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บทคัดย่ อ
การจัดการปั ญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยการเสนอรู ปแบบการเมืองการ
ปกครองแบบธรรมาภิบาลหรื อที่เรี ยกว่า good governance มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวการพัฒนาตัวแบบการปกครองในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิ
ติจึงเป็ นภารกิจที่สาํ คัญในทางวิชาการ คําถามแรกที่จะต้องตอบก็คือทําอย่างไรจึงจะได้อาํ นาจอัน
ชอบธรรม อันเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ ายในพื้นที่ทางสังคม ในเมื่อพื้นที่ทางสังคมดังกล่าวได้
กลายเป็ นสนามการแข่งขันแย่งชิงอํานาจในเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะที่ดุเดือดรุ นแรง สังคมที่มี
ความขั ดแย้งเป็ นปฏิปักษ์ต่อกันในเรื่ องอัตลักษณ์อยูใ่ นสภาวะเหมือนกับการต่อสู้ในสนามแห่ง
อํานาจภายในสังคม ซึ่ งสนามดังกล่าวประกอบไปด้วยกลุ่มที่หลากหลาย โครงสร้างการเมือง
ปกครอง รวมทั้งการจัดการโครงสร้างอํานาจจะต้องสอดคล้องกับการต่อสู ้ทางสัญลักษณ์และ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งในก ารผลิตซํ้าของการต่อสู่ เชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวจึงจะช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างยัง่ ยืน ข้อสรุ ปเชิงแนวคิดที่จะต้องนํามาพิจารณาก็คือ
1. ความสมดุล ในระบบของสิ่ งที่มีชีวติ และในเวทีการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ที่กาํ ลังดําเนินอยู่
การที่เราจะออกแบบรู ปการปกครองและการบริ หารเพื่ ออํานวยการแก้ปัญหาโดยมีความชอบธรรม
และสันติ จะต้องอาศัยการวิเคราะห์บริ บททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอย่าง ประเด็นที่
น่าสนใจคือ “การปกครองตามธรรมชาติ หรื อ การบริ หารตามธรรมชาติ ” ซึ่ งเป็ น การปกครองหรื อ
การกระทําใดๆก็ตามที่ทาํ ให้ มนุษย์และ สังคมในการปกครองนั้นมีความสุ ข และอยูด่ ีกินดี ใครก็
ตามที่จะขึ้นมาเป็ น ผูน้ าํ องค์กรใดก็ตามที่จดั ตั้งขึ้นมาจะต้องมีความ สามารถที่จะทําให้คนที่อยู่
ภายใต้การปกครอง คนที่อยูใ่ นตําบล ในเทศบาล หรื อสัปบุรุษมีความอยูด่ ีกินดีหรื อว่ามีความสงบ
สุ ข สิ่ งที่ควรทําก็คือ สร้างกลไกขึ้นมาโดยที่ กลไกนี้ ต้องเกิดขึ้ นจากประชาชน ในท้องถิ่นหลายฝ่ าย
แล้วเป็ นตัวสร้างสมดุลอํานาจระหว่างฝ่ ายต่างๆขึ้นมาให้ได้
2. ความสํ านึกในวัฒนธรรม สิ่ งที่จะต้องพิจารณาด้วยคือ องค์ประกอบแห่งสํานึกในอัต
ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และศาสนาซึ่ งเป็ นตัวการที่สาํ คัญในการผลักดันความขัดแย้ง ทําให้เกิดความ
รุ นแรง และเป็ นตัวแปรหลักในการแก้ปัญหาในกระบวนการสร้างสถาบันทางสังคมและการเมือง
ในท้องถิ่น การแก้ปัญหาในการปกครองจะสามารถแก้ปัญหา “ความรู ้สึก ” ในอัตลักษณ์ดงั กล่าวได้
และจะต้องทําให้เกิด “ความรู ้สึก ” ว่ามีความถูกต้องและชอบธรรมในการแก้ปัญหาเพื่อลดความ
กดดัน ปิ ดกั้นและแย่ งชิงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ศาสนาและประวัติศาสตร์ การแก้ปัญหาตามแนวคิด
ดังกล่าวเป็ นการสนองตอบต่อการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ที่ดาํ รงอยูด่ ว้ ย จุดร่ วมในความรู ้สึกที่สาํ คัญใน
เชิงสัญลักษณ์ก็คือการผสมผสานลักษณะพิเศษทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้เข้ากับการ

ii

ปกครองและการบริ หาร เพื่ อที่จะช่วยให้เกิดการฟื้ นคืนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่มีความ
ถูกต้อง ความชอบธรรมและมีความยุติธรรมในการจัดการปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
3. ปัญหาอํานาจรัฐ โครงสร้างอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญด้วยก็คือการทําให้เกิดความเกาะ
เกี่ยวกับสังคมของโครงสร้างรัฐ ในปั ญหาความขัดแย้งนั้ น การจะแก้ปัญหาได้ อยูท่ ี่ตวั แปรของรัฐ
ความหมายก็คือ รัฐได้ประกอบสร้างตัวตนอย่างไรและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไรในสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ซ่ ึ งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐประกอบขึ้นด้วยใครและมีวธิ ี การอย่างไรใน การเข้าถึงและให้บริ การกับประชาชนเพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ ในระดับท้องถิ่นและหมู่บา้ นชุมชน ชนชั้นนําฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายศาสนา
และการปกครองท้องถิ่นมีปฏิบตั ิการอย่างไร สามารถควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิด
ของสังคมและชุมชนได้หรื อไม่ และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนํา
ในท้องถิ่นดีหรื อไม่ดีอย่างไร จึงต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการปกครองและการบริ หารทั้งระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยที่จะต้องสนใจลักษณะองค์ประกอบของรัฐในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการผสมผสานและบูรณาการลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมให้เข้
ากับลักษณะพิเศษ
การเมืองการปกครอง และอํานาจ การทําให้โครงสร้างรัฐและระบบราชการมีความเป็ นตัวแทนทั้ง
ในด้านคุณลักษณะทางประชากร ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็ นตัวแปรสําคัญที่ทาํ ให้รัฐไม่เป็ น
คนแปลกหน้าของสังคม
ข้ อเสนอรู ปแบบการปกครองพิเศษทีผ่ สมผสานและหลากหลาย
เพื่อให้ ได้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม แนวคิดที่ได้มาจากการศึกษาก็คือ การ
ผสมผสานและบูรณาการ การเมืองการปกครองท้องถิ่นและส่ วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับลักษณะ
พิเศษของการเมืองการบริ หารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการจัดการ ทรัพยากรหรื อ
งบประมาณของท้องถิ่น ให้พอเพี ยงและมีประสิ ทธิ ภาพ มีท้งั องค์ประกอบ พร้อมกับการกระจาย
อํานาจและฟื้ นอํานาจอันชอบธรรมในชุมชนและสังคม กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือการกระจายอํานาจ
ต้องทําในลักษณะผสมผสานแบบสลับไขว้ที่ดึงเอาองค์ประกอบในเนื้อหารู ปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นในระดับย่อยหรื อจุลภาคมาประสานกับการบริ หารจัดการที่ดีหรื อหลักธรรมรัฐในระดับมห
ภาค ในที่น้ ีการบริ หารราชการในส่ วนภูมิภาคก็ตอ้ งมีการปรับและทําให้เกิดการจัดการที่ดีดว้ ย
รู ปแบบดังกล่าว จะดึงเอาองค์ประกอบในด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทาง
ศาสนามาร่ วมกับการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของปร ะชาชนในระดับย่อยคือระดับ
ตําบล จนถึงจังหวัดและอนุภาค ในขณะที่มีองค์ประกอบในด้านการเงินการคลังและการบริ หารงาน
ที่ดีที่เกิดจากการประสานหน่วยย่อยเหล่านี้เข้าเป็ นหน่วยใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
รู ปแบบการบริ หารในระดับภูมิภาคเช่นนี้อาจจะดึงเอาคุณลักษณะที่ดีขอ งศูนย์อาํ นวยการบริ หาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรื อ ศอ .บต. (Southern Border Provinces Administrative Center-SBPAC)
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มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ องค์กรนี้จะประสานหน่วยย่อยของการปกครองท้องถิ่นให้เป็ นองค์รวม โดย
ให้มีองค์กรแบบที่มาจากการเลือกตั้งในองค์กรระดับนี้ดว้ ย คือ สมัช ชาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในส่ วนนี้จะเป็ นกระจายอํานาจแบบใหม่ใน
ลักษณะ “การมอบอํานาจ” (devolution) โดย ศอ.บต. จะเป็ นหน่วยงานกึ่งอิสระในระดับภูมิภาคที่
เขามาดูแลการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ซ่ ึ งจะเป็ น “องค์กรการจัดการและการบริ ห ารพัฒนาแบบ
พิเศษ” (special development administration organization) ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุ นแรงในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างบูรณาการแห่งชาติ
ผลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการกระจายและบูรณาการจะทําให้เกิดการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่ งมีองค์ประกอบเป็ นหลายแกน ประสานกันเป็ นตารางไขว้ดงั นี้
1. องค์กรประสานงานการบริ หารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรนี้มี
ลักษณะคล้ายกับศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรื อศูนย์อาํ นวยการ
ยุทธศาสตร์ สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศยส.) ตามข้อเสนอของคณะกรร มการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์ (กอส.) หรื ออาจจะใช้รูปแบบองค์กรอิสระอย่างเช่น “สถาบันสันติสุขยุติธรรม ” โดยมี
การตราพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรทางยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนในภาพกว้างเพื่อให้เกิดกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่ งองค์กรแบบที่เสนอนี้เป็ น
องค์กรบริ หารส่ วนภูมิภาคแบบใหม่ที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการอํานวยการและการแก้ปัญหานโยบาย
ในการบริ หารในสามจังหวัดภาคใต้ องค์กรนี้จะเป็ นที่รวมขององค์กรปกครองส่ วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
ฐานะทางกฎหมายขององค์กรนี้จะเรี ยกว่า “ทบวงการบริ หารการพัฒนาจังห วัดชายแดน
ภาคใต้ ” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ขึ้นต่อ
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ทบวง มีฐานะเทียบเท่าทบวงพิเศษ มีการปกครองส่ วนกลางและการ
บริ หารงานส่ วนท้องถิ่นแบบพิเศษในส่ วนภูมิภาค การปกครองพิเศษที่เรี ยกว่า “ทบวงการบริ หาร
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีรัฐมนตรี ทบวงเป็ นผูด้ ูแลนโยบาย มีปลัดทบวง รองปลัดทบวง
และผูอ้ าํ นวยการเขตทําหน้าที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ในฐานะข้าราชการส่ วนภูมิภาคแบบพิเศษควบคู่ไป
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ
นอกจากนี้ในการบริ หารงานของทบวงการบริ หารแบบพิเศษของสามจั งหวัดภาคใต้ยงั ควร
มี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อัน
เป็ นสภาประชาชนพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็ นองค์กรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็ นสภา
ที่ปรึ กษาและกลัน่ กรองนโยบายภาคประชาชนประกอบด้วยผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาส นา ผูร้ ู ้ทางการ
ศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งฝ่ ายปกครองและฝ่ ายความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นผู ้
ประสานนโยบายและแผน อํานวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่
นําลงไปสู่ ระดับหน่วยจังหวัด อําเภอโดยเฉพาะหน่วยการปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ เช่นตําบล
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เทศบาลและจังหวัด ดูแลแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนไว้ท้งั หมด สมาชิกหรื อองค์ประกอบองค์กรสภาประชาชนระดับภาค
(regional chamber) นี้จะมาจากตัวแทนภาคส่ วนต่างๆของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวคือมา
จากองค์กรปกคร องท้องถิ่น สมาคมธุ รกิจในสามจังหวัด สภาหอการค้า สมาคมอุตสาหกรรม
องค์กรภาคประชาสังคม โรงเรี ยนสอนศาสนา องค์กรทางศาสนา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ใน
ด้านต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย และการคุม้ ครองสิ ทธิ
มนุษยชน สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา องค์ กรวิชาชีพต่างๆเช่น ครู แพทย์ พยาบาล อนามัย
ทนายความ นักธุ รกิจผูป้ ระกอบการรายย่อยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการค้ารายย่อย
เป็ นต้น องค์กรสภาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากตัวแทนของแต่ละ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มทางสังคมเพื่อสภามีความยึดโยง กับสังคมและชุมชนท้องถิ่น เป็ นตัวแทนให้แก่
คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบริ ราชการส่ วนภูมิภาคในลักษณะตัวแทนทางวิชาชีพ
(functional representation)
อํานาจหน้าที่สาํ คัญของสภานี้คือกําหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิจารณากลัน่ กรอง รวมทั้งรับรองจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
(subsidy) ที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นฝ่ ายต่างๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลที่ผา่ นทางองค์กรบริ หารแบบพิเศษ
2. องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรู ปแบบ เดิม มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่น มีอาํ นาจในการเก็บภาษีและบริ หารงบประมาณการคลังส่ วน
ท้องถิ่นเต็มที่ มีอาํ นาจในการออกข้อบัญญัติ รวมทั้งเพิม่ อํานาจในการจัดการท้องถิ่นในเรื่ องทาง
ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณี ให้มากขึ้น เช่นการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม
ประกาศห้ามเยาวชนออกนอกบ้านในยามวิกาลเว้นแต่มีผปู ้ กครองอยูด่ ว้ ย ฯลฯ การกําหนดนโยบาย
ระดับท้องถิ่นจะต้องได้รับการรับรองจากสภาผูร้ ู ้ทางศาสนา และประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
แบบนี้ตอ้ งพึ่งตนเองได้ มีการบูรณาการและมีการจัดการแบบจุดเดียวเสร็ จแบบ one-stop services
3. องค์กรสภาผูร้ ู ้ทางศาสนาในระดับตําบล ได้มาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจาก
คณะกรรมการชุมชนผูน้ าํ ศาสนา องค์กรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น สภานี้เป็ น
ที่ปรึ กษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้มีจุดเชื่อม
ต่อในแกนบริ หารแบบ Matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรนี้ควรจะต้องเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อให้มีอาํ นาจในการ
ยับยั้งในกรณี ที่ผนู ้ าํ ท้องถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ องค์กรที่มี
อยูท่ ี่น่าพิจารณาคือส ภาวัฒนธรรมที่ในปัจจุบนั มีอยูแ่ ล้วโดยการจัดตั้งของกระทรวงวัฒนธรรมแต่
องค์กรเดิมไม่มีบทบาทหน้าที่ในทางปฏิบตั ิมากนัก องค์กรแบบนี้มีลกั ษณะแบบ
“สภาซูรอ ”ที่
กล่าวถึงข้างต้นแต่มีลกั ษณะผสมผสานกับองค์กรด้านอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอย่างเดียว
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การบริหารงาน
ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces Development Administration Bureau—
(SBPAB)
รัฐมนตรี ทบวง

ปลัดบริ หารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
รองปลัดทบวงฝ่ ายจังหวัด
สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด

เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล
ผูอ้ าํ นวยการเขต
(นายอําเภอ – เดิม)

กํานัน /ผูใ้ หญ่บา้ น

สภาเทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล

กรรมการหมู่บา้ น

4. ข้อเสนอรู ปการปกครองและบริ หารแบบพิเศษเพื่อการบริ หารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะสอดคล้องกับลักษณะพิเศษ 3 อย่าง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนําบวกกับระบบ
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กฎหมายตามประเพณี (วิถีชีวติ อิส ลามและมลายู ) และระบบการศึกษาที่บูรณาการการศึกษาทาง
ศาสนากับสามัญ สามองค์ประกอบที่สาํ คัญของฐานชนชั้นนําแห่งอํานาจในสังคมมุสลิมปั ตตานี
ยะลาและนราธิ วาส
4.1 การปกครองด้วยตนเองหมายความว่ า การปกครองแบบที่ให้อาํ นาจผูน้ าํ ท้องถิ่นในการ
จัดการด้วยตนเอง ชนชั้นนําทางศาสนาและผูน้ าํ ท้องถิ่นควรมีอาํ นาจในการปกครองท้องถิ่น
องค์ประกอบคือมีชนชั้นนําท้องถิ่นช่วยกันปกครองและบริ หาร หรื อ ระบบสภาซูรอ ตัดสิ นใจโดย
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันในสภาชุมชน การปกครองท้องถิ่นและการก ระจายอํานาจท้องถิ่นอย่างเต็มที่
เช่นการเลือก ตั้ง ท้องถิ่นในระบบเดิมที่มีอยู่ โดย ผสมผสาน การเลือกตั้งและการเลือกสรรผูน้ าํ
ท้องถิ่น ในแบบสภาซูรอ รู ปแบบที่อาจจะตามมาในอนาคตคือการใช้รูปการปกครองท้องถิ่นแบบ
พิเศษแบบกรุ งเทพมหานครเช่นการเลือกตั้งผูว้ า่ ราชการจังหวัด
4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามัญโดยให้
ท้องถิ่นจัดการดู แลกัน เอง มีการออก พระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
แผนยุทธศาสตร์ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอดีต รัฐไทยมองว่าระบบการศึกษา ดั้งเดิมของ
ปั ตตานีเป็ นตัวสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์มลายูมุสลิมปั ตตานี จึงเข้ามาเปลี่ยนระบบการศึกษา
และกดดันให้ยอมรับอัตลักษณ์ แต่ในปั จจุบนั สถาบันการศึกษาควรจะเป็ นศูนย์การสร้างอัตลักษณ์
ผสมผสานหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างชนชั้นนําใหม่ ระบบการศึกษาทั้งระดับตาดีกา
ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรเป็ นระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสาย
สามัญผ่านระบบการวางแผนร่ วมกันในแผนยุทธศาสตร์ การศึกษา และร่ วมกันในการทํางานผ่าน
เวทีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และการปกครองส่ วนภูมิภาค
4.3 พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรื อระบบยุติธรรมทางเลือก
ยุติธรรมชุม ชน โดยการประสานกับองค์กรยุติธรรมของรัฐจะสร้างความชอบธรรมในอํานาจ
การเมืองการปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ไว้วางใจต่ออํานาจ
ของกฎหมาย ส่ วนการปกครองและการบริ หารในระดับหมู่บา้ นและชุมชนจะต้อง ปลอดภัย และ
มัน่ คงด้วย โดยให้กระทรว งยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ยตุ ิธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และนํามาสู่ การบังตับใช้โดยเร็ ว เพื่อให้สามารถอํานวยการให้เกิดการใช้กฏหมาย
อิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามแนวทางในอดีต เมื่อ มีการกําหนดว่า “พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ 5-6 ว่าด้วยครอบครัวและมรดกใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ในปี พ .ศ.
2478 โดยให้ ขอ้ บังคับสําหรับใช้ปกครองบริ เวณ 7 หัวเมือง ร .ศ. 120 ยังคงใช้ในจังหวัดปั ตตานี
ยะลา และสตูลอยูต่ ามเดิม ” และแนวทางที่มีการประกาศใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2489 แต่ไม่มีการดําเนินการในระยะต่อมา
การมีศาลทางศาสนาอิสลามเป็ นระบบยุติธรรมทางเลือกให้ประชากรมุสลิมโดยเฉพาะใน
ส่ วนของกฏหมายแพ่งจะช่วยให้เกิดการจัดระบบการศึกษาอิสลาม การกําหนดหลักสู ตรการศึกษา
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บูรณาการศาสนา หลักสู ตรโรงเรี ยนตาดีกา และมีบทบาทช่วยสนับสนุนในการจัดการเรื่ องเงิน
อิสลาม เช่นระบบเงินซากาต เป็ นต้น
5. ระบบการจัดการความมัน่ คงของหมู่บา้ นและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ .ศ. 2551 ตามโครงสร้างใหม่ของกฏหมายฉบับนี้ผใู ้ หญ่บา้ นมีอายุการ
ดํารงตําแหน่งจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี ควรมีการปรับปรุ งการทํางานของคณะกรรมการหมู่บา้ นใ ห้มี
ความมัน่ คงและมีส่วนร่ วมมากขึ้น คณะกรรมการหมู่บา้ นจะเป็ นรู ปสภาซูรอของหมู่บา้ น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก คณะกรรมการหมู่บา้ นจะประกอบด้วยคณะกรรมการโดย
ตําแหน่งคือผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก องค์กรปกครองท้องถิ่นหรื อองค์กรในหมู่บา้ น
ส่ วนคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหม่จะมีผนู ้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ปกครอง
ท้องถิ่น ผูน้ าํ ธรรมชาติ และปลัดอําเภอเป็ นที่ปรึ กษา คณะกรรมการที่ปรึ กษานี้จะต้องทําหน้าที่
เหมือนสภาซูรอชุมชน โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสภาประชาชน
ในระดับภู มิภาคที่ ต้ งั ขึ้นมา นอกจากนี้ หน่วยการปกครองท้องที่ควรจะมีหน่วยงานในด้านความ
ยุติธรรมชุมชนในระดับหมู่บา้ นโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําให้เกิดการยุติธรรม
ทางเลือก ในอีกด้านหนึ่งระบบการป้ องกันชุมชนจะต้องมีชุดชรบ . และตํารวจชุมชนเพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมในหมู่บา้ น พร้อมกันนั้นก็จะมีที่ปรึ กษาเทคนิคทางการทหารและความมัน่ คง
โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจหรื อชุดปฏิบตั ิการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณี ที่มีปัญหาความ
มัน่ คงตามดุลยพินิจของฝ่ ายความมัน่ คงและการปรึ กษาหารื อกับชุมชน หน่วยการปกครองท้องที่
เป็ นฐานสนับสนุนการปกคารองท้องถิ่ นและการปกครองส่ วนภูมิภาคโดยขึ้นต่อจังหวัดและอําเภอ
ในแบบเดิม แต่จะสนับสนุนในด้านการพัฒนาและความมัน่ คง
กล่าวโดยสรุ ป เพื่อให้ได้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม แนวคิดที่ได้มาจาก
การศึกษาก็คือ การผสมผสานและบูรณาการ การเมืองการปกครองท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับลักษณะ
พิเศษของการเมืองการบริ หารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการจัดการ ทรัพยากรหรื อ
งบประมาณของท้องถิ่น ให้พอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ มีท้งั องค์ประกอบ พร้อมกับการกระจาย
อํานาจ กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือการกระจายอํานาจต้องทําในลักษณะผสมผสานที่ดึงเอา
องค์ประกอบในเนื้อหารู ปแบ บการปกครองท้องถิ่นในระดับย่อยหรื อจุลภาคมาประสานกับการ
บริ หารจัดการที่ดีหรื อหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ดึงเอาองค์ประกอบในด้านเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามาร่ วมกับการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนในระดับย่อยคือระดับตําบลและหมู่บา้ น ในขณะที่มีองค์ประกอบในด้านการเงินการคลัง
และการบริ หารงานที่ดีที่เกิดจากการประสานหน่วยย่อยเหล่านี้เข้าเป็ นหน่วยใหญ่ในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ในรู ปทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่ขดั กับหลักการรัฐเดี่ยว
ของประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั ญหาใจกลางของการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้คือปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มและ
เครื อข่ายทางสังคมผ่านกลไกการเมืองของชุมชนและสังคมเพื่อสร้าง “อํานาจการควบคุมทางสังคม ”
สิ่ งที่พึงปรารถนาก็คือ โครงสร้างอํานาจและการใช้อาํ นาจในระดับท้องถิ่ นที่มีความชอบธรรมซึ่ ง
ตั้งอยูบ่ นฐานคติที่วา่ ในสังคมทุกแห่งจะต้องมีอาํ นาจการควบคุมทางสังคมที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ
อํานาจถูกนํามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการแย่งชิงทรัพยากรของกลุ่มคนต่างๆในกิจกรรมทาง
การเมือง ในการพัฒนาและในเรื่ องอื่นๆที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวติ ทางกา รเมืองของชุมชน แบบแผน
หรื อลักษณะของการใช้อาํ นาจดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรสําคัญสองสามตัวในเรื่ องการเมืองการ
ปกครองซึ่ งก็คือ รู ปแบบอํานาจรัฐ โครงสร้างอํานาจของชนชั้นนําในท้องถิ่นและกระบวนการมีส่วน
ร่ วมประชาธิ ปไตย 1 ตัวแปรเหล่านี้แสดงตัวออกมาในแง่ของการครอบครองและแย่งชิงทรัพยากรทาง
การเมืองในรู ปแบบต่างๆ ในกระบวนการเลือกสรรผูน้ าํ ทางการเมือง การแข่งขันกันในทางการเมือง
และการแก้ปัญหาความขัดแย้งเผชิญหน้ากันในชุมชน
แต่สิ่งที่สาํ คัญในกระบวนการนี้ก็คือ อํานาจในการควบคุมของสังคมและของชุมชน จะต้อง
มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้าง อํานาจความชอบธรรมของรัฐในการรักษาความสงบ การสร้าง
ความมัน่ คงมนุษย์ การพัฒนาการทางการเมืองและการสร้างสรรค์พฒั นาทางเศรษฐกิจอันจะนํามาซึ่ ง
ความยุติธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสุ ขของคนในพื้นที่ ตัวประกอบทั้งหมดนี้จะต้อง
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน มีมาตรการปฏิบตั ิและตั วชี้วดั ในทุกระดับ โดยสะท้อนรู ปแบบการปกครอง
การบริ หารที่ดี หรื อที่เรี ยกกันว่า “good governance” ในท้ายที่สุดแล้ว การแสวงหารู ปแบบการบริ หาร
การปกครองตามแนวทางดังกล่าวอาจจะนําไปสู่ “การจัดการและการบริ หารพัฒนาแบบพิเศษ ”
(special development administration organization) เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุ นแรง
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้แล้ว ในบริ บทของพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ความสํานึกในภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นเป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญด้วย ผลที่ตามมาจากอิทธิ พลของสํานึก
ในบริ บทดังกล่ าวก็คือ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา มีสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจให้กลายเป็ น “ความรู ้สึก
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แนวคิดเรื่ องโครงสร้างอํานาจ (Power Structure) มองการเมืองเป็ นเรื่ องของการแย่งชิ งอํานาจของชนชั้นนําซึ่งเป็ นผลมาจากการ
กระจายอํานาจทรัพยากรทางการเมืองอย่างไม่เท่าเที ยมกันในแต่ละสังคม ปั ญหาอํานาจยังเกี่ยวกับเรื่ องการสร้างเครื อข่ายทางสังคมทั้ง
อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการซึ่ งเครื อข่ายนี้จะเป็ นเครื่ องมือที่ทาํ ให้อาํ นาจกระจุกตัวและกลายเป็ นรู ปของสถาบัน ดูแนวคิด
โครงสร้างอํานาจใน Nelson Polsby, Community Power and Political Theory (Second ed.). New Haven, CT: Yale University Press,
1980
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อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ ” และ “อัตลักษณ์ ” ของท้องถิ่นซึ่ งกลายเป็ นตัวการผลักดันกระบวนการ
ทางการเมืองต่างๆที่ก่อรู ปขึ้นมา รวมทั้งความขัดแย้งที่กลายเป็ นความรุ นแรงรู ปแบบต่างๆ ณ เ วลานี้
เหตุการณ์ได้พฒั นามาจนถึงจุดที่วา่ ปมเงื่อนของปั ญหาที่สาํ คัญก็คือสํานึกในอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
และศาสนาในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ ทางการเมืองเฉพาะ 2 เป็ นตัวการสําคัญในการผลักดันการต่อสู้
ด้วยความรุ นแรง คําถามที่ตามมาก็คือถ้าหากการจัดการพัฒนา การสร้างสถาบันแ ละกระบวนการ
การเมืองในท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นไปในลักษณะใดก็ตาม สามารถแก้ปัญหา “ความรู ้สึก ” ในอัตลักษณ์
ดังกล่าวได้ ระบบดังกล่าวก็ควรจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาอื่นๆในที่น้ ีได้เช่นเดียวกัน เพราะ
มันจะเป็ นแกนกลางในกระบวนการจัดสรรแจกแจงอํานาจและสิ่ งที่มีคุณค่าในสังค ม (รวมทั้งจัดการ
กับความขัดแย้งและความรุ นแรง ) ที่มีความถูกต้องและชอบธรรม 3 ภายใต้เงื่อนไขเช่นว่า ความชอบ
ธรรมของระบบการเมืองและการบริ หารจึงมีความสําคัญมากและจะต้องถูก
“ตีความหมาย ” ให้
สอดคล้องกับบริ บทพิเศษเฉพาะดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ประเด็นต่อมาที่จะต้องคิดพิจา รณาก็คือ อํานาจอันชอบธรรมจะแสดงตัวออกมา
ในแง่ของการมีภาพความเป็ นตัวแทน (representation) อันเป็ นที่ยอมรับในพื้นที่ทางสังคม ความ
ยุง่ ยากซับซ้อนเกิดขึ้นตามมาในเมื่อพื้นที่ทางสังคมดังกล่าวได้กลายเป็ นสนามการแข่งขันแย่งชิง
อํานาจในเชิงสัญลักษณ์ (symbolic power) อย่างดุเดือดรุ นแรง 4 สังคมที่มีความขัดแย้งและเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อกันในเรื่ องอัตลักษณ์จึงอยูใ่ นภาวะที่การต่อสู ้แย่งชิงสะท้อนออกมาในรู ปสนามแห่ง
อํานาจ (fields of power) ในพื้นที่ทางสังคม (social space) ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มที่หลากหลาย
โครงสร้างการเมืองการปกครอง รวมทั้งการจั ดการโครงสร้างอํานาจในสังคมการเมืองจะต้องมี
ลักษณะสอดคล้องกับความสมดุลในการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ทางสังคมและกลายเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการผลิตซํ้าของการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวจึงจะมีพลังอํานาจในการจัดการความขัดแย้งและ
ยัง่ ยืน เหตุที่พิจารณาเช่นนั้นก็เพราะว่า ความซับซ้อนของความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของการต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ ปรากฏการณ์ความรุ นแรงที่เรา
มองเห็นเป็ นส่ วนหนึ่งของการต่อสู ้แย่งชิงในพื้นที่ทางสังคมซึ่ งก่อรู ปขึ้นเป็ นภูมิลกั ษณ์ทางสังคม
การเมือง (political topology) หรื อระบบนิเวศสังคมแห่งความขัดแย้ง (conflict ecosystem)
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กระบวนการและผลที่เกิดจากการต่อสู ้ในพื้นที่ทางสังคมแห่งนี้คือความซับซ้อนที่แสดงออกมาให้
เห็นต่อโลกภายนอกที่ยากต่อการที่จะเข้าใจ
ข้อสรุ ปก็คือความขัดแย้งต้องแก้ปัญหาด้วยการด้วยการเมืองปกครอง เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว การ
แก้ปัญหาด้วยรู ปแบบการจัดการการเมืองการปกครอง (governance) จึงมีความจําเป็ น การพัฒนาตัว
แบบในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องทั้งแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิจึงเป็ นภารกิจที่สาํ คัญในทาง
วิชาการ เพื่อตอบชุดของปั ญหาดังกล่าว เราจะต้องทําความเข้าใจบริ บททางประวัติศาสตร์
และ
เงื่อนไขรู ปธรรมของความขัดแย้งในปั จจุบนั ความเข้าใจดังกล่าวจะต้องอาศัย กรอบแนวความคิดใน
เรื่ องอํานาจรัฐ โครงสร้างอํานาจในสังคม การต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์และความสัมพันธ์ทางอํานาจ
ทางการเมืองในกระบวนการประชาธิ ปไตยของสังคมที่มีความหลากหลาย และมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ
ของตนเอง เมื่อทําความเข้าใจและสังเคราะห์ในระดับแนวคิดแล้ว การได้ขอ้ มูล ที่เป็ นจริ งจากคนใน
พื้นที่จะช่วยทําให้เราสามารถตรวจสอบกรอบแนวคิดและพัฒนาตัวแบบการปกครองและการบริ หาร
ท้องถิ่นที่ท้ งั สอดคล้องกับสภาพรู ปธรรมของพื้นที่ในบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม โครงสร้าง
อํานาจและสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดที่ต้งั ไว้
นี่เป็ นเหตุผลทางทฤษฎีที่ การวิเคราะห์เพื่อหาตัวแบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้จะ ต้องเริ่ มจากความเข้าใจแนวคิดในเรื่ องรัฐและโครงสร้างอํานาจ
สัญลักษณ์และอํานาจเชิงสัญลักษณ์ รวมทั้งแนวคิดเรื่ อง โครงสร้า งอํานาจในระบบนิเวศทางสังคม
แห่งความขัดแย้งเพื่อเปิ ดกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
รัฐ อํานาจรัฐและโครงสร้ างอํานาจ
แนวความคิดเรื่ องรัฐและอํานาจรัฐเป็ นประเด็นที่สาํ คัญในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐที่พดู
ถึงในที่น้ ีก็คือองค์กรแห่งอํานาจที่ผกู ขาดความชอบธรรมใน การใช้อาํ นาจเชิงกายภาพเหนือดินแดน
ซึ่ งรวมถึงกองทัพ ระบบราชการ ศาลและตํารวจ 5 ในทฤษฏีการเมืองที่วา่ ด้วยรัฐมีแนวคิดมากมายที่
สนับสนุนคําอธิ บายดังกล่าว รัฐเป็ นองค์กรใช้กาํ ลังบังคับที่สามารถควบคุมเหนือดินแดนและ
ประชาชนภายในอาณาบริ เวณของตน เมื่อเป็ นเช่นนี้องค์การบริ หาร การใช้กฎหมาย การเก็บภาษี และ
องค์กรที่ใช้กาํ ลังบังคับจึงเป็ นแก่นแกนของรัฐทุกรัฐ องค์การดังกล่าวถูกจัดโครงสร้างในแบบ
ลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่นกั ทฤษฎีรัฐในยุคใหม่ก็ยงั มองรัฐในลักษณะที่ซบั ซ้อน
มากไปกว่านั้น รัฐอาจจะมิใช่เป็ นเพียงแค่รัฐบาลหรื อการปก ครองประเทศ แต่เป็ นระบบที่สร้างความ
ต่อเนื่องในการบริ หาร การใช้กฎหมาย ระบบราชการและการใช้กาํ ลังบังคับที่ไม่ทาํ เพียงแค่มุ่งจัดการ
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ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมและอํานาจสาธารณะเท่านั้น แต่รัฐทําหน้าที่จดั การให้เกิด
โครงสร้างสัมพันธภาพภายในตัวของประชาสังคมด้วย 6
ในอีก ด้านหนึ่ง มีแนวคิดที่มองว่าอํานาจรัฐในสังคมสมัยใหม่อาจจะไม่ใช่อาํ นาจแบบองค์
อธิ ปัตย์ ที่รวมศูนย์อยูท่ ี่เดียว เพราะอํานาจเป็ นสิ่ งที่มีปรากฏอยูท่ ุกที่ทุกแห่งและมาจากทุกที่ทุกแห่ง
ในสังคม 7 เมื่อเป็ นเช่นนี้ รัฐอาจจะไม่ใช่การใช้อาํ นาจทางสถาบันอย่างเดียวหรื อมิใช่ผผู ้ ู กขาดการใช้
อํานาจแต่เพียงอย่างเดียว รัฐจึงมิใช่เพียงแค่สถาบันทางกฎหมายแต่เป็ นพลังทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่ ง
แสดงตัวออกมาเป็ นกลุ่มคนที่ใช้อาํ นาจ (โดยอ้างความชอบธรรมทางกฎหมายหรื อศีลธรรม ) และรัฐ
เป็ นปฏิสัมพันธ์ของการใช้อาํ นาจในสภาพการณ์ที่เป็ นจริ งซึ่ งเกิดขึ้นในระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคล
กลุ่มบุคคล ชนชั้นและชุมชน นอกจากนี้แล้ว ยังเป็ นการสร้างวาทกรรมแห่งอํานาจของรัฐที่มี
ความหมาย สัญลักษณ์และเทคนิคแห่งการใช้อาํ นาจทําให้เกิดอํานาจที่แท้จริ งในบริ บทเฉพาะของแต่
ละสังคมและชุมชน ตัวตนที่รัฐแสดงออกก็คือโครงสร้างระบบราชการ และโครงส ร้างบังคับเป็ น
ลําดับชั้น โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอํานาจในการกระจายอํานาจ
การปกครอง การมองรัฐในแง่ที่วา่ นี้ทาํ ให้เราต้องหันมาพิจารณารัฐในแบบที่มิใช่เพียงแค่
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมเท่านั้น แต่มองรัฐให้ลึกในแง่ความเกาะเกี่ยวผู กพันทางสังคมของ
รัฐ (social embeddedness of the state) ซึ่ งมีความหมายว่ารัฐได้ประกอบสร้างตัวตนอย่างไรและ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไรในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซ่ ึ งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางสังคม
วัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ ตัวอย่างเช่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐประกอบขึ้น ด้วยใครและมีวธิ ี การ
อย่างไรในการเข้าถึงและให้บริ การกับประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ นอกจากนี้ในระดับ
ท้องถิ่น ชนชั้นนําฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายศาสนาและการปกครองท้องถิ่นมีปฏิบตั ิการอย่างไร สามารถ
ควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิดของสังคมและชุมชนได้หรื อไม่ หรื อทํา ได้ในลักษณะ
อย่างไร และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนําในท้องถิ่นอย่างไร นี่เป็ น
ประเด็นที่ตอ้ งให้ความสนใจในการศึกษาอํานาจรัฐในสังคมยุคใหม่
การมองว่ารัฐได้รับการสนองตอบและมีความชอบธรรมอย่างไรในการปฏิบตั ิหน้าที่ทาํ ให้เรา
รู ้วา่ รัฐประสบควา มสําเร็ จหรื อกลายสภาพเป็ น “รัฐที่ลม้ เหลว” รัฐที่ลม้ เหลวเป็ นภาวะที่ความเป็ นรัฐ
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ระบบความเชื่ อที่กาํ หนดว่าใครมีอาํ นาจเหนื อกว่าใครในสังคม ดูใน Michel Foucault History of Sexuality, p.93.
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ได้พงั ทลายลงไปจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั ในด้านความมัน่ คง การศึกษาและการพัฒนา และไม่
สามารถควบคุมมีอาํ นาจเหนือดินแดนของตนเองได้ 8
7

โครงสร้ างอํานาจและสั มพันธภาพทางอํานาจ
เพื่อเข้าใจรั ฐให้มากยิง่ ขึ้น เราอาจจะพิจารณารัฐและอํานาจรัฐในแง่ของโครงสร้างอํานาจ
และสัมพันธภาพทางอํานาจ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการศึกษาชนชั้นนําและโครงสร้างอํานาจใน
สังคม รวมทั้งเรื่ องที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมและชุมชน ในทางทฤษฎีน้ นั ชนชั้นนํา
อาศัยฐานของอํานาจที่ม าจากความไม่เท่าเทียมกันในสถานภาพทางสังคม ความมัง่ คัง่ และชื่อเสี ยง
เกียรติยศ ความสัมพันธ์ทางอํานาจจึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีฐานทรัพยากรการเมืองใน
สังคมซึ่ งไม่เท่าเทียมกันทําให้เกิดพลวัตทางการเมืองและอํานาจที่แตกต่างกันในแต่ละสังคมและ
ชุมชน ผลที่ตามมาจากโครงสร้างอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจในสังคมก็คือทําให้เกิดอํานาจใน
การควบคุมทางสังคม (social control) ซึ่ งชนชั้นนําสามารถจัดการหรื อใช้อาํ นาจของกลุ่มตนเองได้
ทั้งอย่างเปิ ดเผยและไม่เปิ ดเผยภายในชุมชน คําว่า “อํานาจการควบคุมทางสังคม” นี้มีความสําคัญและ
มีความหมายมาก มันมี ความหมายทั้งในแง่ความเป็ นจริ งของสังคมที่ทุกคนยอมรับอํานาจผูน้ าํ ผู ้
อาวุโสและผูม้ ีความรู ้ มีคุณธรรม ฯลฯ ฐานของการยอมรับชนชั้นนําที่มาจากการยอมรับสถานภาพ
สังคม ชื่อเสี ยงเกียรติยศและความมัง่ คัง่ 9 นอกจากนี้อาํ นาจทางสังคมยังมีความสําคัญในแง่สัญลักษณ์
และการสื่ อสารทาง การเมืองในชุมชน ผูน้ าํ จะมีความสามารถในการควบคุมสัญลักษณ์ของการชี้นาํ
สังคมให้เชื่อฟังและติดตาม ในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็ นเป็ นเป้ าหมายของการต่อสู ้เพื่อท้าทาย
อํานาจภายในชุมชนด้วย
เรื่ องของการสื่ อสัญลักษณ์หรื ออํานาจเชิงสัญลักษณ์เป็ นประเด็นใหญ่ที่มีการกล่าวถึงกันมา ก
ทั้งในทางรัฐศาสตร์ และในทางสังคมศาสตร์ ดังที่ได้เห็นจากประสบการณ์สถานการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศต่างๆ การก่อการร้าย หรื อการใช้ความรุ นแรงเพื่อก่อการร้ายถูกมองว่าเป็ นการกระทําเพื่อ
สื่ อความหมาย (communicative actions) ซึ่ งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อก่อผลกระทบต่อความรู ้สึก ของคนใน
สังคมโดยทําให้เกิดความหวาดกลัว เราอาจจะมองว่าความรุ นแรงหรื อการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเป็ น
ทางออกของความไม่สมดุลทางอํานาจสังคมและการเมือง ในสถานการณ์ดงั กล่าว การใช้ความ
รุ นแรงแบบก่อการร้ายมีเป้ าหมายสุ ดท้ายเพื่อที่จะโจมตี “อํานาจการควบคุมทางสังคม ” 10 ในสภาพ
เงื่อนไขที่กลุ่มผูม้ ีอาํ นาจด้อยกว่าพยายามที่จะใช้อาํ นาจอิทธิ พลเหนือค่านิยม ปทัสถานทางสังคม และ
การประพฤติปฏิบตั ิตนของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอาํ นาจเหนือกว่าตน ความรุ นแรงที่กระทําต่อ
8

9

8

ดูรายละเอียดใน www.globalpolicy.org/nations/sovereign/failedindex.htm
C. Wright Mills Power Elite New York Oxford University Press, 1956 …….
10
Martin Innes, “Policing Uncertainty: Countering Terror through Community Intelligence and Democratic Policing,” Annals
AAPSS (May, 2006): 222-225.
9
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กระบวนการทางการเมืองและความรู ้สึกของคนในสังคมแสดงออกในวิธีการสองด้านคือ การก่อ
อาชญากรรมในเชิงสัญลักษณ์ (symbolic crime) และการก่ออาชญากรรมเพื่อการส่ งสัญญาณ (signal
crime) การก่ออาชญากรรมในเชิงสัญลักษณ์ก็คือการโจมตีต่อสิ่ งที่เป็ นสัญลักษณ์ทางการเมือง ต่อ
สังคมและวัฒนธรรมที่ผกู ้ ่อเหตุตอ้ งการจะต่อต้านโดยตรง ตัวอย่างเช่นการโจมตีตึกเวิร์ลเทรดของ
สหรัฐอเมริ กาในกรณี 9/11 ส่ วนการโจมตีเพื่อเป็ นการส่ งสัญญาณคือการสร้างสื่ อเพื่อส่ งสัญญาณแห่ง
ความไม่ปลอดภัยและสร้างภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมในชีวติ ประจําวันที่ชีวติ ของพล
เรื อนจํานวนมากอาจจะประสบกับความบาดเจ็บล้มตาย 11 จะเห็นได้วา่ เป้ าหมายสุ ดท้ายของการก่อ
การร้า ยก็คือการทําลายหรื อการทําให้เกิดความไม่แน่นอนในความปลอดภัยในจิตสํานึกของสังคม
และทําให้เกิดความไม่มนั่ คงในกระบวนการทางการเมือง ซึ่ งผลที่ตามมาก็คือการทําลายอํานาจการ
ควบคุมและทําให้เกิดความไร้เสถียรภาพของระเบียบทางสังคมที่เกิดในชีวติ ประจําวันเพื่อสร้างระบบ
อํานาจใหม่ข้ ึนมา
เมื่อถูกท้าทายในหลายรู ปแบบ รัฐจึงจัดการกับตัวเองและปรับตัวในหลายมิติเพื่อความอยู่
รอดของตนเองในสภาพแวดล้อมที่ซบั ซ้อน มีความเป็ นพลวัตและท้าทาย รัฐจะต้องอาศัยโครงสร้าง
อํานาจในสังคมและระบบราชการที่มีประสิ ทธิ ผลในการดําเนินการเพื่อสร้างอํานาจการควบคุม
นอกจากนี้แนวคิดที่วา่ รัฐจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลได้ก็ต่อเมื่อเป็ นอิสระจากความผูกพัน
กับสังคมหรื อรัฐมีความเป็ นกลางอาจจะใช้ไม่ได้ในโลกยุคปั จจุบนั สภาพเช่นนี้เหมือนกับการที่เรา
พบว่าตลาดจะมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์ในตลาดเกาะติดอยูก่ บั ความสัมพันธ์ทา งสังคม
จึงดูเหมือนว่ารัฐก็จะต้องมีความเกาะติดกับสังคม (embedded) ด้วยเพื่อให้ตนเองปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผล จากประสบการณ์ที่เป็ นจริ งของหลายประเทศ สิ่ งที่ปรากฏก็คือรัฐและโครงสร้าง
ทางสังคมต่างก็มีอิทธิ พลต่อกันและกัน 12
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อํานาจเชิงสั ญลักษณ์

Pierre Bourdieu เสนอแนวทางที่น่าสนใจในการมองการเมืองแห่งสัญลักษณ์ โดยวิเคราะห์

อํานาจในแง่ของทุนทางสังคมและรู ปการจิตสํานึก แนวคิดตามข้อเสนอนี้มองสภาวะของอํานาจใน
สังคมทั้งในแง่ที่เป็ นภววิสัยและอัตวิสัย ความเป็ นจริ งทางสังคมมิได้อยูต่ รงที่เนื้อหาสาระของสรรพ
สิ่ งที่กล่าวอ้างถึง แต่อยูต่ รงที่ “ความสัมพันธ์” ความเป็ นจริ งทางสังคมประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์
11

ตัวอย่างของอาชญากรรมเชิงสัญลักษณ์คือการโจมตีตึก World-Trade และตึก Pentagon ซึ่งเป็ นตัวแทนโดยตรงระบบศูนย์อาํ นาจของ
อเมริ กนั ในโลกทุนนิ ยม ส่วนการโจมตีแบบส่ งสัญญาณคือการระเบิดสถานบันเทิงยามราตรี ของเมือง Bali และการระเบิดระบบขนส่ ง
สาธารณะใน Madrid และที่ London ตัวอย่างในกรณี ภาคใต้ของไทยก็คือการโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตํารวจ หรื อเผาโรงเรี ยน เป็ น
symbolic crime ส่ วนการฆ่ารายวัน การวางระเบิดในที่ชุมชนเป็ น signal crime ดูความหมายใน Martin Innes, Ibid., p.223
12
ดูการอภิปรายแนวคิดรัฐที่เกาะติดกับสังคมใน Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation,
(Princeton: Princeton University Press, 1995), P. 40-42. “… states and social structures shape each other ….” ความหมายในที่น้ ี ก็คือ
รัฐจะมีองค์กร โครงสร้างและบุคลากรที่เป็ นคนท้องถิ่นหรื อสะท้อนภาพความเป็ นตัวแทนของท้องถิ่น
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หลายอย่างที่มองไม่เห็น แต่ปรากฏการณ์สาํ คัญในสังคมก็คือความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึ่ งทําให้เกิดพื้นที่
แห่งตําแหน่งแหล่งที่ (space of positions) ที่เป็ นอิสระต่อกันและถูกกําหนดนิยามด้วยความ ใกล้ชิด
ความเป็ นละแวกใกล้เคียงกันหรื อระยะห่างระหว่างกัน และยังถูกกําหนดโดยตําแหน่งแหล่งที่โดย
เปรี ยบเทียบสัมพันธ์ (relational position) เช่น การมีตาํ แหน่งแหล่งที่ในความสัมพันธ์ที่อยูเ่ หนือกว่า
ตํ่ากว่า อยูร่ ะหว่าง หรื ออยูต่ รงกลาง เป็ นต้น เมื่อมองสังคมในแง่ความสั มพันธ์ สิ่ งที่จะต้องพิจารณา
ในลําดับต่อมาก็คือแนวคิดเรื่ อง “สนามของอํานาจ” ซึ่ งก็คือกลุ่มย่อย (different fractions) ของชนชั้น
ที่ครอบงําสังคมซึ่ งมีวถิ ีลีลาชีวติ (lifestyles) อันแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ถึงที่สุดแล้ว “ความเป็ นจริ ง
ทางสังคม” (social reality) จะถูกมองว่าเป็ นปรากฏการณ์ของสนามพลังหรื อสนามแห่งอํานาจ (field
of power) ซึ่ งเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอันมีอยูอ่ ย่างจํากัดในสังคม ทรัพยากรเหล่านี้ประกอบ
ไปด้วย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ การครอบครองต้นทุนเหล่านี้กลับเป็ น
ตัวกําหนด “ความชอบธรรม และบทบ าท” ในสนามแห่งอํานาจซึ่ งประกอบด้วยความสัมพันธ์
ดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว การครอบครองต้นทุนที่กล่าวข้างต้น ยังเป็ นตัวสร้างสํานึกในตําแหน่งแหล่ง
ที่ของตนทั้งโดยที่รู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ซึ่ งทําให้คนแต่ละคนมีความรู ้สาํ นึกต่อที่ยนื ของตนเอง (sense of
one’s place)
การวิเคร าะห์อาํ นาจเชิงสัญลักษณ์ทาํ ให้เรารู ้วา่ คนแต่ละคนถูกกําหนดตัวตนไปตามฐานะ
การครอบครองหรื อขนาดการครอบครองของต้นทุนทางทรัพยากรหรื อต้นทุนทางสังคม และพวกเขา
ยังอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของโครงสร้างของทุนเหล่านี้ในพื้นที่ทางสังคมด้วย สิ่ งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
“ภาพความเป็ นตัวแทน (representation)” ของตัวแสดงในสังคม (agents) จะแตกต่างผันแปรไปตาม
ตําแหน่งแหล่งที่และผลประโยชน์ที่เกิดตามมาจากตําแหน่งเหล่านั้น และยังถูกกําหนดโดยสิ่ งที่
เรี ยกว่า habitus หรื อ โครงสร้างจิตสํานึก ความสํานึกรับรู ้ และการประเมินค่าตนเองซึ่ งเกิดมาจากการ
อยูใ่ นตําแหน่ งแหล่งที่ของสังคม habitus จึงเป็ นทั้งระบบแบบแผนในการปฏิบตั ิและความสํานึกต่อ
การปฏิบตั ิ ซึ่ งในตัวของมันเองทําให้เกิดการปฏิบตั ิ
(practice) และ “ภาพความเป็ นตัวแทน
(representation)” อันดํารงอยูเ่ พื่อให้เกิดการยอมรับการแยกชั้นแยกประเภทของคนในพื้นที่ทางสังคม
กล่าวในอีกแง่หนึ่ง habitus คือสํานึกในตําแหน่งแหล่งที่ของตนเองและสํานึกในตําแหน่งแหล่งที่ของ
ผูอ้ ื่น มันทําให้เกิดรสนิยม ค่านิยม วิถีการใช้ชีวติ โครงสร้างสัญลักษณ์ในสังคมซึ่ งจะนําไปสู่ โลก
แห่งสามัญสํานึก 13
จากแนวคิดในการวิเคราะห์ดงั กล่าว เราจึงมองว่า “โลกทางสังคมแสดงตัวอ อกมาเป็ นความ
เป็ นจริ งที่ถูกจัดการในลักษณะที่มีโครงสร้างในระดับสู ง” พื้นที่ทางสังคมแสดงตนออกมาในรู ปของ
บุคคลหรื อตัวแสดง (agent) ที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปซึ่ งมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
12
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Pierre Bourdieu, op.cit., pp. 17-18 มีคนแปลคําว่า habitus คือ “นิ จภาพ” แต่ในที่น้ ี คาํ แปลภาษาไทยที่ใกล้เคียงความหมายและเข้าใจ
ง่ายที่สุดน่าจะเป็ นคําว่า “สันดาน” มากกว่า
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ระหว่างกันและกันกับผูอ้ ื่น คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อถูกมองโดยคนที่มี คุณสมบัติแบบเดียวกันที่อยูใ่ น
ฐานะแบบเดียวกันจะทําหน้าที่เป็ นสัญญาณ (sign) เพื่อจําแนกแยกแยะความแตกต่าง (distinctive
signs and signs of distinction) สัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนอกเหนือจากจิตสํานึกหรื อความจงใจของคน
กล่าวในอีกแง่หนึ่ง โดยผ่านการแจกแจงจัดสรรของคุณสมบัติตามโครงสร้างของสังคม โลกได้แสดง
ตัวออกมาอย่างเป็ นภววิสัยในฐานะระบบแห่งสัญลักษณ์ (symbolic system) ซึ่ งถูกจัดการไปตาม
ตรรกะแห่งความแตกต่าง หรื อความแตกต่างเชิงระยะทาง พื้นที่ทางสังคมมีแนวโน้มที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะพื้นที่เชิงสัญลักษณ์หรื อพื้นที่แห่งวิถีชี วติ และกลุ่มแห่งสถานภาพที่ถูกกําหนดโดยลีลา
วิถีชีวติ ที่มีความแตกต่าง (different lifestyles) ความสัมพันธ์ทางสังคมบนฐานของการจัดสรร
ทรัพยากรและการครอบครองทรัพยากรทําให้เกิดสํานึกในตัวตนและการประเมินค่า สํานึกเหล่านี้คือ
ตัวกําหนดความสัมพันธ์ทางสังคมอีกทีหนึ่ง
ตัวแบบความเป็ นจริงของ Bourdieu
พื้นที่เชิงสัญลักษณ์
ตําแหน่งแหล่งที่ในความสัมพันธ์ทางสังคม
ความสั มพันธ์ &
ความแตกต่ าง

