยมุสลิมเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยผานกระบวนการเลือกตั้งดวย 
นโยบายนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีระหวาง 
พ.ศ.2481 - พ.ศ. 2487 จากขอมูลเอกสารตาง ๆ ในสมัยนั้นแสดงใหเห็นวารัฐบาลปกครอง
ประเทศโดยใหความสําคัญตอลัทธิชาตินิยมอยางมาก อาจเปนเพราะสงครามที่อุบัติข้ึนในทวีป 
ยุโรปใน พ.ศ. 2486  กําลังขยายตัวกลายเปนสงครามโลกครั้งที่ 2 ยอมสงผลกระทบตอไทยดวย 
อยางนอยก็ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนไทยจําเปนตองพึ่งตนเองใหมากที่สุด จึงจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจของประชาชนในประเทศเพื่อความเปนเอกภาพของบานเมือง อันจะทําให
สามารถดํารงอยูไดในภาวการณดังกลาวรัฐบาลไทยจึงดําเนินการสรางชาติดวยวัฒนธรรม
เพื่อใหคนไทยไมวาเชื้อชาติพันธุหรือศาสนาใดก็มีความสํานึกความเปนไทยดวยการประพฤติ

                                                  
  21ปยนาถ  บนุนาค, นโยบายการปกครองของรฐัตอชาวไทยมสุลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (พ.ศ.2475-2516) (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2546), 97. 
 22สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในประเทศไทย
สมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 5. 
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ปฏิบัติเปนแบบแผนเดียวกันตามขอกําหนดในรัฐนิยม  ซึ่งประกาศใชอยางเปนทางการตั้งแต พ.ศ. 
2482 ถึง พ.ศ. 2485 เปนจํานวน 12 ฉบับ23  รัฐนิยมที่สงผลตอชาวไทยมุสลิมมี 3 ฉบับ ดังนี้ 
 รัฐนิยมฉบับที่ 3 เร่ืองการเรียกชื่อชาวไทยซึ่งกําหนดใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยใช
ชื่อที่ไมตองตามเชื้อชาติและความนิยมของผูถูกเรียก แตใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยทั้งมวล            
โดยไมแบงแยก ทั้งนี้โดยรัฐบาลมุงหมายเพื่อสงเสริมความเปนปกแผนมั่นคงของประเทศและ
ความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชนชาติไทยทั่วทุกภาคของประเทศ24 กลาว
ไดวานับเปนครั้งแรกที่มีการประกาศอยางเปนทางการวาชาวไทยมุสลิมเปนคนไทยเชนเดียวกับ
คนไทยทั่วไปชนผืนแผนดินไทย 

                                                  
                    23รัฐนิยมทั้ง 12 ฉบับมีดังนี ้

 1.เร่ืองการใชชื่อประเทศ  ประชาชนและสญัชาติ ประกาศใช 24 มิถุนายน 2482 
 2.เร่ืองการปองกันภยัอันจะบังเกิดแกชาติ       ประกาศใช  3   กรกฎาคม 2482 
 3.เร่ืองการเรียกชื่อชาวไทย                             ประกาศใช 2    สิงหาคม 2482 
 4.เร่ืองการเคารพธงชาติ  เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารม ี ประกาศใช     

8 กันยายน 2482 
 5.เร่ืองใหชาวไทยพยายามใชเครื่องอุปโภคและบริโภคที่มีกําเนิดหรือทาํขึ้นใน

ประเทศไทย ประกาศใช  1 พฤศจกิายน  2482 
 6.เร่ืองทาํนองและเนื้อรองเพลงชาติ ประกาศ  10 ธันวาคม 2482 
 7.เร่ืองชักชวนชาวไทยรวมกนัสรางชาติ  ประกาศใช   21 มีนาคม 2482 
            8.เร่ืองเพลงสรรเสริญพระบารมี   ประกาศใช 26  เมษายน  2483 
            9.ภาษาและหนงัสอืไทยกับหนาที่พลเมืองดี ประกาศใช 24 มิถุนายน  2483 
           10.เร่ืองการแตงกายของประชาชนชาวไทย  ประกาศใช 15  มกราคม 2484 
           11.เร่ืองกิจวัตรประจาํวนัของคนไทย  ประกาศใช 8 กันยายน 2484 
           12.เร่ืองการชวยเหลอืคุมครองเด็ก คนชรา หรือคนทพุพลภาพ ประกาศใช  28 

มกราคม 2485,  อางถงึใน อิบรอน  มะลลีูม, บันทึกผลแหงปญหาความขัดแยงระหวาง
รัฐบาลไทยกบัมุสลมิในประเทศ (กรุงเทพฯ : อิสลามอาคาเดมิค, 2538), 144. 
        24ปยนาถ  บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐตอชาวไทยมสุลิมในจงัหวัด
ชายแดนภาคใต (พ.ศ.2475-2516), 101. 
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 รัฐนิยมฉบับที่ 9 เร่ืองภาษาและหนังสือกับหนาที่พลเมืองดี ซึ่งกําหนดใหชนชาติไทย
ถือเปนพลเมืองดีที่จะตองศึกษาใหรูหนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติอยางนอยตองใหอานออก
เขียนได และถือเปนหนาที่ที่สําคัญในการชวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูงใหพลเมืองที่ยังไมรู
ภาษาไทยหรือยังไมรูหนังสือไทยใหรูภาษาไทยหรือหนังสือไทยจนอานออกเขียนได ทั้งนี้เพื่อ
ไมใหเกิดความแตกแยกและความแตกตางของทองที่ถิ่นกําเนิด25  
 รัฐนิยมฉบับที่ 10 เร่ืองเครื่องแตงกายของประชาชนชาวไทย กําหนดใหคนไทยตอง
แตงกายตามที่รัฐบาลกําหนดไววาเปนสุภาพชน เชน ผูชายสวมหมวกใสเส้ือชั้นนอกคอเปดหรือปด 
สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเทาหุมสนและหรือหุมขอ และถุงเทา สวนผูหญิงก็ตอง           
สวมหมวก ใสเสื้อนอกคลุมไหล สวมผาถุง ใสรองเทาหรือหุมสนและถุงเทา เปนตน26 
 นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดเรื่องมารยาทสังคมตาง ๆ อีกดวย โดยแทจริงแลวรัฐนิยม         
ดังกลาวสงผลกระทบตอชาวไทยทั้งปวงในประเทศเพราะเปนขอบังคับที่เขามาเปลี่ยนแปลงวิถี
การดําเนินชีวิตซึ่งเปน ความเคยชินของคนไทยหลายประการ สําหรับชาวไทยมุสลิมนั้นเทากับ          
ถูกกําจัดเสรีภายในการปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีของตน ซึ่งอาจเรียกไดวานับเปนครั้งแรก 
ตามรัฐนิยมนั้นชาวไทยมุสลิมไดรับคําสั่งไมใหสวมเครื่องแบบมุสลิม หามไมใหสอนภาษามลายู
ในโรงเรียน หามไมใหพูดภาษามลายูในการติดตอราชการ ใหเปลี่ยนชื่อใหมเปนชื่อไทย ใหแตง
กายแบบไทย พูดภาษาไทยและใชประเพณีไทย ใน พ.ศ. 2484 ยังไดมีการยกเลิกขอยกเวน
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกสําหรับชาวไทยมุสลิมโดยใหใชกฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับ
ชาวไทยมุสลิมดวย 
 สําหรับจังหวัดปตตานีหลังจากรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยแลวก็ไดออก
ประกาศชักชวนราษฎรในจังหวัดใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐซึ่งจะไดผลในกรณีของชาวไทย
พุทธและชาวจีนเทานั้น  สวนชาวไทยมุสลิมคอนขางจะมีปญหามากกวาจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณ
เดียวกันจนหลวงสุนาวินวิวัฒนขาหลวงประจําจังหวัดปตตานีส่ังประชุมคณะกรรมการจังหวัด
และกําหนดใหแตละอําเภอกวดขันชาวไทยมุสลิมซึ่งไมยอมแตงกายตามที่รัฐบาลกําหนดเชน  

                                                  
   25เร่ืองเดียวกนั, 101. 
   26เร่ืองเดียวกนั, 102.       
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ถายังนุงโสรง แตงกายตามประเพณีก็จะไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับราชการ27นโยบาย
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมอยางยิ่งแตกลับไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย 
 นโยบายวัฒนธรรมของรัฐบาลไดรับการตอบสนองตอชาวไทยมุสลิมนอยมาก  เมื่อ
ไมสามารถใชวิธีการแนะนํา  ขาราชการผูรับผิดชอบในพื้นที่ก็เร่ิมบังคับและลงโทษผูที่ไมปฏิบัติ
ตามสงผลกระทบกระเทือนตอจิตใจของชาวไทยมุสลิม เชน ในกรณีที่ตํารวจจับกุมตนกูปตตารอ 
บุตรพระยาเมืองสายบุรีซึ่งเปนพี่ชายตางมารดาของนายอดุลย  ณ สายบุรีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดนราธิวาส ในขอหาทําผิดวัฒนธรรมเพราะนุงโสรงออกจากบานเปนการไมสนใจ
ตอคําขอรองใหรวมมือกับรัฐบาล  แตตนกูปตตารอไมยอมเสียคาปรับ  ตํารวจจึงไมยอมปลอย
ตัวกลับ จนกระทั้งเย็นตํารวจจึงปลอยตัวใหกลับบานไดแตตนกูปตตารอไมยอมกลับเพราะไม
พอใจที่ตํารวจไมยอมใหเกียรติทําใหอับอายดวยเรื่องเล็กนอย  ในที่สุดก็มีชาวไทยมุสลิมกลุม
หนึ่งซึ่งเปนเพื่อนกับตนกูปตตารอมาขอรองใหกลับบาน28  เหตุการณเชนนี้สรางความไมพอใจ
ตอชาวไทยมุสลิมอยางมากและเหตุการณอยางนี้ก็เกิดขึ้นกับชาวไทยมุสลิมคนอื่น ๆ  เมื่อมอง
จากขอมูลของชาวไทยมุสลิมพบวา การกระทําตาง ๆ ของขาราชการที่ไมปรากฏในเอกสารทาง
ราชการซึ่งชาวไทยมุสลิมเห็นวาเปนการกดขี่ทารุณ ปรากฏวามีถอยคําที่แสดงใหเห็นวาเปนเรื่อง
ที่สรางความไมพอใจตอชาวไทยมุสลิมใหเกิดขึ้นแลว เชน 
 ...เครื่องแตงตัวใหสวมหมวก สวมกระโปรง ใหถอดโสรง พวกราษฎรไมพอใจ แตเมื่อถูก

บังคับก็จําเปนตองทํา...มีการจับกุมทํารายทุบตีดึงมาโรงพัก ผูหญิงที่โพกผาก็ดึงกระชาก
ทิ้งใหเห็น...29 

และอีกขอความระบุวา 
 
                                                  

      27กรมศิลปากร, หอจดหมายเหตุแหงชาติ, มท. 5.9 กลอง 3 ปก 102 , หนังสือลับที่ 
3443/2484 , 12 เมษายน 2484 ,คณะกรรมการจังหวัดปตตานีถึงกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การ
แตงกายของประชาชนชาวไทย. 

      28ฮัจยีประโยชน  คาสุวรรณ , ปกษใตสมัยจอมพล ป., ประชาชาติ (กรกฎาคม 
2517), 30. 

      29เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อับดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 30; สัมภาษณ นายวัน 
มโรหบุตร , อายุ 80 ป ,ขาราชการบํานาญกระทรวงศึกษาธิการ, ณ บานเลขที่ 3 ถนนสันติสุข 
ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ,วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527. 
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        (กําหนดวา) จะเดินบนถนนกับรองเทาแตะไมไดจะตองใชรองเทาหุมสน...เรื่อง
สมาหยังก็ยังตองใชหมวกกูเปยะห หมวกแกปก็ใชไมได เพราะอะไรก็ไมทราบ นี่เปน
เครื่องประกอบศาสนา ผูกลับมาจากเมกกะใหมๆ  ใชผาสารบันไมได ที่นราธิวาส
ถอดออกทําเปนลูกตะกรอเตะเสียเลยแลวจะไมใหเจ็บใจไดยังไง30 

 
 ความตึงเครียดเพิ่มข้ึนอีกในพ.ศ. 2486 เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 5 และ 6 วาดวยครอบครัวและมรดก
แทนที่การใชกฎหมายอิสลามซึ่งเคยใชกันในศาลจังหวัดของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต และ
ยกเลิกตําแหนงดาโตะยุติธรรมที่ตัดสินคดีเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกตามกฎหมายอิสลาม
อีกดวยซึ่งสรางความเดือดรอนใหชาวไทยมุสลิมอยางมากเพราะตองปฏิบัติอยูในหลักการของ
ศาสนาอิสลามอยางเครงครัด ถาไมปฏิบัติตามตองไดรับบาปหนัก ชาวไทยมุสลิมผูใดหากไมใช
หลักการตัดสินตามกฎหมายอิสลามอาจตองถูกตัดญาติขาดมิตร31  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ดังกลาวชาวไทยมุสลิมจึงเลี่ยงการขึ้นศาลไทยที่ใชกฎหมายไทยและมีผูพิพากษาเปนคนไทย  
โดยยอมรับคําตัดสินของโตะอิหมามแทน  หากไมพอใจการไกลเกลี่ยก็จะไปขอคําตัดสินจาก
กอฏีซึ่งเปนตําแหนงผูพิพากษาคดีวาดวยครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิมที่ถูกเลือกโดย
อิหมาม   การตัดสินของกอฏีถือเปนโองการของพระอัลเลาะห 
 นโยบายรัฐนิยมและการสรางเอกภาพทางการปกครองและการศาลของรัฐบาลกลาง
ดังกลาวนับวากระทบกระเทือนตอบทบัญญัติทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมอยางมาก จึงยิ่งทําใหชาวไทยมุสลิมผูมีพื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมแบบอิสลามอยางเครงครัด เกิดความรูสึกแปลกแยกจากรัฐไทยมากยิ่งขึ้น  ผูนําชาวไทย
มุสลิมเองก็มีความรูสึกผิดหวังและขมขื่นตอระบอบการปกครองของรัฐบาลไทยในชวงนี้  จึง
ปรากฏวาระยะเวลาตั้งแตเมื่อมีการประกาศใชนโยบายรัฐนิยมจนถึง พ.ศ. 2491 ชาวไทยมุสลิม
                                                  

      30เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อับดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 31; สัมภาษณ นายเจะ
อับดุลลาห  หลังปูเตะ อายุ 96 ป อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรชีวย
วาการกระทรวงสาธารณสุข ณ บานเลขที่ 12 ถนนเรื่องฤทธิ์จํารูญ ตําบลพิมาน อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ,วันที่ 18 กันยายน 2527. 

      31เดน   โตะมีนา, กฎหมายอิสลาม  (กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจํากัด, 2526), 24 
- 25.  
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แทบจะไมใหความสนใจตอการเขามีสวนรวมทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากผลของการเลือกตั้ง
ใน พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2489 และ พ.ศ. 2491 สตูลเปนเพียงจังหวัดเดียวที่มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เปนชาวมุสลิม ในขณะที่บรรดาผูนําชาวไทยมุสลิมสวนใหญมุงความสนใจไปสูการตอสู
ในระดับนานาชาติดวยความหวังที่จะใหนานาประเทศบีบบังคับรัฐบาลไทยใหอิสระในการ
ปกครองตนเองแกชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ความบีบค้ันตาง ที่ชาวไทยมุสลิม
ไดรับในชวงนี้ มีผลทําใหชาวไทยมุสลิมมีทัศนคติที่ไมดีตอรัฐบาลไทยเรื่อยมาจนเกิดเหตุการณ
จับกุมหะยีสุหลงในป พ.ศ. 2491 สงผลใหผูนําศาสนาเริ่มถูกดึงความคิดใหฝกใฝขบวนการนอก
ประเทศ 
 
 3.3  บทบาทของผูนําชุมชนมุสลิมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
  3.3.1 ตนกูมะไฮยิดดิน 
  หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลงในพ.ศ. 2488  เราเห็นการดําเนิน
บทบาทของผูนําชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมขึ้น ขณะเดียวกันก็เห็น
ความพยายามของรัฐบาลพลเรือน (พ.ศ. 2487-2491) ในการแกปญหาความไมสงบของจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวยนโยบายที่ผอนปรนและหันมาแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรใน
ฐานะที่เปนชาวมุสลิมในรัฐไทย ถึงกระนั้น ทั้งสองฝายก็ดูจะหาจุดยืนรวมกันไมไดและความ      
คุกรุนของปญหาความไมพอใจของประชาชนที่มีตอนโยบายของรัฐบาลยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง  
สาเหตุสําคัญนอกจากภาวะตึงเครียดในพื้นที่แลวยังมีแรงกระตุนจากภายนอก เชน ส่ือมวลชน
จากประเทศใกลเคียง และการดําเนินการของกลุมบุคคลในมลายาเปนตน 32จนเหตุการณความ
รุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งที่เรียกวากบฏดุซงยอในพ.ศ. 2491 
 จากฐานในรัฐกลันตัน ดินแดนมลายาของอังกฤษ  ตนกูมะไฮยิดดินเปนคนแรกที่
วางแผนแบงแยกดินแดนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นระหวาง พ.ศ. 2488-2489   โดยมีสาเหตุจูงใจ
หลายอยางคือ33 

                                                  
     32ปยนาถ  บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต (พ.ศ.2475-2516),133. 
     33พ.ต.อ. วิชัย  วิชัยธนพัฒน, ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (สงฃลา : กองกํากับ

การตํารวจตระเวนชายแดนเขต9, 2516), 71 - 72. 
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1. ดําเนินนโยบายสืบตอจากบิดาคือ พระยาวิชิตภักดี ( ตนกูอับดุลกาเดร กอบารุด
ดิน) 

2. เพื่อหวังเอาความดีความชอบจากอังกฤษ เพราะระยะนั้นเพงเล็งจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยหวังจะรวมชาวมลายูไวในการปกครองทั้งหมด 

3. หวังวาจะไดเปนสุลตานครองรัฐซึ่งเกิดจากการแบงแยกดินแดนจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

4. เห็นวาประเทศไทยเปนฝายแพสงครามกําลังอยูในภาวะคับขันเปนโอกาสที่จะ
ซ้ําเติมไดงาย 

5. ไดรับบทเรียนเรื่องชาตินิยมจากญี่ปุนระหวางยึดครองมลายู 
6. ไดทราบวาลูกหลานเจาเมืองเกา และชาวมลายูที่มีการศึกษาดีไมพอใจการ

ปกครองของรัฐบาลไทย อาจใชเปนเครื่องมือไดดี 
 ตนกูมะไฮยิดดิน ไดเร่ิมทําตามแผนที่ละขั้น โดยใหตนกูกามาร ซามัน ซึ่งเปนหลาน
ของตนนํากิจการยุวชนมลายูซึ่งญี่ปุนเคยสนับสนุนและนํามาเผยแพรในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยติดตอรวมมือกับบุคคลสําคัญๆไดแกอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ชาวไทยมุสลิม 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ลูกหลานเจาเมืองเกาที่สูญเสียอํานาจ มีการชักจูงใหชาว
ไทยมุสลิมเกลียดชังรัฐบาลไทยและใหรวมตัวกันเปนกลุมกอน มีแนวทางที่จะแยกจังหวัด
ชายแดนภาคใตไปรวมกับมลายูสองทางคือ34 
 1.จะหนุนใหรัฐบาลอังกฤษเจรจากับรัฐบาลไทยอยางเปนทางการโดยอาศัยหลัก
ดินแดน เชื้อชาติ ศาสนา  และการปกครอง 
 2.เมื่อดําเนินการทางชาตินิยมไดผลแลว ก็จะกอกวนภายใน กอความวุนวายตาง ๆ 
โดยอาศัยสหพันธรัฐมลายูหนุนหลัง แลวทําการแบงแยกดินแดนโดนพลการ ในโอกาสที่คาดวา
ตกอยูในภาวะลําบากหลังสงคราม  และในครั้งนั้นมีการกําหนดวาถาไทยตองคืนดินแดนสี่
จังหวัดในอินโดจีนใหแกฝร่ังเศส  กลุมผูตองการแบงแยกดินแดนจะดําเนินการแบงแยกสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใตทันที 
 ความเคลื่อนไหวดังกลาวมิไดรอดพนจากการรับรูของรัฐบาลไทย โดยนายปรีด ี พนม
ยงค ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเฝาติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิดและเตรียมการ

                                                  
     34พ.ต.ท. ลิมพิช  สัจจพันธ, ขบวนการแบงแยกดินแดนสี่จังหวดัภาคใต (ม.ป.ท. , 

ม.ป.ป.), 7. 
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ปองกัน เพื่อรับมือกับแผนการของตนกูมะไฮยิดดิน  นายปรีดี พนมยงค และนายแชม  พรหม
ยงคไดรวมมือกันแกปญหาเฉพาะหนาอยางรวดเร็วโดยแตงตั้งใหนายแชม พรหมยงคเปน
จุฬาราชมนตรีและอาศัยจุฬาราชมนตรีไปทําความเขาใจกับชาวไทยมุสลิม และในขณะที่ไทย
จะตองคืนดินแดนสี่จังหวัดไดแก หลวงพระบาง พระตะบอง เสียมราช และศรีโสภณใหแก
ฝร่ังเศสนั้น  นายแชม พรหมยงค ไดสงครู อาจารยซึ่งมีอิทธิพลอยูในหมูชาวไทยมุสลิมเขา
กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ เพื่อประกันมิใหผูนํามุสลิมเหลานี้มีโอกาสพบปะและชุมนุม
กันในภาคใตได  นอกจากนี้ รัฐสภายังไดออกกฎหมายเพื่อพิทักษผลประโยชนใหแกชาวไทย
มุสลิมดวย  ทั้งนี้สืบจากเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงพาณิชยบรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว และบรรพ 6 วาดวยมรดก  ซึ่งมีผลบังคับใชทั้งประเทศตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2487 
เพื่อแกไขความไมพอใจของชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้  ไดมีการออกกฎหมายยกเวนบทบัญญัติบรรพ 
5 และบรรพ 6 ดังกลาวสําหรับบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหบริเวณจังหวัดชายแดน
ภาคใตยังคงใชกฎหมายอิสลามบังคับคดีวาดวยครอบครัวและมรดกแกบุคคลผูนับถือศาสนา
อิสลามตอไปตามเดิม  
 มาตรการสําคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามแกไขปญหาไดแกการประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 ซึ่งจะชวยฟนฟูตําแหนง
ดะโตะยุติธรรม เกิดการสืบทอดตําแหนงจุฬาราชมนตรี  กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการอิสลามประจํามัสยิดหรือสุเหรา ในการแตงตั้ง
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด พ.ศ.2488 รัฐบาลไทยประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดเฉพาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งคัดเลือกโดยอิหมามแตละจังหวัด 
โดยบุคคลคนนั้นจะตองไดรับการยกยองนับถือของชาวมุสลิมในจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
ไดรับการคัดเลือกเปนประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะตองเปนผูที่ราษฎรใน
จังหวัดนั้น ๆ ศรัทธามากกวาผูนํามุสลิมทั้งหมด   เปนที่นาสังเกตวาผูที่ไดรับการคัดเลือกมักจะมี
พื้นฐานมาจากโตะครูอิหมาม และอดีตดาโตะยุติธรรมซึ่งไดรับการนับถือมากอน  ในทางกลับกัน
ทําใหรัฐบาลทราบวาบุคคลใดบางที่มีอิทธิพลตอชาวไทยมุสลิม จึงเทากับรัฐบาลควบคุมผูนํา
ชาวไทยมุสลิมไดอีกทางหนึ่ง  สําหรับตําแหนงประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีผูไดรับ
ตําแหนงดังนี3้5 

                                                  
     35ราชกิจจานุเบกษา เลม 62, ตอนที่ 42 (30 กรกฎาคม 2488) : 1182 - 1186. 
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 1.หะยีมุฮําหมัด สุหลง บิน หะยีอับดุลการเดร เปนประธานกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดปตตานี 
 2.หะยีนิยะ สุดาโอะ เปนประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา และลาออก
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2490 โดยมี หะยีดาโอะ บิน หะยีมะดีเยาะ รับตําแหนงแทน 
 3.หะยีมุสตาฟา บิน หะยีอาวัง สะอิด เปนประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
นราธิวาส 
 4.ละไบเจะอับดุลลาห บิน มูฮัมหมัด หลังปูเตะเปนประธานกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดสตูล 
 การแกปญหาของรัฐบาลโดยการรวมหัวเมืองมลายูใหเปนจังหวัดและการนําผูนํา
ทางศาสนาเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในขณะที่ตนกูมะไฮยิดดินกําลังดําเนินการ
แบงแยกดินแดนซึ่งผูนํามุสลิมกลุมนี้เปนฐานอํานาจและกองกําลังที่สําคัญทําใหตนกูมะไฮยิด
ดินสูญเสียโอกาสในการเรียกรองขอแบงแยกดินแดนโดยเปดเผย ตนกูมะไฮยิดดินจึงเปลี่ยน
แนวทางโดยหันไปดําเนินการใตดินโดยการกอตั้งขบวนการปลอดปลอยปตตานีใหเปนอิสระ 
ไดแกขบวนการ Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) (แนวหนาแหงชาติเพื่อ
ปลดปลอยปตตานี)  ข้ึนใน พ.ศ. 2490  ตนกูมะไฮยิดดิน  ไดดําเนินบทบาทอยูในรัฐกลันตัน โดย
สงลูกนองเขามากอการรายในปตตานีเปนครั้งคราวเพื่อกอความไมสงบและยุยงราษฎร  ความ
ลมเหลวในการแบงแยกดินแดนของตนกูมะไฮยิดดินทําใหเขาตองทํางานในการปลดปลอย
ปตตานีใหเปนอิสระอยางไมเปดเผย และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตนกูมะไฮยินดินพยายามมอง
หาแนวรวมในประเทศไทย ซึ่งบุคคลที่ถือไดวามีอิทธิพลตอชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีมากที่สุด
ในขณะนั้นคือหะยีสุหลง บินอับดุลกอเดร  ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
ปตตานี หะยีสุหลงยอมมีสถานภาพที่เสมือนผูนําชาวมุสลิมโดยปริยาย อยางไรก็ตาม หะยีสุหลง
มีสถานภาพและบทบาทที่พิเศษขึ้นไปอีกเพราะเปนทั้งโตะครู  อิหมาม และกอฏี36 ในตัวคน ๆ 
เดียว  หะยีสุหลงไดรับการปฏิบัติจากชาวไทยมุสลิมดุจปฏิบัติตอผูปกครองเนื่องจากสามารถ
พัฒนาตนเองจนไดรับการยอมรับจากชาวไทยมุสลิมอยางสูง  แตสถานะของหะยีสุหลงในชวงนี้
ก็ถือเปนจุดออนเชนกันเพราะทําใหเปนที่จับตามองของรัฐ ขณะเดียวกันก็ทําใหหะยีสุหลงอาจ
ถูกใชเปนเครื่องมือของผูนํามุสลิมอยางเชนตนกูมะไฮยิดดิน เปนตน  

                                                  
     36กอฎี หมายถึง  ผูที่มีความรูทางศาสนาทาํหนาที่ในการตัดสินคดีความตามหลกั

กฎหมาย อิสลาม 
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  4.3.2 หะยีสุหลง บินอับดุลกอเดร 
  หะยีสุหลงเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากครูสอนศาสนามาเปนผูนํา
มุสลิมทองถิ่น เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2481 และไดประกาศ           
อุดมการณเร่ืองชาตินิยม เพื่อสรางความเปนปกแผนภายในชาติโดยมีการกําหนดกฎวัฒนธรรม
ข้ึน เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของชาติไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น ชาวไทยมุสลิมก็ถูกบังคับใหยอมรับ               
กฎวัฒนธรรม กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในจังหวัดปตตานี และจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณชายแดน
ภาคใต โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลย กฎวัฒนธรรมนั้นขัดตอวัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา และขนบธรรมเนียมปฏิวัติของชาวไทยมุสลิม ซึ่งศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของชาวไทย
มุสลิมนั้น  ไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได การเรียกรองใหปฏิบัติตามกฎวัฒนธรรมนั้น โดย
การแตงตัวแบบตะวันตก สวมหมวกปก การใชชอนสอมรับประทานอาหาร ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการ
กาวกายเขาไปในเรื่องของสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมอิสลามที่พวกเขาหวงแหนและภูมิใจ 
นอกจากนี้รัฐบาลไดสงเสริมใหเรียนภาษาไทย กําหนดใหใชภาษาไทยเทานั้นในการติดตอ
ราชการ และจัดตั้งนิคมสรางตนเอง โดยสนับสนุนใหชาวไทยพุทธในภูมิภาคอื่น ๆ เขาไปตั้งถิ่น
ฐานในจังหวัดปตตานี และจังหวัดอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งสิ่งตาง ๆ ที่รัฐบาลกระทําเปนเรื่องที่ชาวไทย
มุสลิมเห็นวา รัฐบาลพยายามที่จะกลืนชาติของพวกตน จึงพยายามที่จะตอตานตลอดมา  
 ประเด็นสําคัญประเด็นแรกที่หะยี สุหลงมีบทบาทในการเรียกรองคือ   เ ร่ือง
ดะโตะยุติธรรมนอกจากนี้หะยีสุหลงยังไดตอตานนโยบายของรัฐในเรื่องดะโตะยุติธรรมซึ่งในเรือ่ง
นี้หะยีสุหลงไดดําเนินการมากอนที่จะมีการเรียกรอง 7 ประการ เนื่องจากในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงครามไดยกเลิกตําแหนงนี้ไป จนกระทั้งในสมัยของนายปรีดี  พนมยงคไดคืนสิทธิตางๆ 
ใหแกชาวไทยมุสลิมและจัดใหมีการเลือกตั้งตําแหนงดะโตะยุติธรรมขึ้นใหม ในการเลือกตั้ง
ตําแหนงดะโตะยุติธรรมในชวงนี้นายแชม พรหมยงค ซึ่งเปนจุฬาราชมนตรีไดเสนอแนวคิดวาผูที่
จะดํารงตําแหนงดะโตะยุติธรรมควรเปนบุคคลที่มีความรูทางดานศาสนาอิสลามและเปนที่
ไววางใจของประชาชนชาวมุสลิม ดังนั้นหะยีสุหลงจึงเหมาะสมที่จะเปนดะโตะยุติธรรมของ
จังหวัดปตตานีแตก็มีบุคคลคัดคานหลายฝาย เนื่องจากคุณสมบัติบางประการของหะยีสุหลงไม
เหมาะสม เชนหะยีสุหลงไมสามารถเขียนภาษาไทยได เปนตนทั้ง ๆ ที่หะยีสุหลงตองการที่จะ
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ดํารงตําแหนงดะโตะยุติธรรม37 ดังนั้นหะยีสุหลงจึงเรียกรองในเรื่องตําแหนงดะโตะยุติธรรมพรอง
กับการปลุกปนทางการเมืองตอไป 
 การตอตานนโยบายของรัฐเร่ืองดะโตะยุติธรรมเปนผลสืบเนื่องมากการประกาศใช
พระราชบัญญัติมรดก และครอบครัว บรรพ5และบรรพ6 ของจอมพล ป. พิบูลสงครามซึ่งขัดแยง
กับหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งเมื่อชาวมุสลิมมีขอพิพาทจะตองขึ้นศาลอิสลามโดยมี
ดะโตะยุติธรรมเปนผูตัดสิน แตเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
พรอมกับยกเลิกตําแหนงดะโตะยุติธรรมทําใหชาวไทยมุสลิมเดือดรอนและไมยอมขึ้นศาลไทยจึง
ขอใหอิหมามเปนผูตัดสินคดีแทน  ดังนั้นหะยีสุหลงจึงไดพยายามเรียกรองขอตําแหนง
ดะโตะยุติธรรมคืนใหแกชาวไทยมุสลิม 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวของกลุมผูตองการแบงแยกดินแดน ประกอบ
กับขาวคราวเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลไทย ที่จะกลืนชาติมลายูใหเปนไทยซึ่งไดแพร
ออกไปตามหนังสือพิมพตาง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพในมาเลเซียทําใหทางการดําเนินการเพื่อ
คลี่คลายปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยไดสงเจาหนาที่ไปสอบสวนที่ปตตานี และจังหวัดอื่น ๆ 
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2490 เจาหนาที่ดังกลาวไดประชุมกับผูนํามุสลิมที่ปตตานี  ในที่
ประชุมมีหะยีสุหลง อับดุลกาเดร ซึ่งในขณะนั้นมีตําแหนงเปนประธานกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดปตตานี และนายวันอุษมาน อะหมัด นายกสมาคม สมางัตปตตานีอยูดวย ผูนําชุมชน
มุสลิมไดยื่นขอเสนอแกคณะกรรมการสอบสวนรวม 7 ประการดวยกัน  ซึ่งเปนผลของการประชุม
ปรึกษากันระหวางผูนํามุสลิมประมาณ 100 คน ที่ปตตานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 ซึ่ง
ขอเสนอของหะยีสุหลง และเพื่อน ๆ นั้นกอนที่จะยื่นขอเสนอทั้ง 7 ขอนั้น หะยีสุหลงไดปรึกษากับ
ผูวาราชการจังหวัด คือ พระยารัตนภักดี แลว และทานบอกวาขอเสนอดังกลาวนั้นไมผิด
กฎหมายแตอยางใด ซึ่งขอเสนอดังกลาวมี ดังนี้ 
 1.  ใหรัฐบาลไทยจัดใหมีบุคคลคนหนึ่งที่มีอํานาจเต็มในดานการปกครองใน 4 
จังหวัดภาคใต คือ ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล บุคลดังกลาวนี้จะตองไดรับเลือกจาก
ประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใตนั่นเอง 
 2.   ภาษีและรายไดตาง ๆ จาก 4 จังหวัดนั้น จะตองใชจายเฉพาะใน 4 จังหวัด 
เทานั้น 

                                                  
    37เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, “การตอตานนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใตของ

ประเทศไทย โดยการนําของหะยี สุหลง อัลดุลกาเดร พ.ศ.2482-2497”, 83. 
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 3. รัฐบาลจะตองจัดใหมีวิชาภาษามลายูในโรงเรียนประชาบาล จนถึงประถมศึกษา       
ปที่ 4 
 4.   ขาราชการใน 4 จังหวัด จะตองใหแกชาวมุสลิม 80% 
 5.  รัฐบาลจะตองกําหนดใหใชภาษามลายูในสถานที่ราชการ ใน 4 จังหวัดพรอมกับ
ภาษาไทย 
 6. รัฐบาลจะตองอนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดออก
กฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และขนบประเพณี ดวยความเห็นชอบของผูมีอํานาจสูงสุด           
ดังกลาวในขอ 1 
 7. รัฐบาลจะตองแยกศาลศาสนา (มะหะกะมะฮ.ชัรอัยะฮ.) จากศาลจังหวัด และให
ศาลศาสนามีอํานาจเต็มในการพิจารณาคด3ี8 
 สาเหตุที่หะยีสุหลง และผูนํามุสลิมคนอ่ืน ๆ ไดเสนอเชนนั้น ตามบันทึกของหะยีสุ
หลง ไดระบุวา39   

หนึ่ง เนื่องดวยราษฎรในขณะนั้นถูกเจาหนาที่กดขี่อยางหนัก หากมีอะไร           ไม
พอใจก็ใสรายใหเปนคดีผิดกฎหมาย โดยจับกุมพาไปยิงทิ้งกลางทาง และใสรายวาตอสู
เจาหนาที่ เหตุการณที่เกิดขึ้นเชนนั้น มิใชเกิดขึ้นกับคนสองสามคนเทานั้น แตเปนสิบ ๆ คน
ในทุก ๆ อําเภอ ถาหากจะเจรจาโดยดี ถูกตองตามกฎหมาย หรือขอรองตอเจาหนาที่ผูที่ไป
เจรจานั้นจะโดนหนักยิ่งขึ้น  สอง ฉอโกงราษฎร คือการเอาเงินของราษฎรดวยการใสราย
ทําคดีกับราษฎร หากไมใหเงินตามที่ตองการก็ตองถูกจับ เหตุการณรายแรงสองประการนี้ 
เกิดขึ้นตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สําหรับบุคคลที่มีมนุษยธรรมไมสามารถที่จะอดทน
ตอการกระทําอันรายแรงของเจาหนาที่ดังกลาวได  

                                                  
     38 อ. บางนรา, ปตตานี อดีต - ปจจุบนั (กรุงเทพฯ : ศูนยการพมิพ ,2523), 106 -  

107;  อิบรอฮิม  ชกุรี, ประวัติราชอาณาจักรมลายปูตตานี (ปตตาน ี: 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตาน,ี2541), 51 – 52; ขจัดภัย  บุรุษพฒัน, ชาวไทย
มุสลมิ (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519),  262-263. 
  39อ. บางนรา, ปตตานี อดีต - ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : ศูนยการพมิพ , 2523), 106  - 
107. 
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แตการเปดเผยความชั่วรายของเจาหนาที่ โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจนั้นทางฝายตํารวจกลับ         
กลาวหาวา เปนการโฆษณาใหรายตอเจาหนาที่ และบิดเบือนใหเจาหนาที่เหลานั้นเกิดความทอ
ใจ และกอใหเกิดความปนปวนระส่ําระสาย 
 ถาพิจารณาขอเรียกรองของชาวมลายูเหลานั้น จะเห็นไดวาชาวมลายูมิไดมี
จุดประสงคที่จะแบงแยกดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใตออกจากประเทศไทย เปนประเทศที่มี
เอกราช หรือเขารวมกับประเทศมาเลเซีย หะยีสุหลงเองก็ไดบันทึกไววา "การดําเนินงานของ
ขาพเจานี้ไมไดละเมิดขอบเขตกฎหมายของรัฐบาลแตอยางใด" ถาพิจารณาใหดีจะเห็นไดวา ขอ
เรียกรองเชนนั้นก็เพื่อแกไขสภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะเกิดผลดีแกทั้ง
สองฝาย คือ ฝายรัฐบาล ฝายประชาชน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้40 
 ขอที่หนึ่ง ใหมีขาหลวงใหญที่ประชาชนเปนผูเลือก ซึ่งมีอํานาจเต็มใน 4 จังหวัดนั้น          
ก็เพื่อใหการปกครองราบรื่นและสงบเรียบรอย เพราะขาหลวงที่เปนชาวทองถิ่นนั้น ยอมจะเขาใจ
อะไรหลาย ๆ อยางที่ขาหลวงชาวทองถิ่น ๆ ไมเขาใจ ตัวอยางเชนที่จังหวัดสตูล สงบเรียบรอย
เปนเวลานาน เพราะขณะนั้นพระยาสมันตรัตนเปนผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนชาวสตูลเอง 
 ขอที่สอง เกี่ยวกับรายไดของทองถิ่น ใหบํารุงเฉพาะทองที่นั้น เปนเพราะทางการ
ทราบดวยวาในสมัยกอนรายไดจาก 3 - 4 จังหวัดนั้นมีมากมาย แตสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้นไมเจริญทุรกันดาร ดังนั้นจึงตองการรายไดที่จัดเก็บในบริเวณดังกลาวเพื่อ
กลับมาพัฒนา 
 ขอที่สาม สําหรับการจัดการสอนวิชาภาษามลายูในโรงเรียนประถมเปนวิธีที่ดีที่สุด              
ที่จะดึงลูก ๆ ของ 3 - 4จังหวัดนั้นเขาเรียนในโรงเรียนภาคบังคับได ซึ่งความจริงรัฐบาลควร        
ยอมรับวา ชาว 3 - 4 จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญเปนชาวมลายู หรืออยางนอยก็มีเชื้อชาติ
มลายู  ซึ่งถารัฐบาลยอมรับก็สามารถที่จะแกปญหาตาง ๆ ไดงายขึ้น สาเหตุที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหชายแดนภาคใตไมยอมสงลูกเรียนในโรงเรียนประชาบาล เพราะโรงเรียนเหลานั้นไมมี
ภาษาของตน และใหวิชาศีลธรรมมีแตสอนศาสนาพุทธอยางเดียวเทานั้น ชาวไทยมุสลิมไมได
กลัววาลูก  ๆ ของเขาจะเปนคนไทยที่คนละเชื้อชาติกับฝายตนเทานั้น แตยังกลัวอีกวา ลูก ๆ ของ
พวกเขาจะเปนพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้จึงนิยมสงบุตรหลานของพวกตนไปเรียนใน "ปอเนาะ" 
เพราะที่นั้นนอกจากจะสอนศาสนาอิสลามแลว ยังสอนภาษาของพวกเขาอีกดวย 