กรอบความสํ านึกและการตระหนักในคุณค่ าของการปฏิบัติ การเรียนรู้ และการประเมินค่ า
Habitus

องค์ประกอบที่สาํ คัญของอํานาจเชิงสัญลักษณ์ในจุดนี้ก็คือ Habitus หรื อที่นกั วิชาการบางคน
แปลว่า “นิจภาพ” อันเป็ นโครงสร้างจิตสํานึกที่ช้ ีนาํ แนวทางการกระทําของปั จเจกชน เป็ นการรับรู ้
การตัดสิ นใจ การเสนอทางเลือกว่าสิ่ งใดควรทําหรื อไม่ควรทํา สิ่ งนี้ป็นตัวช่วยสร้าง ระเบียบและ
เอกภาพให้กบั การกระทําของกลุ่มคนที่อยูภ่ ายในโครงสร้างดังกล่าว โดยที่ปัจเจกชนที่กระทําสิ่ ง
ดังกล่าวไม่รู้ตวั ว่าการกระทําของตนอยูภ่ ายใต้ระบบกฏเกณฑ์ เนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวซึ มซับเข้า
ไปในบุคคลผ่านการปฏิบตั ิซ้ าํ แล้วซํ้าเล่าและผ่านการหล่อหลอมทางสังคมอันยาว นานจนคนเราไม่
สามารถตระหนักในระดับจิตสํานึกได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ความไม่ตระหนักในระดับ
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จิตสํานึกก็ทาํ ให้โครงสร้างดังกล่าวมีลกั ษณะหละหลวม ไม่ชดั เจนตายตัวและเปิ ดช่องให้การกระทํา
ของปั จเจกบุคคลส่ งผลกระทบต่อโครงสร้างได้ 14
ดังนั้น habitus จึงเป็ นทั้งโครงสร้างที่ กําหนดการกระทําและถูกกําหนดโดยโครงสร้างของ
การกระทํา ปั จเจกบุคคลในโครงสร้างนี้มีฐานะเป็ นนักยุทธศาสตร์ ซ่ ึ งการอยูใ่ นกรอบของ habitus ก็มี
โอกาสในการดิ้นรนต่อสู ้กบั กฎ ระเบียบ กติกา ต่างๆโดยมีผลประโยชน์อนั ได้มาจากอํานาจเป็ นเดิม
พัน ความสํานึกรับรู ้ในโลกทางสังคม เป็ นผลผ ลิตจากโครงสร้างทวิลกั ษณะ (double structuring)
กล่าวในแง่ภววิสัย ความรับรู ้ถูกจัดการในทางสังคมเพราะคุณสมบัติที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อสถาบัน
แสดงตัวออกมาในลักษณะผสมผสานซึ่งให้โอกาสในการพัฒนาที่ไม่เหมือนกัน
ในอีกด้านหนึ่ง
สํานึกต่อโลกแห่งความเป็ นจริ ง ถูกจัดให้เป็ นระบบเพราะแบบแผนโครงสร้างความสํานึก ที่ถูก
กําหนดในภาษาซึ่ งแสดงออกให้เห็นในความสัมพันธ์ของอํานาจในเชิงสัญลักษณ์ กลไกทั้งสอง
ทํางานร่ วมกันเพื่อสร้างโลกแห่งสามัญสํานึก ทําให้เกิดการยอมรับขีดตํ่าสุ ดของฉันทานุมตั ิในโลก
ทางสังคม
เมื่อการวิเคราะห์มาถึงจุดนี้ เรามองว่าโครง สร้างการเมืองปกครอง รวมทั้งการจัดการ
โครงสร้างอํานาจในสังคมการเมืองจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างอํานาจและการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์
ในพื้นที่ทางสังคมและกลายเป็ นส่ วนหนึ่งในการผลิตซํ้าของการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ดงั กล่าวจึงจะมี
พลังอํานาจในการจัดการความขัดแย้งและแก้ไขปั ญหาใน สังคมอย่างยัง่ ยืน เหตุที่พิจารณาเช่นนั้นก็
เพราะว่าความซับซ้อนของความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนของการต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ที่รุนแรงและเข้มข้น เพราะปรากฏการณ์การต่อสู ้ที่เรามองเห็นเป็ น
ส่ วนหนึ่งที่สาํ คัญของการต่อสู ้เชิงสัญลั กษณ์ในพื้นที่ทางสังคมซึ่ งประกอบด้วยภูมิลกั ษณ์ทางสังคม
ของปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส กระบวนการและผลที่เกิดจากการต่อสู ้ในพื้นที่ทางสังคมคือสิ่ งที่เป็ น
ปั ญหาความซับซ้อนที่แสดงออกมาให้เห็นต่อโลกภายนอกที่ยากต่อการที่จะเข้าใจ
เพื่อขยายภาพให้ชดั เจนขึ้น ปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ น
เวทีที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ทบั ซ้อนและเกาะเกี่ยวกันของการต่อสู ้ทางสัญลักษณ์จากคนและกลุ่ม
ทางสังคมในพื้นที่ดงั กล่าว การต่อสู ้น้ ีแสดงออกในแง่บทบาทของคนที่อยูใ่ น “สนามแห่งอํานาจ” ซึ่ ง
มีการแย่งชิงความชอบธรรมในการอธิ บายปรา กฏการณ์ในสนามแห่งนี้ เพื่อขยายความให้เห็นชัดถึง
ลักษณะพิเศษของการต่อสู ้ในสนามอํานาจ เราควรมองว่าในพื้นที่ทางสังคมมีสนามการแข่งขันย่อยๆ
อยูห่ ลายสนาม สนามเหล่านี้เหลื่อมลํ้าทับซ้อนกัน มีท้งั เชื่อมต่อกันและแยกเป็ นอิสระจากกันใน
บางส่ วน สิ่ งที่เป็ นปั ญหาความขัดแย้งแล ะความรุ นแรงในรู ปแบบต่างๆไม่ใช่สะท้อนประเด็นหรื อ
เนื้อหาการเมืองที่กลุ่มต่างๆแสดงออกมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสะท้อนออกซึ่ งการแข่งขัน
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ปิ แยร์ บูดิเยอ เขียน ชนิ ดา เสงี่ยมไพศาลสุ ข แปล นพพร ประชากุล บรรณาธิ การ , เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิ งสัญลักษณ์ กรุ งเทพ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2550, คํานําผูแ้ ปล หน้า (5) คําว่า Habitus น่าจะแปลว่า “สันดาน” ดังที่อธิ บายไปแล้วข้างต้น
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และต่อสู้กนั “ในความสัมพันธ์” ระหว่างคน กลุ่มคนและหมายถึงการต่อสู ้ในโครงสร้างจิตสํานึกการ
รับรู ้ของคน
กล่าวในอีกแง่หนึ่ง ปั ญหาที่มองเห็นเป็ นการต่อสู ้ขดั แย้งในเรื่ องการสร้างภาพความเป็ น
ตัวแทนในเวทีหรื อสนามที่แตกต่างกัน การต่อสู้ดงั กล่าวอาจจะเกี่ยวกันหรื อไม่เกี่ยวกันก็ได้ เช่น
สนามทางเศรษฐกิจ(การทํามาหากิน การค้าการลงทุน การสะสมทรัพย์สิน) สนามทางวัฒนธรรม (คน
ที่ใช้ภาษาไทย ภาษามลา ยู ภาษาจีนและประเพณี วฒั นธรรมที่ต่างกันหรื อกลุ่มที่ต่างกัน ) สนามทาง
ศาสนา คนมุสลิม ชนชั้นนําศาสนา นักการศาสนาอิสลาม มัสฮับต่างๆ กลุ่มคนที่นบั ถือศาสนา กลุ่ม
คนอิสลามกับพุทธ) สนามการต่อสู ้ทางการเมืองในเวทีรัฐสภา (พรรคการเมือง และการเมืองท้องถิ่น )
และสนามการต่อสู ้ดว้ ยอาวุธหรื อการก่อการร้าย การต่อสู ้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในระบบ
และนอกระบบ (รวมทั้งการค้าของเถื่อนการค้ายาเสพติด)
การต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ (symbolic struggle) เกิดขึ้นในเวทีก่ ึงกลางของพื้นที่ทางสังคม เช่น
เวทีสื่อ เวทีสาธารณะในชุมชนเช่นในมัสยิด โรงเรี ยน ในชุมชน เวทีในวงวิชาการ และเวทีการแข่งขัน
ทางการเมืองการเลือกตั้ง (รวมทั้งสนามรบ การซุ่มโจมตีทหาร การฆ่ารายวันและการพ่นสี ตวั อักษร
หรื อสัญลักษณ์บนป้ ายหรื อตามถนน การแจกใบปลิว การปล่อยข่าวลือ !) เวทีเหล่านี้เป็ นสนามการ
ต่อสู ้เพื่อแย่งชิงอํานาจความชอบธรรมในกา รอธิ บายสังคมและเป็ นเวทีต่อสู ้เพื่อภาพการเป็ นตัวแทน
(representation)ในสนามแห่งอํานาจ ดังนั้น การสร้างสัญลักษณ์จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลง
อํานาจหรื อความสัมพันธ์ทางอํานาจเพื่อควบคุมสังคมหรื อ “สร้างความชอบธรรมในการอธิ บาย
ตีความ” โลกแห่งความเป็ นจริ ง
ในทางก ารเมือง กระบวนการตระหนักรู ้และสํานึกในคุณค่าต่อวัตถุทางสังคมแสดงตัว
ออกมาได้ ในหลายวิถีทาง เพราะฉะนั้น ภายใต้กระบวนการดังกล่าว การต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์จึงยิง่ มี
ความหมายลึก เพราะการให้ความหมายของวัตถุทางสังคมจะ “มีความไม่แน่นอนและคลุมเครื อ ”
ดํารงอยูด่ ว้ ย (สิ่ งนี้ มกั จะเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสัญลักษณ์ของสังคมทุกแห่ง ) เพราะฉะนั้นการ
ให้ความหมายและภาษาจึงมีความยืดหยุน่ ปรับตัวได้ (semantic elasticity) ทําให้เกิดความแตกต่าง
ความรู้สึกและความคิดเห็น ในขณะเดียวกัน “เงื่อนไข” ดังกล่าวก็จะกลายเป็ น “พื้นที่ให้มีการต่อสู้เชิง
สัญลักษณ์” ซึ่ งหมายความถึงการแย่งชิงอํานาจในการสร้างและยัดเยียดทัศนคติที่มีความชอบธรรมใน
การมองโลกของฝ่ ายต่างๆในพื้นที่ทางสังคม ปมเงื่อนที่สาํ คัญในการต่อสู ้น้ ีก็คือ “จุดกึ่งกลางในพื้นที่
ทางสังคม ” ที่มีการต่อสู ้ทางความหมายกันมากที่สุด ซึ่ งถูกเรี ยกว่าพื้นที่ก่ ึง
กลาง (intermediate
positions) กระบวนการในจุดระหว่างกลางนี้มีความไม่แน่นอนสู งสุ ดด้วย ณ จุดนี้ และผลที่ตามมาก็
คือ ในพื้นที่ดงั กล่าวยุทธศาสตร์ การต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ก็จะมีความเข้มข้นยิง่

11

โครงสร้ างอํานาจในระบบนิเวศทางสั งคมแห่ งความขัดแย้ ง
ความเข้าใจเรื่ องอําน าจในแง่ระบบแห่งสัญลักษณ์ดงั กล่าวข้างต้นช่วยให้เรามองเห็นมิติที่
ลึกซึ้ งในพื้นที่ทางสังคมที่ประกอบด้วยสนามอํานาจหรื อการต่อสู ้ของกลุ่มต่างๆเพื่อแย่งชิงอํานาจ
ความชอบธรรมในการตีความโลกแห่งความเป็ นจริ ง แนวคิดดังกล่าวเมื่อมาใช้ในการวิเคราะห์สังคม
ที่มีความขัดแย้งและ ความรุ นแรงเกิดขึ้นไปแล้ว ความยุง่ ยากซับซ้อนก็มีมากยิง่ ขึ้น มีแนวทางการ
วิเคราะห์อีกแนวหนึ่งมองว่าในสังคมที่มีความรุ นแรงการใช้อาํ นาจและปะทะกันระหว่างกลุ่มต่างๆ
แสดงออกมาในลักษณะคล้ายกับระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ยิง่ ในสังคมที่มีความ
รุ นแรงและการก่อการร้ายส ภาพความรุ นแรงก็จะยิง่ สะท้อนลักษณะของความไม่แน่นอนของการ
ต่อสู ้ระหว่างกลุ่มทางสังคมต่างๆในลักษณะของระบบนิเวศมากยิง่ ขึ้น
ดังเช่นแนวคิดของ David J. Kilcullen ที่พยายามวิเคราะห์ความรุ นแรงในสังคมของอิรักเพื่อ
แสวงหาคําตอบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ของการทําสงครามต่อสู ้กบั
การก่อความไม่สงบของกองทัพ
สหรัฐอเมริ กาในอิรัก การวิเคราะห์ดงั กล่าวใช้แนวคิด “พื้นที่ทางการเมือง ” ที่มีลกั ษณะคล้ายกับ
“พื้นที่ทางสังคม” และ “สนามอํานาจ” ของ Bourdiue ข้อแตกต่างก็เพียงแต่วา่ เขามองพื้นที่ทางสังคม
และการต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ในสภาพของสงครามกลางเมืองแ ละการก่อความไม่สงบ ข้อสมมติฐานที่
สําคัญก็คือ “ความสัมพันธ์ทางสังคมและเครื อข่ายทางสังคม ” เป็ นตัวการที่สาํ คัญที่สุดของการเกิด
สงครามและการก่อความไม่สงบ เพราะว่า “คนไม่ถูกผลักให้เป็ นกบฏจากอุดมการณ์ แต่ถูกดึงให้เข้า
ไปเพราะเครื อข่ายทางสังคม”15 นอกจากนี้แล้ว ประเด็นการวิเคราะห์ได้ถูกยกขึ้นไปอีกระดับเป็ นเรื่ อง
ของระบบนิเวศทางสังคม คําอธิ บายดังกล่าวก็คือในสภาพเงื่อนไขสังคมที่เกิดความรุ นแรง การต่อสู ้
ระหว่างกลุ่มฝ่ ายต่างๆจะมีความรุ นแรงคล้ายกับการต่อสู ้ของสิ่ งมีชีวติ ในระบบนิเวศวิทยา โดย
Kilcullen มองว่า 16 การก่อความไม่สงบ (insurgency) ก็คือการต่อสู ้เพื่อควบคุมพื้นที่ทางการเมืองที่อยู่
ในภาวะแก่งแย่งแข่งขันกันระหว่างรัฐ (หรื อกลุ่มรัฐ ) และกลุ่มที่ทา้ ทายรัฐกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรื อ
หลายๆกลุ่ม โดยที่กลุ่มเหล่านี้มีฐานอยูบ่ นการสนับสนุนของประชาชน การก่อความไม่สงบเป็ นการ
ลุกขึ้นสู ้ของประชาชนที่เติบโตพัฒนาการมาจากเครื อข่ายทางสังคมและดําเนินการโดยผ่านเครื อข่าย
ทางสังคมที่เกิดขึ้นมาก่อนการเกิดเหตุการณ์ (อาจจะเป็ นหมู่บา้ น เผ่า ครอบครัว กลุ่มละแวกบ้าน กลุ่ม
ทางการเมืองหรื อศาสนา ) และการก่อความไม่สงบนี้จะดํารงอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม ใน
สภาพเงื่อนไขของความไม่เป็ นทางการและสภาพทางวัตถุที่มีความซับซ้อน เราจึงควรจะมองสภาวะ
แวดล้อมเหล่านี้เหมือนกับระบบนิเวศในอีกแบบหนึ่ง
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การก่อความไม่สงบจึงรวมเอากิจกรรมและบทบาทของตัวแสดงที่มีควา มเป็ นอิสระแต่มี
ความเชื่อมโยงกัน แต่ละคนก็มุ่งแสวงหาหนทางที่ได้ประโยชน์สูงสุ ดเพื่
อความอยูร่ อดและ
ผลประโยชน์ตอบแทนในสภาพแวดล้อมที่สับสนอลหม่าน และปะทะเผชิญหน้ากัน เมื่อตกอยูใ่ น
เงื่อนไขที่เปรี ยบเสมือนสภาพแวดล้อมแห่งระบบนิเวศ ตัวแสดงเหล่านี้มีพฒั นาการและมีการปรับตัว
อย่างต่อเนื่อง บ้างก็แสวงหาความชํานาญพิเศษที่จะทําให้ตวั เองอยูร่ อดปลอดภัยอย่างมัน่ คง ในขณะที่
ตัวแสดงตัวอื่นกลายเป็ น “นักล่า ” ในสภาพระบบนิเวศดังกล่าว ตัวแสดงบางตัวดํารงอยูแ่ ล้วใน
สภาพแวดล้อมก่อนเกิดความขัดแย้ง พวกนี้ประกอบไปด้วยการปกครอง กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มเผ่าพันธุ์
กลุ่มเครื อญาติสายตระกูล หรื อชุมชน กลุ่มทางชนชั้น ทั้งประชากรในเมื
องและในชนบท และ
สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม ในห้วงเวลาปกติ ตัวแสดงเหล่านี้จะประพฤติตนในแบบที่มีท้ งั ความ
ร่ วมมือร่ วมใจกันและแข่งขันกันในบางครั้ง แต่ในขณะปั จจุบนั ของสงครามในอิรัก เนื่องจากการต่อสู ้
เพื่อแย่งชิงอํานาจภายใน พวกเขาหันมาเผชิญหน้าปะทะสู ้รบกันและทําลายล้ างกัน การแข่งขันกัน
อย่างสงบสันติและความตึงเครี ยดแบบสร้างสรรค์ซ่ ึ งรักษาสังคมไว้ในภาวะปกติได้ถูกปั่นให้เกินเลย
ขอบเขตของการควบคุม ความขัดแย้งได้กลายเป็ นตัวคุกคามทําลายสังคมทั้งสังคม
สภาพแวดล้อมใหม่น้ ียงั ทําให้เกิดตัวแสดงใหม่ดว้ ย คนพวกนี้ประกอบไปด้วยองค์กรจัดตั้ ง
กองกําลังอาวุธในท้องถิ่น และกลุ่มติดอาวุธต่างชาติที่ถูกดึงเข้ามาสู่ ความขัดแย้งจากภายนอก
บ่อยครั้งที่องค์กรเหล่านี้รวมถึงกองกําลังต่อต้านความไม่สงบของประเทศต่างชาติ (เช่นสหรัฐอเมริ กา
ในอิรัก) ผูก้ ่อการร้ายต่างชาติเป็ นตัวเพิ่มความขัดแย้งและทําให้ความขัดแย้งเป ลี่ยนจากเรื่ องหนึ่งไปสู่
อีกเรื่ องหนึ่งเพื่อดําเนินการตามวาระของตนเอง นอกจากนี้ความขัดแย้งยังทําให้เกิดผูล้ ้ ีภยั ผูถ้ ูกบังคับ
ให้ยา้ ยถิ่นฐาน และบางครั้งเกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจํานวนมหาศาล มันทําให้เกิดการโยกย้ายฐาน
ทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดสภาวะการว่างงาน และอาชญากรรม และได้สร้างกลุ่มติดอาวุธต่างๆเช่นกลุ่ม
โจร กลุ่มนักค้ายาเสพติด กลุ่มนักค้าของเถื่อนและนักค้าในตลาดมืด
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สิ่ งที่สาํ คัญในการวิเคราะห์ระบบแบบนี้ก็คือ จะต้องยอมรับว่ากองกําลังของรัฐหรื อฝ่ ายที่เป็ น
ผูต้ ่อต้านการก่อความไม่สงบมิได้อยูน่ อกระบบนิเวศนี้ เวที ของการปฏิบตั ิการสงครามจึงมิใช่แผ่น
ผ้าใบที่รัฐเป็ นผูถ้ ือพูก่ นั ละเลงงานศิลปะฝ่ ายเดียว แต่มนั เป็ นระบบแห่งสิ่ งมีชีวติ ที่มีพลวัตเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงสนองตอบการกระทําของฝ่ ายรัฐและจําเป็ นที่จะต้องมีการประเมินความสมดุลระหว่าง
การแข่งขันต่อสู ้ของพลังฝ่ ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง
Kilcullen ชี้ให้เห็นว่าสิ่ งที่ทาํ ให้ตวั แสดงบทบาทฝ่ ายต่อต้านการก่อความไม่สงบแตกต่างไป
จากฝ่ ายอื่นก็คือเจตนาหรื อความมุ่งหมาย ฝ่ ายต่อต้านการก่อความไม่สงบจะเหมือนกับตัวแสดงอื่นๆ
ก็คือต้องการจะเพิ่มโอกาสความอยูร่ อดและอิทธิ พลของฝ่ ายตนให้มากที่สุด และขยายพื้ นที่ซ่ ึ งฝ่ าย
ตนเองควบคุมอยู่ แต่สิ่งที่ต่างกับตัวแสดงฝ่ ายอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูก้ ่อความไม่สงบ ) ก็คือ ฝ่ าย
ต่อต้านการก่อความไม่สงบมีเจตนาที่จะลดปั จจัยแห่งการทําลายล้าง ลดการปะทะเผชิญหน้า และ
พยายามทําให้ระบบกลับไปสู่ ภาวะปกติที่มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมแบบแข่งขันกั
นอย่างสงบสันติ
ลักษณะเช่นนี้บางครั้งเราเรี ยกว่า “การนําไปสู่ ประชาธิ ปไตย ” แต่แน่นอนว่ากระบวนการ
ประชาธิ ปไตยที่ไร้รากฐานอันแข็งแกร่ งของประชาสังคมอาจจะนําไปสู่ ความไร้เสถียรภาพ และความ
ขัดแย้งที่ไม่จบสิ้ น ดังนั้นไม่วา่ เป้ าหมายทางการเมืองจะเป็ นเช่นใด วัตถุประสงค์ใน ทางปฏิบตั ิของ
การต่อต้านการก่อความไม่สงบก็คือทําให้เกิด “มาตรการการควบคุมในสภาพแวดล้อมทั้งหมด ” ใน
สภาวะแวดล้อมที่ซบั ซ้อนเต็มไปด้วยตัวแสดงหลายตัวเช่น คําว่า “การควบคุม ” ไม่ได้หมายความถึง
การบังคับให้เกิดระเบียบด้วยการครอบงําอย่างไม่มีการตั้งคําถาม แต่หมายความถึงการทําให้เกิดความ
ร่ วมไม้ร่วมมือกันในการดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ร่วมกัน
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กล่าวโดยสรุ ป กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปที่แนวความคิดเรื่ องรัฐและอํานาจรัฐซึ่ ง
เป็ นองค์กรแห่งอํานาจที่ผกู ขาดความชอบธรรมในการใช้อาํ นาจเชิงกายภาพเหนือดินแดนและ
ประชาชน แต่ในการศึกษาเรื่ องการเมืองการปกครอง เรามองรัฐและอํานาจในมิติอื่นๆด้วย รัฐอาจจะ
มิใช่เป็ นเพียงแค่รัฐบาลหรื อการปกครองประเทศ แต่เป็ นระบบที่สร้างความต่อเนื่องในการบริ หาร
การใช้กฎหมาย ระบบราชการและการใช้กาํ ลังบังคับ รัฐไม่เพียงแค่มุ่งจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาสังค มและอํานาจรัฐเท่านั้น รัฐยังอํานวยการให้เกิดโครงสร้างสัมพันธภาพภายในตัวของ
ประชาสังคมด้วย ดังนั้นรัฐจึงถูกมองว่าเป็ นพลังทางสังคมอย่างหนึ่ง การเป็ นพลังทางสังคมทําให้รัฐมี
ความหมายรวมไปถึงกลุ่มคนที่ใช้อาํ นาจรัฐและปฏิสัมพันธ์ของการใช้อาํ นาจในสภาพการณ์ที่เป็ น
จริ ง ที่สาํ คัญยิง่ ไปกว่านั้น อํานาจรัฐยังเกี่ยวกับการสร้างวาทกรรมแห่งอํานาจที่มีความหมาย สะท้อน
ความเป็ นสัญลักษณ์และเทคนิคแห่งการใช้อาํ นาจซึ่ งทําให้เกิดอํานาจที่แท้จริ งในบริ บทเฉพาะของแต่
ละสังคมและชุมชน อํานาจที่แผ่กระจายไปทัว่ สังคมยังทําให้เกิดการควบคุมทางสังคมและการต่อสู ้
เพื่ออํานาจในสังคม
จากการมองรัฐในมิติทางสังคมและระบบสัญลักษณ์ดงั กล่าวข้างต้นทําให้ลกั ษณะของรัฐและ
อํานาจรัฐในโลกแห่งความจริ งมีความเป็ นพลวัต เราอาจจะ พิจารณาตัวตนของรัฐในแง่ “การเกาะ
เกี่ยวกับสังคมของรัฐ” คําถามที่ตามมาก็คือ รัฐได้ประกอบสร้างตัวเองขึ้นมาอย่างไรและป ฏิบตั ิหน้าที่
ของตนเองได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซ่ ึ งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางสังคม
วัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ ในส่ วนของความเข้าใจต่อระบบอํานาจแบบนี้ ในระดับชุมชนเรายังควรมอง
ลึกไปถึงชนชั้นนําซึ่ งอาศัยฐานของอํานาจที่มาจากความไม่เท่าเทียมกันในสถานภาพทางสังค ม ความ
มัง่ คัง่ และชื่อเสี ยงเกียรติยศ ความสัมพันธ์ทางอํานาจเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีฐาน
ทรัพยากรการเมืองซึ่ งไม่เท่าเทียมกันจนทําให้เกิดพลวัตทางการเมืองและโครงสร้างอํานาจที่แตกต่าง
กันในแต่ละชุมชน ผลที่ตามมาจากพลวัตโครงสร้างอํานาจก็คือเกิดอํานาจในการควบคุมทา งสังคมที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ การใช้ อํานาจทางสังคมในแต่ละชุมชนยังแสดงออกมาในแง่สัญลักษณ์และ
การสื่ อสารทางการเมืองในชุมชนต่างๆ ผูน้ าํ จะมีความสามารถในการควบคุมสัญลักษณ์การชี้นาํ
สังคมให้เชื่อฟังและติดตาม สภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสําคัญของทุนทางวัฒนธรรมซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือที่อิงอยูก่ บั การให้ความหมายและคุณค่าเชิงสัญลักษณ์และมีพลังครอบงําไม่แพ้อาํ นาจแบบ
อื่นหรื ออาจจะมากกว่า เพราะการครอบงําทางอํานาจไม่สามารถจะบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ได้หากผูม้ ี
อํานาจไม่สามารถเป็ นผูค้ รอบครองทุนทางวัฒนธรรมได้ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตกเป็ นเป้ าของ
การต่อสู ้เพื่อท้าทายอํานาจด้วย ดังที่ได้เห็นในสถานการณ์ความไม่สงบที่การใช้ความรุ นแรงเพื่อก่อ
การร้ายถูกมองว่าเป็ นการกระทําเพื่อสื่ อความหมาย เป้ าหมายสุ ดท้ายของการก่อการร้ายก็คือการ
ทําลายหรื อการทําให้เกิดความไม่แน่นอนในความปลอดภัยภายในจิตสํานึกของสังคมและทําให้เกิด
ความไม่มนั่ คงในกระบวนการทางการเมืองผลที่ตามมาก็คือการทําลายอํานาจการควบคุมและทําให้
เกิดความไร้เสถียรภาพของรัฐโดยรวม
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จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น นํามาสู่ ความพยายามในการหาคําตอบโจทย์ที่สาํ คัญใน
การศึกษารู ปแบบการปกครองที่เหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นที่สาํ คัญก็คื
อ
“ความรู ้สึก” ในเรื่ องความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์และศาสนาในอดีต และถูกสร้างให้เกิดขึ้นในปั จจุบนั
17
ความรู ้สึกดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขทําให้เกิดปั ญหาความรุ นแรงได้อย่างไรในพื้นที่และถูกสร้างให้
เกิดขึ้นอย่างไรในระยะหลัง 18 ปั จจัยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ส่งผลต่อการเลือก ปฏิบตั ิ ความไม่
ยุติธรรมในกระบวนการทางการเมืองและการบริ หารราชการในระดับท้องถิ่นและส่ งผลกระทบต่อ
ปั ญหาต่างๆรวมทั้งปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่ได้อย่างไร เมื่อทําการวิเคราะห์ในระดับแนวคิด สิ่ งที่
เป็ นมิติพ้ืนฐานก็คือเรื่ องของ “อํานาจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอํานาจ แ ละอํานาจการควบคุม
ของสังคม”
เพื่อตอบปั ญหาเช่นที่วา่ การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครองในระดับ
ท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านการมองกระบวนการทางการเมืองในสามด้านคือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจชนชั้นนํา การเปลี่ยนอํานาจในกระบวนการยุติธรรม ร ะบบการศึกษา
และสถาบันแห่งการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งก็คือการปกครองท้องถิ่น การศึกษาวิจยั โดยอาศัย
ข้อมูลในบริ บททั้งในอดีตและปั จจุบนั จะชี้ให้เห็นว่า มิติพ้ืนฐานของปั ญหาทางการเมืองดังกล่าวก็คือ
การเปลี่ยนอํานาจการควบคุมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอํานาจ ที่ นํามาสู่ การต่อสู ้เพื่อ
สร้างอํานาจรัฐและสร้างความเข้มแข็งของพลังทางสังคม เมื่อกล่าวถึงปั ญหาดังกล่าว ประเด็นของ
การวิเคราะห์ที่จะตามมาก็คือกระบวนการทางการเมืองเกี่ยวกับบทบาทของรัฐ ความเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอํานาจของสังคม ความสัมพันธ์ทางอํานาจและกระบวนการมีส่วนร่ ว มทางการเมืองใน
บริ บทสังคมที่มีลกั ษณะพิเศษทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ตอนสุ ดท้าย งานวิจยั นี้จะพยายามเสนอตัวแบบการปกครองการบริ หารและการจัดการรู ปแบบรัฐและ
ประชาสังคมเพื่อแก้ปมปั ญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อที่วา่ ในท้ายที่สุดพลังสังคม
และอํานาจที่มี
ความชอบธรรมและมีประสิ ทธิ ผลในโลกแห่งความเป็ นจริ งจะเป็ นตัวแปรที่ทาํ ให้เกิดสังคมที่สันติสุข
อย่างแท้จริ ง
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ความรู้สึกหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจ รวมทั้งความเกลียดชังเกิดจากปั ญหาอัตลักษณ์ ในเรื่ องมลายู ประวัติศาสตร์ ปัตตานี และ
ศาสนาอิสลาม โปรดดูการวิเคราะห์ใน ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี และคณะ “การเมืองชายขอบกับการใช้ความรุ นแรงและการเมืองแห่ งอัต
ลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ใน คณะกรรมการสภาวิจยั แห่ งชาติ สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ร่ วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เมืองไทยระยะเปลี่ยนผ่าน รวมผลงานวิจยั การประชุ ม
วิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งชาติครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
18
การปลุกระดมความกลัวและความเกลียดชังมีรูปแบบพิเศษใน “สถานการณ์เฉพาะ ” ของตนเองและจะต้องอธิ บายด้วยสาเหตุเฉพาะ
ชาตินิยมใหม่หรื อชาตินิยมทางชาติพนั ธุ์เป็ นปรากฏการณ์ร่วมส มัย เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ ยคุ หลังและถูกสร้างขึ้นมาโดยบริ บท
ปัจจุบนั ดูใน Mary Kaldor, New & Old Wars: Globalized Violence in a Global Era, Standford: Standford University Press, 2007, p.
45
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อตอบโจทย์การวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลโดยทั้งข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้คือ
1.การวิจัยเชิ งปริมาณ
ดําเนินการโดยออกแบบวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) Ffpmeการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนและผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ทางศาสนาและผูน้ าํ ทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการใช้
แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการปกครองด้านต่างๆ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ดําเนินการโดยการประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์ลึก ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ การ
ปกครองท้องถิ่น ผูน้ าํ ภาคประชาสังคมและประชาชนทัว่ ไป
3. การวิจัยเอกสาร
ดําเนินการโดยการเก็บข้อมูลเอกสารขั้นต้น (documentary research) เช่นเอกสารสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อกับประวัติศาสตร์ และการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งาน
ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และสถิติเกี่ยวกับประชากร ฐานข้อมูลผูน้ าํ กลุ่มต่างๆของทางรมาชการ
อันแป็ นเอกสารของทางราชการ
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บทที่ 2
ความคลีค่ ลายทางประวัติศาสตร์ ของโครงสร้ างอํานาจปัตตานี
วิวฒ
ั นาการการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างอํานาจชนชั้นนํา
ชนชั้นนําและโครงสร้างอํานาจเป็ นเรื่ องของกลุ่มคนที่อาศัยฐานของทรัพยากรทางการเมืองที่
ประกอบด้วยอํานาจ สถานภาพทางสังคม ความมัง่ คัง่ และชื่อเสี ยงเกียรติยศมาใช้เพื่อธํารงฐานะนําใน
สังคมหรื อชุมชน ปกติในสังคมทุกสังคมการกระจายการครอบค รองฐานอํานาจในทรัพยากรทาง
การเมืองจะไม่เท่ากัน กลุ่มคนที่มีฐานทรัพยากรทางการเมืองดังกล่าวมากก็ยง่ิ จะมีอาํ นาจอิทธิ พลใน
ชีวติ ประจําวัน พวกเขายังเป็ นผูก้ าํ หนดอนาคตและการเปลี่ยนแปลงในสังคมหรื อชุมชน ยิง่ ฐาน
อํานาจมีการกระจุกตัวในกลุ่มใดมาก โครงสร้างอํานาจก็จะยิง่ แข็ง คว ามสัมพันธ์ทางอํานาจเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีฐานทรัพยากรดังกล่าวในสังคมซึ่งทํา ให้เกิดพลวัตทางการเมืองในแต่ละ
ชุมชน ผลก็คือ ทําให้เกิดอํานาจในการควบคุมทางสังคมซึ่ งชนชั้นนําสามารถจัดการหรื อใช้อาํ นาจ
ของกลุ่มตนเองได้ ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้อาํ นาจจะอยูใ่ นกลุ่ม ชนชั้นนําบางกลุ่มที่ข้ ึนอยูก่ บั
เงื่อนไขพัฒนาการในประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ความสัมพันธ์ทางอํานาจนี้จะสื บเนื่องตกทอดมา
จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างที่มีอยูต่ าม วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่เมื่อมองในบริ บท
ที่กว้างออกไป โครงสร้างอํานาจดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ท้ ั
งจากภายในและจากภายนอกสังคม
เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆด้วย ดังนั้น ประวัติศาสตร์ ของปั ตตานีก็คือประวัติศาสตร์ ที่ชนชั้นนําปั ตตานีกลุ่ม
ต่างๆต่อสู ้กนั เองและต่อสู ้กบั ชนชั้นนําหรื ออํานาจรัฐภายนอกที่มาคุกคามความอยูร่ อดของตนเอง
(ในที่น้ ีคือรัฐไทย ) การต่อสู ้และการปรับตัวดังก ล่าวทําให้เกิดพลวัตของการเมืองที่ส่งผลมาถึงการ
ต่อสู้และความขัดแย้งในปั จจุบนั
น่าสังเกตด้วยว่าวิวฒั นาการวิธีการจัดการทางการเมืองการปกครองที่รัฐไทยดําเนินการต่อชน
ชั้นนําและรัฐมลายูในอดีตมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก ในกระบวนการนี้ ปัญหาในเรื่ อง
อํานาจและโครงสร้ างอํานาจจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจน เพราะแกนกลางของปั ญหาเป็ นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างรัฐสยามกับรัฐปั ตตานีซ่ ึ งบางครั้งมีความคลุมเครื อแต่ยื ดหยุน่ และ
บางครั้งชัดเจนแต่แข็งกระด้างซึ่ งนํามาสู่ การปรับตัว พัฒนาการจนเกิด การต่อสู ้และต่อต้านจากชนชั้น
นําและประชาชนปั ตตานี นอกจากนี้ยงั ทําให้โครงสร้างอํานาจภายในมีการเปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย
ความสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างสยามกับปั ตตานีเป็ นปั ญหาเพราะตั้งแต่อดีตในบรรดาดินแดนที่
ปั ตตานีมีความสัมพันธ์อยูด่ ว้ ยนั้น สยามเป็ นดินแดนที่มีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากสยามเป็ นรัฐ
ใหญ่และมีกาํ ลังคนมาก ในขณะที่ปัตตานีมีลกั ษณะเป็ นรัฐมีรูปแบบที่เรี ยกว่า Malay Kerajaan หรื อ
รัฐแบบราชาที่ซ่ ึ งราชาคือเงื่อนไขการดํารงอยูข่ องชุมชนการเมืองที่เรี ยกว่า “รัฐค้าขายชายฝั่งทะเล ”19
19

รัฐแบบนี้ เป็ นหน่วยการเมืองขนาดเล็กกระจัดกระจาย ทําหน้าที่คล้ายกั นและแข่งขันกันอยูใ่ นที ความสัมพันธ์ระหว่างราชากับ
ข้าราชการจะเป็ นแนวดิ่งและเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวต่อตัวขึ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์ รัฐแบบนี้ อยูใ่ นสังคมที่ร่ าํ รวยด้วยการค้าไม่
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ดังนั้น ตัวแปร ที่สาํ คัญที่สุดในการศึกษาเรื่ องราวของปั ตตานี
ในอดีตก็ คือเหตุการณ์ในช่วง
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 16-17 ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างปั ตตานีกบั สยามซึ่ งส่ วนใหญ่ปัตตานีมกั จะมี
ความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการของสยาม ในเงื่อนไขที่รัฐเล็กต้องผ่อนปรนให้กบั อํานาจรัฐใหญ่ แต่
ในความสัมพันธ์แบบนี้ถึงแม้วา่ รัฐเล็กจะไม่มีอิสระและมีฐานะเสมือนเมืองขึ้น
แต่รัฐเล็ก ยังคง
สามารถปกครองบริ หารประเทศของตนเองได้ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็ นความสัมพันธ์ทางอํานาจที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการครอบครองดินแดน เราไม่อาจจะกล่าวได้วา่ ปั ตตานีเป็ นดินแดนของสยามใน
ระยะนี้ แต่หลักฐานก็บ่งชี้วา่ อยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสยามหรื ออยุธยา นักประวัติศาสตร์ จึงมองว่
า
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างปั ตตานีกบั อยุธยานั้นเป็ นแบบหลวมๆซึ่ งวางรากฐานอยูบ่ น
ผลประโยชน์ทางการค้าที่ท้ งั สองมีต่อกันเป็ นหลัก
ผลประโยชน์และรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงอํานา จแบบหลวมๆ ทําให้ความสัมพันธ์เชิง
อํานาจระหว่างสยามและปั ตตานีในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1786 หรื อ พ.ศ. 2329 มีลกั ษณะ “ยืดหยุน่ ต่อรอง
กันได้และไม่มีความตึงเครี ยดที่ถาวร” ความสัมพันธ์ทางอํานาจดังกล่าวเป็ นที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ ายแต่
เหตุการณ์เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น จุดเปลี่ยนที่สาํ คัญคือเมื่อฐานความคิด
เปลี่ยนไป สยามต้องการควบคุมมากขึ้น และต้องการสลายความเข้มแข็งของปั ตตานีโดยการแบ่งแยก
และปกครองทําให้เกิดการยึดครอง การแยกเป็ นหัวเมืองมลายูท้ งั เจ็ด ความขัดแย้งและการปะทะกัน
ระหว่างสองฝ่ ายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยหลังจากนั้น 20
ในช่วงนี้ ปั ญหาสําคัญของปั ตตานีก็คือการที่รัฐสยามเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อํานาจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจชนชั้นนําของอาณาจักรมลายูปัตตานีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
การสู ญเสี ยอํานาจต่อรัฐไทยในปี พ .ศ. 2329 ในช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่
สําคัญที่สุดคือโครงสร้างชนชั้นนําตามประเพณี เช่นเจ้าและผูน้ าํ ศาสนาถูกลดอํานาจและเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากอันเนื่องมาจากจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ ดงั กล่าว กระบวนการทางการเมืองในยุค
ต่อมาก็มีส่วนทําให้ปัญหาซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
(ซึ่ งจะอธิ บายโดยละเอียดในตอนต่อไป ) นัก
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นจึงเชื่อว่าการพ่ายแพ้สงครามต่อสยามของสุ ลต่านมาห์มุด (Sultan Mahmud)
เป็ นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นการสู ญเสี ยอิสรภาพของราชอาณาจักรปั ตตานีและการล้มล้างอํานาจ
อธิ ปไตยของกษัตริ ยม์ ลายูปัตตานีซ่ ึ งได้รับการปกป้ องมาหลายร้อยปี ก่อนหน้านั้น ผลที่ตามมาก็คือ
ผูน้ าํ กองทัพของฝ่ ายสยามคือสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและแม่ทพั ของพระองค์คือพระยา
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ต้องการควบคุมกําลังคนซึ่ งเรี ยกว่ารัฐค้าขายชายฝั่งทะเลหรื อ maritime state มีความรุ่ งเรื องในช่วง ค.ศ. 1511-1688 ดูรายละเอียดใน ชุลี
พร วิรุณหะ, ความรู ้ 3 จังหวัดภาคใต้ผา่ นมุมมองประวัติศาสตร์ , โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้านชุด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,
2548, หน้า 16-17
20
ชุลีพร วิรุณหะ, เพิ่งอ้าง, หน้า 17-18 รู ปแบบความสัมพันธ์ในแบบใหม่เป็ นการกระชับอํานาจของส่ วนกลางคือกรุ งเทพ โดยใช้วิธีการ
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่นบางที่ใช้ระบบอุปถัมภ์และความเป็ นเครื อญาติ ใช้เศรษฐกิจเพื่อผูกพันผลประโยชน์ของผูน้ าํ ท้องถิ่น
ใช้ผนู้ าํ ที่ไม่ทีรากอยูใ่ นท้องถิ่นและการแบ่งแยกและปกครอง
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กลาโหม 21ได้จดั การเปลี่ยนแปลง “กฎของการปกครอง” ในปั ตตานีให้สอดคล้องกับ “กฎของการยึด
ครอง” ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาอํานาจของสยามเข้ามาแทนที่อาํ นาจอธิ ปไตยของกษัตริ ยแ์ ละชนชั้นนํา
ราชการของปั ตตานี
“กฎแห่งการปกครอง ” ของสยามก็คือการแต่งตั้งคนมลายูเป็ นกษัตริ ย์ที่เป็ นหุ่นเชิดและการ
บริ หารต้องขึ้นอยูก่ บั สงขลาและยังจะต้องส่ งบรรณาการให้สยามเพื่อแสดงความจงรักภักดีทางการ
เมือง 22 หลังจากนั้นมีการก่อการกบฏอีกอย่างน้อยสามครั้งในปี พ.ศ. 2334 (1791) และในปี พ.ศ. 2351
(1808) และ พ.ศ. 2375 (1832) ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2334 เพื่อให้การก่อการขัดขืนในเขตปั ตตานีอ่อน
กําลังลง เขตอํานาจของระบบสุ ลต่านปั ตตานีได้ถูกแบ่งเป็ นหัวเมืองประเทศราชทั้งเจ็ด (แขกเจ็ดหัว
เมือง) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การปกครองดูแลของสงขลา 23
ปั ญหาในช่วงเจ็ดหัวเมืองไม่ใช่เพียงแค่การลดอํานาจของชนชั้นนําเก่าเท่านั้น ในอีกแง่หนึ่ง
กฎแห่ งการปกครองใหม่ที่พดู ถึงกันก็มีความกํากวมในความหมายด้วย สถานะของเจ็ดหัวเมืองใน
ความสัมพันธ์ใหม่มีความไม่ชดั เจน ทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน สยามมองว่าเจ็ดหัวเมืองนั้นเป็ น
“หัวเมืองชั้นนอก ” ของสยามเหมือนกับนครศรี ธรรมราชและสงขลา ส่ วนเจ็ดหัวเมืองมองตนเองว่า
เป็ น “หัวเมืองประเทศราช ” ซึ่ งต้องส่ งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้ และยังมีราชาของตน เนื่องจาก
ปั ตตานีเป็ นดินแดนที่อยูห่ ่างไกลและกรุ งเทพต้องปกครองหัวเมืองเหล่านี้ผา่ นสงขลา เจ้าเมืองสงขลา
ก็ปล่อยให้ผปู ้ กครองหัวเมืองดําเนินกิจการภายในของตนเองอย่างอิสระตราบเท่าที่ให้ประโย ชน์ต่อ
สงขลาจึงทําให้เกิดความเข้าใจว่าสถานะหัวเมืองประเทศราชนั้นยังคงมีอยู่ ดังนั้นเมื่อมีการกระชับ
อํานาจจากกรุ งเทพเหนือปั ตตานีในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงทําให้ผนู ้ าํ หัวเมืองทั้งเจ็ด ไม่พอใจและเกิด
กระแสการต่อต้านเป็ นอย่างมาก 24
รู ปแบบของการกระชับอํานาจของส่ วนกลางคือการปฏิ
รู ปของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งถือเป็ นกระบวนการสร้างรัฐแบบสมัยใหม่ ในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่
มีการคุกคามจากอํานาจของอังกฤษและฝรั่งเศส รัฐสยามต้องการบูรณาการเหนือดินแดนและ
ราชอาณาจักร แต่เมื่อพิจารณาจากมุมมองของปั ตตานี นี่เป็ นการคุกคามต่ออําน
าจของผูน้ าํ และ
ประเพณี วฒั นธรรมของท้องถิ่น การที่ปัตตานีรู้สึกว่าถูกรุ กรานและคุกคามโดยอํานาจของฝ่ าย
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ในบันทึกสุ ลต่านสุ ลยั มาน ระบุวา่ แม่ทพั ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่ตีปัตตานี แตกคือพระยาราชบังสันแม้น ซึ่งเป็ นมุสลิม
สายสุลต่านสุ ลยั มาน ดูใน สุ พจน์ ด่านตระกูล, อดีตจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซําฮุดดิน มุสตาฟา) กับ 4 จังหวัดภาคใต้, กรุ งเทพฯ:
สถาบันวิทยาศาสตร์ สงั คม, 2547, หน้า 16-17
22
Ibrahim Syukri, History of the Malay Kingdom of Patani-Sejarah Kerajaan Melayu Patani, Translated by Conner Bailey and John
N. Miksic, Bangkok: Silkworm Books, 1985, p.p. 58-59.
23
เตช บุนนาค เขียน, ภรณี กาญจนัษฐิติ แปล, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548, หน้า 39, Syukri, Ibid., p. 63 เมืองเหล่านี้ คือ เมืองปั ตตานี ยะหริ่ ง หนองจิก ยะลา รามัน
และระแงะ
24
ชุลีพร วิรุณหะ, อ้างแล้ว, หน้า 20-21 มีขอ้ สมมติฐานว่าเป็ นไปได้ที่รัชกาลที่ 5 มีนโยบายชักจูงใจที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจว่าสยามจะ
รับรองความเป็ นหัวเมืองประเทศราชของดินแดนเหล่านี้ ทําให้เกิดความรู ้สึกต่อต้านในเมื่อมีการกระชับอํานาจ
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กรุ งเทพเป็ นความจริ งอีกแบบหนึ่งที่ตอ้ งยอมรับในประวัติศาสตร์ จิตสํานึก 25 ประเด็นที่สาํ คัญก็คือ
กระบวนการนี้ยงิ่ มีผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อโครงสร้างชนชั้นนําของปั ตตานีและเชื่ อกันว่าส่ งผลต่อ
การต่อสู ้ทางการเมืองของชนชั้นนําปั ตตานีในยุคต่อมา น่าสังเกตว่าวิธีการที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดําเนินการมีลกั ษณะที่พระองค์ท่านเลียนแบบการดําเนินการของอังกฤษใน
ดินแดนอาณานิคมรัฐมลายู แต่มีวธิ ี การเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจเดิมอย่างรวดเร็ วกว่า ในสมัยก่อน
หน้านี้ท้ งั ๆที่สยามมีอาํ นาจเหนือประเทศราชอย่างเช่นเจ็ดหัวเมืองมลายูปัตตานีในการปกครองแบบ
หัวเมืองชั้นนอกและประเทศราช แต่วธิ ี การปกครองก็ยงั คงให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอิสระในการปกครอง
ตนเองโดยเฉพาะยอมรับให้มีการแต่งตั้งชนชั้นนําในท้องถิ่นมาปกครองกันเอง 26
รู ปแบบใหม่ของการรวมประเทศราชเดิมและหัวเมืองชั้นนอกใน พ .ศ. 2443-2444 ได้เริ่ ม
ดําเนินการอย่างกะทันหันและเร่ งด่วน ขั้นตอนของรัฐไทยในการดําเนินการต่อหัวเมืองมลายูเริ่ มจาก
ในปี พ.ศ. 2442 ได้มีการยกเลิกเครื่ องราชบรรณาการและเงินส่ วย และในปี พ .ศ. 2444 ชื่อของหัว
เมื องมลายูท้ งั เจ็ดได้ถูกเปลี่ยนไปเป็ น ”บริ เวณเจ็ดหัวเมือง ” ในทันทีที่พระราชกําหนดเกี่ยวกับการ
ปกครองในบริ เวณเจ็ดหัวเมืองได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนธันวาคม พ
.ศ. 2444
ข้าหลวงประจําหัวเมืองบริ เวณเจ็ดหัวเมืองได้รับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งข้าหลวงใหญ่ ได้ รับคําสัง่
ให้พาํ นักอยูท่ ี่ปัตตานีและให้ไปเยีย่ มเยียนหัวเมืองอื่นๆอีกหกหัวเมืองอย่างน้อยที่สุดหัวเมืองละสอง
ครั้งต่อปี ในแต่ละหัวเมืองมี “กองบัญชาการเมือง ” ตั้งอยู่ รัฐบาลมีอาํ นาจเหนือองค์กรนี้โดยการ
แต่งตั้งสมาชิกสามจากสี่ คนคือ ปลัด ผูพ้ ิพากษาและเจ้าหน้าที่สรรพ ากร ข้าหลวงมลายูเป็ นที่รับรู ้กนั
ในฐานะหัวหน้ากองบัญชาการเมืองแต่วา่ ตําแหน่งของเขาเป็ นแต่เพียงในนามเท่านั้น กรมหลวงดํารง
ราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งพระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค) เป็ นข้าหลวงใหญ่
คนแรกของบริ เวณเจ็ดหัวเมืองเพื่อจัดการปกครองแบบใหม่ หลั งจากนั้นวงจรความรุ นแรงจากการ
ต่อต้านก็เกิดขึ้นอีกครั้งจากชนชั้นนํา 7 หัวเมือง
การดําเนินการปฏิรูปการปกครองทําให้เกิดการคัดค้านต่อต้านอย่างรุ นแรง และต่อเนื่อง
โดยเฉพาะภายหลังจากการปฏิรูปการปกครองในปี พ .ศ. 2445 (1902) เกิดคลื่นของการกบฏและการ
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ความจริ งสองแบบที่ต่อสู ้กนั ก็คือประวัติศาสตร์ ของการสร้างรัฐชาติของสยาม กับประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นหรื อของปาตานี ที่ถูก
รุ กรานและเป็ นความอับยศของชนชั้นนําที่ถูกรุ กรานยึดครอง ข้อเท็จจริ งอันนี้ ตอ้ งยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่ดาํ รงอยู่ ดังนั้นการต่อสู ้ในปั จจุบนั
ส่วนหนึ่งก็คือ “อดีตที่ทาํ สงครามกันนัน่ เอง ” สมบัติ จันทรวงศ์ , พูดไปสองไพเบี้ย ทําความเข้าใจกับสิ่ งที่นกั การเมืองไทย (ไม่ )พูด ,
กรุ งเทพ: คบไฟ, น. (22) ธงชัย วินิจกุลก็อธิ บายความจริ งอีกด้านหนึ่งในลักษณะเช่นเดียวกัน ดูใน ธงชัย วินิจกูล, “เรื่ องเล่าจากชายแดน
,” สุจิตต์ วงษ์เทศ, รัฐปัตตานีใน “ศรี วิชยั ” เก่าแก่กว่ารัฐสุ โขทัยในประวัติศาสตร์ , กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, 2547 , 2-30.
26
ตัวอย่างเช่น การแต่งตั้งญาติมิตรของผูป้ กครองเข้าดํารงตําแหน่งเดิมในเขตปกครองของตนเอง ตําแหน่งราชามุดา เปอตวน มันตรี ตํา
มะหงงและเบนดาฮาลาในรัฐมลายู รัฐดังกล่าวมีอิสระในการจัดการทางการเงินและมีอาํ นาจเต็มในทางการศาล ดูใน เตช บุนนาค , อ้าง
แล้ว, หน้า 41-3 ในกระบวนการนี้ เจ้าผูค้ รองปัตตานีถูกแต่งตั้งจากเจ้าในเชื้อสายราชวงศ์แห่ งรัฐ กลันตันที่มีความขัดแย้งภายในราชวงศ์
และหนีไปพึ่งพาสยาม ในปี พ.ศ. 2385 (1842) เต็งกูมาห์หมุด (เต็งกูปะสา) เป็ นเชื้ อสายกลันตันถูกแต่งตั้งเป็ นสุ ลต่านมาห์หมุดในราช
ทินนามไทยว่า “พระยาตานี ” นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาปั ตตานี ถูกปกครองโดยราชาสายกลันตันซึ่งแต่งตั้งโดยราชสํานักสยาม ดูใน
Syukri, Ibid., p. 71-72
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ลุกฮือต่อต้านในพื้นที่ที่ในปั จจุบนั คือจังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส ปรากฏการณ์ต่อต้านรัฐไทย
ดังกล่าวเริ่ มมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2446 (1903) โดยมีรายาแห่งเมืองปั ตตานี ตนกู อับดุลกาเดร์ กามารุ ดดิน
เป็ นผูป้ ระสานงานการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอํานาจรัฐสยาม ในกระบวนการนี้ท่านอับดุลกาเดร์ ได้
เสนอยุทธศาสตร์ 2 ด้านคือ ทําการต่อต้านรัฐไทยเพื่อให้เกิดการปราบปรามจากฝ่ ายไทยหรื อจุด
ประกายการก่อกบฏลุกขึ้นสู ้อย่างรุ นแรงต่อระบบใหม่ ในขณะเดียวกันก็จะพยายามแสวงหาการ
สนับสนุนจากต่างประเทศโดยการแทรกแซงจากภายนอกคือ อังกฤษ 27 รายาแห่งเมืองปั ตตานีได้ส่ง
หนังสื อร้องเ รี ยนไปยังผูว้ า่ การอังกฤษแห่ง Straits Settlements ในสิ งคโปร์ คือนาย Frank
Swettenham ขอให้องั กฤษ เข้า แทรกแซง กรณี ปัตตานี แต่รัฐบาลลอนดอนเลือกที่จะไม่แทรกแซง
นโยบายของประเทศไทยในกรณี ปัตตานี เพราะการแทรกแซงต่อไทยจะทําให้มีผลกระทบต่อฐานะที่
เป็ นรัฐกันชนระหว่างอินโด จีนของฝรั่งเศสและอาณานิคมอินเดียของอังกฤษ นอกจากนี้ รัฐบาล
อังกฤษยังมีแผนที่จะผนวกเอารัฐมาลายูที่เคดาห์ ตรัง กานู กลันตันและปะลิสซึ่ งขณะนั้นยังอยูภ่ ายใต้
อํานาจของไทย จึงเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่องั กฤษจะไม่ทาํ ให้ไทยรู ้สึกเป็ นปฏิปักษ์ในเรื่ องปั ตตานี 28
ความขัดแย้งที่เกิ ดขึ้นมีบริ บทความต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้ ดังที่กล่าวไปแล้วว่ามี
ความละเอียดอ่อนในการจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจระหว่างสยามกับปั ตตานีในยุคเดิม เพราะรัฐ
สยามหลังจากการยึดครองในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นพยายามใช้การปกครองแบบยื
ดหยุน่
คลุมเค รื อและการจัดการดังกล่ าวดูเสมือนมีการยินยอมกันทั้งสองฝ่ าย การจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างราชสํานักกรุ งเทพกับหัวเมืองมลายูต้งั แต่ตน้ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ไม่มีความราบรื่ นนักหลังจาก
การที่ฝ่ายสยามได้รับชัยชนะในสงครามกับสุ ลต่านมาห์หมุด ทําให้เชื่อกันว่าปั ตตานีกลายเป็ น
ประเทศราชของสยาม หลังจาก นั้นก็มีการแบ่งเป็ นเจ็ดหัวเมือง ในช่วงของการจัดการปกครองใน
ลักษณะประเทศราชมีการก่อจ ลาจลและกบฏต่อต้านหลายครั้ง กระทัง่ มีการสถาปนาให้สุลต่านที่มี
เชื้อสายราชวงศ์กลันตันมาเป็ นพระยาปั ตตานี และแต่งตั้งในฐานะ “พระยาวิชิตภักดี ศรี สุรวังศา
รัตนาณาเขตประเทศราช ”29 ตั้ง แต่น้ นั เป็ นต้นมา เชื้อสายชนชั้นนําในเจ็ดหัวเมืองมลายูก็มี
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Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, 1982, p. 51-52
W.K. Cheman, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, New York: Oxford
University Press, 1990, p. 62.
29
ตนกูปะสา (Tungu Besar) หรื อ Mahmud เป็ นเชื้ อสายราชวงศ์กลันตันที่เดินทางไปอยูท่ ี่สงขลาหลังจากกรณี พิพาทในเมืองกลันตันใน
ปี พ.ศ. 2385 (1842) และทางการไทยส่งกําลังไประงับข้อพิพาท หลังจากนั้นตนกูปะสาได้รับการสถาปนาเป็ นพระยาปั ตตานี เมื่อพระ
ยาปัตตานี (ตนกูปะสา) ถึงแก่กรรม บุตรชายคือตนกูปุเต้ (Tungku Putih) ได้รับการสถาปนาเป็ นพระยาปั ตตานี และได้ยศเป็ น พระยา
วิชิตภักดีศรี สุรวังศารัตนาณาเขตประเทศราช ในปี พ.ศ. 2399 (1856) ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมายศของเจ้าเมืองหรื อรายาของเจ็ดหัวเมืองก็ถูก
ตั้งอย่างเป็ นทางการในราชทินนามไทย เช่นเจ้าเมืองยะลาเป็ นพระยาณรงค์ฤทธี ศรี ประเทศ วิเศษวังศา เจ้าเมืองสายบุรีเป็ นพระยาสุ ริย
สุนทร บวรภักดี ศรี มหารายา มัตตาอัปดุล วิบูลยขอบเขตประเ ทศมลายู เจ้าเมืองรามันเป็ นพระยารัตนภักดี ศรี ราชบดินทร์ สุ รินทรวิ
วังศา เจ้าเมืองระแงะเป็ นพระยาภูผาภักดี ศรี สุวรรณประเทศ วิเศษวังสา เจ้าเมืองหนองจิกเป็ นพระยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ วาปี เขต
มุจลินท์ นฤบดินทรสวามิภกั ดิ์ เจ้าเมืองทั้งหมดเป็ นคนเชื้อสายมลายู ยกเว้นหนองจิ กที่เป็ นคนสยาม ดูในพงศาวดารเมืองปั ตตานี ใน
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ความสัมพันธ์แนบแน่นกับสายวงศ์ของกลันตันและการปกครองและการบริ หารที่ข้ ึนต่อสยามก็มี
ลักษณะค่อนข้างจะสงบราบรื่ น 30 แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ทํา
ให้เกิดปฏิกิริยาจากผูน้ าํ ในพื้นที่ เพื่อต่อต้านอํานาจไทย การก่อกบฏหรื อความวุน่ วายได้เกิดขึ้นใน
เมืองระแงะ เมืองรามันและเมืองสายบุรี เจ้าผูค้ รองเมืองระแงะเป็ นผูด้ ้ือดึงที่สุดในสายตาของรัชกาลที่
5 และถูกจับส่ งไปคุมขังที่จงั หวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2444 (1901) เจ้าเมืองระแงะจึงเป็ นเจ้าเจ็ดหัวเมือง
มลายูคนแรกที่ถูกจัดการโดยทางการไทยหลังการปฏิรูปการปกครอง อีกกรณี หนึ่งก็คือเมืองสายบุรี
รายาสายบุรีบอยคอตต่อต้านศาลศาสนาใหม่ที่จดั ตั้งโดยฝ่ ายไทย ต่อมาในปี พ .ศ. 2445 ผูใ้ หญ่บา้ น
และผูพ้ ิพากษาศาลอิสลามในเมืองรามันพากันลาออกพร้อมกันเพื่อเป็ นการประท้วงรัฐไทย ต่อม าใน
ปี พ.ศ. 2446 เจ้าสายบุรียอมมอบตัวต่อฝ่ ายไทย เพราะรัฐไทยส่ งกองกําลังตํารวจไปประจําที่สายบุรี
ในปี พ.ศ. 2445 เจ้าเมืองรามันก็ถูกจับตัวหลังจากเกิดจลาจลขึ้นทัว่ ไปในเมืองรามัน 31
ในอีกด้านหนึ่ง ทางการไทยได้มีการปฏิบตั ิการอย่างรวดเร็ วเพื่อระงับการต่อต้านการปฏิรู ป
กรมหลวงดํารงราชานุภาพได้ส่งปลัดทูลฉลองคือพระยาศรี สหเทพ (เสง วิริยศิริ ) และสมุหเทศาภิบาล
มณฑลนครศรี ธรรมราช พระยาสุ ขมุ นัยวินิจ (ปั้น สุ ขมุ ) ไปจัดการกับเจ้าเจ็ดหัวเมืองที่ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ข้าราชการทั้งสองเดินทางไปในเรื อปื นซึ่ งทําให้อาํ นาจรัฐสยามเข้มแข็งยิ่ งขึ้น ใน
ท่ามกลางเหตุการณ์ท้ งั หมดดังกล่าว รัฐสยามรู ้ดีวา่ ตนกูอบั ดุลกาเดร์ มีการสร้างความสัมพันธ์กบั
อังกฤษ จึงไม่ยอมเสี่ ยงที่จะเจรจาด้วย ต่อมาฝ่ ายไทยได้ส่งเรื อปื นและกําลังทหารมาที่เมืองปั ตตานี
และจับอับดุลกาเดร์ ไว้ มีการต่อต้านเกิดขึ้นต่อเนื่อง เช่นได้เกิดกบ ฏนํ้าใสขึ้นใน ปี พ .ศ.2462 ผูน้ าํ
กบฏดังกล่าวคืออับดุลกาเดกามารู ดินซึ่ งเป็ นญาติของเจ้าเมืองในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งชานเมืองปั ตตานี 32
นอกจากความขัดแย้งในเรื่ องโครงสร้างอํานาจและสัมพันธภาพทางอํานาจ ประเด็นปั ญหาที่
เกิดการกบฏต่อต้านรัฐไทยในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยงั สะทัอนให้เห็นปมเงื่อนสําคัญของการต่อสู้เพื่ออัต
ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และศาสนาของชาวมลายูมุสลิมในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานซึ่ งต่อมาได้
ถูกกระทําให้ตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั ในทางวิชาการ ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ ศาสนาและชาติ
พันธุ์เป็ นความสัมพันธ์แบบเก่าแก่ตามลักษณะสังคมแบบ ดั้งเดิม (primordial attachment) ซึ่งถือเป็ น
ต้นทุนเดิมที่สังคม “มีอยูแ่ ล้ว ” (‘givens’ of social existence) ต้นทุนเดิมดังกล่าวเป็ นแกนกลางของ
29