                                                  
      40 เร่ืองเดียวกัน,110-115. 
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 ขอที่สี่  ดังที่หะยีสุหลงไดเลาถึงสาเหตุที่ชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานี และจังหวัดอื่น 
ๆ ในสี่หวัดชายแดนภาคใตถูกกดขี่ และทารุณอยางหนัก ซึ่งการกระทําเชนนั้น เกิดจากเจาหนาที่
ที่เปนคนละฝายกับฝายตน และสวนใหญไมใชเปนคนทองถิ่นจึงเห็นภาพพจนของชนชั้นปกครอง
ไมดี และเห็นภาพพจนของชาวมุสลิมตรงขามกับฝายชนชั้นปกครอง ภาพพจนอันนี้ตกทอดมาถึง
ชนรุนปจจุบัน คือ ถาเห็นขาราชการมุสลิมคอรัปชั่น และทําชั่วชาพวกเราจะประณามวาเปนพวก  
"โตะนา" หมายถึงพวกคนไทย 
 ขอที่หา เรียกรองเพื่อความสะดวกในดานการปกครอง เนื่องจากชาวบานในจังหวัด
ปตตานี และบริเวณใกลเคียงแมวาทางการจะกลาวหาวาเปนพวกไมรูหนังสือ ซึ่งความเปนจริง
แลวพวกเขาไมรูภาษาไทยเทานั้น สวนภาษามลายูนั้นมีจํานวนหลายเปอรเซ็นตที่สามารถอานได 
ซึ่งขอเรียกรองที่สามและที่หาทางการไดเคยใชมาแลวในสถานที่บางแหงและไดผลดีมาแลว 
 ขอที่หก ที่จะใหมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีสิทธิออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ศาสนา และขนบธรรมเนียมของตนเองนั้น เพราะเห็นผลมาแลวในมาเลเซีย คณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดที่มีอยูในขณะนั้นมีหนาที่แคใหคําปรึกษาหารือ แกคณะกรรมการจังหวัดใน
กิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในจังหวัดนั้น และมีสิทธิจัดใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํา
สุเหราดวยความเห็นชอบของกรรมการจังหวัด  
 ขอที่เจ็ด เปนขอเรียกรองขอสุดทายนั้นก็เพื่อมิใหตําแหนงดาโตะยุติธรรมเปนแต
เพียงกาฝากของผูพิพากษาเทานั้น 

 ถึงแมวาขอเรียกรองตาง ๆ นั้นมิไดสอไปในทางที่จะแบงแยกดินแดนไปเปนประเทศ
และอาจเปนขอเรียกรองที่ชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีมองวาจําเปนในการรักษาเอกลักษณทาง
ภาษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมของตนไว41แตก็เห็นไดวาทางรัฐบาลยอมกระทําตามขอเรียกรอง
ดังกลาวก็เทากับยอมใหมีการปกครองดินแดนสี่จังหวัดภาคใตเสมือนเปนทองถิ่นอิสระภายใต
การปกครองของคนในทองถิ่นเองคลายกับสมัยกอนการจัดใหมีมณฑลเทศาภิบาล  ซึ่งเปนสิ่งที่
รัฐบาลคงใหเกิดขึ้นไมได 
 การรองขอของหะยีสุหลงและพวกจึงไมไดรับการตอบสนองจากรัฐบาล ดังนั้นหะยีสุ
หลงจึงดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางเอาไวทั้ง 7 ประการโดย การปลุกระดมทาง
การเมือง อยางเชนในวันที่ 15 สิงหาคม ป  พ.ศ. 2490 หะยีสุหลงไดประชุมชาวไทยมุสลิม

                                                  
 41สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในสมัย
รัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 18. 
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ประมาณ 100 คน ที่สุเหราบานปรีกีแนะนําสั่งสอนใหเลาเรียนทางดานศาสนา พรอมกับปลุกใจ
ใหประชาชนระลึกถึง และรักในเชื้อชาติมลายู โดยกลาววา รัฐบาลไทยปกครองมลายูใน 4 
จังหวัดประมาณ 40 ปแลวไมไดทําประโยชนและบานเมืองใหดีข้ึน เชน โรงเรียนก็เหมือนเลาไก
ใหเปนที่เยยหยันของคนทั่วไป42 นอกจากนี้หะยีสุหลงยังชักชวนใหชาวไทยมุสลิมในที่นั้นไป
รองเรียนทีปตตานีเพื่อขอปกครองตนเอง ถาสําเร็จก็จะเชิญตนกูมะไฮยิดดินมาปกครองแลวใช
กฎหมายอิสลามในการปกครอง ถารัฐบาลไมยินยอมตามคําขอก็ใหชาวมุสลิมพากันไปออกเสียง
รองเรียนใหสําเร็จจนได นอกจากนี้ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2490 หะยีสุหลง ไดจัดพิมพ
เอกสารเผยแพรเปนภาษามลายู มีใจความวา บัดนี้ชาวมลายูอิสลามซึ่งอยูในความปกครองของ
ไทยไดรับความเจ็บช้ําความบีบค้ันความทารุณ ซึ่งรัฐบาลไทยและขาราชการไดกระทําแกชาว
มลายูแตละคนและแกชาวมลายูทั้งคณะและแกชาติและศาสนาของชาวมลายูจนไมสามารถจะ
ทนทานได...ฉะนั้นชาวมะลายูจึงขอมอบฉันทานุมัติใหัตนกูมะไฮยิดดิน...หาชองทางใหใหชาว
มลายูไดดํารงชาติมลายูและยังคงนับถือศาสนาอิสลามและมีสิทธิตางๆ แหงเชื้อชาติมลายู และ
ไดรับความเปนมนุษยธรรม43 ความลมเหลวของหะยีสุหลงที่จะตอรองและเรียกรองตอรัฐบาล
อยางเปดเผยนาจะมีสวนผลักดันใหเขามีความสัมพันธใกลชิดขึ้นกับกลุมที่ดําเนินงานเพื่อ
แบงแยกดินแดนเชน  ตนกูมะไฮยิดดิน  เราไมมีหลักฐานยืนยันแนชัดวา หะยีสุหลงไดเปลี่ยน
แนวความคิดมาสูการแบงแยกดินแดนหรือไมแตในสายตาของรัฐบาลเชื่อวาเปนเชนนั้น 
 
  2. การรวมมือกับตนกูมะไฮยิดดิน 

   ในความเปนจริง ตนกูมะไฮยิดดินเริ่มติดตอขอความรวมมือจากหะยีสุหลงกอนตั้งแต 
พ.ศ.2489    อยางไรก็ตามไมปรากฏหลักฐานของทางราชการที่แสดงวาหะยีสุหลงไดทํางาน
อะไรบางเพื่อการรวมมือกับตนกูมะไฮยิดดิน  นอกจากมีรายงานวาหะยีสุหลงเปนหัวหนาใหญ
ของชาวมุสลิมที่ติดตอกับทหารอังกฤษ อยางไรก็ตาม  จากขอแรกในคําขอ 7 ขอที่หะยีสุหลงเปน
ตัวแทนยื่นตอรัฐบาลผานทางคณะกรรมการสอดสองสภาวการณในสี่จังหวัดภาคใตเมื่อวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2490  ที่ผานมานั้น  ซึ่งมีขอความทํานองวา ตองการใหมีชาวมลายูมุสลิมผูหนึ่ง

                                                  
     42คําฟองคดีหะยีสุหลง คดีหมายเลขดําที่25/2491 ศาลจังหวัดปตตานี  วันที่ 6 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2491.ตนฉบับปรากฏใน พระยารัตนภักดี, ประวัติเมืองปตตานี (ม.ป.ท. : 
2509), 76. 

     43เร่ืองเดียวกัน, 77.  
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มาเปนผูปกครองสี่จังหวัดภาคใต  ก็อาจกลาวไดวาเปนตําแหนงที่สงวนไวเพื่อตนกูมะไฮยิดดิน
โดยเฉพาะสิ่งที่ยืนยันไดอยางชัดเจนอีกประการคือการพูดปลุกใจชาวมลายูมุสลิมของหะยีสุหลง
ในสุเหราปรีกี  ที่อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2490  เพราะเปนครั้ง
แรกที่ปรากฎวา หะยีสุหลงจะเชิญตนกูมะไฮยิดดินมาเปนหัวหนาของสี่จังหวัดภาคใต44 

    การดําเนินงานของตนกูมะไฮยิดดินเพื่อทําใหปตตานีเปนที่รูจักของโลกภายนอก
เร่ิมตนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 249045  ดวยการเชิญนางสาวบารบารา  วิททิงนั่ม  
โจนส (Miss  Barbara  Whittingham Jones-ตอไปเรียกสั้นๆวา มิสโจนส)  ซึ่งเปนเพื่อนสนิท
และเปนนักขาวของหนังสือพิมพสเตรทไทมในสิงคโปร  เขาไปทําขาวในจังหวัดปตตานีและให
ติดตอไปยังหะยีสุหลง  มิสโจนสไดสงโทรเลขถึงหะยีสุหลงดวยตนเองใหไปรอรับที่สถานีรถไฟ
โคกโพธิ์  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  โดยหะยีสุหลงไปรอรับกับหะยีอับดุลมายิโมง อากิบ46 

    ในฐานะเจาของบานจึงจําเปนอยูเองที่หะยีสุหลงตองตอนรับแขกของตนกมูะไฮยดิดนิ
และแขกของตนใหดีที่สุด  และในฐานะที่แขกเปนชาวตางประเทศหะยีสุหลงจึงนํามิสโจนสไปพบ
กับนายวิเวก  จันทโรจนวงศ  ขาหลวงประจําจังหวัดปตตานีเพื่อรายงานตัว  แตนายวิเวก  จันท
โรจนวงศ  ติดราชการจึงไมมีโอกาสไดพบ  และมิสโจนสก็ไมมีโอกาสไดพบกับนายวิเวก  จันท
โรจนวงศอีกเลย  เพราะตองใหหะยีสุหลงนําเที่ยวชมตามหมูบานตางๆในจังหวัดปตตานี  ยะลา  
และนราธิวาสเพื่อทําขาว  นอกจากหะยีสุหลงแลวยังมีนายแวสะแม มูฮัมหมัด ซึ่งเปนศิษยคน
หนึ่งของหะยีสุหลงติดตามไปดวย47  มิสโจนสพักอยูที่บานหะยีสุหลง 2 คืนจึงเดินทางกลับ  โดย
มีหะยีสุหลงและนายแวสะแม  มูฮัมหมัดเดินทางไปสงที่รัฐกลันตัน48  แตกอนที่มิสโจนสจะ

                                                  
     44 ศาลจังหวดัปตตาน,ี  คดีหมายเลขดําที่ 25/2491, 6 กุมภาพันธ 2491,  ตนฉบับ

ปรากฏใน พระยารัตนภักด,ี  ประวัติเมืองปตตาน ี (ม.ป.ท. , 2509), 76. 
   45 ฮัจยีประโยชน  คาสุวรรณ,  ปกษใตสมัยจอมพล ป. ประชาชาติ  (กรกฎาคม, 

2517), 40. 
   46 รายงานการคดีหะยีสุหลง,ตนฉบับปรากฏใน พระยารัตนภักดี,  ประวัติเมือง

ปตตานี (ม.ป.ท. , 2509),109. 
   47 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช,  คดีดําที่ 250/2491,  คําพพิากษาคดหีะยีสุหลง,

ตนฉบับปรากฏใน  พระยารตันภักดี,  ประวัติเมืองปตตานี (ม.ป.ท. , 2509), 96. 
   48 รายงานการคดีหะยีสุหลง,ตนฉบับปรากฏใน พระยารัตนภักดี,  ประวัติเมือง

ปตตานี (ม.ป.ท., 2509), 6. 
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เดินทางกลับออกไปนั้นก็ไดถายรูปรวมกับหะยีสุหลง  นายแวละแม  มูอัมหมัด และหะยะอับดุล
มายิ  โมง อากิบ เปนที่ระลึก 1 รูป  รูปหมูใบนี้ในภายหลังจะถูกทางราชการนํามายืนยันเปน
หลักฐานอางวาหะยีสุหลงพยายามชักชวนชาวตางชาติเขามาในประเทศ  แลวสงเรื่องราวภายใน
ที่ไมสมควรออกไปเผยแพรในตางประเทศทําใหรัฐบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง 

     กอนหนาที่มิสโจนสเดินทางเขามาในประเทศไทย  ไดเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นใน
หมูบานบาลูกาสาเมาะ  ตําบลบาลูกาสาเมาะ  อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  เนื่องจากรอย
ตํารวจโท ทุน ตังคสุรัตน  หัวหนาสถานีตํารวจภูธร อําเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ถูกกลุมโจร
นายอาแว มะเซ็ง49 ลอบสังหารโดยถูกกลุมโจรไปหลอกแจงความวามีการฆาตกรรมในหมูบาน
ขอใหไปชันสูตรศพ  หลังจากสังหารรอยตํารวจทุน  ตังคสุรัตนแลวกลุมโจรไดยึดปนหลบหนีไป
ดวย50 ขอมูลจากฝายชาวมลายูมุสลิมใหรายละเอียดวา  เมื่อเจาหนาที่ตํารวจทราบขาวจึงยก
กําลังไปที่หมูบานทันที  พรอมกับจับกุมชาวบานผูหนึ่งไปทรมานเพื่อหาคําตอบวาใครเปน
ฆาตกรและตั้งขอหาชาวบานทั้งหมดวาใหที่ซอนโจรและสงเสบียงอาหารใหโจร  หลังจากนั้น
ตํารวจจึงเผาหมูบานวอดวายเปนเถาถานเปนการดับความโกรธแคนซึ่งเปนเหตุทําใหชาวบาน 
29 ครัวเรือนไรที่อยู อาศัย51 

     เมื่อมิสโจนสเดินทางออกจากประเทศไทยไปแลวจึงไดเขียนบทความเกี่ยวกับ
เหตุการณตางๆในจังหวัดปตตานีที่พบเห็นเพียง 2-3 วันลงในหนังสือพิมพสเตรทไทม ( The 
Straits Times) ฉบับวันที่ 3 พฤศจิกายน ศ.ศ. 1947 (2490) เนื้อความสวนใหญโจมตีการกระทํา
ของขาราชการไทยในจังหวัดปตตานีและนราธิวาส  เปนตนวาพบเห็นนโยบายที่รัฐบาลไทยกดขี่

                                                  
    49นายอาแว  มะเซ็ง  ถูกตํารวจยิงเสยีชีวติที่อําเภอสายบุรี  จังหวัดปตตานี  เมื่อวนัที่ 4 

กุมภาพนัธ 2491  สวนหะยดีือราแม  ซึง่เปนสมนุถูกจับไดหลังจากไดรับการประกันตัวจึงหลบหนี
ไปและเปนผูทีต่ํารวจสงสยัวาจะทาํใหเกิดการปะทะระหวาตํารวจกับชาวบานที่จังหวดันราธิวาส
ซึ่งเรียกวาเหตกุารณ กบฎดซุงยอ”   

    50อ.บางนรา (บดุลลอฮฺ อับุดุลรเราะหฺมาน), ปตตานี : อดีต-ปจจุบัน (กรุงเทพ : 
ชมรมแสงเทียน, 2519), 100; พ.ต.อ. กัมปนาท  จินตวิโรจน, ขบวนการโจรแยกดินแดน
ภาคใต (กรุงเทพ : โพธิ์สามตนการพิมพ, 2517), 72. 

    51อิบรอฮิม ชุกรี, ประวัติราชอาณาจักรมลายูปตตานี (ปตตานี :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2541), 72; อ.บางนรา (อับดุลอฮฺ อับตุรเราะหฺ
มาน), ปตตานี อดีต-ปจจุบัน (กรุงเทพ : ชมรมแสงเทียน, 2519), 100. 
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และจะกลืนชาติมลายู  ขาราชการไทยดูถูกเกลียดชังชาวมลายูและขมขืนหญิงชาวมลายู  
นอกจากนั้นตํารวจยังเผาหมูบานชาวมลายูโดยกลาวหาวาใหที่ซอนโจร  ซึ่งตํารวจมิไดสอบสวน
หาขอเท็จจริงเสียกอน  มิสโจนสยังกลาวอีกวา  ชาวมุสลิมไมมีเสรีภาพในการพูด  ไมมี
หนังสือพิมพจะอาน  วิทยุก็ไมมีฟง  ไมมีที่จะแสดงความคิดเห็นนอกจากในสุเหราหรือมัสยิด
เทานั้น  และลงทายบทความวาชาวปตตานีกําลังจะกอบกูเอกราชโดยมีสํานักงานใหญอยูที่กลัน
ตัน  โดยการนําของตนกูมะไฮยิดดิน52 บทความดังกลาวขางตนนี้ทําใหชาวมลายูมุสลิมใน
สหพันธรัฐมลายูใชเปนขออางในการโจมตีการกระทําของเจาหนาที่รัฐบาลไทย  และถูกขยาย
ตอไปยังหนังสือพิมพตางๆในสหพันธรัฐมลายู เชนหนังสือพิมพอูตูชัน ซามาน (Utusan Zaman) 

     สําหรับหะยีสุหลงเองไดเขียนรางบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพอูตูชัน มลายู 
(Utusan Melayu)  ซึ่งเปนหนังสือภาษามลายูในสหพันธรัฐมลายูอีกฉบับหนึ่ง  โดยมีขอความที่
ไดกลาวถึงความกดขี่ที่ชาวปตตานีไดรับจากคณะรัฐบาลไทย  ทั้งยังไดกลาววามีหัวหนาคน
สําคัญๆในปตตานีไดจัดใหมีการประชุมเพื่อศาสนาอิสลามและชาติมลายูในอันที่จะใหพนจาก
การกดขี่  นอกจากนั้นแลวยังกลาวตอไปวา  ชาวมลายูหนุมสาวปตตานีไดรวมตัวกันตั้งองคการ
ซึ่งมีวัตถุประสงคปลุกชายหญิงชาวมลายูปตตานี “ที่ยังหลับใหตื่น”  และเพื่อจัดใหมีโรงเรียน
ศาสนาและใหมีผูนําที่เหมาะสมและทันสมัย  อยางไรก็ตามไมปรากฏวามีเอกสารของทาง
ราชการยืนยันวารางบทความนี้ถูกสงไปยังบรรณาธิการหนังสือพิมพอูตูชัน มลายู  ใหตีพิมพแลว
หรือไม 
  3.4 การจับกุมหะยีสุหลงในพ.ศ. 2491 และกบฎดุซงยอ 

     ขณะที่กลุมหะยีสุหลงกําลังดําเนินการหาวิธีการตอรองกับรัฐบาลไทยอยูนั้นรัฐบาล
ของพบเรือตรีถวัลย  ธํารงนาวาสวัสดิ์ กําลังพิจารณาหาทางผอนปรนแกไขความคับของใจของ
ชาวมลายูมุสลิมส่ีจังหวัดภาคใตอยู  แตนโยบายที่กําลังพิจารณาหมดโอกาสที่จะใชเมื่อ “คณะ
ทหารของชาติ” โดยการนําของพลโทผิน  ขุณหะวัน  กอการรัฐประหารลมรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย  
ธํารงนาวาสวัสด์ิ  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490   โดยอางวา รัฐบาลชุดนี้ไมมีสมรรถภาพ

                                                  
    52รายงานการคดีหะยีสุหลง, ตนฉบับปรากฏใน พระยารัตนภักดี, ประวัติเมือง

ปตตานี (ม.ป.ท., 2509), 66 - 89. 
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ในการบริหารราชการแกไขปญหาของประเทศ53  ผลของการรัฐประหารครั้งนี้เปนเหตุใหนายปรีดี 
พนมยงค อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกคณะรัฐประหาร เพงเล็งวามีสวนรูเห็นในการลอบปลงพระ
ชนมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489  ตองหลบหนี
ไปสิงคโปรเพื่อความปลอดภัยของชีวิต  ในเวลาตอมา  นายแชม พรหมยงค จุฬาราชมนตรีซึ่งถูก
เพงเล็งวาเปนพรรคพวกของนายปรีดี  พนมยงค  ไดหลบหนีติดตามไปภายหลัง54 

     รัฐบาลใหมของนายควง อภัยวงศ ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐประหารใหดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี และประกาศปลด นายแชม  พรหมยงคจากตําแหนงจุฬาราชมนตรีอยาง
เปนทางการ  อยางไรก็ตามรัฐบาลใหมชุดนี้ไดติดตามดูทาทีของชาวมลายูมุสลิมส่ีจังหวัดภาคใต
ในการกระทําครั้งนี้ดวย  แตไมพบปฏิกิริยาอะไรที่แสดงออกมาดวยความไมพอใจ  ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากจุฬาราชมนตรีเปนชาวกรุงเทพฯ  และประจําอยูในกรุงเทพฯ  จึงไมไดมีอิทธิพบตอ
ความคิดและการกระทําของชาวมลายูมุสลิมสี่จังหวัดภาคใตมากนัก 

     รัฐบาลนายควง อภัยวงศ มอบหมายใหหลวงสินาดโยธารักษ (พลโทชิด  มั่นศิลป) 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแกไขปญหาความไมสงบในสี่จังหวัดภาคใตที่กําลัง

                                                  
     53 พลเรือตรีถวัลย  ธํารงนาวาสวัสด์ิ  กลาวกับศาสตราจารย  ดร.กตนธีร  ศุภมงคล  

อดีตขาราชการระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2527 วา  ทานไดพบ
กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ในคืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2490 ที่บานขุนนิรันดรชัย  และไดรับคํา
เติมวา  จะถูกควานไสอยูแลวจะอยูตอไปทําไม  ดู  กนตธีร  ศุภมงคล, การวิเทโศบายของไทย 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 355. 
   54 รัฐบาลเริ่มเพงเล็งพฤติการณของนายแชม  พรหมยงค  ตั้งแตทราบวาเคยชักชวน
ชาวมลายูมุสลิมส่ีจังหวัดภาคใตสงเงินไปฃวยชาวอินโดนีเซียสูรบเพื่อเอกราชจากเนเธอรแลนด
เมื่อปลายป 2489  สําหรับคําขอ 7 ขอมีรายงานวา  เปนความคิดของนายแชม  พรหมยงคดวย
เมื่อนายแชม  พรหมยงคออกจากประเทศไทยแลว  ภรรยานายแชม  พรหมยงคไดติดตามไป
ภายหลังโดยแวะที่จังหวัดสตูลกอนเพื่อขอใหนายอดุล  บินสอาด  ดะโตะยุติธรรมของศาลจงัหวดั
สตูลไปสงที่ชายแดนอําเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส  เปนผลทําใหนายอดุล  บินสะอาดถูก
รายงานวามีพฤติการณแยกดินแดนจนเกือบตองโทษ  สําหรับนายแชม  พรหมยงค  ภายหลังไป
พํานักอยูในรัฐกลันตันทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการขายกลวยทอดและกลับประเทศไทยในป 2500  
สวนผูที่รับตําแหนงตอจากนายแชม  พรหมยงค  คือ นายตวน  สุวรรณศาสตร  ดํารงตําแหนง
จุฬาราชมนตรีระหวาง พ.ศ. 2491-2524. 
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เปนอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลวงสินาดโยธารักษมีนโยบายที่จะกําจัดตัวการที่คิดแบงแยก
ดินแดน ซึ่งในที่นี้ก็คงจะหมายถึงกลุมหะยีสุหลงนั่นเอง    ขอเรียกรองดังกลาวของหะยีสุหลง
ไมไดรับการตอบสนองแตอยางใด มิหนําซ้ําชนชั้นปกครองคิดวาขอเรียกรองดังกลาวนั้นผิด
กฎหมาย และผูเรียกรองนั้นคิดจะแยกดินแดน 
 รัฐบาลไดกลาวหาวาระหวางพ.ศ. 2489-2490  ไดมีการดําเนินงานของขบวนการ
แบงแยกดินแดนนําโดยตนกูมะไฮยิดดินและมีตนกูปตตารอเปนผูชวย  ไดใหคําแนะนําแก
องคการหรือสาขา และหาวิธีใสรายตอรัฐบาลไทย ตลอดจนจัดสงกําลังกองโจรมาชวยเหลือ
องคกรในจังหวัดปตตานี ซึ่งมีหะยีสุหลงอับดุลกาเดรเปนหัวหนา และมีสาขาติดตอกับกรรมการ
อิสลามจังหวัดปตตานีชายแดนภาคใต  โดยใชมัสยิดตาง ๆ ดําเนินการตามคําแนะนําขององคกร
ใหญที่รัฐกลันตันใชศาสนาเปนเครื่องมือบังหนา และแทรกซึมเขาไปทุกหนทุกแหง รวบรวมสมัคร
พรรคพวกไดมากมาย  โดยหะยีสุหลงไดกําหนดหลักวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบาย
แบงแยกดินแดนไว 6 ขอ  ไดแก55 
 1.ปลุกใจประชาชนชาวไทยมุสลิมใหสํานึกถึงชาตินิยม โดยเนนใหตระหนักถึง ชาติ 
ศาสนา ภาษา 
 2.โฆษณาใหเห็นวาขาราชการไทยกดขี่ขมเหงเรียกเก็บแตคาภาษีอากรโดยไมมีการ
ทํานุบํารุงบานเมือง เปนการบมเพาะความเกลียดชังตอรัฐบาลและขาราชการ 
 3.พยายามเรียกรองสิทธิตาง ๆ จากรัฐบาล ชนิดที่ไมมีทางจะยอมใหได 
 4. เผยแพรขาว โฆษณาที่บิดเบือนความจริงทางหนังสือพิมพทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
 5.กล่ันแกลงรองเรียนกลาวโทษขาราชการที่ปฏิบัติราชการเขมแข็งเพื่อใหเกิดความ
ทอแทและหมดกําลังใจ 
 6.กอใหเกิดความปนปวน ระส่ําระสายเพื่อสามารถจะไดกลาวอางไดวารัฐบาลไม
สามารถปกครองได 
 นอกจากนี้ หะยีสุหลงยังถูกกลาวหาวาในฐานะประธานกรรมการอิสลามจังหวัด
ปตตานี  ไดออกคําสั่งใหมัสยิดทุกมัสยิดและปอเนาะทุกปอเนาะเก็บรวบรวมเงินจากราษฎรไว 

                                                  
                   55กัมปนาท  จินตวิโรจน, ขบวนการโจรแบงแยกดินแดนภาคใต  (กรุงเทพฯ  : 
โพธิ์สามตนการพิมพ, 2517), 65-66; ขจัดภัย บุรุษพัฒน, ชาวไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ : แพร
พิทยา, 2519), 261. 
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โดยเรียกวาคาบํารุง และจากการปรับราษฎรที่ทําผิดหลักศาสนา ทั้งทําการปลุกปนประชาชน มี
การพิมพคํารองแจกจายราษฎรใหลงชื่อกลาวหารัฐบาลไทยวาปกครองคนมลายูดวยการกดขี่  
 เย็นวันศุกรที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2491 เวลา 5 โมงเย็น ไดมีผูกํากับการตํารวจ พรอม
กับตํารวจจํานวนหนึ่ง โดยไดรับคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัด คือ พระยารัตนภักดีใหไปจับหะยีสุ
หลง และตรวจคนภายในบานทุกหองอันสืบเนื่องมาจากขอเรียกรอง 7 ขอ ซึ่งเรื่องนี้หะยีสุหลงได
บันทึกไววา56   
 

เนื่องดวยหนังสือรองเรียนดังกลาว จึงเปนเหตุใหผูวาราชการจังหวัดจับขาพเจา ความ
จริงวัตถุประสงคที่ทานจับขาพเจานั้นเพื่อประโยชนของตนเอง และตนเองเปนผูใชอํานาจ
รัฐบาลที่ทานเพิ่งมารับตําแหนงผูวาราชการจังหวัดเพียง 16 วันเทานั้น ขณะที่ทานอยู
กรุงเทพฯ ทานเคยเขียนหนังสือถึงขาพเจา ขอใหขาพเจาชวยเจรจากับราษฎรชาวจังหวัด
ปตตานี ใหเลือกทานเปนผูแทนราษฎรในจังหวัดปตตานี เพื่อจะไดเขาประชุมในสภาที่
กรุงเทพฯ เพราะขาพเจารูจักกับทานเปนอยางดี ในสมัยที่ทานมารับตําแหนงขาหลวงที่
ปตตานี เมื่อ 18 ปกอน ในขณะที่ขาพเจาชวยไมได เนื่องจากขุนเจริญ  สืบแสง เปนเพื่อน
สนิทของขาพเจา ซึ่งก็ตองการเปนสมาชิกราษฎรในขณะนั้นดวย เพราะเหตุที่ไมชวยทานจึง
เกิดความโกรธแคนขาพเจา เลยเปนเหตุใหขาพเจา เร่ืองนี้สามารถดูไดจากบันทึกชีวิตของ
ขาพเจาที่เขียนในเรือนจํา คือไดเปดเผยสาเหตุของการถูกจับกุม และมีบุคคลอื่น ๆ อีก 4 
คน ที่ถูกจับอันสาเหตุจากหนังสือรองเรียนเชนกัน  

 
 บุคคลที่ถูกจับหลัง หะยีสุหลง ก็คือ วันอุษมาน อะหมัด (แวสะมะ  อาหะมะ), ฮาญี   
วันหุสเซน อันเดน, อะหมัด หัจญีสุหลง (นายอาหมัด  โตะมีนา) และเจะ  อิสฮาก บิน อับบาส ทั้ง 
4 คนถูกจับหลังหะยีสุหลง 2 วัน  หนึ่งเดือนหลังจากนั้น หะยีสุหลงและเพื่อน ๆ ก็ถูกนําไป
พิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความปลอดภัยแกทุกฝายและถูกจําคุกที่นั่น 
ตอมาไปขังที่บางขวาง สวนผูนํามุสลิมคนอ่ืน ๆ อีกหลายคน เมื่อทราบขาวการรับหะยีสุหลงและ
เพื่อน ๆ ก็หนีไปยังมาเลเซีย    ขาวคราวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตในขณะนั้นมักจะปรากฎ
บนหนาหนังสือพิมพ "อูตุซาน มลายู" จนตอมากลายเปนหนังสือที่ตองหามเขาประเทศไทย และ
ในขณะนั้น 3 จังหวัดภาคใตเต็มไปดวยตํารวจที่ถูกสงไปจากกรุงเทพมหานคร 

                                                  
       56 เร่ืองเดียวกัน,117 – 120. 
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 หลังจากที่หะยีสุหลงกับพวกถูกจับไดไมนาน การเมืองในสวนกลางก็เปลี่ยนแปลงอีก
คร้ังหนึ่ง โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามไดเขาเปนนายกรัฐมนตรีชวงที่ 2 ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 
2491 เกี่ยวกับปญหาการปกครองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงครามชวงที่สองคงไดตระหนักถึงผลรายที่ไดรับการดําเนินนโยบายเรงรัดชาวมุสลิมใหเปน
ไทยอยางรวดเร็วจนเกินไปของชวงแรก ดังนั้นในคราวนี้รัฐบาลจึงดําเนินนโยบายผอนปรนตอชาว
ไทยมุสลิมดังจะเห็นไดจากการตั้งนายอับดุลลา หลังปูเตะ  ชาวไทยมุสลิมสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสตูลและเปนชั้นหลายของรายาแหงสตูลใหเขารวมในคณะรัฐบาลชุดใหมใน
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการนับเปนชาวไทยมุสลิมคนแรกที่ไดกาวขึ้นมาสู
ตําแหนงผูปกครองในระดับรัฐมนตรี และเปนที่หวังกันวาอิทธิพลของเขาจะชวยรัฐบาลแกปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตได59  
 แตสถานการณไมไดเปนไปอยางที่คิด  ความไมพอใจตอนโยบายและการดําเนินการ
ของรัฐ ปญหาความยากจน และการจับกุมหะยีสุหลงทําใหชุมชนชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีมี
ทาทีตอตานรัฐบาลมากกวาเดิม  นายสามารถ   เอี่ยมวิโรจน และนายสาลี  กุลณรงค 
สมาชิกสภาผูแทนฯ จากจังหวัดนราธิวาส และยะลาไดแนะนํารัฐบาลใหยอมทําตามขอเรียกรอง
ของชาวไทยมุสลิมเพราะความไมสงบในบริเวณดังกลาวทําทาจะบานปลาย ถาปญหาตาง ๆ ยัง
ถูกละเลยอีกตอไป  แตกอนที่รัฐบาลจะไดทันลงมือดําเนินการอยางไรเพื่อแกปญหา ก็เกิดการ
จลาจลครั้งใหญข้ึนในจังหวัดนราธิวาส ที่รูจักกันในนามวา กบฎดุซงยอ60 ระหวางวันที่ 26 - 27 
เมษายน พ.ศ. 2491 ซึ่งมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดกบฏครั้งนี้วา ดูประการหนึ่ง
วาความทรงจําอันขมขื่นในนโยบายยังคับผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมภายใตรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงครามสมัยสงครามโลกจะผลักดันชาวไทยมุสลิมใหกระทําการครั้งนี6้1  
 กระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานทางโทรเลขจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสวา           
คนไทยมุสลิมประมาณ 1000คน ไดเขาโจมตีสถานีตํารวจที่ตั้งอยูใกลพรมแดนกลันตันมีการ
ตอสูกันเปนเวลา 2 วัน และมีคนตายเปนจํานวนกวา 100 คนขึ้นไป นายกรัฐมนตรีเรียกประชุม           

                                                  
 59นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 34 - 44. 
  60สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิม (กรุงเทพฯ : 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525),18. 
       61นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลมิในสี่จังหวัดภาคใต, 34 - 44. 
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คณะรัฐมนตรีเปนการดวน แลวไดแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ 5 คนที่ปรากฏชื่อ
คือ  พระยาอมรฤทธิ์ธํารงค  นักบริหารผูมีประสบการณและนายอับดุลลา   หลังปู เตะ 
คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจเต็มที่ในอันที่จะแกไขสถานการณ และที่จะแนะนําแนวทางบรรเทา
ความเดือดรอนของชาวไทยมุสลิม นอกจากนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจที่จะดําเนินการตามขอรองขอ
ของชาวไทยมุสลิมที่ใหวันศุกรเปนวันหยุดราชการในสี่จังหวัดภาคใตโดยทันที 
 หลังจากที่คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อแกไขสถานการณเดินทางสํารวจ
บริเวณที่เกิดเหตุ และกลับถึงกรุงเทพฯ แลว ก็ไดรายงานวาชาวไทยมุสลิมในทองที่เกิดเหตุมีทาที
ไมพอใจอยางมาก นายอับดุลลา หลังปูเตะ ไดเสนอใหรัฐบาลเชิญตนกูมะไฮยิดดินมา
ปรึกษาหารือกับรัฐบาลที่กรุงเทพฯ  แตยังไมทันดําเนินการอยางไร  นายจรูญ  สืบแสง 
สมาชิกสภาผูแทนฯจังหวัดปตตานี และนายบรรจง  ศรีจรูญ สมาชิกและประธานสันนิบาติไทย
อิสลาม ก็ไดยื่นขอเรียกรองครั้งใหมของชาวไทยมุสลิมตอรัฐบาลนอกเหนือจากขอเรียกรองเดิม 
ๆ โดยเฉพาะขอใหรัฐบาลปรับปรุงความเปนอยูของชาวไทยมุสลิมใหดีข้ึน ใหตั้งขาหลวงใหญ
ปกครองสี่จังหวัดภาคใต ขอใหมีตัวแทนมุสลิมจํานวนมากขึ้นในการบริหาร กฎหมาย และ
เศรษฐกิจและขอใหมีเสรีภาพทางศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา ทายที่สุดขอใหกําหนดวันที่
แนนอนลงไปวาจะไดรับสิทธิที่ขอเพิ่มข้ึนนี้เมื่อใด จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดสนองตอบคําขอ
ดังกลาวดวยการใหคํารับประกันเสรีภาพทางศาสนา และอํานวยความสะดวกในการศึกษา แต
ไดปฏิเสธขอเรียกรองขอสิทธิเพิ่มข้ึนในการปกครองโดยอางเหตุผลวาชาวไทยมุสลิมในเขตสี่
จังหวัดก็ไดรับสิทธิและถูกปกครองโดยอาศัยกฎหมายเดียวกับคนไทยพุทธอยูแลว 
 นอกจากนี้รัฐบาลยังปฏิเสธการเปดสาขาของกรมประสัมพันธข้ึนที่สิงคโปร เพือ่คอย
แถลงขาวขอเท็จจริงทางฝายไทยในปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับคนมุสลิมโดยอางเหตุผลวา        
งบประมาณจํากัด และเมื่อสมาคมที่โกตาบารูในมาเลเซียสงสาสนมายังรัฐบาลไทยขอใหมีการตก
ลงปญหามุสลิมอยางสันติและขอใหปลอยหะยีสุหลงกับพวก จอมพล ป. พิบูลสงคราม นกยก
รัฐมนตรีก็ตอบไปวาจะทําอยางดีที่สุดเพื่อความสุขและสวัสดิภาพของทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ63  
 เพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาว รัฐบาลไดสงคณะกรรมการชุดที่สองไปสืบหา              
ตนเหตุแหงความเดือดรอนของชาวไทยมุสลิม ดวยหวังวารายงานจากสถานที่เกิดเหตุจะเปน           
พื้นฐานในการวางแนวทางปรับปรุงการบริหารในสี่จังหวัดภาคใต ใหสอดคลองกับความตองการ
ของชาวไทยมุสลิม คณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนฯ จากสี่จังหวัดภาคใต และ           

                                                  
      63นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลมิในสี่จังหวัดภาคใต, 34 - 44. 
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ขาราชการระดับสูงของไทย มีนายอับดุลลา  หลังปูเตะ เปนหัวหนา ระหวางนั้นความไมสงบใน
ชายแดนภาคใตของไทยยังคงมีอยูตอมา มีการอพยพของคนไทยมุสลิมจํานวนมากเขาไปใน           
มาเลเซียทําใหรัฐบาลมีความวิตก ดังนั้นในตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2491 นายกรัฐมนตรีจึงได
กลาวปราศรัยทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยชักชวนชาวไทยมุสลิมใหกลับคืนถิ่นฐาน     
ของตนและแสดงทาทีเห็นใจในความตองการดานการปกครอง อยางไรก็ดี คนไทยมุสลิมก็ยังคง
ลักลอบเขาไปในมาเลเซียตอไป แมวารัฐบาลจะใหคํามั่นสัญญาที่จะปรับปรุงภาคใตใหดีข้ึนแลว
ก็ตาม ขณะที่ไทยกําลังพยายามแกปญหาเรื่องแบงแยกดินแดน โดยเฉพาะการปองกนัมใิหความ
ชวยเหลือจากมลายาไปถึงพวกแบงแยกดินแดน รัฐบาลมาเลเซียเองก็ตองการความชวยเหลือ     
จากไทยในการปราบโจรจีนคอมมิวนิสต จึงไดมีการประกาศแผนรวมมือกันปราบโจรจีน
คอมมิวนิสตตามชายแดนอยางใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทยและมาเลเซียตอมาก็มีการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินในบริเวณสี่จังหวัดภาคใต โดยอางเหตุผลวาเพื่อตอสูกับพวกคอมมิวนิสต 
หนังสือพิมพ   มาเลเซียประโคมขาววาไทยจะถือโอกาสปราบปรามชาวไทยมุสลิมในปตตานีที่
กําลังกบฏตอไทย ซึ่งเมื่อรัฐบาลตระหนักถึงทัศนะที่คอนขางเปนปฏิปกษตอไทยของหนงัสอืพมิพ
ดังกลาว จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงแถลงขาววากําลังพยายามที่จะแกปญหาความเดือดรอน
ของชาวไทยมุสลิมอยูแลว โดยจะมีการปฏิรูปอยางกวางขวางในสี่จังหวัดภาคใต โดยจะยึดถือ
ตามรายงานของคณะกรรมการพิเศษซึ่งนําโดยนายอับดุลลา  หลังปูเตะ ที่รัฐบาลสงไปศึกษาที่
พื้นที่กอนหนานี้ 
 อยางไรก็ดีนโยบายดังกลาวของรัฐบาลไดรับการวิพากษวิจารณจากหนังสือพิมพ          
มาเลเซียบางฉบับวารัฐบาลไมจริงใจในการกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบาย กับทั้งยัง
กระตุนใหรัฐบาลไทยมอบสิทธิการปกครองตนเองแกชาวมุสลิมในส่ีจังหวัดภาคใตดวยเพื่อเปน
การยุติความยุงยากทั้งปวงในดินแดนดังกลาว รัฐบาลไทยไมแสดงวาสนใจขอเรียกรองดังกลาว 
แตไดพยายามดําเนินตามนโยบายที่กําหนดไว ดังนั้นขบวนการที่สนับสนุนการแยกดินแดน              
ส่ีจังหวัดภาคใตจึงไดเรียกรองขอความสนับสนุนไปยังประเทศมุสลิมตาง ๆ เชน อินโดนีเซีย            
ปากีสถาน อินเดีย ประเทศในกลุมสันนิบาตอาหรับ มาเลเซีย และพมา แตประเทศตาง ๆ นั้น          
ก็ไมไดใหความชวยเหลือขบวนการฯ ใหเปนที่ปรากฏอยางเดนชัด เนื่องจากความสัมพันธทาง        
การทูตที่มีอยูกับประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศ ประกอบกับการโอนออนผอนปรนในการ
ดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทยตอประชาคมมุสลิม ทําใหสัมพันธระหวางไทยมาเลเซียดีข้ึน ซึ่งก็         
สงผลตอความสัมพันธกับอังกฤษดวย และความสัมพันธดังกลาวยิ่งมีมากขึ้นเมื่อไดมีการรวมมือ
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ปราบคอมมิวนิสตในมาเลเซีย และปองกันตามชายแดน ในตอนนี้ความไมพอใจที่มักแสดงออก
ทางหนังสือพิมพในมาเลเซียก็ดูผอนคลายลง66   
 สวนคดีหะยีสุหลงซึ่งยืดเยื้อมาเปนเวลานานก็ยุติลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2492 
โดยศาลยกฟองคดีแบงแยกดินแดน แตตัดสินจําคุก 7 ป โทษฐานกลาวรายรัฐบาลในเอกสาร          
ที่แจกจายไปยังประชาชนในพื้นที่ หะยีสุหลงอุทธรณในเดือนมีนาคมตอมา แตไมเปนผลสําเร็จ
อยางไรก็ตามเขาถูกจําคุกเพียง 3 ป 6 เดือน และไดรับการปลดปลอยกลับปตตานีใน พ.ศ. 2495 
ดังนั้นวิกฤตการณทางการเมืองที่สืบเนื่องจากการจลาจลเมื่อ พ.ศ. 2491 ในจังหวัดนราธิวาสจึง
ยุติลง อยางไรก็ดีมีผูวิจารณวาการจลาจลดังกลาวที่เรียกวา กบฏดุซงยอทางภาคใตของไทย67

เปนสัญลักษณของการตอตานรัฐบาลที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตรยุคใหมของชาวมาเลย
มุสลิม 
 หลังจากเหตุการณจลาจลเมื่อ พ.ศ. 2491 แลว ก็ไมปรากฏความเคลื่อนไหวที่รุนแรง
เทากับเหตุการณคร้ังนั้นเลย อยางไรก็ดี ความรูสึกแปลกแยกตอรัฐบาลไทยก็ยังคงมีอยูในหมู
ชาวไทยมุสลิมบางกลุมเหตุการณหนึ่งที่เพิ่มความรูสึกขมขื่นใหแกชาวไทยมุสลิมผนวกกับความ
ระแวงแคลงใจในบุคคลของรัฐเพิ่มมากขึ้นก็คือ กรณีหะยีสุหลงและลูกนองอีก 3 คน ไดหายตัว
ไปอยางลึกลับใน พ.ศ. 2497 โดยเชื่อกันวาเปนฝมือของเจาหนาที่ฝายไทย68 อยางไรก็ดีใน
สายตาชาวไทยมุสลิมแลว มีผูกลาววา หะยีสุหลงกลายเปนวีรบุรุษแหงการตอสูเพื่อความเปนตัว
ของตัวเองของชาวมาเลยมุสลิมไปตราบเทาทุกวันนี้ทุกๆ ขบวนการที่ปวารณาตนเองเปนผูแทน
ตอสูเพื่ออิสรภาพสําหรับชาวมาเลยมุสลิมเหลานี้ก็ตองถือเอาหะยีสุหลงเปนบิดาแหงการตอสู
ของตนดวยเสมอไป69  

                                                  
       66 นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต, 34 - 44. 
 67สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในสมัย
รัตนโกสินทร, 18. 
       68Suara Sisra No.2 (December 1970X; The Bangkok Tribune, 11 January 
1958 อางถึงใน นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 45. 
 69สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในสมัย
รัตนโกสินทร, 18. 
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 การดําเนินงานตอตานนโยบายของหะยีสุหลงอับดุลการ เกิดจากความตองการที่จะ
ปกครองตนเองอยางอิสระในทองถิ่น ซึ่งความคิดดังกลาวเกิดจากการปกครองของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ที่ปกครองชาวไทยมุสลิมอยางอยุติธรรม สรางความไมพอใจตอชาวไทยมุสลิม
อยางมาก นอกจากนี้ความแตกตางทางดาน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ก็เปน
สาเหตุหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการเรียกรองของชาวไทยมุสลิมซ่ึงรัฐบาลพยายามโอนออนและ
พยายามบายเบี่ยงขอเรียกรองตาง ๆ ของชาวไทยมุสลิมซ่ึงสอแววในการแบงแยกดินแดน สงผล
ใหหะยีสุหลงและพวกถูกดําเนินคดีในฐานะมีความคิดในการแบงแยกดินแดนซึ่งเปนขอกลาวหา
ของรัฐบาลเทานั้น  ตามหลักของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิในการ
เขียน วิพากษวิจารณการดําเนินงานรัฐบาลได และมีสิทธิในการเรียกรองสิทธิของตนเองตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว แตการเรียกรองของหะยีสุหลงเปนการเรียกรองขอสิทธิในการ
ปกครองตนเองอยางอิสระ ซึ่งผิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วา ประเทศไทยเปนอันหนึ่งอันเดียว
จะแบงแยกไมได ดังนั้นเมื่อหะยีสุหลงเสนอขอเรียกรอง 7 ประการตอรัฐบาล รัฐบาลจึงไม
ยินยอมเนื่องจากขอเรียกรองดังกลาวสอแววในการแบงแยกดินแดน ดังนั้นรัฐบาลจึงตองจับกุม
หะยีสุหลงและกลาวหาวามีความคิดในการแบงแยกดินแดนในที่สุด 
 
 การศึกษาในบทนี้ชี้ใหเห็นวา การดําเนินงานภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475  เปนตนมา   กลุมผูนําชุมชนมุสลิมที่มีบทบาทอยางมากคือ  กลุมทายาท
ของพระยาเมืองและผูนําทางศาสนาที่ไดรับการศึกษาดานศาสนาจากตะวันออกกลาง  ซึง่บคุคล
ที่มีบทบาทเดนชัดที่สุดในชวงนี้ไดแก  ตนกูมะไฮยิดดิน  บุตรของพระยาวิชิตภักดี  เจาเมือง
ปตตานีและหะยีสุหลงซึ่งเปนผูนําทางศาสนา  ซึ่งพัฒนาตนเองจากครูสอนศาสนามาสูผูนํา
ชุมชนมุสลิม  และเปนประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี  โดยในชวงแรกตนกู
มะไฮยิดดิน  ดําเนินงานแบงแยกดินแดนตอจากบิดา  แตไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรประกอบ
กับสถานการณทางการเมืองเปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 
ประชาชนชาวปตตานีไมเห็นดวยกับหลักการของตนกูมะไฮยิดดิน  ดังนั้นตนกูมะไฮยิดดินจึงรวม
มือกับหะยีสุหลงซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับความยอมรับอยางสูงในปตตานีในขณะนั้นโดยหวังวาจะใช
แรงศรัทธาองชาวปตตานีที่มีตอหะยีสุหลงเปนเครื่องมือในการรวบรวมผูสนับสนุนการแบงแยก
ดินแดนโดยนําเอาอุดมการณในเรื่องของความแตกตางทางดาน  ศาสนา  ภาษา  เชื้อชาติ  และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันกับประชาชนในสวนอื่นๆของประเทศ  เปนศูนยรวมประชาชนในจังหวัด
ปตตานีประกอบกับในชวงระยะเวลาที่เกิดความขัดแยงระหวางการดําเนินนโยบายสรางความ
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เปนไทยของรัฐบาลกลางภายใตการนําของจอมพล ป.พิบูลสงครามกับความตองการของชุมชน
มุสลิมในจังหวัดปตตานีในการที่จะธํารงรักษาเอกลักษณทางเชื้อชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ของตนเอง  ความไมพอใจดังกลาวซอนทับอยูบนความตองการของผูนําที่สืบเชื้อสายจากอดีต
เจาเมืองปตตานีในการฟนฟูสถานะของความเปนรัฐอิสระกลับคืนมายังปตตานี  ดังนั้น  เราจึง
เร่ิมเห็นความรวมมือกันของหะยีสุหลง  บินอับดุลกาเดรกับตนกูมะไฮยิดดิน  ซึ่งเปนตัวแทนของ
ผูนําศาสนาและกลุมเชื้อสายราชวงศปตตานีตามลําดับ  นอกจากนั้นยังเห็นรูปแบบของการ
เรียกรองที่แตกตางกันไดแก  การเรียกรองตอรัฐบาลอยางเปดเผยอยางเชนการยื่นขอเสนอ 7 ขอ
ของหะยีสุหลงกับการดําเนินงานที่อาจเรียกวา “ใตดิน” ของตนกูมะไฮยิดดินจากฐานนอก
ประเทศไทยและมุงหวังที่จะสรางแรงดึงดูดประชาคมโลกใหเห็นใจและสนับสนุนขอเรียกรองของ
ชาวปตตานี การที่รัฐบาลไมสามารถตอบสนองตอขอเรียกรองของชาวปตตานี รวมทั้งเหตุการณ
ที่ไมชัดเจนเกี่ยวกับการหายตัวไปของหะยีสุหลงผลักดันใหการเรียกรองของชาวปตตานีเพิ่มมาก
ข้ึนจนกระทั้งมีลักษณะของขบวนการแบงแยกดินแดน 
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บทที่ 4 
 

ความเคลื่อนไหวของผูนําชุมชนมสุลิมกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ระหวาง พ.ศ. 2488-2516   

 
 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนกลุมคนที่มีความสําคัญอีกกลุมหนึ่งในการศึกษา
เกี่ยวกับผูนําชุมชนเนื่องจากเปนผูที่ไดรับเลือกมาจากฐานเสียงของทองถิ่นโดยตรง นอกจากนั้น 
แนวคิดและบทบาทของคนกลุมนี้ยอมสะทอนปญหาและความตองการของชุมชนอยูไมนอย ใน
สวนตอไปนี้  ผูศึกษาจะไดศึกษาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีตั้งแตเร่ิมมีการ
เลือกตั้งจนถึงปจจุบัน เพื่อดูภูมิหลังความเปนมาของบุคคลกลุมนี้ พิจารณารูปแบบของการเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวาขึ้นอยูกับปจจัยอะไรเปนสําคัญ และพิจารณานโยบายของรัฐตอ
ปญหาชายแดนภาคใตซึ่งเปนตัวกําหนดสภาวการณที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองเผชิญและ
ดําเนินงานดานการเมืองในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยจะเนนนโยบายของรัฐบาลและการ
ดําเนินบทบาทของผูนําชุมชนระหวาง พ.ศ. 2491 จนถึง พ.ศ. 2516 ซึ่งกลาวไดวาเปนชวงหนึ่งที่
สถานการณภาคใตมีความสับสนและมีความตึงเครียดตลอดเวลา ในดานหนึ่ง มีการเคลื่อนไหว
เพื่อแบงแยกดินแดนและโจมตีนโยบายของรัฐบาลจากผูนําชุมชนมุสลิมทั้งในและนอกประเทศ ใน
อีกดานหนึ่งก็มีการตั้งขอหาและจับกุมนักการเมืองหรือผูที่มีทาทีคัดคานนโยบายของรัฐโดย
รัฐบาลทหาร  สภาวะเชนนี้จึงไมเอื้ออํานวยตอการทํางานของกลุมเปนกลางที่ตองการคลี่คลาย
ปญหาของจังหวัดชายแดนภาคใตตามวิถีทางประชาธิปไตย  
 
 4.1 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานี พ.ศ. 2475 -2538  
 ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ  วันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2475    
รัฐบาลกําหนดใหมีการสมัครรับเลือกตั้งเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อทําหนาที่ในการมี
สวนรวมทางการเมืองตามระบอบการปกครองแบบใหม  ซึ่งผูนําชาวไทยมุสลิมเองก็มุงหวังวาพวก
ตนจะไดเขามีสวนรวมในการปกครอง และจะสามารถรักษาประคับประคองไวซึ่งเอกลักษณของ
ตนเองไดโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง   อยางไรก็ดี   ผลจากเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2476 ปรากฏวามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนชาวมุสลิมเพียงคนเดียวจากจังหวัดชายแดน
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ภาคใต คือนายตูบิน อับดุลลอฮฺ โดยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสตูล ซึ่งประชากร
สวนใหญพูดภาษาไทย สวนจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผูแทนราษฎรเปนชาวไทยพุทธ 
คือ นายแทน  วิเศษสมบัติ ทั้ง ๆ ที่ประชากรสวนใหญเปนมุสลิม ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
ประชากรมุสลิมสวนใหญไมใหความสนใจในการมาออกเสียงเลือกตั้งเทาที่ควร  ซึ่งสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งคงมาจากความรูสึก  แปลกแยก  จากความเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย ประกอบกับ
ปญหาเรื่องภาษาและการศึกษาที่อยูในระดับตํ่าเมื่อมองในภาพรวมโดยเฉลี่ยของประเทศ ทําให
เปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจถึงความสําคัญของกระบวนการปกครองแบบประชาธิปไตย 1 
  ดวยเหตุนี้ ผูนําชาวไทยมุสลิมทั้งผูนําทางศาสนาและผูสืบเชื้อสายมาจากเจาเมือง
ปตตานีเกาก็ไดรวมกันแกปญหาดวยการปลูกฝงสํานึกทางการเมือง และเรียกรองใหชาวไทย
มุสลิมทั่วไปเขารวมในการออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกผูแทนของตนเขาไปรวมกําหนดนโยบายใน
การปกครอง ผลก็คือในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2480 ชาวไทยมุสลิมไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส สวนจังหวัดสตูลในครั้งนี้ ชาวไทยพุทธซึ่งเปน
ขาราชการบํานาญไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนฯ ตอมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2481 ผลก็
ออกมาในลักษณะเดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งกอน กลาวคือ จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
เลือกสมาชิกสภาผูแทนฯ ที่เปนชาวมุสลิมคนเดิมสวนจังหวัดสตูลก็เลือกสมาชิกสภาผูแทนฯที่เปน
ชาวไทยพุทธคนเดิม อาจเปนไปไดวาสําหรับชาวสตูล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนฯ ไมถือเอา
ศาสนาเปนตัวกําหนดแตข้ึนอยูกับความสามารถและการติดตอกับระบบราชการแทนพวกเขาได
เปนสําคัญ สวนชาวปตตานี ยะลา นราธิวาสนั้นนาจะเร่ิมถือเร่ืองเชื้อชาติและการนับถือศาสนา
อิสลามเปนตัวกําหนดสําคัญในการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อยางไรก็ตาม จากนั้นมาจนถึง
ประมาณ พ.ศ. 2500 ผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประจําจังหวัดปตตานีจะมีทั้งผู
ที่เปนมุสลิมและชาวไทยพุทธ จึงดูเสมือนวา ในระยะตนนี้ เชื้อชาติศาสนาอาจจะยังไมเปนปจจัย
สําคัญในการที่ประชาชนเลือกตัวแทนของตนไปทําหนาที่ในสภาผูแทนราษฎร  

     ระหวาง พ.ศ. 2476-2538 ผูที่ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด
ปตตานีมีดังตอไปนี้ 

 
 

                                                           
 1สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในประเทศไทย
สมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525),  5. 
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ตารางที ่3 รายชื่อสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวัดปตตานี ป 2476-2538 
      วัน  เดือน  ป              ชื่อ-สกุล  ศาสนา     พรรคการเมือง 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2476 
 

นายแทน  วิเศษสมบัติ  พทุธ  

7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2480 
 

พระยาพิพธิภักดี  
(ตนกูมุกดา  อับดุลบุตร) 
 

อิสลาม  

12 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2481 
 

พระยาพิพธิภักดี  
(ตนกูมุกดา  อับดุลบุตร) 
 

อิสลาม  

6 มกราคม พ.ศ.2489 1.นายเจริญ  สืบแสง 
(ขุนเจริญวรเวช) 
 

พุทธ  

5 สิงหาคม พ.ศ.2489 1.นายเจริญ  สืบแสง 
 
 

พุทธ  

29 มกราคม พ.ศ. 
2491 
 

1.นายเจริญ สืบแสง 
 

พุทธ  

26 กุมภาพนัธ พ.ศ. 
2495 

1.พระยาพพิิธภักดี  
(ตนกูมุกดา  อับดุลบุตร) 
 

อิสลาม  

26 กุมภาพนัธ 
พ.ศ.2500 
 
 

1.นายบันเทงิ  อับดุลบุตร        
2.นายอามนี  โตะมีนา           
 

อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคเสรีมนังคศิลา 
พรรคเสรีมนังคศิลา 

15 ธันวาคม 
พ.ศ.2500 

1.นายอามนี  โตะมีนา 
2.นายเจริญ    สืบแสง 

อิสลาม 
พุทธ 
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ตารางที ่3 (ตอ) 
      วัน  เดือน  ป              ชื่อ-สกุล  ศาสนา     พรรคการเมือง 
10 กุมภาพนัธ พ.ศ. 
2512 
   
 

1.นายวิไล  เบญจลักษณ  
(แวและ เบญอาณัชร)   
2.นายบันเทงิ  อับดุลบุตร    

อิสลาม 
 
อิสลาม 

พรรคประชาธปิตย 
 
พรรคสหประชาไทย 

26 มกราคม พ.ศ. 
2518 
 

1.นายทวีศักดิ ์ อับดุลบุตร   
2.นายกําธร  ลาชโรจน        
3.นายสุดิน  ภูยุทธานนท     
 

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคชาติไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคเกษตรสังคม 

4 เมษายน พ.ศ. 2519 
  
 

1.นายเดน  โตะมีนา          
2.นายสุดิน  ภูยุทธานนท    
3.นายสุรพงษ  ราชมุกดา    

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคประชาธิปตย 
พรรคประชาธปิตย 
พรรคประชาธปิตย 

22 เมษายน พ.ศ. 
2522 

นายทวีศักดิ์  อับดุลบุตร 
     
นายกําธร  ลาชโรจน 
นายเดน  โตะมีนา         

อิสลาม 
 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคสยาม
ประชาธิปไตย 
พรรคชาติประชาชน*  
พรรคประชาธิปตย 
 

18 เมษายน พ.ศ. 
2526 
   
 

นายทวีศักดิ์  อับดุลบุตร       
นายเดน  โตะมีนา               
นายเทีย่ง  เรืองประดิษฐ       
  

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคชาติไทย 
พรรคชาติไทย 
พรรคชาติไทย 

27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2529 
 

นายปรีชา  บญุมี           
นายเดน  โตะมีนา         
นายสุดนิ  ภูยทุธานนท    

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคประชาธปิตย 
พรรคประชาธปิตย 
พรรคสหประชาธิป
ไตย 
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ตารางที ่3 (ตอ) 
      วัน  เดือน  ป              ชื่อ-สกุล  ศาสนา     พรรคการเมือง 
24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2531 
  

นายเดน โตะมีนา  
          
นายทวีศักดิ์  อับดุล
บุตร   
นายปรีชา  บญุมี          

อิสลาม 
 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคประชาชน 
(เอกภาพ) 
พรรคกิจสังคม 
พรรคประชาชน  
(เอกภาพ) 

22 มีนาคม พ.ศ. 
2535 
  
 

นายเดน โตะมีนา        
 นายสุดิน  ภู
ยุทธานนท   
นายมุข  สุไลมาน         

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคความหวังใหม      
พรรคสามัคคีธรรม 
พรรคความหวงัใหม   

13 กันยายน พ.ศ. 
2535 
  
       

นายเดน  โตะมีนา        
นายมุข  สุไลมาน         
นายสุดนิ  ภู
ยุทธานนท   

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคความหวงัใหม ** 
พรรคความหวงัใหม  
พรรคความหวังใหม 
   

2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2538   
  

นายสุดนิ ภูยทุธานนท 
นายมุข      สุไลมาน     
 นายวยัโรจน  พิพิธ
ภักดี   
นายมะรีเปง  จะปากี
ยา   

อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 
อิสลาม 

พรรคความหวังใหม 
พรรคความหวังใหม   
พรรคประชาธปิตย 
พรรคประชาธปิตย 

 
ที่มา:  สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา,สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2475-2535 (กรุงเทพฯ :  

ม.ป.ท.), 8-229. 
* ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2524 นายวัยโรจน พิพิธภักดีไดรับเลือกตั้งแทนเมื่อ  
   วันที่ 25 ตุลาคม 2524 สังกัดพรรคกิจสังคม 
** ดํารงตําแหนง รมช.กระทรวงมหาดไทย 

            *** ป พ.ศ.2475 - 2495 ไมปรากฏหลักฐานวามีการตั้งพรรคการเมืองในชวงเวลานี้ 
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จากขอมูลขางตน  เราสามารถตั้ งขอสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบของการเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีได 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. ชาวปตตานีใหความสําคัญตอตัวบุคคล ไมใชพรรคการเมือง โดยสังเกตเห็นไดวาผูที่
ไดรับเลือกจะไดรับเลือกอีกหลายครั้งแมจะเปลี่ยนสังกัดพรรคการเมืองอยูตลอดเวลา เชน นาย สุ
ดิน ภูยุทธานนท ซึ่งไดรับเลือกตั้งถึง 6 คร้ังระหวาง พ.ศ. 2518-2538 แมวาจะเปลี่ยนพรรคที่สังกัด
ถึง 5 พรรค  (พรรคเกษตรสังคม พรรคประชาธิปตย พรรคสหประชาธิปไตย พรรคสามัคคีธรรม 
และพรรคความหวังใหม) นอกจากนั้น เมื่อมองในแงพรรคการเมืองพบวาไมมีพรรคใดที่คุมพื้นที่
จังหวัดไดโดยตลอด และในการเลือกตั้งแตละครั้งอาจไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากพรรคที่
ตางกันควบคูกันไป  ซึ่งเปนสิ่งยืนยันถึงการเลือกตัวบุคคลไดอีกประการหนึ่ง   

   ส่ิงที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือในจํานวนพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดปตตานีสังกัด ไมมีพรรคใดที่เปนพรรคการเมืองของชาวมุสลิมโดยตรง อันที่จริง ในป 
พ.ศ.2512 นายบรรจง  ศรจรูญและบรรดาชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีหัวกาวหนาไดจัดตั้งพรรคการเมืองที่
มีชื่อวา พรรคแนวสันติ และไดสงตัวแทนพรรคลงสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัด
ชายแดนภาคใตทุกจังหวัด รวมทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ แตไมมีตัวแทนจากพรรคแนวสันติ ไดรับ
เลือกตั้งแมแตคนเดียว  ในที่สุดพรรคแนวสันติจึงสลายตัวไปในที่สุด2 และไมมีพรรคการเมืองของ
มุสลิมอีกเลย อยางไรก็ตามถึงแมวาจะไมมีพรรคการเมืองของมุสลิม แตก็มีชาวไทยมุสลิมได
กระจายอยูในพรรคการเมืองตาง ๆ และไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนอยูเสมอในทุก ๆ 
จังหวัดในบริเวณชายแดนภาคใต 

2. เห็นไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีจะมีบุคคลที่อยูในตระกูลทองถิ่น
ที่มีความสําคัญมาตั้งแตในอดีต ไดแกตระกูลอับดุลบุตร ตระกูลพิพิธภักดี ตระกูล ณ สายบุรี
ตระกูลโตะมีนา และตระกูลสุไลมาน เปนตน โดยเฉพาะตระกูลอับดุลบุตร ตระกูลพิพิธภักดี และ
ตระกูลโตะมีนานั้นเปนตระกูลใหญและมีอิทธิพลมากในจังหวัดปตตานีซึ่งยังคงมีทายาททาง
การเมืองสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเห็นถึงภูมิหลังดานวงศตระกูลของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มาจากสายตระกูลทองถิ่นที่สําคัญ โดยเฉพาะสายตระกูลที่เคยเปนพระยาเมืองหรือเจา
เมืองปกครองหัวเมืองทั้ง 7 ผูวิจัยไดสรุปประวัติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนเชื้อสายของ
บุคคลสําคัญในอดีตของจังหวัดปตตานีไวอยางสังเขปดังปรากฏในตารางที่ 2 ตอไปนี้ 

                                                           
     2ประยูรศักดิ์  ชลายนเดชะ, มุสลิมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โครงการ

หอสมุดกลางอิสลามสายสกุลสุลตานสุลัยมาน, 2539), 68. 
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3. รูปแบบที่พิเศษออกไปคือการไดรับเลือกของนายเจริญ สืบแสง หรือขุนเจริญวรเวช ซึ่ง
เปนชาวไทยพุทธ ในชวง พ.ศ. 2489-2491 และอีกครั้งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2500 แตในภาพรวม
หลังจาก พ.ศ. 2495 เปนตนไปผูที่ไดรับเลือกตั้งจะเปนผูที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด (ยกเวนใน
ป พ.ศ. 2500) รูปแบบนี้อาจแสดงใหเห็นวาศาสนาอิสลามกลายเปนปจจัยสําคัญที่สุดอีกปจจัย
หนึ่งที่ชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีใชในการเลือกผูแทนของตนเอง 

สําหรับตัวนายเจริญ สืบแสงนั้นมีประวัติความเปนมาดังตอไปนี้คือเกิดเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปนบุตรคนที่ 2 ของขุนวรเวชเจริญกิจ (ซุย  
สืบแสง) กับนางอุน  สืบแสง ซึ่งบิดาไดเดินทางมาเปนแพทยที่มณฑลปตตานีตั้งแตป พ.ศ. 2443 มี 

 
ตารางที ่4 ประวัติของนกัการเมืองในตระกูลอับดุลบุตร พพิิธภักดี และโตะมีนา 
ตระกูล การสืบเชื้อสาย ประวัติโดยสังเขป 
อับดุลบุตร 
และพิพิธภักด ี

เจาเมืองยะหริ่ง เชื้อสายของเจาเมืองยะหริ่งคนแรกที่เขามามี
บทบาททางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไดแกพระ
พิพิธภักดี มีนามเดิมวา ตนกูมุกดา  อับดุลบุตร  เปน
บุตรชายคนโตของพระยาพิพิธเสนามาตย (นิโซะ) เจา
เมืองยะหริ่งคนสุดทายกอนการปฏิรูปการปกครองของถิ่น
ของรัชกาลที่ 5  พระพิพิธภักดีมีนอง 5 คน คือ ตนกูไซนับ  
ตนกูบือซา ตนกูบราเฮม (นายบันเทิง  อับดุลบุตร) ตนกู
มะหมัด (นายพยงค  อับดุลบุตร)  และตนกูเยาะ เคยไดรับ
ตําแหนงใหเปนผูวาราชการจังหวัดสตูล  ตอมาไดลาออก
จากตําแหนงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดปตตานี ซึ่งพระพิพิธภักดีไดรับการเลือกตั้ง 
4 สมัยติดตอกัน ภายหลังไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภา 1 สมัย  ชวงหลังสุขภาพไมดีปวยเปนอัมพาต  
พระพิพิธภักดีจึงใหนายบันเทิง  อับดุลบุตร นองคนที่ 3 ลง
สมัครรับเลือกตั้งแทน ปรากฎวาไดรับเลือกตามคาดหมาย
และไดรับเลือกตอมาอีกหลายสมัย  พระพิพิธภักดีถึงแก
อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2512 

พระพิพิธภักดี มีบุตรธิดา 6 คน จากภรรยา 3 คน  
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
ตระกูล การสืบเชื้อสาย ประวัติโดยสังเขป 
  บุตรคนโตชื่อ ตนกูอิสมาแอ เกิดจากตนกูเยาะ บุตรคนที่

สองชื่อตนกูอับดุลฮามิด (นายมานพ  พิพิธภักดี) เกิดจาก
ตนกูซง สวนบุตรคนที่ 3-6 เกิดจากนางสวัสด์ิ สตรีชาว
กรุงเทพฯ  ไดแก ตนกูนูรดิน (นายวัยโรจน  พิพิธภักดี) ตนกู
รอซีดะห (นางวัลภา  สมุทรโคจร) ตนกูซาบีดะห (นางวุจจิ
รา เดนอุดม) ตนกูอาซีซะห (นางวัฒนาวิไล  อับดุลบุตร) 
เชื้อสายและวงศญาติของพระยาพิพิธภักดีที่ สืบทอด
ทางดานการเมืองและประสบความสําเร็จในการไดรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก นายบันเทิง  
อับดุลบุตร  บุตรคนที่ 4 ของพระยาพิพิธเสนามาตยและ
เปนนองคนที่ 3 ของพระพิพิธภักดี  นายทวีศักดิ์  อับดุล
บุตร บุตรคนที่ 2 ของนายบันเทิง  อับดุลบุตรและเปนหลาน
ของพระพิพิธภักดีซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอจาก
บิดา  และนายวัยโรจน  พิพิธภักดี บุตรคนที่ 3 ซึ่งลาออก
จากธนาคารกรุงเทพ สาขาปตตานี เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดรับการเลือกตั้งหลายครั้ง  
คร้ังหลังที่ไดรับการเลือกตั้งคือ ป พ.ศ. 2539 และยังคงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึงปจจุบัน จึงกลาวไดวาตระกูล
พิพิธภักดี และตระกูลอับดุลบุตร ที่สืบเชื้อสายมาจากเจา
เมืองยะหริ่งมีบทบาททางดานการเมืองในปตตานีอยางสูง
มาโดยตลอด 
 

โตะมีนา หะยีสุหลง บิน 
อับดุลกอเดร 

นายอามีน  โตะมีนา บุตรของหะยีสุหลง บิน อับดุลกาเดร
กับนางเจะเยาะไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สองครั้งคือการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2500 
และการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2500  
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
ตระกูล การสืบเชื้อสาย ประวัติโดยสังเขป 
  นายอามีน โตะมีนา ไดพยายามทําการเรียกรองสิทธิตาง ๆ 

ใหแกชาวไทยมุสลิมตามรอยหะยีสุหลง ประกอบกับใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500 อังกฤษไดคืนเอกราชใหแก
สหพันธรัฐมลายู และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชาวไทยมุสลิม
มีความตื่นตั วและหัน เหจิตใจไปทางมลายูมากขึ้ น 
เหตุการณเหลานี้ชวยสงเสริมนายอามีน  โตะมีนาไดรับการ
ยกยองแทนบิดา  
         ในระหวางเดือนกรกฎาคม– สิงหาคม พ.ศ. 2504 
นายอามีน   โตะมีนา ถูกกลาวหาวาไดรวมมือกับพรรคพวก
กอการกบฏเพื่อแบงแยกดินแดน ทําการสะสมกองกําลัง
และอาวุธ ทําการโฆษณาชวนเชื่อทั้งวาจาและหนังสือให
ประชาชนตอตานรัฐบาล  รัฐบาลไดดําเนินการยื่นฟองนาย
อามีนตอศาลทหารที่กรุงเทพฯ   อยางไรก็ตาม ในระหวาง
การพิจารณาคดี คณะรัฐมนตรีไดมีมติถอนฟองเสียเพื่อผล
ทางการเมืองบางอยาง นายอามีน   โตะมีนาจึงเดินทาง
กลับจังหวัดปตตานีในป พ.ศ. 2508 และยุติบทบาททาง
การเมืองในที่สุด  อยางไรก็ตาม นองชายของนายอามีน 
โตะมีนา  คือนายเดน   โตะมีนาก็ไดสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปตตานีแทนและไดรับการ
เลือกตั้งเรื่อยมาจนกระทั้งถึงปจจุบัน 

ที่มา : ประยรูศักดิ์  ชลายนเดชะ, มุสลมิในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลาง
อิสลามสายสกุลสุลัยมาน , 2539), 62- 63; ขจัดภัย บุรุษพฒัน, ไทยมสุลิม (กรุงเทพฯ: แพร
พิทยา,2519) 252 – 266; คณะกรรมการประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุในคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่งในวโรกาสพระราชพธิีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542, จังหวัดปตตาน ี  ( กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2542), 222 - 224. 
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พี่นองทั้งหมด 9 คน นายเจริญ สืบแสง สําเร็จการศึกษาประโยคครูมูล จากโรงเรียนประจํามณฑล
ปตตานี  (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ) เมื่อ พ.ศ. 2460 แลวไปศึกษาตอที่กรุงเทพฯ สําเร็จเปนแพทย
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2466 เปนแพทยเหมือนบิดาและพี่ชาย รับราชการในกรม
สาธารณสุขเปนแพทยสํารองอยูปกวา ๆ จึงไดบรรจุเปนแพทยหลวงประจําจังหวัดปตตานี เมื่อ 
พ.ศ. 2468 จนถึง พ.ศ. 2473 ก็ไดยายไปรับตําแหนงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ในปนี้นาย
แพทยเจริญ  สืบแสงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน ขุนเจริญวรเวช ในป พ.ศ. 2477 ตองยาย
ไปประจํากรม และยายกลับปตตานีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 และไดเขาสูวิถีทาง
การเมืองตั้งแตนั้นมา โดยในป พ.ศ. 2479 ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปตตานี ในป 
พ.ศ. 2489 ไดลาออกจากเทศบาลเพื่อสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปตตานี ซึ่งใน
สมัยนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเพียงคนเดียวปรากฏวาขุนเจริญวรเวช ไดรับการเลือกตั้งในป
นั้น 

การเมืองในชวงนั้นมีการปฏิวัติ  รัฐประหาร  และยุบสภากันบอยครั้ง และมีการเลือกตั้ง
ใหมในระยะเวลา 3 ป คือตั้งแต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึง 4 คร้ัง โดยที่ขุนเจริญเวชไดลงสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้งและได
ทุกครั้งเชนกัน ป พ.ศ. 2492 นายเจริญไดรวมกับบุคคลอื่นกอต้ังขบวนการสันติภาพประมาณ 
พ.ศ.2495 โดยไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการ และถูกจับในฐานะขบถสันติภาพ โดยถูก
กลาวหาวามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต ถูกคุมขังนานถึง 5 ป ไดรับการนิรโทษกรรม เมื่อ พ.ศ. 
2500 และไดรับการเลือกตั้งอีกเชนเคย แตมีการยุบสภาอีกในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2501 คราวนี้
ขุนเจริญเวชถูกจับอีกในขอหาเดิมถูกคุมขังอีก 5 ปในป พ.ศ. 2506 ขุนเจริญวรเวชไดรับอิสรภาพ
อีกครั้งหนึ่ง จึงกลับปตตานีและไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปตตานีติดตอมาจนถึง ถึง
แกกรรมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 25123  

  การที่นายเจริญ สืบแสงไดรับการเลือกตั้งในชวง พ.ศ. 2489-2491 เปนประเด็นที่
นาสนใจ เนื่องจากนายเจริญ  สืบแสงนับถือศาสนาพุทธซึ่งในชวงเวลาทีผานมาผูทีไดรับการ
เลือกตั้งเปนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามและประเด็นที่นาสนใจประเด็นหนึ่งก็คือนายเจริญ  สืบ
แสงเปนเพื่อนกับหะยีสุหลงและไดรับความชวยเหลือจากหะยีสุหลงจึงได รับเลือกตั้งเปน

                                                           
3คณะกรรมการประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542, จังหวัดปตตานี  ( กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 223 - 224. 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีก็เปนไดและอาจมีปจจัยหลายประการที่อธิบาย
ปรากฏการณนี้ได ประการแรก ในระยะแรกที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกจากจังหวัด
ปตตานียังปนกันระหวางชาวไทยพุทธ และชาวมุสลิมนั้น เนื่องจากมีผูสมัครเปนชาวไทยมุสลิม
หลายคน และมาจากหลายพรรคการเมือง จึงเปนเหตุใหคะแนนกระจัดกระจาย ไมรวมอยูที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ผลการเลือกตั้งที่ออกมาจึงไมเปนการผนึกกําลังของชาวไทยมุสลิมอยางจริงจัง 
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเฉพาะของชวงเวลานั้นอีก 2 ประการ ไดแก การที่การเลือกตั้งในพ.ศ. 2489 
เปนการเลือกตั้งในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลงใหมๆ ซึ่งประชาชนไดรับความ
ยากลําบากจากเศรษฐกิจที่ตกต่ํา จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหนายเจริญ สืบแสง ซึ่งมีแนวคิดสังคม
นิยมไดรับการสนับสนุน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ นายเจริญ สืบแสงไมใชคนหนาใหมสําหรับ
ทองถิ่นนี้ แมวาจะไมไดเปนผูนํามุสลิม เขามีฐานการเมืองในระดับเทศบาลเมืองมากอนแลว 
เปนไปไดวาในการเลือกตั้งระยะแรกๆที่ชาวชนบทอาจไมไดเขารวมมากเทาที่ควร ฐานเสียงจริงๆ
จะอยูที่เขตเมืองซึ่งเปนเขตที่นายเจริญสืบแสงมีผลงานอยู  อยางไรก็ตาม นายเจริญมีโอกาสเปน
ตัวแทนและทําผลงานใหชาวปตตานีอยูไดเพียงระยะสั้นๆ เพราะ ถูกจับในฐานะขบถสันติภาพ 
(การกระทําอันเปนคอมมิวนิสต) ในป 2495 ดังที่ไดกลาวแลว 
 จากที่กลาวมาแลวในขางตน จะเห็นไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดปตตานี 
สวนมากจะสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของจังหวัดปตตานีจะเปนบุคคลสืบเชื้อสายของเจาเมืองเกา ซึ่งไดแก ตระกูลอับดุลบุตร  ตระกูล
พิพิธภักดี ซึ่งสืบเชื้อสายจากเจาเมืองยะหริ่ง  หรือเปนตระกูลของบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในฐานะ
ผูนําทางศาสนาคนสําคัญของปตตานีซึ่งไดแก ตระกูลโตะมีนา  ผูที่ไดรับเลือกมักจะไดรับเลือกอยู
เสมอ  ในชวงกอนทศวรรษ 2490 เชื้อชาติและศาสนาดูจะไมเปนปจจัยสําคัญในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตหลังจากนั้นจะเห็นไดชัดวาผูที่ไดรับเลือกมีแตชาวมุสลิมเทานั้น 
เปนไปไดวา เหตุการณวุนวายในชวงทศวรรษ 2490 ตั้งแตจับกุมหะยีสุหลง บินอับดุลกาเดรใน
พ.ศ. 2491การจลาจลที่เรียกวากบฏดุซงยอในปเดียวกัน และการหายตัวไปของหะยีสุหลงใน พ.ศ. 
2497 ทําใหชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีนอกจากจะไมพอใจรัฐบาลมากขึ้นแลวยังมีความสํานึกถึง
การแบงแยกทางเชื้อชาติและศาสนามากขึ้นอีกดวย จึงทําใหโอกาสที่ผูสมัครที่ไมไดนับถือศาสนา
อิสลามมีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งนอยมากหรือไมมีเลย  หลัง พ.ศ. 2516 ซึ่งอํานาจของรัฐบาล
ทหารถูกลมล างไป  และพรรคการเมืองมีบทบาทมากขึ้ น  จะเห็นการ เปลี่ ยนรุ นของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือก ซึ่งแมจะมีการสืบทอดทายาททางการเมืองของตระกูลอับ
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ดุลบุตร พิพิธภักดีและโตะมีนา แตก็มีนักการเมืองรุนใหมเสริมเขามาดวย เชนนายสุดิน ภู
ยุทธานนทซึ่งเปนนักธุรกิจ เปนตน 
 