30

31

ทัศนา ทัศนมิตร, พระมหากษัตริ ยไ์ ทยกับปั ตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานูในสยามประเทศ , กรุ งเทพ: ดอกหญ้า , 2548, หน้า 160167; Syukri., Ibid, pp. 71-73
30
Syukri., Ibid, p. 72 ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนําราชวงศ์ปัตต านี กบั กลันตันมีมาแต่โบราณแล้ว ในยุคก่อนหน้าที่จะกลายเป็ น
ประเทศราชของสยาม หลังจากยุคสุลตานากูนิงในปี พ.ศ. 2231 ไม่มีผสู ้ ื บทอดราชวงศ์ จึงได้มีการแต่งตั้งราชาบากาเตโละซึ่งมาจากสาย
ราชวงศ์กลันตันเป็ นกษัตริ ย ์ สายราชวงศ์กลันตันเป็ นราชาของปั ตตานี ต่อมาถึง 8 พระองค์ จนถูกสยามยึดครอง Wan Kadir bin Che
Man, Muslim Elites and Politics in Southern Thailand, A thesis submitted for the degree of Master of Social Science Universiti Sains
Malaysia, 1983, p. 33
31
Surin Pitsuwan, Ibid., pp. 54-57
32
เมื่อข้าหลวงไทยเดินทางมาปัตตานีได้วางแผนจับตัวตนกูอบั ดุลกาเดห์โดยอ้างว่าขอเชิ ญท่านอับดุลกาเดห์มาปรึ กษาราชการที่บา้ น
เมื่อเดินทางไปถึงทหารไทยก็ลอ้ มจับตัวและพาตัวไปจากปั ตตานี ทนั ที ดูใน Syukri., Ibid, p. 79
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ความสัมพันธ์ทางสังคม อํานาจและความสัมพันธ์ทางอํานาจ สิ่ งเหล่านี้เป็ นต้นทุนเดิมของสังคมมลายู
และถูกนํามาเสริ มต่อในการต่อสู ้ ในยุคต่อมา ความผูกพันทางสายเลือดระหว่างราชวงศ์ปัตตานีและ
รัฐกลันตัน รวมทั้ง ความผูกพันตามประเพณี ระหว่างผูน้ าํ ทางศาสนาของทั้งสองรัฐตั้งแต่ยคุ เริ่ มต้น
ของอิสลามในดินแดนดังกล่าวเป็ นพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ต่อแรงกระตุน้ แห่งความเป็ นเอกภาพใน
การต่อสู ้ในชุมชนดังกล่าว 33 นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหัวเมืองมลายูที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจของชนชั้นนําแบบเก่าซึ่ งก็คือชนชั้นนําศักดินาหรื อเจ้าผูค้ รองเจ็ดหัว
เมืองซึ่ งมองว่าการกระชับอํานาจของกรุ งเทพเปลี่ยนสถานะและทําลายผลประโยชน์ของผูน้ าํ ศักดินา
ของปั ตตานีอย่างสิ้ นเชิง ผูน้ าํ เหล่านี้จึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะในโลกทัศน์ของมลายู
การขาดกษัตริ ยห์ รื อ raja เป็ นการสู ญสิ้ นสถานภาพทางการเมืองของรัฐแบบเก่าในแบบ kerajaan ดังที่
กล่าวไปแล้ว 34
ตั้งแต่เริ่ มกระบวนการผนวกปั ตตานีเข้ากับรัฐไทยของรัชกาลที่ 5 การก่อกบฏและลุกขึ้นสู ้
นําพาโดยชนชั้นนําตามประเพณี น้ ีทาํ ให้ทางการไทยรู ้สึกว่าจะต้องมีการแก้ไขโดยวิธีประนีประนอม
มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็เริ่ มแสดงความกังวลพระทัยเกี่ยวกับนโยบายการ
โยงประเทศราชที่ดาํ เนินการไปด้วยวิธีรุนแรงดังพระราชดํารัสที่วา่ “... เราปกครองหัวเมืองลาว และ
หัวเมืองมลายูท้ งั เจ็ดค่อนข้างจะผิดไป อาจจะกล่าวได้วา่ เรานําแบบการปกครองของต่างประเทศมาใช้
แต่ผดิ แบบเขาไป เมื่ออังกฤษใช้รูปแบบการปกครองนี้น้ นั เขาให้คาํ แนะนําปฤกษาแก่ผปู ้ กครองซึ่ งถือ
เสมือนเป็ นเจ้าของหัวเมืองเหล่านั้น ในทางตรงกันข้าม เราถือว่าหัวเมืองเหล่านั้ นเป็ นของเรา ซึ่ งมัน
ไม่จริ ง เพราะคนมลายูและคนลาวเขาจะถือว่าหัวเมืองเล่านั้นเป็ นของพวกเขา เมื่อเราพูดว่าเรา
ไว้วางใจเขา แท้จริ งเราก็ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น ...... เราแก้ตวั ไม่ได้ในเรื่ องนี้ ฉันคิดว่าการปกครองที่
ไม่ได้ตรงไปตรงมาจะไม่เกิดผลในทางการเชื่อใจกันและกัน และยังไม่ให้ความสงบทางจิตใจอีก
ด้วย”35
ผลที่ตามมาก็คือการตัดสิ นใจอย่างกะทันหันที่จะผ่อนขั้นตอนการโยงประเทศราชเข้าสู่
ส่ วนกลาง ในพ.ศ. 2445 ที่กระทบต่อชนชั้นนําเก่า การโยงหัวเมืองต่างๆของกั มพูชาเข้าสู่ ส่วนกลาง
ได้ยตุ ิลงชัว่ คราว ในภาคใต้เจ้าเมืองระแงะได้รับอ นุ ญาตให้กลับเมืองของตนเอง พระยาปั ตตานีก็
ได้รับอนุญาตให้กลับปั ตตานีเช่นกัน หลังจากที่ให้สัญญาว่าจะไม่เข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
และจะปฏิบตั ิตามก ฎหมาย นอกจากนี้ยงั มีการโยกย้ายตําแหน่ง คือเปลี่ยนผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าหลวง
ใหญ่คือพระยามหิ บาลบริ รักษ์ (สวัสดิ์ ภูมิรัตน์ ) ไปรับตําแหน่งแทนพระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค )
32

33

33

“....The givens are there, plus other ....” Surin Pitsuwan, Op.cit., p. 52
ชุลีพร วิรุณหะ, อ้างแล้ว, หน้า 21
35
พระราชดํารัสต่อกรมหลวงดํารงราชานุภาพ ใน เตช บุนนาค, อ้างแล้ว, หน้า 189-190 ในตอนท้ายพระราชดํารัส ทรง “เสี ยพระทัยที่
ไม่มีทางออกแต่อย่างใดในขณะนี้ ” ในพระราชดํารัสอีกวาระหนึ่งทรงยอมรับว่าการต่อต้านจะต้องเกิดขึ้นเพราะเราไปลิดรอนอํานาจ
ของผูน้ าํ เหล่านี้ซ่ ึ งพวกเขาไม่ใช่หอย ปู ปลาที่จะยอมทนนิ่งอยูไ่ ด้
34
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ข้าหลวงใหญ่คนแรกของหัวเมืองมลายูท้งั เจ็ด ซึ่ งการกระทําดังกล่าวน่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ปรองดองกับท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ใหม่ ทางการเมืองภายนอกคือความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ -ไทยซึ่ ง
เริ่ มดีข้ ึนในระหว่างปี พ .ศ. 2445-2450 ทําให้กระทรวงมหาดไทยเริ่ มต้นขั้นตอนสุ ดท้ายในการโยง
การปกครองของประเทศราชเดิมและหัวเมืองชั้นนอกเข้าสู่ ส่วนกลาง ทําให้การปกครองหัวเมืองต่างๆ
ในบริ เวณหัวเมืองทั้งเจ็ดก็ถูกโยงเข้าสู่ ส่วนกลางเมื่อ พ .ศ. 2449 ขั้นตอนได้เริ่ มต้นขึ้นด้วยการ
เปลี่ยนแปลงบริ เวณหัวเมืองทั้งเจ็ดให้เป็ นมณฑลหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่ามณฑลปั ตตานีตามชื่อหัวเมืองสําคัญ
ข้าหลวงใหญ่คนแรกของบริ เวณหัวเมืองทั้งเจ็ดคือพระยาศักดิ์เสนี (หนา บุนนาค) ได้ถูกส่ งกลับไปใน
ฐานะ “สมุหเทศาภิบาล ” คนแรกของมณฑลนี้ นอกจากนี้มีการยุบหัวเมืองที่มีอยูห่ ลายหัวเมืองลด
ฐานะไปเป็ นอําเภอและตําบล ด้วยวิธีน้ ีสี่ในหัวเมืองทั้งเจ็ด แต่เดิมคือหนองจิก รามัน ระแงะและยะ
หริ่ งถูกลดลงเป็ นอําเภอ หนองจิกและยะหริ่ งก็ถูกผนวกเข้ากับปั ตตานี เมืองรามันรวมเข้าไปในยะลา
และเมืองระแงะรวมอยูใ่ นเมืองสายบุรี ในปี พ.ศ. 2450 ปั ตตานี ยะลาและสายบุรีถูกให้ชื่ อใหม่วา่ เป็ น
“จังหวัด” ชื่อของข้าหลวงและข้าหลวงบริ เวณในมณฑลปั ตตานีได้ถูกเปลี่ยนเป็ น “ปลัดมณฑล” การ
บริ หารทางการศาลและการคลังของหัวเมืองชั้นนอกถูกโยงเข้าสู่ ส่วนกลางเมื่อปี พ .ศ. 245136 กล่าว
โดยสรุ ป การปกครองแบบใหม่ทาํ ให้เจ็ดหัวเมืองได้กลายเป็ นสี่ จงั หวัด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 คือ บาง
นรา ปัตตานี ยะลาและสายบุรี ดินแดนส่ วนหนึ่งของรัฐเคดาห์ได้ถูกแยกมาตั้งเป็ นจังหวัดสตูล เคดาห์
ปะลิส กลันตันและตรังกานูถูกตัดยกไปให้องั กฤษตามสนธิ สัญญาสยาม- อังกฤษในปี พ .ศ. 2452
(1909)37
จากภูมิหลังประวัติศาสตร์ ของการเปลี่ยนแปลงและลดอํานาจโครงสร้างชนชั้นนําปั ตตานีท้งั
ในกลุ่มชนชั้นนําที่เป็ นผูป้ กครองเก่าและผูน้ าํ ศาสนาทําให้เกิดเงื่อนไขของการต่อสู ้และต่อต้านทาง
การเมือง ประเด็นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงนี้ที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์
ชาตินิยมของชาวมลายูมุสลิมก็คือ การจัดรู ปแบบการบริ หารใหม่ในพื้นที่น้ ีในที่สุดก็บีบบังคับให้รา
ยามลายูและชนชั้นนําพื้นเมืองต้องยกอํานาจให้แก่ทางการไทย ทันทีที่องั กฤษให้การรับรองอย่างเป็ น
ทางการต่อการปกครองของไทยในภูมิภาคนี้ในปี พ .ศ. 2452 การครอบครองของประเทศไทยต่อ
ราชอาณาจักรมลายูปัตตานีเดิมก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ นอย่างสมบูรณ์แบบ”38
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นจึงบันทึกไว้วา่ เริ่ มตั้งแต่ปี พ .ศ. 2445 ระบบสุ ลต่านของปั ตตานีก็ถึง
วาระสุ ดท้าย แต่กระบวนการนี้เริ่ มมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2328 ซึ่ งเป็ นปี ที่ถูกยึดครอง และต่อมาถูกแยกเป็ น
36

เตช บุนนาค, เพิง่ อ้าง, หน้า 195-6 ควรบันทึกไว้อีกด้านหนึ่งด้วยว่าสําหรับนักประวัติศาสตร์ มลายู ปี พ .ศ. 2445 เป็ นปี ของการล่ม
สลายครั้งสุดท้ายของชาติปัตตานี เป็ นการสูญเสี ยอํานาจอธิ ปไตยของรา ยาและการทําลายอํานาจอธิ ราชของชาวมลายูในประเทศ
ปัตตานีและการจํานําสิ ทธิเสรี ภาพ อิสรภาพของปัตตานี ในมือของสยาม ปี นี้จึงเป็ นปี สุ ดท้ายที่โชคร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์
ราชอาณาจักรมลายูปัตตานี ดูใน Syukri., Ibid, p. 81
37
Wan Kadir bin Che Man, op., cit, p. 17.
38
Wan Kadir bin Che Man, Ibid., p. 38.
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ส่ วนๆในปี พ.ศ. 2359 ดังนั้นปั ตตานีเริ่ มสู ญสลายเอกลักษณ์ ของตนเองอย่างช้าๆ ความสู ญสลายของ
ระบบการเมืองแบบสุ ลต่านถูกตีความว่าเป็ นการสิ้ นสุ ดสถานะแห่งความเป็ นรัฐ เป็ นการสู ญเสี ยทั้ง
สถานะแห่งรัฐมลายูและในสถานะรัฐเอกราช เมื่อเจ้าเมืองที่ปกครองถูกแบ่งเป็ นหัวเมืองเล็กๆ 7 เมือง
และเจ้าเมืองถูกแต่งตั้งโดยรัฐสยาม เมื่อสยามป ระกาศให้เป็ นการปกครองบริ เวณ 7 หัวเมือง การ
ปกครองการบริ หารของปั ตตานีก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งมีการตั้งผูพ้ ิพากษา ผูว้ า่ ราชการ รองผูว้ า่ ราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของตนเอง
“..... ในสถานที่ของบรรดาเจ้าเมืองมลายู ห มายความว่าเป็ นการ เริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการของการ
ควบคุมโดยตรงของกรุ งเทพที่มีต่อปั ตตานี ……..” 39
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงและบูรณาการรัฐไทยต่ อชนชั้ นนําทางศาสนา
มาตรการที่สาํ คัญ อีกประการหนึ่ง ในการบูรณาการของกรุ งเทพก็คือการใช้กฎหมายไทย
แทนที่กฎหมายชาริ อะและอาดั ด (Sharia and adat laws) ยกเว้นกรณี กฎหมายครอบครัวและมรดก
ในขณะที่มาตรการทางการบริ หารและการคลังของการปฏิรูปทําให้ชนปกครองศักดินาเก่าไม่พอใจ
การยกเลิกกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี กระตุน้ ความรู ้สึกในส่ วนลึกของคนมลายูมุสลิม
โดยทัว่ ไปซึ่ งมองว่าความผูกพันทางศาสนาเป็ นแกนกลางของการดํารงชีวติ และความศรัทธาที่พวก
40
เขายินยอมที่จะเสี ยสละแม้ชีวติ เพื่อให้ได้มา
ตัวอย่างของความพยายามในการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวก็คือข้อเรี ยกร้องของเจ้าเมืองปั ตตานีเต็งกูอบั ดุลกาเดห์ กามารุ ดดิน
ในช่วงขณะที่มีการเจรจากับตัวแทนของฝ่ ายสยา มเรื่ องการมอบอํานาจให้รัฐสยาม เจ้าเมืองปั ตตานี
ขอให้เมืองปั ตตานีมีการบริ หารเช่นรัฐเปรัค กล่าวคือให้เจ้าเมืองยังคงมีอาํ นาจบางอย่าง พร้อมทั้งมี
การใช้กฎหมายอิสลามและภาษามลายูเป็ นภาษาของทางราชการ แต่ได้รับการปฏิเสธ นัก
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นยังมีหลักฐานอ้างว่าทางกา รไทยหลอกเจ้าเมืองปัตตานีเพื่อให้ลงนามในสัญญา
แต่สัญญากลับถูกแปลเป็ นภาษามลายูจากภาษาไทยซึ่ งมีขอ้ ความไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าเมือง
41
จะเห็นได้วา่ ความต้องการของเจ้าเมืองปั ตตานีก็คือรักษาลักษณะสําคัญของรัฐสุ ลต่านมลายู คือ
กฎหมายอิสลามและภาษามลายู เพราะลักษณะที่ สําคัญของรัฐสุ ลต่านแบบปั ตตานี (Sultanate) ก็คือ
ระบบการเมืองใน “สภาพสังคมที่เน้นหนักในด้านศาสนา ระบบนี้ต้งั อยูบ่ นพื้นฐานของชาริ อะห์
(sharia) และการปฏิบตั ิตามประเพณี สังคมมลายูยคุ ก่อนอิสลามซึ่ งมีอยูก่ ่อนแล้วหรื อที่เรี ยกว่า อาดัด
(adat) และระบบนี้จะถูกปกครองโดยคนมุสลิมที่ค่อนข้างเคร่ งครัดทางศาสนา … ”42
39