 4.2 บทบาทของผูนํามุสลิมภายใตนโยบายของรัฐในการแกปญหาชายแดนภาคใต  

       พ.ศ. 2488-2516 
 บทบาทของผูนํามุสลิม โดยเฉพาะกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงพ.ศ. 2488-
2516 นั้นกลาวไดวามีอยูนอยมาก และสังเกตไดวาผูที่มีบทบาทมากในการตอตานรัฐบาลหรือ
เรียกรองความเปนธรรมใหแกชุมชนมุสลิมจะถูกเพ็งเล็งจากรัฐบาล  ถูกจับและตองถอนตัวจาก
การเมืองในที่สุด  ที่เปนเชนนี้เปนเพราะวา การดําเนินนโยบายของรัฐบาลตอปญหาชายแดน
ภาคใตในชวงนี้นั้นกระทํา 2 ดานพรอมกันไป ในทางหนึ่ง รัฐบาลดําเนินนโยบายที่นักวิชาการบาง
ทานเรียกวาเปนนโยบายประสมประสาน4 หรือนโยบายการสรางบูรณาการทางการเมืองและการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม5เนนการผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมใหมีความสํานึกในการเปนพลเมือง
ไทย แตในขณะเดียวกันก็มีลักษณะประนีประนอมยอมรับและสนับสนุนความเปนลักษณะเฉพาะ
ในดานศาสนาสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลจะตอบโตตอส่ิงที่
รัฐบาลเห็นวาเปนการเคลื่อนไหวที่จะสงผลกระทบกระเทือนตอความเปนปกแผนภายในและ
เอกภาพของประเทศดวยการปราบปรามอยางรวดเร็วและรุนแรง ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของ
ชาวมุสลิม ทั้งในกรณีของการยื่นขอเสนอเรียกรอง หรือการชุมนุมที่อาจกลายเปนการจลาจล 
รัฐบาลจะตอบสนองตอความเคลื่อนไหวดังกลาวดวยความพยายามผอนปรนนโยบายดาน
วัฒนธรรมและการจับตาดูผูนําที่ทําการเคลื่อนไหวไปพรอมๆกัน หากเห็นวาผูนําผูใดนาจะเปนภัย
ตอรัฐหรือตอตานรัฐ รัฐบาลก็พรอมที่จะจับกุม นอกจากนั้น บรรยากาศทางการเมืองในชวงตั้งแต
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึง พ.ศ. 2516 ก็เปนบรรยากาศที่เต็มไปดวยความไมไววางใจซึ่ง
กันและกัน มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นบอยคร้ัง และมีปญหาความมั่นคงอันเกิดจากความ

                                                           
 4สุรินทร  พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิมในประเทศไทย
สมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2525 ), 1 - 21. 
 5อุทัย  ดุลยเกษม, “บทบาทการศึกษากับกระบวนการทางการเมืองกรณีชาวมุสลิมเชื้อ
สายมลายู,” ใน จุลสารแลใต (ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2535), 
58 - 62. 
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เคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสตในประเทศไทย  ในสภาวการณเชนนี้ ผูนําที่มีความคิดเปน
กลางและพรอมที่จะดําเนินงานกับรัฐบาลจะมีโอกาสดําเนินบทบาทไดนอย  ขณะที่กลุมผูตอตาน
จะปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
  4.2.1 ผูนํามุสลิมกับการดําเนินงานของรัฐบาล พ.ศ. 2488-2500 
  ในปที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง คือพ.ศ. 2488 ชาวมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใตตองเผชิญกับนโยบาย “รัฐนิยม” และ”การสรางความเปนไทย” ของจอมพล ป. พิบูล
สงครามมาแลวถึง 6 ป คือเร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2482 ผูนําชาวมุสลิมไดยื่นเรื่องราวรองทุกขแตไมไดรับ
ความสนใจจากรัฐบาลเทาใดนัก ตัวอยางเชน ในพ.ศ. 2487 นายอดุลย  ณ สายบุรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสยื่นเรื่องราวรองทุกขตอนายกรัฐมนตรี กลาววาขาหลวง
จังหวัดปตตานีกระทําการรุนแรงตอชาวไทยมุสลิมดวยการบังคับใชพระราชบัญญัติวัฒนธรรม เปน
เหตุใหเกิดความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและศาสนา เขาไดเรียกรองใหมีการไตสวนหาทางแกไขที่
เหมาะสมเพื่อปลอบขวัญของประชาชนชาวไทยมุสลิม   แตเลขานุการนายกรัฐมนตรีไดตอบไป
วา กระทรวงมหาดไทย     ไดสอบสวนแลว และพบวา  การกระทําของขาหลวงเหมาะสมและ
ถูกตองดีแลว กับทั้งมิไดทําใหเกิดความไมสงบหรือความยากลําบากใดๆ แกประชาชนในพื้นที6่ 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวานโยบายรัฐนิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดังกลาวมีลักษณะ
แข็งกราวและเรงรัดใหชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนไทยโดยไมคํานึงถึงเงื่อนไข
ตาง ๆ ทั้งทางประวัติศาสตร ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 
 ในเดือนสิงหาคม 2487 จอมพล ป. พิบูลสงครามตองลาออกจากการเปน
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพลเรือนก็ไดเขาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง มีนายควง อภัยวงศเปน
นายกรัฐมนตรี  นายอดุลย  ณ สายบุรีก็ไดมีจดหมายรองเรียนตอรัฐบาลยืนยันความจําเปนที่
รัฐบาลตองแกไขนโยบายเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมเพื่อหลีกเลี่ยงความไมสงบที่อาจเกิดขึ้นไดในสี่
จังหวัดชายแดนภาคใต แตก็ไมปรากฏวาจดหมายของเขาไดรับคําตอบจากรัฐบาล นายอดุลย ณ 
สายบุรีจึงไดออกเดินทางไปพํานักในรัฐลันตัน สหพันธรัฐมลายูใน พ.ศ. 2488 และดําเนินการยื่นคํา
รองไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษบรรยายถึงความทุกขยากของชาวมุสลิม

                                                           
  6ปยนาถ  บุนนาค,นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต(พ.ศ. 2475-2516) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 105. 
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และขอใหชวยปลดปลอยพวกตนใหพนจากอํานาจของไทย7 การรองขอดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากทั้งคนมุสลิมบางกลุมในประเทศไทยและคนมลายูในสหพันธรัฐมลายู ประกอบกับ
ขณะนั้นกําลังมีการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของพวกชาตินิยมเชื้อสายมลายูในอาณานิคมของ
อังกฤษและฮอลันดาอยูแลว จึงนําไปสูความตองการจะรวมประชาชาติมลายูเขาดวยกัน 
 ความไมพอใจของชาวมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อ
ประเทศไทยตองประสบภาวะเศรษฐกิจในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสงผลกระทบถึงดินแดนภาคใต
ของไทย ทําใหตองเผชิญปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดภาวการณขาดแคลนขาว 
จนกระทั่งมีการลักลอบคาขาวระหวางพรมแดนไทย - มลายู รวมทั้งมีการฉอราษฎรบังหลวงของ
ขาราชการในทองถิ่นดวย ในชวง พ.ศ. 2488 นี้ รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค เขาบริหารประเทศได
เปลี่ยนแปลงมาใชนโยบายผอนปรนมากยิ่งขึ้น โดยแสดงใหเห็นความพยายามที่จะแกไขความ
เดือดรอนตาง ๆ ของชาวไทยมุสลิมอยางจริงจัง ทั้งนี้เพราะรัฐบาลตองการลดกระแสความขัดแยง
ที่อาจนําไปสูการแบงแยกดินแดนได  รัฐบาลตระหนักถึงเหตุการณที่กําลังเลวรายลงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพราะมีการรณรงคเพื่อเอกราชของปตตานีของพวกชาตินิยมมลายูดวย การขอ
ความชวยเหลือจากอังกฤษ  ประกอบกับการที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเปนปฏปิกษตอ
ฝายพันธมิตรและตองถูกบีบบังคับจากฝายพันธมิตรใหคืนดินแดนตามแนวแมน้ําโขงใหแกฝร่ังเศส 
ดังนั้นจึงอาจทําใหรัฐบาลไทยเกรงวาจะตองยกจังหวัดชายแดนภาคใตใหแกอังกฤษซึ่งจะทําให
การแบงแยกดินแดนดังกลาวออกจากไทยประสบผลสําเร็จ  ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลามพุทธศักราช 2488 เพื่อใหความ
ชวยเหลือคุมครองและอุปถัมภในกิจการศาสนาของชาวไทยมุสลิม  พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหมี
การจัดตั้งสถาบันขึ้นหลายระดับ เพื่อทําหนาที่เชื่อมประสานระหวางประชาคมมุสลิมกับรัฐบาล 
ประกอบดวยสถาบันตาง ๆ คือ ตําแหนงจุฬาราชมนตรี สถาบันการศึกษาที่เปนของมุสลิมโดย
แทจริงภายใตการบริหารของชาวมุสลิมเอง คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดสําหรับจังหวัดที่มีประชากรผูนับถือศาสนาอิสลามอยูมาก8 

                                                           
  7นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521),13. 
 8โปรดดูรายละเอียดใน  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม 
พุทธศักราช 2488, ราชกิจจานุเบกษา เลม 62, ตอนที่ 26 (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2488.) :1182. 
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 ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จุฬาราชมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติราชการแทนพระองค
เกี่ยวกับการที่จะทรงอุปถัมภศาสนาอิสลาม ปรากฏวาผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนจุฬาราชมนตรี      
คนแรกคือนายแชม พรหมยงค ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในสวนกลาง สวน
สถาบันการศึกษานั้น รัฐบาลใหตั้งชื่อสถาบันนี้วา อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย มีการกําหนด
หลักสูตรทางศาสนาอิสลามไวดวย ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้จะไดรับพระราชทาน
ทุนการศึกษาไปประกอบพิธีฮัจยและศึกษาเพิ่มเติม ณ เมืองเมกกะ การมีสถาบันการศึกษานี ้ เพือ่
จูงใจใหชาวไทยมุสลิมที่ยังลังเลใจในการสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
หมดความลังเลใจ สําหรับคณะกรรมการอิสลามทั้งสองคณะนั้น มีหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐบาลและ
กรรมการจังหวัดในขอราชการที่เกี่ยวเนื่องกับชาวมุสลิมโดยตรง โดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดวาการ
แตงตั้ งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนั้นให เปนไปตามคําแนะนําของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ขอกําหนดดังกลาวมีผูวิจารณวาเปนหลักประกันวาผูนําทาง
ศาสนาคนใดทีเจาหนาที่ของรัฐไมมีความไววางใจจะไมไดรับการแตงตั้งและจะไมมีบทบาทในการ
ใหคําปรึกษากําหนดนโยบาย9 
 นอกจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม
พุทธศักราช 2488 แลว รัฐบาลยังไดออกประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลาม
ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พุทธศักราช 2489 ทั้งนี้เปนการใหสิทธิ์ในเรื่อง
กฎหมายที่ไดถูกริดรอนไปในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามคืนแกชาวไทยมุสลิม ตอมาใน พ.ศ. 
2490 รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามขึ้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการ
ดูแลรักษาทํานุบํารุง และปองกันกรณีพิพาทเรื่องทรัพยสินของมัสยิด เนื่องจากเมื่อที่ดินมีราคา
สูงขึ้น มัสยิดมีทรัพยสินมาก มีการเบียดบังเอาทรัพยสินของมัสยิดไปใชสวนตัว มีการฟองรอง
กลาวโทษกันมากขึ้น แตก็เปนการยากที่จะตัดสินขอพิพาทเพราะไมมีระเบียบขอบังคับและ
ผูรับผิดชอบ จึงตองมีการตราพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้น10อยางไรก็ดี  พระราชบัญญัติเหลานี้ถูก

                                                           
 9สุรินทร  พิศสวุรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมสุลมิในประเทศไทย
สมัยรัตนโกสนิทร (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 11. 
 10โปรดดู พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490, ราชกิจจานุเบกษา เลม 64, ตอน
ที่ 41 (2 กันยายน 2490); สงคราม  ชื่นบาล, การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต, 101; รุง  แกวแดง, “ทัศนคติของโตะครูตอการปรับปรุงปอเนาะเปนโรงเรียน
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มองจากผูนําชาวไทยมุสลิมในพื้นที่วาเปนการกาวกายในประชาคมมุสลิม และไมไดรับความ
รวมมือจากผูนําทางศาสนาสวนใหญ ความรูสึกเปนปฏิปกษตอนโยบายของรัฐบาลจึงสะสมพอก
พูนขึ้นเรื่อย ๆ11 
 แมรัฐบาลจะใหความสนใจในการทํานุบํารุงอิสลามมิกชนดวยการออกพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว แตชาวไทยมุสลิมก็ยังปรารถนาที่จะไดรับสิทธิในการปกครอง
ตนเอง ดังนั้น ในพ.ศ. 2489 กลุมชาวไทยมุสลิมภายใตการนําของหะยีสุหลง จึงไดยื่นคํารอง 7 ขอ 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นดัง
รายละเอียดที่ไดกลาวมาในบทที่แลว ขอเรียกรองนี้ไมไดรับการตอบสนองจากรัฐบาลและยังเปน
สาเหตุทําใหหะยีสุหลงถูกเพงเล็งวาตองการแบงแยกดินแดนอีกดวย ในครั้งนี้ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของปตตานีก็ไดแสดงบทบาททางการเมืองของตนเพื่อสนับสนุนขอเสนอของหะยีสุหลง  
นายเจริญ  สืบแสง ไดตั้งกระทูถามนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องขอเรียกรอง 7 ประการ ของหะยีสุหลงใน
ที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2489 วา 

 
หลักการที่นั่นนับถือคัมภีรโกหราน (อัลกุราอาน)เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติตามพระ

คัมภีรและสิทธิของตน การที่ประกาศใชประมวลกฎหมายบรรพ 5 และบรรพ 6 ซึ่งวาดวย
ลักษณะผัวเมียและมรดกเปนการตัดเสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติตามลัทธินี้...
ทั้งนี้เปนการบีบคั้นจิตใจของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม...ขาพเจาใครขอความ
ปรารถนาดีวารัฐบาลมีนโยบายในการปกครอง 4 จังหวัดชายแดนภาคใตใหคลายความบีบ
คั้นและกลับคืนมาถึงเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไมประการใด12 

 
ในอีก 2 ปตอมา นายเจริญ สืบแสงถูกจับในขอหามีแนวคิดอันเปนคอมมิวนิสตและขอหากบฏ
สันติภาพ การจับกุมในเวลาตอมาจะเกี่ยวของกับการที่นายเจริญ สืบแสงซึ่งเปนเพื่อนสนิทของ
หะยีสุหลงใหการสนับสนุนขอเรียกรองของชาวมุสลิมดวยหรือไมนั้น  ไมมีหลักฐานยืนยันในขอนี้ 
                                                                                                                                                                      
ราษฎรสอนศาสนาอิสลาม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรปการศึกษา, 2511),126. 
 11สุรินทร   พิศสุวรรณ, นโยบายประสมประสานชาวมาเลยมุสลิม (กรุงเทพฯ : 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525),17. 

     12สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา, รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 4 
(สมัยสามัญ), สมัยที ่2 ชุดที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี). 186. 
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  ผูนําอีกทานหนึ่งซึ่งใหความเห็นตอรัฐบาลคือพระพิพิธภักดี (ตนกูอับดุลบุตร)    
ขาราชการบํานาญชาวไทยมุสลิมผูเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนฯ ปตตานีในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2480 
และ พ.ศ. 2481 ซึ่งถือวามีน้ําหนักเพราะตระกูลอับดุลบุตรทํางานรวมมือกับรัฐมาดวยดีโดยตลอด 
พระพิพิธภักดีแนะนําใหรัฐบาลยอมตามขอเรียกรองของหะยีสุหลงและพรรคพวกเพื่อเปนการตัด
ไฟแตตนลมไมใหลุกลามบานปลายตอไป13 ซึ่งนายควง อภัยวงศ นายกรัฐมนตรีคนใหมก็รับวาจะ
ดําเนินการตามขอเรียกรองบางขอเพื่อเอาใจชาวไทยมุสลิม รัฐบาลตั้งใจจะแกไขกฎหมายให
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม เชน ยอมใหโรงเรียนหยุดในวันศุกรยอมใหมี
การสอนภาษามลายูไดในโรงเรียนชั้นประถมของสี่จังหวัดภาคใต เปนตน และมีแผนการที่จะรับครู
ชาวไทยมุสลิมในปการศึกษาตอไป นอกจากนี้ไดมีการโยกยาย ขาราชการปกครองของสี่จังหวัด
และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องที่เกี่ยวของกับเมืองทั้งสี่โดยเฉพาะ แตการปรับปรุง
ดังกลาวก็มิไดทําใหปญหาการปกครองชาวไทยมุสลิมผอนคลายลง เนื่องจากการกระทําของ
รัฐบาลเชนนั้นถูกมองวามิใชการแกปญหาที่เห็นผลรวดเร็วและเปนเรื่องเล็กนอยมากในสายตา
ของชาวไทยมุสลิม14  
  ในวันที่ 10 มกราคม 2491 รัฐบาลไดจับกุมหะยีสุหลงและพวกอีก 3 คน และตั้งขอหายุยง
ใหมีการเคลื่อนไหวเพื่อแบงแยกดินแดน15รัฐบาลหวังวาการจับกุมหะยีสุหลงและพวกจะทําให
ขบวนการปตตานีไมอาจขยายตัวออกไปไดอีก และตองตกอยูในสภาพโดดเดียว ภายหลังจาก
จับกุมดังกลาวผูนําชาวไทยมุสลิมปตตานีกลุมหนึ่งไดหนีไปอยูที่มาเลเซีย และกลาวหาวาไทย
กําลังทําการกวาดลางพวกมุสลิม16 ขณะเดียวกัน พวกหัวรุนแรงในปตตานีและนราธิวาสได
                                                           

           13The Straits Times, 18 December 1947, อางถึงใน อิบรอน  มะลูลีม, วิเคราะห
ความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ( กรุงเทพฯ : อิสลามอาคาเดมิค, 2538), 156. 
 14นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมสุลมิในสี่จงัหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 17. 
                15Malaya tribrune, 11 - 12 March 1948, อางถึงใน อิบรอน  มะลูลีม, วิเคราะหความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : อิสลามอาคาเดมิค, 2538),166-167. 
     16Straits Echo, 16 February 1948, อางถึงใน อิบรอน  มะลูลีม, วิเคราะหความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : อิสลามอาคาเดมิค, 2538), 158. 
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เรียกรองใหมีการรวมสี่จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยเขากับสหพันธรัฐมาเลเซียที่เพิ่งสถาปนาขึ้น
17มีการแจกจุลสารและใบปลิวโฆษณาชักชวนชาวไทยมุสลิมทั่วไปใหสนับสนุนขอเรียกรอง
ดังกลาว เมื่อรัฐบาลไดขาววาพวกแบงแยกดินแดนกําลังโฆษณาชวนเชื่ออยางกวางขวางรัฐบาล
จึงรีบสงพระยารามราชภักดี ขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวงมหาดไทยไปสอบสวนเรื่องราวยัง
ทองที่ที่เกิดเหตุการณ หลังจากนั้นสองสัปดาหพระยารามราชภักดีก็แถลงวาพวกแบงแยกดินแดน
มิไดรับความสนับสนุนจากประชาชนโดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลไดดําเนินการแกไขความ
เดือดรอนตาง ๆ เชน การเพิ่มอัตราการปนสวนขาวมากขึ้นเปนตน18แมกระนั้นเหตุการณในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตก็ยังไมอยูในความสงบรัฐบาลจึงตองสงเจาหนาที่ตํารวจไปเพิ่มเติมยังที่
เกิดเหตุ และมีคําสั่งใหทหารเตรียมพรอม   
   ในระหวางนั้นนอกจากรัฐบาลจะเผชิญปญหาการกอความยุงยากของพวกกบฏเพื่อ
แยกดินแดนชาวมุสลิมแลว ยังถูกโจมตีจากการประโคมขาวของบรรดาสื่อมวลชนในประเทศและมี
การรองเรียนไปยังองคการสหประชาชาติใหสงกรรมการมาสืบสวนเรื่องราวโดยเร็วที่สุดดวย19

สถานการณจากภายนอกซึ่งมีทั้งการกลาวโจมตีรัฐบาลไทยและการดําเนินการเคลื่อนไหวจาก
กลุมตางๆ ในประเทศเพื่อนบาน ทําใหรัฐบาลนายควง  อภัยวงศ จําตองดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 
โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2491 เมื่อมีการอภิปรายในเรื่องนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได
ยอมรับวามีความไมสงบในหมูชนมุสลิมทางภาคใต ไดมีกลุมตาง ๆ และบุคคลบางคนเสนอ
รายงานเกี่ยวกับสถานการณดังกลาว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นวารายงานสวนใหญไดรับการขยาย
ความอยางมากจากกลุมผลประโยชน และมักเปนไปในเรื่องการแยกดินแดนจนเกินไป ประกอบ

                                                           
                 17Sunday Times, 1 Februray 1948, อางถึงใน อิบรอน  มะลูลีม, วิเคราะหความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : อิสลามอาคาเดมิค, 2538), 158. 

           18straits Echo, 19 February 1948, อางถึงใน อิบรอน  มะลูลีม, วิเคราะหความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุมมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : อิสลามอาคาเดมิค, 2538),161 
 19Straits Echo, 16 February 1948 , The Sytraits Times, 16 February, 2 March 
1948 , Malay Mail, 5 March 1948 , The Straits Times, 5 - 6 March 1948, อางถึงใน ปยนาถ  
บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
(พ.ศ. 2475-2516) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546),105. 
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กับเมื่อคํานึงถึงเสียงสะทอนใหญที่จะเกิดขึ้นตามมา รัฐบาลจึงตองพิจารณารายงานและปญหา
ดังกลาวอยางละเอียดถี่ถวนและดวยความระมัดระวังอยางยิ่งกอนที่รัฐบาลจะดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดลงไป20 นอกจากถูกกระตุนจากภายนอกประเทศดังกลาวแลว รัฐบาลยังถูกกระตุน
จากหนังสือพิมพภายในประเทศใหลงมือปฏิบัติการในทางที่จะกอใหเกิดความสงบขึ้นโดยทันที
ดวย ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงตอบสนองดวยการยืนยันวาจะใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาอยางเตม็ที ่
และใหคําสัญญาวาจะปฏิรูปบริเวณที่เกิดปญหา  พรอมกับจะแตงตั้งชาวไทยมุสลิมที่มีคุณสมบัติ
เปนที่นานับถือไปเปนขาหลวงพิเศษทําหนาที่ปรึกษาดานกิจการศาสนาแกเจาหนาที่ในพื้นที่
ดังกลาว นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไดแสดงความตั้งใจใหปรากฏวาจะแตงตั้งบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการอิสลามแหงประเทศไทยสืบตอจากนายแชม  พรมยงค  ซึ่งไดหลบหนี
ออกนอกประเทศ21 อยางไรก็ดีรัฐบาลของนายควง  อภัยวงศ ก็ไมอาจดําเนินการตามนโยบายได
โดยตลอด เพราะวา ตองถูกบีบบังคับใหลาออกจากการเปนรัฐบาลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2491 
เพื่อหลีกทางใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขามาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง22 
  จอมพล ป. พิบูลสงครามไดเขาเปนนายกรัฐมนตรีชวงที่ 2 ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 
2491 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 เปนเวลา 9 ปเศษ  เกี่ยวกับปญหาการปกครองชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามชวงที่สองคงไดตระหนักถึงผลรายที่
ไดรับการดําเนินนโยบายเรงรัดชาวมุสลิมใหเปนไทยอยางรวดเร็วจนเกินไปของชวงแรก ดังนั้นใน
คราวนี้รัฐบาลจึงดําเนินนโยบายผอนปรนตอชาวไทยมุสลิมดังจะเห็นไดจากการตั้งนายอับดุลลา 
หลังปูเตะ ชาวไทยมุสลิมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูลและเปนชั้นหลายของรายาแหงสตูล
ใหเขารวมในคณะรัฐบาลชุดใหมในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  นับเปนชาว
ไทยมุสลิมคนแรกที่ไดกาวขึ้นมาสูตําแหนงผูปกครองในระดับรัฐมนตรี  และเปนที่หวังกันวา
อิทธิพลของเขาจะชวยรัฐบาลแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตได23 

                                                           
 20นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต ( กรุงเทพฯ : 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย,2521), 26. 
 21เร่ืองเดียวกัน, 25 - 26. 
                 22ปยนาถ บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต(พ.ศ. 2475-2516) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 128. 

     23นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 34 - 44. 
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 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม   ชุดใหมนี้กลับใหความสําคัญกับปญหาสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยมีนโยบายเฉพาะเจาะจง  4 ประการ24 
 1.  รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
การปกครองสี่จังหวัดภาคใต  คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาลในการ
พิจารณาปรับปรุงการปกครองในสี่จังหวัดภาคใต 
 2.  รัฐบาลจะพยายามจัดรูปแบบการปกครองใหเขากับธรรมเนียมประเพณีของ "ชาว
ไทยอิสลาม" เทาที่สามารถจะทําได ส่ิงที่รัฐบาลแถลงและกําลังกระทําอยูคือการปรับปรุงตัว
ขาราชการฝายปกครองใหเหมาะสมและรักษาความสงบดวยการปราบปรามโจรผูรายโดยสงกําลัง
ตํารวจและทหารไปรวมมือกับเจาหนาที่ฝายปกครอง  สําหรับเร่ืองที่รัฐบาลแถลงวาจะไดกระทําใน
โอกาสตอไปคือการใหส่ีจังหวัดภาคใตหยุดราชการในวันศุกรเพื่ออนุโลมใหเขากับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวไทยมุสลิม และกําลังจะตั้งจุฬาราชมนตรีเพื่อประสานงานกับฝายปกครอง 
 3.  รัฐบาลจะไดจัดการปรับปรุงระเบียบการศึกษาในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยจะ
ใหมีการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล 
 4. รัฐบาลจะไดพยายามอุดหนุนสงเสริมกิจการทางศาสนาอิสลามโดยการจัดตั้ง
งบประมาณชวยเหลือในการสรางสุเหราประจําจังหวัด 

 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  บริหารประเทศไดเพียง  17 วัน  โดยยังมิทันที่จะได
ปฏิบัติตามนโยบายขางตนก็เกิดเหตุการณรุนแรงระหวางตํารวจกับชาวมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส
เรียกวา กบฎดุซงยอ ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากความไมพอใจที่สะสมอยูในใจของชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องมาจากการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมของขาราชการในสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  ตั้งแต พ.ศ. 2487 - 2491. 
 ภายหลังจากกบฏดุซงยอ  นโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ตอชาวไทย
มุสลิมมีลักษณะเดนอยู  3 ประการ  คือ 25 
 1.  การปรับความเขาใจกับชาวมลายูในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต  นโยบายนี้เกิดจาก
การชี้แนะของพระยาสมันตรัฐบุรินทร (ตุย บินอับดุลลาห)  วุฒิสมาชิกซึ่งเปนชาวไทยมสุลิมจงัหวดั

                                                           
 24เร่ืองเดียวกัน, 59 - 61. 
 25อิบรอม  มาลูลีม, วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย: กรณีศึกษากลุม
มุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอิสลามมิคอะคาเดมี, 2537), 148 
- 151. 
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สตูลเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2491  ทานกลาววาการที่ราษฎรสี่จังหวัดภาคใตอพยพหลบหนี
ไปอยูในสหพันธรัฐมลายูเปนจํานวนมากหลังจากการกบฎดุซงยอทําใหบานเมืองไรนาของคน
เหลานั้นวางเปลา  ควรที่จะไดหาทางดึงคนเหลานี้กลับมาถิ่นเดิมเพราะกําลังถึงฤดูการทําไรนา  
และในประเด็นสําคัญพระยาสมันตรัฐบุรินทรเวลานี้มีหนังสือพิมพทั้งในและนอกประเทศกลาวถึง
เหตุการณตาง ๆ ในจังหวัดเหลานี้เกินความจริงไปมาก  เปนเหตุใหราษฎรเขาใจผิดโดยเฉพาะ 4 
จังหวัด  รัฐบาลไดจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อคอยแกขาวเหลานี้เพื่อเพิ่มความเขาใจอันดีตอกันรัฐบาล
จึงจัดตั้ง  "คณะกรรมการปรับความเขาใจส่ีจังหวัดภาคใต"  ซึ่งมีนายเจะ  อับดุลลาห  หลังปูเตะ  
รัฐมนตรีส่ังราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกรรมการ มีพระยาสมันตรัฐบุรินทร วุฒิสมาชิก
หลวงอรรถพรพิศาล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปตตานีเปนกรรมการรวมการดําเนินงานครั้ง
นี้เปนที่หวังในวงการรัฐบาลวาจะเปนพื้นฐานในการวางแผนหาแนวทางปรับปรุงบริหารราชการใน
ส่ีจังหวัดภาคใตเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชาวมลายูมุสลิม 
 2. ความสอดคลองตอพฤติกรรมของชาวไทยมุสลิมเปนวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลปฏิบัติการ
เพื่อปองกันความไมสงบที่อาจจะเกิดขึ้นอีก  แมแตผูที่เดินทางไปแสวงบุญ  (ฮัจญ)  ณ เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบียเชนกัน  ทั้งนี้เพื่อปองกันการถูกยุยงปลุกปนจากชาวมุสลิมของประเทศอื่น  
เพราะการทําพิธีฮัจนเปนการรวมกลุมกันของชาวมุสลิมทั่วโลก อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ยังมี
จุดมุงหมายเพื่อสืบดูวามุสลิมถูกรัฐบาลไทยกวดขันมากขึ้นเมื่อมีขาววาสหพันธรัฐมลายูไดรับเอก
ราชจากอังกฤษเพราะมีขาวความเคลื่อนไหวติดตอกันระหวางชาวไทยมุสลิมฝงไทยกับสหพันธรัฐ
มลายูคอนขางถี่ข้ึนเมื่อปลายป 2496 
 3.  การเรงรัดเพื่อปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะสี่จังหวัดชายแดนภาคใตที่แถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2491 ซึ่งยังไมไดลงมติก็เกิดกบฏดุซงยอขึ้นกอน สําหรับนโยบายตาง ๆ 
ซึ่งเกี่ยวของกับการปกครอง การศึกษา ศาสนา ไดถูกนํามาปฏิบัติ 
  อยางไรก็ตาม ความรูสึกแปลกแยกและความตองการแยกดินแดนของผูนําไทยมุสลิม
ยังคงมีอยูและแสดงใหปรากฏเปนครั้งคราว26 ซึ่งรัฐบาลก็ไดพยายามระงับเหตุการณไมใหลุกลาม
ขยายตัวตอไป ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามดําเนินนโยบายสงเสริมชาวไทยมุสลิมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตในดานตางๆ โดยเฉพาะดานศาสนา และวัฒนธรรม การแสดงของรัฐบาล
ดังกลาวขัดตอสภาพความเปนจริงที่ผูนําชาวมุสลิมยังคงถูกคุกคาม และในพ.ศ. 2497 หะยีสุหลง

                                                           
      26นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : 

สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 45. 
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ก็ไดหายตัวไปในที่สุดซึ่งรัฐบาลก็ไมสามารถใหคําตอบไดวาเกิดอะไรขึ้นกับหะยีสุหลง การดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ตองหยุดชะงักลงเมื่อมีการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2500 และตอมาไมนานก็
มีการรัฐประหารซึ่งสงผลใหจอมพล ป. พิบูลสงครามตองสูญเสียอํานาจในที่สุด27  
   
  4.2.2 ผูนํามุสลิมกับการดําเนินงานของรัฐบาล พ.ศ. 2500-2516  
 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ไดเปนหัวหนาทําการรัฐประหาร
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หลังจากนั้นอีก 1 ปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชตจึงไดทําการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่ง คณะปฏิวัติไดประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ สภาผูแทนราษฎร
และพรรคการเมือง ตอมาเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตก็ไดเขาเปน
นายกรัฐมนตรี การปกครองประเทศในชวงนี้จนถึงพ.ศ. 2512 กระทําโดยรัฐบาลทหารและไมมีการ
เลือกตั้ง การดําเนินงานของผูนําชาวมุสลิมตามวิถีทางประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นไมได และในชวงนี้เอง
ที่ขบวนการแบงแยกดินแดนจะปรากฏบทบาทชัดเจนขึ้น  
 ในป พ.ศ. 2501  จอมพล  สฤษดิ์  ธนะรัชต  ไดจัดใหมีการวางแผนทางเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติข้ึน  มีนโยบายที่ยกระดับความเปนอยูของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหทัดเทียมกับประชาชนในภาคอื่น ๆ  นอกจากความสงบราบรื่นในทางการปกครองซึ่งเปนหัวใจ
ของนโยบายที่ตองปฏิบัติและสงเสริมแลว  ในดานอื่น ๆ เชน ดานการศึกษาเศรษฐกิจ  และสังคม
จิตวิทยาก็ไดมีการกําหนดนโยบายเพื่อลดความแตกตางในการนับถือศาสนา  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและวัฒนธรรม  และสรางทัศนคติใหม ๆ ใหแกชาวไทยมุสลิม  มีการจัดตั้งนิคมสราง
ตนเองพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายประชากรที่นับถือศาสนาอื่น 
เขาไปประกอบอาชีพรวมกับสังคมไทยมุสลิมเปนการสรางดุลยภาพในประชาชนที่นับถือศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม28  แตก็เกิดปญหาการตอตานในหมูชาวไทยมุสลิมเนื่องจากชาวไทยมุสลิม
เห็นวาการนําชาวไทยจากภูมิภาคอื่นเขาไปในจังหวัดปตตานีเปนความพยายามที่จะกลืนชาติมุสลิม 
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ศูนยกลางพัฒนาเหมืองแร 
ศูนยพัฒนาการชุมชน โรงเรียนการชางแบบซีโต และวิทยาลัยครูยะลาอีกดวย พรอมกันนั้นไดมี

                                                           
     27ปยนาถ  บนุนาค,นโยบายการปกครองของรฐับาลตอชาวไทยมสุลิมในจังหวดั

ชายแดนภาคใต(พ.ศ. 2475-2516) (กรุงเทพฯ : โรงพมิพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2546), 137. 
 28สงคราม ชื่นภิบาล, การกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(วิทยานิพนธ, กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), 143. 
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การทํานุบํารุงทองถิ่นดวยการจัดตั้งหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดตาง ๆ การบูรณะและสราง
ถนนสายกรุงเทพฯ - ชุมพร - ระนอง - สงขลา จนถึงจังหวัดนราธิวาส บูรณะทางหลวงแผนดินสาย
ยะลา - เบตง และสายยะลา - ปตตานี ใหไดมาตรฐานสงเสริมการชลประทานและการไฟฟา 
ตลอดจนปรับปรุงการประปาและสรางมัสยิดกลางประจําจังหวัดตาง ๆ ในพื้นที่ดวย 
   แผนการใหมเหลานี้ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นความจริงใจของรัฐในการที่จะ
ยกฐานะความเปนอยูของชาวไทยมุสลิมใหดีข้ึน  ลดชองวางระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิม และพยายามทําใหพวกเขาเห็นวา การเปนพลเมืองไทยนั้นมีขอดี  และผลประโยชนที่
สามารถมองเห็นรูปธรรมได 29 ความตั้งใจหลักคือการสรางการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไปและ
เครื่องมือที่สําคัญในการสรางการยอมรับจากประชาชน รัฐบาลเห็นวามีสถาบัน 2 สถาบันที่
สามารถสรางเอกภาพของประเทศใหเกิดขึ้นได คือ สถาบันพระมหากษัตริยและสถาบันศาสนา  
การดําเนินงานเพื่อสรางความเปนเอกภาพของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดดําเนินไปอยางรวดเร็ว  
ซึ่งเหมือนกับการบังคับทางดานวัฒนธรรม แมวาจะไมรุนแรงเทาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม   
นอกจากนี้ จอมพลสฤษดิ์ยังคาดหวังวาผูนํามุสลิมจึงควรยอมรับการเปนเครื่องมือของรัฐและชวย
รัฐบาลในการพัฒนาสังคมอิสลาม 
 การศึกษาเปนอีกดานหนึ่งที่รัฐบาลใหความสนใจในชวงนี้  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรชัต ได
เ ร่ิ ม โครงการพัฒนาการศึ กษาในจั งหวั ดชายแดนภาคใต ในความรั บ ผิดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีโครงการยอยอีก 11โครงการ คือ โครงการสอนภาษาไทยแกเด็กไทย
มุสลิมเร่ิมเรียนที่พูดภาษาไทยไมได โครงการปรับปรุงปอเนาะ ใหแปรสภาพเปนโรงเรียนราษฎร
สอนศาสนาอิสลาม โครงการปรับปรุงสงเสริมการศึกษาผูใหญ โครงการใหทุนอุดหนุนการศึกษา
นักเรียนไทยมุสลิม โครงการประชุมสัมมนาโตะครูปอเนาะเพื่อรับพระราชทานเงินรางวัล 
โครงการวิจัยดานการศึกษาทุกระดับ โครงการทดลองการสอนเปนทีม โครงการวิทยุ   โรงเรียน 
โครงการนิเทศการศึกษา โครงการตั้งศูนยวิชาการและโครงการประชุมอบรมสัมมนาคร3ู0  