40

39

Ahmad Fathy Al-Fatani, Pengantar Sejara Patani ประวัติศาสตร์ ปัตตานี แปลโดย Nik Abdul Rakib Sirimethakul, โครงการจัดตั้ง
สถาบันสมุทรรัฐ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี , 2543, หน้า 59
40
นี่เป็ นคําอธิบายของนักประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นที่มีนยั ชาตินิยมสู ง ดูใน W.K. Cheman, Ibid., 63
41
Ahmad Fathy Al-Fatani, อ้างแล้ว,.หน้า 59.
42
คํานิยามระบบสุ ลต่านปั ตตานี โดย W.K. Che Man, op.cit., p.41 ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายระบบสุ ลต่านของโมโรในฟิ ลิปปิ นส์ตอนใต้
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กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงก ฎหมายทางศาสนาในโครงสร้าง
อํานาจชนชั้นนําในสังคมมลายูปัตตานีในที่น้ ีก็คือชนชั้นนําทางศาสนา ผูน้ าํ ทางศาสนาเชื่อว่าการ
ยินยอมต่ออํานาจการปกครองที่ไม่ใช่อิสลามเป็ นสิ่ งที่ไม่อนุมตั ิในอิสลาม ดังนั้นชนชั้นนําทางศาสนา
จึงร่ วมมือกับชนชั้นสู งในการต่อต้านการปฏิรูป ตัวอย่างเช่นกรณี ของสายบุรีและรามันที่มีการ
ประท้วงต่อคําสั่งของรัฐไทยโดยชนชั้นนําทางศาสนา ในห้วงเวลาหลังจากนั้นบทบาทการต่อสู ้ทาง
การเมืองของชนชั้นนําทางศาสนาก็สูงเด่นมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสองประเด็นคือ เรื่ องระบบ
ยุติธรรมหรื อกฎหมายอิสลามและระบบการศึกษาของมลายูอิสลาม
ประวัติศาสตร์ การต่อสู ้และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐไทยและปั ตตานีสะท้อนให้
เห็นความเข้มแข็งของโครงสร้างชนชั้นนําของปั ตตานีที่มีความต่อเนื่องยาวนาน ชนชั้น
นําตาม
ประเพณี (traditional elites) ของปั ตตานีประกอบด้วยผูร้ ู ้ทางศาสนาหรื อ ulama และอดีตผูน้ าํ สายเจ้า
เมืองหรื อรายาแห่งเจ็ดหัวเมืองมลายู พิจารณาจากพื้นฐานเดิม ชนชั้นนําทั้งสองกลุ่มมีความใกล้ชิดกัน
มากตั้งแต่อดีต Wan Kadir bin Che Man (1983) นักวิชาการชาวมลายูปัต ตานีอธิ บายภาพนี้ได้อย่าง
ชัดเจนเมื่อเขาอธิ บายว่า ความผูกพันระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองหรื อกษัตริ ยก์ บั ชนชั้นนําทาง
ศาสนาตั้งแต่เริ่ มการเปลี่ยนศาสนาของผูน้ าํ ปั ตตานีเป็ นอิสลาม บุคคลสําคัญผูห้ นึ่งคือ เช็คซาอิด
เดินทางมาปั ตตานีเพื่อตั้งหมู่บา้ นชื่อกําปงปาสาย ซึ่ งเป็ นชุ มชนอิสลามที่เจริ ญรุ่ งเรื องโดยมีท่านซาอิด
เป็ นครู สอนศาสนา หลังจากปั ตตานีกลายเป็ นรัฐอิสลาม เช็คซาอิดได้รับการแต่งตั้งเป็ นครู สอน
กฎหมายอิสลามและนิติศาสตร์ ประจําราชสํานักซึ่ งได้รับพระราชทานนามว่า Dato Sri Raja Faqih
อาจจะกล่าวได้วา่ ชนชั้นนําทางศาสนา อิสลามคนแรกในปัต ตานีก็คือท่านเช็ค ซาอิดผู ้ นี้ ซึ่ งกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของอํานาจทางศาสนาของชาวมุสลิม ท่านมีบทบาทในการกระตุน้ เตือนให้กษัตริ ยป์ ั ตตานี
สร้างมัสยิ ดเพื่อเผยแพร่ การศึกษาอิสลาม มัสยิ ดเหล่านี้ได้กลายเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาและ
กิจกรรมทางศาสนาที่กลุ่มผูน้ าํ ทางศาสนา อิสลาม ค่อยๆพัฒนาตนเองและกลายเป็ นชนชั้นนําที่มี
อํานาจในสังคมปั ตตานีท้งั หมด
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้พวก ชนชั้นนําทางศาสนา มีสถานภาพแห่งอํานาจ สู ง ก็คือความผูกพัน
ใกล้ชิดกับผูป้ กครอง โดยเฉพาะอํานาจของพระราชวัง และยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อค้าที่มี
ความมัง่ คัง่ รํ่ารวยซึ่ งถูกมองว่ าเป็ นตัวแทนของอารยธรรมที่เหนือกว่า นอกจากนี้พวกเขายังถูกมอง
ด้วยความเคารพยําเกรงในฐานะนักปฏิรูปซึ่ งปลดแอกคนจากโซ่ตรวนแห่งระบบชนชั้นวรรณะใน
แบบเก่า ที่สาํ คัญยิง่ ไปกว่านั้นผูน้ าํ ศาสนายังทําให้เกิดสํานึกแห่งการเป็ นเจ้าของให้กบั ชุมชนในวง
กว้างโดยก้าวข้ามพ้นเขตแดนของท้ องถิ่นและภูมิภาค อิทธิ พลของชนชั้นนําทางศาสนาในราชสํานัก
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ปั ตตานีมีความลึกซึ้ งมาก มีการแต่งตั้งผูน้ าํ ทางศาสนาในตําแหน่งสําคัญหลายตําแหน่งเช่นเป็ นผูส้ อน
ศาสนาและเป็ นที่ปรึ กษาเป็ นต้น 43
ในเมื่อชนชั้นนําตามประเพณี ซ่ ึ งเป็ นชนชั้นปกครองเก่าและชนชั้นนําทางศาสนามีอาํ นาจ
มากในโครงสร้างสังคม การดําเนินการทางการเมืองที่กระทบต่ออํานาจของกลุ่มอํานาจดังกล่าว
ย่อมจะทําให้เกิดปั ญหาและวิกฤติการณ์ทางการเมือง ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5
ทําให้อาํ นาจชนชั้นนําตามประเพณี ได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงและมีผลต่อวิกฤติ การณ์ทางการเมือง
ในยุคต่อมาจนถึงสมัยปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรมองข้ามพลวัตและการปรับตัวภายในของ
โครงสร้างอํานาจที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่อสู ้และความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ดว้ ย พลวัตและ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งภายในตัวของกลุ่มชนชั้นนําเองและเกิดจาก ตัวแปรสถานการณ์ภายนอก
เช่นนโยบายและการต่อสู ้กบั รัฐไทย หรื อเกิดจากพลังภายนอก อิทธิ พลจากปั จจัยระหว่างประเทศ
พลวัตเหล่านี้ทาํ ให้บทบาททางการเมืองของชนชั้นนําปั ตตานีมีววิ ฒั นาการที่ซบั ซ้อนตามไปด้วย
จะเห็นได้วา่ รัฐสยามมีนโยบายสองด้านต่อกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรื อต่อต้านนโยบาย คือการ
ปราบ กดดันและการประนีประนอมกับชนชั้นนําเดิมของปั ตตานี ภาพที่เห็นได้ชดั ในประวัติศาสตร์ ก็
คือการยึดครองในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ และการปราบปรามการก่อกบฏครั้งต่างๆ รวมทั้งการ
แบ่งแยกและปกครองด้วยการแบ่งการปกครองเป็ นหัวเมืองมลายูท้งั เจ็ด แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มี
นโยบายการประนีประนอมและปรับตัวให้เข้ากันได้ ตัวอย่างเช่นการดึงคนกลุ่มนี้มาอยูใ่ นโครงสร้าง
อํานาจของรัฐและทําให้พวกเขารู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐไทย นโยบายแบบนี้แสดงออกในการที่
สยามยอมให้ชนชั้นนํากลันตันมาเป็ นเจ้าเมืองหรื อรายาในสมัยแห่งความสงบและประนีประนอม
ตั้งแ ต่ ปี พ .ศ. 2399 ก่อ นที่จะมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่
5 ต่อมาในสมัย
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์จนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นโยบายรัฐไทยต่อหัวเมืองมลายูก็คือ การ
เพิกเฉยด้วยเจตนาอันดีของราชาธิ ราช หรื อ “Benign neglect”44 ความหมายของนโยบายดังกล่าวก็คือ
ยอมรับศาสนาอิสลามว่าเป็ นศาสน าของคนมลายูทางใต้ แต่ไม่พยายามทําอะไรมากกว่านี้ในการ
แสวงหาความจงรักภักดีของผูน้ าํ “ ..... ตราบใดที่ยงั ไม่มีการต่อต้านอย่างเปิ ดเผย ก็ให้ถือว่าเหตุการณ์
ปกติ ....” แต่ถา้ วิกฤติ เกิดขึ้นก็จะมีการจัดการแก้ไขเป็ นกรณี เฉพาะรายไป กล่าวในอีกแง่หนึ่งวิธีการ
แบบนี้ก็คือจงใ จที่จะไม่มีนโยบายที่ชดั เจน ไม่มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ เหตุที่มีนโยบายอย่างนี้
เพราะรัฐไทยยังไม่มีประสบการณ์การจัดการกับวัฒนธรรมที่ต่างจากตนเอง
ในอีกด้านหนึ่ง ชนชั้นนําตามประเพณี สองฝ่ ายคือสายชนชั้นปกครองหรื อรายาแห่งปั ตตานี
และสายผูน้ าํ ทางศาสนาก็มีววิ ฒั นาการของการต่อสู ้และปรับตัวกับรัฐไทยในลักษณะที่แตกต่างกัน ไป
42
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Wan Kadir bin Che Man, Ibid, pp. 29-30 เมื่อท่านอับดุลกาเดห์รายาคนสุ ดท้ายของปั ตตานี ถูกส่ งไปควบคุมตัวที่พิษณุโลก ในปี พ .ศ.
2446 มีเรื่ องเล่าว่าท่านอับดุลกาเดห์ได้พาครู สอนศาสนาไปอยูด่ ว้ ยหนึ่งคนในฐานะที่ปรึ กษาแม้จะอยูใ่ นเรื่ อนจํา ซึ่งแสดงให้เห็นความ
ผูกพันใกล้ชิดระหว่างชนชั้นนําทั้งสองกลุ่ม
44
Surin Pitsuwan, Ibid, p. 102
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ด้วย ถึงแม้ท้งั สองฝ่ ายจะมีบทบาทร่ วมกันอย่างค่อนข้างเข้มแข็งในการต่อต้านรัฐไทยในระยะแรก
กลุ่มผูน้ าํ ตามประเพณี สายรายาเก่าพยายามต่อต้านรัฐไทยทั้งด้วยการสนับสนุนขบวนการต่อต้าน การ
ลุกขึ้นสู ้ของประชาชนและด้วยการ หาฐานสนับสนุนจากภายนอก การปะทะลุกฮืออย่างรุ นแรงครั้ง
สุ ดท้ายระหว่างคนมลายูปัตตานีกบั รัฐไทยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2465 ที่หมู่บา้ นนํ้าใส อําเภอมายอ จังหวัด
ปั ตตานี 45 เมื่อชาวบ้านปฏิเสธที่จะเสี ยภาษีและค่าเช่าที่ดินให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ มูลเหตุของการก่อ
ความไม่สงบนี้เ กิดจากการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคประถมภาคบังคับ ในปี
พ.ศ. 2464 ในปี พ.ศ. 2465 เกิดการลุกขึ้นสู ้อีกครั้งเพราะเจ้าหน้าที่รัฐไปปิ ดโรงเรี ยนสอนศาสนาทําให้
เกิดการลุกขึ้นต่อต้าน ทั้งสองกรณี รัฐต้องส่ งกําลังทหารไปปราบปราม 46 ผูน้ าํ ที่สนับสนุนขบวนการ
ต่อสู้ ในขณะนั้นก็คือตนกู อับดุลกาเดห์ กามารุ ดดิน รายาองค์สุดท้ายของปั ตตานีซ่ ึ งหนีไปอยูท่ ี่กลัน
ตันหลังจากนั้นจนสิ้ นชีวติ 47 หลังจากนั้นตนกูมะมุด มะไฮยิดดินซึ่ งเป็ นบุตรของอดีตรายาอับดุลกา
เดห์ก็เข้าร่ วมขบวนการต่อต้านไทย ในปี พ .ศ. 2487 ตนกูอบั ดุลยาลาลบินตนกูอลั ดุลมุตต าลิบ
บุตรชายของอดีตรายาแห่งเมืองสายบุรีซ่ ึ งมีชื่อไทยว่าอดุลย์ ณ สายบุรีก็เป็ นผูน้ าํ เก่าอีกคนหนึ่ง ที่มี
บทบาทเข้าร่ วมขบวนการต่อต้านรัฐไทย 48
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความต้องการของอังกฤษที่จะผนวกดินแดนปั ตตานีไป
เป็ นส่ วนหนึ่งของมลายาถูกบีบจากสหรัฐอเมริ กาใ ห้ตอ้ งละทิ้งแนวคิดแยกดินแดนไปรวมกับมลายา
ดังกล่าว เพราะสหรัฐอเมริ กาต้องการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อังกฤษเองก็ประสบปั ญหาความอดอยากในอาณานิคมและต้องการข้าวและอาหารมาเลี้ยงอาณานิคม
ประเทศที่ผลิตข้าวได้คือประเทศไทย และไทยก็ตอ้ งการแลกเปลี่ยนการส่ งข้าวให้องั กฤษแลกกับการ
รักษาดินแดนเดิมของตนเองไว้ ชนชั้นนําสายเจ้าจึงประสบความล้มเหลวในการต่อสู ้เพื่ออิสรภาพ
ของปั ตตานี 49 เพราะอังกฤษละทิ้งประเด็นปั ตตานีออกไปจากการเมืองเพื่อก่อตั้งรัฐมลายาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ความล้มเหลวดังกล่าวนํามาสู่ พฒั นาการให ม่ของชนชั้นนําในการต่อสู ้ทาง
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การก่อขบถครั้งนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายหลัง พบว่าเป็ นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นตื่นเต้นเกินไปกว่าความ
เป็ นจริ งที่มีอยู่ มิใช่การก่อขบถจริ งๆ ดูรายละเอียดใน พรรณงาม เง่าธรรมสาร “กระบวนการบูรณาการรัฐชาติไทยกรณี จงั หวัดชายแดน
ใต้ บทเรี ยนจากระบบเทศาภิบาลในรัชกาลที่ 6” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ในส่ วนภูมิภาค
(ภาคใต้) ประจําปี 2550, โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดสงขลา 2550.
46
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความเป็ นมาของทฤษฎี แบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย, กรุ งเทพ: โครงการเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549, หน้า 61
47
Syukri, Ibid, p. 84
48
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อ้างแล้ว, หน้า 80-1
49
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีรายงานว่าตนกูมะไฮยิดดินเข้าร่ วมกับอังกฤษเพื่อต่อต้าน การยึดครองของญี่ปุ่นโดยมีความหวังว่า
จะได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษให้ปลดปล่อยปั ตตานี จากประเทศไทย ตนกูมะไฮยิดดินไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉลองของอังกฤษที่
อินเดียและมีคาํ กล่าวอวบพรจากนายทหารอั งกฤษว่า Long Live the King of Pattani ข่าวนี้ ถูกส่ งต่อมายังประเทศไทยทําให้น ายปรี ดี
พนมยงค์ซ่ ึงเป็ นผูน้ าํ ขบวนการเสรี ไทยพยายามดําเนินการทางการเมืองโดยผ่านนายแช่ม พรหมยงค์เพื่อแก้ปัญหาของปั ตตานี โดยเร็ ว ดู
บันทึกคําบอกเล่าของนายแช่ม พรหมยงค์ใน สุ พจน์ ด่านตระกูล, อ้างแล้ว, หน้า 78-9
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การเมืองของปั ตตานี ชนชั้นนําเก่าที่มีเชื้อสายเจ้าเช่น มะไฮยิดดินและตนกูยะลาต้องถอยออกไป เพื่อ
หลีกทางให้กบั คนอีกกลุ่มหนึ่ง ชนชั้นนําอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อทําการต่อสู ้ คนพวกนี้มีความมัน่ ใจจากฐาน
ทางวิชาการที่กาํ เนิดในโรงเรี ยนปอเนาะ คนกลุ่มนี้ ก็คือผูน้ าํ ศาสนา โต๊ะครู อุลามาอฺ และอิหม่าม อุลา
มาอฺ เป็ นตัวเชื่อมระหว่างเชื้อพระวงศ์และนักการเมืองมลายูมุสลิมซึ่ งเป็ นญาติเชื้อสายชนชั้นนําเก่า ถึง
ตอนนี้ อุลามาอฺ จึงเปลี่ยนจากนายหน้าตัวแทนผูม้ ีอาํ นาจ (power broker) กลายมาเป็ นนักต่อสู้การเมือง
ด้วยตนเอง 50
เป็ นที่ น่าสังเกตว่าบทบาทของผูน้ าํ ศาสนาในการต่อสู ้เพื่อรักษาอัตลักษณ์เกิดขึ้นโดย
โครงสร้างเดิมที่มีอยูแ่ ล้วดังที่กล่าวไปข้างต้น และยังเกิดขึ้นโดยสถานการณ์บงั คับ นักประวัติศาสตร์
มองว่า สิ่ งที่เกิดขึ้นในช่วงของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือการบูรณาการ แต่เป็ น
“...การบูรณาการดินแดนมิใช่บูรณาการชาติ ...” ผลที่ตามมาก็คือการเกิดรัฐสมัยใหม่แต่ยงั ไม่เกิดรัฐ
ชาติแท้ๆขึ้น โดยมีขา้ หลวงจากกรุ งเทพไปคอยกํากับดูแล ทําให้อาํ นาจของท้องถิ่นลดลง แต่ในสมัย
เริ่ มสร้างรัฐชาติน้ นั รัฐไทยยังมีขนาดเล็ก หรื อกล่าวในอีกแง่หนึ่งเป็ นรัฐที่อ่อนแอ ไม่มีเงินหรื อ
ทรัพยากร มากพอ ที่จะ ไปสร้างระบบราชการที่จะแพร่ เข้ามาถึงชั้น สังคมระดับ ล่างได้ แต่ความ
ปั่นป่ วนวุน่ วายไม่เกิดขึ้น มาก เพราะมีการผลักดันให้ผนู ้ าํ ท้องถิ่นในระดับเล็กมากคือระดับหมู่บา้ น
หรื อระดับตําบลเป็ นผูน้ าํ แทน แม้จะมีการส่ งข้าหลวงมาประจํา ที่ปัตตานีแต่ไม่มีอาํ นาจควบคุมอย่าง
เต็มที่ ข้าหลวงมีอาํ นาจในทางกฎหมายแต่ไม่มีในทางปฏิบตั ิ ดังนั้นภายใต้การเกิดรัฐสมัยใหม่ต้ งั แต่
รัชกาลที่ 5 เป็ นต้นมาเมืองปั ตตานีอยูภ่ ายใต้การปกครองของชนชั้นนําท้องถิ่นในระดับเล็กซึ่ ง
ประกอบด้วยชนชั้นนําธรรมดาและผูร้ ู ้ทางศาสนา คนสองกลุ่มนี้จะมีอาํ นาจค่อนข้างมาก 51
พัฒนาการสถานการณ์ทางการเมืองดําเนินต่อมาเมื่อมีการปฏิวตั ิ พ .ศ. 2475 อุดมการณ์ใหม่
ทางการเมืองทําให้คณะราษ ฎร์ เร่ งบูรณาการทางการเมืองของภาคใต้ผา่ นกระบวนการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองด้วยวิถีทางรัฐสภาและกระบวนการพัฒนาให้ทนั สมัย
ในระหว่ างการปฏิวตั ิ
ประชาธิ ปไตยของคณะราษฎร์ ชนชั้นนําปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาสเฝ้ าดูการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ระมัดระวังและยอมเข้าร่ วมกระบวนการประชาธิ ปไตยเพื่อทดลองดูวา่ ระบอบใหม่อาจจะยอมให้
โอกาสกับตนเองมากขึ้นในการยืนยันอัตลักษณ์ของตน จากคําบอกเล่าของนายปรี ดี พนมยงค์ ระบุว่ า
ภายหลังการอภิวฒั น์ พ .ศ. 2475 ตนกู มะไฮยิดดินได้เข้ามากรุ งเทพแสดงความจํานงขออยูร่ ่ วมใน
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Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 114
นิธิ เอียวศรี วงศ์ “มุมมองประวัติศาสตร์ และสังคม” เปิ ดประเด็นจากหนังสื อ ความเป็ นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : ความจริ งและ
มายาคติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ร่ วมกับโครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ โครงการเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทียงคืน คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน เอกสารการ
ประชุมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ องการรับมือกับสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ ของภาคประชาชน, 17-18 มิถุนายน 2550 โรงแรมบีพีสมิ
หลาบีช ร่ วมจัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และองค์กรเครื อข่าย, หน้า 1-2
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สยามต่อไปเพราะเห็นว่าสยามมีระบอบรัฐธรรมนูญเป็ นที่พอใจแล้ว 52 แต่สถานการณ์ความขัดแย้ง
ภายในคณะราษ ฎร์ เองทําให้นโยบายประชาธิ ปไตยล้มเหลว นโยบายชาตินิยมอย่างรุ นแรงก็เกิดขึ้น
และทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างมหาศาลในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
นอกจากนี้แล้ว สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในเวทีสากล ทําให้มีความจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องมีการนําเอาชนชั้นนําทางศาสนาเข้ามาในระบบและรับรองฐานะของพวกเขาอย่างเป็ น
ทางการ กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะตนกูมะไฮยิดดิน อับดุลกาเดร์ เรี ยกร้องต่ออังกฤษให้มีการ
ลงประชามติเป็ นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลกรุ งเทพตอบโต้ดว้ ยการออก “พระราช
กําหนดศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ .ศ. 2488” ด้วยการ เอาใจผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม มอบตําแหน่งเป็ น
ทางการให้ และเพื่อปฏิเสธมะไฮยิดดินกั บพรรคพวก 53 ผลจากกฎหมายดังกล่าวทําให้เกิดสํานัก
จุฬาราชมนตรี วิทยาลัยอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม
กฎหมายยังให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแต่งตั้งอิหม่ามและสมาชิกกรรมการมัสยิด รัฐบาลสยามในยุคใหม่
พยายามใช้นโยบายบูรณาการผูน้ าํ ศาสนาภาคใต้ดว้ ย พ .ร.บ. ศาสนู ปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม ตามความเห็น
ของนายปรี ดี พนมยงค์ ผูน้ าํ ไทยในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุผลเบื้องหลังการใช้นโยบาย
ดังกล่าว ก็คือ “ ...การลบรอยแค้นจากการที่ถูกบีบคั้นและถูกรังแกด้วยการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม ....”
ทั้งจากนโยบายและจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปั ญหาเฉ พาะหน้าก็คือจะต้องแก้ดว้ ยนโยบายที่เป็ นธรรม
และแก้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ “จะต้องมีผปู ้ ระสานงานอันเป็ นที่ยอมรับของพวกเขา” 54
อาจกล่าวได้วา่ พระราชบัญญัติอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามซึ่ งได้รับการสนับสนุนโดยนายปรี ดี
พนมยงค์ และนายแช่ม พรหมยงค์ ทําให้ตาํ แหน่งทางศาสนาอิสลาม คือ จุฬาราชมนตรี เป็ นตําแหน่ง
ที่เป็ นทางการของรัฐไทย อีกครั้ง การประกาศกฎหมายอุปถัมภ์อิสลามในปี 2490 ตั้งสถาบันอิสลาม
จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลาม เป็ นกระบวนการ co-optation ดึงสถาบันอิสลามมาอยูก่ บั รัฐ
ไทย เป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐไทย โดยอาศัยมุสลิมกรุ งเทพเป็ นฐานและสร้างอิหม่ามที่เป็ นคนของรัฐไทย
ในชุมชนมุสลิม
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แต่มาเปลี่ยนใจเมื่อเกิดการปฏิวตั ิยดึ อํานาจในปี พ.ศ. 2490 และเกิดกรณี สงั หารหะหยีสุหรง สุ พจน์ ด่านตระกูล, อ้างแล้ว, หน้า115
Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 106; นายปรี ดี พนมยงค์ซ่ ึงเป็ นผูน้ าํ ขบวนการเสรี ไทยพยายามดําเนิ นการทางการเมืองโดยผ่านนายแช่ม
พรหมยงค์เพื่อแก้ปัญหาของปัตตานี ในขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นไม่ตรงกันในฝ่ ายของอังกฤษ ฝ่ ายการเมืองของอังกฤษมีความเห็น
ว่าควรยกดินแดนปั ตตานี ให้ตนกูมะไฮยิดดินตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนสงคราม แต่ฝ่ายทหารซึ่งนําโดยลอร์ ดเมาแบตเตนไม่เห็นด้วย
เพราะเห็นแก่คุณูปการของเสรี ไทยที่มีต่อกองทัพพันธมิตร ดูใน สุ พจน์ ด่านตระกูล, อ้างแล้ว, หน้า 78-9
54
ผูป้ ระสานงานดังกล่าวในความหมายของนายปรี ดี พนมยงค์ก็คือตําแหน่งจุฬาราชมนตรี ซ่ ึงมีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา จึงได้แต่งตั้ง
นายแช่ม พรหมยงค์ซ่ ึ งเป็ นที่รักใคร่ นบั ถือของโต๊ะครู และผูน้ าํ ทางศาสนาส่ วนใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ให้เป็ นจุฬาราชมนตรี นับเป็ น
จุฬาราชมนตรี คนที่ 10 ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และเป็ นจุฬาราชมนตรี คนที่ 14 ของประเทศสยามนับแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา สุ พจน์
ด่านตระกูล, เพิ่งอ้าง, หน้า 66-67
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การปรับเปลีย่ นกระบวนการทางกฎหมายและผลต่ อชนชั้ นนําทางศาสนา
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การบูรณาการ การเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปั ตตานี ยะลา
นราธิ วาสมีผลอย่างมากที่จะทําให้โครงสร้างชนชั้นนําเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง การยุติลงอย่างสิ้ นเชิง
ของระบบการเมืองแบบสุ ลต่านของปั ตตานีมิได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อกองทัพสยามรบชนะ
และยึดครองปั ตตานี เพราะความสื บเนื่องของระบบดังกล่าวในกฎของการปกครองก็ยงั คงมีการ
ประนีประนอมและยอมให้ผนู ้ าํ และระบบการเมืองแบบเก่ายังคงอยูแ่ ม้จะลดอํานาจลงมากก็ ตาม แต่
ระบบนี้ยงั คงอยูต่ ่อไปจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ปัญหาในช่วงเจ็ดหัวเมือง จึง ไม่ใช่เพียงแค่การลด
อํานาจของชนชั้นนําเก่าเท่านั้น กฎแห่งการปกครองใหม่ของสยามในช่วงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ก็มี
ความกํากวมในความหมายด้วย ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะระบบการปกครองของสยามเองก็เป็ นเ พียงแค่
ราชาธิ ราชที่ตอ้ งการความจงรักภักดีเท่านั้น ไม่ตอ้ งการยึดดินแดนและเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจภายใน
ของปั ตตานี แต่ความกํากวมในความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเป็ นความแน่นอนในสมัยรัชกาลที่ 5 จุด
เปลี่ยนและความขัดแย้งแบบใหม่ก็เกิดขึ้น
แม้วา่ ปั ตตานีจะอัปยศจากความสู ญเสี ยควา มเป็ นอธิ ปไตยของราชาระบบสุ ลต่านและเสี ย
ความเป็ นอิสระ “ภายใต้แอกแห่งการกดขี่ของไทย” ภายหลังจากการแพ้สงครามในปี พ .ศ. 2328 ตาม
คําอธิ บายของนักประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น 55 แต่นกั ประวัติศาสตร์ แนวชาตินิยมมลายูเองก็ยอมรับว่า อัน
ที่จริ งแล้วปี พ.ศ. 2445 ในสมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็ น “วาระสุ ดท้ายของระบบสุ ลต่าน ” 56 จุดเปลี่ยนทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีผล กระทบ ต่อการเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจก็คือการประกาศ “ข้อบังคับสําหรับ
ปกครองบริ เวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ข้อ 30 ระบุวา่ ให้ใช้ธรรมนูญศาลหัวเมืองรัตนโกสิ นทร์ ศก 114
โดยให้มีศาลบริ เวณและข้าหลวงใหญ่ประจํา บริ เวณเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และการที่จะตั้งหรื อเลื่อนหรื อ
เปลี่ยนผูพ้ ิพากษาในบริ เวณ 7 หัวเมืองให้เป็ นหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะนํากราบ
บังคมทูลและให้ขา้ หลวงใหญ่บริ เวณมีใบบอกในการแต่งตั้งหรื อเปลี่ยนผูพ้ ิพากษาบริ เวณมายัง
กระทรวงมหาดไทย 57 นัยสําคัญของคําสั่งดัง กล่าวคือการถ่ายโอนอํานาจเดิมของเจ้าเมืองหรื อ
สุ ลต่านในทางกฎหมายหรื อการยุติธรรมแบบประเพณี มายังกษัตริ ยส์ ยาม เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย และข้าหลวงบริ เวณซึ่ งเป็ นขุนนางสยาม นี่คือการสู ญสิ้ นอํานาจระบบสุ ลต่านรัฐ
มลายูของปั ตตานีด้ งั เดิม
แต่กระนั้นก็ตาม ความพยายามในการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างอํานาจโดยรัฐไทยก็มีลกั ษณะ
พิเศษที่แฝงไว้ดว้ ยการประนีประนอม “โดยพระมหากรุ ณาธิ คุณ ” เพื่อให้ “ราชการบ้านเมืองในหัว
54
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Syukri, Ibid, p.59
Ahmad Fathy Al-Fatani อ้างแล้ว หน้า 56; คําอธิบายของ Ibrahim Syukri คือ “..... ปี พ.ศ. 2445 เป็ นปี ของ ‘การล่มสลายครั้งสุ ดท้าย ’
ของชาติปัตตานี เป็ นการสูญเสี ยอํานาจอธิปไตยของรายาและการทําลายอํานาจอธิ ราชของชาวมลายูในประเทศปั ตตานี และการจํานํา
สิ ทธิเสรี ภาพ อิสรภาพของปั ตตานี ในมือของสยาม ปี นี้จึงเป็ นปี สุ ดท้ายที่ โชคร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์ ราชอาณาจักรมลายูปัตตานี ”
Syukri., Ibid, p. 81
57
ดูรายละเอียดใน ณรงค์ ศิริปะชะนะ, ความเป็ นมาของกฎหมายอิสลามและดาโต๊ะยุติธรรม, กรุ งเทพ: บริ ษทั บพิธ จํากัด, หน้า 3-4
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เมืองเหล่านั้นเป็ นไปโดยสะดวกดี และทั้งจะให้ความสุ ขสําราญแก่พระยาเมือง และศรี ตวันกรมการ
ตลอดถึงอาณาประชาราษฎร์ ทวั่ ไป ....” ดังจะเห็น ได้จากข้อ 32 ที่ระบุวา่ ให้ใช้พระราชกําหนด
กฎหมายทั้งมวล ในความอาญาและแพ่ง “..... แต่ความแพ่งซึ่ งเกี่ยวด้วยศาสนาอิสลามเรื่ องผัวเมียก็ดี
เรื่ องมรดกก็ดี ซึ่ งคนนับถือศาสนาอิสลามเป็ นทั้งโจท ก์และจําเลย หรื อเป็ นจําเลยให้ใช้กฎหมาย
อิสลามในการพิจารณาพิพากษา ....” 58 นอกจากนี้เพื่อให้สมบูรณ์ความยิง่ ขึ้นก็ได้มีการตราข้อบังคับ
วิธีพิจารณาในศาสนาอิสลามในปี พ .ศ. 2446 โดยให้พระยาเมืองเลือกอุลามาอฺ ซ่ ึ งมาจากโต๊ะฮายีที่
รอบรู้คมั ภีร์กุรอานในเมืองนั้นไม่นอ้ ยกว่า 6 คน มาเป็ นโต๊ะกาลีพิจารณาคดีแพ่งแบบอิสลาม การ
เลือกต้องได้รับการรับรองจาก ข้าหลวงใหญ่ประจําบริ เวณ จากนั้นเมื่อจําเลยและโจทก์เป็ นมุสลิมให้
ศาลแขวง ศาลเมืองหรื อศาลบริ เวณรับเรื่ องไว้ แล้วให้คู่ความมีการเลือกโต๊ะกาลีตามรายชื่อที่มีอยูแ่ ล้ว
มาพิจารณาชี้ขาดคดี เมื่อความเห็นของอนุญาโตตุลาการแตกต่างกัน ศาลอาจเลือกโต๊ะกาลีอีกหนึ่งคน
เป็ นประธานอนุญาโตตุลาการ การตัดสิ นใช้หลักเสี ยงข้างมาก 59
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อของตําแหน่ง โต๊ะกาลีหรื อโต๊ะกอฎีเป็ นภาษามลายูลว้ นๆ ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 ได้มีการเปลี่ยนไปเป็ น “ดาโต๊ะยุติธรรม” อันเป็ นชื่อภาษาไทยผสมมลายู โดยกําหนดว่าผู ้
ดํารงตําแหน่งนี้ตอ้ งเป็ นผูร้ ู ้ดีทาง ศาสนาและคั มภีร์กุรอาน อยูใ่ นตําแหน่งตลอดชีวติ และมีความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย ์ 60 เห็นได้ชดั ว่าอํานาจรัฐไทยดูดเอาตําแหน่งตุลาการของอิสลามนี้เข้าไป
เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงสร้างอํานาจไทยบนหลักการที่วา่ ความยุติธรรมจะถูกจัดการโดยองค์อธิ ปัตย์
เท่านั้น ในสมัยนี้ดาโต๊ะยุ ติธรรม 2 คนเท่านั้นที่ถูกแต่งตั้งให้ตดั สิ นในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีมรดกและ
ครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ที่สาํ คัญ ก็คือการตัดสิ นใจเป็ นไปในนามขององค์
อธิ ปัตย์ไทย การอุทธรณ์คดีวา่ ได้แต่ในเงื่อนไขที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ค่าตัดสิ นสุ ดท้ายอยูท่ ี่
กระบวนการยุติธรรมของศาลไทย 61
กระบวนการดังกล่าวในทางการเมืองหมายความว่าเป็ นการโอนอํานาจฝ่ ายศาลซึ่ งอํานาจทาง
กฎหมายก่อนหน้านี้เป็ นของอุลามาอฺ ดังนั้นจึงเป็ นการเปลี่ยนอํานาจความชอบธรรมที่ประชาชนจะ
ปฏิบตั ิตามคําฟัตวาในศาสนาอิสลามที่ผรู ้ ู ้ทางศาสนากระทําในนามของพระเจ้า ตั้ งแต่รัชกาลที่ 5 ใน
การบูรณาการเข้าสู่ รัฐไทยนั้น แม้ในทางกฎหมายจะมีการประนีประนอมโดยรัฐไทยให้ใช้ก ฎหมาย
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ณรงค์ ศิริปะชะนะ, เพิ่งอ้าง, หน้า 4
Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 124; ณรงค์ ศิริปะชะนะ, เพิ่งอ้าง, หน้า 49-51 เมื่อศาลได้ตดั สิ นชี้ขาดตามความเห็นของอนุญาโตตุลาการ
แล้ว ฝ่ ายโจทย์หรื อจําเลยจะอุทธรณ์คาํ ตัดสิ นไม่ได้เว้นแต่คาํ ตัดสิ นของศาลจะไม่ถูกต้องกับคําชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการ จึงมีการร้อง
อุทธรณ์ต่อข้าหลวงพิเศษได้
60
ในสารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2460 กําหนดให้เรี ยกตําแหน่งตุลาการนี้ วา่ ดะโต๊ะยุติธรรม
และกําหนดคุณสมบัติที่สาํ คัญนอกจากเป็ นผูร้ ู ้ทางศาสนาอิสลามดีและยังจะต้อง “เป็ นผูม้ ีน้ าํ ใจจงรักต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและ
สมัครภักดีต่อราชการของพระเจ้าอยูห่ วั ” ณรงค์ ศิริปะชะนะ, เพิ่งอ้าง, หน้า 62
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Surin Pitsuwan, op.,cit, p. 132 แต่ก็น่าสังเกตด้วยว่าแม้อาํ นาจอยูท่ ี่ศาลไทยในการตัดสิ นแต่ก็ยงั คงต้องสอดคล้องกับคําตัดสิ นของ
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อิสลามหรื อมีกฎหมายสองระบบในพื้นที่พิเศษ ด้วยเหตุน้ ีทาํ ให้มีคาํ อธิ บายว่าภาคใต้เป็ นพื้นที่ที่แรก
ของไทยที่ยอมรับให้มีกฎหมายสองอันซ้อนกันอยูน่ นั่ คือกฎหมายไทยและ กฎหมายมุสลิมในส่ วนที่
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่ งเรี ยกว่าพหุ ลกั ษณ์ทางกฎหมายหรื อระบบกฎหมายซ้อนกัน 62 แต่มี
การตีความโต้แย้งอีกด้านหนึ่งว่าในระบบนี้ กฎหมายอิสลามถูกทําให้เป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐไทย หรื อ
กฎหมายไทยที่เป็ นอํานาจอธิ ปไตยของกษัตริ ยส์ ยาม องค์อธิ ปัตย์ของสยามมีอาํ นาจเหนืออํานาจของอุ
ลามาอฺ เดิมที่มีอยูใ่ นรัฐปั ตตานีหรื อระบบการเมืองแบบสุ ลต่าน
กระบวน การอิสระทางศาลและ
กฎหมายภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชจึงอาจจะไม่เป็ นไปตามความปรารถนาของชาวมลายู
มุสลิมปั ตตานีก็ได้ ในขณะที่ขา้ ราชการไทยมองว่าการจัดสถาบันแบบพิเศษในกระบวนการยุติ ธรรม
เป็ นสิ่ งที่พิเศษที่ทาํ ให้กบั คนมุสลิมมลายู คนในพื้นที่กลับมองว่า นี่ เป็ นความพยายามที่จะยํ้าเตือนให้
เห็นว่าฐานะของพวกเขาคือต้องพึ่งพารัฐไทย นอกจากนี้ การเข้ามายุง่ เกี่ยวกับศาลอิสลามของรัฐบาล
ทําให้เกิดการแตกแยกในกลุ่มผูน้ าํ ศาสนาและรัฐให้ความสําคัญต่อความเห็นขอ งโต๊ะกาลีหรื อโต๊ะ
ยุติธรรมผูซ้ ่ ึ งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทําให้อุลามาอฺ ส่วนใหญ่หมางเมินกับรัฐดังที่แสดงออกมาใน
กรณี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ่ งที่นาํ ความไม่พอใจมาสู่ อุลามาอฺ มากที่สุดก็คือ ความพยายามที่จะ
ถ่ายโอนโยกย้ายความจงรักภักดีของอุลามาอฺ จากอุดมคติทางศาสนามาสู่ รัฐและองค์อธิ ปัตย์ไทย 63
นอกจากนี้ รัฐไทยยังพยายามทําให้เกิดระเบียบแบบแผนที่แน่นอนในกฎหมายอิสลามที่จะ
นํามาใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ
5-6 ว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ในปี พ.ศ. 2478 ข้อบังคับสําหรับใช้ ปกครองบริ เวณ 7
หัวเมือง ร .ศ. 120 ยังคงใช้ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และสตูลอยูต่ ามเดิม 64 แต่ในขณะเดียวกันก็มี
แนวคิดที่ตอ้ งการให้มีการทําประมวลกฎหมายอิสลามในหัวข้อกฎหมายแพ่งให้เร็ วที่สุด
กระบวนการนี้ทาํ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 แต่โครงการนี้ใช้เวลายาวนานถึง 12 ปี ร่ างกฎหมายสําเร็ จในปี
พ.ศ. 2484 และถูกประกาศใช้ในพื้นที่ปัตตานีในปี พ .ศ. 2489 การดําเนินการดังกล่าวแม้จะมองใน
ด้านดีวา่ รัฐไทยพยายามปรับนโยบายและระบบ ตนเองให้เข้ากันได้กบั ท้องถิ่นโดยเฉพาะวิถีชีวติ ของ
มุสลิม ผูน้ าํ ศาสนาหรื อพวกอุลามาอฺ คิดว่าการประมวลกฎหมายอิสลามแปลจากภ าษาอาหรับและ
มลายูให้เป็ นภาษาไทย เป็ นการรุ กรานของรัฐต่อความรับผิดชอบของตน และมองว่าเป็ นการกระทําที่
ไม่ถูกต้อง เพราะรัฐบาลไม่เต็มใจที่จะแยกศาลโต๊ะกาลีหรื อศาลอิสลามจากศาลไทยตามปกติ ความ
ตั้งใจแต่แรกของอุลามาอฺ ที่สนับสนุนโครงการประมวลกฎหมายอิสลามก็เพื่อพิสูจน์ให้ ศาลไทยเชื่อ
ว่า ทันทีที่โครงการสําเร็ จ ศาลไทยจะยอมให้ศาลอิสลามดําเนินการโดยอิสระ แต่รัฐบาลไทยยังทําให้
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อานันท์ กาญจนพันธ์ อ้างใน “มุมมองเรื่ องความยุติธรรม ” ใน เอกสารการประชุมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ องการรับมือกับ
สถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ ของภาคประชาชน , 17-18 มิถุนายน 2550 โรงแรมบีพีสมิห ลาบีช ร่ วมจัดโดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และองค์กรเครื อข่าย, หน้า 3
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ณรงค์ ศิริปะชะนะ, อ้างแล้ว, หน้า 64
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ศาลศาสนา (ชาริ อะ) เป็ นส่ วนหนึ่งของศาลไทย และคําพิพากษาของดาโต๊ะยุติธรรมต้องมีการลงนาม
ร่ วมกันกับศาลไทยที่ถูกตั้งให้ร่วมพิจารณาคดี การประกาศใช้พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยกฎหมายอิสลาม
ปี 2489 ได้รับเสี ยงคัดค้านและต่อต้านจากอุลามาอฺ ในระดับชุมชน เนื่องจากชนชั้นนําทางศาสนามี
อิทธิ พลมากต่อความคิดของชาวบ้าน ศาลโต๊ะกาลีก็ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน ชาวบ้านใน
ชนบทยังใช้วธิ ี ปรึ กษาผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณของตนคือผูน้ าํ ทางศาสนา โต๊ะครู หรื อ อุลามาอฺ ในแบบไม่
เป็ นทางการ พวกเขามองว่าศาลโต๊ะกาลีไม่ต่างจากระบบราชการไทย ปมสําคัญอยูท่ ี่การสร้างเส้นขีด
แบ่งระหว่างศาสนาอิสลามกับภาษามลายู ถ้ากฎหมายอิสลามส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ถูกแปล
เป็ นภาษาไทยและเข้าถึงได้โดยข้าราชการไทย กระบวนการบูรณาการก็จะบรรลุ ผลขั้นสุ ดท้าย นัน่ ก็
คือบังคับให้ดาโต๊ะยุติธรรมพูดและใช้ภาษาไทยและต้องนัง่ คู่กบั ศาลไทย ทั้งคู่จะต้องร่ วมกันลงนาม
ในคําพิพากษาคดี 65
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว โต๊ะครู หรื ออุลามาอฺที่รับแต่งตั้งเป็ นดาโต๊ะยุติธรรมก็ถูกกดดันจากพวก
เดียวกัน ที่สาํ คัญก็คือ อุลามาอฺ ที่เป็ น ที่เคารพนับถือมากที่สุดจะอยูใ่ นชนบทและต่อต้านการคบค้า
สมาคมกับข้าราชการ ในกระบวนการต่อต้านรัฐไทย อุลามาอฺ เริ่ มเคลื่อนไหวทางการเมืองจาก
“religious self-purification” หรื อการเน้นความบริ สุทธิ์ ทางศาสนาและต่อมาก็ผนวกเข้าด้วย
“awakened nationalistic consciousness” หรื อการฟื้ นสํานึกชาตินิยม แนวคิดพื้นฐานในการต่อสู้
ดังกล่าวก็คือพิจารณาว่าฐานะที่ตกตํ่าของมุสลิมภายใต้การปกครองของอาณานิคมเป็ นผลมาจาก
ความเบี่ยงเบนออกจากหลักคําสอนดั้งเดิมของอัลกุรอานและฮาดิษ วิธีที่จะฟื้ นวัฒนธรรมอิสลามและ
เรี ยกคืนอิสรภาพทางการเมืองก็คือกลับไปหาต้นแหล่งและทําตัวเองให้บริ สุทธิ์
ปฏิกิริยาในการถูกลดอํานาจและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจของผูน้ าํ ศาสนาก็คือการ
ต่อต้านทั้งอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ หลังจากการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการของรัชกาลที่
5 รัฐแบบสุ ลต่านหมดอํานาจลง แต่ผนู ้ าํ ศาสนายังมีบทบาทนํามวลชนใ นท้องถิ่น โต๊ะครู ผนู ้ าํ ทาง
ศาสนามีบทบาทนําในท้องถิ่นเล็กๆหลายแห่ง 66 ผูน้ าํ ดังกล่าวก่อการลุกฮือขึ้นต่อต้านอันเป็ น
ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นความไม่พอใจตั้งแต่แรก ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงมีเหตุการณ์ความไม่สงบ
ถึงสองครั้งที่นาํ โดยโต๊ะครู คือกบฏของโต๊ะแต ในปี พ .ศ. 2453 และฮัจหยีบุลบูเลาะในปี พ .ศ. 2454
ในปี พ.ศ. 2465 ผูน้ าํ สายเจ้าและผูน้ าํ ศาสนาร่ วมกันก่อเหตุการณ์ลุกขึ้นสู ้ที่บา้ นนํ้าใส อําเภอมายอ
เมืองปั ตตานี ในปี ถัดมาก็มีการก่อเหตุลุกขึ้นจลาจลอีกเพราะรัฐไทยไปปิ ดโรงเรี ยนสอนศาสนา 67
การต่อสู ้อย่างเป็ นทางการเกิดขึ้นภายใต้การนําของฮะจีสุหลง (Hajji Sulong bin Abdul Kadir
bin Muhammad al-Fatani) ซึ่ งมีจุดเด่นในด้านบุคลิกภาพสะท้อนความเป็ นผูน้ าํ ศาสนาที่เข้มแข็ง เขา
เป็ นผูบ้ รรยายวิชากฎหมายสํานักชาฟิ อีที่มสั ยิดอัลฮารามในปี พ .ศ. 2470 มีความคุน้ เคยกับความคิด
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ของ Jamal al din al-Afghani (1839-1897) และโมฮัมมัดอับดุล (1825-1905) ฮะหยีสุห ลงยังได้รับ
อิทธิ พลจากนักเคลื่อนไหวทางศาสนาของอินโดนีเซี ยผูซ้ ่ ึ งตระหนักในพลังของอิสลามในฐานพลัง
ทางการเมือง ฮะจีสุหลงเน้นการเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมทางสังคม เขากลับมา
ปั ตตานีในปี พ .ศ. 2473 และยึดอาชีพสอน ศาสนา การต่อต้านรัฐไทยของเขาสะท้อนแนวคิดของชน
ชั้นนําทางศาสนาที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐไทยในการแทรกแซงอํานาจของผูน้ าํ ทางศาสนาอิสลามปั ตตานีที่
เริ่ มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ฮะจีสุหลงจึงปฏิเสธการทําประมวลกฎหมายอิสลามว่าด้วยคดีมรดกและ
ทรัพย์สินของรัฐบาลและไม่เข้าร่ วมในศาล โต๊ะกาลี นอกจากนี้ยงั ทําหน้าที่เป็ นนายหน้าหรื อตัวเชื่อม
ระหว่างชุมชนมลายูกบั รัฐไทย (cultural broker) สรุ ปก็คือฮะจีสุหลงไม่ไว้ใจรัฐไทย เขาเชื่อว่าการ
แทรกแซงระบบกฎหมายอิสลามของรัชกาลที่ 5 เป็ นการทําให้อิสลามไม่บริ สุทธิ์ จุดยืนทางการเมือง
ของฮะหยีสุหลงก็คือยอมรับความร่ วมมือทางการเมืองแต่ไม่ยอมให้มีการแทรกแซงวัฒนธรรม
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของฮะหยีสุห ลงก็คือการเข้าใจต่อแนวคิดในการต่อสู ้อย่างเป็ นระบบ
เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของปั ตตานีท้งั ทางการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม การศึกษาและทาง
เศรษฐกิจ ข้อเรี ยกร้องของฮะหยีสุหลงจึงมีความหมายเชิงบูรณาการที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนับตั้งแต่
ปั ตตานีถูกผนวกเข้ากับรัฐไทยในปี พ .ศ. 2444 จากนโยบายบูรณาการประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังนั้น ข้อเรี ยกร้องต่อรัฐไทยชุดนี้จึงเป็ นแบบฉบับของการต่อสู ้เพื่อความ
เป็ นอิสระและการมีสิทธิในกา รจัดการตนเองของปั ตตานีในด้านต่างๆซึ่ งถูกสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั
ข้อเรี ยกร้อง 7 ประการดังกล่าวคือ 68
1. ให้มีการแต่งตั้งบุคคลผูห้ นึ่งซึ่ งมีอาํ นาจเต็มในการปกครองสี่ จงั หวัดของปั ตตานี นราธิ วาส
ยะลาและสตูล โดยเฉพาะให้มีอาํ นาจในการปลดยับยั้งหรื อแทนที่ขา้ ราชการรัฐบาลทั้ งหมดได้ บุคคล
ผูน้ ้ ีเกิดในท้องถิ่นในจังหวัดหนึ่งของสี่ จงั หวัดและได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนเอง (ระบบการ
ปกครองพิเศษ)
2. ให้ร้อยละ 80 ของข้าราชการในสี่ จงั หวัดเป็ นคนมุสลิมที่เกิ ดภายในสี่ จงั หวัดดังกล่าว
(ระบบราชการที่ เป็ นตัวแทน)
3. ใช้ภาษามลายูและภาษาไทยเป็ นภาษาราชการ (นโยบายสองภาษา)
4. ให้ภาษามลายูเป็ นภาษาสําหรับใช้ในการเรี ยนและสอนในโรงเรี ยนประถมศึกษา (นโยบาย
สองภาษา)
5. ให้ใช้กฎหมายมุสลิมในศาลมุสลิมที่แยกต่างหากจากศาลแพ่งซึ่ งกอฎีนงั่ ร่ วมในฐานะผู ้
ประเมินด้วย (ระบบยุติธรรมตามประเพณี วฒ
ั นธรรมและศาสนาอิ สลาม)
6. รายได้และภาษีท้ งั หมดที่ได้จากสี่ จงั หวัดให้นาํ ไปใช้ในสี่ จงั หวัดทั้งหมด (นโยบายอิสระ
ทางการคลัง)
67
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ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ , อ้างแล้ว , หน้า 92; Surin Pitsuwan, op.cit., p.152; Syukri, op.cit., p. 94 ในวงเล็บคือประเด็นทางนโยบายที่
ผูว้ ิจยั คิดว่าตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั
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7. ให้จดั ตั้งคณะกรรมการอิสลามที่มีอาํ นาจเต็มในการกําหนดกิจการมุสลิ มทั้งปวง ภายใต้
อํานาจสู งสุ ดของผูป้ กครองรัฐตามระบุในข้อ 1 (สภาอุลามาอฺ )
จากการศึกษาของธเนศ อาภรณ์ สุ วรรณ (2549) การอ้างเอกสารข้อเสนอ 7 ข้อของฮะหยีสุ
หลงมีอยูห่ ลายแหล่งที่อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกัน แต่แหล่งอ้างอิงที่น่าจะใกล้เคียง
ต้นฉบับมากที่สุดน่าจะเป็ นของนางบาร์ บารา วิททิง ฮัม-โจนส์ (Barbara Whittingham-Jones)
รายละเอียดในแต่ละข้อเรี ยกร้องจะคล้ายกันแต่ที่ต่างกันก็คือเรี ยกร้องให้ปกครอง 4 จังหวัดเป็ นแคว้น
หนึ่ง โดยมีผดู ้ าํ รงตําแหน่งอย่างสู งให้มีอาํ นาจในการศาสนาอิสลาม ให้มีขา้ ราชการชาวมลายูร้อยละ
80 ให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีเอกสิ ทธิ ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิทางศาสนา
อิสลามโดยความเห็นชอบของผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ด และให้ศาลพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกออกจาก
ศาลจังหวัดโดยมีโต๊ะกาลี (กอฎี ) หรื อดะโต๊ะยุติธรรมตามสมควรและมีเสถียรภาพในการชี้ ขาด
ข้อเสนอในแนวทางดังกล่าวค่อนข้างเข้มข้นในแนวทางของระบบการเมืองตามหลักศาสนาอิสลาม
รัฐบาลในสมัยหลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ได้พิจ ารณาข้อเรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นข้อๆ และมีการ
สนองตอบเป็ นบางข้อ เช่นการยอมรับให้มีเสรี ภาพในทางศาสนา แต่ไม่ยอมรับให้มีการปกครองเป็ น
อิสระหรื อการปกครองตนเองบนพื้นฐานของการมีอตั ลักษณ์เฉพาะของตนเองได้ ด้วยเห็นว่ารู ปแบบ
การปกครองเวลานี้ดีอยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นแบบมณฑลจะเป็ นก ารแบ่งแยก แต่ก็รับไปพิจารณารู ปแบบการ
ปกครองให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น นอกจากนี้จะพิจารณาให้สิทธิ แก่นกั เรี ยนมลายูมุสลิมเข้าเป็ นนักเรี ยนนาย
ร้อยในเหล่าทหารและตํารวจได้ ส่ วนที่ตอ้ งการให้มีราชการมุสลิมถึงร้อยละ 80 นั้นเป็ นไปไม่ได้ใน
ระยะเวลาอันเร่ งด่วนเพราะส่ วนมากคนมลายูมุ สลิมในพื้นที่ยงั ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนโดยเฉพาะข้อเรี ยกร้องในด้านการศาลนั้นรัฐบาลดําเนินการแต่งตั้ง
ดะโต๊ะยุติธรรมจังหวัดละ 2 คนแต่ไม่มีความเห็นให้ “แยกศาลศาสนา ” ตามคําร้องขอ ข้อเรี ยกร้อง
ดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาอีกหลังจากการรัฐ ประหารปี พ .ศ. 2490 ซึ่ งทําให้มีการจับกุมฮะหยีสุ
หลงและตามมาด้วยเหตุความไม่สงบอีกหลายครั้งและลุกลามไปอย่างกว้างขวางในสมัยจอมพล ป .
พิบูลสงคราม รัฐบาลมองดูการเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็ นการกระทําของ “ .... บุคคลที่มกั ใหญ่ใฝ่ สู ง
ฉวยโอกาสหาทางถีบตัวขึ้นเป็ นใหญ่ ....”69
กล่าวโดยสรุ ป จะเห็นได้วา่ การบูรณาการเมืองการปกครองของสยามในดินแดนปั ตตานี
ยะลา นราธิ วาสมีผลอย่างมากที่จะทําให้โครงสร้างชนชั้นนําเปลี่ยนแปลงอย่างรุ นแรง กลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมากนอกจากจะเป็ นชนชั้นนําสายเจ้าเมืองในระบบสุ ลต่านแล้ว
อีกกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบก็คือกลุ่มผูน้ าํ ทางศาสนา อุลามาอฺ หรื อโต๊ะครู ระบบการเมืองการปกครองแบบใหม่ที่สยาม
นํามาบัง คับใช้ทาํ ให้ชาวมลายูปัตตานี โดยเฉพาะชนชั้นนําขาดสํานึก ความเป็ นเจ้าของ ผลที่ตามมาก็
คือขาดความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน
ประเด็นที่ทาํ ให้เกิดข้อ
69

ดุรายละเอียดการต่อสู ้ของฮะหยีสุหลงและผลกระทบต่อการต่อสู ้และความรุ นแรงในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างละเอียดในธเนศ อาภรณ์
สุวรรณ, อ้างแล้ว, หน้า 90-113; Ahmad Fathy Al-Fatani อ้างแล้ว หน้า 92-99; Syukri, op.cit., p. 93-101
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ขัดแย้งมาก ก็คือเรื่ องกฎหมายและนิติศาสตร์ ซึ่ งแนวคิดในการจัดการทางกฎหมายของไทยขัดกับ
หลักพื้นฐานของรัฐสุ ลต่านแบบปั ตตานีด้ งั เดิมซึ่ งยกให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจทางศาสนา กฎหมายในสังคม
อิสลามเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็ นการแสดงออกซึ่ งเจตนาของพระเจ้า ในโครงสร้างอํานาจแบบนี้ผมู ้ ี
อํานาจคืออุลามาอฺ ซ่ ึ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายอิสลาม ผูน้ าํ ศาสนาจึงเชื่อว่าการใช้กฎหมายอิสลาม
ด้านครอบครัวและมรดกโดยให้อยูใ่ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของไทยนั้นไม่เพียงพอที่จะ
เป็ นของอิสลาม ซึ่ งอาจจะรวมถึงกฎหมายอาญาด้วย ความขัดแย้งจึงดูจะรุ นแรงมากขึ้นเมื่อประเด็น
ไปเกี่ยวข้องกับศาสนา
การต่อสู ้และความขัดแย้งในเรื่ องโครงสร้างอํานาจและสัมพันธภาพอํานาจที่ไม่ลงตัวที่สุดก็
สะท้อนออกมาอย่างรุ นแรงในกรณี ของฮะหยีสุห ลง อันจบลงอย่างน่าเศร้าและนํามาสู่ การเผชิญหน้า
กันอย่างรุ นแรงในกรณี หมู่บา้ นเบลุกาสาเมาะในปี พ .ศ. 2490 และกรณี กบฏดุซง ยอในปี พ.ศ. 2491
สัญลักษณ์ของการต่อสู ้ชาตินิยมกลายเป็ นประเด็นทางศาสนาอย่างชัดเจนคือในปี พ.ศ. 2491 ผูน้ าํ ทาง
ศาสนาของทั้งฝั่งไทยและมาเลเซี ยเรี ยกร้องให้ทาํ จิฮาดต่อทางการไทย นับเป็ นการประกาศจีฮาดครั้ง
แรกอย่างเป็ นทางการต่อรัฐไทย 70
69