                                                           
 29Thomas L., Socio - Economic Approach to political Intehration of The Thai - 
Islam : An Appraisal, (North Illinois : Center for Southeast Asian Studies ,Northern Illinois 
University,1969 ), 10. 
 30โปรดดูรายละเอียดในจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต, ประมวลสุนทรพจนของจอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต พ.ศ. 2505 – 2506, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2507.  
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   เนื่องจากชาวไทยมุสลิมในปตตานีมุงที่จะศึกษาในโรงเรียนปอเนาะซึ่งเปนโรงเรียน
เอกชนที่สอนอิสลาม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของความแปลกแยกของมุสลิมในปตตานี จอมพลสฤษดิ์  
จึงตองการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหเปนแบบใหมเพื่อสรางทัศนะคติ ความรูสึกสํานกึนยิม
ไทยขึ้น31 การจัดการศึกษาตามความคิดของจอมพลสฤษดกอใหเกิดการตอตานจากประชาชน
มุสลิมหัวเกาเนื่องจากพอแมกลัววาการศึกษาแบบไทย จะทําใหเยาวชนมุสลิมลืมความตั้งใจจาก
การเรียนศาสนา  และลืมวัฒนธรรมแบบมุสลิมหันไปมีคานิยมแบบไทย  ซึ่งขัดกับหลักการอิสลาม  
นอกจากนั้น ในการที่รัฐบาลพยายามที่จะจัดระเบียบโรงเรียนปอเนาะโดยการขึ้นทะเบียนโรงเรียน
ปอเนาะเพื่อใหอยูภายใตการควบคุมของรัฐ  โดยมีจุดประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาที่
แนนอนซึ่งในอดีตนั้นอยูภายใตการดูแลของผูนําศาสนาเทานั้นก็ทําใหผูนําทางศาสนารูสึกไมพอใจ
ในการที่ตนตองสูญเสียอํานาจการควบคุมและบริหารสถาบันของตนเองไป  นอกจากนี้คนไทยพุทธ
ไดเขามาสอนวิชาสามัญในโรงเรียนปอเนาะซึ่งชาวมุสลิมมองวาเปนการรุกรานสถาบันซึ่งถือวาเปน
หัวใจของชีวิตดานศาสนาและไดนําเอาภาษาตางประเทศมาสอนแทนภาษาแม32    ผูนํามุสลิม
หลายคนโดยเฉพาะพวกหัวใหมไมไดเห็นความพยายามของรัฐบาลในการจัดการศึกษาใหกับชาว
ไทยมุสลิมวาเปนการพัฒนาสังคมมุสลิม แตกลับเปนการขัดขวางสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ศาสนาเสียมากกวา 33  พวกผูนําใหมเหลานี้จึงพรอมที่จะ  ปฏิเสธการศึกษาของรัฐ แลวไปศึกษา
ยังตางประเทศยิ่งทําใหพวกเขาแปลกแยกจากรัฐไทยยิ่งขึ้น34  ดังนั้นอาจจะสรุปไดวา การพัฒนา

                                                           
 31สุรินทร  พิศสุวรรณ, สี่จังหวัดภาคใตกับปญหาสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ : 
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ มูลนิธิสงเสริมโครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร, 2527),19-23. 
 32สุรพงษ  โสธนเสถียร, ลักษณะทางสังคมของไทยมุสลิมและการตอบสนองตอ
รัฐบาล (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรภาคใต, 2531), 128. 
 33สุรินทร  พิศสุวรรณ, ดวยจิตสํานึก (กรุงเทพฯ: ทางนํา, 2526), 9 - 11. 
 34อารง สุทธาศาสน, ปญหาความขัดแยงในสี่จังหวัดชายแดนภาค (กรุงเทพฯ : ประชา
พิทักษ, 2519) , 29. 
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การศึกษาก็อาจจะตอกย้ําความรูสึกผูกพันทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมของชาวมุสลิม แทนที่
จะเปนเครื่องมือในการสรางลักษณะความเปนชาติตามที่รัฐไดคาดหวังไว35  
 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมอาจนับไดวาจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนผู
วางรากฐานการจัดการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีระบบ คือมีการวางแผนดําเนินงาน
ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอยางชัดเจน พรอมกับมีการตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง  
ซึ่งรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ก็ไดดําเนินการสืบตอมาในเนื้อหารายละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งไดมี
การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเปนหนวยงานผูทําหนาที่ประสานงานในพื้นที่
โดยตรงดวย รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดดําเนินนโยบายดังกลาวในการปกครองชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสืบมา จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณทางการเมือง เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 อันสงผลใหรัฐบาลชุดนี้ตองออกจากการบริหารประเทศไปในที่สุด 
 ในขณะที่รัฐบาลพยายามดําเนินนโยบายที่จะแกปญหาของชาวมสุลิมในจังหวดัชายแดน
ภาคใตโดยการประนีประนอมกับราษฎรและใชนโยบายผสมกลมกลืน  รัฐบาลทั้งของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจรก็ทําการปราบปรามผูนําชาวมุสลิมที่มีสวนเกี่ยวพันหรือรัฐบาล
สงสัยวามีสวนเกี่ยวพันกับการตอตานนโยบายของรัฐและการเคลื่อนไหวเพื่อแบงแยกดินแดนอยาง
จริงจังพรอมกันไปดวย  ตัวอยางที่เห็นไดชัดตัวอยางหนึ่งคือกรณีของนายอามีน โตะมีนา ซึ่งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในปพ.ศ. 2500  
 ระหวางเดือนกรกฎาคม– สิงหาคม พ.ศ. 2504 นายอามีน   โตะมีนา ถูกกลาวหาวาได
รวมมือกับพรรคพวกกอการกบฏเพื่อแบงแยกดินแดน รัฐบาลกลาวหาวานายอามีน  โตะมีนา ได
จัดพิมพหนังสือข้ึนเลมหนึ่งซึ่งแปลมาจากตนฉบับหนังสือภาษามลายูวา “รวมแสงแหงสันติ”  
หนังสือเลมนี้กลาวโทษรัฐบาลพรอมกันนั้นก็ยกยองสรรเสริญหะยีสุหลง  ซึ่งถูกจับเขาคุกและตอง
ตายก็เพราะตองการชวยเหลือชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปน
อิสระ และไดเรียกรองใหชาวมุสลิมตอตานรัฐบาลตามนโยบายของหะยีสุหลงตอไป    หนังสือเลมนี้
ถูกแจกจายไปทั่วทุกหมูบาน พรอมกับแจกจายอาวุธและฝกฝนกําลังอาวุธ  สวนผูที่อยูเบื้องหลังก็
ไดพิมพหนังสือออกแจกอีกเลมหนึ่งชื่อวา ประวัติรัฐมลายูปตตานีกลาวอางวา ดินแดนใน 4 
จังหวัดชายแดนภาคใตเคยเปนของมลายูมากอน ดังนั้นคนมลายูยอมที่จะอยูกันอยางอิสระ  

                                                           
 35อุทัย  ดุลยเกษม, “บทบาทของการศึกษากับกระบวนการทางการเมืองกรณีชาวมุสลิม
เชื้อสายมลายู,” ใน  จุลสารแลใต (ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 
2535), 110. 
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ฉะนั้นขอใหชาวไทยมุสลิมกระดางกระเดื่อง ตอรัฐบาลไทย ใหพยายามหากรรมสิทธิ์ในที่ดินไวให
มากที่สุดและขอใหผูที่สอนเรื่องศาสนาอิสลามใหพยายามแรกเรื่องการเมืองเอาไวดวย36  
 รัฐบาลยังกลาวหาตอไปวานายอามีน โตะมีนามีการเคลื่อนไหวในการแบงแยกดินแดน
โดยติดตอกับมุสลิมในกรุงเทพฯและมุสลิมในตางประเทศเปนครั้งคราว นอกจากนี้นายอามีน  โตะ
มีนาไดติดตอกับนายหะยีอุเซ็งโดน  ซึ่งเปนหนวยกลาตายจะเปนผูนําพรรคพวกราว 500 คนจาก
ไทรบุรีเขามาพบกับผูมีอิทธิพลผูหนึ่งทางปตตานีเพื่อกอกวนในประเทศไทย ในราวเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2501 นายหะยีอุเช็งโดน ก็เขามาพักที่บานของนายอามีน โตะมีนา เกือบ 3 อาทิตย การ
ดําเนินงานของนายอามีน โตะมีนาไดรวมมือกับนายอดุลย   ณ สายบุรี ซึ่งตั้งบานอยูที่ บูเกะรายอ 
อําเภอปาเซปูเตะ ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งดานหลังหางออกไปประมาน 1 กิโลเมตร เปน
หมูบานจัดสรรใหพวกโจรแบงแยกดินแดนที่หนีไปจากไทยอาศัยอยูประมาณ 100 เรือน มีการ
จายเงินใหกับโจรแบงแยกดินแดนเหลานี้คนละ 75 เหรียญมาเลเซีย หรือ 637 บาท ตอเดือน  
หมูบานโจรแบงแยกดินแดนเหลานี้มีการซอมรบและฝกอาวุธอยูเสมอ ครูฝกคือ นายเจะรอนิง อดีต
ผูบังคับการตํารวจที่โกตาบารู รัฐกลันตัน ภายใตการบัญชาของนายอดุลย  ณ สายบุรี นอกจากนี้
ยังมีชุมโจรแบงแยกดินแดนอีก 3 แหง คือ ที่หมูบานกือติง อําเภอ ตุมปต หมูบานพงตันหยง 
อําเภอปาเสมัส และหมูบานกาปอแจเตาะ ซึ่งอยูในรัฐกลันตัน เขตติดตอกับอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส โจรแบงแยกดินแดนที่อาศัยในรัฐกลันตันของมาเลเซียจะเดินทางเขามาทางอําเภอตาก
ใบเพื่อเขามากอความไมสงบในบริเวณสี่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในจังหวัดปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส ครั้งละ 10-15 วันผลัดเปล่ียนกันไป โดยลักลอบเขาประเทศไทยทางดาน
บานปโหลนซึ่งมีบึงใหญ โดยมีการติดตอกับนายอดุลย  ณ สายบุรีอยางใกลชิด โดยมี  นายแจะอา
มิง   ผูตองหาฆาคนตายในประเทศไทยและหนีไปอยูในรัฐกลันตัน  ที่อําภอปาเสมัสเปนตัวเชื่อม
การดําเนินงานตางๆของนายอามีน  โตะมีนา รัฐบาลทราบและดําเนินการจับกุมพรอมกับพรรค
พวกในฐานะผูกอการแบงแยกดินแดน  แตตอมากระทรวงมหาดไทยใหถอนฟอง  นายอามีน โตะมี
นาเลิกยุงเกี่ยวกับการเมืองในพ.ศ. 2508  
 ใน พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดคนพบขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีตัวแทนอยูในแทบทุก
อําเภอของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต ทําการปลุกระดมชาวไทยมุสลิมใหเปนปฏิปกษตอรัฐบาลดวย
การกระตุนใหเกิดความรูสึกชาติพันธุนิยม มีการอบรมที่เนนในเรื่องศาสนาอิสลาม ภาษามลายู

                                                           
36 ขจัดภัย บุรุษพัฒน, ไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 265 - 266. 
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และประวัติศาสตรของรัฐมุสลิมซ่ึงมีรายาปกครอง โดยเฉพาะความยิ่งใหญของปตตานีในอดีตได
ถูกนํามากลาวอางในการตอสูและการโฆษณาชวนเชื่อมีการแจกใบปลิวทั้ งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษายาวี กลาวกันวาขบวนการดังกลาวกําลังรวบรวมเงินและอาวุธเพื่อเตรียม
กอการกบฏในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2504 แตถูกรัฐบาลไทยปราบเสียกอน ผูนําหลายคนของ
ขบวนการนี้ถูกจับกุมรวมทั้งนายวิไล เบญจลักษณ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลาเมื่อ 
พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2480 ดวย37  
 กลุมแบงแยกดินแดนนี้อาจแบงไดเปน 3 พวก คือ พวกที่หนึ่งตองการตั้งเปน                
สาธารณรัฐปตตานี พวกที่สองตองการตั้งเปนรัฐอิสระมีรายาปกครอง และพวกที่สามตองการ
แยกตัวเองออกเปนหนวยบริหารอิสระ แตยังคงรวมอยูกับประเทศไทยมีฐานเปนเสมือนสหพันธ  
รัฐ38 สองพวกแรกตองการไดรับเอกราชอยางสมบูรณ โดยไมยอมประนีประนอมกับฝายไทย ซึ่ง
พวกนี้มองวาเปนเสมือนจักรวรรดินิยม เพราะเห็นวาพวกตนมีความแตกตางจากไทยอยางสิ้นเชิง          
โดยเฉพาะดานเชื้อชาติ ภาษาและศาสนา สองพวกนี้เนนการตอสูดวยอาวุธและการทําสงคราม
แบบกองโจร สวนพวกที่สามตองการอํานาจและอิสระมากขึ้นในการบริหารทองถิ่นของตน            
แตในขณะเดียวกันก็ยังไมอยากเสียโอกาสที่จะไดรับประโยชนจากงบประมาณสวนกลาง39 ผูนําที่
สําคัญมากของกลุมแบงแยกดินแดนคนหนึ่งคือ ตนกูยะลา นาแซร หรือนายอดุลย ณ สายบุรี ซึ่ง
สมควรกลาวถึงไวในที่นี้ เนื่องจาก นายอดุลย ณ สายบุรี เปนอีกผูหนึ่งที่ทําหนาที่ผูนําชุมชนมุสลิม
และรองเรียนตอรัฐบาลอยางเปดเผยเพื่อใหแกไขนโยบายและความไมพอใจของชาวมุสลิมมาโดย
ตลอด ทั้งเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดนราธิวาสอีกดวย  การที่นายอดุลย ณ สายบุรี
เลือกที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยไปเปนหัวหนาขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแบงแยกดินแดนจึง
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของความไมสามารถทํางานรวมกับรัฐบาลภายใตสถานการณที่แปรปรวนและ
บีบค้ัน ทางเลือกสําหรับผูนํามุสลิมหลายคนคือเขารวมขบวนการแบงแยกดินแดน 

                                                           
     37นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 46. 
 38 พ.ต.อ.กัมปนาท  จินตวิโรจน, ภาคใต : ขบวนการโจรแยกดินแดนภาคใต (พระ
นคร : โพธิสามตน, 2517), 212  - 213 .,  ธํารง  สันติ, “ปฐมกําเนิดโจรจีนและโจรแบงแยกดินแดน,” 
ชาวกรุง, 26, 3 (ธันวาคม 2519) : 102 - 113. 

     39 นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521) , 47. 
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นายอดุลย  ณ  สายบุรี หรือ  ตนกูยะลานาแซร  เปนผูนํามุสลิมอีกทานหนึ่งที่สืบทอด
บทบาททางการเมืองมาจากสายตระกูลเจาเมืองเกาคือ พระยาสุริยะสุนทรบวรภักดี (ตนกปูตตารอ 
นาแซร) เจาเมืองสายบุรี  นายอดุลย  ณ สายบุรีเกิดเมื่อป พ.ศ. 2543 สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมป
ที่ 6 จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (โรงเรียนมหาดเล็กหลวง) แลวไปรับราชการในแผนกอัยการ
จังหวัดสายบุรีอยูระยะหนึ่ง หลังจากนั้นไดลาออกมาประกอบอาชีพสวนตัวและไดรับการเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถึงสองสมัยในระยะตนของระบอบประชาธิปไตยและทานไดรวมมือ
อยางใกลชิดกับนายปรีดี  พนมยงคจนกระทั่งนายปรีดี  พนมยงค ตองเดินทางออกนอกประเทศไป
เพราะเหตุผลทางการเมือง   

ใน พ.ศ. 2487 นายอดุลย  ณ สายบุรี ไดยื่นคํารองทุกขตอจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
กลาวหาวา ผูวาราชการจังหวัดปตตานีไดกอใหเกิดความเดือดรอนแกทางดานศาสนาและเศรษฐกิจ 
เพราะบังคับใชพระราชบัญญัติวัฒนธรรมป พ.ศ.2482-2485  แตคําตอบก็เขาขางผูวาราชการ
จังหวัดปตตานีวา การกระทําชอบดวยกฎหมายไมเกินขอบเขตและไมกอใหเกิดความเดือดรอน 
ตอมาใน พ.ศ. 2488 ไดยื่นคํารองตอรัฐบาลนายควง  อภัยวงศ อีกครั้งหนึ่งถึงความจําเปนที่จะตอง
แกไขนโยบายเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิมเพื่อไมใหกอการจลาจลซึ่งอาจจะมีข้ึนในจังหวัดชายแดน
ภาคใตแตจดหมายก็ไมไดรับการตอบ40 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายอดุลย ณ สายบุรีและพวกอกี 
7 คน ไดยื่นคํารองไปยังรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอังกฤษ โดยผานผูบัญชาการอังกฤษใน
มาเลเซีย  คํารองทุกขนั้นกลาวถึงความเดือดรอนของชาวไทยมุสลิมและขอรองใหปลดปลอยพวก
เขาจาก  ชาวสยาม41 ผลก็คือบรรดาผูนําของขบวนการถูกจับและสั่งจําคุกเปนเวลา 4 ป แตบรรดา
ผูนําที่มีชื่อเสียงคือ นายอดุลย  ณ สายบุรี และนายอามีน  โตะมีนา ถูกปลอยตัวเนื่องจากเหตุผล
ทางการเมืองบางประการ 42 

                                                           
 40ปยนาถ  บุนนาค, นโยบายการปกครองของรัฐบาลตอชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2475-2516) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 
112. 
 41นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 13. 
 42A. Surhke , “The Thai Muslim : Some Aspects of Minority Integration,” Pacific 
Affairs, XLLL.4 , 1970, 4. 
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 ในป พ.ศ. 2489 ตนกูปตตารอ นาแซร และนายอดุลย  ณ สายบุรี ไดหลบหนกีารจบักมุ
ของรัฐบาลไทยไปอยูที่รัฐกลันตันไปทํางานรวมกับตนกูมะไฮยิดดีน จนกระทั้งตนกูมะไฮยิดดีน
ส้ินชีวิตลงในป พ.ศ.2496 หลังจากนั้นไมนานตนกูปตตารอ  นาซีรก็ส้ินชีวิตลงอีกทิ้งงานแบงแยก
ดินแดนไวใหนายอดุลย ณ สายบุรี 
 ภายใตการนําของนายอดุลย  ณ สายบุรี  กลุมแบงแยกดินแดนไดรวมกันเขาเปนแนว
รวมชื่อวา แนวรวมปลดปลอยแหงชาติปตตานี มีการตั้งกองทัพปฏิวัติชั่วคราวขึ้น แนวรวมนี้จะ
ปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งของตํารวจเปนครั้งคราว โดยบางครั้งก็ใชวิธีกอการราย ทําใหไดอาวุธเพิ่มข้ึน 
แตส่ิงที่มักปฏิบัติบอย ๆ ก็คือการคุกคาม ขมขวัญ ปดถนนปลนผูสัญจรไปมา การเรียกเก็บเงินคา
คุมครองจากเจาของสวนยาง การปดสวนยาง และการลักพาตัวไปเรียกคาไถ ทั้งนี้เพื่อหาเงินเปน
กองทุนของพวกตน โดยที่ในระยะหลัง ๆ คงจะมีการรวมมือกับพวกโจรผูรายดวย นอกจากงาน
หลักดังกลาวแลว แนวรวมไดแจกสาสนและจดหมายขาวไปตามหมูบานตาง ๆ ชักจูงใหชาวบาน
เกิดความรูสึกชาติพันธุนิยม และเปนศัตรูตอไทย พรอมกับทําการติดตอกับกลุมตอตานรัฐไทยกลุม
อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่เปนมุสลิมซึ่งเขาใจวาคงเปนสมาคมลับในมาเลเซีย พวก
กองโจรนี้พยายามจะใหไดรับการยอมรับภายในประเทศและจากตางประเทศวาเปนแนวรวมปลด
แอกมุสลิม เพื่อตอบโตขอกลาวหาของรัฐบาลไทยที่วาพวกตนถาไมใชเปนกองโจรธรรมดาก็เปน
คอมมิวนิสต 
 ในขณะที่นายอดุลย  ณ สายบุรีอาศัยอยูในรัฐกลันตัน ไดใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพ
ไทยวาขบวนการปลกแอกแหงปตตานีหรือที่เจาหนาที่รัฐบาลไทยเรียกวา ขบวนการแบงแยกดินแดน
นั้นยังคงถือเปาหมายเดิมและปฏิบัติงานตามเปาหมายนี้ตอไป โดยในขณะนี้ไดวางแผนการยยุงให
รัฐบาลไทยทําการปราบปรามอยางรุนแรงหนักข้ึนไปอีกจนทําใหรูปของปญหาดังกลาวกลายเปน
ปญหาทางเชื้อชาติและศาสนา ที่ชี้ชัดใหเห็นวา ชาวมุสลิมในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอันไดแก 
ปตตานี   ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งเปนชนสวนนอยทางภาคใตของประเทศไทยไมสามารถ อยู
รวมกันกับประเทศไทยไดอีกตอไป เมื่อถึงโอกาสนั้นพวกเราก็จะทําเรื่องฟองศาลโลก เพื่อใหศาล
โลกวินิจฉัยถึงสิทธิในการปกครองตนเองของเรา ซึ่งเชื่อวาขบวนการปลดแอกปตตานีจะไดรับ
ความชอบธรรมใหจัดตั้งรัฐบาลอิสระปกครองตนเองขึ้นมาในที่สุด 
 นายอดุลย  ณ สายบุรีกลาวตอไปวา ตัวเขาเห็นดวยกับความคิดของนายปรีดี   พนมยงค
ที่สมควรใหอํานาจทางการเมืองแกชาวไทยมุสลิมในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตโดยใหพวกเขามีสิทธิ
ในการปกครองตนเองในฐานะที่พวกเขามีเชื้อสายมลายู มีภาษา ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
ไมเหมือนกับคนไทยสวนอื่นๆของประเทศ การกระทําเชนนี้จะเปนไปไดก็ดวยการแกไขรัฐธรรมนูญ
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ของประเทศ แลวใหสิทธิชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตเลือกตั้งผูวาของเขาเอง และ
ดําเนินการปกครองตนเองตามความสมัครใจของชาวมุสลิมเหลานั้น รัฐบาลไทยคงมีอํานาจหนาที่
เฉพาะแตเพียงดานการทหาร  การรักษาความสงบ และการเก็บภาษีอากรสําหรับสวนของรัฐบาล
กลางเทานั้น43 
 นายอดุลย ณ สายบุรีกลาวตอไปวาสาเหตุแหงการแข็งขอของชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต สืบเนื่องมาจากชาวไทยมุสลิมเหลานั้นไมพอใจในการปกครองแบบใชอํานาจ              
กดขี่ขมเหง และความไมเปนธรรมของเจาหนาที่ฝายปกครองของรัฐบาลไทย ความไมพอใจเหลานี้
จึงกอใหเกิดกบฏดุซงยอ  จนกระทั้งสมัยอัศวินเผา  ศรียานนท ไดมีการจับตัวหะยีสุหลงซึ่งเปนที่         
รักใครของชาวไทยมุสลิมไปถวงน้ําถึงแกความตาย ความไมพอใจดังกลาวนี้จึงไดกลายเปน           
ขบวนการแบงแยกดินแดนทําการตอสูกับเจาหนาที่รัฐบาลไทยเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้งานของ
ขบวนการดังกลาวนี้นอกจากจะมีฐานปฏิบัติการในประเทศไทยแลวยังมีฐานสนับสนุนอยูใน
ตางประเทศอีกหลายประเทศซึ่งเปนการยากลําบากแกรัฐบาลไทยที่จะทําการปราบปรามใหหมด
ส้ินลงได นอกจากการแกปญหาดวยวิธีการทางการเมืองดังกลาวมาแลวขางตนเทานั้น 
 จากคําใหสัมภาษณของนายอดุลย  ณ สายบุรีแสดงใหเห็นวา ปญหาเรื่องความไมสงบ
ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยไมใชปญหาเล็ก ๆ แตกลายเปนปญหาใหญและแกได
ยากและไมสามารถแกดวยกําลังอาวุธแตสามารถแกไขไดดวยวิธีทางการเมืองโดยอาศัยความรู
ความเขาใจในปญหาในสังคมและการเมืองอยางลึกซึ้ง จึงจะสามารถแกไขปญหาเหลานัน้ใหลุลวง
ไปได 
 
 กลาวโดยสรุปภายหลังจากการเปลี่ยนปลงการปกครองพ.ศ. 2475  สถานการณทาง
การเมืองของประเทศไดเปดโอกาสใหผูชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีกลุมใหมซึ่งไดแกกลุม
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแสดงความรูความสามารถของตนเอง และบทบาททางการเมืองใน
ระบบรัฐสภา  กลาวคือภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  รัฐบาลเปดโอกาสให
ผูนําชุมชนมุสลิมไดเสนอตนเองรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งในระยะแรกที่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีเปนชาวไทยที่นับถือ  ศาสนาพุทธ  
เนื่องจากในระยะแรกที่จัดใหมีการเลือกตั้งชาวปตตานีที่นับถือศาสนาอิสลามไมมีความสนใจ

                                                           
43ประยูรศักดิ์  ชลายนเดชะ, มุสลิมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลาง

อิสลามสายสกุลสุลตานสุลัยมาน, 2539), 67 - 68. 
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ทางดานการเมืองในทองถิ่นเทาที่ควร  และประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ  มีผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนไทยมุสลิมหลายคนทําใหคะแนนเสียงของชาวไทยมุสลิมกระจายออกไป  ซึ่งแตกตางกับชาว
ปตตานีที่นับถือศาสนาพุทธที่มีการรวมตัวกันอยางเข็มแข็งและเลือกตัวแทนของตนเองจึงทําให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรปตตานีในชวงแรกจึงเปนบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธตอมาเมื่อประชาชน
มุสลิมในจังหวัดปตตานีเขาใจเรื่องระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น  จึงเลือกชาวปตตานีที่นับถือศาสนา
อิสลามเปนตัวแทนของตนเองตลอดมายกเวนในกรณีของนายเจริญ  สืบแสง  ซึ่งเปนชาวปตตานีที่
นับถือศาสนาพุทธ  แตไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกสมัยที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเนื่องจากนายเจริญ สืบแสง  เปนเพื่อนและไดรับการสนับสนุนจากหะยีสุหลง  ตลอดมา 
 อยางไรก็ตามการดําเนินบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานี
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่  2 จนกระทั่งการโคนลมอํานาจของรัฐบาลในป พ.ศ. 2516 
สถานการณทางการเมืองในระดับทองถิ่น และระดับชาติมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
รัฐบาลดําเนินนโยบายผอนปรนเพื ่อแกปญหาความทุกขยากของชาวมุสลิมในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใตพรอมไปกับการเขมงวดกวดขันผูที่รัฐบาลเชื่อวาเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ  
ในบรรยากาศเชนนี้ ผูนํามุสลิมที่ตองการจะเดินสายกลางดูจะไมมีโอกาสดําเนินบทบาทมาก
นัก  หากไมรวมมือกับรัฐบาลก็ตองเผชิญกับการจับกุม ลดบทบาททางการเมือง หรือมิฉะนั้นก็
ตองหลบหนีไปดําเนินการ “ใตดิน” ตอไป 
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บทที่ 5 
 

ผูนําชุมชนมสุลิมกับการแบงแยกดินแดน 
 
   การจับกุมผูนําชาวมุสลิมในชวงปลายทศวรรษ 2480 และตอมาในชวงทศวรรษ 2490  
ทําใหการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางเปดเผยเพื่อตอรองกับรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายตางๆที่
เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใตของชาวมุสลิมตองชะงักงัน  เพราะการกระทําของทางราชการ
เปนที่เกรงกลัวตอชุมชนชาวมุสลิมและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในเขตประเทศไทยได 
อยางไรก็ตาม การใชนโยบายเชิงรุกตอผูนํามุสลิมที่มีทาทีเรียกรองการปกครองตนเองใหแกจังหวัด
ชายแดนภาคใตก็ทําใหผูนําสําคัญหลายคนหลบหนีไปนอกประเทศและไปรวมตัวกับผูนําอื่นๆที่
ทํางานเพื่อแบงแยกดินแดนอยูแลว เชน นายอดุลย ณ สายบุรี (ตนกูอับดุลยะลานาแซร)  และตน
กูปตตารอพี่ชายตางมารดาไดล้ีภัยไปอยูในรัฐกลันตัน สหพันธรัฐมลายูในพ.ศ. 2489 และได
สมทบกับตนกูมะไฮยิดดินซึ่งอยูในกลันตันและเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อแบงแยกดินแดนเมื่อสงครามโลก
เสร็จส้ินลงอยูแลวรัฐบาลจะประสบความยากลําบากมากกวาในการเผชิญกับกลุมผูนําซึ่งลี้ภัยหรอื
เลือกที่จะตอสูกับรัฐบาลโดยการดําเนินงานแบบ “ใตดิน”   
 การตอตานรัฐบาลไทยโดยผูล้ีภัยชาวมุสลิมในสหพันธรัฐมลายูแบงไดเปน 2 ชวง 
กลาวคือ 

1. ระยะของการรองเรียนตอประชาคมโลก ซึ่งลักษณะสําคัญคือการเสนอเรื่องราว
ของปตตานีและชาวมุสลิมใหโลกไดรับรูและพยายามขอความสนับสนุนจาก
ตางประเทศ การดําเนินงานเหลานี้จะอยูในชวงแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไป
จนถึงประมาณ พ.ศ. 2500 และนําโดยผูนําที่เปนเชื้อสายราชวงศเจาเมืองเกาที่ล้ี
ภัยไปอยูในสหพันธรัฐมลายูเปนสวนใหญ 

2. ระยะของการเคลื่อนไหวของขบวนการแบงแยกดินแดน ซึ่งเริ่มเห็นชัดเจนหลังพ.ศ. 
2500 เปนตนไป  ไมเพียงแตจะมีขบวนการแบงแยกดินแดนเกิดขึ้นหลาย
ขบวนการ แตตอมาโดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 2520 ผูนําของขบวนการเหลานี้จะ
เปลี่ยนไปดวย โดยจะเปลี่ยนจากกลุมผูล้ีภัยรุนเกามาเปนผูที่ทํางานภาคสนาม
และอยูใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น เชนครู ขณะเดียวกันก็มีชาวมุสลิมหัวกาว
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3. หนาที่สําเร็จการศึกษาจากกลุมประเทศตะวันออกกลางเขารวมขบวนการเหลานี้
ดวย 

5.1 การดําเนินงานเพื่อตอตานรัฐบาลไทยและเสนอเรื่องราวของชาวมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตตอประชาคมโลก 

 ตนกูมะไฮยิดดินและนายอดุลย ณ สายบุรีไดพยายามดําเนินการตอตานรัฐบาลไทย
เร่ืองปญหาปตตานีดวยวิธีการตางๆ หลายประการ  แตในภาพรวมไมประสบความสําเร็จนักซึ่ง
อาจเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหลักษณะของการตอตานเปลี่ยนไปสูรูปแบบของขบวนการแบงแยก
ดินแดนในที่สุด  มาตรการตางๆที่ไดพยายามทําไดแก 

1. การประทวงตอองคการสหประชาชาติ 
 ใน พ.ศ. 2491 นายอดุลย ณ สายบุรี สงโทรเลขถึงเลขาธิการองคการสหประชาชาติ ลง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2491 ความวา 

การที่ขาราชการสยามกดขี่ประชาคมมลายูภาคใตของประเทศไทยนั้นนับเปนอันตรายตอ
สันติภาพ  รัฐบาลสยามกําลังพยายามที่จะกดขี่ศาสนาอิสลามและภาษามลายู  ผูนําทาง
ศาสนาถูกจับกุมคุมขังตั้งแตวันที่ 16 มกราคมโดยยังไมไดตั้งขอหา เกรงวาคนมลายูจะถูก
ยั่วยุจนถึงเลือดตกยางออก ขอใหปฏิบัติการทันที  และใหคณะมนตรีความมั่นคงสืบสวนโดย
เรงดวน1 

กอนหนาที่นายอดุลย ณ สายบุรี จะสงโทรเลขถึงเลขาธิการองคการสหประชาชาตินั้นรัฐบาลไทยก็
ทราบความเคลื่อนไหวดังกลาวดวย  โดยกระทรวงมหาดไทยไดรับโทรเลขลึกลับจากเมืองโกตา
บาหรู  เมืองหลวงของรัฐกลันตัน  ที่เรียกรองใหมีการลงคะแนนเสียงในสี่จังหวัดภาคใตเพื่อหยั่ง
ความตองการของราษฎรในทองถิ่นวาตองการอยูกับไทยหรือกับสหพันธรัฐมลายูและยังกลาววา
กําลังเตรียมยื่นคํารองเพื่อใหสหประชาชาติเขามายุงเกี่ยวในกรณีนี้  แตรัฐบาลไมกังวลใจตอเร่ือง
เชนนี้นัก  โดยนายควง  อภัยวงศ  นายกรัฐมนตรี  มีความเห็นวา ...จังหวัดนั้นไมไดเปนจังหวัดใน
อารักขา  แตเปนหัวเมืองของไทยเองแทๆ ประชาชนทุกคนในทองถิ่นก็ยอมรับวาตนเองเปนไทย  
เมื่อเปนอยางนี้จะไปหวังใหสหประชาชาติทําอะไร..2  การก็เปนไปตามความคาดหมายของรัฐบาล
ไทยโดยไมปรากฏวาสหประชาชาติเขามาเกี่ยวของในเรื่องนี้แตอยางใด 

                                                  
1Mahyiddin to B.W. Jones, 31 January 1948, อางถึงใน นันทวรรณ  ภูสวาง, 

ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพ : สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 
2521), 21. 

2เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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2. การขอความสนับสนุนจากอังกฤษ 
 อังกฤษนั้นเคยใหการสนับสนุนตนกูมะไฮยิดดินเกี่ยวกับส่ีจังหวัดภาคใตมากอนใน
ระหวาง พ.ศ. 2487-2489  แตหลังจากที่ไทยฟนฟูความสัมพันธกับอังกฤษและมีผลประโยชนตอ
กันทําใหทาทีของอังกฤษที่มีตอตนกูมะไฮยิดดินเปลี่ยนแปลงไป3  กลาวคือในปลายเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2491  ตนกูมะไฮยิดดินถูกขาราชการระดับสูงของอังกฤษผูหนึ่งเรียกไปพบที่กรุง
กัวลาลัมเปอร  เมืองหลวงของสหพันธรัฐมลายู  และกลาววาจะไมยอมใหใชสหพันธรัฐมลายูเปน
ฐานสําหรับแผนการแยกดินแดนเปนอันขาด4  นอกจากนั้นในเดือนมีนาคมปเดียวกันที่รัฐกลันตัน  
ตนกูมะไฮยิดดินไดรับการยืนยันจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษวา   ไมควร
หวังจะไดรับความชวยเหลือจากอังกฤษ   ตามความเห็นสวนตัวของนายควง อภัยวงศ  ก็เชื่อมั่นวา
โดยมรรยาททางการเมืองอังกฤษคงจะไมสนับสนุนความเคลื่อนไหวใดๆ  จากสหพันธรัฐมลายู  
โดยสรุปความพยายามของตนกูมะไฮยิดดินในประการนี้ไมประสบผล 

3. การขอความสนับสนุนจากอินโดนีเซีย 
ตนกูมะไฮยิดดินเดินทางไปพบกับซูการโนผูนําของอินโดนีเซียเพื่อขอความสนับสนุน

เกี่ยวกับโครงการแยกดินแดนปตตานีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2491 เมื่อรัฐบาลไทยทราบเรื่องจึงได
กําชับใหกําลังตํารวจที่สงไปประจําปองกันรักษาความสงบในจังหวัดปตตานีให  ...ระวังกวดขันใน
เร่ืองกําลังอาวุธที่จะเขามาสูใน 4 จังหวัด”   แตตนกูมะไฮยิดดินไมไดรับการตอบสนองเพราะซูการ
โนยังไมตองการผูกมัดตนเอง5 

4. การตั้งสมาคมชาวมลายูแหงมหาปตตานี (Gabongan Melayu Pattani Raya) มีชื่อยอวา 
‘กัมปาร’ (GAMPAR) 

 สมาคมชาวมลายูแหงมหาปตตานีหรือเรียกสั้นๆวาสมาคมกัมปาร  ไดรับการจัดตั้ง
ข้ึนในปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2491  สมาคมนี้ไดรับการสนับสนุนจากพรรคชาตินิยมมลายู 

                                                  
3B. Whittingham Jones, Pattani  Appeals to UNO, Eastern  World ( April 

1948)., in Verginia Thomson  and Richard Adloff, Minority Problems in Southeast Asia  
(California : Standford University Press, 1955),161. 

4นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพ : สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 40. 

5เร่ืองเดียวกัน, 43. 
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(The Malay Nationalist Party – MNP)6  วัตถุประสงคของสมาคมเพื่อ “รวบรวมพี่นองมลายูแหง
ปตตานีใหเปนอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน ทําการเรียกรองขอความเปนธรรมและความเจริญและใหบรรลุ
ถึงไดมีอํานาจปกครองตนเอง”7   สมาคมนี้ไดออกแถลงการณเปนสมุดปกขาว 1 ฉบับ  ในวันที่ 4 
มีนาคม 2491 สมาคมกัมปารเปดการประชุมเพื่อเลือกกรรมการของสมาคมที่สํานักงานกอง
ศาสนาอิสลามรัฐกลันตัน (มัจลิสอูกามะ) ในเมืองโกตาบาหรู  มีผูเขารวมการประชุมประมาณ 
400 คน สวนมากเปนเชื้อพระวงคของรัฐกลันตันและของสี่จังหวัดภาคใต8  ประธานเปดการ
ประชุมคือตนกูกามารียะนองสาวตนกูมะไฮยิดดิน  สําหรับประธานกรรมการของสมาคมกัมปารที่
ประชุมลงมติใหแก นายอดุลย ณ สายบุรี9  นอกจากนั้นสมาคมนี้ยังมีความประสงคขอความ
รวมมือชวยเหลือจากบรรดาเชื้อพระวงศของสหพันธรัฐมลายูที่เขารวมประชุมดวย แตความหวัง
ของสมาคมคงจะมีไมมากนักในกรณีเชนนี้เพราะตามขอตกลงสหพันธรัฐหามผูครองนคร (สุลตาน) 
เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว10 
  นอกเหนือจากสมาคมกัมปารจะไดรับการสนับสนุนจากพรรคชาตินิยมมลายูแลว  ยัง
ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพสิงคโปรมลายู  และสมาคมมุสลิมทั่วมลายูอีกดวย  กลุมการเมือง
เหลานี้สงคํารองถึงองคการสหประชาชาติเพื่อใหเขาแทรกแซงกรณีของปตตานี  คํารองดังกลาวยัง
ถูกสงไปที่องคการความสัมพันธแหงเอเชียและอาหรับ  และนอกจากนี้ยังสงคํารองถึงนายแอตลี
นายกรัฐมนตรีอังกฤษในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2491  ขอใหยับยั้งการรับรองรัฐบาลนายควง  อภัย
วงศจนกวาจะมีการแกไขความทุกขยากของชาวมลายูมุสลิมปตตานี จากการที่กลุมการเมือง
หลายกลุมของสหพันธรัฐมลายูสนับสนุนสมาคมกัมปาร ทําใหพรรคสหมาเลยแหงชาติ (United 
Malay National Organization: UMNO) ซึ่งกําลังบริหารสหพันธรัฐมลายูตองลําบากใจ เพราะ
ตองเลือกเอาระหวางการทําตามความตองการของคนมลายูส่ังหรือฟงคําบัญชาจากอังกฤษที่อยู
เบื้องบน   ในที่สุด พวกผูนําพรรคซึ่งทํางานทางดานการบริหารกับอังกฤษยอมตองทําตามนโยบาย

                                                  
6เร่ืองเดียวกัน, 24. 
7รายงานการคดีหะยีสุหลง, ปรากฏตนฉบับใน พระยารัตนภักดี, ประวัติเมืองปตตานี 

(ม.ป.ท., 2509), 97. 
8เร่ืองเดียวกัน, 97. 
9 เร่ืองเดียวกัน, 97. 
10นันทวรรณ  ภูสวาง, ปญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : สมาคม

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 24-26. 
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ของอังกฤษเพราะนโยบายของอังกฤษมีการประนีประนอม11  ดังนั้นการดําเนินงานของสมาคมกัม
ปารในการปลดปลอยปตตานีดวยแรงสนับสนุนของชาวมุสลิมในมลายูจึงไมประสบผลสําเร็จ 

5. การโฆษณาชวนเชื่อตามหนังสือพิมพตาง ๆ ในสหพันธมลายู 
 วิธีนี้เปนวิธีที่กลุมผูล้ีภัยจากปตตานีเห็นวาจะชวยในการปลดปลอยสี่จังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทยได ดวยเหตุนี้จึงพบวามีการตีพิมพบทความตาง ๆ มากมายเพื่อใหเกิด
ความเห็นใจตอชาวมลายูและโจมตีรัฐบาลไทยไปพรอม ๆ กัน เชนลงพิมพในหนังสือพิมพอีสเทิรน
เวิลดตีพิมพในลอนดอนเพื่อแสดงใหอังกฤษและไทยเห็นวาขบวนการปลดปลอยปตตานีมีผูหนุน
หลังอยูมาก นอกจากนี้ยังมีแผนการจะตั้งสมาคมปตตานี ซึ่งเปนสมาคมทางวัฒนธรรมเพื่อทํา
หนาที่เปนตัวแทนอยางเปนทางการเรียกรองความสนใจจากตางประเทศ แตการดําเนินงานของผูล้ี
ภัยเพื่อตอตานรัฐบาลไทยก็ไมบรรลุจุดประสงคแตอยางใด 

กลุมผูล้ีภัยการเมืองที่มีบทบาทในการเรียกรองการแบงแยกดินแดนในระยะนี้เปน
บุคคลที่เคยมีบทบาททางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งสืบทอดอํานาจทาง
การเมืองตอจากบิดา หรือเจาเมืองเกา บุคคลที่มีบทบาทเดนชัดไดแกนายอดุลย  ณ สายบุรี 
ทายาทเจาเมืองสายบุรี ซึ่งเปนอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดดําเนินบทบาททางการเมืองของ
ตนเองในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและในฐานะผูนําในการแบงแยกดินแดนควบคูกันไป เมื่อ
ตนกูมะไฮยิดดินผูนํา GAMPAR (Gabogan Melayu Pattani Raya ) ส้ินชีวิตลงในป พ.ศ. 2496 
และผูนํา PPM (Pattani Movement) เสียชีวิตลงในป พ.ศ. 2497 ขบวนการทั้งสองนี้ก็สลายไป 
นายอดุลย  ณ สายบุรีอดีตรองหัวหนาของ GAMPAR (Gabogan Melayu Pattani Raya ) ก็ไดดึง
สมาชิกจากทั้งสองขบวนการมาจัดตั้งขบวนการใหมคือแนวรวมปลดปลอยแหงชาติของปตตานี 
(BNPP) ในป พ.ศ. 2502  นี่คือจุดเริ่มตนของขบวนการแบงแยกดินแดนที่เกาแกที่สุดขบวนการ
หนึ่งในจํานวนขบวนการที่ยังมีบทบาทอยูในปจจุบัน  

แมวาการดําเนินงานในระยะตนจะเนนการประชาสัมพันธและการรองเรียนไปยัง
ประชาคมโลก แตขณะเดียวกันก็มีการทํางานในพื้นที่ประเทศไทยเชนกัน โดยมีหัวหนาที่ทํางาน
ภาคสนาม ในกรณีของนายอดุลย ณ สายบุรีนั้นมีผูชวยสําคัญในประเทศไทย ไดแก นายเปาะสู  
วาแมดิซา  ครูโรงเรียนประชาบาล ตําบลทาธง ซึ่งเปนทองที่ที่หางไกลและทุรกันดารทองที่ใน
อําเภอรามันห จังหวัดยะลา การเปนครูในตําบลนั้นไดยกระดับฐานะของเปาะสูใหเปนผูนําชุมชน 
ซึ่งราษฎรและผูปกครองนักเรียนใหความเชื่อถือในตัวของเปาะสูมากเนื่องจากครูเปาะสูมีฐานะ

                                                  
11เร่ืองเดียวกนั, 25. 
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ทางเศรษฐกิจดี มีที่นาจํานวนมากประกอบกับเปนครูมีความรูความสามารถเมื่อชาวบานเดือดรอน
ก็จะขอความชวยเหลือจากเปาะสูอยูเสมอ ทําใหเปาะสูกลายเปนบุคคลที่นาเคารพและมีอิทธิพล
ตอชาวบานอยางมาก  ตอมาไดขยายอิทธิพลจากการเปนครูไดเปนที่ปรึกษาของชาวบานและเปน
ผูคุมครองชาวบานไปในตัวมีพรรคพวกมาก สามารถตัดสินเหตุการณตาง ๆ ในหมูบาน ครูเปาะสู
จึงมีชื่อเสียงมาก เปาะสูจึงกลายเปนที่หวังพึ่งของผูรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้ง 4 
จังหวัดคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ทางฝายราชการและตํารวจก็เชนเดียวกันจะตอง
พึ่งพาครูเปาะสูในการสืบสวนจับคนราย ฐานะของครูเปาะสูดีพอสมควร มีบานชองใหญโต มีไรนา
มากมีฐานะมั่นคงมากจนกลายเปนที่พึ่งของราษฎรในดินแดนทุรกันดารที่เต็มไปดวยโจร ตอมา ครู
เปาะสู ถูกสงสัยวาเปนผูใหการสนับสนุนโจรจึงถูกจับและนําไปสอบสวนที่กรุงเทพ ฯ เปนเวลา 5 ป 
แตหลักฐานไมเพียงพอจึงถูกปลอยตัวกลับและหันไปทําไรทํานาอยางจริงจัง แตกลับตกอยูใน
ฐานะที่ลําบากเพราะชื่อเสียงของครูเปาะสูก็ยังเปนที่พึ่งและที่หมายปองของประชาชนและ
ขาราชการ เมื่อตํารวจบางทองที่เร่ิมใชนโยบายไมแข็ง พวกโจรตอบโตดวยการประกาศจับครู เผา
โรงพัก และฆาเจาหนาที่อยางรุนแรงขึ้นเพื่อเปนการแกแคน ทางราษฎรและขาราชการหรือผูถูก
สงสัยตางก็ยึดครูเปาะสูเปนที่พึ่งขอใหครูเปาะสูนําครูที่ถูกจับกลับมา ครูเปาะสูจึงตกอยูในฐานะที่
ถูกบีบบังคับ ขณะเดียวกันมีขาววาทางฝายปราบปรามบางคนจะเก็บครูเปาะสู เขาจึงตัดสินใจทิ้ง
บานและไรหายตัวไป  และเปนที่เขาใจวาไดไปรวมมือกับนายอดุลย ณ สายบุรี จนกระทั่งวันที่ 14 
กันยายน พ.ศ. 2509 นายเปาะสูไดเขามอบตัว12  

หัวหนาที่ทํางานภาคสนามอีกคนหนึ่งคือนายเปาะแยะ หรือ ดือแระ13 นายเปาะแยะ
อาศัยอยูที่ตําบลไมแกน ณ บานกูแบบีอะ หรือบานปลักแตน ซึ่งอยูปลายเขตแดนอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานีบริเวณรอยตอกับอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เกิดปใดนั้นไมทราบแนชัด คะเน
อายุประมาณ 54 ป ไมไดรับการศึกษา ในชวงวัยรุนไดอาศัยอยูกับเจานายเชื้อสาย รายอ ซึ่งเปน
บุตรคนหนึ่งของพระยาสุริยสุนทรบวรภักดีพระยาเมืองสายบุรีคนสุดทาย  ตั้งบานอยูที่ ตําบลตะลุ
บัน หรือสายบุรี เจานายหวังที่จะใหดือแระไดรับการศึกษา แตดือแระไมชอบจึงอาสาที่จะขับสาม
ลอรับสงเจานายแทนและเวลาวางก็จะขับสามลอรับจาง  จนกระทั่งในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงครามไดออกกฎวัฒนธรรม 12 ขอ และเจานายเชื้อสาย รายอไมปฏิบัติตามกอใหเกิดความชัด

                                                  
12ขจัดภัย บุรุษพัฒน, ไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 299 - 304. 
13กัมปนาท  จินตวิโรจน, ผมรูจักเปาะแยะดีกวาใคร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิทวัส, 

2522), 39. 
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แยงกับรัฐบาล เกิดความหวาดระแวง  ทําใหตองลี้ภัยทางการเมืองออกนอกประเทศรวมทั้งดือแระ
ดวย ในชวงปลายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ดือแระไดเดินทางกลับเขามาในจังหวัดปตตานี ซึ่งใน
ขณะนั้นมีการกอต้ังกลุมโจรออกปลนสินคาในทะเลเพื่อตัดเสนทางการลําเลียงยุทธสัมภาระของ
กองทัพญี่ปุนและดือแระก็เขารวมในขบวนการนี้ 

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลเชื่อวาเจานายของดือแระก็ไดเขารวมกับทางรัฐบาล
อังกฤษและไดพยายามยืมมือของอังกฤษในการเรียกรองสิทธิในการเขามาปกครองจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดจัดตั้งเปนกลุมการเมืองใตดินขึ้นมาโดยสืบเนื่องจากสมาคมตอตานญี่ปุนเดิม
คือ Kesatuan Melayu Muda หรือ KMM. เพียงแตดัดแปลงหลักการ และอุดมการณเสียใหมให
ชื่อวา “ขบวนการรวมเผามลายูปตตานีที่ยิ่งใหญ” ทําการยุยงชาวมุสลิมและสงกําลังอาวุธเขามา 
จนเกิดการจลาจลในป พ.ศ. 2491 รัฐตองใชเวลาในการปราบปรามขบวนการนี้หลายป จนกระทั่ง
มีการออกประกาศฉบับหนึ่งใหผูหลงผิดกลับตัวและเขามอบตัวแลวรัฐจะไมเอาโทษมีผูเขามอบตัว
จํานวนมากแตหัวหนาของขบวนการไมยอมมอบตัวรวมทั้งดือแระดวยจึงหนีไปอาศัยอยูกับ
เจานายในรัฐกลันตันอีกครั้ง และเมื่อเวลาผานไป 4-5 ปดือแระจึงกลับเขามาในประเทศไทยอีก
คร้ัง  โดยไปอาศัยกับนายเปาะสู และมีตําแหนงเปนมือปน  เมื่อนายเปาะสูขอเขามอบตัวสูคดี เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2509 ก็ไดมอบหมายใหนายดือแระเปนหัวหนาใหญสืบแทนตนมีตําแหนง
เปนผูบัญชาการใหญแหงกองทหารขบวนการกูชาติปตตาน1ี4 
 ในภาพรวม  การตอสูของผูนําชาวมุสลิมเพื่อปลดปลอยอาณาจักรปตตานีดั้งเดิมให
เปนอิสระอีกครั้งซึ่งดําเนินมาตั้งแตป พ.ศ. 2442 เปนการตอตานโดยการรองเรียนเปนสวนใหญ 
อาจมีการจลาจลปะทุข้ึนเปนครั้งคราวเมื่อมีสภาวการณผลักดัน สวนใหญมาจากการไมเห็นชอบ
ตอนโยบายของรัฐ  ผูนําในการตอตานนั้นโดยปกติจะเปนพวกผูนําศาสนาหรือเชื้อสายของตระกูล
ที่ปกครองมากอนที่ไดสูญเสียอํานาจการปกครองไป  อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป พ.ศ. 2516 
ลักษณะของการตอตานจะเปนไปในทางอุดมการณมากขึ้นและกลวิธีในการแบงแยกดินแดนมี
ลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น  พวกผูนํารุนใหมไดเขามาแทนที่พวกผูนํารุนเกา  คนเหลานี้มีความรูทาง
วิชาการและมีความสามารถในการจัดตั้งกลุมหรือขบวนการและมีทักษะมากขึ้นในการดําเนินงาน
ของขบวนการนั้น ๆ ใหไปสูจุดหมาย 
 
 
                                                  

14ขจัดภัย บุรุษพัฒน, ไทยมสุลิม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2519), 297 - 298. 
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5.2 ขบวนการแบงแยกดินแดน 
   ทางราชการไดเรียกกลุมบุคคลที่มีการจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเพื่อการแบงแยก

ดินแดนในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตวา ขบวนการแบงแยกดินแดน ตอมาเนื่องจากการดําเนินงาน
ของพวกนี้มีพฤติกรรมของโจรเขามาเกี่ยวของ จึงทําใหเกิดความสับสนไมอาจแยกไดวาพวกไหน
เปนโจรการเมือง และพวกไหนเปนโจรธรรมดา ทางราชการจึงเปลี่ยนมาเรียกขบวนการแบงแยก
ดินแดนวา ขบวนการโจรกอการราย  อยางไรก็ตาม เปนที่แนชัดวาขบวนการเหลานี้ไมไดเปนเพียง
ขบวนการของโจร แตเปนขบวนการที่มีความสืบเนื่องและมีเปาหมายเชิงอุดมการณ การตอตานได
พัฒนาจากการเปนขบวนการที่จัดตั้งขึ้นโดยผูล้ีภัยการเมืองเชื้อสายราชวงศเปนขบวนการที่มี
ประชาชนสนับสนุนเปนฐานอยางกวางขวาง ขบวนการแบงแยกดินแดนที่สําคัญมี 3 ขบวนการ 
ไดแก  
 1. แนวรวมปลดปลอยแหงชาติของปตตานี (The National Liberlation Front of 
Pattani) มีชื่อเปนภาษามลายูวา The Barisa Nasional pembebasan Patani  หรือ BNPP 
  2. แนวรวมปลดปลอยแหงสาธารณรัฐปตตานี (The Liberation Front of Republic 
Pattani) มีชื่อเปนภาษามลายูวา The Barisan Revolusion Nasional  หรือ BRN 
 3. องคการรวมปลดปลอยปตตานี (The Pattani United Liberation Organization) 
หรือ พูโล  (PULO)  
 ขบวนการแบงแยกดินแดนสําคัญทั้ง 3 ขบวนการนี้ มีจุดประสงครวมกันคือตองการให
ปตตานีปกครองตนเอง แตทิศทาง  กลวิธี ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติ อุดมการณ ก็แตกตางกันไป
ตามพื้นฐานและความคิดของพวกผูนําและสมาชิกของแตละกลุม ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียด
ตอไป 
 
ขบวนการแนวรวมปลดปลอยแหงชาติของปตตานี (BNPP) 
 ผูนําของ BNPP ประกอบดวย พวกขุนนางเกาและผูนําทางศาสนา วัตถุประสงคของ
ขบวนการนี้ไมใชการปกครองทองถิ่นอยางเปนอิสระหรือกึ่งอิสระหรือเอาดินแดนไปผนวกกับ
มาเลเซีย แตเนนการแบงแยกดินแดนเพื่อต้ังเปนรัฐอิสระ กลยุทธที่ใชมีการตอสูแบบกองโจรและ
การดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ผูกอต้ังขบวนการนี้คือ ตนกูมะไฮยิดดีน ซึ่งเปนบุคคลที่มี
ความคิดรุนแรงในการแบงแยกดินแดน ไดกอต้ังขบวนการนี้ในป พ.ศ. 2490 หลังจากตนกูมะไฮยิด
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ดีนสิ้นชีวิตในป พ.ศ.2496 แลว นายอดุลย  ณ สายบุรี ก็เปนหัวหนาแทน15 มีสํานักงานใหญอยูใน
รัฐกลันตันหัวหนากลุมที่ดําเนินงานในพื้นที่คือ นายเปาะแยะ ซึ่งเปนหัวหนากลุมที่มีชื่อเสียงและ
กลายเปนแนวหนานักรบฝายกองโจร ลอมรอบดวยพวกหัวหนาชาวมุสลิมอ่ืนๆ อดีตโจร และพวก
นอกกฎหมาย เปาะแยะเริ่มงานเปนนักรบกองโจรในสี่จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการปะทะทาง
อาวุธกับกองกําลังฝายรัฐบาลบางประปราย 
 ในสายตาของ เปาะแยะ16 ความพยายามของรัฐบาลที่จะหยุดการเกลี้ยกลอมประชาชน
ใหเขาขางขบวนการนี้ ก็เทากับพยายามที่จะกวาดลางมุสลิมในภาคใตนั่นเอง ในป พ.ศ. 2513 
BNPP เนนในเรื่องสิทธิของชาวไทยมุสลิมในการที่จะไดรับ เสรีภาพ ความยุติธรรม เกียรติ และ
ความสงบ และยังไดชี้ดวยวาการปฏิบัติของรัฐบาลไทยตอมุสลิมในปตตานีนั้นคือการละเมิดคํา
ประกาศสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ขบวนการนี้ไดอางวาไดสงเจาหนาที่ไปหาอูถั่น ซึ่งเปน
อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เพื่อเรียกรองสิทธิใน
การปกครองตนเอง และใหมีการลงมติวารัฐปตตานีควรเปนรัฐเอกราชหรือไม มีขาวมาจากกรม
หนวยขาวกลางแจงวา องคการนี้ไมไดทํากิจกรรมอยูแคเพียงสี่จังหวัดเทานั้น แตไดพยายามขยาย
งานไปยัง พัทลุง ตรัง กระบ่ี โดยมีจุดมุงหมายที่จะปลดปลอยดินแดนทั้งหมดที่มีมุสลิมอยู 
ขบวนการนี้ไดทํางานผานทางศูนยคุมครองประชาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ. 251817 
ขบวนการนี้อางวาตนไมเคยทําอันตรายแกประชาชนเลย เนื่องจากการกระทาํเชนนัน้เปนการกระทาํที่
ขัดตอหลักการ 5 ประการ คือ  
 1. จะไมทําความอยุติธรรมหรืออันตรายใหแกสตรี และเด็ก 
 2. จะไมรบกวนหรือทําลายทรัพยสินใด ๆ ที่เปนการถูกตองตามกฎหมาย และเปน 
หนทางทํามาหากินของประชาชน 
 3. ใหความนับถือ และรวมมือ แกวิถีชีวิตของประชาชน 
 4. ตอสูอยางกลาหาญ และเคารพนับถือจุดหมายของขบวนการ รักษาความลับใน
เร่ืองอาวุธทั้งหมดที่ยึดมาได 

                                                  
      15Che Man, W.K., Muslim Separatism : The Moros of Southern Philippines 

and Malays of Southern Thailand (New York : Oxford University Press, 1990), 98 - 100. 
     16กัมปนาท   จินตวิโรจน, ผมรูจักเปาะแยะดีกวาใคร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
วิทวัส, 2522), 52. 
      17ขาวไทยนกิร, 18 พฤศจกิายน 2520. 
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 5. การตัดสินใจทั้งหมดในการประชุม ตองมาจากความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญ18 
ในป พ.ศ. 2500 ก็ไดมีนักศึกษาดานศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียได

เขารวมในขบวนการ BNPP นักศึกษาบางคน เชน นายบัดดรี  ฮัมดัน นายอับดุลฟาตะฮฺ  อุมัร  
นายฮันนัน อุบัยดะฮฺ (ซึ่งเปนผูนํารุนปจจุบัน) ไดไปเรียนตอในมหาวิทยาลัยอัล-อัชฮัร ในนครไคโร  
ประเทศอียิปต ในขณะที่อยูในนครไคโร  พวกเขาไดจัดตั้งองคการ Rundah  Pattani (บานแหง
ปตตานี) ซึ่งตอมาไดกลายเปนฐานทัพโพนทะเลของ BNPP ในนครเมกกะ นอกจากนั้น พวก
นักศึกษาและกรรมกรชาวปตตานีก็ไดจัดตั้งสมาคม Akhon (ภราดรภาพ) ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่
จะสงเสริมการศึกษาของเยาวชนมุสลิมในปตตานี หัวหนาคนปจจุบันของ BNPP หลายคนอยูใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย อียิปต และปากีสถาน 

เมื่อตนกูยะลา (นายอดุลย  ณ สายบุรี) หัวหนา BNPP ไดเสียชีวิตในป พ.ศ. 2520 
คณะกรรมการกลางไดเลือก นายบัดดรี  ฮัมดัน ใหเปนผูนําของขบวนการ นายบัดดรี  ฮัมดัน ไดทํา
การทําการเปลี่ยนแปลงขบวนการในหลาย ๆ ดาน เขาไดชักชวนผูที่สําเร็จปริญญาดานศาสนาจาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในตะวันออกกลางใหจัดตั้งคณะผูนําที่มีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นและไดเขาไป
หาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเพื่อขยายฐานสนับสนุนใหกวางขึ้น ไดจัดใหมีการฝกฝนทางดาน
การเมืองและการทหารที่มีระบบมากขึ้น และประเด็นสําคัญ BNPP ยังเต็มไปดวยผูนําที่มีความรู
ทางดานศาสนาจนทําใหผูนําที่เปนพวกศักดินาเกาคอยๆลดบทบาทของตนเองในขบวนการลง ใน
ป พ.ศ. 2538 นายวะฮียุดดีน  มุฮัมหมัด อดีตรองประธานของ BNPPกับผูนําอีกหลายคนไดจัดตั้ง
แนวหนาใหมข้ึนคือ แนวรวมแหงนักรบปตตานี (The Barisan Bersatu Mujahideen Pattani) หรือ 
BBMP  
 BNPP เปนกลุมอิสลามแนวทางอนุรักษ ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ Pan - Malaysian 
Islamic Party  หรือ PMIP ซึ่งเปนพรรคการเมืองที่เคยมีฐานเสียงอยูในรัฐกลันตัน19 ความสัมพันธ
นี้หยุดลงเมื่อนายอดุลย ณ สายบุรีถึงแกกรรมใน พ.ศ. 2520 และขณะเดียวกัน พรรค PMIP ก็พาย

                                                  
 18Suara Sigwa, No. 2 (December 1970, and The Bangkok Tribune, 11 January 
1958, อางถึงใน กมัปนาท   จินตวิโรจน, ผมรูจักเปาะแยะดีกวาใคร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
วิทวัส, 2522), 57. 
 19Ferbes A., "Thailand's Muslim Minorities : Assimilation Secession, or 
Coexistence?"  Asian Servey XXII, 11(November 1982) :1056 - 1073. 
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แพในการเลือกตั้งที่กลันตัน ใน พ.ศ. 2521 BNPP จึงใหการสนับสนุนไมไดมาก20 ปจจุบัน BNPP 
ปฏิบัติการในอําเภอปะนาแระ จังหวัดปตตานี  โดยมีคณะกรรมการกลาง 15 คน เปนผูบริหาร21            
เชื่อกันวา ผูนําคนปจจุบันคือ นายบัดดรี  ฮัมดัน  ผูสําเร็จการศึกษาจากตะวันออกกลางอายุราว 
30 ปเศษ กับนายซัมซุดดิน อับดุล ซัลเละห ไดรับการศึกษาจากอียิปต อายุราว 45 ป22 BNPP               
คัดคานการกอต้ังนิคมชาวพุทธของรัฐบาลเปนพิเศษ นอกจากนี้ยังเปนองคกรที่ทําใหโลกอาหรับ
ตระหนักถึงปญหามุสลิมในปตตานี องคกรนี้มีประสิทธิภาพในการใชศาสนาอิสลามรวบรวมผูคน
กลุมตาง ๆ ในสังคมมลายู มีการจัดตั้งกองทัพปฏิวัติชั่วคราวที่เรียกวา Tentera Nasional 
Pembebasan Rak' yat Pattani (TNPRP) หรือ กองทัพปลดปลอยประชาชนปตตานี สมาชิกของ
ขบวนการนี้มีหลายรอยคนมาจากจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส แบงออกเปนกลุมเล็ก ๆ 
กลุมละ 10 - 25 คน อยูภายใตผูนํายอยแตละคน23  
 เนื่องจากขบวนการนี้ทํางานมานานแลว จึงถือวาเปนขบวนการที่ทําใหเร่ืองราวของ
ปตตานี เปนที่รูจักในโลกของอาหรับ เครือขายของพวกเขาในตะวันออกกลางไดรับความสําเร็จใน
การสงนักศึกษาไปเรียนในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในตะวันออกกลาง เชน 
มหาวิทยาลัยลัยอัล - อัซฮัร ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต มหาวิทยาลัยกษัตริยอับดุลอาซิส ใน
กรุงญิดดะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนตน เมื่อนักศึกษาเหลานี้เรียนจบก็กลับไปทํางานใหกับ
องคกรมีศูนยกลางในเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทํางานดานการประสานงาน และจัดให
มีการประชุมประจําปเพื่อประเมินผลงานขององคกรและเพื่อวางแผนงานดวย รัฐบาลไทยรูสึก
กังวลตอเครือขายนี้ เพราะไดรับการสนับสนุนจากองคกรนานาชาติ ขบวนการ BNPP ทํางานทั้งใน

                                                  
 20Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism : A Case Study of the Malay 
Muslims of Southern Thailand (Bangkok :  Thammasat University,1985), 230. 
 21Asia week, 4 April 1980 : 25, อางถึงใน ชัยวัฒน  สถาอนันต, อิสลามกับความ
รุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณรุนแรงในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย 
พ.ศ.2519 -2524 (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 106. 

     22Ferbes A., "Thailand's Muslim Minorities:Assimilation Secession,or 
Coexistence?"  Asian Servey XXII,11 (November 1982) : 1063. 

 23อินรอน  มะลูลีม, วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย : กรณีศึกษากลุม
มุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอิสลามมิคอะคาเดมี, 2537), 180. 
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มาเลเซีย และประเทศไทย ชาวมุสลิมในปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไดไปขอโอนสัญชาติเปน
มาเลเซียจากทางการในรัฐกลันตัน เพื่อจะไดเดินทางเขาออกมาเลเซียเพื่อชวยทํางานของ
ขบวนการไดงาย มีนักศึกษาจากปตตานีหลายคนไดทุนเลาเรียนจากรัฐบาลมาเลเซียโดยวิธีนี้ 
หลังจากเรียนจบแลว นักศึกษาเหลานี้ก็ทํางานราชการในมาเลเซีย และยังสนับสนุนขบวนการ
ตอไป  ในบริเวณปตตานี BNPP ไดแหลงการเงินมาจากหมูบานสรางตนเอง ซึ่งรัฐบาลไทยได
จัดตั้งขึ้น เพื่อใหชาวไทยพุทธและชาวจีนมาอยูรวมกับชาวไทยมุสลิมซ่ึงมีจํานวน 650,000 คนซึ่ง
คนเหลานี้ตกเปนเหยื่อการถูกขูเข็ญเอาเงินอยางผิดกฎหมาย คือ ตองจายเงิน 30% ของเงินรายได
ของตนใหแกกองทุนกลางของขบวนการเปนคาคุมครอง  BNPP หลายกลุมดําเนินงานดาน
การเมือง และการทหารของตนไดดวยเงินเชนนี้ 
 สวนใหญของกลุมนักรบกองโจรของ BNPP ซอนตัวอยูตามเทือกเขา บูโด ซึ่งทอด              
ตัวยาวไปในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปตตานี เชื่อกันวานักรบบางคนไดรับการฝกฝนจาก             
กองทัพไทย และคุนเคยกับการตอสูแบบกองโจรจากขบวนการปลดปลอยอื่น ๆ ในเอเชีย และ
ตะวันออกกลาง และอาจจะเลียนแบบวิธีการของเวียดนามใต แนวหนานี้จะเขาโจมตีสถานีตํารวจ
เปนครั้งคราวเพื่อรวบรวมอาวุธ บางครั้งก็ปฏิบัติการกอการราย แตส่ิงที่ปฏิบัติเปนประจํา คือ การ
โจมตี ปดถนนหลวง ปดสวนยาง และลักพาตัวเพื่อเรียกคาไถ ขบวนการนี้ไดสงจดหมายไปยัง               
หมูบานตาง ๆ พยายามเกลี้ยกลอมผูคนใหมีความรูสึกชาตินิยมและมีความแคนเคืองตอรัฐบาลไทย 
ความพยายามในสวนนี้ไมใครจะไดผลนัก เพราะชาวบานรูสึกหวาดกลัว เนื่องจากรัฐบาลไทยเรียก
ขบวนการนี้วา โจรผูราย ขบวนการจึงพยายามที่จะทําใหผูคนในประเทศ และนอกประเทศยอมรับ
วาตนเปนแนวหนาปลดปลอยมุสลิม เพื่อตอบโตการกลาวหาของรัฐบาลไทยวาไมไดเปนโจรผูราย
ธรรมดา หรือโจรคอมมิวนิสต  
  
แนวรวมปลดปลอยแหงสาธารณรัฐปตตานี (BRN) 

แนวรวมปลดปลอยแหงสาธารณรัฐปตตานีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 โดยมีนายอุซตาซี การัม 
ฮัจยี ฮัสซัน อดีตครูโรงเรียนปอเนาะ โดยมีอุดมการณที่ซับซอน คือ ชาตินิยม สังคมนิยม และ
อุดมการณอิสลาม24 ในความเปนจริง ขบวนการนี้ถือไดวาแยกตัวมาจาก BNPP เนื่องจากมี
ความเห็นไมตรงกันดานอุดมการณ  กอนหนาทศวรรษ 2510 วัตถุประสงคของขบวนการ BNPP 

                                                  
24Santi Mingmongkol, “Communists and Thailand’s Muslim Problem,” 

Southeast Asia Chronicle, 75 (October 1980) : 22 - 25. 
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นั้นนอกจากจะมุงที่จะเรียกรองเอกราชใหกับปตตานีแลว  ผูนําและผูสนับสนุนบางคนยังมี
ความคิดที่จะสรางใหปตตานีเปนรัฐสุลตานปกครองกลับขึ้นมาใหม โดยเฉพาะในหมูของพวกขุน
นางเกา จึงทําใหผูนําบางสวนเกรงวาหากการตอสูของ BNPP ไดรับความสําเร็จรัฐปตตานีอาจจะ
มีสุลตานเปนผูปกครองก็ได ผูนํามุสลิมที่ไมไดเปนกษัตริยนิยมและมีหัวกาวหนา เชน ครูอุซตาซ 
อับดุลการีม ฮัสซัน และเพื่อนรวมงานของเขาซึ่งเปนผูนิยมในตัวของ ซูการโน ประธานาธิบดีของ
อินโดนีเซีย จึงไมเต็มใจเขารวมในขบวนการ BNPP  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2517 อุซตาซ อับดุลกา
รีม ฮัสซัน และพรรคพวกไดรวมกันจัดตั้ง ขบวนการ BRN ข้ึนโดยมีจุดประสงคในการจัดตั้ง 
“สาธารณรัฐ” ปตตานี25 

ผูนําของ BRN มุงจะใชโรงเรียนปอเนาะเปนฐานกําลัง เพราะวาตัวหัวหนาขบวนการเปน
ครูใหญของโรงเรียนอิสลามแหงหนึ่ง ดังนั้นการแทรกแซงในกิจการของโรงเรียนปอเนาะจึงเปนเรือ่ง
งายสําหรับ BRN ภายในระยะเวลา 5 ป (2506-2511) BRN ก็สามารถมีอิทธิพลเหนือโรงเรียน
ปอเนาะหลายแหง โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา และนราธิวาส  ในป พ.ศ. 2517 อุซตาซ อับดุลการีม  
ฮัสซันและหัวหนา BRN ไดหลบหนีออกจากประเทศไทยและไมปรากฎตัวอีกเลย  องคกรนี้เร่ิม
ปฏิบัติงานอยางลับ ๆ เปนเหมือนขบวนการใตดิน ลักษณะการดําเนินงานนั้นเนนแนวทางฝายซาย
และความรุนแรง ขบวนการนี้เปนขบวนการที่ออนแอที่สุดในขบวนการแบงแยกดินแดนทั้งหมด
เพราะฐานในทองถิ่นไมมีมากนัก และมีความขัดแยงภายในคอนขางสูง แตในสายตาของรัฐบาล 
ขบวนการนี้นากลัว เพราะมีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคคอมมิวนิสตมลายา (MCP) ซึ่งถือวาเปน
องคกรจัดตั้งติดอาวุธที่มีทรัพยากร และระบบการจัดตั้งที่ดีที่สุดในแถบนี้ ในขณะที่ทางมาเลเซยีถอื
วา พรรค MCP เปนศัตรูหมายเลขหนึ่ง และก็เห็นวา BRN ซึ่งรวมมือกับ MCP เปนศัตรูหมายเลข
หนึ่งดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ในสายตาของชาวบาน ความสัมพันธระหวาง BRN กับพรรค
คอมมิวนิสตมลายา  อาจจะเปนผลทางลบมากกวาทั้งนี้เพราะผูนําทางศาสนาก็ไมสะดวกใจใน
การใหความสนับสนุน BRN สวนชาวอาหรับและชาวมลายูนอกเขตไทยก็รูสึกตะขิดตะขวงใจกับ
พันธมิตรที่ผิดฝาผิดตัว เชนนี้ ซึ่งในปาฐกถาของ "สหายผูรับผิดชอบ" ทานหนึ่งในพิธีประกาศจัดตั้ง 
"กองกําลังติดอาวุธปลดปลอยประชาชนไทยมุสลิม" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 และกระจาย
เสียงทางเสียงประชาชนแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2521 นั้น จบลงดวยประโยค
ที่วา "พระองคอัลเลาะหอยูในดวงจิตของประชาชนผูทําการปฏิวัติ สมาชิกติดอาวุธขององคกรนี้

                                                  
25อินรอน  มะลูลีม, วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทย : กรณีศึกษากลุม

มุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอิสลามมิคอะคาเดมี, 2537),182. 
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ทํางานตอสูแบบนักรบ กองโจรในพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพียงแตมี
อิทธิพลในเขตจังหวัดยะลาเทานั้น26 
 
องคการรวมปลดปลอยปตตานี (PULO) 

ในป พ.ศ. 2511 ก็ไดมีขบวนการใหมเกิดขึ้น คือ องคการรวมปลดปลอยปตตานี หรือ
พูโล(PULO) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยนายกาบีร  อับดุลรเราะฮมาน และตนกู บีรอ กอตานีลอ ชาวปตตานี 
ตระกูลสูง อายุ 40 เศษ ไดรับการศึกษาจากอินเดีย หลบหนีจากประเทศไทยเมื่อเกือบยี่สิบป
มาแลว เชื่อกันวาตนกูบีรอ กอตานีลอ เดินทางอยูระหวางมาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และเอเชีย
ตะวันตก เขาไดจัดตั้งขบวนการนี้ข้ึนเพื่อเปนศูนยกลางประสานงานของกลุมตาง ๆ ซึ่งกําลัง
ตอตานรัฐบาลในขณะนั้น เปนที่เชื่อกันวา พูโลถูกจัดตั้งขึ้นในอินเดียกอน โดยตนก ูบรีอ กอตานลีอ 
(กาบีร อับดุลเราะฮฺมาน) ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งสําเร็จการศึกษาทางดานรัฐศาสตรจากมหาวิทยาลัย
มุสลิมอลีฆัร กับนักศึกษามุสลิมชาวปตตานีกลุมหนึ่งซึ่งกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
หลังจากไดจัดตั้งกลุมพูโลแลวไมนานตนกูบีรอ กอตานีลอ ก็ไดยายไปยังนครเมกกะและติดตอกับ
มุสลิมหนุม ๆ จากปตตานีโดยเนนถึงเรื่องเชื้อชาติ นอกจากนั้นพูโลยังหาสนับสนุนผูสนับสนุนจาก
ประเทศมาเลเซียและในหมูนักศึกษาปตตานีในประเทศอาหรับอ่ืน ๆ อีกดวย ขบวนการพูโลมี
ลักษณะที่แตกตางไปจาก BNPP ซึ่งเครงครัดในศาสนา และBRN ซึ่งเอนเอียงไปทางสังคมนิยม
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาองคการพูโลปนขบวนการที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในการจัดตั้งและ
องคการตอสูติดอาวุธ พูโลเหนือกวาองคกรตอสูอ่ืนๆ เพราะมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากกวา
และมีการจัดการภายในองคกรอยางดี มีหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการแบงแยกดินแดนอยางเปน
ระบบ โดยพยายามขยายฐานสนับสนุนมวลชนในสังคมมาเลยใหกวางออกไปเสมอ ในขณะที่ 
BNPP อิงชนชั้นนําดั้งเดิม และผูนําศาสนาอยูมาก สวน BRN ก็อิงกับพรรคคอมมิวนิสตและไมได
รับความสนับสนุนจากชาวมลายูที่รักขนบประเพณี ในขณะที่ BNPP ก็ไมไดรับการสนับสนุนจาก
ปญญาชนที่มีการศึกษาสูง27 พูโลจึงเปนขบวนการที่ขายงานกวางขวาง หนวยสืบราชการลับของ

                                                  
 26Asia week 4 April 1980, 25, อางถึงใน ชัยวัฒน  สถาอนันต, อิสลามกับความ

รุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณรุนแรงในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย 
พ.ศ.2519-2524 (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 108. 
 27Surin  pitsuwan, Islam and Malay Nationalism :  A  Case Study of the Malay 
Muslims of Southern Thailand (Bangkok :  Thammasat UniVersity,1985),  234. 
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ไทยเชื่อวาองคกรนี้มีสํานักงานใหญอยูที่เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย28 มีเครือขายงานที่กวาง
ที่สุด มีธรรมนูญและโครงสรางที่ชัดเจน ธรรมนูญของขบวนการแบงออกเปน 4 บท ดังนี้คือ29 
 บทที่ 1 เกี่ยวกับปฏิบัติการปลดปลอยรัฐปตตานี ออกจากราชอาณาจักรไทย ถึงแมวา
จะกินเวลา นานก็ตามแตสมาชิกทุกคนก็ตองอุทิศชีวิต เพื่อทํางานใหบรรลุจุดหมายใหจงได 
 บทที่  2 เกี่ยวกับระบบการบริหารงานสาธารณรัฐปตตานี หลังจากไดรับเอกราชแลว 
บทนี้อธิบายถึงระบบรัฐสภา และการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
 บทที่  3 เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแบงแยกดินแดนระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้ง
ปฏิบัติการแบบกองโจรซึ่งไดขยายไปในทั่วทุกสวนของปตตานี และกลยุทธทางทหารในประเทศ
ไทย 
 บทที่  4 เกี่ยวกับนโยบาย และเปาหมาย ภายใน และภายนอกรัฐปตตานี 
นโยบายของพูโล ปรากฏชัดโดยระบุในเอกสารแถลงนโยบายขององคการนี้วา 
 1.   พูโล เปนองคกรทางการเมืองเพื่อประชาชนปตตานี พูโลมุงหมายที่จะ 
   ก. รวบรวมกลุมการเมืองของประชาชนปตตานีทั้งหลายที่กําลังตอสูอยูใหเปน           
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อตอตานจักรวรรดินิยมไทย 
  ข. สามัคคี และตอสูอยางเขมแข็งเพื่ออิสรภาพ และเสรีภาพของโลก จากนักลา
อาณานิคม ทั้งเกาและใหมจะตอสูกับจักรวรรดินิยมทุกวิถีทางดวยพลังและกําลังอาวุธ โดยเฉพาะ
กับพวกยิว ซึ่งยึดครองดินแดนอาหรับอยู 
 2. พูโลมีประวัติศาสตรและอุดมการณของตนซึ่งประกอบกันเปนระเบียบทาง             
การเมืองการทหาร และเศรษฐกิจชนิดหนึ่งอันเอื้อตอความหวัง ความปรารถนา และขนบประเพณี
ของประชาชนปตตานีอยางที่สุด 
 3.  ใชหลักการเรื่องสหพันธรัฐยึดมั่นอยูกับแนวความคิดเรื่องรัฐชาติ ซึ่งถูกกําหนดโดย
อิสลาม เชื้อชาติ และหลักการมนุษยธรรม 
 4. ปลดแอกปตตานีจากจักรวรรดินิยมไทย เปนเรื่องชีวิตและความตายสําหรับ             
ประชาชนปตตานี ทุกระดับชั้น ทุกยุคสมัย ประชาชนปตตานีจะพยายามอยางสุดกําลังและ            

                                                  
 28เอกสารลับกรมการปกครอง, พฤศจิกายน 2525 - มกราคม 2526. 