โครงสร้ างชนชั้ นนําปัตตานีกบั การบูรณาการชาติด้วยระบบการศึกษา
จากการวิเคราะห์ที่ผา่ นมาข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาติของสังคมปั ตตานีใน
อดีตที่สืบเนื่องมาถึงปั จจุบนั ทําให้ชนชั้นนําทางศาสนามีบทบาทนําในกิจกรรมชุมชน กิจกรรมทุก
อย่างในหมู่บา้ นจะให้ความสําคัญกับศาสนา ดังนั้นในโอกาสสําคัญทางศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
จะต้องให้ผนู ้ าํ ทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ชนชั้นนําทางศาสนายังป ฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นสื่ อกลางภายใน
ชุมชนและเป็ นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาล กลุ่มดังกล่าวจึงได้รับการเคารพนับถือและไดัรับ
การพิจารณาว่าเป็ นผูน้ าํ ที่มีความชอบธรรมที่สุดในชุมชน จุดที่ สําคัญก็คือ ในบรรดาชนชั้นนําทาง
ศาสนาทั้งหมด ครู สอนศาสนาเป็ นกลุ่มที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะบทบาทของพวกเขาก็คือผูใ้ ห้
การศึกษาทางด้านศาสนาและมีอาํ นาจอันลี้ลบั ทําให้พวกเขาอยูใ่ นสถานภาพที่สูงกว่าชนชั้นนํากลุ่ม
อื่น 71 ครู สอนศาสนาเป็ นผูม้ ีความรู ้ในทางศาสนา พวกเขาจะมี หน้าที่สอนในโรงเรี ยนปอเนาะและ
โรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลาม ในมัสยิดและบาลาเซาะ ในชุมชน ครู สอนศาสนาได้รับฐานะเป็ นชนชั้น
นําเพราะมีการศึกษาทางศาสนาและมีอาชีพสอนศาสนา
ครู สอนศาสนาอาจจะแบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ ครู สอนศาสนาแบบเก่าตามจารี ตประเพณี
(โต๊ะครู ) และครู สอนศาสนาแบบใหม่ที่ไม่ใช่จารี ตประเพณี (อุสตาซ) ครู สอนศาสนาแบบเก่าคือผูท้ ี่
ได้รับการศึกษาศาสนาจากสถาบันการศึกษาแบบเก่าตามโรงเรี ยนปอเนาะในท้องถิ่น ในมัสยิดหรื อ
จากเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย พวกนี้ถือว่าเป็ นผูม้ ีอาํ นาจความชอบธรรมมากที่สุดในเรื่ องเกี่ยวกับ
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อิสลามและเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลและได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดในกลุ่มของชนชั้นนําทางศาสนา ครู
สอนศาสนาที่เรี ยกว่าอุสตาซส่ วนใหญ่จบการศึกษาอย่างเป็ นทางการจากโรงเรี ยนสอนศาสนาและ
จากมหาวิทยาลัย ส่ วนมากคนพวกนี้จะจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศตะวันออกกลาง
และประเทศอาฟริ กาเหนือ หรื อจากโรงเรี ยนสอนศาสนาในมาเลเซียและอินโดนีเซีย อุสตาซเป็ นกลุ่ม
ผูน้ าํ ศาสนาที่มีความสําคัญและอิทธิ พลมากเป็ นลําดับสอง 72
การเปลี่ยนแปลงที่รัฐไทยกระทําต่อระบบการศึกษาทางด้านศาสนาของปั ตตานีก็มีผลต่อชน
ชั้นนําด้วย ฐานที่สาํ คัญของความคิดอนุรักษนิยมแบบมลายูมุสลิม ตั้ง อยูท่ ี่ ระบบการศึกษาแบบเก่า
หรื อระบบโรงเรี ยนปอเนาะ ส่ วนการศึกษาแบบใหม่ ในสายสามัญ ก็เป็ นฐานในการสร้างชนชั้นนํา
ใหม่ 73 รัฐไทยก็พยายามสร้างชนชั้นนําใหม่ที่มาจากคนส่ วนน้อยให้ทาํ งานในระบบราชการและ
ขึ้นอยูก่ บั รัฐชาติ การต่อสู ้อย่างรุ นแรงในเรื่ องการศึกษาเริ่ มในปี พ .ศ. 2465 ชนชั้นนํามลายูมุสลิมมอง
ว่ากฎหมาย การศึกษาภาคบังคับ ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทําให้คนปั ตตานีกลายเป็ นคนสยาม
(Siamifying) พร้อมทั้งละทิ้งศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง ประเด็นที่สาํ คัญสําหรับพวกเขาก็คือ
ไม่ควรเปิ ดตัวเด็กรุ่ นใหม่สู่ระบบการศึกษาที่ทาํ ให้พวกเขาถูกหันเหออกจากแนวท างศาสนาอิสลาม
ผลที่ตามมาก็คือมีการต่อต้านการบังคับใช้ก ฎหมายการศึกษ าภาคบังคับของไทยและการแบ่งรายได้
ภาษีที่เก็ บมาจากคนมลายูให้ส่วนกลาง ในปี พ .ศ. 2465 จึงเกิดกบฏที่หมู่บา้ นนํ้าใสที่อาํ เภอมายอ
จังหวัดปั ตตานี ดังที่กล่าวไปแล้ว โดยมีผนู้ าํ คือ ตนกู อับดุลกาเดห์ กามารุ ดดินอดีตเจ้าเมืองปัตตานี
(ร่ วมกับผูน้ าํ ศาสนา) ปลุกระดมให้มีการต่อต้านรัฐไทยที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาค
บังคับ โดยในกฎหมายบังคับให้เด็กมลายูมุสลิมทุกคนเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาไทย จนเกิดการ
ปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับทหารและตํารวจ ซึ่ งจบลงด้วยการปราบป รามอย่างรุ นแรง ในปี ถัดมา
(2466) ทางการไทยก็สั่งปิ ดโรงเรี ยนสอนศาสนามีผลทําให้การประท้วงต่อต้านขยายตัวลุกลาม
ออกไปและรัฐบาลไทยต้องส่ งกองกําลังเข้ามาปราบปรามอย่างรุ นแรง 74
ผลจากการลุกฮือต่อต้านของประชาชนต่อรัฐไทยทําให้พระบาทสมเด็จพระมงกุ
ฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 หันมาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับภาคใต้ นโยบายของรัฐไทยต่อความขัดแย้งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เริ่ มมีการปรับตัวอีก ดังปรากฏใน
“สมุดคู่มือสําหรับข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่รับราชการในมณฑลที่มีพลเมืองที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ” ซึ่ งมีการระบุให้
ระมัดระวังการจัดการในประเด็นเกี่ ยวกับศาสนาอิสลาม 16 ประเด็น ระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิใดที่
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Wan Kadir bin Che Man, ibid., p. 110-111 น่าสังเกตว่าเมื่อมีการกล่าวถึงผูน้ าํ ศาสนาในช่วงนั้นโดยนักวิเคราะห์แนวชาตินิยมมลายู
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ทําให้ประชาชนรู ้สึกว่าเป็ นการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม “ต้องยกเลิกแก้ไขทันที ” 75 การปรับตัว
ดังกล่าวแสดงว่า ด้านหนึ่งฝ่ ายรัฐไทยเองมีการตระหนักถึงปั ญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่
พอสมควร แต่ในอีกด้านหนึ่ ง มีการวิเคราะห์วา่ อาจจะเป็ นไปได้วา่ ในช่วงปี พ .ศ.2466-2481 รัฐบาล
สยามเกรงว่าอังกฤษอาจจะยกเลิกสนธิสัญญา 2452 ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลา
ยาของอังกฤษ แล้วผนวกเอาจังหวัดมลายูของสยามไปรวมกับสหพันธรัฐ จึงทําให้รัฐบาลที่กรุ งเทพ
ต้องวางนโยบายการปกครองใหม่โดยให้มีการอะลุ่มอล่วยมากขึ้น เช่นยอมให้ใช้กฎหมายชาริ อะห์ใน
เรื่ องมรดกและครอบครัวด้วยความหวังว่าจะบรรเทาการต่อต้านของชาวมลายูมุสลิมลงบ้างอันเป็ น
เหตุให้องั กฤษใช้อา้ งในการผนวกดินแดนใต้ รัชกาลที่ 6 จึงทรงส่ งคนลงไปศึกษาสถานการณ์ใน
ภาคใต้เพื่อวาง “รัฐประสาสน์ของรัฐบาล” ใหม่ 76
อย่างไรก็ตาม นโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทย โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษาก็เป็ นสิ่ งที่ถูกนํามาใช้อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างทางการเมืองและสังคมของปั ตตานีต้งั อยูบ่ น
ฐานของหลักการอิสลามและประเพณี วฒั นธรรมมลายูซ่ ึ งเกิดขึ้นในยุคก่อนอิสลาม ในขณะที่ สถาบัน
ศาสนาของโรงเรี ยนปอเนาะและผูน้ าํ ศาสนามีฐานะสําคัญในสังคมมลายูปัตตานี ดังนั้นการรุ ก ต่อ
โรงเรี ยนปอเนาะหรื อโรงเรี ยนสอนศาสนาเป็ นการรุ กต่อโครงสร้างชนชั้นนําที่มีความสําคัญที่สุด
กระบวนการเริ่ มมาตั้งแต่การออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับในปี พ .ศ. 2464 ดังกล่าวข้างต้น ต่อมา
ก็มีความพยายามผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2482 ภายใต้นโยบายชาตินิยมของจอมพล ป.
พิบู ล สงคราม พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชนปี พ .ศ. 2492 บังคับให้โรงเรี ยนเอกชนทุกแห่งจด
ทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิ การ และหลักสู ตรต้องเป็ นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิ การ
ต่อมาได้ มีโครงการปรับปรุ งระบบการศึกษาปอเนาะในปี พ .ศ.2504 ซึ่ งอยูใ่ นกรอบการพัฒนาของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ กระทรวงศึกษาธิ การมีหน้าที่รับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรี ยนปอเนาะทั้งหมด 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพื้นที่ท้ งั หมดถูกรวมกันเป็ นเขตการศึกษาที่ 2 มีศูนย์กลางการศึกษาและ
วิจยั อยูท่ ี่จงั หวัดยะลา มีหน้าที่สอดใส่ หลักสู ตรสามัญเข้าไปในโรงเรี ยนปอเนาะ แนวความคิดพื้นฐาน
ในการกําหนดนโยบายก็คือแทนที่จะสร้างสถาบันขึ้นใหม่ซ่ ึงจะถูกต่อต้าน รัฐใช้วธิ ีเกลี้ยกล่อมให้
สถาบันเก่ายอมรับระบบใหม่ 77
ในเวลาต่อมารัฐไทยก็พยายามสร้างระบบใหม่ในการบูรณาการ การศึกษา ในระบบใหม่น้ นั
โรงเรี ยนปอเนาะสามารถรักษาลักษณะพิเศษในฐานะโรงเรี ยน สอนศาสนา ไว้ได้ แต่รัฐบาลจะให้
รางวัลจูงใจ ถ้าปอเนาะเปลี่ยนตัวเองเป็ นโรงเรี ยนเอกชน (โรงเรี ยนราษฎร์ ) สอนศาสนาอิสลาม นี่เป็ น
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นโยบาย “สร้างสรรค์ ” ที่พยายามรักษาความเป็ น “เอกชน” ของโรงเรี ยนปอเนาะเอาไว้ แต่เปลี่ยนไป
เป็ นขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่ทาํ ให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในระยะแรกระหว่าง
พ.ศ. 2504-2509 รัฐยังไม่มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร เจ้าของโรงเรี ยนหรื อบาบอ- อุลามาอฺ
ต้องการเงินสนับสนุน จึงมีลกั ษณะ การเข้าร่ วมอย่างระมัดระวั ง (restrained participation) จนถึงปี
พ.ศ. 2513 (1970) โรงเรี ยนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรี ยน ยอมลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิ การ อุ
ลามาอฺ เจ้าของโรงเรี ยนใช้วธิ ี การเข้าร่ วมอย่างมีเงื่อนไขเหมือนอย่างที่เคยทํากับการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองในช่วงปี พ.ศ. 2475 78 ต่อมาในปี พ.ศ.2511 รัฐบาลเริ่ มจํากัดการลงทะเบียนเพิ่มโรงเรี ยนปอเนาะ
และบังคับให้โรงเรี ยนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรี ยนที่ยอมสมัครใจเปลี่ยนหลักสู ตรจะเรี ยกชื่อใหม่
ว่า “โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ” กฎเกณฑ์ใหม่จะถูกบังคับใช้ภายในปี พ .ศ.2511 ภาษาไทย
จะเป็ นภาษาที่ใช้สอนและหลักสู ตรศาสนาต้องลดลง เพื่อให้มีการศึกษาสามัญด้วย
ในอีกด้านหนึ่ง กระบวนการนี้ก็ทาํ ให้เกิดการ พยายามปรับ นโยบายของรัฐด้วย รัฐไทยหรื อ
เจ้าหน้าที่รัฐใช้วธิ ี การจัดการเปลี่ยนปอเนาะให้เป็ นโรงเรี ยนเอกชนอย่างเป็ นขั้นตอน ซึ่งในขั้นตอน
แรกได้รับการยินยอมจากโต๊ะครู แต่ความไม่รู้แ ละไม่สาํ นึกระวังในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทํา
ให้หลักสู ตรพุทธศาสนาไม่ถูกปรับในหลักสู ตรสามัญ และบุคลากรไทยพุทธก็ไม่ได้ถูกเตรี ยมสําหรับ
การศึกษาในแบบสหวัฒนธรรม ทําให้การปรับตัวเป็ นปั ญหาในระยะยาวของระบบการศึกษาแบบ
ใหม่ การบังคับให้โรงเรี ยนปอเนาะเปลี่ยนไปเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยใช้หลักสู ตร
ไทยซึ่ งแบ่งด้วยความเป็ นไทยและพุทธ จึงได้รับการต่อต้านในช่วงปี พ.ศ.2508-2514 โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในปี พ.ศ. 2514 มีโรงเรี ยนปอเนาะปิ ดตัวเอง 104 แห่ง เพื่อประท้วงรัฐไทย ในนี้เป็ นการจุดกระแส
การก่อตัวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาอีกใ นปี พ .ศ. 2511 จุดมุ่งหมายการปฏิรูปของ
กระทรวงศึกษาธิ การที่สาํ คัญคือ สร้างความเป็ นไทย สร้างภาษาไทย และระบบการศึกษาสามัญซึ่ งไป
กระทบอัตลักษณ์มลายูมุสลิมอย่างรุ นแรง 79
เมื่อมีความพยายามจะเปลี่ยนโรงเรี ยนปอเนาะให้ใช้ภาษาไทยและสอนหลักสู ตรสามัญตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2504 คุณภาพการศึกษาอิสลามก็ลดลง คนมลายูมุสลิมจํานวนมากก็ถูกส่ งไปศึกษาตะวันออก
กลางเพื่อศึกษาอิสลาม นักเรี ยนดังกล่าวส่ วนมากได้รับทุนจากตะวันออกกลางและมีความรู ้สึก
ปฏิปักษ์ต่อรัฐไทย ในอีกด้านหนึ่ง รัฐก็มีการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาด้วยการสร้างคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมา
ด้วยการสร้างชนชั้นนําใหม่ที่มีการศึกษาสายสามัญ นโยบายดังกล่าวเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2513 กระทรวงมหาดไทยกําหนดโควต้าให้นกั เรี ยนมลายูมุสลิมได้รับการเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัย
โดยไม่ตอ้ งผ่านการสอบคัดเลือกปกติ มีการให้ทุนการศึกษา 1,000 บาทต่อนักเรี ยน 16 คน/ปี ด้วย
ระบบดังกล่าว คนมลายูมุสลิมจํานวนหลายร้อยคนก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอื่น และถูกบรรจุในระบบราชการไทย คนมุสลิมที่ได้รับการศึกษาแบบไทยเหล่านี้
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ค่อยๆถูกบูรณาการเข้าสู่ ชาติไทย และถูกเรี ยกว่า “คนไทยมุสลิม” เด็กนักเรี ยนทุนและผูท้ ี่รับการศึกษา
แบบสามั ญที่เป็ นข้าราชการถูกมองว่าเป็ นผูถ้ ่วงดุลอํานาจกับปั ญญาชนมุสลิมที่จะจบมาจาก
ต่างประเทศและมีบทบาทนําในชุมชนในอีกทิศทางหนึ่ง 80
กล่าวโดยสรุ ป นโยบายบูรณาการทางการเมืองโดยผ่านระบบการศึกษาถูกดําเนินการอย่าง
เป็ นขั้นเป็ นตอน ดังต่อไปนี้
1. การขยายโรงเรี ยนประถมศึกษาในทุกๆหมู่บา้ น
2. การขยายโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในทุกอําเภอ
3. การสร้างโรงเรี ยนอาชีวศึกษาชั้นต้นในทุกเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การสร้างวิทยาลัยครู ยะลาและมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วทิ ยาเขต
ปัตตานี
5. เปลี่ยนโรงเรี ยนปอเนาะไปเป็ นระบบโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่รัฐให้การ
สนับสนุนทางการเงิน
6. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 มีการกําหนดโควต้าสําหรับการรับนักศึกษามลายูมุสลิมให้เข้า
เรี ยนมหาวิทยาลัยในประเทศส่ วนกลาง
7. การรับคนมลายูมุสลิมที่จบการศึกษาในระบบไทยเข้าสู่ ระบบราชการ
ปั ญหาของนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดจากกรอบของนโยบายการ
สร้างบูรณาการและเอกภาพของชาติซ่ ึ งเป็ นแนวทางสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา เดิมของปั ตตานี ทั้ง
ระบบ รัฐต้องการให้เกิดความร่ วมมือกันระหว่างชาวบ้านมุสลิมกับข้าราชการไทยเพื่อให้เกิดบูรณา
การแห่งชาติ สิ่ งนี้ถูกถือเป็ นปั จจัยสําคัญของนโยบายผสมกลมกลืนและบูรณาการแห่ง ชาติ แต่ภายใต้
กรอบดังกล่าวขีดจํากัดก็เกิดขึ้น ข้าราชการมุสลิมซึ่ งถูกสร้างขึ้นมาในระบบการศึกษาแบบของรัฐและ
เป็ นคนกลุ่มน้อยในระบบราชการ มีจาํ นวนเพียงน้อยนิดในระบบราชการจังหวัดภาคใต้ ติดอยูก่ บั
ความรู ้สึกขัดแย้งกันสองอย่าง ด้านหนึ่งข้อเรี ยกร้องของระบบราชการที่ตอ้ งการความผสมกลมกลืน
และความจงรักภักดีต่อรัฐที่เป็ นคนพุทธส่ วนใหญ่ กับข้อเรี ยกร้องต้องการของประชาชนที่ตอ้ งการ
การปฏิ บตั ิที่ดี เมื่อข้าราชการที่เป็ นมุสลิมเปลี่ยนชื่อเป็ นไทยพวกเขาก็สูญเสี ยความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ
จากประชาชนเพราะเป็ นการปฏิเสธวัฒนธรรมของตนเอง แต่ถา้ ข้า ราชการเหล่านี้เข้าถึงประชาชน มี
ความสัมพันธ์ใกล้ ชิ ดกับประชาชนในท้องถิ่นและป ฏิ เสธที่จะยอมรับความกดดันในระบบราชการ
พวกเขาก็จะเสี ยอนาคตในอาชีพของตน ดังนั้น แม้วา่ จํานวนข้าราชการมลายูมุสลิมจะมีจาํ นวนมาก
ขึ้นอันเนื่องมาจากนโยบายการศึกษาเพื่อการผสมกลมกลืนและบูรณาการ คนเหล่านี้จะมีบทบาทน้อย
มากในการเชื่อมช่องว่างระหว่างชาวบ้านมุสลิมกับรัฐ
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แต่ในอีกด้านหนึ่ง สิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐก็ประสบ
ความสําเร็ จในระดับหนึ่งซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในกลุ่มชนชั้นนํามลายูมุสลิมเองด้วย
โดยเฉพาะในระบบการศึกษา ชนชั้นนําทางการศึกษาแบบเก่าบางส่ วนก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรี ยน
ปอเนาะซึ่ งแต่เดิมเป็ นโรงเรี ยนที่มีการเรี ยนการสอนแบบหลวมๆไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนให้เป็ น
ระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล กระบวนการได้เริ่ มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและ
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาโรงเรี ยนปอเนาะก็เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนกลายเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมากขึ้น การปรับตัวมีลกั ษณะสองด้าน ด้านหนึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับนโยบายรัฐบาล อีกด้านหนึ่ง
ผูน้ าํ มุสลิมส่ วนหนึ่งก็เริ่ มมีความคิดว่าทําอย่างไรจึงจะปรับปรุ งสถาบันการศึกษาศาสนาให้เข้ากับ
นโยบายการศึกษาของชาติและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรักษามรดกศาสนาอิสลามไว้ได้ พ่อแม่
ชาวมุสลิมในภาคใต้จาํ นวนมากได้เริ่ มส่ งลูกหลานไปเรี ยนต่อในประเทศเพื่อนบ้านที่นบั ถือศาสนา
อิสลาม รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางมากขึ้น เริ่ มตั้งแต่ปี พ .ศ. 2503 เป็ นต้นมา กระบวนการนี้
ก่อให้เกิดการผสมผสานของระบบการศึกษาท้องถิ่นกับระบบการศึกษาของโลกภายนอกมากยิง่ ขึ้น 81
กล่าวในอีกแง่หนึ่ง ระบบการศึกษาแบบโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ถูกกําหนดโดย
รัฐบาลไทย กลายรู ปเป็ นการศึกษาแบบใหม่หรื อมาดราซาห์ (Madrasah) ซึ่ งได้ให้พ้ืนฐานในวิชา
แขนงต่างๆเพือ่ เตรี ยมนักศึกษาที่จะเข้าไปเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยอัล-อัสฮาร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆใน
กรุ งไคโรของประเทศอิยปิ ต์ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลามอื่นๆใน
ตะวันออกกลาง นักวิชาการอิสลามทําการศึกษาพบว่าในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่
19 นักศึกษาจาก
จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะจากจังหวัดปั ตตานีส่วนใหญ่จะไปศึกษาที่เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย แต่ต้งั แต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมานักศึกษาส่ วนใหญ่จะไปศึกษาที่อลั - อัส
ฮาร์ ในประเทศอิยปิ ต์ พัฒนาการของระบบการศึกษาไทยในทศวรรษของ พ .ศ. 2503 และพ.ศ. 2513
ทําให้นกั ศึกษาจากประเท ศไทยมีพ้ืนฐานความรู ้ท้งั ในวิชาสามัญ วิชาศาสนา และภาษาอาหรับดีกว่า
ในรุ่ นก่อนๆเป็ นผลให้ได้รับความสําเร็ จเมื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศมากขึ้น 82 ในระบบการศึกษา
แห่งชาติ นักเรี ยนของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็สามารถที่จะเลือกเรี ยนต่อในสาขาวิชา
ใดๆก็ได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด ในปั จจุบนั นักเรี ยนจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงมีโอกาสที่จะ
ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลามดีกว่านักเรี ยนใน
ทศวรรษของ พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2503
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การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างอํานาจ: ชนชั้ นนําสายทางศาสนาและชนชั้ นนําสายทางโลก
ประเด็นสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอํานาจชนชั้นนําในสังคมปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาสในยุคต่อมาจนถึงปั จจุบนั ด้วย เพราะ
ในขณะที่ชนชั้นนําเก่าตามประเพณี (ทั้งชนชั้นนําสายเจ้าและสายศาสนา ) พยายามรักษาสถานภาพ
ตนเองและต่อสู ้ ด้วยสถาบันศาสนาและการศึกษาทางศาสนา รัฐก็พยายามเบียดขับและกดดันด้วย
ระบบการศึกษาแบบใหม่ที่มีจุดเน้นในการศึกษาทางโลกหรื อที่เรี ยกว่า secularization กระบวนการนี้
เริ่ มตั้งแต่การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติในปี 2464 และการบังคับให้เปลี่ยนระบบ
ปอเนาะซึ่ งเห็ นได้อย่างชัดเจนในช่วงตั้งแต่ปี พ .ศ. 2500 เป็ นต้นมา การดําเนินการดังกล่าวทําให้เกิด
การต่อต้านและเป็ นที่มาแห่งการกําเนิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนต่างๆ รวมทั้งการส่ งลูกหลานไป
เรี ยนต่างประเทศ เช่นในประเทศตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมอื่นๆ แต่ในอีกด้านหนึ่ง เพื่อ
รักษาอัตลั กษณ์ของตนเองและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกภายนอก (globalization) ส่ วนหนึ่ง
ชนชั้นนําทางการศึกษาดั้งเดิมก็ได้หนั ไปสู่ นวัตกรรมทางการศึกษาหรื อปรับให้หลักสู ตรการศึกษา
ของสถาบันปอเนาะดั้งเดิมมีความเป็ นสากลในแบบอิสลาม จนกระทัง่ เกิดตัวแบบการผสมกลมกลืนที่
ลงตัวในแง่ ที่มีระบบโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีหลักสู ตรศาสนาสอดคล้องกับความ
ต้องการของรัฐ (มีการสอนสายสามัญในระบบห้องเรี ยนแบบใหม่ ) และยังได้ปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษาอิสลามศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศในตะวันออกกลาง (ระบบ
การศึกษาทางศาสนาชั้น 1-10 ซึ่ง เป็ นระบบสมัยใหม่เช่นเดียวกัน ) 83 โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามได้รับการยอมรับจากรัฐและมีการให้เงินอุดหนุนจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิ การ
เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะในช่วงหลัง พ .ศ. 2525 ซึ่ งมีระบบ “โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ” เกิดขึ้นตามกฎหมาย โรงเรี ยนเอกชนดังกล่ าวก็ขยายตัวไปอย่างมากและมีความเข้มแข็ง
เพราะมีนกั เรี ยนจากท้องถิ่นเข้าเรี ยนจํานวนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐก็พยายามขยายการศึกษาสาย
สามัญเช่นโรงเรี ยนประถมศึกษา มัธยมศึกษาในอําเภอและจังหวัด มีการตั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ข้ ึนในปี พ .ศ. 2511 รวมทั้งการให้โควต้ากา รศึกษากระทรวงมหาดไทย
ให้นกั เรี ยนมลายูมุสลิมเข้าเรี ยนมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพฯ 84 สิ่ งที่สาํ คัญก็คือ กระบวนการปรับตัว
ทางการศึกษาดังกล่าวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชนชั้นนํา การปรับตัวมีสองด้าน ด้าน
หนึ่งความทันสมัยในการศึกษาอิสลามในแบบโรงเรี ยนมาตราซะห์ที่เลียน แบบมาตรฐานการศึกษา
ของตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซี ย ทําให้กลุ่มชนชั้นนําปั ญญาชนกลุ่มที่มี
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หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น - ฮิบติดาอียะฮฺ ปี ที่ 1-4 หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนกลาง - มุตาวัซซี เตาะฮฺ ปี ที่ 5-7 และหลักสู ตร
อิสลามศึกษาตอนปลาย – ซานาวียะฮฺ ปี ที่ 8-10
84
การตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงในปี พ .ศ. 2514 ก็ทาํ ให้มีการเปิ ดโอกาสการศึกษาใหม่แก่นกั เรี ยนในพื้นที่สามจังห วัดภาคใต้ให้เข้า
ไปสู่ระบบอุดมศึกษาในกรุ งเทพอีกทางหนึ่ งนอกเหนื อจากระบบโควต้าและทุนการศึกษาที่มีจาํ นวนรับจํากัด ทําให้มีผลอย่างมากในต่อ
การเคลื่อนไหวของชนชั้นปัญญาชนสามจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังปี 2520 ดังที่จะอธิ บายต่อไป
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ฐานการศึกษาระบบศาสนาเกิดการขยายตัว จากผูท้ ี่จบการศึกษาต่างประเทศทางศาสนาและจาก
ภายในประเทศก็เป็ นผูเ้ รี ยนจบการศึกษาสายศาสนาจากระบบโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามในร ะบบ
แบบใหม่ (ชั้น 10 ทางศาสนา) อีกด้านหนึ่งก็มีการขยายตัวของชนชั้นนําปั ญญาชนที่ได้รับการศึกษา
ทางโลก (secular education) การขยายตัวของกลุ่มหลังก็เด่นชัดเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นพลังขับดัน “ภายใน”โครงสร้างชนชั้นและกลุ่มทางสังคมใน
พื้นที่จงั หวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาสอันเป็ นผลมาจากการปฏิรูประบบการศึกษาในสังคมมลายู
ปั ตตานีของรัฐไทย ผลก็คือทําให้เกิดกระบวนการที่ท้งั ขัดแย้งและผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ ภาษา
และศาสนา ด้านหนึ่งรัฐทําให้ระบบการศึกษาของไทยเข้ามามีส่วนสําคัญในการผลิตคนรุ่ นใหม่ที่มี
การศึกษาในสายสามัญหรื อ ในทางโลกแทนที่ระบบการศึกษาที่เน้นทางศาสนาซึ่ งเป็ นลักษณะพิเศษ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอดีต สิ่ งที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ก็คือการใช้ระบบการศึกษาภาค
บังคับในปี พ.ศ. 2464 การเน้นนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมในปี พ .ศ. 2482 และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ โครงการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2504 ซึ่ งบังคับให้มีการเปลี่ยนระบบการศึกษาทางศาสนาแบบ
โรงเรี ยนปอเนาะไปเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เริ่ มต้นด้วยการจดทะเบียนโรงเรี ยน
ปอเนาะและต่อมาก็บีบบังคับให้ปอเนาะกลายรู ปเป็ นโรงเรี ยนราษฏร์ สอนศาสนาอิสลามในปี พ .ศ.
2508 รัฐได้เร่ งรัดให้กระบวนการแปร สภาพดังกล่าวเสร็ จสิ้ นในปี พ .ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อให้
กลายเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปี พ .ศ. 2526 การที่รัฐไทยเข้าไปเปลี่ยนระบบ
การศึกษาปั ตตานีก็เพื่อสร้างคนมุสลิมมลายูรุ่นใหม่ที่ผา่ นการศึกษาสายสามัญและเป็ นผูน้ าํ ทางโลก
เข้าทํางานในระบบราชการไทย ตั้งแต่ในร ะดับล่างเช่นกํานันผูใ้ หญ่บา้ น จนถึงข้าราชการสาย
ปกครอง สายการศึกษาและสาธารณสุ ข เพื่อให้ถ่วงดุลกับชนชั้นนําทางศาสนาอีกกลุ่มที่ผา่ น
การศึกษาสายศาสนาทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ อีกด้านหนึ่งปั ญญาชนจากต่างประเทศ
เหล่านั้นมักได้รับการศึกษาจากประเทศในตะวันออกกลาง อาฟริ กาเหนือ เอเชียใต้และประเทศมุสลิม
เพื่อนบ้าน คนกลุ่มหลังนี้เกิดจากการที่พอ่ แม่ผปู ้ กครองไม่ไว้ใจระบบการศึกษาไทยเมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษาในตอนแรกและส่ งลูกไปเรี ยนสายศาสนา จนกลับมาเป็ นผูน้ าํ สายศาสนาหรื อผูน้ าํ ใน
การศึกษาและวัฒนธรรม เช่น โต๊ะครู และอุสตาส เป็ นต้น
ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มคนที่เข้าสู่ ระบบการศึกษารัฐในสายสามัญก็ผา่ นการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในกรุ งเทพในจํานวนมากขึ้น คนที่เข้าเรี ยนมหาวิทยาลัยในระยะแรกจะเป็ นพวกที่ได้รับ
ทุนการศึกษาในระบบโควต้าของกระทรวงมหาดไทยไปเรี ยนสถาบันชั้นสู งในกรุ งเทพเช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกลับมาเป็ นข้าราชการในพื้นที่สังคม
มุสลิมภาคใต้ แต่ในระยะหลังเมื่อมีการเปิ ดมหาวิทยาลัยรามคําแหงในปี พ .ศ. 2514 นักเรี ยนสามัญ
จากสามจังหวัดภาคใต้จาํ นวนมากก็เข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งนี้และกลายเป็ นฐานของกลุ่มทาง
สังคมใหม่ที่ใหญ่ม ากในยุคต่อมา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ก็จดั ตั้งขึ้นในระหว่างนี้ (พ.ศ. 2511)
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แต่ในระยะแรกยังมีนกั ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรี ยนน้อยเพราะเด็กนักเรี ยนในท้องถิ่น
ส่ วนมากยังไม่สามารถแข่งขันเข้าเรี ยนได้ในระบบการสอบแข่งขันปกติ
ปรากฏการณ์ที่สาํ คัญในการขยายตัว ของชนชั้นนํารุ่ นใหม่ของสามจังหวัดภาคใต้ที่ผา่ น
การศึกษาสายสามัญก็คือการจัดตั้งกลุ่มพีเอ็นวายเอส (PNYS ซึ่ งย่อมาจากปั ตตานี นราธิ วาส ยะลา
และสตูล) 85 กลุ่มพีเอ็นวายเริ่ มก่อตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2521 และจัดตั้งสําเร็ จในปี พ .ศ. 2526 คนในกลุ่มนี้
ต่อมาจะกลายเป็ นชนชั้นกลางรุ่ นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จงั หวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งพวกเขา
จะมีบทบาทนําในฐานะเป็ นข้าราชการ นักธุ รกิจรายย่อย และนักการเมืองท้องถิ่น เช่นนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล (อบต.) เทศบาล รวมทั้งบางส่ วนของผูน้ าํ ฝ่ ายท้องที่เช่น กํานันและผูใ้ หญ่บา้ น เป็ น
ต้น ลักษณะที่ น่าสนใจของพลังทางสังคมในส่ วนนี้ก็คือองค์ประกอบของกลุ่มคนในสายนี้เป็ น “คน
ใน” ที่รู้ปัญหาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักรู ้ในอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น มีสาํ นึกประวัติศาสตร์
และศาสนา รวมทั้งผ่านความเจ็บปวดร่ วมกับสังคมอันเนื่องมาจากความไม่เป็ นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ในสังคมและของพี่นอ้ งของตน “ ..... จุดเปลี่ยนสําคัญของปั ญญาชนมลายูภายในประเทศคือช่วงของ
พีเอ็นฯ ยุคนี้”
การต่อสู ้ของกลุ่มพีเอ็นวายสะท้อนให้เห็นพลังทางสังคมใหม่และกลุ่มชนชั้นนําใหม่อีกกลุ่ม
หนึ่งที่ผา่ นระบบการศึกษาในสายสามัญและมีโลกทัศน์ในทางโลกซึ่ งกําลังเติบโตขึ้น ในช่วง 30 ปี ที่
ผ่านมา ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มทางสังคมแบบดังกล่าวเริ่ มสะท้อนให้เห็นจากความเข้มแข็ง
ในการต่อสู ้กบั รัฐในการประท้วงที่มสั ยิดกลางปั ตตานีในปี พ .ศ. 2518 การประท้วงเรื่ องสิ ทธิ ในการ
แต่งกายแบบมุสลิมะฮใช้ผา้ คลุมผมของนักศึกษาวิทยาลัยครู ยะลาที่มสั ยิดกลางจังหวัดยะลาในปี พ .ศ.
253186 และการประท้วงกรณี มสั ยิดกรื อเซะในช่วงปี พ.ศ. 2533 กระแสการต่อสู ้ดงั กล่าวชี้ให้เห็นการ
ก่อรู ปของปั ญญาชนชนชั้นกลางใหม่ที่มีความเป็ นตัวของตัวเอง ต้องการความยุติธรรมในการปกป้ อง
รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เน้นแนวทางการต่อสู ้ที่สันติ และถูกกฏหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตนเอง
ต้องการในบริ บทการพัฒนาสังคมในโลกสมัยใหม่ การพัฒนาการของคนกลุ่มนี้จะกลายเป็ นฐานของ
ชนชั้นนําที่เป็ นสายทางโลก (secular elites) พวกเขาจะเข้าไปมีบทบาทอยูใ่ นระบบราชการไทยใน
ส่ วนภูมิภาค กลายเป็ นบุคลากรในการปกครองท้องที่ องค์ กรการปกครองท้องถิ่นและนักการเมืองใ น
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การสัมภาษณ์อิสกันดา ธํารงทรัพย์ อดีตแกนนําของกลุ่มพีเอ็นวาย
การประท้วงของนักศึกษาวิทยาลัยครุ ยะลาและประชาชนที่หน้ามัสยิดกลาง จังหวัดยะลาในวันที่ 11-12 กุมพาพันธ์ และ 23 กุมพา
พันธ์ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2531 มีผรู ้ ่ วมประชุมมากกว่า 18,000 คน นับเป็ นการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อให้นกั ศึกษาสตรี มุสลิมมีสิทธิ แต่งกาย
ตามหลักศาสนาอิสลามไปเรี ยนได้ กระทรวงศึกษาธิ การรับเรื่ องร้องเรี ยนทั้งหมด จึงมีการสลายการชุมนุม แต่การต่อสู ้ยดึ เยื้อมา
จนกระทัง่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 กรมการปกครองมีคาํ สัง่ อนุญาตให้สตรี มุสลิมถ่ายรู ปสวมฮิญาบทําบัตรประชาชนได้ และใน
วันที่ 12 มิถุ นายน 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จึงอนุมตั ิให้ขา้ ราชการสตรี มุสลิมถ่ายรู ปที่มีผา้ คลุมศีรษะติดบัตรประจําตัว
ข้าราชการได้ ทั้งหมดนี้เป็ นการต่อสู้ของชนชั้นกลางมุสลิมที่มีการศึกษาในวงการต่างๆ ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและระบบ
ราชการ ดูใน สุ วตั น์ จามจุรี และกอง บรรณาธิการเฉพาะกิจ , 18 ปี ฮิญาบ บันทึกประวัติศาสตร์ พ .ศ. 2521-ก.ค. 2539, กลุ่มกรี นกรุ๊ ป
หาดใหญ่, 2539.
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ระบบรัฐสภา รวมทั้งผูน้ าํ ทางสังคมในระดับหมู่บา้ น ละแวกบ้าน คนกลุ่มนี้จะมีลกั ษณะต่างจากชน
ชั้นนําทางศาสนา (religious elites) ซึ่ งเป็ นบุคลากรที่ถูกสร้างให้เป็ นฐานทางสถาบันและระบบ
การศึกษาในสายจิตวิญญาณ เป็ นผูน้ าํ ศาสนาในท้องถิ่น เช่นอิหม่ามในชุมชนและเจ๊ะครู สอนโรงเรี ยน
ตาดีกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู สอนศาสนาหรื ออุสตาซในระบบโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
ขยายตัวออกไปอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษของพัฒนาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ควรพิจารณาด้วยก็
คือเส้นทางการปรับตัวแ ละผสมผสานทางสถาบันที่มีผลต่อการสร้างความคิดของคน แม้วา่ ระบบ
การศึกษาและโครงสร้างอํานาจจะมีแนวโน้มการสร้างคนออกมาสองกลุ่มใหญ่ที่ค่อนข้างแยกจากกัน
และชุดความคิดที่ไม่เหมือนกันคือ กลุ่มหนึ่งเป็ นชนชั้นนําทางศาสนาที่เติบโตมาจากสายการศึกษา
ศาสนาและระบบโรงเรี ยนปอเนาะหรื อโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งผูท้ ี่จบการศึกษามา
จากต่างประเทศในสายศาสนา กับบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผูท้ ี่จบการศึกษาสายสามัญจากโรงเรี ยน
ประถมศึกษา โรงเรี ยนสามัญศึกษาของรัฐ โรงเรี ยนอาชีวะ วิทยาลัยครู
(มหาวิทยาลัยราชภัฎใน
ปัจจุบนั ) และมหาวิทยาลัยที่สอน สาขาวิชาการในทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ คนกลุ่มหลังนี้จะกลายเป็ นผูน้ าํ ในทางโลก (modernists) เช่นข้าราชการ นัก
ธุ รกิจและนักการเมืองดังที่กล่าวไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือโครงสร้างดังกล่าวมีการ
ไหวตัวและพลวั ต จนกระทัง่ เกิด “การปรับตัวผสมผสาน ” ขึ้นในกระบวนการนี้ดว้ ยเช่นกัน ใน
กระบวนการนี้ มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ งเป็ นผูท้ ี่จบทั้งการศึกษาสายศาสนาและสายสามัญผสมกันโดยผ่าน
การศึกษาจากระบบโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (หรื อโรงเรี ยนปอเนาะดั้งเดิมที่สอบเทียบวิชา
สายสามัญผ่านการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) เมื่อได้วฒ
ุ ิการศึกษาทั้งสายศาสนา (เช่นชั้น 7 หรื อชั้น
10 ในสายศาสนา) และวุฒิการศึกษาสายสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยม 6) คนกลุ่มนี้
ได้เข้าไปเรี ยนต่อมหาวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยาลัยครู ) ทําให้ได้วฒ
ุ ิการศึกษาทั้งสา ย
ศาสนาและสายสามัญ ซึ่ งก็มีผลทําให้พวกเขาสามารถมีบทบาทและทํางานได้ท้ งั สองสายคือสาย
ศาสนาและสายทางโลก มีจิตสํานึกอิสลามทางจิตวิญญาณแต่ก็ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวติ ในทางโลกด้วย
เช่นกันในขอบเขตของหลักการศาสนา การผสมผสานดังกล่าวเป็ นลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของ
สังคมมุสลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปั จจุบนั ซึ่ งทําให้การแยกความเป็ นศาสนา และความเป็ น
ทางโลก (secularization) ดูจะเป็ นเรื่ องยากในหลายกรณี
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สรุ ปพัฒนาการมาตรการทีร่ ัฐไทยใช้ การผสมกลมกลืนโครงสร้ างรัฐและระบบการศึกษาปัตตานี
พ.ศ. 2445
พ.ศ. 2446
พ.ศ. 2464
พ.ศ. 2465
พ.ศ. 2477
พ.ศ. 2478
พ.ศ. 2488

พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2502

พ.ศ.2504

พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2508

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

การประกาศ “ข้อบังคับสําหรับปกครองบริ เวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ น “วาระสุ ดท้ายของระบบ
สุลต่าน” และจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจในดินแดนปั ตตานี
การตราข้อบังคับวิธีพิจารณาในศาสนาอิสลาม โดยให้พระยาเมืองเลือกอุลามาอฺ ซ่ ึงมาจากโต๊ะฮายีที่รอบรู ้คมั ภีร์
กุรอานในเมืองนั้นไม่นอ้ ยกว่า 6 คน มาเป็ นโต๊ะกาลีพิจารณาคดีแพ่งแบบอิสลาม
การประกาศใช้บงั คับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคประถมภาคบังคับ
เกิดการลุกขึ้นสู ้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐไปปิ ดโรงเรี ยนสอนศาสนาทําให้เกิดการลุกขึ้นต่อต้านที่ บ้านนํ้าใส อําเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
ตั้งโรงเรี ยนฝึ กหัดครู (ยะลา) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ใช้หลักสู ตรฝึ กหัดครู ช้ นั ต้น ปี ที่ 1-2 นักเรี ยน ป.5 เป็ น
ปี ที่ 1 นักเรี ยน ป.6 เป็ นปี ที่ 2 และมีหลักสู ตรประถมเกษตรกรรม
เมื่อพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ 5-6 ว่าด้วยครอบครัวและมรดกใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ตุลาคมในปี นี้
ข้อบังคับสําหรับใช้ปกครองบริ เวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคงใช้ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และสตูลอยูต่ ามเดิม
รัฐบาลออกพระราชกําหนดศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลามด้วยการเอาใจผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม มอบตําแหน่งเป็ นทางการให้
และเพื่อปฏิเสธมะไฮยิดดินกับพรรคพวก ผลจากกฎหมายดังกล่าวทําให้เกิดสํานักจุฬาราชมนตรี วิทยาลัยอิสลาม
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลาม กฎหมายยังให้กระทรวงมหาดไทยดําเนิ นการแต่งตั้งอิหม่ามและ
สมาชิ กกรรมการมัสยิด
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์ บังคับให้โรงเรี ยนเอกชนทุกแห่ งจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิ การ และหลักสู ตร
ต้องเป็ นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิ การ
โรงเรี ยนช่างไม้ปัตตานี ขยายชั้นเรี ยนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนการช่าง ชั้นประโยคอาชี วะชั้นสู ง หลักสู ตร 3 ปี รับ
นักเรี ยนที่จบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายสามัญ เปลี่ยนชื่ อ เป็ น "โรงเรี ยนการ
ช่างปัตตานี" และเปลี่ยนหลักสู ตรใหม่โดยเปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายอาชี พ
โครงการปรับปรุ งระบบการศึกษาปอเนาะ กระทรวงศึกษาธิ การมีหน้าที่รับผิดชอบจดทะเบียนโรงเรี ยนปอเนาะ
ทั้งหมด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพื้นที่ท้ งั หมดถูกรวมกันเป็ นเขตการศึกษาที่ 2 มีศูนย์กลางการศึกษาและวิจยั อยู่
ที่จงั หวัดยะลา มีหน้าที่สอดใส่ หลักสู ตรสามัญเข้าไปในโรงเรี ยนปอเนาะ
กรมการฝึ กหัดครู ประกาศยกฐานะโรงเรี ยนฝึ กหัดครู เป็ นวิทยาลัยครู ยะลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2506
มติคณะรัฐมนตรี ให้โรงเรี ยนปอเนาะที่ข้ ึนทะเบียนแล้ว แปรสภาพเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม ให้
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน ให้มีหลักสู ตรการสอน มีช้ นั เรี ยน มีระยะจบการศึกษาที่แน่นอน และให้
เปิ ดการสอนวิชาสามัญด้วย โดยทางราชการจะช่วยเหลือส่ งเสริ มด้วยการให้เงินอุดหนุน ส่ งครู ไปช่วยสอนวิชา
สามัญและผ่อนปรนในเรื่ องคุณสมบัติบางประการ โดยไม่ตอ้ งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์ พ.ศ. 2497
อย่างเคร่ งครัด
มติคณะรัฐมนตรี เร่ งรัดให้มีการแปรสภาพโรงเรี ยนปอเนาะเป็ นโรงเรี ยนราษฏร์ สอนศาสนาอิสลาม ให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2514
รัฐบาลเริ่ มจํากัดการลงทะเบียนเพิ่มโรงเรี ยนปอเนาะและบังคับให้โรงเรี ยนปอเนาะสอนภาษาไทย โรงเรี ยนที่ยอม
สมัครใจเปลี่ยนหลักสู ตรจะเรี ยกชื่ อใหม่วา่ “โรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลาม”
มีโรงเรี ยนปอเนาะปิ ดตัวเอง 104 แห่ง เพื่อประท้วงรัฐไทย ในกระบวนการนี้ เป็ นการจุดกระแสการก่อตัวของ
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาอีก
12 มีนาคม 2511 มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ข้ ึ น
คณะอาจารย์และนักศึกษาชุดแรกก็ได้ยา้ ยมาที่ศูนย์ปัตตานี ตําบลรู สะมีแล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโควต้าให้นกั เรี ยนมลายูมุสลิมได้รับการเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งผ่านการสอบ
คัดเลือกปกติ มีการให้ทุนการศึกษา 1,000 บาทต่อนักเรี ยน 16 คน/ปี
โรงเรี ยนปอเนาะทั้งหมด 463 โรงเรี ยน ยอมลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิ การ
มติคณะรัฐมนตรี เร่ งรัดให้มีการแปรสภาพปอเนาะให้เสร็ จสิ้ น
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มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอน 48 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2518 ฉบับพิเศษเรื่ อง “พระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู ” ให้วิทยาลัยครู ทว่ั ประเทศ (รวมทั้งวิทยาลัยครู ยะลา) สามารถเปิ ดสอนได้ถึงระดับปริ ญญาตรี
ออกพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
เปลี่ยนชื่ อโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุน และส่ งเสริ มโรงเรี ยนเอกชนที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งเปิ ดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานโรงเรี ยนเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่เปิ ดสอนวิชาศาสนา
อิสลามและวิชาสามัญ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในภาคใต้เริ่ มได้รับการรับรองมาตรฐานประกาศนี ยบัตรการศึกษาสายศาสนา
จากสถาบันการศึกษาทางศาสนาชั้นสู งประเทศตะวันออกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4ก. “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครู ยะลา จึงมี
นามใหม่ “สถาบันราชภัฏยะลา” ซึ่ งทําให้สถาบันสามารถเปิ ดสอนในระดับที่สูงกว่าปริ ญญาตรี ได้
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อส่ งเสริ มให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็ นสถาบัน
สังคม
ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ พ.ศ. 2548
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แผนผังการพัฒนากลุ่มชนชั้นนําทางโลก (Secular Elites)
พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
(2464)

โรงเรี ยนประถมศึกษาใน
ระดับหมู่บา้ น

โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ระดับอําเภอและจังหวัด

โรงเรี ยนอาชีวศึกษา
(2500-2)

วิทยาลัยครู ยะลา
(2506)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(2511)

ชนชั้นนํา
ทางโลก
Secular elites

โควต้ากระทรวงมหาดไทย
เข้ามหาวิทยาลัย (2513)

ม. รามคําแหง
(2514)
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แผนผังการพัฒนากลุ่มชนชั้นนําทางศาสนา (Religious Elites)
ระบบการศึกษาอิสลาม
แบบเก่าจากเมกกะ
(มัสยิดอัล-ฮารอม)
โต๊ะครุ หรื อ
อุลามาอฺ

ระบบการศึกษาอิสลาม
แบบดั้งเดิม โรงเรี ยนปอเนาะ

อิหม่าม
โรงเรี ยนราษฎร์สอน
ศาสนาอิสลาม
(2508)
สถาบันการศึกษา
อิสลามใน
ต่างประเทศ

อุสตาซ
ครู สอนศาสนา

สถาบันศึกษา
ปอเนาะ
(2547)

โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
(2526)

สถาบันการศึกษา
ศาสนา

ชนชั้นนําทางศาสนา
Religious Elites
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ลักษณะเส้นทางพัฒนาการทางความคิดของกลุ่มคนสามกลุ่มดังกล่าวเป็ นที่มาของระบบชน
ชั้นนําที่เป็ นโครงสร้า งอํานาจในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงสร้างดังกล่าวยังเป็ นที่มาของ
ความคิดความเชื่อที่ฝังลึกในคนแต่ละกลุ่มในลักษณะของ habitus ซึ่ งทําให้การมองโลกและพื้นฐาน
แห่งสามัญสํานึกของคนแต่ละกลุ่มซึ่ งอาจจะมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ สิ่ งที่น่าสนใจก็คือ คน
กลุ่มที่อยูค่ ร่ อมระหว่างสองสายความคิด (สายศาสนาและสายทางโลก secular-Islamicists) ที่เรี ยกว่า
อิสลามนิยมที่มีความสัมพันธ์กบั โลกนิยม ซึ่ งกําลังจะกลายเป็ นกลุ่มคนส่ วนใหญ่ที่อาจจะมาจากสาย
ศาสนาผสมกับสายสามัญในโรงเรี ยนเอกชนฯหรื อปอเนาะ หรื ออาจจะมีที่มาจากคนที่มาจากสายทาง
โลก (modernists) ซึ่ งมีการปรับตัวพัฒนาการแนวคิดในทางศาสนาโดยที่ไม่ได้มาสายศาสนาโดยตรง
แต่คนกลุ่มนี้จะเป็ นพลังอํานาจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะประกอบขึ้นเป็ นชนชั้นกลาง
ส่ วนใหญ่ ในพื้นที่ สิ่ งที่สาํ คัญก็คือคนกลุ่มดังกล่าวเป็ นที่มาแห่งการเปลี่ยนความคิดและโครงสร้าง
อํานาจ ในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ชนชั้นนําที่มีการศึกษา ชนชั้นกลางและกลุ่มผูน้ าํ
ท้องถิ่นที่จะกล่าวถึงในตอนต่อไปเป็ นคนในสามกลุ่มดังกล่าว

Secular Education

Religious Education

สถาบันการศึกษาในทางโลก

สถาบันการศึกษาทางศาสนา

Mixed

ผสมกัน
Non-Islamists

Islamists

ไม่เป็ นอิสลามนิยม

อิสลามนิยม

Ethno-Islamists

อิสลามนิยมทีเ่ น้ นชาติพนั ธุ์

Secular-Islamicists

อิสลามนิยมที่สมั พันธ์กบั โลกนิยม

Modernists

โลกนิยม
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บทที่ 3
โครงสร้ างอํานาจในยุคใหม่ และความหลากหลายทัศนะต่ อการกระจายอํานาจ
ชนชั้นนําและโครงสร้ างอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากบทที่ผา่ นมา เราจะเห็นได้วา่ โครงสร้างสังคมของปั ตตานี ยะลา นราธิ วาสถูกกําหนดโดย
การต่อสู้ขดั แย้งในประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของการเป็ นรัฐปัตตานีและเจ็ดหัวเมืองก่อนถูกผนวก
เป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐสยามตามสนธิ สัญญาอังกฤษ-สยามในปี พ.ศ. 245287 จุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่
สําคัญของโครงสร้างอํานาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและมีผลต่อพัฒนาการทางการเมืองของ
ปั ตตานีในช่วงหลัง การวิเคราะห์โครงสร้างชนชั้นนําของสังคมมลายูปัตตานีอย่างเป็ นระบบเป็ นงาน
ของ Wan Kadir bin Che Man (W. K. Che Man) 88 และสุ รินทร์ พิศสุ วรรณ 89 โดยเฉพาะอย่างยิง่
คําอธิ บายของ Che Man ทําให้เรามองเห็นภาพเชิงประจักษ์ของโครงสร้างอํานาจและสัมพันธภาพ
ทางอํานาจในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคหลังอย่างชัดเจนที่สุดแม้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่จะอยู่
ในช่วงทศวรรษ 1980 ดังนั้น ภาพโดยทัว่ ไปที่มองเห็นก็คือสังคมมลายูปัตตานี สามารถรักษาลักษณะ
พิเศษทางด้านประเพณี และสถาบันของตนเอาไว้ได้ ทั้งๆที่มีความพยายามอย่างมากโดยรัฐไทยที่จะ
ทําให้เกิดการผสมกลมกลืน แต่ปัตตานีก็ยงั คงให้ความสําคัญกับผูน้ าํ มุสลิมของตนเอง ผูน้ าํ เหล่านี้
อาจจะแบ่งออกได้เป็ นสามประเภทคือ ผูน้ าํ เก่าตามประเพณี ผูน้ าํ สายทางโลก และผูน้ าํ ศาสนา
ชนชั้นนําตามประเพณี ของปั ตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เป็ นกลุ่มผูท้ ี่
สื บเชื้อสายมาจากชนชั้นสู ง สมาชิกสื บเชื้อสายมาจากรายาหรื อเจ้าเมืองซึ่ งสื บเชื้อสายมาจากผูท้ ี่เคย
ถูกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลไทยให้เป็ นผูน้ าํ ในสมัยเจ็ดหัวเมื องมลายูระหว่างปี พ .ศ. 2359-2449 ผูน้ าํ ใน
ขณะนั้นคือรายาหรื อเจ้า 29 คน ประกอบไปด้วย 7 คนในปัตตานี 5 คนในยะหริ่ ง 4 คนในรามัน 4 คน
ในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูน้ าํ กลุ่มนี้เป็ นต้นสายตระกูลของชน
88

87

ลําดับความเป็ นมากระบวนการผนวกปั ตตานี เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐสยามก็คือ ในปี พ .ศ. 2329 อาณาจักรปั ตตานี ทาํ สงครามกับสยาม
และตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมทางการเมืองของ สยามในระบบแบบอธิ ราช หรื อประเทศราช ในปี พ.ศ. 2359 ปั ตตานี ถูกแบ่งเป็ นเจ็ดหัว
เมืองคือ ปัตตานี หนองจิก รามัน ระแงะ สายบุรี ยะลาและยะหริ่ ง ในปี พ.ศ. 2444 สยามรวมเจ็ดหัวเมืองปั ตตานี เป็ นหน่วยการบริ หารที่
เรี ยกว่าบริ เวณเจ็ดหัวเมือง อยูใ่ ต้การควบคุมของข้าหลวงบริ เวณ ซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ปี พ .ศ. 2449 เจ็ดหัวเมืองถูก
จัดรู ปแบบรัฐใหม่เป็ นมณฑลเรี ยกว่ามณฑลปั ตตานี อันประกอบด้วยสี่ จงั หวัดคือปั ตตานี บางนรา สายบุรี และยะลา ต่อมาในปี พ .ศ.
2452 สยามกับอังกฤษลงนามสนธิ สญ
ั ญา Anglo-Siamese Treaty 1909 .ในเดือนพฤษภาคม ทําให้ อํานาจของอาณาจักรปั ตตานี เดิมถูก
ควบคุมโดยสิ้นเชิงจากสยามโดยการรับรองของอังกฤษ
88
การวิจยั เรื่ องชนชั้นนําที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสําหรับโครงสร้างผูน้ าํ ในจังหวัดชายแดนใต้เป็ นงานวิทยานิ พนธ์สองฉบับซึ่ง
ผูเ้ ขียนทําการวิจยั เชิงประจักษ์และได้สมั ภาษณ์ผนู้ าํ ฝ่ ายต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง รวมทั้งพูดคุยกับผูน้ าํ ของขบวนการก่อการร้ายแยก
ดินแดนด้วยตนเอง โปรดดูใน Wan Kadir bin Che Man (Waekarday Jehmae), Muslim Elites and Politics in Southern Thailand, A
thesis submitted for the degree of Master of Social Science, Universiti Sains Malaysia, January 1987; W.K. Che Man, Muslim
Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand, Singapore: Oxford University Press, 1990.
89
Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay-Muslims of Southern Thailand, A thesis for the degree
of Doctor of Philosophy in the subject of Political Science and Middle Eastern Studies, Harvard University, June 1982.
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ชั้นสู งในปั ตตานีในยุคร่ วมสมัย หลังจากเจ้ามลายูถูกเ ข้าแทนที่ดว้ ยผูว้ า่ ราชการไทยพุทธและระบบ
การเมืองแบบโลกิยะในแบบที่แยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนต้นศตวรรษที่ยสี่ ิ บ แต่ในขณะ
นั้นชนชั้นสู งมลายูยงั คงมีบทบาทนําในโครงสร้างและพลังทางการเมืองของท้องถิ่น พวกเขายังเป็ น
ผูน้ าํ ในขบวนการต่อต้านรัฐบาลไทยในยุคแรกเพราะต้องการที่ จะเรี ยกร้องอํานาจคืนมา แต่พวกเขา
ประสบความล้มเหลวในการเมืองและสู ญเสี ยอํานาจทางเศรษฐกิจไปในจํานวนมาก ชนชั้นนําเก่า
จํานวนมากหนีไปลี้ภยั การเมืองอยูก่ บั ญาติพี่นอ้ งของตนที่ยงั คงอยูใ่ นประเทศเพื่อนบ้านมลายา กล่าว
ในอีกแง่หนึ่ง ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ฐานทรัพยากรทางการเมือง ของชนชั้นนํา ชนชั้นสู งหรื อผูน้ าํ ตาม
ประเพณี ของมลายูปัตตานีสูญเสี ยฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไม่มีอาํ นาจ ความมัง่ คัง่ และ
บารมีเหมือนที่เคยเป็ น นอกจากนี้ ชนชั้นสู งบางสายก็ยงั แสดงความจงรักภักดีต่อรัฐไทย ตัวอย่างเช่น
กลุ่มที่วงั ยะหริ่ งของจังหวัดปั ตตานี ดังนั้น นักวิชาการบางคนมีความเห็นว่าชนชั้นสู งตระกูลผูน้ าํ ตาม
ประเพณี ของมลายูจึงไม่ได้รับการยอมรับจากชาวมลายูมุสลิมให้เป็ นผูน้ าํ ที่มีความชอบธรรม กลุ่มชน
ชั้นสู งตระกูลเก่านี้ในปั จจุบนั บางส่ วนก็ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองเป็ นผูแ้ ทนราษฏรในระบบ
รัฐสภา ความล้มเหลวของผู ้ นําทางการเมืองในระบบรัฐสภายิง่ สะท้อนภาพความล้มเหลวของชนชั้น
นําตามประเพณี และสายที่ยดึ มัน่ ในทางโลก ดังที่จะอธิ บายให้เห็นต่อไป
ชนชั้นนําอีกกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญคือชนชั้นนําสายที่ยดึ ถือแนวทางที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาหรื อ
สายแนวคิดในทางโลก (secular elite) ในสังคมมลายูมุส ลิม 90 ผูน้ าํ กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
รัฐบาลที่เป็ นคนมุสลิมท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นครู ในโรงเรี ยน กํานันผูใ้ หญ่บา้ น ในปั จจุบนั ยังมีกลุ่มผูน้ าํ
สายการปกครองส่ วนท้องถิ่นเช่น นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล (อบต.) สมาชิกและนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล พวกข้าราชการ
ระดับล่างที่เป็ นคนท้องถิ่นได้รับสถานภาพเป็ นชนชั้นนําเพราะพวกเขาเป็ นสมาชิกขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ระบบราชการในท้องถิ่น และพวกเขามีรายได้หรื อสามารถสะสมความมัง่ คัง่ ใน
ระดับที่มากพอสมควร ชนชั้นนํากลุ่มนี้มีเชื้อสายมลายู และผ่านระบบการศึกษาแบบไทยทําให้
ชาวบ้านโดยทัว่ ไปที่พดู ภาษาไทยไม่ได้ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือและคําแนะนําในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและการปกครอง เป็ นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลาสิ บปี นับตั้งแต่ปี 25202530 เป็ นต้นมา บทบาทของคนมุสลิมในระบบราชการของท้องถิ่ นมีมากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้มีส่วน
ร่ วมมากขึ้นในกิจกรรมทางศาสนาและชุมชน ในขณะที่ชื่อเสี ยง การยอมรับของชนชั้นนําทางศาสนา
เริ่ มจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถเพิ่มระดับการควบคุมที่มีต่อสถาบันที่สาํ คัญ 2 องค์กรของคน
มลายูมุสลิมคือ”โรงเรี ยนปอเนาะและมัสยิด ” แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารการวิเคราะห์ชนชั้นนําในช่วง
ต้นทศวรรษปี พ.ศ. 2530 ยังระบุวา่ ข้าราชการที่เป็ นคนมลายูมุสลิมยังไม่สามารถมีอิทธิ พลต่อสังคม
ได้มากเท่ากับชนชั้นนําทางศาสนาเพราะพวกเขามักจะถูกมองจากคนมลายูบางส่ วนว่าเป็ นข้าราชการ
89
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เราอาจจะเรี ยกกลุ่มนี้ วา่ สายความคิดสมัยใหม่ในทางโลกหรื อ Modernists ดูในบทที่ 2
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รับใช้รัฐบาลและปกป้ องผลประโยชน์ของรัฐบาล คนพวกนี้ อาจถูกเรี ยกจากคนท้องถิ่นว่า “โต๊ะนา”
หรื อ “พวกนาย”ที่มาปกครองตน 91 นอกจากนี้ยงั มีคนกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็ นนักธุ รกิจเชื้อสาย
มลายูซ่ ึ งแสดงบทบาทเป็ นพ่อค้าคนกลาง พ่อค้า และผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ก็ยงั อาจถูกจัดให้เป็ นส่ วน
หนึ่งของชนชั้นนําในสายทางโลกเนื่องจากมีส ถานภาพความเป็ นวิชาชีพและความมัง่ คัง่ คนกลุ่ม
เล็กๆเหล่านี้ ในปั จจุบนั อาจจะมีจาํ นวนมากขึ้น และอาจจะมีบทบาทนําในทางการเมืองเศรษฐกิจได้
ต่อไปหากมีการจัดโครงสร้างอํานาจทางสถาบันให้เหมาะสม
บทบาทของผูน้ าํ ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเป็ นบทบาทที่น่าสนใจมากในโครงสร้างอํา นาจ
ท้องถิ่น ชนชั้นนํากลุ่มนี้เป็ นคนที่ผา่ นการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญมิใช่สายศาสนา เราจึงอาจจะ
เรี ยกได้วา่ เป็ นผูน้ าํ ในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนํากลุ่มดังกล่าวมีบทบาทมากขึ้นในการเมือง การ
ปกครองและการบริ หารในปั จจุบนั จากข้อมูลกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในปี 2550 จังหวัด
ปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาสมีองค์กรการปกครองท้องถิ่นซึ่ งประกอบด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
จํานวน 3 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 29 แห่งและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล 230 แห่ง รวมทั้งหมดในสามจังหวัดมีองค์กรปกครองท้องถิ่นรวม 267 องค์กร ปั ตตานี
เป็ นจังหวัดที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นมากที่สุดคือ 114 องค์กร รองลงมาคือนราธิ วาส 89 องค์กร
และยะลา 64 องค์กร 92 ถ้านับเฉพาะผูน้ าํ สู งสุ ดขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปั จจุบนั จึงมีจาํ นวน 267
คน คนกลุ่มดังกล่าวเป็ นผูม้ ีบทบาทมากในแต่ละพื้นที่นบั ตั้งแต่ตาํ บล อําเภอและ ระดับจังหวัด แต่เมื่อ
ดูที่โครงสร้างทั้งหมด พิจารณาจากแต่ละตําบลมีนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล 1 คน และรองนายก
ฯอีก 2 คน รวมเป็ น 3 คน ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริ หารฯรวมกันเป็ น 2 คน ใน
หนึ่ง อบต. จะมีผนู ้ าํ ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง 5 คน ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ปัจจุบนั มีผนู ้ าํ
ระดับตําบลรวมแล้วประมาณ 1,150 คน เมื่อรวมกับผูน้ าํ ระดับเทศบาลทั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร ซึ่ งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาและรอง
ประธานสภาเทศบาลทุกระดับตามเงื่อนไขกฎหมาย อีกจํานวน 176 คน ผูน้ าํ ท้องถิ่นที่มาจากก าร
เลือกตั้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีถึง 1,326 คน
90
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ตามปกติ คําว่าโต๊ะนา ใช้เรี ยกข้าราชการที่เป็ นคนไทยพุทธโดยทัว่ ไป แต่จากการสัมภาษณ์คนท้องถิ่นปั ตตานี คํานี้ ถูกใช้เรี ยกคน
มลายูที่ไปเป็ นข้าราชการด้วย
92
ข้อมูลจากรายงานของส่ วนวิจยั และพัฒนาระบบรู ปแบบและโครงสร้าง สํานักพัฒนาระบบ รู ปแบบและโครงสร้าง กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550
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จังหวัด
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

อบจ.
1
1
1
3

โครงสร้ างการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
0
1
11
1
1
6
0
2
12
1
4
29

อบต.
101
55
74
230

รวม
114
64
89
267

ส่วนวิจยั และพัฒนาระบบรู ปแบบและโครงสร้าง
สํานักพัฒนาระบบ รู ปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
18 มกราคม 2550
องค์กรปกครองท้องถิ�นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 18 มกราคม 2550)
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1

0

2

0

ปัตตานี

อบจ

ยะลา

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

นราธิวาส

เทศบาลตําบล

อบต

นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มผูน้ าํ การปกครองท้องที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ในกลุ่มนี้ เป็ นผูน้ าํ ดั้งเดิมที่ต้งั มาตั้งแต่ พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เมื่อดูจากโครงสร้างหมู่บา้ นทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีกาํ นันจํานวน 235 คน และผูใ้ หญ่บา้ น 1384 คน ถ้ารวมเอาแพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ จํานวนรวมของผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองท้องที่
1619 คน แต่ถา้ รวมกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและผูช้ ่วยฯ เข้าด้วยกัน ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองท้องที่ในจังหวัด
ปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส จะเป็ นจํานวนมากถึง 7,902 คน
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ข้ อมูลสถิติจํานวนกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านรายจังหวัด

กํานัน

แพทย์ ประจํา

ผู้ช่วย

ผู้ช่วย

ตําบล

ผู้ใหญ่ บ้าน

ผู้ใหญ่ บ้าน
ฝ่ ายรักษา
ความสงบ

สารวัตร
กํานัน

ผู้ใหญ่ บ้าน

ฝ่ ายปกครอง

รวม

จังหวัด

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

ปัตตานี

103

5

549

26

68

10

222

6

1099

65

974

0

3015

112

3127

ยะลา

62

0

315

6

51

2

106

5

693

27

647

0

1874

40

1914

นราธิวาส

63

2

481

7

83

2

178

6

1091

32

914

2

2810

51

2861

228

7

1345

39

202

14

506

17

2883

124

2535

2

7699

203

7902

แหล่งข้อมูล: สํานักบริ หารการปกครองท้องที่ ส่วนบริ หารงานกํานันผูใ้ หญ่บา้ น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2551

สังคมมลายูมีลกั ษณะพิเศษตรงที่เป็ นชุมชนที่เกาะติดกันอย่างแน่นเหนียวมีความใกล้ชิดกัน
มาก กิจกรรมส่ วนมากจะเกี่ยวข้องกับมัสยิดและโรงเรี ยนปอเนาะ ดังนั้นทุกแง่ทุกมุมของสังคม จะมี
การให้ความสําคัญต่อเรื่ องกิจกรรม ทางศาสนาและมักจะเกี่ยวข้องกับชนชั้นนําทางศาสนา ชนชั้นนํา
ทางศาสนายังอาจจะถูกแบ่งไปเป็ นสามประเภท คือสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สมาชิกของคณะกรรมการมัสยิด และครู สอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจังหวัดประกอบด้วย 15
คนซึ่ งเป็ นสมาชิกที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมา รวมทั้งหม ดประมาณ 45 คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้า
นับรวมสงขลาและสตูลด้วยอีก 30 คนจะรวมกันได้ 75 คน
ข้อมูลจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส ในปี พ.ศ. 2550 มี
โต๊ะอิหม่ามจํานวนรวมกันทั้งสิ้ น 1,731 คน ประกอบด้วยโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดปั ตตานี 647 คน
จังหวัดยะลา 463 คนและจังหวัดนราธิ วาส 621 คน ส่ วนครู สอนศาสนาซึ่ งประกอบด้วยโต๊ะครู
อุสตาซและเจ๊ะครู ตาดีกามีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 8,685 คน ในจํานวนนี้ถา้ นับเฉพาะอุสตาซจะมีจาํ นวน
3,723 คน
กลุ่มชนชั้นนําทั้งทางศาสนาและทางโลกดังกล่าวข้างต้น มีจาํ นวนมากและจะเป็ นกําลัง ของ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางการเมืองและการสร้างรู ปแบบการปกครองการบริ หารในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป
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จํานวนอุสตาซและครูตาดีกาในสามจังหวัดภาคใต้
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันปอเนาะ

ปั ตตานี
เขต 1
เขต 2
751
376
264
360

โรงเรี ยนตาดีกา
รวม

794
1,809

จังหวัดและเขต

1,037
1,773

เขต 1
180
248

ยะลา
เขต 2
250
142

เขต 3
72
7

นราธิวาส
เขต 1
เขต 2
619
329
35
90

689
1,117

554
946

139
218

1,029
1,683

720
1,139

แหล่งข้อมูล: เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาส ปี พ.ศ. 2550
ความคิดเห็นเกีย่ วกับรู ปแบบการปกครองท้องถิ่น: พลวัตทางความคิด
หลังจากวิเคราะห์โครงสร้างอํานาจชนชั้นนํากลุ่มต่างๆแล้ว คําถามที่สาํ คัญก็คือชนชั้นนํา
เหล่านี้ และประชาชนทัว่ ไปมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจการปกครอง
ท้องถิ่นที่จะให้ทอ้ งถิ่นมีอาํ นาจมากขึ้น หรื อจะให้โครงสร้า งเป็ นเช่นเดิม ข้อมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปและชนชั้นนําในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับรู ปแบบที่เหมาะสมใน
การกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สะท้อนให้เห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสถานการณ์ความรุ นแร ง การสํารวจความเห็น
ครั้งแรกระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม พ .ศ. 2548 จากกลุ่มตัวอย่าง 1.200 คนรวมทั้งข้าราชการ
และประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ เมื่อแยกดูเฉพาะกลุ่มประชาชนทัว่ ไป 874 คน ผลปรากฏว่า
คําถามความคิดเห็นว่ารู ปแบบการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่ คนจํานวนมาก
ประมาณร้อยละ 41.4 ยังเห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีอยูแ่ ล้วแต่ปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม ส่ วนผูท้ ี่เห็นว่าควรมีการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมี
อยูร่ ้อยละ 27.2 และผูท้ ี่เห็นว่าควรมีเขตปกครองพิเศษทางกา รเมืองมีอยูร่ ้อยละ 11.2 นอกจากนี้ยงั มีผู้
ที่เห็นว่าควรปกครองแบบมหานครแบบกรุ งเทพมหานครจํานวน ร้อยละ 3.4 ข้อมูลจากการสํารวจ
ครั้งแรกนี้มีนยั สําคัญที่น่าพิจารณาอยูส่ องประการคือ ประการแรก ในช่วงปี
2548 คนจํานวนที่
ค่อนข้างมากยังยอมรับว่าการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบเดิมยังใช้การได้ถา้ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น แต่นยั อีกด้านหนึ่ง ควรสังเกตด้วยว่าคนกลุ่มที่มีความเห็นว่า
ควรจัดรู ปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม (27.2) การปกครองพิเศษทางการเมือง (11.2) และ
รู ปแบบมหานคร (3.4) เมื่อรวมกันก็มีจาํ นวนไม่น้ อยเช่นเดียวกัน ยิง่ ถ้ามองว่าทัศนะดังกล่าวจัดอยูใ่ น
ประเภทหรื อกลุ่มเดียวกันที่เรี ยกว่าสนับสนุนการปกครองแบบพิเศษของท้องถิ่นเหมือนกัน คนกลุ่มนี้
รวมกันได้มากถึงร้อยละ 41.8 ก็นบั ได้วา่ มีจาํ นวนมากในสัดส่ วนใกล้เคียงกันกับกลุ่มสนับสนุนรู ป
แบบเดิม โดยที่กลุ่มที่สนับสนุ นรู ปแบบเดิมมีจาํ นวนมากกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (กลุ่มเห็นรู ป
แบบเดิมกับกลุ่มที่สนับสนุนแบบผูว้ า่ ซี อีโอซึ่ งถือเป็ นแบบเดียวกัน รวมกันได้ร้อยละ 42.9) ทําให้เรา
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ได้ขอ้ สรุ ปเบื้องต้นในขณะนั้นว่าความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดในเรื่ องรู ปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ซ่ ึ งมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่าง
กันมาก ฝ่ ายที่เห็นด้วยกับการพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้วทั้งแบบการปกครองท้องถิ่นและ
ผูว้ า่ ซี อีโอมีมากกว่าเพียงเล็กน้อย ส่ วนพวกที่สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงในรู ปแบบพิเศษแบบต่างๆก็ มี
อยูไ่ ม่นอ้ ยในจํานวนและสัดส่ วนใกล้เคียงกัน ทัศนะทั้งสองฝ่ ายจึงถือว่ากํ้ากึ่งกันมากจนอาจจะถือได้
ว่ามีจาํ นวนมากพอๆกันก็ได้
รู ปแบบการปกครองแบบใดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดในการแก้ ปัญหาความไม่ สงบในปัจจุบัน (2548)

จากการศึกษาดังกล่าว ประเด็นที่น่าสนใจตามมาก็คือ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก
ระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมในเรื่ องรู ปแบบการปกครองซึ่ งสะท้อนความหมายสองประการที่
จะต้องนํามาพิจารณา ประการแรกแสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วในกลุ่มคนที่สนับสนุนการปกครอง
ท้องถิ่นในรู ปแบบเดิมนั้นมีคนพุทธอยูด่ ว้ ยเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย (ข้อมูลแสดงว่าร้อยละ 27.9 ของคน
ทั้งหมดที่สนับสนุนการปกครองท้องถิ่นแบบเดิมคือคนไทยพุทธ ) และในกลุ่ มคนที่สนับสนุนการ
ปกครองแบบพิเศษในทางวัฒนธรรมส่ วนมากก็จะเป็ นคนมุสลิมด้วย กล่าวคือร้อยละ 95.4 ส่ วนกลุ่ม
คนที่สนับสนุนการปกครองพิเศษทางการเมืองร้อยละ 83 เป็ นคนมุสลิมเช่นกัน ถ้าพิจารณาว่าคนพุทธ
เป็ นคนส่ วนน้อยในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ การที่คนไทยพุทธเป็ นจํานวนม ากไม่เห็นด้วยกับ
การปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองที่การเสนอแนวทางรู ปแบบปกครองพิเศษเป็ น “การ
คุกคาม” ต่อคนส่ วนนี้และอาจจะได้รับการต่อต้านอย่างหนักหน่วงในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ถ้าเรามาพิจารณาว่าคนส่ วนใหญ่ของประเทศคือคนไทยพุทธ ผลสะเทือนของการต่อต้า นอาจรุ นแรง
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และมีผลต่อการดําเนินการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้เกิดความมัน่ คง ยัง่ ยืนและสมานฉันท์ กล่าว
ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลชี้ให้เห็นด้วยว่าในกลุ่มคนมุสลิมแม้วา่ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยที่สนับสนุนการ
ปกครองในรู ปแบบพิเศษดังที่กล่าวไปแล้ว แต่ถา้ กลับมาดูเฉพาะในกลุ่มผูท้ ี่เห็
นว่าควรใช้การ
ปกครองแบบเดิมอยูแ่ ต่วา่ ปฏิรูปให้ดีข้ ึน ก็มีจาํ นวนมากถึงร้อยละ 72.1 ที่เป็ นคนมุสลิม แสดงให้เห็น
ว่ามีคนมุสลิมจํานวนไม่นอ้ ยเช่นกันที่สนับสนุนการปกครองในรู ปแบบเดิม จากนี้ก็จะนําไปสู่
ข้อสังเกตประการที่สองก็คือ แม้วา่ โดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโน้มที่คนมุสลิ
มและคนพุทธมี
ความเห็นต่างกันในเรื่ องการปกครองท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาดูในกลุ่มคนมุสลิม ดังข้อมูลที่ได้เสนอ
ไปแล้วแสดงว่า มีความแตกต่างหลากหลายในทัศนะเรื่ องการปกครองท้องถิ่นเช่นกันแม้แต่ในกลุ่ม
คนมุสลิมด้วยกันเอง (ตรงข้ามกับคนพุทธที่ค่อนข้างเอกภาพว่าไม่เห็นด้ วยกับการใช้รูปแบบการ
ปกครองพิเศษ ) ในกลุ่มคนมุสลิมจํานวนไม่นอ้ ยเห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครองแบบเดิมแต่
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จํานวนไม่นอ้ ยเช่นกันเห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม มี
บางส่ วนก็ยงั มองว่าควรใช้รูปแบบการปกครองพิเศษทางการเมือง หรื อการปกครองแบบมห านคร
ความแตกต่างหลากหลายเช่นนี้ทาํ ให้ตอ้ งพิจารณาว่าหากเสนอการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นในแบบใดก็จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างกันแม้ในกลุ่มคนมุสลิมด้วยกันเอง
กลุ่มศาสนากับทัศนะต่อรูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุด
ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน Crosstabulation

กลุ่มศาสนา อิสลาม
พุทธ
Total

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

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุด
ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน
เป็นเขตการปก
ใช้รูปแบบเดิม
ครองพิเศษด้าน
ใช้ระบบผู้ว่า แต่ปรับปรุงการ
วัฒนธรรม
ให้เป็นมหานคร
ซีอีโอ
บริหารงาน
อื�น ๆ
12
227
28
261
19
95.4%
93.3%
92.3%
72.1%
90.5%
2
11
1
101
2
4.6%
6.7%
7.7%
27.9%
9.5%
30
21
238
13
362
100.0%
100.0%
100.0%
100.0% 100.0%

ไม่ระบุ
103
92.0%
9
8.0%
112
100%

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้ยง่ิ เด่นชัดมากในกลุ่มชนชั้นนํา ในการสํารวจความคิดเห็นครั้ งที่
2 จากที่ประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่ องการปกครองท้องถิ่นของผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นระดับ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต .) และผูน้ าํ ศาสนาระดับอิหม่าม โต๊ะครู อุสตาซและผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 264 คน จาก 32 อําเภอในจังหวัดปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาสเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ปี พ .ศ. 2549 (ประมาณ 1 ปี หลังจากครั้งแรก ) ผูว้ จิ ยั ได้
สอบถามความคิดเห็นในเรื่ องรู ปแบบการปกครองท้องถิ่นโดยระบุให้มีตวั เลือกที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นในแง่ที่
ให้เลือกระหว่างรู ปแบบเดิมแต่ปรับปรุ งให้สมบูรณ์มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น รู ปแบบพิเศษตามกฎหมายการ
ปกครองท้องถิ่นเดิมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เช่นการปกครองแบบกรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา และ

Total
732
83.8%
142
16.2%
874
100%
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รู ปแบบพิเศษในแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่นการปกครองเขตพิเศษเขตปกครองตนเอง หรื อการใช้
สภาชูรอแบบอิสลามเพื่อเลือกผูน้ าํ เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด สิ่ งที่พบก็คือมีความคิดเห็นที่ แตกต่างกัน
อย่างมากระหว่างผูน้ าํ ทางโลก (secular leaders) และผูน้ าํ ทางศาสนา (religious leaders) หรื อผูน้ าํ ทาง
คุณธรรมภูมิปัญญา ในกลุ่มนายกฯ อบต. นั้น ร้อยละ 45.3 เห็นว่าควรใช้รูปแบบเดิม ร้อยละ 42.1 เห็น
ว่าควรใช้รูปแบบพิเศษแบบกรุ งเทพมหานครหรื อพัทยา และอีกร้อยละ 7.4 เห็นว่าควรใช้รูปแบบ
พิเศษอื่นๆ แต่ทศั นะของกลุ่มผูน้ าํ ศาสนาจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือร้อยละ 12.1 เห็นว่า
ควรใช้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบเดิม ร้อยละ
60.4 เห็นว่าควรใช้รูปแบบพิเศษแบบ
กรุ งเทพมหานครหรื อพัทยา และอีกร้อยละ 23.5 มีความเห็นว่าควรใช้รูปแบ บพิเศษอื่นๆเช่นสภาชูรอ
เลือกผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อใช้การปกครองพิเศษที่แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
ทัศนะเรื่องรูปแบบการปกครองเปรียบเทียบผู้นํา อบต กับผู้นําศาสนา (ร้อยละในกลุ่ม)
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ผู้นําศาสนา

ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นในครั้งที่ 3 ดําเนินการในระหว่างเดือนเมษายน พ .ศ. 2550
ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับ ปั ญหาความยุติธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผูน้ าํ ดังกล่าวซึ่ งเลือกมาจากพื้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานีและนราธิ วาส
ประมาณ 200 คน ได้มีการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดใน
สถานการณ์ปัจจุบนั จากผูต้ อบประมาณ 155 คนปรากฏว่า ร้อยละ 27.7 เห็นว่าควร เป็ นเขตการ
ปกครองพิเศษทางการเมือง ส่ วนผูน้ าํ ร้อยละ 27.7 เช่นกันเห็นว่าควรเป็ นรู ปแบบการปกครองพิเศษ
ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีเพียงร้อยละ 12 เห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครองแบบเดิมแต่
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ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จะเห็นได้วา่ ข้อมูลในการสํารวจครั้งล่าสุ ดในปี พ .ศ. 2550 ใน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ความรุ นแรงในพื้นที่มีระดับสู งขึ้น ทัศนะชนชั้นนําการปกครองท้องถิ่นก็มี
ความโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นในแบบพิเศษมากขึ้นอย่างชัดเจน อาจจะ
กล่าวได้วา่ ถ้านับรวมทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยกับการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษในทางกา รเมืองและใน
รู ปแบบพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมแล้วกลุ่มนี้มีสูงมากถึงร้อยละ 74.1 ซึ่ งนับได้วา่ สู ง
มากกว่าผูท้ ี่เห็นด้วยกับรู ปแบบเดิมซึ่ งมีเพียงร้อยละ12.9 เท่านั้น
ในการสํารวจความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่ 4) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับรู ปแบบการ
ปกครองของประชาชนทัว่ ไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่างเดือนมิถุนายน- สิ งหาคมปี
พ.ศ. 2551 จากจํานวนตัวอย่าง 2,965 คน พบว่าร้อยละ 40.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรใช้
รู ปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบเดิม ร้อยละ 16.5 เห็นว่าควรใช้เขตการปกครองพิเศษด้านเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ส่ วนอีกร้อยละ 9.3 เห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครองพิเศษ เมื่อรวมทั้งสองเอากลุ่มที่
เห็นว่าควรใช้การปกครองแบบพิเศษไม่วา่ จะในรู ปแบบใดๆก็ตาม จะเห็นได้วา่ มีผเู ้ ห็นด้วยรวมกันถึง
ร้อยละ 38 ส่ วนผูท้ ี่ยงั ไม่มีความเห็นหรื อไม่แสดงความคิดเห็นมีจาํ นวนสู งถึง ร้อยละ 32.2 ในที่น้ ี
อาจจะสรุ ปได้วา่ ความคิดเห็นส่ วนใหญ่ของประชาชนโดยทัว่ ไปจะกํ้ากึ่งกันระหว่างรู ปแบบการ
ปกครองแบบเดิมที่มีอยูก่ บั รู ปแบบการปกครองแบบพิเศษ แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตด้วยว่ามีกลุ่มตัวอย่าง
อีกจํานวนไม่นอ้ ยที่ยงั ไม่ตดั สิ นใจแน่นอยว่าการปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกับพื้ นที่แห่งนี้
เมื่อแยกระหว่างผูต้ อบที่เป็ นมุสลิมและพุทธ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนมุสลิมร้อยละ 57 เห็นด้วยกับ
รู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบเดิม อีกร้อยละ 40 เห็นด้วยกับการปกครองแบบพิเศษ ในกลุ่ม
ผูต้ อบที่เป็ นคนพุทธ ร้อยละ 84.3 หรื อส่ วนมากที่สุดเห็นว่าควรใช้รูปแบ บการปกครองท้องถิ่นใน
แบบเดิม ประมาณร้อยละ 11 ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนพุทธเห็นด้วยกับการปกครองแบบพิเศษ

รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ�นแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุด
ในการแก้ปัญหาความไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน (2551)

Missing
รวมผู้ตอบ

การปกครองท้องถิ�นแบบพิเศษ
เขตปกครองพิเศษด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระบบผู้ว่าซีอีโอ
ใช้รูปแบบเดิม
รวม
ไม่ตอบ

ความถี�
277
488
44
1202
2011
954
2965

ร้อยละ ร้อยละที�นับจริง ร้อยละสะสม
13.8
9.3
13.8
24.3
38.0
16.5
2.2
40.2
1.5
40.5
59.8
100.0
67.8
100.0
32.2
100.0
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ศาสนากัาบนาจการปกครองท้
รู ปแบบการปกตรองแบบใดที
่ในการแก้
ปัญหาความไม่
งบในปั
จจุบัน ในปัจจุบั
ุ ดในการแก้
สนากับรูปแบบการกระจายอํ
องถิ�นแบบใดที�ท่านคิดว่าเ่ หมาะสมที
เหมาะสมที�สุดส
ปัญหาความไม่
สงบที�เกิดขึ�นสในจั
งหวัดชายแดนภาคใต้
รูปแบบการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ�นแบบใดที�ท่านคิดว่าเหมาะสมที�สุดในการแก้ปัญหาค
วามไม่สงบที�เกิดขึ�นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน
การปกครองท้องถิ�น
เขตปกครองพิเศษ
แบบพิเศษ
ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระบบผู้ว่าซีอีโอ รูปแบบเดิม
ศาสนา อิสลาม
จํานวน
260
464
34
1027
% ในกลุ่มศาสนา
14.6%
26.0%
1.9%
57.5%
พุทธและอื�นๆ จํานวน
11
10
8
156
% ในกลุ่มศาสนา
5.9%
5.4%
4.3%
84.3%
รวม
จํานวน
271
474
42
1183
% ในกลุ่มศาสนา
24.1%
2.1%
60.1%
13.8%

รวม
1785
100.0%
185
100.0%
1970
100.0%

กล่าวโดยสรุ ป ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูน้ าํ
ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงให้เห็นว่า แม้ความคิดเห็นโดยทัว่ ไ ปยังมีความแตกต่างกันว่า
จะใช้รูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะดังกล่าว ความคิดเห็นก็มีความ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไป สิ่ งที่น่าสังเกตก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้าง
สนับสนุนให้มีรูปแบบการปกครองในรู ปแบบพิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ และในทางสังคม
วัฒนธรรม ในกลุ่มผูน้ าํ ส่ วนประชาชนทัว่ ไปความคิดเห็นยังค่อนข้างกํ้า กึ่งกันระหว่างรู ปแบบพิเศษ
กับรู ปแบบเดิม กล่าวได้วา่ เมื่อสถานการณ์ความรุ นแรงเปลี่ยนไปในทางที่มีระดับความรุ นแรงสู งขึ้น
หรื อสถานการณ์ดูเหมือนเลวลงในช่วงปี พ.ศ. 2550 ดังนั้นแนวโน้มความคิ ดไปในทางสนับสนุนการ
ปกครองแบบพิเศษก็เริ่ มเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นและผูน้ าํ ทาง
ศาสนา แม้ในรายละเอียดคนทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน คือผูน้ าํ ศาสนาจะเห็นด้วยกับการ
ปกครองพิเศษมากกว่า รายละเอียดความคิดที่ต่างกันสะท้อนให้เห็นในการศึกษามิติดา้ นลึกที่จะกล่าว
ในตอนต่อไป
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บทที่ 4
การกระจายอํานาจแบบพิเศษและผสมผสาน: มิติทหี่ ลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มิติที่หลากหลายในรู ปแบบการปกครองและการบริ หารท้องถิ่นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สะท้อนให้เห็นจากทัศนะของกลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ทางศาสนา และผูน้ าํ ทางสังคมหลายกลุ่ม
สิ่ งที่แสดงออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเรื่ องอัตลักษณ์และความแตกต่างทางศาสนาและชาติพนั ธุ์ที่
รัฐมักจะกดทับ ปิ ดกั้นและแย่งชิงไปจากท้องถิ่น ปั ญหายังรวมไปถึงความพยายามจะทําให้เกิดความ
ผสมกลมกลืนโดยละเลยปั ญหาความยุติธรรมที่ประชาชนและชนชั้นนํา
ควรจะได้รับในแง่การ
แสดงออกซึ่ งอัตลักษณ์หรื อตัวตน ปั ญหานี้สืบเนื่องมาจากการคลี่คลายประวัติศาสตร์ ของโครงสร้าง
อํานาจในปั ตตานีที่กล่าวไว้ในบทที่ผา่ นมา การกดทับ กีดกันและแย่งชิงอัตลักษณ์เป็ นการบัน่ ทอน
อํานาจ ความชอบธรรมและบ่อนทําลายการพัฒนาศักยภาพของชนชั้นนําในท้องถิ่นซึ่ งผลที่ตามมาคือ
มันได้กลายเป็ นการลดทอนอํานาจการควบคุมของสังคมไปด้วย ปั จจัยดังกล่าวยังส่ งผลต่อการ
ขยายตัวและลุกลามของความขัดแย้งที่เกิดในปั จจุบนั ที่สาํ คัญยิง่ ไปกว่านั้น พัฒนาการทางการเมือง
ในช่วงทศวรรษที่ 2520-2530 ที่เป็ นการขยายสถาบันประชาธิ ปไตยและการเลื อกตั้งทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นกลับไม่ได้ช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ในทางตรงกันข้าม ระบบการ
เลือกตั้งที่มีปัญหาภายในยิง่ มีผลกระทบในการเร่ งความอ่อนแอและก่อให้เกิดความแตกต่างและ
แตกแยกภายในกลุ่มชนชั้นนํามากยิง่ ขึ้น ตัวแบบที่ถูกเสนอขึ้นมา รวมทั้ งทัศนะต่างๆของผูน้ าํ กลุ่ม
ต่างๆชี้ให้เห็นความเป็ นไปได้ของการประสานกันระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองท้องถิ่น และชนชั้น
นําทางศาสนา รวมทั้งผูน้ าํ ตามธรรมชาติ กลไกแบบใหม่จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อฟื้ นคืนอํานาจของ
สังคมและฟื้ นอํานาจทางสัญลักษณ์ของสังคมที่มีท้งั คุณธรรมและการเปิ
ดโอกาสให้มีส่วนร่ วม
นับเป็ นข้อเสนอแห่งการผสมผสานความต้องการของทุกฝ่ ายเพื่อนําไปสู่ พฒั นาการทางการเมืองและ
การบริ หารท้องถิ่นที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม
นอกจากนี้แล้ว การจัดการรู ปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับลักษณะท้องถิ่นที่
มีอตั ลักษณ์ทา งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ยงั เป็ นการตอบโต้โจทย์ใหญ่ในเรื่ องการแก้ปัญหา
“ความรู ้สึกไม่เป็ นธรรมและความไม่ยตุ ิธรรม ” ที่ชนชั้นนําท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกว่า
ถูกกระทําจากรัฐมาเป็ นเวลายาวนานของประวัติศาสตร์ ปัตตานี การแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ ีน่าจะเป็ นการ
ช่วยลดเงื่อนไขความรุ นแรงที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยูด่ ว้ ย
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การปกครองการบริหารทีย่ อมรับอัตลักษณ์และความแตกต่ าง
“......... ปั ญหาภาคใต้มนั เป็ นปั ญหาเรื่ องการปกครองหรื อไม่ สําหรับผม ผมมีความเชื่อใน
ส่ วนตัวว่า ใช่ แล้วทําไมรัฐถึงต้องใช้อาํ นาจอาญาสิ ทธิ์ ตรงนั้นเข้ามาจัดการวิถีชีวิ ตของประชาชน ผม
มองว่าโดยทัว่ ไปคนในสังคมไทยมองว่าคนที่มีอาํ นาจคือคนที่มีบุญวาสนา ซึ่ งมันขัดแย้งกับความคิด
ของตะวันตก ไทยไม่เคยตรวจสอบอํานาจตรงนั้นเลย ผลก็คือ มอบอํานาจอาญาสิ ทธิ์ ให้กบั รัฐ รัฐมี
สิ ทธิ์ ที่จะจัดการ เพราะฉะนั้นรัฐมีความ ชอบธรรมที่จะจัดการกับวิถีชีวติ ของประชาชนทุกส่ วน ถาม
ว่าตรงนั้น รัฐบาลไทยรู ้สึกว่าจะคุน้ ชินกับการจัดการระบบระเบียบให้กบั ชีวติ ประชาชน การปกครอง
ที่มนั มีอยูม่ นั ไม่เอื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู ้สึกว่าการปกครองที่มนั เป็ นอยู่ มันไม่ได้เอื้อ
ประโยชน์หรื อไม่ได้เอื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ผมมี
ความรู ้สึกว่ารัฐค่อน ข้า งที่จะคับแคบ โดยเฉพาะการที่ การเมืองไทย อันดับแรกรัฐก็จะต้องเปิ ดกว้าง
ยอมรับความแตกต่าง รัฐต้องเปิ ดกว้างยอมรับความแตกต่าง ปั ญหาคือรัฐคือคนไทยพุทธ และ
นโยบายทหารไม่ค่อยเปิ ดกว้าง ไม่ค่อยยอมรับความแตกต่าง ................ “ 93
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจากการประชุมระดมความคิดเห็นและสัมภาษณ์ชนชั้นนํา
และประชาชนกลุ่มต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้งในระหว่างปี 2548-2550 สะท้อนให้เห็น
ประเด็นที่สาํ คัญก่อนที่จะเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาอํานาจและการเมืองการปกครอง ในพื้นที่ก็คือ
ปั ญหาอัตลักษณ์ ซึ่ งเชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์ที่เห็นถึงความอยุติธรรม สิ่ งที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่
ที่เป็ นปัญหา จะเกี่ยว พัน กับ ประเด็นปั ญหาทาง ศาสนาและวัฒนธรรม ในเรื่ องนี้ผนู้ าํ และปัญญาชน
จํานวนหนึ่งมองว่าสิ่ ง ที่รัฐทําหลายอย่าง “...... เป็ นทฤษฎีทาํ ลาย ....” ปรากฏการณ์ที่เห็นในอดีต
ประมาณ 50 ปี ที่แล้ว ก็คือประชาชนในพื้นที่มกั จะต่อต้านไม่ให้ลูกหลานเรี ยนสายสามัญสู งๆ แต่กลับ
สนับสนุนให้ลูกหลาน เรี ยนแต่ปอเนาะ เพราะพวกเขา ไม่ตอ้ งการให้คนท้องถิ่น รับราชการเพราะเขา
ถือว่าถ้าเรี ยน หนังสื อสาย สามัญสู งจะ เข้า รับราชการ เพราะ ฉะนั้นรัฐจึงมีนโยบายให้มีมุสลิมรับ
ราชการสู งๆ แล้วก็พยายามที่จะดึงผูน้ าํ หรื อลูกผูน้ าํ มาเข้าเรี ยน แต่ปรากฏว่าคนพื้นที่ที่เข้ารับราชการ
มักจะมีลกั ษณะส่ วนตัวที่ “..... อ่อนแอเรื่ องศาสนา ....” สิ่ งที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนที่
รับตําแหน่งหน้าที่ใหญ่ทา งราชการในอดีต เสี ยฐานะทางศาสนาและอ่อนแอทางศาสนา ซึ่ งทําให้คน
ส่ วนใหญ่ ไม่ยอมรับ ในขณะที่ผนู ้ าํ ทางศาสนาหรื อ อุลามาอฺ ซึ่ งเป็ น ผูน้ าํ ที่ ยงั มีบทบาททางสังคม
ดังนั้นในเรื่ องวัฒนธรรมภาษา พวกเขารู ้สึก ว่าสู ญเสี ย ทําให้เข้าใจว่ารัฐมีนโยบายที่จะกลมกลืน ที่จะ
ทําลายศาสนาของพวกเขา
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ความคิดเห็นของนักวิชาการท้องถิ่นผูห้ นึ่ ง จากบันทึกการประชุมสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอธิ การบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00
น.
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สภาพดังกล่าวทําให้มีการตีความว่าสัญลักษณ์ที่ซ่อนเร้นอยูก่ ็คือ นโยบายผสมกลมกลืน
ชาตินิยม ของรัฐเป็ นการ ทําลายศาสนาอิสลาม การที่ รัฐมีนโยบายผสมก ลมกลืน และมีนโยบายให้
มุสลิมรับราชการสู งๆแล้วพยายามที่จะดึงผูน้ าํ ดึงลูกผูน้ าํ เข้ามา แต่ปรากฏว่าคน (มุสลิม) ที่รับราชการ
อ่อนเรื่ องทางศาสนา ชาวบ้าน จึงสะท้อนความรู ้สึกออกมาว่า “ ... เขารู ้สึก เขาเข้าใจ ว่ารัฐมีนโยบาย
กลมกลืน ที่จะทําลายศาสนาของพวกเขา ..........” ทัศนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาษามาลายูเป็ นภาษา
ที่แสดงความเป็ นตัวตนของ คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงความเป็ นเชื้ อชาติที่ พวกเขา
ต้องการรักษาไว้ ถ้าจะดําเนินการที่จะให้เด็กพูดภาษาไทยเก่ง อาจจะต้องทํา แบบคู่ขนาน กล่าวคือ
จะต้องมีนโยบายที่เด่นชัดที่จะอนุรักษ์สนับสนุนภาษาท้องถิ่นแล้วดําเนินการทางนโยบายอื่นๆให้ เด็ก
พูดไทยเก่งแล้วยังสามารถพูดภาษามาลายูได้ แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้ นไม่เป็ นแบบนั้น “ ........ รัฐจะ
ทําลายวัฒนธรรมของเขา ภาษาของเขา อัตลักษณ์ของเขา ยิง่ เรื่ องประวัติศาสตร์ (ก็ยงิ่ ) สับสน .........”
ในความซับซ้อนของ “ความรู ้สึก ” ดังกล่าว สิ่ งที่จะต้องพิจารณาก็คือ ความต่อเนื่องเชื่อมโยง
กันของปั จจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมมลายู ประชาชนเข้าใจว่ารัฐพยายามที่จะบิดเบือน เป็ นเรื่ อง
ของการผสมกลมกลืนหรื อ Assimilation และเชื่อว่า รัฐต้องการที่จะทําลายประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ข้อที่สาํ คัญที่สุดคือเรื่ องทางศาสนา “ความรู ้สึกว่าถูกทําลายความรู ้สึก ความรู ้สึกว่าเขาถูก
ทําลายด้านศาสนา ………. สิ่ งเหล่านี้ ทั้งหมดเป็ นความรู ้สึกว่าเขาถูกทําลาย .... ” ดังนั้น ในแง่ของ
ประชาชนนั้นสิ่ งที่สาํ คัญก็คือความรู ้สึกใน เรื่ องของศาสนา ซึ่ งผสมกับประเด็นเรื่ องเชื้อชาติหรื อชาติ
พันธุ์ ทําให้เกิด ความพยายามที่จะปกป้ องสิ่ งที่สูงส่ งใน ทางศาสนา โดยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันใน
กระบวนการนี้ ดั งจะเห็นได้ชดั จากการมองว่าประชาชนในสามจังหวัดจํานวนไม่นอ้ ยมีความรู ้สึกว่า
ต้องการ “ ......... ปกป้ องสิ่ งสู งสุ ดในศาสนา สติปัญญา เกียรติ ศักดิ์ศรี แผ่นดิน เผ่าพันธุ์ ชีวติ ก็ตอ้ ง
ปกป้ อง แต่สิ่งสู งส่ งที่ตอ้ งปกป้ องคือศาสนา .......”
“ ........... เพื่อศาสนา ประชาชนใ นพื้นที่มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยนิ ยอมที่จะสละ
ทั้งหมดเพื่อปกป้ องศาสนา เรื่ องนี้เกี่ยวข้องกับอบายมุขด้วย ......... ถ้าคุณผลิตสิ่ งชัว่ ร้ายอบายมุขต่างๆ
เป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายในสังคม ถ้าคุณไม่ตอ้ งการต่อต้านสิ่ งชัว่ ร้าย คุณไม่เกลียดมันแสดงว่าคุณไม่มีความ
ศรัทธา มันเสี่ ยง ... แต่มุสลิมจะรุ นแรงกว่า เขาต้องต่อต้าน .............”
จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการเชื่อมโยงปั ญหาอัตลักษณ์ไปสู่ ความผิดพลาดอื่นๆเช่น
การพัฒนา
สมัยใหม่ที่ลม้ เหลว โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีอบายมุข และความล้มเหลวของการปกครองท้องถิ่นเป็ น
ผลพวงมาจากคนที่เล่นการเมือง ในระบบกลับเป็ นพวกที่ ยังหวังที่จะกอบโก ยสิ่ งที่ พวกเขาต้องการ
ต้องการเอาเงินกลับ พวกนี้ “.... ยังเล่นการเมืองต้องเอาเงินกลับ ” ปั จจัย ดังกล่าวทําให้ ง่ายต่อการที่ จะ
ปลุกระดม ต่อต้านระบบ พวกเขายอมรับว่า เรื่ องอุดมการณ์ ไม่มีใครรู ้วา่ เกิดได้อย่างไร แต่ ที่เห็นได้
อย่างชัดเจนก็คือถ้าเขาปลุกระดมโดยเอาชาตินิยมเข้ามา เช่นกล่าวอ้างว่า “เห็นไหมวัฒนธรรมภาษาก็
ถูกทําลาย ศาสนาถูกทําลาย เขาก็โยนบาปให้รัฐ เขาจะมาปกป้ องสิ่ งที่เขาสู ญหาย เราไม่ทราบว่า
เหตุการณ์เกิดเพราะอะไร ” การไม่ยอมรับ และไม่ส่งเสริ มอัตลักษณ์เป็ นปั จจัยในการปลุกระดม ว่า
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วัฒนธรรม ภาษาก็ถูกทําลาย ศาสนาถูกทําลาย ก็โยนบาปให้รัฐ ประเด็นที่สาํ คัญซึ่งสะท้อนให้เห็นก็
คือเกิดอํานาจเชิงสัญลักษณ์ที่มีการตีความในเรื่ องการกดทับทาง วัฒนธรรม ภาษา (ชาติพนั ธุ์ ) ศาสนา
ถูกทําลาย (ศาสนา) และชี้นาํ บอกว่าพวกเขาออกมาปกป้ องสิ่ งที่รู้สึกว่าสู ญหายไป
ตัวอย่างอี กด้านหนึ่งที่ยกขึ้นมาก็คือเรื่ องระบบการศึกษา ความคิดเห็นที่ สะท้อนออกมาจาก
ผูน้ าํ และปั ญญาชนในพื้นที่บางส่ วนก็คือครู ที่เป็ นพุทธและมุสลิมที่สอนอยูใ่ นชุมชนจะมี การแบ่งเป็ น
2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มคนที่เป็ นคนมาลายูใน ท้องถิ่น ที่ได้เป็ นข้าราชการครู ในโรงเรี ยน หรื อที่เ ป็ น
ลูกจ้างประจํา ครู อตั ราจ้าง ส่ วนอีกกลุ่ม หนึ่ง จะเป็ นกลุ่มครู เก่า กลุ่มครู ส่วนนี้มีภูมิหลังเป็ นคนต่าง
ศาสนาในโรงเรี ยนประถม แล ะส่ วนใหญ่จะมีผบู ้ ริ หารเป็ นคนต่างศาสนิก เช่นกัน ตามปกติ ทุก
โรงเรี ยนที่ต้งั อยู่มีพ้นื ฐานเดียวกัน โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากตัวแทนชา วบ้าน หัวหน้า
ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา ซึ่งอยูใ่ นชุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา
ดูแลในเรื่ องของหลักสู ตรสถานศึกษา เรื่ องของการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน ดังกล่าวไม่
แตกต่างจากโรงเรี ยนอื่นๆในอีก 70 กว่าจังหวัดทัว่ ประเทศไทย
แต่คาํ ถามก็คือ ทําไมเด็กๆโรงเรี ยนประถม ในพื้นที่น้ ี ที่จบ ป.6 จะไปเรี ยนต่อระดับมัธยม มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยค่อนข้างจะอ่อนมาก มีขอ้ สังเกตของ ปัญญาชนในท้องถิ่น ที่พบว่า ที่
จริ งแล้วในโรงเรี ยนประถมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายโรงเรี ยน มีความ ขัดแย้งกัน ภายใน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างชุ มชนมุสลิมกับโรงเรี ยน จนมีผนู ้ าํ บางคนที่อธิ บายว่า “..... ผูบ้ ริ หาร
บางครั้งก็ตีสองหน้า ……” กล่าวคือ ในที่ประชุมที่เป็ นทางการก็ พูด คุย กัน ดีกบั ทุกคน ครู ที่เป็ น คน
มุสลิมกับคุณครู ที่เป็ นครู ต่างศาสนิกก็คุยกันดี แต่พอจบจากการประชุมหรื อเลิกเรี ยนแล้ว แต่ละคนก็
แยกกลุ่มใครกลุ่มมัน ครู พุทธก็จะคุยอีกประเด็นหนึ่งซึ่ งจะเป็ น ทัศนะอีกแง่มุมหนึ่ง บางครั้งทั้งสอง
กลุ่มก็ดูเหมือนกับว่า ถ้าอยูต่ ่อหน้ากันก็พดู คุยกันดี เช่น คุยในเรื่ องของการศึกษา แต่พออยูล่ บั หลังทั้ง
สองกลุ่มก็เป็ นคนละทีมกัน แต่ละกลุ่มก็จะ “ตีสองหน้าเข้าหากัน ” นอกจากนี้ใ นบางกรณี ก็มีปัญหา
ในความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารมาคุยกับชาวบ้านที่โรงเรี ยนตอน
ประชุมก็คุยกันดี แต่พอชาวบ้านกลับไป ครู ก็ นินทา พูด ว่าชาวบ้าน ลับหลัง ทําให้เป็ นข้อสงสัยใน
ความ บริ สุทธิ์ ใจ มีการตั้งข้อสงสัยว่า การที่ บุคคลจะ มาปฏิบตั ิงานเป็ นข้ าราชการครู ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ น้ นั เป็ นการรอเพื่อที่จะย้าย กลับไปทํางานในจังหวัดของตัวเอง ถ้าครู ที่มาจากภาคใต้
ตอนบน เช่นจังหวัด สงขลา พัทลุง และนครศรี ธรรมราช (หรื อจากภาคอื่น ) จะมีลกั ษณะเช่น นี้ ใน
จํานวนไม่นอ้ ย เพราะว่าหลายคนอยูเ่ พื่อรอการโอนย้ายออกนอกพื้นที่
เมื่อเป็ นเช่นนี้ สิ่ ง ที่น่าเป็ นห่วงมาก ก็คือ คุณภาพการศึกษาเมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นที่อื่น แม้
การศึกษาสายสามัญก็ยงั อ่อนแอ ทั้งๆที่ชาวบ้านมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตอ้ งการให้
ลูกหลานตนเองมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่แข็งและมีวชิ าสามัญที่เข้มแข็ง 94 ตัวอย่างเช่นมี
93

94

ทัศนะของโต๊ะอิหม่าม จากบันทึกการเสวนากลุ่มโต๊ะอิหม่าม ในหัวข้อ “โครงการศึกษาการปกครองส่ วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มี
หลายชาติพนั ธุ์” 18 สิ งหาคม 2548 ห้องประชุมรู สะมีแล 1 โรงแรม ซี เอส ปั ตตานี อ. เมือง จ. ปั ตตานี
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การตั้งข้อสังเกตว่า โรงเรี ยนในบริ เวณสงขลายังไม่ปิดแต่โรงเรี ยนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะปิ ด
เทอมแล้ว สอบเสร็ จตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ ตอนนี้ครู จะมาปฏิบตั ิภารกิจหรื อแค่มาอยู่ มาให้
ชาวบ้านรู ้วา่ ยังไม่ปิด เพียงแต่วา่ นักเรี ยนสอบเสร็ จแล้ว นักเรี ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึง มา
โรงเรี ยนเช้าแต่วา่ ช่วงบ่าย 14.50 หรื อ 14.30 ครู จะเลิกเรี ยนเร็ วกว่าปกติต่างไปจากนักเรี ยนแถวสงขลา
และหาดใหญ่ นักเรี ยนในพื้นที่น้ ีจึง ไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อน ไม่มีเวลาได้ท่องสู ตรคูณ เวลาประมาณ
2.30 น. ครู ทุกคนก็ตอ้ งเคลียร์ ตวั เองเพื่อจะได้ไปพร้อมกัน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีความแตกต่าง
กันระหว่าง ครู คนท้องถิ่นมุสลิม ครู อตั ราจ้าง และผูบ้ ริ หารคนพุทธ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งเป็ นผูน้ าํ ชาวบ้านรู ้สึกว่า ไม่มีความจริ งใจ เปิ ดเผย ทําให้ระบบที่มีคน 2 ศาสนาอยูใ่ นระบบ
โรงเรี ยนหรื อมีครู /ผูบ้ ริ หารซึ่ งภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างจากคนท้องถิ่นประสบปั ญหา 95
การมองเรื่ องการทําลายล้างกันในเชิงวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า
“ความรุ นแรงเชิง
สัญลักษณ์ ” ซึ่ งซ่อนเร้นอยูใ่ นกระบวนการทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ผูน้ าํ ท้องถิ่นมี
ความรู ้สึกตระหนักในโครงสร้างดังกล่าวเป็ นอย่างมาก โดยพวกเขามองว่าอาจจะเป็ นไปได้วา่ ตั้งแต่
ในอดีตความสัมพันธ์ครั้งแรกเป็ นความสัมพันธ์เชิงทําลายล้าง ตั้งแต่กา้ วแรกในประวัติศาสตร์ ที่สยาม
เข้ามา ในสมัยก่อนก็เป็ น เรื่ อง ธรรมดา เพราะ ยุคสมัย ก่อนนั้นต้องทําสงคราม ดัง ที่ เรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ บอกว่าในสมัย รัตนโกสิ นทร์ ยกทัพมาตีปัตตานีซ่ ึ งเป็ นดินแดนอิสระ ความสัมพันธ์
แบบนั้นก็ดาํ เนินการต่อเนื่องมา เพราะฉะนั้น จากความไม่เป็ นธรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทํา
ให้คนในท้องถิ่นบางคนมองว่า “ ........ การทําลายล้างก็เลยเป็ นเสมือนวาระซ่อนเร้น ที่ซึมซับเข้าไป
ในความรู ้สึกของคนไทยส่ วนใหญ่ของประเทศ ตั้งแต่บดั นั้นจนถึงบัดนี้ เพียงแต่วา่ รู ปแบบการทําลาย
ล้างได้พฒั นาขึ้นมาเป็ นลําดับ ....” แต่ทว่าสาระแก่นแท้ของการทําลายไม่ได้หายไปไหน ยังคงเป็ นอยู่
เหมือนเดิม จากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ดงั กล่าวทําให้เกิดความรู ้สึกว่า การบริ หารการปกครองของ
ประเทศไทยในจั งหวัดภาคใต้ ถูกทําให้ มีปัญหามาโดยตลอด ข้อสรุ ปที่น่าสนใจของนักวิชาการ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ก็คือ “ ... คนไทยนี่ที่เรี ยนเก่งๆมีเยอะ
สอบติดระดับโลกเยอะแยะ แต่เรื่ องศิลปะการอยูร่ ่ วมกันระหว่างคนหลายชาติพนั ธุ์ ผมคิดว่าคนไทย
สอบตก ...” 96
94

95

ข้อมูลตรงกันจากปากคําของผูน้ าํ ศาสนาและนักวิชาการในท้องถิ่นว่า ความอ่อนแอของสถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยนชั้นประถมของ
รัฐมีมาตั้งแต่ก่อนปี พ .ศ. 2547 ทําให้เด็กในท้องถิ่นอ่อนในการศึกษาสายสามัญและภาษาไทย จากบันทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซ
จังหวัดนราธิ วาส ในหัวข้อ “โครงการศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ์ ” 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง
อ. เมือง จ. นราธิวาส ; จากบันทึกการประชุมนักวิชาการท้องถิ่น การสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอธิ การบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ .เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00
น.
96
ความคิดเห็นของนักวิชาการท้องถิ่น จากบันทึกการประชุมสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา 9 มีนาคม 2549 อ้างแล้ว
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โครงสร้ างระบบผู้นําท้ องถิ่นอ่ อนแอและขัดแย้ง
“.... ณ วันนี้คือการเลือกตั้งเข้ามามันเป็ นระบบค่อนข้างที่จะสกปรก ตรงที่วา่ อาจจะอยูท่ ี่ผใู ้ ช้
ก็ได้ คือต้องยอมรับว่านายก อบต. นี้คือมาจากการซื้ อเสี ยง และก็ทาํ ให้ชาวบ้านที่นี่เสื่ อมศรัทธา ส่ วน
หนึ่งที่ในเมื่อขึ้น ไปโดยที่ไม่ถูกต้องก็ตอ้ งมีการขอทุนคืน ความจริ งใจและความทุ่มเทกับชาวบ้านก็
น้อยลง ............ มันเป็ นการทําลายระบบที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้”97
ตามทัศนะของผูน้ าํ ท้องถิ่น ในปั จจุบนั โครงสร้างอํานาจท้องถิ่นมีอยู่ 3 ส่ วนคือ “องค์กรฝ่ าย
ศาสนา องค์กรฝ่ ายบริ หาร องค์กรฝ่ ายปกครอง” ทั้งสามองค์กรนี้มีความสําคัญมาก คณะกรรมการใน
หมู่บา้ นคือองค์กรหลักเหล่านี้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นหรื อหมู่บา้ น มีกาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญ
ในส่ วนของผูน้ าํ ศาสนาคือบทบาทของอิหม่าม คอเต็บ บิลาล และคณะกรรมการ 12 คน รวมทั้งหมด
15 คน ในมัสยิดไหนที่ขาดโต๊ะอิหม่ามก็ให้ชาวบ้านเสนอ ชื่อผูท้ ี่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง บทบาท
ของผูน้ าํ ศาสนาโดยหลักๆ ก็คือ มีหน้าที่ ตอ้ งดูแลในด้านความรู ้ทางศาสนาและดูแลการเป็ นอยูข่ อง
สังคมภายในหมู่บา้ น ฝ่ ายผูน้ าํ ทางศาสนามองว่าความรับผิดชอบหลักของโต๊ะอิหม่าม ก็คือ “การสร้าง
สังคม” ทําให้ประชาชนรู ้จกั การละเว้นความผิด บทบาทหลักๆของโต๊ะอิหม่าม ก็คือต้องสั่งสอนและ
อบรมด้านวิชาการ สังคมของ มุสลิม มีความหลากหลาย ในกลุ่มผูน้ าํ มีผนู ้ าํ หลายฝ่ ายทั้ง โต๊ะอิหม่าม
ผูน้ าํ ศ าสนา องค์กรปกครอง และฝ่ ายบริ หาร เช่น กํานัน และผูใ้ หญ่บา้ น แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งใน
สมัยก่อนและสมัยนี้ ผูน้ าํ จะมีความห่างกัน กล่าวคือต่างคนต่างอยู่ ฝ่ ายปกครองได้รับฟังข่าวสาร ทาง
ราชการ เมื่อมีปัญหาอะไรที่จะแก้ได้ในหมู่บา้ นก็จะดําเนินการหรื อปกปิ ดป้ องกันชุมชนจากภายน อก
หรื ออาจจะช่วยกันแก้ปัญหากับโต๊ะอิหม่าม 98
แต่ปัญหาที่ถูกเสนอขึ้นมาจากผูน้ าํ ศาสนาในชุมชนก็คือ ในขณะ นี้โต๊ะอิหม่าม มีความรู ้สึก
หนักใจที่วา่ ทําไมสังคมของมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ได้หา้ มการทําความผิด และองค์กรที่มีอาํ นาจอีก
ฝ่ ายหนึ่งคือองค์กรปกครอง ท้องถิ่นก็ ไม่สนใจ ไม่ดูแลและไม่ให้ความร่ วมมือกับโต๊ะอิหม่าม ใน
กระบวนการนี้ เมื่อถึงจุดนี้ ทําให้ฝ่ายนี้มองว่านี่ คือ ปั จจัย ที่ทาํ ให้โต๊ะอิหม่ามมีบทบาทอ่อนแอ ฝ่ าย
บริ หารที่มีอยูค่ ือ อบต. มีจุดอ่อนตรงที่ถา้ งานกิจกรรมของศาสนาหรื อปั ญหาด้านศาสนาของหมู่บา้ น
ฝ่ าย อบต. มักจะไม่ค่อยสนใจว่าจะช่วยมัสยิดอย่างไร ช่วยโรงเรี ยนตาดีกาอย่างไร เพื่อที่วา่ จะผ่อนเบา
ภาระให้โต๊ะอิหม่ามในการดูแลสัปบุรุษในหมู่บา้ น ดังนั้น ฝ่ ายศาสนาจึงเชื่อว่า องค์กรที่ดูแลที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นที่ มีภาระหนักที่สุดคือฝ่ ายศาสนา เพราะศาสนาเกี่ยวโยงกับการละเว้นการกระทําความผิด
ส่ วนฝ่ ายปกครองหรื อกํานันผูใ้ หญ่บา้ นก็ ไปดูแลความไม่สงบ ส่ วนฝ่ ายบริ หารก็ดูแล การพัฒนาใน
97