      29แนวนโยบายพูโล พ.ศ. 2511, อางถึงใน  ชัยวัฒน  สถาอนันต, อิสลามกับความ
รุนแรง : การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณรุนแรงในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทย 
พ.ศ.2519-2524 (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 109. 
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จะตอสูสืบไปเพื่ออิสรภาพของปตตานี และการกอตั้งสาธารณรัฐอิสลาม จากนโยบายของพูโล
ขางตนคงจะไดเห็นชัดวา องคกรนี้มีเปาหมายกระจางชัดเพียงไร พูโล ยังมีโครงการระยะสั้น ระยะ
ยาว ซึ่งถูกกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของตนอีกดวย ซึ่งฝายที่มีชื่อเสียงที่สุดของพูโลก็คือ ฝาย
ทหาร (ญะบาตันตันตรา) พูโลมีกําลังอยูในปตตานี ยะลา นราธิวาส และในบางตําบลของจังหวัด
สงขลา อันที่จริงเราไมอาจกลาวไดอยางถูกตองวามีพื้นที่ใดบาง ที่อยูภายใตอิทธิพล และเปนเขต
ปฏิบัติของพูโลแตเชื่อวาอยูที่ ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของสงขลา เปนที่นาสังเกตวา
สตูลไมไดรวมอยูดวยทั้ง ๆ ที่สตูลมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูจํานวนมาก เปนเพราะสถานการณทาง
สังคม และเศรษฐกิจ และการปกครองในจังหวัดสตูลเปลี่ยนไปมาก ดังนั้นการปลุกเราของพูโลจึง
ไมไดผล พูโลจึงตัดสตูลออกจากเปาหมาย และหันไปสนใจสงขลาแทน ซึ่งมีมุสลิมอยูมากในบาง
พื้นที่เทานั้น รัฐบาลเชื่อวาพูโลมีตัวแทนอยูในเกือบทุกหมูบาน โดยอาศัยความชวยเหลือของผูนํา
ทางศาสนาและกํานัน นอกจากนั้น เนื่องจากพูโลมีศูนยกลางในนครเมกกะ PULO จึงสามารถหา
สมาชิกจากผูที่ไปประกอบพิธีฮัจญไดทุกป30  
 ขบวนการพู โลมีความสามารถที่จะหยิบยกกรณีที่สะเทือนอารมณ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม และทําใหเปนเหตุการณทางการเมืองเพื่อ
ปลุกเราประชาชน และความสนใจของสื่อมวลชน งานชิ้นหนึ่งของพูโลคือการประทวงใหญใน
ปตตานี ตอนปลายป พ.ศ. 2518 ซึ่งถือวาเปนการประทวงครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรการเมือง
ของประเทศไทย31 ประมาณการของผูเขารวมในการประทวง ประมาณ 70,000 คน ใชเวลาเกือบ
เดือนเพื่อประทวงการที่ทหารเรือไทยพุทธฆาชาวไทยมุสลิมตายอยางเหี้ยมโหดไป 5 คน32 
เจาหนาที่รัฐบาลไทยเชื่อวา PULO มีบทบาทในเหตุการณนั้น ผลก็คือ ทําใหเกิดชองวางมากขึ้น 
ระหวางเจาหนาที่ที่เปนชาวพุทธกับประชาชนในปตตานีและบริเวณใกลเคียง33 ปรากฎวา ในการ
เลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2519 ชาวไทยมุสลิมไดรับเลือกเปน ส.ส. ในทุกจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการปลุกเราทางการเมือง พูโลไดรับ

                                                  
 30คณะกรรมการพิเศษเพื่อพื้นที่ชายแดนภาคใต, เอกสารลับเฉพาะ, 2522 , 14. 
 31 A. Ferbes, "Legacy of Resentment," The Far Eastern Economic Review (20 
June 1980) : 21 - 22. 
    32อารา  สุทธาศาสน, ปญหาความขัดแยงในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : ประชา
พิทักษ , 2519), 52 - 88. 
      33เร่ืองเดียวกัน, 90. 
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ความสําเร็จเปนอยางมากจนตอมาไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากลิเบีย34 นายพันเอกมุฮัม
มาร  กัดดาฟ   ผูนําลิเบียเคยใหความชวยเหลือทางการเงินถึง 16 ลานเหรียญอเมริกันแก
ขบวนการ    เหลานี้ แตหลังจากป พ.ศ. 2522 ความชวยเหลือทางการเงินจากลิเบียก็ลดลง 
 
การดําเนินงานของขบวนการแบงแยกดินแดน  
 ถึงแมขบวนการทั้งหลายเหลานี้จะมีความแตกตางกันก็ตาม แตทุกขบวนการก็ถือวา
รัฐบาลไทยเปนนักจักรวรรดินิยม ซึ่งพวกของตนไมอาจจะปรองดองดวยได ทุกขบวนการเนนใน
เร่ืองของการตอสูดวยกองกําลังติดอาวุธ เพื่อเอกราชของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต และแตละ
ขบวนการก็ไดสรางอิทธิพลในพื้นที่ตาง ๆ ชาวบานในพื้นที่เหลานั้นจะมีความเกี่ยวของในขบวนการ
เหลานั้น ไมวาในทางตรงหรือทางออม ถึงแมชาวบานมุสลิมจะไมรับอิทธิพลของขบวนการนี้ทุกคน 
แตสวนใหญก็รูถึงเรื่องการแบงแยกดินแดน35  นับต้ังแตกลางป พ.ศ. 2513 องคการทั้งสามนี้เนน
มากในเรื่องการหาเสียง และการสนับสนุนจากภายนอก ทุกขบวนการยังเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการตอสูแบบกองโจรอยูตอไป เพื่อทําใหขบวนการเปนที่รูจัก ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2521 - ตุลาคม พ.ศ. 2522 มีการปะทะกันในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 161 คร้ัง36 
 ในตางประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย อียิปต และปากีสถาน ขบวนการ
เหลานี้ไดประสบผลสําเร็จในการปลุกเรานักศึกษาและกรรมกรชาวปตตานีที่นั่น และมีบทบาท
สําคัญในการประสานความสัมพันธกับทางการและพรรคการเมืองในตางประเทศ พวกเขาตองการ
ได รับการยอมร ับว าเป นน ักสู ในว ิถ ีทางของอ ิสลาม  ไม ใช ในฐานะของคอมมิวนิสตหร ือ
ผูกอการราย ชาวอาหรับยอมรับขบวนการแบงแยกดินแดน เมื่อนิตยสารและหนังสือพิมพใน
ประเทศตะวันออกกลางเริ่มพิมพบทความเกี่ยวกับการตอสูของชาวไทยมุสลิมลงในสื่อของตน ใน
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2519 หนังสือพิมพฉบับใหญที่สุดฉบับหนึ่งของลิเบีย คืออัล - 

                                                  
 34N.D., "Islam and power from the Barrel of the Gun," The Nation (20 August  
1993) : A4. 
 35มานพ  จิตภูษา และคณะ, ขนบธรรมเนยีมประเพณทีี่สงเสริมการรวมกันทาง
สังคมระหวางไทยพทุธกบัไทยมสุลิม (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศกึษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2530), 47-51. 
 36W.K. Che man, Muslim Separatism : The Moros of Southern  Philippines 
and Malays of Southern Thailand (New York : Oxford University Press,1990), 86 - 90. 
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ญิฮาด ไดพิมพบทความตอเนื่องกันถึง 43 วันเลาเร่ืองราวการตอสูในบริเวณนั้นชาวอาหรับหลาย
คนไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับปตตานีนักหนังสือพิมพและเจาหนาที่เร่ิมเดินทางสูปตตานี เพื่อ
รวบรวมขอมูล ซึ่งทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจในหมูชาวอาหรับ 
 นอกจากขบวนการทั้ง 3 ขบวนการแลว ยังมีกลุมโจรที่ไมมุงหวังทางการเมือง รวมทั้ง
พวกที่เรียกวา “ผูกอการรายคอมมิวนิสต " ซึ่งอาจจะเปนคอมมิวนิสตจริง หรือโจรธรรมดาที่แฝงตัว
มากับพวกคอมมิวนิสตจริง ๆ ก็อาจจะเปนสมาชิกของ MCP (พรรคคอมมิวนิสตแหงมาเลเซีย) 
หรืออาจจะเปนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยก็ได ในสถานการณที่สับสน กลุม
เหลานี้สรางความวุนวายเปนอยางมาก จํานวนกลุมเหลานี้เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ในปพ.ศ. 2518 
รายงานทางราชการ กลาววา มีกลุมผูกอการรายใน 3 จังหวัดยกเวนสตูล 49 กลุมกับผูถืออาวุธ 
429 คน ทํางานอยูภายใตองคกรตาง ๆ37  ในป พ.ศ. 2522 มี 84 กลุม รวมสมาชิก 1500 คน38 
กลุมเหลานี้เปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งปฏิบัติการอยูในทุกจังหวัด และพรอมที่จะใชอาวุธเพื่อใหไดมาซึ่งเงิน
และอิทธิพล 
 ขบวนการแบงแยกดินแดนและผูกอการรายทั้ง 3 ขบวน ที่กลาวมาแลวในขางตนนั้น มี
วิธีปฏิบัติการของตนเองซึ่งสามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ 
 1.  ปฏิบัติทางการเมือง โดยปกติมีการโฆษณาชวนเชื่อ และปลุกเรายุยงชาวไทยมุสลิม 
เพื่อใหรูสึกไมพอใจตอรัฐบาลไทย และความไมพอใจเหลานี้ ถูกเปลี่ยนรูปแบบการแข็งขอทาง         
การเมือง และความรุนแรงทางทหาร และในที่สุดก็ลุกฮือ ก็อาจขยายกลายเปนสงครามการเมือง 
วิธีการที่ใชมีหลายวิธี คือ 
  1.1 ยุยงชาวมุสลิมใหทาทาย หรือหมดความไววางใจในรัฐบาล และระบบ             
การปกครองไทยยกเหตุผลตาง ๆ เชน การกดขี่ของเจาหนาที่ของรัฐ อุปสรรคทางศาสนา การเพิกเฉย
ตอสวัสดิการของประชาชน พรอมทั้งยุยงใหประชาชนระแวงสงสัย และเกลียดชังชาวไทยพุทธ 
นอกจากนั้น ก็มักจะปลุกเราชาวไทยมุสลิมต่ืนตัวในเรื่องของเอกลักษณของตน แลวก็ชี้ใหเห็นวา
การตอสูเพื่อความยุติธรรม ก็คือ ทางออก 
   1.2 เขาแทรกแซงในสถาบันตาง ๆ เชน ปอเนาะ เพื่อจะทําการโฆษณา ตามปกติ
กลุมผูแบงแยกดินแดนมักจะมีตัวแทนของตนอยูเกือบทุกหมูบานภายในพื้นที่ที่ตนมีอิทธิพลอยู 

                                                  
 37กัมปนาท  จินตวิโรจน, ขบวนการแบงแยกดินแดน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิทวัส, 
2522),124 - 127. 
 38รายงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อพื้นที่ชายแดนภาคใต หมายเลข 985/1979. 
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   1.3 แสวงหาการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเปนคาใชจายโดยการเรียกเก็บคา
คุมครอง บังคับขูเข็ญ ลักพาตัวเพื่อเรียกคาไถ ฯลฯ นักธุรกิจชาวไทยและชาวจีน ขาราชการ ใน
ทองถิ่นตองจายคาคุมครองเพื่อที่จะมีชีวิตที่สงบ ในระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 และเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2522 มีรายงานจากทางจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส วามีการลักพาตัว
เพื่อเรียกคาไถ บังคับใหปดสวนยางพารา และเรียกเงินคุมครอง โดยเฉพาะจากเจาของสวนยางพารา 
กวารอยราย แตละรายตองเสียเงินระหวาง 50,000 - 150,000 บาท ผูที่ไมยินยอมทําตามก็จะถูก
ฆา39 
  1.4 ขอความชวยเหลือ และสนับสนุนจากกลุมประเทศมุสลิมในหลาย ๆ ดาน          
เชน การเงิน อาวุธ การฝกฝนกองกําลังในการกอการราย นอกจากนั้นยังพยายามที่จะแสวงหา
มาตรการทางดานการเมืองในประเทศเพื่อยกระดับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหกลายเปน
ปญหาสากล ดวยความชวยเหลือจากองคกรมุสลิมตาง ๆ เชน สันนิบาตมุสลิม สภาโลกมุสลิม          
ซึ่งองคการมุสลิมหลายแหงไดแสดงความสนใจในเรื่องนี้จึงใหความชวยเหลือทางดานการเงิน และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
  1.5 สรางความหวาดกลัวขึ้นในหมูประชาชนทําใหประชาชนมีความรูสึกไมปลอดภัย 
และขาดความคุมครองจากเจาหนาที่ฝายไทยจึงมีการอพยพยายถิ่นไปอาศัยในมาเลเซีย40 
สถานการณรุนแรงจนกระทั่งผูที่ไมใชมุสลิมตองขายธุรกิจหนีไปจากพื้นที่แลวก็ชวยใหมุสลิม         
ซื้อธุรกิจเหลานั้นไว มาตรการนี้ใชสําหรับตอตานการจัดตั้งนิคมสรางตนเองที่รัฐบาลทํา เพราะ         
รัฐบาลพยายามนําชาวไทยพุทธจํานวนมากเขามา เพื่อใหมุสลิมซึ่งเปนคนสวนมากลดนอยลง 
 2.  ปฏิบัติการทางทหาร ปฏิบัติการเชนนี้ใหการสนับสนุนปฏิบัติการทางดานการเมือง 
ดวยการใชอิทธิพล และกําลังขององคการที่มีอยูหลายวิธี ดังนี้ 
       2.1 ขูเข็ญผูคนเพื่อจะไดรับการสนับสนุน และความรวมมือ ผูที่ไมยอมใหความ
ชวยเหลือก็อาจถูกทําราย หรือถูกฆาได สําหรับผูที่ใหความชวยเหลือทางราชการก็ถูกฆาเชนกัน 
     2.2 ทํารายเจาหนาที่ของรัฐ หรือทําอะไรบางอยางเพื่อขัดขวางการทํางานของ
ฝายรัฐบาล เชน พวกครูโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาแทนโรงเรียนปอเนาะ มาตรการนีร้วมไปถงึความ

                                                  
      39สุรินทร พศิสุวรรณ, สภาพการเมืองที่นําไปสูการละเมิดสทิธิมนุษยชนสี่จังหวัด
ภาคใตกับปญหาสทิธิมนษุยชน (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และ มูลนธิิสงเสริมโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2527), 51 - 60. 
  40คณะกรรมการพิเศษเพื่อพื้นที่ชายแดนภาคใต, เอกสารลับเฉพาะ, 2522, 9. 
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พยายามที่จะขัดขวางโครงการพัฒนาของรัฐ สํานักงานของรัฐบาลโดยเฉพาะโรงเรียนและสถานี
ตํารวจ ซึ่งมักจะตกเปนเปาของการโจมตีอยูเสมอ ในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 - มีนาคม 
พ.ศ. 2523 มีการเผาโรงเรียน ทําลายสะพาน และระเบิดอาคาร 26 คร้ัง และในขณะเดียวกัน ครู ก็
ถูกยิงในขณะยืนเคารพธงชาติซึ่งการกระทําดังกลาว จะขัดขวางรัฐบาลไมใหนําเอาเอกสารการ
สอนวิชาสามัญ และภาษาไทยเขามาในพื้นที่มุสลิม ปฏิบัติการที่กลาหาญที่สุดคือการโจมตี
เจาหนาที่ฝายคมนาคม ระหวางประเทศตําแหนงสูงคนหนึ่ง และพิธีการในจังหวัดยะลา ในขณะที่
พระมหากษัตริยประทับอยู เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2520 ในกรณีเชนนี้รัฐบาลกลาววา ไมมี
ทางอื่นที่จะระงับได  นอกจากใชปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรง ซึ่งยอมกอใหเกิดอันตรายแกผู
บริสุทธิ์ และเหตุการณเชนนี้ยอมกอใหเกิดการตอตานรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ทําใหสถานการณเลวราย
ลงไปอีก41 และเหตุการณอีกครั้งหนึ่ง คือ การวางระเบิดทาอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2520 และ การระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญในวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 252342 
เหตุการณทั้งสามนี้ทําใหทั่วโลกสนใจ โดยเฉพาะเหตุการณแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลา ทําให
รัฐบาลของนายธานินท  กรัยวิเชียร  ตองสูญเสียอํานาจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 
  2.3 การกอวินาศกรรมตออาคาร และสถานที่เพื่อแสดงอิทธิพล และโฆษณา        
การกระทําขององคกรนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็มีจุดมุงหมายที่จะลดความไววางใจของประชาชนที่
มีตอรัฐบาล 
 กลุมผูกอการรายซึ่งกระทําการดังกลาว มักจะไดเปรียบเจาหนาที่บานเมือง เนื่องจาก
คุนเคยกับผูคน และภูมิประเทศมากกวา การมีวิถีชีวิตที่คลายกับชาวมุสลิมโดยทั่วไปยอมไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจจากคนในทองถิ่นนั้นมากกวาเจาหนาที่บานเมือง ซึ่งเปนคนแปลกหนาหรือ    
เปนศัตรู  อยางไรก็ตามขบวนการกอการรายก็ยังมีจุดออนอยูบางเชน ขาดการจัดองคการใหมี          
ประสิทธิภาพ การประสานงานระหวางกลุมยังไมดีพอ อาวุธนอย และขาดสภาพคลองทางดาน
การเงิน  ดังนั้น การกระทําของขบวนการกอการราย จึงมักจะเอนเอียงไปทางกลุมโจรมากกวา    
บางขบวนการก็ขาดวินัยและอุดมการณทางการเมือง องคกรกลางไมสามารถควบคุมกลุมตาง ๆ 
ในองคกรได ดังนั้นจึงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมข้ึน สําหรับตัวชาวไทยมุสลิมเองนั้น โดย
ปกติเปนคนรักความสงบ ดังนั้นจึงไมตองการที่จะเขาไปเกี่ยวของกับขบวนการแบงแยกดินแดน 

                                                  
    41อารา  สุทธาศาสน, ปญหาความขดัแยงในสีจ่ังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : ประชา
พิทักษ, 2519), 199  -  201. 
 42คณะกรรมการพิเศษเพื่อพื้นที่ชายแดนภาคใต, เอกสารลับเฉพาะ, 2522, 14.  
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 ในระหวาง พ.ศ. 2511 - 2518 รัฐบาลไทยไดใชปฏิบัติการทางทหารตอขบวนการ           
กอการรายที่เรียกวา "ปฏิบัติการพิเศษสําหรับส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต"  "ปฏิบัติการรามคําแหง" 
และ "การรณรงคพิเศษตอผูกอการรายในสามจังหวัดภาคใต" ในการปฏิบัติการทั้งสามนี้ใชกองกําลัง
ตํารวจพิเศษของเขตพื้นที่ 9 และชาวไทยพุทธ และอาสาสมัครชาวมุสลิมจํานวนมาก ปฏิบัติการ
เหลานี้ยังรวมอยูในปฏิบัติการของ กองกําลังทหารและตํารวจดวย ผลของการรณรงคในระยะเวลา 
7 ป ปรากฏวา ผูกอการรายตายไป 329 คน 165 คน ยอมแพตอรัฐบาล ถูกจับกุม 1,208 คน         
ยึดอาวุธตาง ๆ ได 1,415 ชิ้น กระสุน 27,538 นัด และระเบิด 95 ลูก คายของผูกอการรายถูก
ทําลายไป 250 คาย เร่ืองสําคัญเกี่ยวกับความพยายามของรัฐที่จะปราบปรามขบวนการแบงแยก
ดินแดนนั้น อาจจะเห็นไดจากคํากลาวของ มนัส  เมกะรัด  ผูเขียนรายงาน เร่ืองความลมเหลวใน
การปราบผูกอการรายในสามจังหวัดภาคใต ที่วา " ถาเรามองตัวเลขสถิติ เราก็อาจจะเชื่อวา
ปฏิบัติการของเราไดรับความสําเร็จ และพวกผูกอการรายนาจะถูกกวาดลางไปหมดแลว แตตรง
ขามยังเหลือผูกอการรายอีกมาก พวกผูนํารุนใหม ๆ เราก็ไมรูจัก อันที่จริงเรานาจะรณรงคตั้งแตป 
พ.ศ. 2448 แลว "43  

การสนับสนุนจากตางประเทศ 
 การดําเนินงานของขบวนการตาง ๆ นอกจากดําเนินงานแยกกันภายในประเทศไทยแลว 
ขบวนการเหลานี้มีความสัมพันธบางประการกับกลุมประเทศมุสลิม โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งมีพรมแดนติดตอกับภาคใตของประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับกลุมแบงแยก
ดินแดนในประเทศไทย ไดแก อินโดนีเซีย อังกฤษ (กลุมมุสลิมในอังกฤษ) ประเทศในตะวันออก
กลางประเทศ ประเทศมุสลิมอ่ืน ๆ และสภามุสลิมโลก ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่
ญี่ปุนกําลังเขายึดครองมาเลเซีย ไดเกิดความรูสึกชาตินิยมในหมูชาวมาเลเซีย หลังจากสงครามยตุิ
ลง อังกฤษก็ไดเขายึดครองมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง ความรูสึกชาตินิยมก็เพิ่มขึ้น และแพรขยายสู
จังหวัดปตตานีและบริเวณใกลเคียง ทําใหชาวไทยมุสลิมมีความตองการจะแบงแยกดนิแดนใหเปน
อิสระนั้นมีมากขึ้น ดังนั้นจึงไดรับความชวยเหลือสวนใหญจากองคกรมุสลิม หรือประเทศมุสลิมนั้น   
จากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง แหลงขาวจากสถานีตํารวจตามชายแดนใน
จังหวัดสงขลากลาววา ภายในระยะเวลาสิบปหลังนี้ มีความชวยเหลือที่ไมเปนทางการมาจาก
องคการอิสลามตาง ๆ มาถึงขบวนการแบงแยกดินแดนเหลานี้ไมต่ํากวา 200 ลานบาท สวนองคกร

                                                  
 43มนัส  เมกะรัด, “ความลมเหลวในการปราบผูกอการรายในสามจังหวัดภาคใต”, 
เอกสารการวิจัย, หลักสูตรโรงเรียนนายรอยตํารวจ, วช. 20. 
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ปลดปลอยปาเลสไตน หรือ PLO ไดชวยฝกวิธีรบแบบจรยุทธให ตํารวจในจังหวัดนราธิวาสไดพบ
หลักฐานที่แสดงถึงความชวยเหลือแกองคกรพูโล ในเมืองดามัสกัส ประเทศซีเรีย และหลักฐานใน 
กลันตัน ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการฝกกําลังรบ44  
 ตัวอยางของการขอความชวยเหลือจากตางประเทศของกลุมผูตองการแบงแยกดนิแดน
มีมาโดยตลอด  เชน เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีไดออกพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรม ซึ่งสรางความไมพอใจในหมูชาวไทยมุสลิม นายอดุลย ณ สายบุรีและศิษย 7 คน ไดยื่น
คํารองลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 แกรัฐมนตรีกระทรวงเมืองขึ้นของอังกฤษ กลาวถึงความ
ทุกขยากของชาวไทยมุสลิม ซึ่งถูกรัฐบาลไทยกดขี่ และขอรองใหประเทศพันธมิตรชวยปลดปลอยสี่
จังหวัดภาคใตใหพนจากจักรวรรดินิยมไทย45 แตไมไดรับคําตอบจากประเทศพันธมิตร หรือ
แมกระทั่งการจับตัวหะยีสุหลง ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานี ซึ่งทําใหสถานการณ
ในจังหวัดปตตานีตึงเครียด หนังสือพิมพตางๆ ในมาเลเซียที่ออกในปนังตางรองวารัฐมนตรีไทย
กดดันชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภาคใตมากเกินไป และกระตุนใหองคการสหประชาชาติตรวจสอบ
เร่ืองนี้โดยดวน กลุมการเมืองหลายกลุมในมาเลเซีย และสิงคโปร มีปฏิกิริยาอยางรวดเร็วเชนกัน 
พรรคชาตินิยมมาเลเซียในรัฐบกลันตันไดจัดประชุมต้ังใจจะยื่นคํารองไปยังคณะรัฐมนตรี   ความ
มั่นคงของสหประชาชาติดวย46 นอกจากนั้นก็ไดมีคํารองสงไปจากสิงคโปร จากพรรคชาตินิยม
มาเลเซียบาง และจาก GAMPAR ซึ่งเปนสมาคมผูล้ีภัยของชาวไทยมุสลิม มีสํานักงานใหญที่รัฐก
ลันตัน ไทรบุรี สิงคโปร และปนัง ขอรองใหคณะมนตรีความมั่นคงเรงสอบสวน 
 หลังจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมามีอํานาจอีกครั้งในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 
2491 ทานก็ไดประกาศวาจะใชนโยบายใหม คือ นโยบายที่มีลักษณะประนีประนอมมากขึ้น แต
หนังสือพิมพมาเลเซียบางฉบับไมเชื่อและไดกลาวตําหนิทานวาไมเขาใจการเรียกรองขอสิทธิการ
ตัดสินใจของตนเองของชาวไทยมุสลิม ตนกู มะไฮยิดดีน ไดกลาวไวในจดหมายของทานลงวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ. 2490 ที่เขียนถึงมิสโจนสวา ชาวมุสลิมในปตตานีรูสึกไมพอใจ จอมพล ป. พิบูล

                                                  
 44สมเกียรติ  สุพรรณชนะบุรี, ความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซีย พ.ศ. 2519 -
2526 (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530), 37. 
 45นันทวัน  ภูสวาง, ปญหาเกี่ยวกับไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2521), 13. 
 46วินัย คุรุวรรณพัฒน, ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทยที่มี
ตอสหพันธมาเลเซีย (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 92. 
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สงครามกลับมามีอํานาจอีกครั้ง และพวกเขากําลังรอดูนโยบายตอไปของทาน อยางไรก็ตาม ใน
ทรรศนะของขาราชการมาเลเซีย  และรัฐบาลอังกฤษ  ไมควรจะมีการกระทําใด  ๆ  ที่จะ
กระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซีย เนื่องจาก มาเลเซียและอังกฤษตองพึ่ง
ขาวไทย และตองการความชวยเหลือจากกองกําลังไทยในการที่จะปราบปรามคอมมิวนิสตมาเลเซีย 
ตามพรมแดนไทยมาเลเซีย เพราะฉะนั้น ทางการมาเลเซียจึงยืนยันวามาเลเซียจะไมชวยเหลือ
ขบวนการแบงแยกดินแดนใด ๆ เมื่อ หะยีสุหลงถูกจับนั้น ขาราชการอังกฤษตําแหนงสูงผูหนึ่งใน
กัวลาลัมเปอรก็ไดเตือนตนกูมะไฮยิดดีนไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับการจลาจลในประเทศไทย กลุมผู
ตองการแบงแยกดินแดนยังไดขอความชวยเหลือจากประเทศมุสลิมตาง ๆ เชน ปากีสถาน ประเทศ
อาหรับ อินโดนีเซีย อินเดีย และพมา แตประเทศเหลานี้ก็มิใหความเหลือโดยเปดเผย หลังจาก   
ตนกูมะไฮยิดดีน สิ้นชีวิตแลว ความชวยเหลือจากตางประเทศก็ลดนอยลง  
 สําหรับซาอุดิอาระเบีย ไมไดชวยเหลือทางการเงินมากนัก แตก็เปนศูนยกลางทางการ
ปฏิบัติของแนวหนาปลดปลอยปตตานีแหงชาติ (BNPP) และองคการรวมปลดปลอยปตตานี 
(PULO) เปนแหลงผลิตใบโฆษณาและเปนที่รับสมาชิกชาวมุสลิมที่มาประกอบพิธีฮัจญในนคร
เมกกะ มหาวิทยาลัยหลายแหงในตะวันออกกลางก็เปนสถานที่ใหการศึกษาระดับสูง แกบรรดาผูที่
กลายเปนผูนําของขบวนการแบงแยกดินแดนทางภาคใตของประเทศไทย สภามุสลิมโลกในนคร
เบรุต ประเทศเลบานอนไดสนับสนุนแนวทางนี้ ตัวอยางเชนไดสงบันทึกกลาวหารัฐบาลไทยแก
ตัวแทนของมุสลิม 35 ประเทศที่มาจากการประชุมระดับคณะรัฐมนตรีคร้ังที่ 5 ในกรุง
กัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยกลาววา " เอกลักษณของชาวมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย กําลังถูกทําลาย ดังนั้นพวกเขาจึงตองปกครองตนเอง " 
 การชวยเหลือขบวนการแบงแยกดินแดนจากภายนอกมีความเขมแข็งเมื่อป พ.ศ. 2504 
เมื่อนักการเมืองมาเลเซียจํานวนหนึ่งไดยื่นคํารองแกองคการสหประชาชาติของรองใหแยก                 
สี่จังหวัดภาคใตของประเทศไทยใหผนวกเขากับมาเลเซีย  หรือมิฉะนั้นก็ใหจัดตั้งเปนรัฐอิสระ47 
พรรครายัต (Rakyat) และสมาชิกหัวรุนแรงขององคการรวมนักชาตินิยม (The united Malay 
Nationalist organization : UMNO) ซึ่งเปนพรรครัฐบาลในป พ.ศ. 2537 ไดเรียกรองใหเอา

                                                  
      47สงคราม  ชุณหภิบาล, “การกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต“ 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2518), 59. 
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ดินแดนสี่จังหวัดภาคใตไปผนวกกับมาเลเซีย พวกเขาไดยื่นขอเสนอใหแกรัฐบาลมาเลเซีย ตอตนกู
อับดุรเราหมาน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไมตกลง 
 นอกจากนั้น พรรคอิสลามรวมมาเลย (Pan - Malayan Islamic Party : PMIP) หรือที่
เรียกกันทั่วไปวา พรรคพาส (PAS) ซึ่งมีดะโตะ ฮัจญี มุฮัมหมัด อิสรี บิน ฮัจญีมุดะ เรียกสั้น ๆ วา มุ
อัมหมัดอัสรี เปนผูนําซึ่งเปนพรรคการเมืองที่มีผูนิยมมากที่สุดในกลันตันไดสนับสนุนแนวทางนี้
อยางเอาจริงเอาจัง พรรค PAS มีบทบาทเชนนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2498 แลว ซึ่งไดแพรความรูสึก
ชาตินิยมมาเลเซียใหแกชาวไทยมุสลิม ไดใหความชวยเหลือแกขบวนการแบงแยกดินแดน โดยการ
ชวยฝกฝนผูคนใหทั้งในประเทศไทย และในรัฐกลันตัน ไดชวยฝกฝนผูคนใหทั้งในประเทศไทย และ
ในรัฐกลันตัน ไดชวยในงานพิมพ และสงอาวุธใหขบวนการตาง ๆ48 พรรค PAS ทํางานอยางลับ ๆ 
โดยที่รัฐบาลมาเลเซียไมทราบ นายมุฮัมหมัดอัสรี ไดสนับสนุนขบวนการแบงแยกดินแดนอยาง
เต็มที่ตลอดเวลา เมื่อสมัยที่เขาเปนรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินของมาเลเซีย เขาไดจัดดินแดนใกล
พรมแดนไทย-มาเลเซียใหเปนที่อาศัยของชาวไทยมุสลิมที่หนีมาจากประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2517 นายมุฮัมมัดอิสรี ไดใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพวา "ขาพเจาจะสนับสนุนขบวนการ
แบงแยกดินแดนในสี่จังหวัดนั้นอยางเต็มที่เพราะเปนคําเรียกรองของชาวมุสลิมนับแสนคน ที่
ตองการอิสรภาพซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตอง และเปนการดีสําหรับสันติภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ดวย"49 นั่นไมใชคร้ังแรกที่เขากลาวถึง การสนับสนุนของเขา เพราะในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 
เขาก็ไดกลาวในการใหสัมภาษณแกหนังสือพิมพมุสลิมในกรุงลอนดอนวา เราไดใหความชวยเหลือ
ทั้งทางดานกําลังใจ และวัสดุแกชาวไทยมุสลิม เมื่อพวกเราจะไดเปนอิสระจากพวกจักรวรรดินิยม
ไทย ผูพยายามในทุกวิถีทางที่จะเปลี่ยนชาวมาเลเซียใหเปนชาวไทยและเปนชาวพุทธ 
 การอุดหนุนทางกําลังใจแกขบวนการแบงแยกดินแดนอีกดานหนึ่งปรากฏใน
หนังสือพิมพฝายคาน คือหนังสือพิมพ Utusan Malayu ซึ่งไดพิมพขาวตอตานรัฐบาลไทย และให
ความเห็นอกเห็นใจตอชาวไทยมุสลิมอยางเชนในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ไดมีขาวใน
หนังสือพิมพนั้นวา นายอมาลุดดีน  ดาลุส  วุฒิสภาของมาเลเซียเขาไดกลาวหาวาชาวมาเลเซียใน

                                                  
 48กัมปนาท  จินตวิโรจน, ขบวนการแบงแยกดินแดน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิทวัส, 
2522), 193 - 197. 
 49ประชาธิปไตย  5  มิถุนายน 2517, อางถึงใน อิบรอน  มะลูลีม, บันทกึเหตุผลแหง
ปญญา วิเคระหความขัดแยงระหวางรฐับาลไทยกบัมุสลมิในประเทศ : กรณศีึกษากลุม
มุสลมิในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพอิสลามอาคาเดม,ี 2538), 194. 
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พื้นที่เหลานั้นไมเต็มใจที่จะอยูภายใตการปกครองของประเทศไทย เนื่องจากพวกเขาถูกทิ้งใหอด
อยาก และไรการศึกษาพรรคฝายคานพรรคเดียวกันนั้น มีอิทธิพลอยูในหมูนักศึกษาหัวรุนแรง 
พรรคนี้ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูคนเหลานั้น ในการจัดพิมพวารสารที่มีชื่อวา Suara 
Siswa (เสียงนักศึกษา) วารสารนี้ไดโจมตีรัฐบาลไทยในการกดขี่ชาวไทยมุสลิมในส่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต อยางไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียก็ไดส่ังใหเลิกวารสารนี้ และลงโทษพวกนักศึกษาที่กอความ
ไมสงบ รัฐบาลยังไดส่ังหามหนังสือภาษาอังกฤษเลมหนึ่ง ชื่อ Muslims of Malaysia : origin in 
the Southern part of Thailand ดวย ในเดือนมกราคม 2514 
 สภามุสลิมโลกก็เขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมการแบงแยกดินแดนเหมือนกัน ในตอนที่
นายมุฮัมมัดอิสรี แถลงความตั้งใจของเขาที่จะเขามาแทรกแซงในเรื่องนี้ สภามุสลิมโลกในนคร           
เบรุต ประเทศเลบานอน ไดสงรายงานมายังบรรดาตัวแทนชาวมุสลิมในการประชุมคร้ังที่หา ในกรงุ
กัวลาลัมเปอร ดังที่ไดกลาวมาแลว แตที่ประชุมไดถูกชักชวนอาจจะโดยรัฐบาลมาเลเซียมิใหเขาไป
เกี่ยวของในเรื่องนี้ เพราะมาเลเซียตองการความรวมมือกับไทยในการปราบปรามคอมมิวนิสต             
ตามพรมแดน ดังนั้นจึงเปนการยากที่ไทยจะแกปญหาการแบงแยกดินแดนได ไทยจะตองแสวงหา
ความรวมมืออันดีกับมาเลเซีย และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อแกไขปญหาในสี่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 ขบวนการแบงแยกดินแดนไดรับความเห็นอกเห็นใจ และไดรับการสนับสนุนจากประเทศ
มุสลิม หลายประเทศ ความพยายามของประเทศไทยที่จะแกปญหาเพียงลําพังนั้นคงจะไมประสบ
ความสําเร็จ รัฐบาลไทยจะตองไดรับความรวมมือจากประเทศมาเลเซีย และอาศัยความเขาใจอัน
ดีในประเทศตะวันออกกลางดวย และคงจะตองใชเวลานานในการแกปญหาตาง ๆ 
  
 การศึกษาในบทนี้มุงประเด็นไปที่การกอกําเนิดของขบวนการแบงแยกดินแดนซึ่งมีขอ
แตกตางที่สําคัญจากการดําเนินบทบาทของผูนําชาวมุสลิมที่ผานมาตรงที่เปนการจัดตั้งองคกร
และการรวมกลุมที่ดําเนินงานอยางไมเปดเผยและพรอมที่จะใชวิธี รุนแรงในการนําไปสู
วัตถุประสงคที่จะใหปตตานีเปนอิสระจากรัฐไทย  การกอกําเนิดของขบวนการนี้แสดงใหเห็นถึง
ความลมเหลวของรัฐบาลไทยในการตอบสนองขอเรียกรองของชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานี ผูนํา
ขบวนการแบงแยกดินแดนในระยะแรกหลายคนผันตัวเองมาจากผูนําที่ทํางานอยางเปดเผย เชน 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตในระยะตอมาขบวนการเหลานี้ไดพัฒนาไปอีกโดยมีผูนํารุนใหมที่
ไดรับการศึกษาจากประเทศกลุมมุสลิม ผูนําเหลานี้จึงมีทั้งอุดมการณที่หนักแน ไดรับการศึกษาใน
ระดับสูง และเขาใจกลไกทางการเมืองอยางดี ดังนั้นในการดําเนินงานของขบวนการจึงดําเนินไป
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ในลักษณะที่มีทิศทางที่แนนอน มีการวางแผนในการดําเนินงานที่ซับซอนซึ่งรัฐบาลสามารถ
ปราบปรามไดยาก เพราะการดําเนินงานที่รัดกุมและมีข้ันตอนที่แนนอน และในปจจุบันขบวนการ
เหลานี้ก็ยังดําเนินบทบาทของตนเองเรื่อยมา และรัฐบาลก็ไมสามารถปราบปรามไดอยางเด็ดขาด
และสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศเปนอยางยิ่ง 
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บทที่ 6 

 
บทสรุป 

 
ปตตานีเปนจังหวัดหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีปญหาดานความมั่นคงมาก