97

ความเห็นนายกอบต. แห่ งหนึ่ งจากอําเภอ เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิ วาส จากบันทึกการเสวนากลุ่มย่อยเรื่ อง “การปกครองในอุดมคติ
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) 10 ธันวาคม 2548
98
ทัศนะของอิหม่ามผูห้ นึ่ ง การสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.0015.00 น. ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรี ยล นราธิ วาส อ.เมือง จ.นราธิ วาส
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ด้านการงบประมาณ แต่วา่ 3 องค์กรดังกล่าวทําหน้าที่ ดูแลแล้วยังมีปัญหาอยู่ เพราะขาดความร่ วมมือ
จากหลายๆฝ่ าย พวกเขาจึงมองว่าฝ่ ายศาสนา รับภาระ หนักที่สุดโดยมีโต๊ะอิหม่ามในการแก้ปัญหา
ความดีและศีลธรรมในชุมชนซึ่งตอนนี้ฝ่ายศาสนามองว่าตนเองมีภาระหนักที่สุดเพราะโต๊ะอิหม่ามมี
หน้าที่แก้ปัญหาความดีและศีลธรรมในหมู่บา้ น
จุดที่น่าสนใจก็คือบทบาทของโต๊ะอิหม่าม เพราะ โต๊ะอิหม่ามต้องดู แลและการเรี ยนรู ้ของสัป
บุรุษ หรื อ ของมะมูมในหมู่บา้ น คําถามที่ตามมาก็คือ ทํา อย่างไรให้ลูกหลานเยาวชน และสัปบุรุษมี
ความรู ้ดา้ นศาสนา ให้เรี ยนรู ้หลักศาสนาที่ถูกต้อง รวมทั้งดูแลครอบครัวของสั ปบุรุษ โดยโต๊ะอิหม่าม
ต้องรับผิดชอบในครอบครัวเหล่านี้ ปั ญหาอีกประการก็คือใน วันปกติ การละหมาด 5 เวลา จะมีคนใน
ชุมชนมาละหมาดไม่ถึงร้อยละ 10 หรื อ 20 เท่านั้น โต๊ะอิหม่ามต้องดูแลเฉพาะวันศุกร์ อย่างเดียวที่ไป
ละหมาด และต้องดูแลในเรื่ องการละเว้นบาป การบริ หารของหมู่บา้ นในปั จจุบนั ไม่มีการเชื่อมต่อกัน
กับฝ่ ายศาสนา พวกเขายกตัวอย่างว่าในสังคม สมัยก่อนโต๊ะอิหม่าม ต้องเป็ นผูน้ าํ และผูน้ าํ ก็คืออามีร
แต่วา่ เดี๋ยวนี้คนที่จะสอ นศาสนาก็ ไม่ค่อยกล้าสอน เมื่อชาวบ้านมานัง่ ฟังแล้วจะไปกระทบกับปั ญหา
ของทางราชการ เช่นปั ญหาความมัน่ คง อิหม่ามจึง กลัวการถูกเพ่งเล็ง จากทางราชการด้วย ใน อีกด้าน
หนึ่ง อิหม่ามต้องระวังเรื่ องงบประมาณของการบริ หารมัสยิด เพราะว่าเงินซากาต เกี่ยวถึงโต๊ะอิหม่าม
การแบ่ง ซะกาตต้องแบ่งให้มสั ยิดด้วย เพื่อที่ มสั ยิดจะได้ให้กบั ครู ที่สอนตาดีกา แต่ปัจจุบนั นี้ อิหม่าม
บางแห่งไม่กล้าพูด เพราะอาจจะถูกสอบสวน ว่าโต๊ะอิหม่าม คนนี้หาเงินมาเป็ นการสนับสนุนอะไร
บางอย่างที่ผดิ กฎหมายหรื อก่อปั ญหาความมัน่ คง
นอกจากนี้ การที่ชุมชนมุสลิมในอดีตขึ้นอยูก่ บั โ ต๊ะอิหม่าม บทบาทดังกล่าวก็จะเป็ นส่ วน
หนึ่งของกลไกการควบคุมทางสังคมด้วย แต่ปัจจุบนั อิหม่ามมีอาํ นาจลดลงและอ่อนแอ โต๊ะอิหม่าม
เองอธิ บายว่าเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่า 99 “รัฐบาลทอดทิ้ง ” ตามปกติอิหม่ามมีภาระหน้าที่
ต้องดูแลคนมุสลิมทั้งหมู่บา้ นตั้งแต่เกิดจนตาย อิหม่ามยังต้องช่วยเหลืองานราชการในหมู่บา้ น เวลามี
ปั ญหาทางการก็ตอ้ งการให้โต๊ะอิหม่ามช่วยเหลือ แต่อิหม่ามได้ค่าตอบแทนเพียงแค่ 500 บาทต่อเดือน
ซึ่ งน้อยกว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น (และพระ) นอกจากนี้ การที่ทางราชการเปรี ยบเทียบอิหม่ามเหมือนพระ
นั้นเป็ นเรื่ องที่เข้าใจผิ ด อิหม่ามนอกจากจะต้องดูแลประชาชนและช่วยเหลือทางราชการแล้ว ต้อง
ประกอบอาชีพส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวด้วย จึงมีความจําเป็ นในเรื่ องเศรษฐกิจ “นี่คือการไม่ดูแล
ที่ไหนคือความจริ งใจ ” ซึ่ งโต๊ะอิหม่ามเองก็เปรี ยบเทียบตนเองกับครู ในโรงเรี ยนรัฐบาลในหมู่บา้ น
หนึ่งๆซึ่ง มีมากกว่า 5-6 คน ได้เงินเดือนๆละ 10,00-20,000 บาทต่อคน แต่ทาํ หน้าที่สอนในโรงเรี ยน
อย่างเดียว ยิง่ ไม่ตอ้ งกล่าวถึงด้านสวัสดิการของอิหม่าม รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากทางราชการอื่นๆซึ่ ง
ไม่มีเลย นอกจากนี้แล้ว กระบวนการเลือกตั้งในระบบการปกครองท้องที่เพื่อสรรหากํานันผูใ้ หญ่บา้ น
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จากบันทึกการเสวนากลุ่มโต๊ะอิหม่าม ในหัวข้อ “โครงการศึกษาการปกครองส่ วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ์ ” 18 สิ งหาคม
2548 ห้องประชุมรู สะมีแล 1 โรงแรมซีเอส ปัตตานี อ. เมือง จ. ปั ตตานี
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และการแข่งขันเลือกตั้งในการปกครองท้องถิ่น เช่นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด- ตําบล ทําให้เกิดการ
แย่งชิงอํานาจกันในระดับท้องถิ่น มีผลทําให้โครงสร้างอํานาจของสถาบันศาสนาอ่อนแอลงด้วย
เพื่อแก้ปัญหาในการปกครองและการบริ หารท้องถิ่น ข้อเสนอก็คือสร้างระบบซึ่ ง ทั้งสามฝ่ าย
คือฝ่ ายกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฝ่ าย อบต . และฝ่ ายศาสนา ต้องร่ วมมือกัน แต่ในปัจจุบนั ยัง ขาดการ
ประสานงานระหว่างทั้ง 3 ฝ่ าย ในบางชุมชนผูน้ าํ การบริ หารกับการปกครอง มักจะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ ฝ่ าย
ศาสนา ในทางที่เป็ นจริ ง ทั้ง 3 ฝ่ ายควรจะร่ วมมือกัน เพราะผูน้ าํ ศาสนาเองก็ยอมรับว่าตนเอง “....ไม่มี
พลังความสามารถ ” ที่จะไปห้ามบางสิ่ งบางอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ น ตามปกติความกล้าหาญ หรื อ
พลังต้องอยูก่ บั การปกครอง หรื อการบริ หารเป็ นส่ วนใหญ่ ในทางปฏิบตั ิจริ ง การจะห้ามสิ่ งที่ชวั่ เป็ น
ภาระที่หนัก แต่โต๊ะอิหม่ามก็ ไม่มีพลัง เพราะว่า “... ไม่มีผอู้ ยู่ เบื้องหลัง ....” อิหม่ามก็ เป็ นเพียง แค่
อิหม่าม บางครั้ง การแก้ปัญหาต้องอาศัย การปกครอง หรื อ บางครั้ง เรื่ อง ถึงระดับรัฐบาลหรื อผูน้ าํ
ระดับสู ง ปั ญหาประเด็นต่อมา ก็คือ ถ้าอิหม่ามทําหน้าที่จริ ง อาจกระทบกับงาน ของฝ่ ายปกครองและ
การบริ หารหมู่บา้ น เพราะ ว่างานของการปกครองหรื อ การบริ หารส่ วนนี้มีผลเหมือนกันที่จะกระทบ
ต่อศาสนา โต๊ะอิหม่ามจะห้าม ฝ่ ายปกครองหรื อฝ่ ายบริ หาร ไม่ได้ เหตุผลอยูท่ ี่ประเด็นทางคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากในสังคมมุสลิมถือว่าคนที่ดี อย่างน้อยก็ตอ้ งไปละหมาดวันศุกร์ แต่
ผูใ้ หญ่บา้ นบางคนไม่ค่อยชอบการไปละหมาด ถ้าโต๊ะอิหม่ามประกาศ ว่าผูใ้ หญ่ไม่ไปละหมาด แล้ว
ผูใ้ หญ่ ก็อายชาวบ้าน ผลก็คือ จะเกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ าย และเมื่อ เสร็ จ จาก คุตบะฮฺ แล้ว
นายอําเภอหรื อตํารวจก็เชิญ อิหม่ามไปสอบถามอีก นอกจากนี้ ในมัสยิด เดี๋ยวนี้ การเชิญคนมาสอนก็มี
ปั ญหา โต๊ะอิหม่าม ต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ ก่อนว่า คนที่เชิญมา เรี ยนที่ไหน จบที่ไหน จบอะไร และสอน
อะไร มี ใครรับผิดชอบ ก่อนหน้านี้ จะเชิญ ใครจะมาสอนศาสนาที่มสั ยิดก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้ตอ้ งมาแจ้ง
ก่อนล่วงหน้า
ดังที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้วา่ มีปัญหาระหว่างฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายศาสนา ปั ญหาที่มกั จะ
พูดกันก็คือโต๊ะอิหม่ามให้ไปละหมาดวันศุกร์ แล้วฝ่ ายปกครองรู ้สึกว่าไม่อยากไปเพราะว่า มีปัญหากัน
โต๊ะอิหม่ามก็จะวิจารณ์วา่ บาง ครั้ง พฤติกรรมของผูน้ าํ สังคม มักจะ “ไม่สอดคล้องกับศาสนา ”
ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ ายปกครองสังคม จะไม่ค่อยชอบไปร่ วมละหมาดที่มสั ยิด บาง ครั้ง พฤติกรรม กริ ยา
และมารยาทของผูน้ าํ สังคมนั้นชาวบ้านก็รับไม่ได้
“............ ทั้งๆที่เขาเป็ นผูน้ าํ สังคม เขาไม่ค่อยรู ้กริ ยามรรยาทหรื อประเพณี ของตัวเอง บางครั้ง
เขาทํา ตามไม่ได้ ทีน้ ีแหละประชาชนยอมรับไม่ได้ในบางสิ่ งบางอย่าง พฤติกรรมของผูน้ าํ สังคมไม่
สอดคล้องกับศาสนา ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองมักจะไม่ไปละหมาดและมรรยาททางสังคมไม่ดี ...........” 100
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ทัศนะของอิหม่ามผูห้ นึ่ ง การสานเสวนา วันที่ 14 มีนาคม 2549 ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรี ยลนราธิ วาส อ .เมือง จ.นราธิ วาส เพิ่ง
อ้าง ความเห็นของอิหม่ามท่านนี้ สอดคล้องกับทัศนะของอดีตผูน้ าํ นักศึกษากลุ่ม PNY ที่บอกว่า ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองมักจะเป็ นนัก เลงหัว
ไม้ เช่น “กํานันขี้เมา ...” เป็ นต้น จากบันทึกการสัมภาษณ์วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
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เมื่อเป็ นเช่นนี้ ปั ญหาที่สาํ คัญก็คือการขาดตัวบุคลากรหรื อขาดผูน้ าํ ที่เข้มแข็ง ขาดบุคคลที่เข้า
มาชี้นาํ ให้กบั ชุมชน นี่เป็ น ข้อจํากัดของบุคลากร ในแต่ละท้องถิ่น และเป็ น ข้อจํากัดของ การสรรหา
บุคลากรในการที่จะเข้ามาเป็ นผูน้ าํ อย่างแท้ จริ ง ในชุมชน ปั ญหาผูน้ าํ นี้ ไม่ใช่ผนู ้ าํ ตามระบบ ตาม
โครงสร้างของประชาธิ ปไตยที่มีอยู่ ในส่ วนของผูน้ าํ อย่างเช่น ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครอง กํานันผูใ้ หญ่บา้ น
หรื อบางส่ วนของ อบต . ชาวบ้าน บางคน มองว่าคนพวกนี้เป็ นแค่นกั เลือกตั้ง ไม่ใช่ผนู ้ าํ จริ งๆ
นักวิชาการท้องถิ่นบางคนจึงมองว่าโต๊ะครู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาํ นาจในการนํามากกว่าตัว
ผูน้ าํ หมู่บา้ น ไม่วา่ จะเป็ นตัวกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ศาสนาสามารถที่จะเป็ นคนที่จะชี้ความเป็ นไปของ
สังคมหรื อคนในชุมชนนั้นได้ในระดับหนึ่ง ประเด็นก็คือ ต้องมี กลไกของชุมชนจะเป็ นตัวที่จะ
ป้ องกันแก้ไข ความไม่ ถูกต้อง ตรงนั้น โต๊ะครู มีอาํ นาจในการทํามากกว่า ตัวผูน้ าํ หมู่บา้ น (กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น) เพราะฉะนั้นสิ่ งที่พวกเขาต้องการก็คือ ”...... กลไกภายในชุมชนเป็ นตัวสกัดการไม่ชอบ
มาพากล ........” 101
ภายในกลไกนี้ผนู ้ าํ ทางศาสนาควรจะมีบทบาทที่สาํ คัญแบบในสมัยก่อนที่โต๊ะ อิหม่ามเป็ น
คนดี เป็ นคนบริ สุทธิ์ สอนอะไรก็ได้ แต่เดี๋ยวนี้จะทําอะไรไม่ได้ จะทําให้ มีปัญหา จนกระทัง่ กลายเป็ น
ปัญหาใหญ่ได้ ผูน้ าํ กลุ่มโต๊ะอิหม่ามจึง เสนอว่าต้องแก้ไขปั ญหานี้ต้งั แต่ กรรมการ อิสลามประจํา
จังหวัด ซึ่ง เดี๋ยวนี้ กรรมการ อิสลามประจําจังหวัดก็ไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่ ไม่มีอาํ นาจ จะทําอ ะไร
ไม่ได้ พวกเขาจะ ทําอะไรไม่ได้เลย ส่ วนอิหม่ามก็ไม่กล้าทํา คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็
เหมือนกันเมื่อทําอะไรไปแล้วก็กระทบมีปัญหา ดังทัศนะที่วา่ 102
“..... บทบาทของอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามดูแลทั้งหมด ทั้งการสอนตาดีกา มัสยิด
และก็ประชากรอยูย่ งั ไง ทําอะไร หน้าที่ประชาชน จริ งๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงนี้อิหม่ามต้องรับผิดชอบ
แต่เดี๋ยวนี้อิหม่ามจะทําอะไรไม่ได้ จะรับผิดชอบไม่ได้ กระทบ จะสอนให้ความรู ้ก็ไม่กล้า อิหม่ามก็
ไม่กล้า กรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็ไม่กล้าแน่ ประธานก็ไม่กล้าเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ผมคิดว่าสถานการณ์นน่ั แหละ ......”
อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของผูน้ าํ ศาสนาโดยเฉพาะโต๊ะอิหม่ามก็มกั จะสวนทางกับผูน้ าํ รุ่ น
ใหม่อย่างเช่นผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะผูน้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ประเด็นที่
จะต้องพิจารณาด้วยก็คือ อบต . มีความได้เปรี ยบกว่ าผูน้ าํ เก่าตรงที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ เพราะว่าพวกเขา
ส่ วนใหญ่ “ ..... ร้อยละแปดสิ บ หนึ่ง เป็ นคนมีการศึกษา สอง มีหวั ก้าวหน้า จบปริ ญญาโทกันเยอะ
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ความคิดเห็นของนักวิชาการท้องถิ่น จากบันทึกการประชุมตึกอธิ การบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ .เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9
มีนาคม 2549, อ้างแล้ว.
102
อิหม่ามผูห้ นึ่ ง การบันทึกการสานเสวนา วันที่ 14 มีนาคม 2549 ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพิเรี ยลนราธิ วาส อ .เมือง จ.นราธิ วาส
อ้างแล้ว
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...” นอกจากนี้ อบต.ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเครื อข่ายเดียวกันหมด รู ้จกั กัน ประมาณกันว่าครึ่ งหนึ่งของ อบต .
เป็ นคนเรี ยนมหาวิทยาลัยรามคําแหงและทํากิจกรรมสมัยอยูร่ ามฯ 103
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ในองค์กรท้องถิ่นในระดับหมู่บา้ นมีองค์กร 3 ฝ่ ายที่สาํ คัญ องค์กรแรก
คือ ฝ่ ายศาสนา องค์กรที่สองคือฝ่ ายปกครอง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์กรที่สามคือ ฝ่ ายบริ หารได้แก่
อบต . เมื่อพูดคุยกันเป็ นการภายในเฉพาะฝ่ ายอุสตาส และโต๊ะอิหม่าม ฝ่ ายนี้มกั จะมองว่าการ
ประสานงานระหว่าง 3 กลุ่ม จะมีปัญหาหลายอย่าง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สอบถามความ
คิดเห็นของฝ่ ายปกครองท้องถิ่น ผูน้ าํ อบต . ซึ่ งมักจะเป็ นผูน้ าํ รุ่ นใหม่ แต่ถูกมองจากอิหม่ามและ
ผูใ้ หญ่บา้ นว่าพวกนี้เป็ นเด็ก ดังนั้น การบริ หารงาน ในห้องประชุม ฝ่ ายอื่นก็ไม่ออกความเห็น แต่เมื่อ
นอกห้องก็มาวิจารณ์กนั ลับหลัง การประสานงานกันจึงค่อนข้างจะมีปัญหา แต่ถา้ ดูตามตัวบท
กฎหมายทาง อบต. จะมีอาํ นาจในการใช้งบประมาณจัดการ งบประมาณทั้งหมด คืองบประมาณของ
อบต. แต่วา่ การดําเนินการต่าง ๆ ในหมู่บา้ นจะเป็ นอํานา จของฝ่ ายปกครอง คือ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ดังเช่นนายก อบต . ท่านหนึ่งยอมรับว่าตนเองเป็ นเด็กคนหนึ่งในสายตาของฝ่ ายปกครองกับผูน้ าํ
ศาสนาทางโต๊ะอิหม่ามเพราะว่าเป็ นลุง เป็ นอากัน การบริ หารงานต่างๆ เมื่อ อบต . เป็ นเด็กในสายตา
ของผูใ้ หญ่ท้งั สองทําให้มีปัญหาการยอมรับ งานที่
อบต . คิดจะทําค่อนข้างที่จะมีปัญหา “ ...
ผูใ้ หญ่บา้ นบอกว่าวิธีน้ ีผมจัดมาหลายรอบแล้วใช้ไม่ได้ เราจัดกีฬาแข่งขันยาเสพติด โต๊ะอิหม่ามก็จะ
บอกว่าจัดกีฬายังไงคนละหมาดอัสริ ก็ไม่มาละหมาด ….” ระบบการทํางานร่ วมกันจึงใช้ไม่ได้ผล แต่
อบต . ก็พยายามจะประสานวิธีคิดทั้ง 3 หน่วย อย่างเต็มที่ มีการประชุมเดือนละครั้ง ระหว่าง
โต๊ะอิหม่าม ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ท้องถิ่นและ อบต . แต่ดงั ที่กล่าวไปแล้วว่าเวลาเรี ยกประชุมไม่มีใคร
เสนอปัญหา หรื อเสนอวิธีการที่จะทํางานให้ได้ผลสําเร็ จออกมา พอออกจากห้องประชุมก็แสดง
ความคิดอย่างโน้นอย่างนี้ ทําอย่างโน้น ทําอย่างนี้ ปั ญหาจะเป็ นลักษณะเช่นนี้ตลอดมา
อย่างไรก็ตาม ในทางโครงสร้าง บทบาทของอบต . ก็จะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภายหลังจากปี พ .ศ. 2537 ซึ่ งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล นับตั้งแต่น้ นั ผูน้ าํ และชาวบ้านหลายคนม องว่าปัญหา เริ่ มต้นจาก “การเลือกตั้ง ” เพราะ
การเลือกตั้งนํามาซึ่ งความขัดแย้งที่ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด เกิดการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในชุมชน เดิมที
กํานันและผูใ้ หญ่บา้ น ดํารงตําแหน่งประธาน (สภาตําบล) ในจุดเริ่ มต้นของการกระจายอํานาจ อบต .
ซึ่ งเป็ นการรักษาการโดยตําแหน่ง ถ้าประธา นหรื อกํานันมีการศึกษาหรื อมีความรู ้ ปั ญหาก็ไม่เกิดขึ้น
แต่ถา้ หมู่บา้ นหรื อว่าตําบลใด กํานันไม่มีความรู ้ก็มอบหมายให้ปลัดทําแทนทุกอย่าง ประธานเพียงแค่
รอเซ็นชื่ออย่างเดียว เมื่อมีการใช้กฎหมายปกครองท้องถิ่นอย่างเต็มรู ปแล้ว การแข่งขันในระยะต่อมา
ก็ไม่จบ ทําให้เป็ นปั ญหาการไม่ยอมรับกันในชุมชน การตรวจสอบฝ่ ายบริ หารส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นการ
แกล้งกันมากกว่า การบริ หารงานหรื อว่าการประสานงานระหว่างฝ่ าย เพราะว่าเป้ าหมายทุกคนอยูท่ ี่
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อดีตผูน้ าํ นักศึกษากลุ่ม PNY จากบันทึกการสัมภาษณ์วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปัตตานี, อ้างแล้ว.
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ประชาชน แต่วา่ ในหมู่บา้ นต้องยอมรับว่าในส่ วนภาระรับผิดชอบ งบประมาณและการจัดการทั้งหมด
อยูท่ ี่อบต. ในเชิงลึกไปท างศาสนา แต่ปัญหาก็ตามมาอีกในเรื่ องเงินเพราะว่าเงินกลายเป็ นตัวหลักที่
เกิดความขัดแย้ง มีการจับผิดกัน ในที่ประชุมฝ่ ายค้าน จะไม่มาร่ วมประชุม หรื อถ้ามาก็มาประชุมก็ไม่
พูดแสดงความเห็น เมื่อผลออกมีการยกมือเป็ นแบบตามประชาธิ ปไตยทุกคนเห็นด้วย แต่หลังประชุม
ไปร้านนํ้าชาก็ แสดงความคิดเห็นลับหลัง “ ........ เป็ นนิสัยของคนมลายูหรื อเปล่าก็ไม่รู้เวลาประชุม
ไม่ค่อยพูดแต่เวลาร้านนํ้าชานี่โอ้โห พูดกันเลย .........”
อีกด้านหนึ่ง ฝ่ ายองค์กรปกครองท้องถิ่นก็เชื่อว่าตนเองมีบทบาทสําคัญในเรื่ องกิจการทาง
ศาสนาด้วย ไม่วา่ การฟื้ นฟูศาสนาหรื อว่าบูรณาการหรื อว่าการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการพัฒนา
โรงเรี ยนตาดีกานั้น พวกผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นเชื่อว่ามีการเริ่ มต้นกันตั้งแต่การมีระบบบริ หารแบบ
อบต. ตัวอย่างเช่นมีการให้ค่าตอบแทนของผูส้ อน อบต .บาง อบต . มีการให้เงินอุดหนุนอย่างน้อย
ที่สุด 8 วันหรื อ 10 วัน ใน 1 เดือน ผูส้ อนจะได้อย่างน้อย 1,000 บาทขึ้นไปต่อคน ผูน้ าํ อบต. มองว่า
ในส่ วนของกิจกรรมเรื่ องศาสนา ส่ วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเพราะเป็ นธรรมเนียมหรื อว่าเป็ นประเพณี
ของแต่ละพื้นที่อยูใ่ นการส่ งเสริ มศาสนาอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะจัดงานอะไรทุกครั้ง ถ้า อบต . เป็ นแม่งานจะ
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่นในแต่ละด้านมาปรึ กษาหารื อว่าเราจะทํากันอย่างไรทุกครั้ง อบต . บางแห่ง
เมื่อจัดงานวันเด็กค่ายเยาวชนของตาดีกา ก็จะเชิญอุสตาซเป็ นวิทยากร แต่วา่ โดยส่ วนใหญ่แล้วเวลา
โรงเรี ยนตาดีกาเสนอโครงการ นายก อบต . ก็จะเข้าไปแก้ไขทําให้เกิดความรู ้สึกว่ามีอุปสรรคใน การ
ทํางาน ความแตกต่างในทัศนคติอาจจะมาจากภูมิหลังทางการศึกษาด้วย ดังเช่นที่นายกอบต . คนหนึ่ง
มีความเห็นว่า “......... โต๊ะอิหม่ามแถวบ้านผมเขาไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีความรู ้ไม่วา่ ด้านศาสนา
ผูน้ าํ ท้องถิ่นก็เหมือนกัน .........”104
แต่ส่วนที่ดีของ อบต . ก็คือต้อง ยอมรั บว่าอบต . สามารถ เข้าถึงชาวบ้าน และ ใกล้ชิดกับ
ชาวบ้าน ในเรื่ องเกี่ยวกับ ท้องถิ่น ในเรื่ องการเมืองก็เข้าถึงกับชาวบ้าน อบต.มีส่วนร่ วมเพียงสะท้อน
ความคิดเห็นของชาวบ้าน แต่ พวกผูน้ าํ อบต . ยอมรับ ว่าจะไปทําอะไร หรื อมีบทบาท มากไปกว่านั้น
ค่อนข้างจะลําบาก “... เพราะฝ่ ายรัฐมอง อบต. หรื อนายก อบต. บางแห่งเป็ นตัวแทนฝั่งตรงข้าม ...”
ผูน้ าํ ของ อบต. จึงมองว่าปั ญหาในปั จจุบนั ไม่ใช่ปัญหาของท้องถิ่น ใดท้องถิ่นหนึ่ง แต่เป็ นปัญหาของ
ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องร่ วมกันแก้ไขร่ วมกับประชาชน และต้องใช้เวลาหลายปี เพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนะ โดยการให้การศึกษา ความรู ้และทัศนะที่ดีกบั เด็กรุ่ นใหม่ โดยอบต .จะต้องมีความ
พยายามในการเข้าถึงประชาชนทั้งในส่ วนของร่ างกายและจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ฝ่ าย
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ความคิดเห็นอบต. แห่ งหนึ่ งในจังหวัดนราธิวาส การสานเสวนาผูน้ าํ องค์กรปกครองท้องถิ่น “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้” 15 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุลทอง โรงแรม อิมพิเรี ยล อ.เมือง จ.นราธิ วาส คําว่าการศึกษาในที่น้ ี
หมายถึงการศึกษาสายสามัญหรื อ secular education
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ปกครอง และผูท้ รงคุณวุฒิในพื้นที่ ปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ขา้ ราชการภาครัฐแสดงต่อ
ประชาชนในพื้นที่ 105
นอกจากนี้ ในระดับหมู่บา้ นยังมีผนู ้ าํ ในสายทางโลกอีกกลุ่มหนึ่งที่เรี ยกว่า “ผูน้ าํ ในละแวก
บ้าน” ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายผูน้ าํ ตามธรรมชาติ คนกลุ่มนี้ไม่มีตาํ แหน่งที่เป็ นทางการในหมู่บา้ น ใน
หมู่บา้ นหนึ่งๆจะมีคนกลุ่มดังกล่าวประมาณ 1-2 คน พวกเขาแม้จะไม่มีตาํ แหน่งแต่ก็มีบทบาท ใน
กิจกรรมของชุมชนไม่วา่ จะเป็ นงานในมัสยิดหรื องานของ อบต. ภูมิหลังของผูน้ าํ ในละแวกบ้านมักจะ
เกี่ยวโยงกับผูน้ าํ ทางศาสนาทางเครื อญาติ เช่น เป็ นลูกโต๊ะครู หรื อเป็ นลูกโต๊ะครู และเป็ นลูกเขยเถ้าแก่
ในหมู่บา้ น บวกกับระบบอุปถัมภ์คือมีญาติเยอะ ในแง่บทบาททางการเมืองผูน้ าํ ในล ะแวกบ้านไม่มี
บทบาททางการเมืองแต่มีบทบาทในแง่การยอมรับจากชุมชน เพราะฉะนั้น พวกเขามักจะได้รับการ
ยอมรับสู งมาก ทั้งที่ไม่มีบทบาทในตําแหน่งทางราชการ แต่ความคาดหวังจากชุมชนจะมาก บทบาท
นําในที่น้ ี สะท้อนออกมาเมื่อมีงานหรื อโครงการที่มีงบประมาณจากทางราชการลงมา คนกลุ่ม นี้จะมี
บทบาทมากในการนําทํากิจกรรม “ … เมื่อมีงบประมาณลงมา คนที่ขบั เคลื่อนน่าจะเป็ นผูน้ าํ ใน
ละแวกหมู่บา้ นน่าจะดีกว่า .... เพราะผูน้ าํ ประเภทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นไม่ได้เรื่ อง ถ้าเราคิดในฐาน
การเมือง การที่เราไปเลือกกลุ่มนี้จะสู ญเปล่า มันก็คล้ายๆกับทางราชการนั้นแหละ ถ้า
เทียบผูน้ าํ
ละแวกหมู่บา้ น กับผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ละแวกบ้านจะมีอิทธิ พลมากกว่า ...”106 ลักษณะที่น่าสนใจสําหรับ
ผูน้ าํ แบบนี้ก็คือ “... จะไม่ค่อยฝักใฝ่ ในเรื่ องของศาสนาอยูแ่ ล้ว จะเน้นทางโลกซะมากกว่า ....” ผูน้ าํ
ในละแวกบ้านมักจะเป็ นคนวัยกลางคน มีการศึกษา (ในสายสามัญ ) มีพ้ืนฐานทางอาชีพหลากหลาย
เช่นรับจ้าง กรี ดยาง รับเหมาก่อสร้าง ทําสวน คนกลุ่มดังกล่าวมีผลประโยชน์ไม่ชดั แต่จะมีบทบาท
มากในระดับหมู่บา้ นและชุมชนในการทํากิจกรรม เช่นการจัดอบรมหรื อกิจกรรมอื่นๆ บทบาทที่มาก
ขึ้นของผูน้ าํ กลุ่มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการขยายตัวของผูน้ าํ ที่ไม่ใช่ ศาสนาและมีความเป็ นอิสระจาก
อํานาจการเมืองที่อยูใ่ นชุมชน
เมื่อกล่าวถึงอํานาจผูน้ าํ ในท้องถิ่น สิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออํานาจที่มีอยูแ่ ล้วในโครงสร้าง
เดิมคือบทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อํานาจในชุมชนในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ทําให้สถานการณ์ในท้องถิ่นมีความซับซ้อนยิง่ ขึ้น กล่าวกันว่า
กํานันผูใ้ หญ่บา้ นในอดีตนั้นมีอาํ นาจและอิทธิพลสู งมาก ตัวอย่างเช่นอดีตกํานันในอําเภอหนองจิกผู้
หนึ่งเคยมีอาํ นาจและอิทธิ พลเป็ นอย่างมาก ในช่วงสมัย พ .ศ. 2500 ซึ่ งเป็ นยุครัฐบาลเผด็จการทหาร
พวกอดีตกองโจรแยกดิ นแดนในป่ าบางส่ วนกลับเข้ามาอยูใ่ นหมู่บา้ น และเริ่ มมีอิทธิพลและ
ผลประโยชน์ คนพวกนี้จะออกมาครองอํานาจในการดํารงตําแหน่งกํานันผูใ้ หญ่บา้ นโดยความร่ วมมือ
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การประชุมเสวนาผูน้ าํ องค์การการปกครองท้องถิ่น “โครงการศึกษาการปกครองส่ วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ์ ” 20
สิ งหาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิ วาส
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จากบันทึกการสัมภาษณ์ปัญญาชนท้องถิ่นผูห้ นึ่ ง ที่อาํ เภอรามัน จังหวัดยะลา 26 กันยายน 2549
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กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกัน มีคาํ อธิ บายว่าการใช้อาํ นาจในตําแหน่งการปกครอง
ท้องที่ทาํ ให้พวกเขาสามารถขยายฐา น “อิทธิพลส่ วนตัว ” ของตน ในลักษณะคล้ายกับ “ระบบ
เมืองขึ้น ” ในกรณี ของกํานันตําบลยาบี เขาจะมีอาํ นาจเหนือผูใ้ หญ่บา้ นต่างๆในอําเภอหนองจิก เช่น
บางตะวา ตันหยงเปา เมื่อมีผใู ้ หญ่บา้ นคนใดไม่ข้ ึนต่อเมืองขึ้นนี้จะโดนกําจัด (กล่าวกันว่า มีการฆ่า
ผูใ้ หญ่บา้ นหลายคน ) นี่เป็ นตัว อย่างอํานาจที่เป็ นจริ งในระดับท้องถิ่นของพวกกํานันผูใ้ หญ่บา้ นใน
อดีต
ในยอดปิ รามิดที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจากกํานันอิทธิ พลจะเป็ นอํานาจของนักการเมืองบางคน
ในสมัยนั้น ซึ่ งมีการต่อสู ้แข่งอํานาจกันในระบบการเลือกตั้ง ในช่วงสมัยแรกที่มีการต่อสู ้ในรัฐสภา
ซึ่งมีพรรคการเมื องแข่งกัน เช่นพรรคประชาธิ ปัตย์ พรรคราษฎร การแข่งขันกันทางการเมืองในช่วง
นั้นพรรคการเมืองจะอาศัยฐานของพวกกํานันอิทธิ พลดังกล่าว โดยกล่าวกันว่า ในการหาเสี ยงเลือกตั้ง
คราวหนึ่ง กํานันผูน้ ้ ีจะใช้วธิ ี การออกหาเสี ยงให้นกั การเมืองของตน เพียงแค่นงั่ รถผ่านเข้าไปใน
หมู่บา้ นในเขตอิทธิ พล “เมืองขึ้น ” ชาวบ้านที่กาํ ลังจะให้เสี ยงกับนักการเมืองพรรคหรื อสายอื่น แค่
เห็นหน้ากํานันบนรถวิง่ ผ่านไปก็กลัวแล้ว “ ...กลัว .... เหมือนกลัวเสื อ ” หลังจากนั้นผูส้ มัครพรรค
การเมืองที่กาํ นันคนนั้นสนับสนุนก็ได้คะแนนเสี ยงชนะการเลือกตั้ง 107
อํานาจของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นจึงเป็ นเสมือนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่ค่อนข้างจะเข้มแข็ง
อีกอํานาจหนึ่งในระดับชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ต่อมาอํานาจการควบคุมของกํานันและ
ผูใ้ หญ่บา้ นก็ลดลงไปมาก ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นอิทธิพลหลายคนแก่ตวั ลง
เกษียณอายุและเสี ยชีวติ ไปตามวัย คนรุ่ นลูกไม่สามารถครองอํานาจอิทธิ พลแบบเดิมได้ อีกส่ วนหนึ่ง
ซึ่ งน่าจะเป็ นตัวแปรสําคัญ เกิดจากการขัดแย้งและต่อสู ้ทางการเมืองของนักการเมืองในระบบรัฐสภา
ที่กลุ่มอํานาจทางการเมืองเองก็มีความขัดแย้งกัน เช่นกลุ่มวาดะห์ ลดอํานาจลง อีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่
สําคัญก็คือ การที่ กํานันผูใ้ หญ่บา้ นมีอาํ นาจลดลงเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งพระราชบัญญัติลกั ษณะ
การปกครองท้องที่ในปี พ .ศ. 2435108 อํานาจของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นจึงเริ่ มจะลดลงจากเงื่อนไขที่มีอายุ
การดํารงตําแหน่งเพียงห้าปี ดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน อิทธิพลและอํานาจการ
ควบคุมแบบเก่า ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นยังถูกท้าทายด้วยอํานาจใหม่ของฝ่ ายปกครองท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ออกมาในปี พ.ศ. 2537 ผลกระทบที่ตามมา
ก็คือ โครงสร้างอํานาจในท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก โครงสร้างการปกครองท้องที่ซ่ ึ งเป็ น
ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ถูกแยกออกจากฝ่ ายปกครองท้องถิ่นซึ่ ง
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สัมภาษณ์อดีตผูใ้ หญ่บา้ นในอําเภอหนองจิกผูห้ นึ่ ง โรงแรมบีพี สมีห ลาบีช จังหวัดสงขลา 18 มิถุนายน 2550
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่ องจากพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนด
คุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นไว้วา่ ต้องมีอายุต้งั แต่ยสี่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ซ่ ึงระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งนานถึงสามสิ บห้าปี ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ (ในขณะนั้น ) จึงกําหนดระยะเวลากา รอยูใ่ นตําแหน่งของ
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นวาระ คราวละห้าปี ปัจจุบนั พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ ปี พ .ศ. 2550 ได้กลับมาให้อายุการดํารงตําแหน่ง
กํานันผูใ้ หญ่บา้ นถึง 60 ปี แล้ว
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ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กํานันในปั ตตานีคนหนึ่งสะท้อน
ความรู ้สึกว่าตนเองถูกลดอํานาจและความสําคัญลง ไปอย่างมาก แม้แต่การทําแผนตําบล ก็ไม่มีการ
เชิญกํานันผูใ้ หญ่บา้ นเข้าร่ วม โดยฝ่ ายผูน้ าํ อบต. เป็ นผูด้ าํ เนินการเองทั้งหมด 109 กํานันบางคนจึงมอง
ว่าความขัดแย้งและแตกแยกในโครงสร้างอํานาจท้องถิ่นนั้นเริ่ มตั้งแต่ปี พ .ศ. 2537 และ 2538 เพราะ
เหตุผลที่วา่ “... มีการกระจายอํานาจเร็ วเกินไป …… “ ความยุง่ ยากเกิดขึ้นตรงจุดนี้เพราะว่า “ ...
เราเลื อกนายก อบต.ทีหนึ่งเราทะเลาะกันทีหนึ่ง พอเรามาเลือกกํานันผูใ้ หญ่บา้ นถ้ามาทะเลาะกันอีก
ครั้ง พอเริ่ มมองหน้ากันนิดหนึ่งก็มาทะเลาะกันอีก ...”
ลักษณะปัญหาดังกล่าวนอกจากจะทําให้เกิดการแตกแยกแล้ว ยังมีผลกระทบต่ออํานาจการ
ควบคุมจากประเพณี ของท้องถิ่นด้วย เพราะชุมชน เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก พอวิถีชุมชนเริ่ มที่จะ
ฟื้ นตัวขึ้นมาใหม่ก็มีการเลือกตั้งผูใ้ หญ่บา้ นอีกแล้ว ทางออกที่ดีสาํ หรับการเลือกตั้งก็คือระบบการ
เลือกตั้งในบางเงื่อนไข ซึ่ งข้อเสนอในแง่หนึ่งก็คือเป็ นไปได้ไหมให้เลือก อบต .อย่างเดียว กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นมาจากการแต่งตั้งน่าจะได้ผลดีกว่า 110
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ระบบการเลือกตั้งและการแข่ งขันทีม่ ีปัญหา
“... จะพูดถึงจริ งๆแล้ว ไม่วา่ จะเป็ น อบจ. หรื อ อบต. มาโดยผลประโยชน์ มาโดยอิทธิ พล มา
โดยอํานาจเงิน ไม่ใช่มาโดยอํานาจทางธรรมชาติ ฉะนั้นความสนใจ ความใยดีต่อสังคมจะไม่
เหมือนกัน เมื่อมีปัญหาอะไรก็จะมีผลประโย ชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง สมัยก่อนถ้าแถวๆบ้านเรา เราก็เกี่ยว
ด้วย ผูน้ าํ ทางธรรมชาติเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในทุกแผ่นดินนี้ เพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะได้มาโดยไม่มีการ
เลือกตั้ง เขาก็เลือกในสภาประชุม แล้วก็มาดําเนินการ ส่ วนใหญ่จะเป็ นมัสยิด จากที่ผมพูดถึงอดีตว่า
ตอนนี้เราก็สิ้นอําน าจทางจารี ตประเพณี ของเราที่มีอยู่ เราสิ ้นอํานาจไปหมดแล้ ว การสิ ้นอํานาจทาง
จารี ตประเพณี ทาํ ให้ เราสู ญสิ ้นอํานาจทางความสามารถในการปกครองตัวเอง สมัยก่อนมีปัญหาอะไร
ไปหาผูใ้ หญ่บา้ น ไปหาโต๊ะอิหม่ามไปหาผูน้ าํ ศาสนา ไกล่เกลี่ยเสร็ จเรี ยบร้อยไม่มีปัญหา ....” 111
ทัศนะของผูน้ าํ ท้อ งถิ่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมิติอีกด้านหนึ่งของพัฒนาการโครงสร้าง
อํานาจการเมืองการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่วา่ บทบาทของ “ผูน้ าํ ทางธรรมชาติ ” จะมีความสําคัญ
มาก บทบาทของ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แม้จะสําคัญแต่ก็ถูกสร้างให้ ไปทับซ้อน กับ ผูน้ าํ ตามธรรมชาติ
ส่ วนผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ.และ อบต. ก็มกั จะถูกมองในแง่ลบว่าได้ มาโดยผลประโยชน์
ได้มาโดยอิทธิ พล หรื อได้ มาโดยอํานาจเงิน ไม่ได้มา ”โดยอํานาจทางธรรมชาติ ” ในสมัยก่อนผูน้ าํ
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สัมภาษณ์กาํ นัน ตําบลตันหยงลูโล๊ะ อําเภอบานา จังหวัดปั ตตานี 6 กันยายน 2549
จากบันทึกการสานเสวนาผูน้ าํ อบต. ในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 5 มีนาคม 2549 ห้องอาเนาะรู
โรงแรมซีเอส ปัตตานี เวลา 10.00-15.00 น.
111
ทัศนะของผูน้ าํ ศาสนาผูห้ นึ่ งของจังหวัดยะลา จากบันทึกการสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ณ โรงเรี ยนบ้านตะโล๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 28 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น.
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ศาสนาจะเป็ นผูน้ าํ ธรรมชาติต่อมามีอิทธิ พลเข้ามา
ก็ทาํ ให้มี กํานันผูใ้ หญ่บา้ น และต่อมาก็มี
ผลประโยชน์ทาํ ให้มีกลุ่มผูน้ าํ การ ปกครองท้องถิ่น สิ่ งที่ทาํ ให้สถานการณ์การเมืองแย่ลงไปอีกก็คือ
แม้แต่ในการเลือกคณะ กรรมการกลาง อิสลามประจําจังหวัด ก็เป็ นที่รู้กนั ว่า กฎระเบียบต่างๆ มีความ
ขัดกับศาสนาโดยสิ้ นเชิงเพราะมีการเลือกตั้ง ซึ่ งเป็ น ระเบียบเหมือนกับ อบต .และ อบจ. เมื่อมีการ
เลือกตั้งก็มีการซื้อเสี ยง มีการใช้อิทธิ พล มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกฎของศาสนา ผลก็คือ ในเรื่ อง
วงการศาสนายังมีการแทรกแซงทางการเมืองมาก
คําที่วา่ การปกครองตามธรรมชาติ หรื อ การบริ หารตามธรรมชาติ ในที่น้ ี จากข้อเสนอจาก
ท้องถิ่น หมายถึง ว่า “... การปกครองหรื อการกระทําใดๆก็ตามที่ทาํ ให้สังคม ในการปกครองนั้นมี
ความสุ ขและอยูด่ ีกินดี ...” เพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่จะขึ้นมาเป็ นนักปกครองท้องถิ่น หรื อว่าเป็ นนัก
บริ หาร สามารถที่จะทําให้คนที่อยูภ่ ายใต้การปกครอง คนที่อยูใ่ นตําบล ในเทศบาล หรื อสัปบุรุษ มี
ความอยูด่ ีกินดีหรื อว่ามีความสงบสุ ข แต่ถา้ เป็ นการเลือกตั้งระดับ อบต. ชาวบ้านจะรู้สึกเหมือนกับว่า
เป็ นเกมอย่างหนึ่ง ไม่ได้สนใจว่าคือคนที่จะมาดูแลปกป้ อง เพราะฉะนั้นปั จจัยชี้ขาดก็มาจากปั จจัยทาง
การเมือง ใครมีพรรคพวกมาก ญาติพี่นอ้ งมาก คนนั้นก็ชนะการเลือกตั้ง ลักษณะจะเป็ นอยูแ่ บบนั้น
ตรงนี้มีผลประโยชน์มหาศาล บางครั้งอาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ น ผลประโยชน์ระหว่างมาเฟี ย ระหว่างกลุ่ม
ข้าราชการนอกแถว ทางออกก็คือ จะต้องสร้างกลไกขึ้นมาโดยพยายามให้ปลอดการจัดตั้ง แต่พยายาม
ให้เกิดอย่างเป็ นธรรมชาติมากที่สุด อย่างไรก็ตามต้องมีกฎหมาย ที่เอื้ออย่างเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐต้อง
ส่ งเสริ มให้ประ ชาชนสามารถกําห นดนโยบายแผนงานจนถึงการตรวจสอบกลไกของรัฐต่างๆ ได้
นอกจากนี้ ระบบยังต้อง อยู่ที่ผนู ้ าํ คุณภาพของคนที่ไปอยูต่ รง จุดนั้น ทั้งกลุ่มอํานาจมาต่อรอง ทั้งมา
กีดกัน “ คุณอย่ามาเดินเส้นทางนี้นะมันอันตราย คุณออกไปเถอะ ” ระบบการปกครองท้องถิ่นจึงตก
อยูใ่ นกรอบ แม้แต่ขา้ ราชการที่ ทํางาน ผูน้ าํ ท้องถิ่นมองว่าคนพวกนี้ เกือบทั้งหมดอยูใ่ นคราบของมาร
ที่ไม่ได้มาในคราบของผูบ้ ริ การ ทํางานไม่ถึงครึ่ งปี สามารถสร้างกําไรให้ตนเองได้ จากการสั่งซื้อรถ
เครื่ องกลหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ข้อเสนอก็คือ ต้องสร้างกลไกขึ้นมาโดยที่ตอ้ งเกิดขึ้นจากประชาชน
แล้วเป็ นตัวสมดุลอํานาจ เป็ นตัวตรวจสอบและเป็ นตัวพี่เลี้ยง “ตัวสมดุลอํานาจ” อาจจะเป็ นในรู ป สภา
ประชาคมระดับตําบล สภาพัฒนาระดับตําบล สภาผูท้ รงคุณวุฒิตาํ บล สภากลัน่ กรองนโยบายผูน้ าํ 112
ลักษณะการปกครองแบบใหม่ดงั กล่าว อาจจะต้องมาแก้ตรงที่ การเลือกตั้ง ซึ่ งแต่ละครั้ง ทําให้
มีความผิดพลาดมาก ความผิดพลาดเริ่ มตั้งแต่การเลือกบุคคลเข้ามา ไม่สามารถได้คนที่ตอ้ งการได้ คน
ในอุดมคติของประชาคมไม่เกิดขึ้น และการปกครองในอุดมคติก็ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น น่าจะต้องคิดตั้งแต่
การสร้างตัวประกอบดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวธิ ีการใดที่จะเอากลไกมาถ่วงนํ้าหนักของส่ วนรวมองค์กร
เดิม ที่ไม่ได้ ผล โดยเฉพาะในทาง วิชาการที่เน้นในเรื่ องของศาสนา การจะคัดเลือกผูน้ าํ จะ ต้องมีทีม
ผูน้ าํ ในท้องถิ่นที่เป็ นผูอ้ าวุโสในท้องถิ่นนั้นๆ ใน สังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นท้องถิ่นที่
111
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ความคิดเห็นของนักวิชาการท้องถิ่น จากบันทึกการประชุมตึกอธิ การบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9
มีนาคม 2549, อ้างแล้ว.
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เลียนแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงมีแนวคิดที่เสนอมาว่า น่าจะคัดสรรคนที่ มีศกั ยภาพ
ที่ดีข้ ึนมาได้ ผูน้ าํ ที่เป็ นผูอ้ าวุโส เป็ น สภาผูอ้ าวุโส ผูบ้ ริ หารศาสนา สภาผูน้ าํ จิตวิญญาณ หรื อ ผูร้ ู ้ทาง
ศาสนา ตัวเลือกคัดสรรคนที่มีศกั ยภาพเป็ นผูน้ าํ
“ในเรื่ องประชาธิ ปไตยกับอิสลาม ประชาธิ ปไตยคือการโหวต แต่ประชาธิ ปไตยในอิสลาม
จะต้องโหวตในสิ่ งที่ถูกต้อง ตามศาสนบัญญัติ อะไรก็ตามที่ได้ทาํ ไปตามศาสนบัญญัติ...” 113
จากทัศนะดังกล่าว ระบบที่มีฝ่ายค้านและฝ่ ายรัฐบาลก็อาจจะไม่เหมาะสมตามข้อเสนอนี้ ควร
ให้มีทีมเดียวไม่อยากให้มี 2 ทีม ทั้งฝ่ ายค้านและฝ่ ายรัฐ บาล กล่าวในอีกแง่หนึ่ง ควรให้ มี “ทีมชูรอ”
ขึ้นมาเพราะทีมชูรอจะเป็ นทีมที่คดั เลือกมาจากผูน้ าํ คนที่มีศกั ยภาพหรื อมีจุดเด่นของหมู่บา้ นนั้นๆ ให้
ได้ผนู ้ าํ ที่มีศกั ยภาพมากกว่าในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ น่าจะมีรูปแบบที่มีฝ่ายเดียว คือ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการตั้งทีมขึ้นมาทีมหนึ่งซึ่ งเป็ น
ตัวแทนผูน้ าํ ในท้องถิ่นนั้นที่เป็ นที่ยอมรับในท้องถิ่นนั้น ถ้าโต๊ะครู ก็มีนกั วิชาการขึ้นมาคือเป็ นคนที่
เชื่อถือได้ หลักจากนั้นก็มีการประชุมกันระดับผูใ้ หญ่ตรงนั้น หลังจากนั้นก็เลือกคนที่มีศกั ยภาพที่สุด
ในหมู่บา้ นนั้นขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นก็เลือกขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ แล้วคนในหมู่บา้ นเป็ นผูค้ ดั สรรขึ้นมาแล้ว
ตั้งเป็ นทีมงาน เมื่อ เป็ นอย่างนั้น จะไม่มีฝ่ายค้านฝ่ ายเป็ นผูน้ าํ ขึ้นมา หมู่บา้ นใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพราะถ้าพูดถึงเรื่ องศาสนานั้นทุกคนต้องยอมรับ นี่คือกฎตายตัวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สภาชูรอทําให้การเลือกผูน้ าํ ที่มีศกั ย ภาพ ไม่มีฝ่ายค้าน ในระบบผูน้ าํ สภาชูรอของโต๊ะครู หรื อผูร้ ู ้ทาง
ศาสนาทางจิตวิญญาณ ประชุมกันเลือกคนที่มีศกั ยภาพที่สุดในหมู่บา้ นเพื่อขึ้นเป็ นผูน้ าํ กฎชารี อะ
เปลี่ยนระบบ ใส่ ความใจกว้าง กลไกในการคัดสรร อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ งมากที่สุด แต่ใน
ขณะเดียวกันข้อจํากัดในปั จจุบนั ก็มีอยู่ เพราะฉะนั้น ควรจะหาระบบที่มาคัดสรรบุคคลซึ่ งไม่ใช่ระบบ
เดิมที่เคยใช้อยูห่ รื อที่มีการปฏิบตั ิกนั อยู่ ตัวอย่าง เช่น ระบบชูรอ หรื อระบบที่ปรึ กษาซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ความสามารถของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นที่เข้ามาควบคุมตรงนั้น
ระบบสภาผูอ้ าวุโส กับตัวแทนของกลุ่ มต่างๆ ก็จะมีโครงสร้างประวัติศาสตร์ ของชุมชน ผู ้
อาวุโสส่ วนใหญ่จะเป็ นผูเ้ กษียนราชการ
พวกผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนแล้วก็มาเป็ นกลุ่มเป็ น
คณะกรรมการ คัดคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขึ้นมาดูตาดีกา มัสยิดเข้ามาดูเรื่ องเยาวชน การ
รวบรวมตรงนี้เป็ นคนที่มาคัดสรรคนที่จะมา รับ รู้ เรื่ องราวต่างๆรวมทั้งเรื่ อง การเงินระดับเทศบาล
ระดับอบต. แก้ปัญหาเรื่ องการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ แนวคิดที่เสนอขึ้นมานี้อยูบ่ นความเชื่อว่าถ้า เป็ นการเมือง แบบที่
เกิด ขึ้น ซํ้าๆจะไม่ได้แก้ปัญหา เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับความมัน่ คง ในปัจจุบนั แต่ปัญหา เรื่ องความ
มัน่ คง เป็ น ปั ญหา ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ เรื่ องความอยุติธรรม ความรู ้สึกในเรื่ องของการจัดการ
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ความเห็นของนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดท่านหนึ่ง จากรายงานสัมมนา “วิเคราะห์การเมืองการปกครองใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” 11 กุมพาพันธ์ 2550 ห้องฟาตอนี โรงแรมซีเอสปั ตตานี อ.เมือง จ.ปั ตตานี
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ทรัพยากร การปกครอง การเมือง และเศรษฐกิจ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อคนในพื้นที่ที่มีอตั ลักษณ์พิเศษของ
ตนเอง ทางแก้ปัญหาก็จะต้องชี้ให้เห็นว่าจะทําอย่างไรให้ ประชาชนรู ้สึกรักเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ในเรื่ อง
ของวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ปั ญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ปัญหาการปกครองอย่างเดียว
แต่มนั มีปัญหามาเฟี ยเข้ามา ประเด็นประวัติศาสตร์ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งตอนนี้ ข้อเสนอประเด็นหลัก ก็
คือ ตัวที่เชื่อมโยงระหว่างมาเฟี ย การปกครอง ที่เป็ นอุดมคติก ั บประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น รู ปแบบการ
ปกครองดังกล่าวก็คือกลไกการเลือกสรรผูน้ าํ ที่มีความเป็ นตัวแทนที่ชอบธรรมตามแนวคิดทางศาสนา
และวัฒนธรรม ไม่ทาํ ให้เกิดระบบที่ฉอ้ ฉลและทําลายสังคมท้องถิ่น ทําให้อาํ นาจการควบคุมสังคม
ของท้องถิ่นอ่อนแอ การแก้ปัญหารู ปแบบการปกครองด้วยวิธีชูรอ อาจจะช่วยได้ เพราะ วิธีการชูรอ
เดิมของชุมชนก็คือในมัสยิดในพื้นที่น้ นั มีชุมชนย่อยๆ หลายชุมชน ระบบชูรอจะพยายามสื บหามาว่า
ใครบ้างที่เป็ นผูน้ าํ ประชุมได้ คนมา ประมาณ 20-30 คนซึ่ ง มีความรู ้ความสามารถ ความเสี ยสละ
กลัน่ กรองแล้วก็มีการคัดออกทีละคน คนนี้ไม่เหมาะสมตรงนี้ ขาดคุณสมบัติตรงนี้ ในที่สุด ก็จะเหลือ
แค่ 2 คน สุ ดท้ายก็เอา มาเลือกกันอีกครั้ง โดยมีการ คัดเลือกคุณสมบัติกนั ก่อน กลัน่ กรองคัดเลือก
คุณสมบัติโดยกระบวนการชูรอผ่านมัสยิด 114
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ตัวแบบทีฝ่ ่ ายการปกครองท้ องถิ่นร่ วมกับฝ่ ายศาสนา
“.... การเลือกตั้งอบต. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น จะมี บทบาท 5 ปี ครบก็จบ ทีน้ ีถา้ เกิดว่าทําอะไรไม่
เข้าตาชาวบ้าน อีก 5 ปี เขาก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง ก็เหมือนโต๊ะอิหม่ามถ้าโต๊ะอิหม่ามเคร่ งศาสนา
เคร่ งทุกสิ่ งทุกอย่างทําให้ชาวบ้านเขารําคาญ ทั้งๆที่โต๊ะอิหม่ามเคร่ งในด้านศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ศาสนา
ไม่ได้มาเป็ นหนึ่ง กระบวน การเลือกตั้งของเรามีปัญหาและปั ญหาของชุมชนมุสลิมตอนนี้ ผมขอ
เสนอแบบนี้เป็ นไปได้ไหมครับ ถ้าเราย้อนกลับไปว่า 3 จังหวัด หรื อว่า 4-5 จังหวัดภาคใต้ อย่าให้มี
การเลือกตั้งโต๊ะอิหม่ามหรื อว่าผูใ้ หญ่บา้ นเพราะนี่เป็ นตัวกระทบจริ งๆ ถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ จะมี
การแบ่งพรรคแบ่งพวก ...”115
ข้อเสนอที่น่าสนใจในการประชุมของผูน้ าํ ชุมชนก็คือ “... อย่าให้มี...” การเลือกตั้งกํานันหรื อ
ผูใ้ หญ่บา้ นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้แล้ว 3 องค์กรที่มีอยูใ่ นชุมชนมุสลิม ตามปกติคือ
ต่างคนต่างอยู่ กํานันผูใ้ หญ่บา้ นประชุมไป โต๊ะอิหม่ามก็ประชุมไปอี กวันหนึ่ง และก็องค์กรฝ่ าย
บริ หาร ผูส้ นับสนุนงบประมาณก็ ประชุม อีกวันหนึ่ง ทั้ง 3 องค์กรนี้ต่างคนต่างอยู่ หรื อเหมือนกับคน
ละพวกเดียวกัน ข้อเสนอส่ วนวิธีแก้ก็คือควรใช้ “ชูรอทางสังคม ชูรอทางศาสนาและชูรอทางการเมือง
“ ในเรื่ องของชูรอ นี้ ควรจะมีเวที มีองค์กรหรื อมีกร รมวิธีที่ ชุมชนจะพูดคุยกัน 3 ฝ่ าย มีเวทีพดู คุยกัน
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ผูน้ าํ ศาสนานําเสนอความคิด จากบันทึกการสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 28 มีนาคม
2549 เวลา 10.00-15.00 น.โรงเรี ยนบ้านตะโล๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
115
การสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 14 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุลทอง
โรงแรม อิมพิเรี ยลนราธิ วาส อ.เมือง จ.นราธิวาส อ้างแล้ว
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ในกระบวนการชูรอ ชุมชนจะหาคนที่มีความรู ้ในหมูบ่ า้ นมาประกาศที่มสั ยิดว่ารับได้ไหม และวิธีน้ ี
ไม่วา่ จะเป็ น “...วิธีการคัดสรร ....” หรื อ “...วิธีการเลือก ....” ก็เป็ นไปได้ดว้ ยดี เพราะในแต่ละชุมชน
มักจะมีคนมีความรู ้ศาสนาและอุลามาอฺ มากหรื อมีผนู้ าํ อยูม่ าก จึงมีการแข่งขันกันในการเลือกผูน้ าํ ถ้า
ได้มา 3 คนแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถเลือกกันได้วา่ คนไหนจะเป็ นผูน้ าํ ควรจะต้องอาศัยการเลือกตั้ง แต่
ในขณะที่ จงั หวัด สงขลา และสตูล ผูน้ าํ หรื อคนที่ถูกคัดสรรมีความโดดเด่นอยู่ จึงไม่มีปัญหาในพื้นที่
ดังกล่าว ดังนั้น คนที่มีความรู ้ทางศาสนา จะมีมากกว่า หนึ่ง คน จึง ต้องเลือกตั้งไม่ใช่คดั สรร โดยมี
หลักการในข้อตกลง ร่ วมกัน ทําให้ชุมชน ต้องหัน มาร่ วมกันหาข้อตกลงกันให้ได้ เช่นใช้หลัก อิจมาอ์
116
(ข้อตกลงเป็ นเอกฉันท์ ) ของอิสลามเพื่อ หาข้อตกลงสําคัญ ในกระบวนการศาสนามี วิธีการเพื่อจะ
หาข้อตกลงร่ วม แบบนี้ กระบวนการทางศาสนา (ชูรอ) 117 ถูกนํามาใช้ก็ เพื่อหาข้อตกลงเป็ นเอกฉันท์
โดยผูน้ าํ ธรรมชาติและผูอ้ าวุโสในชุมชนมานัง่ คุยกัน
ส่ วนการเลือกตั้ง อบต. ถูกมองว่า ส่ วนมากมีแต่คนมีอิทธิพล นักการเมืองก็ ไม่มีความรู ้ (ทาง
ศาสนา) ฝ่ ายอิทธิพลก็กาํ ลังจะหมดอํานาจ มีแต่คนมี ความรู ้ ผูน้ าํ บางคนเห็นว่า อันที่จริ ง การทํางานใน
วันนี้ ในชุมชน บางแห่ง ไม่ยดึ หลักความรู ้ดา้ นศาสนามาตั้งเป็ นหลัก บางคนก็ใช้ความมีอิทธิ พล ใช้
อารมณ์มาบริ หารในหมู่บา้ น จึงควรมี ชูรอโดยการประสานงานกั นในทางสถาบัน ชูรอโดยตัวบุคคล
ในโครงสร้างเดียวกันไม่ได้ เพราะอาจเกิดขัดแย้งไม่ลงตัว จึงควร สร้างองค์กรที่ปรึ กษา /การ
ตรวจสอบ ปรึ กษาหารื อซึ่งกันและกัน และเหนี่ยวรั้งถ่วงดุลกันในระดับท้องถิ่น ชูรอในขั้นนี้ น่าจะไม่
มีปัญหา แต่ในจุดนี้ อบต .ก็สามารถ ประชุม อบต . เรี ยกโต๊ะอิหม่ามมาประชุมด้วย บางหมู่บา้ น
โต๊ะอิหม่ามเองก็แก้ปัญหาเฉพาะของตนเอง ไม่เรี ยก อบต. มาหารื อ ถ้าระบบมีการประสานกัน ดี ควร
เรี ยก อบต. นายก อบต. โต๊ะอิหม่าม คอเต็บ และกํานันผูใ้ หญ่บา้ นมาพบกัน วิธีการนี้น่า จะลงตัวมาก
กว่าเดิม จึงควรจะมีระบบเพื่อให้ท้งั 3 ฝ่ ายมาพบปะพูดกัน แต่ควรจะพิจารณาว่าอย่างไรจะดีกว่ากัน
เป็ นข้อบั งคับหรื อการสมัครใจ เพราะองค์กรทั้ง 3 ฝ่ ายควรจะทํางานด้วยกันอยูด่ ว้ ยกัน และช่วยกัน
พิจารณาว่า ต้องมีชูรอหรื อไม่ อบต. เข้า มาในจุดที่ มีประเด็น เยาวชนติดยาเสพติด อาจจะเป็ นไปได้ ที่
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Ijmā (  )إج ﻣﺎعเป็ นคําในภาษาอาหรับหมายความถึงความเห็นพ้องเป็ นเอกฉันท์ในทางอุดมคติ ของชุมชนผูศ้ รัทธาอิสลาม หรื อ
ummah ในฮาดิษ คําพูดของศาสดาโมฮําหมัดอ้างว่า “ชุมชนของฉันจะจะไม่มีความเห็นพ้องต้องกันในความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ” มัก
ถูกอ้างเป็ นเหตุผลสนับสนุนความน่าเชื่ อถือของ ijma อ้างใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ijma
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Shura เป็ นคําภาษาอาหรับ (Arabic |  )ﺷﻮرا ﺷﻮرَىแปลว่า “การปรึ กษาหารื อ” เชื่ อกันว่าเป็ นวิธีการของชนเผ่าอาหรับในยุคก่อน
อิสลามในการเลือกผูน้ าํ และการตัดสิ นใจ ชูรอถูกอ้างสองครั้งใน Quran ว่าเป็ นกิจกรรมหรื อวิธีการที่น่ายกย่อง คําคํานี้มกั ถูกนํามาใช้
เป็ นชื้อเรี ยกรัฐสภาห รื อ parliaments ในประเทศมุสลิม อ้างใน http://en.wikipedia.org/wiki/Shura น่าสังเกตว่าผูร้ ู ้ทางศาสนาอิสลาม
บางฝ่ ายมองว่ากระบวนการชูรอเป็ นการปรึ กษาหารื อในแบบประชาธิ ปไตย แต่ผรู ้ ู ้ทางศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าหลักการชูรอเป็ นการ
แสดงให้เห็นอํานาจสูงสุดเป็ นของพระเจ้าและจะต้องดําเนิ นการตามประเพณี ของกฎหมายอิสลามเท่านั้น ดูใน John l” Esposito, The
Oxford Dictionary of Islam, New York:Oxford University Press, 2003, pp. 292-3.
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ให้โต๊ะอิหม่าม หรื อ อบต . ประชุม ร่ วมกัน แต่เรื่ องงบประมาณส่ วนมากโต๊ะอิหม่ามไม่ เข้าใจเรื่ อง
งบประมาณ บางคนเป็ นโต๊ะอิหม่ามไปสู่ วงการผูใ้ หญ่บา้ นก็มี บางครั้ง อบต.ก็ไปสู่ วงการโต๊ะอิหม่าม
ก็มี ในจุดนี้ ไม่ ควรมีการ แบ่ง แยก ดังนั้น ชุมชนจึง เสนอรู ปแบบร่ วมกัน ให้มี ชูรอได้ แต่ ควรเป็ น
รู ปแบบที่ไม่ไปกด ดันหรื อ บีบบังคับใคร อาจจะมีรูปแบบบางอย่าง ที่สามารถจะร่ วม ได้ทุกฝ่ ายทั้งผูร้ ู ้
ทางศาสนา ทางโลก ทางการปกครอง ทางการบริ หาร
การเงินการคลังส่ วนท้ องถิ่น : พัฒนาระบบการเงินอิสลามโดยให้ อบต. เป็ นผู้จัดการซะกาต
ประเด็นที่น่าจะพิจารณาด้วยในเรื่ องการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นก็คือระบบการเงินท้องถิ่น
ในสังคมมุสลิมมีแหล่งเงินทุนส ะสมในท้องถิ่นตามประเพณี ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ระบบดังกล่าวก็คือ
เงินซากาตและการเงินแบบอิสลามที่กระจายกันอยูใ่ นชุมชน เงินซะกาตโดยโครงสร้างของประเทศ
ไทยถ้าจัดการได้อย่างเป็ นระบบจะส่ งผลต่อความเข้มแข็งแก่สังคมท้องถิ่นมาก แต่เดิมระบบนี้
กระจายกันจัดการโดยโต๊ะอิหม่ามใ นชุมชน จึงมีความคิดเห็นว่าถ้าโต๊ะอิหม่ามจัดการเงินซากาต
อาจจะไม่สามารถจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่เพียงพอ การจัดการควรจะตกอยูท่ ี่ฝ่าย อบต . ที่
สามารถจัดการได้ดีกว่า การบริ หารเรื่ องศาสนาเป็ นเรื่ องของอิหม่าม แต่ อบต . จะเป็ นองค์กรที่จดั การ
ได้ดีที่สุดในเรื่ องข องระบบการจัดการซะกาต หรื อแม้กระทัง่ การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและ
สวัสดิการสังคมที่ให้แก่ชุมชน อบต. มีขอ้ มูลรู ้วา่ มีเด็กยากจนในชุมชนกี่คน การจัดเก็บควรจะทํางาน
ร่ วมกันกับอิหม่าม แต่วา่ การจัดการนั้นพวกเขาสามารถที่จะมาร่ วมคุยกันโดยผ่านการสร้าง “สถาบัน
ซะกาตแห่งชาติ”
จุดเด่นของ อบต .ในแง่การเงินท้องถิ่นก็คือข้อมูลของ อบต . มีทุกด้านและทุกเรื่ อง เนื่องจาก
สามารถลงพื้นที่จริ งของแต่ละหมู่บา้ น ไม่ใช่ทาํ แค่ระดับตําบล ดังนั้น อบต . จะมีขอ้ มูลในหมู่บา้ น
และในชุมชน “เป็ นเล่มหนา ... ท้องถิ่น อบต. ลงสัมผัสจริ งเพราะสมาชิกอยูใ่ นหมู่บา้ น เดิน กินนํ้าชา
อยูร่ ้านกาแฟรู ้ปัญหาความต้องการของประชาชน ” แต่วา่ ในการปฏิบตั ิน้ นั ถึงเวลาจริ ง การทํางานยัง
ไม่สมบูรณ์แบบทําได้แค่ครึ่ งๆ กลางๆ อบต . ในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน จะมีโซนทะเล จะมีโซน
ภูเขาซึ่ งหลากหลาย กระบวนการทุกอย่างที่ดาํ เนินการจะต้องมีคณะ กรรมการชัดเจน ซึ่ งองค์กร
ท้องถิ่นเชื่อมัน่ ว่าหน่วยงานอื่นๆไม่มีการตรวจสอบมากเท่านี้ แต่นายกฯส่ วนใหญ่ยงั ไม่จบปริ ญญาตรี
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง หรื อผูม้ ีอาํ นาจดูแลระดับสู งจะบอกอย่างไร ก็เชื่อตามนั้น ไม่ได้นาํ ไปวินิจฉัย
เอาว่าคําสั่งนี้ทาํ ได้ไหม ตีความกันอย่างไร นี่คือประเด็นปัญหา 118
ลักษณะพิเศษของ 3 จังหวัดเป็ นประชากรที่นบั ถือศาสนาอิสลามมาก ซะกาตของภาคบังคับ
จะมีคนละ 30-40 บาทซึ่ งปั จจุบนั ยังจัดการหรื อดําเนินการอย่างเป็ นระบบไม่ได้ เรื่ องดังกล่าวอาจจะ
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บันทึกการสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” 15 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุล
ทอง โรงแรม อิมพิเรี ยลนราธิ วาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
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เป็ นงบประมาณหรื องานการเงินอย่างหนึ่งที่ลงโดยตรงคนต่อคนโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบ วนการมาก ถ้า
จัดการเรื่ องซะกาตได้ ลักษณะการดําเนินงานจะเป็ นงบประมาณพิเศษอย่างหนึ่งของ 3 จังหวัด แต่ใน
การบริ หารดังกล่าว อบต . หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องถูกตรวจสอบด้วย ถ้า อบต . ทําผิดพลาด
หรื อบางทีลืม มีความผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้งั ใจ เป็ นเรื่ องของปั ญหากั บพระเจ้าซึ่ งทําให้พวก
เขาต้องระมัดระวังมาก ซะกาตคือสิ่ งที่ตอ้ งให้ แต่ที่สาํ คัญคือในสังคมมุสลิมเอง มีการหลีกเลี่ยงบ้าง
เช่น บางคนพอจะครบ 1 ปี ก็เอาของของตัวเองไปขาย หรื อจะไปจํานํา เพื่อที่จะไม่ให้ครบพิกดั แต่ถา้
อบต. มีการจัดเก็บที่ดีและมีระบบที่ดีกว่าก็จะสามารถ ดูแลได้ ซึ่ งถ้าพยายามพัฒนาชุมชนนําร่ องหรื อ
อบต. นําร่ อง องค์กรนําในท้องถิ่นสามารถจัดความสัมพันธ์ระหว่าง 3 กลุ่ม คือ กํานัน อิหม่ามและ
อบต.ได้ ในเมื่อทุกฝ่ ายเห็นด้วย การจัดการจะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ อาจจะทําชุมชน
นําร่ องดูวา่ การถ่ายโอนภารกิจบางตัว เช่ นเรื่ องการเงินชุมชนสามารถจะดําเนินการได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นซะกาตเป็ นของที่ “เป็ นวายิบ ” ของคนที่เงินครบ สัตว์ครบ ทองครบ ข้าวเปลือกครบ ก็
จะต้องจ่ายเงินตามเงื่อนไข อาจเป็ นไปได้วนั หนึ่ง ในการที่จะสร้างจิตสํานึกในการจ่ายซะกาต อบต .
มีการบริ หารจัดการ แต่ให้อิหม่ามอ าจจะไม่มีความสามารถจัดการ เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นมี
กําลังคนและกําลังความคิด เมื่อบริ หารจัดการข้อมูลการเงินท้องถิ่นได้แล้ว องค์กรท้องถิ่นอาจจะ
ต่อรองกับรัฐว่าใครที่จ่ายซะกาตมีการยกเว้นภาษี ซึ่ งประเทศมาเลเซี ยก็ทาํ ได้สาํ เร็ จ ใครที่ไปจ่ายซะ
กาต จะได้รับสิ ทธิ พิเศษคื อใบเสร็ จซึ่ งใบเสร็ จนี้สามารถนําพาไปที่หน่วยงานของรัฐเพื่อยกเว้นภาษี
ถ้าจ่ายซะกาตในจํานวนมากบางทีสามารถยกเว้นภาษีของรัฐทั้งหมดก็ได้ ตรงนี้หมายความว่าเงิน
ท้องถิ่นเข้าท้องถิ่นจริ งๆ เงินภาษีของภาคใต้บางทีอีสานไปใช้ไม่ได้
ตัวอย่างในการดําเนินการดังกล่าว อยูท่ ี่ตาํ บลกะลุวอเหนือ ซะกาตวายิบเหมือนกับการ
แข่งขันในหมู่บา้ น และมีจุดหลายจุด บางส่ วนก็ให้คนที่สอนอัลกุรอาน บางส่ วนให้คนจน มีระบบ
ตั้งอยูห่ ลายๆจุดในหมู่บา้ น ส่ วนโต๊ะอิหม่ามก็รับซะกาตในมัสยิด กรรมการอิสลามจังหวัดได้กาํ หนด
ว่า ถ้ามี 5 ให้กบั โต๊ะอิหม่าม 2 แล้วที่เหลือมอบให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัด วิธีการนี้ดูเสมือนว่า
จะเป็ นการเดิมพัน โต๊ะอิหม่ามท่านใดสามารถส่ งได้มากที่สุดจะมีรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ
อิสลามซึ่ งโต๊ะอิหม่ามจะประกาศที่มสั ยิดทุกปี นอกจากนี้ในส่ วนตาดีกาจะมีเงินช่วยอยูป่ ระมาณ
2,000 และโต๊ะอิหม่าม 1,000 บาทต่อเดื อน แต่ในการปฏิบตั ิยงั ไม่ถูกต้อง บางกรณี โต๊ะอิหม่ามไม่ได้
ทําอะไรเลย อบต . เคยช่วยบริ จาคต่อให้ประมาณ 20,000 กว่าบาทต่อปี ระเบียบของคณะกรรมการ
อิสลามจังหวัดเรื่ องซะกาตกําหนดให้โต๊ะอิหม่ามมีส่วนแบ่งกับคณะกรรมการอิสลาม อิหม่ามรับแล้ว
ส่ งให้คณะกรรมการอิสลาม เมื่อคณะ กรรมการอิสลามรับแล้วส่ งให้กบั ธนาคารอิสลาม และให้คน
ยากจนมารับ
ในส่ วนของซะกาตฟิ ตเราะห์ ซะกาตทรัพย์สินหรื อซะกาตรายได้ เป็ นตัวเงินที่สูง องค์กร
ปกครองท้องถิ่นน่าจะมีบทบาทในซะกาตทรัพย์สินหรื อว่าซะกาตรายได้ เพราะส่ วนนี้เป็ นตัวเงินที่สูง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจ ะมีบทบาทในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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ซะกาตที่มีจาํ นวนมหาศาลที่ตรงนั้น ซึ่ งอย่างน้อย อบต .ก็สามารถบอกได้วา่ ในชุมชนมีคนที่มี
ศักยภาพในทางเศรษฐกิจหรื อสามารถในการจ่ายเท่าไหร่ และก็สามารถบอกกับรัฐบาลได้วา่ ชุมชน
ของตนไม่ใช่ชุมชนที่ยากจน อย่ างเช่นจังหวัดนราธิ วาส สามารถที่จะตอบกับตัวเลขต่างๆที่เป็ นสถิติ
ของรัฐว่าในนราธิ วาสไม่ใช่ชุมชนที่ยากจน แต่วา่ ประชาชนก็สามารถจ่ายซะกาตได้ กลายเป็ นตัวชี้วดั
เศรษฐกิจแบบใหม่ เนื่องจากมีคนที่มีรายได้จากการไปเปิ ดร้านขายต้มยําในกัวลาลัมเปอร์ เมื่อไปขาย
ของในกัวลาลัมเปอร์ ก็จะกลับมาจ่ายซะกาตในท้องถิ่นตัวเอง ถ้าระบบจัดเก็บของชุมชนจะทําให้เห็น
ภาพว่า คนไปข้างนอกก็จริ งแต่กลับมาจ่ายซะกาต ลักษณะระบบการเงินดังกล่าวเป็ นการช่วยเหลือ
ชุมชนอันเป็ นมิติใหม่อีกมิติหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
การดําเนินการดังกล่าวได้ จะต้องเกี่ยวกับการพั ฒนาศักยภาพของนายกอบต .หรื อของ
บุคลากร ถ้าจะเอารู ปขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้าไปใช้ จะต้องใช้ศกั ยภาพส่ วนตัวของนายกฯ
อาจจะให้องค์กรไปวางหลักเกณฑ์วธิ ี การปฏิบตั ิ เมื่อพิจารณาดูแล้วเฉพาะในหมู่บา้ นของ อบต . บาง
แห่ง ซึ่ งมีประมาณ 4 หมู่บา้ น ประมาณกันว่า เงินซากาตน่ าจะเป็ นจํานวนแสนกว่าบาทซึ่งส่ วนใหญ่
เป็ นซะกาตของธุ รกิจ ตัวอย่างเช่น นักธุ รกิจมีวงเงินหมุนเวียน 1 ล้าน เพื่อความปลอดภัยก็เอาออกไป
25,000 โดยประมาณ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปกติชาวบ้านจะขายยางพารา
ทาง อบต.จึงพยายามพูดคุยว่า ทําอย่างไรที่จะเอา เงินซะกาตของแต่ละคนมารวบรวมกันในท้องถิ่น
บทบาทนี้มีการดําเนินงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางแห่งแล้วซึ่ งจะเป็ นแบบอย่าง การ
ดําเนินงาน อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวจะต้องเกี่ยวพันกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดโดยมีการประสานกันกับโต๊ะอิหม่ามในหมู่บา้ น ทั้งหมดนี้จะเกิดเป็ นระบบบริ หาร
การเงินและการสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็งเป็ นอย่างมาก และเป็ น
การพัฒนารู ปแบบการกระจายอํานาจการคลังท้องถิ่นอีกตัวแบบหนึ่ง
นอกจากนี้แล้ว สิ่ งที่ควรพิจารณาด้วยก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นยังควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรี ยนตาดีกาหรื อระบบการศึกษาท้องถิ่นโดย จัดงบประมาณสนับสนุน
ตาดีกาลงไปให้ อบต. ทําการบริ หาร ระบบแบบนี้น่าจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเดิม สถาบันการศึกษา
อีกสถาบันหนึ่งคือปอเนาะ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีฐานทางการเงินมาจากหลากหลายแหล่ง เด็กที่มาเรี ยนก็มา
จากพื้ นฐานที่หลากหลาย จึงควรมี กฎหมายให้ อบต . สนับสนุนปอเนาะด้านการเงิน อาจจะเป็ นการ
บริ หารที่เป็ นอิสระแต่รองรับด้วยระเบียบและกฎหมาย และควรมี One Stop Service อบต. สามารถ
ดูแลตาดีกา การบริ หารงานก็ให้นายก อบต. เป็ นประธานของการศึกษาตาดีการะดับตําบล กําหนดให้
อิหม่ามเป็ นประธานระดับหมู่บา้ น โดยในระบบนี้กาํ หนดให้ อบต . ดูแลการคัดเลือกครู ผสู้ อนและ
คุณภาพการสอนด้วย นายก อบต. หลายแห่งมีประสบการณ์ในเรื่ องนี้อยูแ่ ล้ว จึงสามารถดําเนินการได้
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ส่ วนในระดับอําเภออาจจะให้นายอําเภอเป็ นประธาน กล่าวโดยสรุ ป ข้อเสนอนี้ก็คือระบบโรงเรี ยนตา
ดีกาสมควรที่จะมาอยูก่ บั อบต. 119
กล่าวโดยสรุ ป พื้นฐานของข้อเสนอดังกล่าวก็คือการจัดระบบการกระจายอํานาจทางการเงิน
ท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเงินในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับประเพณี วฒั นธรรม หลักการทางศาสนาและศีลธรรม โดยให้อาํ นาจในการดูแลหรื อให้มีส่วนร่ วม
ในการดูแล การบริ หารเงินทุนทางศาสนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจคุณธรรม
(moral
economy) ซึ่ งประกอบไปด้วยระบบสวัสดิการทางสังคมของชุมชน และการศึกษาทางศาสนาของ
ชุมชน เช่นโรงเรี ยนตาดีกาและระบบโรงเรี ยนปอเนาะ เป็ นต้น
118