ที่สุด   ถึงแมวาตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและตามนโยบายของรัฐบาลจะดูเหมือนวาชาว
มุสลิมจะมีสิทธิมีเสียงและสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขเชนเดียวกับประชากรอื่นๆของ
ประเทศ  แตความจริงหาเปนเชนนั้นไม  ชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส กลับมี
ประวัติศาสตรของการตอสูกับรัฐบาลในรูปแบบตางๆมาอยางยาวนาน เกิดปญหาขัดแยงขึ้นอยาง
ที่ไมใครจะมีในสวนอื่น ๆของประเทศ  และเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้  การตอสูนั้นมี
หลายรูปแบบ ทั้งที่เปนการเรียกรองโดยสันติวิธี  และที่ดําเนินการในลักษณะที่อาจพูดไดวาเปน
อันตรายตอประเทศไทยเชน การกอการรายของคอมมิวนิสต การตอสูเพื่อเอกราชของขบวนการ
แบงแยกดินแดนตางๆ เปนตน ความเขมแข็งและมั่นคงของชุมชนชาวมุสลิมในบริเวณจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ 3 จังหวัดที่กลาวมามีรากฐานมาจากเอกลักษณทางเชื้อชาติ ศาสนา
อิสลาม และวัฒนธรรมทองถิ่น  นอกจากนี้ ยังมีสํานึกทางประวัติศาสตรที่ยาวนานของความที่คร้ัง
หนึ่ง ดินแดนนี้เปนอาณาจักรที่รุงเรืองมากที่สุดอาณาจักรหนึ่งบนแหลมมลายู  กอนที่จะถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยในปจจุบันนี้ 
 เปนที่ยอมรับกันวาศาสนาอิสลามในปตตานี  คือ  ตัวแปรที่สําคัญและมีบทบาทในการ
กําหนดใหชาวไทยมุสลิม เชื้อสายมลายูในปตตานีและบริเวณใกลเคียงมีความรูสึกวาตนเอง   
"แปลกแยก"   (alienate)  จากชาวไทยทั่วไปในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ  กลายเปนชนกลุมนอย
ของประเทศ  ดังนั้น  ศาสนาอิสลามจึงกลายเปนสิ่งที่นักมานุษยวิทยาเรียกวา "หลักแหงการแสดง
ตน"  ซึ่งสรางความเปนเอกภาพ ความสามัคคีภายในกลุมชาวไทยมุสลิม  และแปลกแยกออกมา
จากประชากรที่นับถือศาสนาอื่น ๆ นอกจากความแตกตางทางดานศาสนาแลว  ความแตกตาง
ทางดานเชื้อชาติ  ภาษา  และขนบธรรมเนียม  ปฏิบัติตาง ๆ ของชาวไทยมุสลิม  ก็สรางความรูสึก
แตกตางกับชนสวนใหญของประเทศไดเชนเดียวกัน  ความแตกตางเหลานี้ไมจําเปนตองกอใหเกิด
ความขัดแยง  แตความแตกตางเหลานี้กอใหเกิดความขัดแยงไดเมื่อชุมชนที่เปนเจาของพื้นที่และ
เจาของวัฒนธรรมมีความรูสึกวาเอกลักษณของตนเองกําลังจะถูกทําลายดวยอํานาจรัฐที่เหนือกวา
หากชาวมุสลิมในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตไมปรับตัวใหเปนไทย เขาจะถูกทําใหรูสึกวาเปน
ประชาชนชั้นรองของประเทศทั้งๆที่เขาอยูในพื้นที่ที่คร้ังหนึ่งเปนของชาวปตตานี   
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ดังนั้นการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทยจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิมของจังหวัดปตตานีและบริเวณใกลเคียง การศึกษาของนักวิชาการอื่นๆที่
ผานมารวมทั้งการศึกษาในงานชิ้นนี้แสดงใหเห็นวานโยบายของรัฐบาลไทยนับต้ังแตมีการปฏิรูป
การเมืองการปกครองหัวเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมาจนกระทั่งถึง
ปจจุบันไดกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในบริเวณหัวเมืองมลายูซึ่งตอมาคือจังหวัดชายแดนภาคใต
ตลอดมา  เราอาจกําหนดชวงระยะของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการใชนโยบายของรัฐซึ่ง
เกี่ยวของกับงานศึกษาชิ้นนี้ไดเปน  3 ระยะ ไดแก 

1. ระยะของการปฏิรูปการปกครองที่กอใหเกิดมณฑลเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 สืบเนื่อง
มาจนถึงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งระบบเทศาภิบาลสิ้นสุดลง 
จุดเนนอยูที่เหตุการณในชวงของการปฏิรูปการปกครอง คือชวงทศวรรษ 2440 

2. ระยะหลังพ.ศ. 2475 จนถึงประมาณพ.ศ. 2500  ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีความผันแปรทาง
การเมืองสูงทั้งในสวนกลางและทองถิ่น  มีจุดเนนอยูที่การดําเนินนโยบาย “รัฐนิยม” ของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และผลพวงของปญหาที่ตามมา 

3. ระยะหลังพ.ศ. 2500 ถึง 2516 ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยถูกปกครองดวยรัฐบาลทหารของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร จุดเนนอยูที่การดําเนินนโยบายเพื่อ
แกปญหาความไมสงบในภาคใต 2  แนวทางควบคูกันไป คือ พยายามแกไขความคับของ
ใจของชาวมุสลิมโดยการยกฐานะความเปนอยู ขณะเดียวกันก็ปราบปรามผูที่รัฐบาลเห็น
วาตอตานนโยบายของรัฐอยางรุนแรง 

เทาที่ผานมา การวิเคราะหปญหาของชุมชนมุสลิมในภาคใตจะมองไปที่การใช
นโยบายของรัฐบาลและการตอบสนองหรือตอบโตของชุมชน  งานศึกษาชิ้นนี้ก็วางอยูในกรอบ
ความคิดแบบเดียวกัน  แตเนนไปที่กลุมผูนําชุมชนมุสลิมเปนหลัก ทั้งนี้เพราะผูนําชุมชนมุสลิมใน
จังหวัดปตตานีตั้งแตอดีตถึงปจจุบันถือไดวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญและมีบทบาทในการกําหนด
แนวคิด ความเชื่อ และทิศทางการเคลื่อนไหวของชุมชนมุสลิม    เนื่องจากการเคลือ่นไหวใดๆ ยอมขาด
ซึ่งผูนําเสียไมได  การศึกษาที่เนนไปที่ผูนําจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะเขาถึงความคิดของชุมชนในทองถิ่น 
และอาจทําใหมองสาเหตุของความขัดแยงจากแงมุมของทองถิ่นไดมากขึ้น 

 การศึกษาถึงผูนําชุมชนมุสลิมในภาพรวมชี้ใหเห็นวาการกาวขึ้นมามีบทบาทของผูนํา
ชุมชนในชวงระยะเวลาตางๆมีความสัมพันธกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและนโยบายของรัฐที่
เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  ในแตละชวงสมัยลักษณะของผูนําและสิ่งที่เรียกรองจึงอาจแตกตางกัน
ออกไป  เชนผูนําในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็จะมีคุณลักษณะและความตองการตางจากผูนําชุมชนใน
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สมัยหลังพ.ศ. 2500 เปนตน  ขณะเดียวกัน ผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีมีความตอเนื่องทั้ง
ในแงของตัวบุคคลซึ่งทําใหเรามองเห็นสิ่งที่เรียกไดวาเปนสายตระกูลผูนําทองถิ่น และในแงของ
การดําเนินบทบาทซึ่งมีพัฒนาการที่ตอเนื่องกันตลอดมา  ดังนั้น ผูศึกษาพบวาไมสามารถจํากัด
การศึกษาเฉพาะผูนําที่มีบทบาทในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเพราะจะทําใหไมเขาใจถึงที่ไปที่มา
และปจจัยที่ผลักดันบทบาทของผูนําเหลานี้ จึงไดทําการศึกษาโดยยึดลักษณะของผูนําแตละกลุม
ที่สัมพันธกับการดําเนินนโยบายของรัฐที่กลาวมาขางตน ทําใหตองมองยอนหลังไปในชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 พอสมควร กลุมผูนําที่ปรากฏจากการศึกษาประกอบดวยผูนําตอไปนี้ 
 1.กลุมพระยาเมือง ซึ่งกอกําเนิดในสมัยตนรัตนโกสินทรและมีบทบาทในชวงเวลาที่มีการ
ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองมลายูของรัชกาลที่ 5 
 2.กลุมผูนําทางศาสนา ซึ่งกาวเขามามีบทบาทในชวงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 และสืบเนื่องตอมาถึงปจจุบัน  
 3.กลุมนักการเมืองที่พยายามดําเนินงานในระบอบประชาธิปไตยตั้งแตพ.ศ. 2475 จนถึง
พ.ศ. 2516  
 4.กลุมผูนําในขบวนการแบงแยกดินแดน มีบทบาทในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาโดย
ตลอด แตมีบทบาทและการเปลี่ยนแปลงมากในชวงหลังพ.ศ. 2500 
 กอนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ผูนําสําคัญที่สุดของปตตานีและหัวเมือง
มลายูอ่ืนๆ ไดแกกลุมพระยาเมือง ซึ่งถือไดวาเปนราชวงศที่ปกครองผูคนในดินแดนเหลานั้น ซึ่ง
นอกจากตัวพระยาเมือง หรือรายาแลว ยังมีญาติวงศและกรมการเมืองอื่นๆ รวมถึงโตะกาลีซึ่งทํา
หนาที่ตัดสินคดีความที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายอิสลาม ถือไดวาเปนผูนําในรูปแบบของผูนํา
ศักดินา  แมวาสถานะของผูนําเหลานี้จะขึ้นอยูกับความพอใจของรัฐบาลที่กรุงเทพฯ แตดวยความ
หางไกลของพื้นที่จากสวนกลางทําใหไมสามารถกํากับดูแลไดอยางใกลชิด สงผลใหผูนํากลุมพระ
ยาเมืองคงสิทธิอํานาจเหนือราษฎรอยูมาก ตราบเทาที่ยังคงออนนอมตอสยาม  ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอสถานะของผูนํากลุมนี้ ซึ่งสืบเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองใน
สมัยรัชกาลที่ 5 จึงถือเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ และเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงที่กลายเปนความ
ขัดแยงระหวางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมไปในที่สุด 

การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองมลายูในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดสรางความไมพอใจใหกับพระยาเมืองตางๆ อยางมากเนื่องจากบรรดาเจาเมืองตอง
สูญเสียอํานาจทางการเมือง-การปกครอง รวมทั้งผลประโยชนที่จะไดจากการปกครอง ดังนั้นจึงมี
การรวมตัวกันตอตานอํานาจของรัฐบาล การเรียกรองและการตอตานของกลุมพระยาเมืองในครั้ง
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นี้มิไดเกี่ยวของกับการแบงแยกดินแดน หรือการเรียกรองเอกราชมากเทากับตองการที่จะคืนสู
สภาพการปกครองแบบเดิม คือยังยินดีอยูเปนประเทศราชของไทย แตขอใหมีมีอํานาจในการ
ปกครองภายในของทองถิ่นของตนเองเชนเดิมเทานั้น  การดําเนินงานตอตานนโยบายของรัฐ
กระทําทั้งโดยอาศัยอํานาจของมหาอํานาจทางตะวันตกซึ่งในขณะนั้นไดเขามาปกครองแหลม
มลายู โดยเฉพาะอังกฤษใหชวยเจรจากับประเทศไทยใหปลดปลอยหัวเมืองมลายูใหเปนอิสระ 
และปฏิเสธการรวมมือกับรัฐบาลอยางเปดเผย  และในระยะตอมาไดพยายามรวบรวมแรง
สนับสนุนจากราษฎรในการตอตานรัฐบาล  ผูนํากลุมนี้จะถูกจับบาง หลบหนีออกนอกประเทศไป
อาศัยอยูในรัฐมลายูบาง การดําเนินการตอผูนํากลุมพระยาเมืองอยางเฉียบขาดทําใหรัฐบาลไทย
สามารถผนวกหัวเมืองมลายูเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐไทยโดยสมบูรณได  แตก็เปนการดําเนินการที่
ชุมชนในทองถิ่นมองไดวารัฐไมไดใหความสําคัญกับความเปนทองถิ่นเลย มุงแตจะบังคับให
ทองถิ่นดําเนินตามความตองการของสวนกลางเทานั้น  จึงเปนสาเหตุใหผูนํากลุมพระยาเมืองและ
ทายาทที่สืบทอดเปลี่ยนแนวความคิดไปสูการแบงแยกดินแดนมากขึ้น  
 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 สถานการณทางการเมืองในจังหวัด
ปตตานียิ่งเลวรายลงไปอีกเมื่อ เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ไดนํานโยบายรัฐ
นิยมมาใช   นโยบายดังกลาวไดกอใหเกิดความไมพอใจแกชุมชนมุสลิมในประเทศไทยอยางมาก
เนื่องจากนโยบายนี้บีบบังคับใหชาวมุสลิมตองปฏิบัติตนเองเหมือนกับชาวไทยพุทธทั่วประเทศ
กลาวคือจะตองแตงกายแบบชาวตะวันตก หามนุงโสรง หามใสผาคลุมศีรษะซึ่งผิดกับหลักการของ
ศาสนาอิสลาม และที่สําคัญไดประกาศใชกฎหมายครอบครัวและมรดก บรรพ 5 และบรรพ 6 ทํา
ใหชาวไทยมุสลิมตองขึ้นศาลไทย  ซึ่งกอนหนานี้ชาวไทยมุสลิมใชกฎหมายอิสลาม เมื่อตองขึ้นศาล
ไทยก็ไดรับความเดือดรอนอยางมาก  นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากการกระทําที่ไมเปน
ธรรมของขาราชการ และการเพิกเฉยตอวัฒนธรรมทองถิ่นอีกมากมายที่บีบค้ันจิตใจของชาวมุสลิม  
นโยบายดังกลาวจึงสรางความชอบธรรมใหกับกลุมผูนําที่ตองการแบงแยกดินแดนที่ กลันตัน   ตน
กูมะไฮยิดดินซึ่งเปนบุตรของพระยาเมืองปตตานี ไดดําเนินการเรียกรองขอสิทธิในการปกครอง
เมืองแทนบิดาคือตนกูอับดุลกาเดร โดยในระยะแรกไดพยายามเรียกรองสิทธิตาง ๆ ของชาวมุสลิม
ในประเทศไทยโดยการตั้งองคกรทางการเมือง คือ กัมปาร ซึ่งเปนศูนยรวมของชาวมุสลิมที่อพยพ
ไปอาศัยอยูในสหพันธรัฐมลายูรวมกันเรียกรองสิทธิตาง ๆ โดยขอใหอังกฤษชวยเหลือ ถาสําเร็จก็
จะนําดินแดน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตเขาไปอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ ในชวงแรก
ความคิดของตนกูมะไฮยิดดินไดรับการตอบสนองอยางดีจากขาราชการของอังกฤษ เนื่องจากใน
ขณะนั้นไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา อังกฤษตองการใชตนกูมะไฮยิดดินเปนเครื่องมือในการ
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ตอตานญี่ปุนในแหลมมลายูและอังกฤษสัญญาวาจะใหความชวยเหลือตนกูมะไฮยิดดินในเรื่อง
จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อสงครามยุติอังกฤษกลับเฉยเมยตอส่ิงที่สัญญากับตนกูมะไฮยิดดิน 
ดังนั้นตนกูมะไฮยิดดินจึงหันมารวมมือกับหะยีสุหลงซึ่งขณะนั้นกําลังมีบทบาทอยางมากในจังหวัด
ปตตานีในฐานะประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปตตานีและเปนครูสอนศาสนาที่กําลังมีบทบาท
และชื่อเสียงจนเปนที่ศรัทธาของคนทั่วไป 

ในพ.ศ. 2491 หะยีสุหลง ไดพยายามเสนอขอเรียกรอง 7 ประการ เพื่อขอสิทธิตาง ๆ 
ใหกับชาวมุสลิมซึ่งจากเนื้อหาของขอเรียกรองทําใหรัฐบาลมองวาหะยีสุหลงพยายามที่จะแบงแยก
ดินแดน หะยีสุหลงกลายเปนผูนําที่รัฐบาลจับตามองและกังวลใจเนื่องจากเปนผูที่ไดรับแรงศรัทธา
จากราษฎรมากกวาผูนําใดในเวลานั้นทั้งหมด การดําเนินงานของหะยีสุหลง และขอเรียกรองทั้ง 7 
ประการจึงทําใหหะยีสุหลงถูกจับในขอหาแบงแยกดินแดน และถูกตัดสินวามีความผิดถูกจําคุกอยู
หลายป จนกระทั่งไดรับการปลอยใหกลับมาอยูที่ปตตานี  ตอมาในพ.ศ. 2497 หะยีสุหลงหาย
สาบสูญไปพรอมกับบุตรชายคนโตและพรรคพวกอีกจํานวนหนึ่ง 
 การดําเนินงานของกลุมผูนําทางศาสนาและลูกหลานของเจาเมืองเกาในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีความแตกตางจากกลุมพระยาเมืองในประเด็นสําคัญ กลาวคือ ผูนําที่
ดําเนินงานในระยะนี้ เชนหะยีสุหลง เปนตน นอกจากจะเรียกรองสิทธิในการปกครองตนเองใหกับ
ปตตานีแลว  ยังมีการนําเอาเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา เขามาเพื่อปลุกระดมมวลชนใหลุกข้ึนตอตาน
อํานาจของรัฐบาลดวย การตอตานรัฐซ่ึงเคยวางอยูบนฐานของผลประโยชนของผูนํากลุมพระยา
เมืองแคบๆจึงขยายวงกวางขึ้นไปเกี่ยวของกับเอกลักษณของทองถิ่นและชุมชน 
 การจากไปของหะยีสุหลงทําใหกระแสความขัดแยงแผกระจายโดยไมมีศูนยรวม                
ผูนําที่ตองการดําเนินสายกลางเชนกลุมนักการเมืองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขาดความเปน
เอกภาพและขาดเวทีที่จะดําเนินบทบาทที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในภาคใตอยางจริงจัง  ใน
ขณะเดียวกัน โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของฝายรัฐบาลก็ดําเนินไปอยางไม
หยุดยั้ง อํานาจของรัฐบาลและบทบาทของเจาหนาที่แหงรัฐก็เพิ่มมากขึ้น สถาบันการศึกษาทาง
ศาสนาที่เรียกกันวา ปอเนาะก็ไดรับการแปรสภาพมาเปน โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม” มี
การเสนอหลักสูตรสามัญจากวิชาศาสนา เชน กฎหมายอิสลาม (figh) เทววิทยาอิสลาม 
(theology or tautud) และการแปลความตีความหมายคัมภีรอัล-กุระอาน (tafsir) เปนตน ทาทีที่
ฝายรัฐบาลมีตอผูนําทางศาสนา ตลอดจนความพยายามของฝายราชการที่จะเขาไปมีบทบาทมาก
ข้ึน ในชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาของชาวไทยมุสลิมทําใหผูนํารุนใหม ๆ ตองศึกษาหา
ลูทางใหมในการที่จะปกปองและประคองเอกลักษณของสังคมของพวกเขา 
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เมื่อสถานการณทางการเมืองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 
ผูนําชาวมุสลิมที่เปนบุคคลที่มีความรู และเขาใจกลไกทางการเมือง ก็เขารวมกับรัฐบาล โดยลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งในระยะแรกชาวมุสลิมไมไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีเลย เนื่องจากราษฎรชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีไม
เขาใจในระบบการเมือง และมีความสนใจนอยมากทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในยคุแรกจงึเปน
ชาวไทยพุทธ และอีกประการหนึ่งมีผูสมัครรับเลือกตั้งหลายคนทําใหคะแนนเสียงจึงกระจายกัน
ออกไป ตอมาเมื่อชาวมุสลิมเขาใจเรื่องการเมืองในระบบรัฐสภามากขึ้นจึงออกมามีสวนรวม
ทางการเมืองมากขึ้น ในที่สุดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานีก็กลายเปนชาวไทย
มุสลิมทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จะเห็นไดวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญมาจากตระกูลของเจาเมืองเกา อาทิ ตระกูลอับดุล
บุตร  ตระกูลพิพิธภักดี ซึ่งสืบเชื้อสายจากพระยายะหริ่ง ตระกูลโตะมีนา สืบเชื้อสายจากหะยสุีหลง
ซึ่งเปนครูสอนศาสนาที่มีบทบาทมากในจังหวัดปตตานี ตระกูลสืบแสงซึ่งเปนผูที่มีอิทธิพลใน
จังหวัดปตตานี และตระกูลอ่ืน ๆ บางซึ่งอาจะมีความเกี่ยวพันกับตระกูลที่กลาวมาแลวในเบื้องตน 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดปตตานี ผลที่เห็นไดจาการเลือกตั้งคือ 
ประชาชนในจังหวัดปตตานีเลือกที่ตัวบุคคลเปนอันดับแรกและไมไดใหความสําคัญกับพรรค
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแตใหความสําคัญกับตัวบุคคลซึ่งเปนกลุมของผูที่มีอํานาจใน
การปกครองในอดีต ดังนั้นจะเห็นไดวาอํานาจการปกครองหรืออํานาจทางการเมืองของจังหวัด
ปตตานีก็ยังวนเวียนอยูในกลุมบุคคลกลุมเดิม และมีจํานวนไมมากนัก เพราะวาผูนําชุมชนมุสลิม
ในจังหวัดปตตานีมีการสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง และดําเนินบทบาท
ทางการเมืองของตนเองตามสถานการณทางการเมืองที่กําลังดําเนินอยูในขณะนั้น ซึ่งผูนําทางการ
เมือง กลุมที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ยังดําเนินบทบาททางการเมืองของตนเองจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน 
  อยางไรก็ตาม ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจนถึงพ.ศ. 2516 นั้น ดังที่ไดกลาว
แลววาเปนชวงที่การเมืองมีความผันแปรสูงและการทํางานในระบบรัฐสภาอาจไมใหผลเปนที่นา
พอใจนัก   ในป พ.ศ. 2492 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 5 คนเปนมุสลิม  พวกเขาถูกสงเขาไปใน              
รัฐสภาแหงชาติดวยความหวังที่จะชวยให 4 จังหวัดภาคใตไดรับการยอมรับใหเปนตัวของตัวเอง
บางระดับตามมาตรการที่หะยีสูหลง อับดุลกาเดร ไดเสนอไว คือ อิสรภาพและเสรีภาพทางศาสนา 
การใชภาษามลายูรวมกับภาษาไทยเปนภาษาราชการ อํานาจทางกิจการศาสนาตลอดจนการกําหนด
และเรียกเก็บภาษีซากาต ใหเปนขององคกรทางศาสนา  การอนุญาตใหชาวมุสลิมเขารวมในระบบ
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ราชการบริหารใน 4 จังหวัดชายแดน ทั้งนี้เปนจํานวน 80% ของจํานวนที่ราชการ และการแตงตั้ง    
ที่ราชการชั้นผูใหญดูแลกิจการของ 4 จังหวัดโดยเฉพาะ  แตชาวไทยมุสลิมตองผิดหวังอยางมาก 
เมื่ออามีน  โตะมีนา และเพื่อนรวมงานคือ นายอดุลย  ณ สายบุรี ถูกจับกุมในขอหาวายุยงใหมี
การจลาจลภายในราชอาณาจักร และดําเนินกิจการเพื่อแบงแยกดินแดน พวกเขาถูกจําคุกอยู 4 ป 
กอนที่รัฐบาลจะตัดสินใจปลอยตัว เพราะเหตุผลทางการเมืองบางประการ นายอดุลย ณ สายบุรี
เลือกที่จะเดินทางขามแดนไปสูของมาเลเซียเพื่อดําเนินการใหปตตานีไดรับอิสรภาพจากภายนอก
ประเทศ  สวนบรรดาผูนําที่ยังพํานักอยูในดินแดนไทยตองลดบทบาทของพวกตนลง   หลาย
คนที่เขารวมกระบวนการทางการเมืองเพื่อเขาไปมีสวนในการกําหนดนโยบายและเปนปากเสียง
ใหแกสังคมของพวกเขาในสถาบันรัฐสภา เชน ตระกูลอับดุลบุตรก็จะจํากัดบทบาทในการสราง
ความเจริญและอยูดีกินดีใหกับประชาชนในพื้นที่เทาที่จะทําได  
 ดวยการจากไปของนายอดุลย ณ สายบุรีในปลายทศวรรษ 2490 และการยุติกิจกรรม
ทางการเมืองของนายอามีน โตะมีนาในปพ.ศ. 2508 ความพยายามเรื่องการเรียกรองสิทธิในการ
ปกครองตนเองบางระดับของชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีดูเหมือนจะเปลี่ยนแนวทางไปจากลูทาง
หรือกระบวนการรัฐสภามาเปนวิธีการนอกระบบที่ไมมีรูปแบบและกฎเกณฑที่แนนอน  และมักจะ
เปนไปดวยความรุนแรงยิ่งขึ้นเปนระยะ ๆ  ผูนํารุนใหมซึ่งมีภูมิหลัง การศึกษา ประสบการณและ
อุดมการณที่แตกตางเขารับภาระสืบตอจากผูนํารุนเกาอันไดแก เชื้อสายเจาเมืองเกาและผูนําทาง
ศาสนา  การดําเนินงานใตดินของนายอดุลย  ณ สายบุรี และผลสืบเนื่องจากการดําเนินงานของ
ตนกูมะไฮยิดดิน ไดกอใหเกิดผูนํากลุมใหมข้ึน คือกลุมขบวนการแบงแยกดินแดน ซึ่งกลุมนี้จะ
ประกอบดวยผูนํากลุมที่มีความรูความสามารถ ไดรับการศึกษาที่ดีจากกลุมประเทศมุสลิมและรับ
ชวงสืบตออํานาจจากผูนํารุนกอน  
 ขบวนการแบงแยกดินแดน ซึ่งมีอยู 3 ขบวนการที่สําคัญมีจุดประสงคในการ
ดําเนินงานเพื่อแบงแยกดินแดนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยใหเปนอิสระและ
จัดการปกครองตนเองตามนโยบายของขบวนการนั้น ๆ โดยมีวิธีการที่คลายคลึงกันดังตอไปนี้  
  1.ดําเนินการยุยงทางการเมืองใหวุนวาย เพื่อแสดงใหเห็นวา สถานการณใน
ภาคใตนั้นเลวรายจนรัฐบาลไมมีทางที่จะรักษาและควบคุมสถานการณ จึงนําไปเปนเหตุผลในการ
ขอความชวยเหลือจากตางประเทศ โดยการ เผาโรงเรียน วางระเบิดสถานที่ทางราชการ ปดสวน
ยาง สวนผลไม ฯลฯ ซึ่งปรากฏขาวในหนังสือพิมพอยูเสมอ 
  2.โฆษณาชวนเชื่อ พรอม ๆ กับการใชกําลังที่รุนแรง ซึ่งขบวนการแบงแยกดินแดน
ไดพยายามใชจิตวิทยา และการโฆษณาชวนเชื่อ โดยการแจกใบปลิวเปนภาษายาวี ใหชาวไทย
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มุสลิมมีความสํานึกในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ที่กําลังถูกเหยียบย่ํา
โดยผูปกครอง และกลาวโจมตีรัฐบาลวาเปน จักรวรรดินิยม ไรความปรานี มุงที่จะทําราย
ประชาชนชาวมลายู และศาสนาอิสลาม ขาราชการขูดรีด ตลอดจนบิดเบือนขอเท็จจริง 
 ผูนําชุมชนมุสลิมที่ทํางานในขบวนการแบงแยกดินแดน จะดําเนินงานของตนเอง
ในทางที่ผิดกฎหมาย และสรางความวุนวายใหเกิดขึ้นในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต  ถึงแมวาจะมี
จุดประสงคเพื่อรักษาไวซึ่งเชื้อชาติมลายูและศาสนาอิสลามก็ตาม   แตการดําเนินงานในลักษณะ
นี้จะสรางความเสียหายแกชาติบานเมืองเปนสวนใหญ และการเรียกรองของกลุมนี้มุงที่จะใชเร่ือง
ของเชื้อชาติ ภาษาและความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนหลักเพื่อรวบรวมผูสนับสนุนขบวนการ
ของตน นอกจากนี้ในขบวนการแบงแยกดินแดนมีกองกําลังติดอาวุธที่พรอมจะจูโจมเสมอ เมื่อมี
คําสั่งจากผูบังคับบัญชาและมีการจัดสายงานและการบริหารองคกรที่ดี ดังนั้นกลุมตาง ๆ เหลานั้น
จึงดํารงอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

การศึกษาผูนําชุมชนมุสลิมในจังหวัดปตตานีชี้ใหเห็นวาผูนําทางการเมืองของชุมชน
มุสลิมในจังหวัดปตตานีนั้นแมจะมีพัฒนาการมากอยางยาวนานและหลายรุนแตก็มีจํานวนไมมาก
นัก ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือผูนํากลุมตางๆเหลานี้มีความสืบเนื่องกัน  ที่เห็นชัดเจนคือผูนําใน
สมัยหลัง ทั้งที่เปนนักการเมืองและที่นํากลุมแบงแยกดินแดน ไดแก ตนกูมะไฮยิดดิน  นายอดุลย 
ณ สายบุรี นักการเมืองในตระกูล “อับดุลบุตร” และ “ตระกูลโตะมีนา” ตางเปนลูกหลานของผูนํา
ในสมัยแรกๆ ไดแกกลุมพระยาเมืองและผูนําศาสนา  พัฒนาการของกลุมผูนําชุมชนมุสลิมจึงมี
ลักษณะของการสืบทอดอํานาจทางการเมืองจากรุนสูรุนและตัวผูนําในแตละรุนก็มีความเกี่ยวของ
กับผูนํารุนกอนอยางใกลชิด จึงเปนไปไดวา แมวาผูนํารุนใหมจะไดรับการศึกษาขั้นสูง เขาใจกลไก
ทางการเมืองดีข้ึน แตอาจจะยังคงแนวคิดและมุมมองปญหาของปตตานีที่ไมแตกตางจากรุนกอนๆ
มากนัก   ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือในชวงที่ทําการศึกษาพบวาการแยกกลุมผูนํา
ออกเปนกลุมที่ดําเนินงานตามวิถีทางการเมืองกับผูที่ดําเนินงานแบงแยกดินแดนเปนสิ่งที่ทําได
ยาก  ดูเสมือนวาจะมีความสัมพันธระหวางผูนํา 2 กลุมนี้อยูเสมอหรือบุคคลคนเดยีวอาจจะทาํงาน
ทั้ง 2 รูปแบบควบคูกันไป  เชนหะยีสุหลงกับตนกูมะไฮยิดดิน นายอดุลย ณ สายบุรี นายอามีน 
โตะมีนา เปนตน  ส่ิงที่ เราไมทราบแนชัดคือภาพลักษณดังกลาวสะทอนมาจากขอมูลของ
ฝายรัฐบาลที่มองบุคคลเหลานี้วาทําเชนนั้น  หรือจะเปนความจริงวาผูนําบางคนดําเนินการทั้งสอง
รูปแบบควบคูกันไป 

ส่ิงที่การศึกษาผูนําชุมชนมุสลิมตั้งแตอดีตคือกลุมพระยาเมืองมาจนถึงกลุมแบงแยก
ดินแดนสามารถชี้ใหเห็นประเด็นหนึ่งไดแกจุดยืนที่แตกตางกันของฝายผูนําชุมชนทองถิ่นกับ
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ฝายรัฐบาลซึ่งเกิดข้ึนมาโดยตลอด  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นจึงเปนความขัดแยงที่มิไดมีรากฐานมา
จากความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมแตเพียงอยางเดียว แตเปนความขัดแยงที่
เกี่ยวของกับการมองเรื่องของสิทธิอํานาจระหวางผูปกครองกับผูอยูใตปกครอง ระหวางรัฐบาล
กลางและผูนําทองถิ่น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาจุดที่ทั้งสองฝายจะยืนรวมกันได เพราะ
เหตุการณในประวัติศาสตรที่ผานมาแสดงใหเห็นแลววาการผลักดันนโยบายของรัฐโดยถือวามี
อํานาจทําได และพรอมที่จะใชกําลังบังคับนั้นไมไดชวยใหรัฐบาลแกปญหาเกี่ยวกับการปกครอง
ชนกลุมนอยชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีและบริเวณใกลเคียงไดเลยผูเขียนไดพยายามเนนใหเห็น
ถึงบทบาทและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู ผูนําของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี
ในแตละยุคละสมัย ทั้งนี้เพื่อที่จะชี้ใหเห็นในตอนทายของงานวิจัยนี้วา การแกปญหาความขัดแยง
ในภูมิภาคนี้ก็โดยการยอมรับและตระหนักในบทบาทของผูนําเหลานี้ใหมากขึ้น เพราะเหตุที่วาใน
สังคมใดก็ตามบทบาทของผูนํานั้นยอมมีผลสะทอนตอทิศทางของสังคมเสมอไป 
 ทวาที่ผานมา นโยบายของรัฐบาลตอผูนําทางศาสนา และทางสังคมของชาวไทยมุสลิม
คือยอมรับในขอบเขตของกิจกรรมทางศาสนาและสังคม แตในเรื่องของการเมืองการปกครองแลว 
ยังจํากัดอยูมากอาจจะมีขาราชการระดับ “ปลัดอําเภอ” มีจํานวนเพิ่มข้ึนที่เปนสมาชิกของสังคม
ชุมชนมุสลิมเองเพิ่มข้ึน แตผูปกครองในระดับนโยบายสูงขึ้นไปมักจะไมมี หรือมีก็อาจถูกโยกยาย
ไปปฏิบัติราชการเสียที่อ่ืน นอกเขตมุสลิมไป ทั้งนี้เพราะความมุงหวังของประชาชน กับความ
ตองการของทางราชการตอบุคคลเหลานั้นมักขัดแยงกันทําใหวางตัวใหเปนที่ยอมรับของทั้งสอง
ฝายไดยากที่สําคัญที่สุดเราพบวาความพยายามของฝายรัฐบาลที่จะเขาไปมีสวนในการจัดการ
ระบบการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในปอเนาะ (โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม) นั้น แทนที่จะ
เปนการยอมรับวาเปนการเขาไปชวยเหลือในกระบวนการผลิตผูนํารุนใหมกลับกลายเปนการเขาไป
แทรกแซงในสถาบันทางการศึกษาและศาสนาไป และผูนําทางราชการที่รัฐบาลยอมรับระดับ 
ปลัดอําเภอนั้น เปนผลผลิตของรัฐบาลอยางสินเชิง ไมมีสวนของการศึกษาแบบเดิมหรือแบบ
ศาสนาอยูเลย จึงทําใหเกิดการปฏิเสธหวาดระแวงตอผูนําระดับนี้โดยทั่วไป      บางคนอาจจะผาน
ระบบการศึกษาของปอเนาะออกมา แตหลังจากนั้นก็ตองผานเขาสูระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐบาลจนกวาจะสําเร็จ มีคุณสมบัติครบเขารับราชการในกรมการปกครองได 
 เมื่อสภาพการณเปนเชนนี้จึงมีผูนําตอตานวิวัฒนาการขึ้นเปนการตอรองกับผูนํารัฐ 
คอยขัดแยงทัดทานความชอบธรรมอํานาจและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐอยูเสมอและนับวัน
จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยปฏิเสธกระบวนการศึกษาของรัฐเลือกที่จะเรียนรูจากระบบการศึกษา
แบบเกาและไปศึกษาตอเพิ่มเติมในตางประเทศทําใหเหินหางจากระบบและระบอบของรัฐบาลมาก
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ยิ่งขึ้นเยาวชนไทยมุสลิมจํานวนมากที่ผานการศึกษาในระบอบเดิม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศและกลับมาเปนผูนําทางศาสนาและสังคม ทั้งอาจจะเปนผูนําทางการเมืองไปในตัวดวย 
เหลานี้กลับไมไดรับความสนใจจากฝายเจาหนาที่ของรัฐบาลเลย 
 บนทิศทางของประชาธิปไตย ในระบอบของสังคมเปด และในระบบที่สิทธิเสรีภาพ 
ตลอดจนเอกลักษณตางๆ ของสังคมยอยภายในระบอบการเมืองใหญ จะตองไดรับการยอมรับ
และสนับสนุน นาจะมีการคิดคํานึงถึงลูทางและวิธีการที่รัฐบาลพึงใหการสนับสนุนการเพาะบม          
ผูนําสังคมและผูนําศาสนาดวยความบริสุทธิ์ใจ บนพื้นฐานของการเคารพและยอมรับในระบบ
ความเชื่อ แบบแผนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ ซึ่งแปลกแยกออกไปจากชนสวนใหญ
ภายในรัฐ 
 ในสังคมประชาธิปไตยที่แทจริงยอมมีการไหลวนเปลี่ยนแปลงของผูนําทุกระดับ ซึ่ง        
นักสังคมวิทยา เรียกวา “the circulation of the elites” คําถามที่สมควรจะตั้งกันในการพิจารณา
ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน 4 จังหวัดภาคใต คือ มีระบบและระบอบที่เอื้ออํานวย             
ใหมีการ เปลี่ยนแปลงของผูนําอยูหรือไม และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นคือมีผูนําอยูกี่ระดับ กี่แบบ 
และกี่พวกที่จําเปนจะตองเปดโอกาสใหมีการผลัดเปลี่ยนกันเขามามีบทบาทในการปกครองสังคม
กําหนดทิศทางของสังคมของเขาบาง 
 นาจะมีการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนไทยมุสลิมที่พํานักศึกษาอยูใน            
ตางประเทศทั้งในประเทศใกลเคียงและประเทศกลุมตะวันออกกลางและนาจะมีการกําหนด          
งบประมาณพิเศษประจําปเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแก ผูนํารุนตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่
เลาเรียนวิชาการศาสนาอยู ซึ่งก็ไมใชจะเปนจํานวนเงินมหาศาล เพราะการเลาเรยีนวชิาการแบบนี้
เปนเรื่องของการกุศล ไมมีคาเลาเรียนสูงอยูแลว หากแตคาใชจายสวนตัวในขณะทีพํานักอยูใน
ตางประเทศนั้นตางหากที่สูงกวา 
 นักศึกษาสวนใหญเลาเรียนวิชาการศาสนาอยูโดยทุนสวนตัว หรือทุนของรัฐบาล          
เจาของประเทศหรือมูลนิธิทางศาสนาตาง ๆ ในประเทศนั้น ๆ การแสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์ใจใน
การที่จะมีสวนรวมในกิจวัตรการศึกษาวิชาการศาสนาของเยาวชนเหลานี้นอกจากจะเปนการ
แสดงออกซึ่งความเปนศาสนูปถัมภกที่แทจริง และความมีเสรีภาพทางศาสนาที่แนนอนของ
ประเทศชาติแลว ยังเปนการสรางพันธะเยื่อใย มิตรไมตรีกับผูนํารุนใหมเหลานี้ ตลอดจนการ
แสดงออกซึ่งสปริตของรัฐบาลใหรัฐบาลในโลกมุสลิมทั่วไปไดเห็นและยอมรับวามีทัศนคติและทาที
ตอสังคมมุสลิมในประเทศไทยอยางไร นอกจากเปนการสรางความสมานสามัคคีภายในแลว ยัง
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เปนการลดกระแสความเขาใจผิดและลดโอกาสที่กลุมพลังกายนอกจะเขามาแทรกแซงกิจการ
ภายในไดดวย 
 แตทั้งหมดนี้ ตองดําเนินการไปดวยความบริสุทธิ์ในตอกัน โดยตระหนักในความเปน
เอกลักษณของสังคมนั้น และสิทธิในการที่จะประคับประคองเอกลักษณนั้นไว ตองดําเนินไปใน
ความเชื่อความเชื่อมั่นศรัทธาตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ทุกคน ทุกสวนตางก็มี
สวนในการปกครอง และแกไขปญหาของสังคมประเทศชาติ และยอมรับอยางจริงจังวาที่มาของ
ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงก็คือ ความยุติธรรมนั่นเองการตอสูเพื่อขจัดความอยุติธรรม
และปลูกสรางความยุติธรรมบนหลักการของความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพนั้นเปนภาระหนาที่
รวมกันของประชาชนไทย และการยับยั้งการแสวงหาความยุติธรรมตลอดจนการละเลยเมินเฉยตอ
สาเหตุของความขัดแยงคือการสรางเงื่อนไขใหมีความขัดแยงรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 
 รัฐบาลนาจะคิดหาลูทางเขาไปมีสวนรวมในการเพาะบม ผูนํารุนใหม และขยับขยาย
ระบอบและระบบใหพวกเขาเขามามีบทบาทที่มีคามีความหมายยิ่งขึ้น เทาที่ผานมารัฐบาลละเลย
ทั้งสองอยาง เรานาจะเริ่มยุคใหมได ในขณะที่โอกาสยังอํานวยและในขณะที่เงื่อนไขตางๆ ยังอยู
ในภาวะที่เหมาะสมอยูพอประมาณ 
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