รูปแบบการปกครอง (พิเศษ) ทีผ่ สมผสาน
“....ประชาธิ ปไตยเป็ นส่ วนหนึ่งของอิ สลาม แต่ หลักการอิ สลามไม่ ใช่ ประชาธิ ปไตย สมมุติ
ว่าอิสลามบัญญัติวา่ ขโมยต้องตัดมือ ถ้าจะมาโหวตกันในสภาว่า คนขโมยลักทรัพย์ ตัดมือได้ไหม มัน
ก็ไม่ได้ เพราะมันผิดหลัก ผมถึงบอกว่าประชาธิ ปไตยเป็ นส่ วนหนึ่งของอิสลาม แต่อิสลามไม่
ใช่
ประชาธิ ปไตย ..... เป็ นประชาธิ ปไตยภายใต้การชี้นาํ ของหลักการอัลกุรอานและต้นฉบับของศาสดา
เท่านั้น ...ผมก็เลยอยากจะเรี ยนว่า คําว่าประชาธิ ปไตย (กับ) อิสลาม ถ้าเราคิดว่า เอ๊ะ ประชาธิ ปไตยก็
ให้แล้ว มหาวิทยาลัยนราธิ วาสก็ให้แล้ว วิทยาลัยชุมชนก็ต้งั แล้ว จะเอาอะไรอีก ที่น้ ีเมื่อคุยไม่รู้เรื่ อง
นานๆเข้าก็จะรําคาญ เมื่อเจ้าหน้าที่รําคาญก็จะปราบพวกนี้จนหมด ... ตอนนี้มนั เหมือนการชักเย่อ
ฝ่ ายโน้นก็อยูไ่ ด้ระดับหนึ่ง จะไปรุ กมากฝ่ ายนี้ก็คงทําไม่ได้ ฝ่ ายรัฐจะลงไปแก้ปัญหา (ไม่ได้) ทุกจุด
...การปกครองที่เหมาะสมที่วา่ รู ปแบบพิเศษเป็ นอย่างไร อันนี้จึงน่าสนใจ รู ้สึกว่าประเทศสเปนเค้าจะ
มีการให้อิสระแก่คนกลุ่มหนึ่ง เรี ยกว่าให้อิสรภาพทางวัฒนธรรมและศาสนา หมายถึงว่าศาสนา
วัฒนธรรม คิดเอาเองว่าจะเอายังไง เรื่ องนี้ตอ้ งมีการวิเคราะห์ให้ลึกและต้องเข้าถึง ...”120
“.... เราอยูใ่ นหมู่บา้ นแล้วใครจะม าคุม้ ครองเราล่ะ แม้แต่ความชัดเจนรัฐยังไม่ให้เลย ว่าใคร
เป็ นคนทํา เจ้าหน้าที่รัฐหรื อว่าใครทํายังหาตัวไม่ได้เลย ถามชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ บ้างก็
บอกว่าฝ่ ายก่อความไม่สงบเป็ นคนทํา เจ้าหน้าที่รัฐก็บอกว่าฝ่ ายก่อความไม่สงบเป็ นคนทํา แล้วตอนนี้
ก็สรุ ปไม่ได้ ต่างค นต่างพยายามเอาตัวเองรอด คือยังมองไม่ชดั เจน เพราะฉะนั้นในบรรดาแกนของ
ศาสนาทั้งหมดที่รัฐมองเขาบอกว่าเป็ น ... ( พวกแนวร่ วม ) ... ทั้งหมดมันก็ลาํ บากใจนะอยู่อย่ างนี ้
พอจะเข้ าทางนีเ้ ขาก็ไม่ เอา จะเข้ าทางนีเ้ ขาก็ไม่ เอา เราก็บอกว่ าเป็ นแนวทางไม่ ถกู พอเราจะเข้ ากับรั ฐ
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ข้อเสนอจากผูน้ าํ อบต. จากบันทึกการประชุมสานเสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” 15 มีนาคม
2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องพิกุลทอง โรงแรม อิมพิเรี ยลนราธิ วาส อ.เมือง จ.นราธิ วาส
120
ความเห็นของนักการเมืองอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย จังหวัดนราธิ วาส จากรายงานสัมมนา “วิเคราะห์การเมืองการปกครองใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้” 11 กุมพาพันธ์ 2550 ห้องฟาตอนี โรงแรมซี เอสปั ตตานี อ.เมือง จ.ปั ตตานี
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รั ฐก็บอกว่ าพวกเราเป็ นสี เทาหมด . ... ...... ขีดอํานาจของรัฐยังแยกคนไม่ออกนั้นแหละอันตราย ต้อง
แยกคนให้ออกให้ได้ ...” 121
ความเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความยุง่ ยากซับซ้อนในการมองเห็นและเข้าใจปั ญหาความ
ขัดแย้ง และการหารู ปแบบการปกครองและการบริ หารที่เหมาะสมในพื้นที่ ก ารพูดถึงข้ออ่อนของ
ระบบการปกครองและการบริ หารที่มีอยู่ รวมทั้งปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็ นการพูดถึงในแง่ปัญหา
รู ปธรรมที่ปรากฏอยูแ่ ต่เพียงเปลือกนอก ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความเข้าใจ ”โครงสร้างด้านลึก ” ของสิ่ งที่
เป็ น “สัมพันธภาพทางอํานาจ” ภายในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเป็ นกลไกสําคัญที่สุด
ของการควบคุมทางสังคมและนําไปสู่ การสร้างสันติสุข รวมทั้งยังขาดการเข้าใจและการวิเคราะห์ใน
ระดับความคิดและความเชื่อที่เป็ นฐานของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพาะประเด็นใน
เรื่ องวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์และความเชื่อทา
งศาสนา ซึ่ งในประด็นหลังน่าจะเป็ น
ส่ วนประกอบของการพิจารณาหลักการแห่งการปกครองที่เสนอขึ้นมาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นด้วย ทําอย่างไรจึงจะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองด้านเข้าด้วยกันในการเสนอรู ปแบบทาง
การเมืองการปกครอง เพื่อตอบโจทย์ดงั กล่าว ในที่น้ ีสิ่งที่จะ ต้องคํานึงถึงก่อนเรื่ องอื่นก็คือ ในสายตา
ของผูน้ าํ ท้องถิ่นในปั จจุบนั ชนชั้นนําแห่งอํานาจที่ดาํ รงอยูใ่ นพื้นที่น้ นั มีองค์ประกอบลักษณะอย่างไร
และเราจะจัดความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนําดังกล่าวอย่างไรเพื่อนําไปสู่ การจัดรู ปสถาบันการ
ปกครองและการบริ หารท้องถิ่นที่มีผลโดยตรงต่อการแก้ปัญหา
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงและจัดระบบสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่โดยรัฐ
และโดยอํานาจเดิมของท้องถิ่น ทําให้องค์ประกอบหลักของชนชั้นนําในระดับท้องถิ่น มีอยูส่ องส่ วน
ด้วยกันก็คือ ชนชั้นนําทางศาสนาและชนชั้นนําฝ่ ายทางโลก ในโครงสร้างดังกล่าว ชนชั้ นนําทาง
ศาสนาคือโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม รวมทั้งครู สอนศาสนา อุสตาซ ส่ วนชนชั้นนําทางโลกก็คือกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นและผูน้ าํ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.)
เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.)
ตามความรู ้สึกและประสบการณ์ของคนในพื้นที่ ลักษณะและบทบาทของชนชั้นนําทาง
ศาสนาจะมีความแตกต่างกัน 122โต๊ะครู ส่วนใหญ่จะเป็ นเจ้าของโรงเรี ยนหรื อปอเนาะ และส่ วนใหญ่
121
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ความเห็นอุสตาซคนหนึ่ งจากจังหวัดนราธิ วาส บันทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซจังหวัดนราธิ วาส ในหัวข้อ
“โครงการศึกษาการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ”์ 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง อ. เมือง จ. นราธิ วาส
122
จากคําอธิ บายของอุสตาซ บันทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซในจังหวัดปั ตตานี และจังหวัดยะลา ในหัวข้อ “โครงการศึกษาการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ”์ วันที่ 17 สิ งหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. ห้องรู สะมีแล 1 โรงแรมซี เอส ปั ตตา นี อ.เมือง
จ. ปัตตานี คนที่จบการศาสนาอิสลามในประเทศ ถึงชั้น 10 หลายคนไปเรี ยนต่อที่รามคําแหงในสายสามัญแต่กลับมาสอนโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในวิชาสามัญ ไม่ใช่เป็ นผูส้ อนศาสนาอิสลามอย่างเป็ นทางการของโรงเรี ยนตามกฏข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่พวกนี้ หลายคนก็ ไปสอนศาสนาในชุมชนและมักจะถูกเรี ยกว่า “อุสตาซ” จากชาวบ้านทัว่ ไปเช่นกัน อุสตาซ
ประเภทหลังไม่ใช่ครู สอนศาสนาในโรงเรี ยนเอกชนศาสนาอิสลามอย่างเป็ นทางการและไม่มีบตั รประจําตัวครู โรงเรี ยนซึ่งออกโดยผูว้ า่
ราชการจังหวัด
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จะเป็ นผูอ้ าวุโส มีความรอบรู ้ เรี ยน ศาสนา มาเป็ นสิ บปี แต่อุสตาซจะมีวฒ
ุ ิภาวะน้อยกว่าโต๊ะครู
อุสตาซคือครู ที่สอนในแต่ละชั้นปี ของวิชาศาสนาของชั้ นปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ไปเรื่ อยๆ โต๊ะครู จะจบใน
โรงเรี ยนปอเนาะหรื อ จบจากประเทศอาหรับ ส่ วนผูท้ ี่ จบจากอาหรับก็เป็ นอุสตาซได้ เช่นกัน แต่ คนที่
จะเป็ น โต๊ะ ครู ได้ก็จะต้องเป็ นคนที่มีความรอบรู ้ เป็ นที่ยอมรับของสังคม มีประสบการณ์ มาก ผูน้ ้ นั ก็
จะถูกเรี ยกโต๊ะครู เพื่อ เป็ นการให้เกียรติ คนผูน้ ้ นั ส่ วนโต๊ะอิหม่ามก็ตอ้ งปกครองคนให้อยูใ่ นหลักคํา
สอนของศาสนา อาจจะเรี ยกได้วา่ อิหม่ามเป็ นสายปกครองด้วย แต่เป็ นการปกครองทางศาสนา ส่ วน
โต๊ะครู เป็ น สายการสอน โต๊ะอิหม่ามต้องปกครองคนให้อยูใ่ นหลักศาสนา และได้รับการ แต่งตั้งมา
จากกรรมการอิสลามจังหวัด อิหม่ามจะเกี่ยวข้องกับพิธีการของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายและการ
แบ่งมรดกกัน อย่างไรก็ดี โต๊ะอิหม่ามบางคนก็ถูกมองจากโต๊ะครู และอุสตาซว่า ไม่รู้หลักการโดยตรง
การแบ่งหน้าที่กนั ก็คือ โต๊ะอิหม่ามคือคนที่อยูใ่ นมัสยิด มีหน้าที่ปกครอง ส่ วนโต๊ะครู กบั อุสตาซจะอยู่
ในสถานศึ กษา มีหน้าที่สอน แต่บางทีอิหม่ามก็เป็ นทั้งอุสตาซและเป็ นทั้งโต๊ะครู ส่ วนใหญ่แล้วการ
ดํารงชีพของอุสตาซมีความลําบาก บางคนเลี้ยงวัวก็เอาวัวไปปล่อยก่อนแล้วค่อยมา สอน บางคนต้อง
รับงาน2-3 อย่าง เช่น รับจ้างขายของด้วย แต่ชีวติ ของอุสตาซ ในการทํางานก็ให้ความสําคัญกับการ
เป็ นครู สอนศาสนา ทั้งๆที่ชีวติ ความเป็ นอยูก่ ็ตอ้ งมีลูกมีครอบครัว
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพอันเป็ นที่ยอมรับกันในชุมชนท้องถิ่นปั จจุบนั นี้ อุสตาซก็คือผูม้ ี
ตําแหน่งครู สอนศาสนาที่ประจําโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่ วนใหญ่หรื อเกือบทั้งหมดของ
อุสตาซจะจบการศึกษาต่างประเทศทาง แถบตะวันออกกลางหรื อที่ประเทศอื่นที่สอนวิชาการศาสนา
แม้จะได้รับการยอมรับจากสังคม แต่อุสตาซมักมีความยากลําบากเพราะโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐแต่ก็ตอ้ งให้ครู ที่สอนวิชาสามัญไป ไม่ให้อุสตาซ โดยที่ ทางรัฐจะนับ
และคํานวณค่าใช้จ่าย เฉพาะ จากฐานของ เด็กที่เรี ยนสามัญ คือ ชั้น ม.1-ม.6 ทั้งๆที่ควรจะ ต้องแบ่ง
สัดส่ วน ให้กบั โต๊ะครู หรื ออุสตาซ บ้าง แต่อุสตาซ มักจะ ได้เงินเดือน ประมาณ 3,500 บาท ทั้งที่จบ
ปริ ญญาตรี มาเหมือนกัน นี่เป็ น ความไม่เป็ นธรรมในด้านเงินเดือน ซึ่ งถ้ารัฐบาลรับรองวุฒิ ของสาย
ศาสนา เงินเดือนของอุสตาซก็จะปรับขึ้นตามวุฒิโดยอัตโนมัติ 123
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ ตําแหน่งครู สอนศาสนาในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามต้องจบปริ ญญาตรี ที่เป็ นวุฒิดา้ นศาสนา หรื ออิสลามศึกษา (ทั้งจากต่างประเทศหรื อใน
ประเทศ ) ถ้าครู ไม่มีวฒ
ุ ิดงั กล่าว โรงเรี ยนก็ไม่สามารถรับเงินเดือนเต็มได้ ทางออกของโรงเรี ยนจึง
ต้องจ้างครู เหล่านี้โดยให้เงินเดือนไม่ครบเช่น 3,000-4,000 บาท นอกจากนี้ อุสตาซยังต้องมี ”
ประกาศนียบัตรการสอน ” ด้วย ในขณะนี้ รัฐมีโครงการช่วยเหลือโดยให้ทุนครู สอนศาสนาที่ไม่มี
ประกาศนียบัตรการสอน เรี ยนหลักสู ตรประกาศนียบัตรตามมหาวิทยาลัยต่ างๆในพื้นที่เช่น คณะ
123

จากบันทึกการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนดรุ ณศาสน์ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี 24 เมษายน
2551
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ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา เป็ นต้น
ส่ วนโต๊ะครู น้ นั เป็ นเจ้าของโรงเรี ยนปอเนาะแบบดั้งเดิม ปอเนาะแบบเก่าจะเป็ นศูนย์รวม
จิตใจและโยงเข้ากับวิถีชีวติ ของชุมชนทั้งในเรื่ องการถ่ ายทอดวัฒนธรรมและเรื่ องอื่นๆ ปอเนาะแบบ
ดั้งเดิมจึงเป็ นต้นแบบของชุมชน คนในชุมชนจะมีวถิ ีชีวติ ที่สอดคล้องกัน เช่นเดี๋ยวนี้ในเรื่ องของ
ศาสนามีการแบ่งกันเป็ นแต่ละสาย (สายเก่าและสายใหม่ ) ถ้าจะดูวา่ ชุมชนนี้อยูส่ ายเก่าหรื อสายใหม่
หรื อสายอะไร ให้สังเกตจากปอเนาะ โต๊ะครู จึงเป็ นอะไรที่สูงส่ งมาก เป็ นศูนย์รวมของจิตใจและความ
ศรัทธาของชุมชน โต๊ะครู เวลาสอนก็จะสอนรวมแบบบูรณาการวิชาชีพไปในตัว โดยใช้ฐานของ
ตัวเองเป็ นหลัก เช่นทําสวน ทํานา สร้างอาคาร สร้างคนที่มีฝีมือทางช่างไม้หรื ออาชีพอื่นๆเป็ นต้น
แล้วแต่วา่ ท่านนั้นจะเก่งด้านไหน ก็จะบูรณาการเรื่ องนั้นไปด้วย การถ่ายทอดก็จะเป็ นการถ่ายทอดใน
เชิงปฏิบตั ิ แต่อย่างไรก็ตาม เดี๋ยวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่ วน เพราะการร่ วมมือระหว่างโต๊ะครู กบั
ชุมชนนั้นน้อยลง แต่จะกลายเป็ นเรื่ องตัวบุคคลแทน โต๊ะครู สถาบันปอเนาะบางแห่งอาจจะไม่เหมือน
โต๊ะครู ด้ งั เดิมทั้ งหมด เพราะว่า
“.....ไม่เหมือนกับโต๊ะครู ในความหมายเดิม แต่สายมันอาจจะ
เชื่อมโยงกัน อาจจะเป็ นทายาทหรื อเป็ นอะไรก็แล้วแต่ บางคนก็เป็ นอุสตาซ แต่ส่วนใหญ่จะเป็ น
ลูกเขย เป็ นทายาท แต่การนับถือไม่ได้เกิดจากตัวของเขา อย่างสถาบันปอเนาะจริ งๆแล้วพวกนี้เป็ น
ลูกเขยโต๊ะครู .... “124
อย่างไรก็ดี พื้นฐานของคนสองกลุ่ม -- ผูน้ าํ ศาสนาและผูน้ าํ ทางโลก-- มีความแตกต่างกัน
อาจจะเรี ยกได้วา่ พื้นฐานอยูค่ นละขั้วเพราะว่าผูน้ าํ ที่เป็ น อบต . อบจ. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นส่ วนใหญ่จะ
เรี ยนมาทางด้านสามัญ พื้นฐานทางด้านศาสนามีนอ้ ยหรื อไม่ค่อยมี ส่ วนอุสตาซ
โต๊ะครู และ
โต๊ะอิหม่ามพื้นฐานจะอยูก่ บั การศึกษาทางสายศาสนาไม่วา่ จะเป็ นปอเนาะหรื อโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ วัฒนธรรมและหน้าที่หลักของกลุ่มนี้ก็คือสั่งสอน
อบรมให้ชาวบ้านละหมาด ทําความดี แต่คนทางฝั่งการเมืองจะทําหน้าที่อีกรู ปแบบหนึ่ง พื้ นฐานทาง
การเมืองจึงมีความแตกต่างกันทําให้ระบบผูน้ าํ นี้ดูเหมือนจะแยกกันคนละพวก 125 อย่างไรก็ดี แม้จะมี
ความแตกต่างดังกล่าว แต่แนวทางในเรื่ องการผสมผสานในอํานาจการปกครองท้องถิ่นก็เป็ นที่
ยอมรับทุกฝ่ าย เช่น กระจายอํานาจต้องรวมไปถึงการศึกษาด้วย เพื่อแก้ ปัญหาเรื่ องหลักสู ตรหรื อ
การบูรณาการการศึกษาสายศาสนากับสายสามัญให้อยูใ่ นหลักสู ตรเดียวกัน แก้ ปัญหาด้านการบริ หาร
และเรื่ องที่ เกี่ยวกับงบประมาณไม่พอ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ ค่าตอบแทนต่างๆ ขนาดหรื อ
สัดส่ วนของอุสตาซกับครู สามัญโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ซึ่ งจุดนี้ถา้ มองรู ปแบบพิ เศษใน
การกระจายอํานาจจะต้องมีส่วนของโครงสร้างมาเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ทําให้มีหลักสู ตรการบูร
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จากบันทึกการสัมภาษณ์ปัญญาชนท้องถิ่นผูห้ นึ่ ง ที่อาํ เภอรามัน จังหวัดยะลา 26 กันยายน 2549
บันทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซในจังหวัดปั ตตานี และจังหวัดยะลา ในหัวข้อ “โครงการศึกษาการปกครองส่ วนท้อ งถิ่นของจังหวัดที่มี
หลายชาติพนั ธุ์” วันที่ 17 สิ งหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. ห้องรู สะมีแล 1 โรงแรมซี เอส ปั ตตานี อ.เมือง จ. ปั ตตานี อ้างแล้ว
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ณาการระหว่างการศึกษาสายสามัญกับการศึกษาสายศาสนา ดังนั้น การกระจายอํานาจต้องเกี่ยวกับ
การศึกษาด้วย
จากคําบอกเล่า ผูน้ าํ ศาสนาภาคใต้เคยมีขอ้ เสนอเกี่ยวกับการปฎิรูปศาสนาอิ สลามโดยเฉพาะ
เรื่ องการศึกษา ไปถึงจุฬา ราชมนตรี แต่ จุฬาราชมนตรี ไม่ยอมรับ การแก้ไขปั ญหานี้อาจจะ ต้องมี
“ระบบสภาอุลามาอฺ ”126 เหมือนกัน กับประเทศมุสลิม ทัว่ โลกที่มีอยู่ สภาอุลามาอฺ จะมี บทบาทมากขึ้น
ในการทําเรื่ องหลักสู ตร การศาสนา และสภาอุลามาอฺ ตดั สิ นว่าจะใช้ฮาดิษ -อายะใด หรื อจะบูรณาการ
การศึกษาอย่างใด การดําเนินการดังกล่าวจะเป็ นการกระจายอํานาจในด้านผูน้ าํ ทางศาสนาอิสลามมาก
ขึ้น ระบบสภาอุลามาอฺ จะดูแลคุณภาพเนื้อหาการศึกษาทางศาสนาและสามัญเพื่อการบูรณาการ มีการ
จัดการในเรื่ อง โต๊ะครู อุสตาซ และ เจ๊ะครู ตาดีกา ระบบ สภาอุลามาอฺ ควร มีกฎหมายรอง รับ
ตัวอย่างเช่นระบบที่มีใน มาเลเซี ย ซึ่ง ถ้าใครทําผิด มติสภาอุลามาอฺ ซึ่ ง มีกฎหมายรองรับ ก็จะถูกจั บ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย
กระบวนการเลือกอุลามาอฺ คือจะต้องเลือกตัวอุลามาอฺ อันเป็ น ที่ยอมรับ ของสังคม โดยเลือก
คนที่มีความรู ้ และคุ ณสมบัติ เหมาะสม ซึ่ งกฎหมาย ในปั จจุบนั ยังไม่มีใน เรื่ องนี้ อุลามาอฺ ตอ้ งมาจาก
โต๊ะครู และผูร้ ู ้ในเรื่ องของการปฏิบตั ิการต่างๆของศาสนา ในประเทศมาเลเซีย มีการออกเป็ นกฎหมาย
เกี่ยวกับครู สอนศาสนา ถ้าครู ผสู ้ อนศาสนาไม่มีการรับรองจากสภาอุลามาอฺ รัฐบาลกําหนดไว้วา่ ถ้าไม่
ตามกฎหมายนี้ก็จะโดนจับ ในประเทศอียปิ ต์ก็จะจับ ดําเนิน คดีอย่างรุ นแรงและมีโทษถึง ติดคุก ทําให้
โต๊ะครู และ อุสตาซจะต้อง มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความ เป็ นกลางซึ่ งตามข้อเสนอของอุสตาซ
หลายคน สภาอุลามาอฺ น้ ี “..... ในบางครั้งอาจจะเป็ นสภาที่ปรึ กษาก็ได้ แต่ตอ้ งทําให้มีความเป็ นกลาง
จริ งๆ ……”127
การจัดการบริ หารการปกครองท้องถิ่นในพื้ นที่ที่มีฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงสร้าง
อํานาจผูน้ าํ ในแบบที่ซบั ซ้อนเป็ นพิเศษจึงต้องมีการผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกันโดย
จะเน้นที่ดา้ นใดด้านหนึ่งไม่ได้ ในส่ วนของอํานาจการปกครองการบริ หารท้องถิ่นนั้นควรจะเน้นที่
หลักของการผสมผสานด้วย “... การผสมผสานเ ป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เอารู ปแบบเดิมด้วย เอาของทาง
วัฒนธรรมมาร่ วมกัน มาบวกกับรู ปแบบเดิม ..... “ แม้แต่ผนู ้ าํ การปกครองท้องถิ่นจะมีความคิดเห็นที่
ต่างกันกับผูน้ าํ ทางศาสนา แต่ก็มีการยอมรับว่าจะต้องมีการทํางานร่ วมกัน โดยให้ “... ผูน้ าํ ทางศาสนา
Ulema (ﻋﻠﻤﺎء, อ่านออกเสี ยงว่า อูลามอ หรื อ ‘Ulamā’, คําเอกพจน์คือคําว่า : ﻋﺎﻟِﻢ, อ่านว่าอาลิม : ‘Ālim, หมายถึง นักวิชา การ/ผูร้ ู ้
"scholar") มักจะแปลว่า ชนชั้นที่มีการศึกษา นักวิชาการทางนิ ติศาสตร์ อิสลามในสาขาการศึกษาอิสลามศึกษา ผูร้ ู ้ดงั กล่าวจะทําหน้าที่
เป็ นผูพ้ ิพากษาวินิจฉัยคดีในกฎหมายชาริ อะห์หรื อกฎหมายอิสลาม อ้างใน http://en.wikipedia.org/wiki/Ulema
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เป็ นความคิดเห็นที่มีลกั ษณะคล้ายกันในการประชุม จากบันทึกการประชุมกลุ่มอุสตาซจังหวัดนราธิ วาส ในหัวข้อ “โครงการศึกษา
การปกครองส่ วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ”์ 11 กันยายน 2548 โรงแรมตันหยง อ. เมือง จ. นราธิ วาสและบันทึกการประชุม
กลุ่มอุสตาซในจังหวัดปั ตตานี และจังหวัดยะลา ในหัวข้อ “โครงการศึกษาการปกครองส่ วนท้องถิ่นของจังหวัดที่มีหลายชาติพนั ธุ์ ” วันที่
17 สิ งหาคม เวลา 2548 9.00-12.00 น. ห้องรู สะมีแล 1 โรงแรมซี เอส ปั ตตานี อ.เมือง จ. ปั ตตานี อ้างแล้ว
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มาเป็ นที่ปรึ กษาของเรา การออก ข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องทางศาสนาก็ตอ้ งปรึ กษาผูน้ าํ ศาสนา เอามา
เป็ นที่ปรึ กษา แล้วออกข้อบัญญัติมา ” แต่ปัญหาที่ควรระวังในขั้นตอนดําเนินการก็คือการนําเอาผูน้ าํ
ทางศาสนาพุทธและอิสลามมาทํางานร่ วมกันในระยะแรกอาจจะเกิดปั ญหาในบางพื้นที่ โดยทัว่ ไป
แล้ว ต้องยอมรับสภาพความเป็ นจริ งที่วา่ มีปัญหาระหว่างสองฝ่ าย ดังที่ ผูน้ าํ อบต . ไทยพุทธท่านหนึ่ง
ให้ความเห็นว่า “.... ( ผูน้ าํ ศาสนาอิสลามและพุทธ ) ส่ วนมากมักจะตั้งข้อรังเกียจกัน คือฝ่ ายพุทธ
ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านมักไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาก็คือผูน้ าํ อย่างเช่นโต๊ะอิหม่ามก็จะมองว่า
พระเป็ นอย่างนั้นอย่างนี้ ส่ วนพระก็จะมองว่าเป็ นอย่างนี้ ........ ทีน้ ีเมื่อเอาสองกลุ่มมารวมกันเมื่อใด
ในเบื้องต้นอาจจะสับสนบ้าง แต่ถา้ เรารวมกันได้จริ งๆ ผมว่าเยีย่ ม .......”128
จะเห็นได้วา่ มีการยอมรับกันว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเอา
ความหลากหลาย มาผสมผสานกับรู ปแบบการปกครองรู ปแบบเดิมเป็ นสิ่ งที่ควรทํา แม้วา่ อาจจะมี
ความสับสนอยูบ่ า้ งในระยะแรก แต่น่าจะดําเนินการได้ โดยทําในรู ปสภาที่ปรึ กษา ให้ผนู ้ าํ ทางศาสนา
เป็ นที่ปรึ กษา ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ ทางศาสนาพุทธหรื ออิสลาม หรื ออาจจะเป็ น “ปราชญ์ชาวบ้าน” ให้มา
เป็ นองค์กรที่ ปรึ กษาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ความคิดเห็นดังกล่าวน่าจะสอดคล้องกับ
ความเห็นของนักวิชาการในพื้นที่ซ่ ึ งมองการสร้างความสมดุลทางอํานาจระหว่างหลายฝ่ าย
“.... เราต้องสร้างกลไกขึ้นมาโดยที่ตอ้ งเกิดขึ้นจากประชาชน แล้วเป็ นตัวสมดุลอํานาจ เป็ น
ตัวตรวจสอบและเป็ นตัวพี่เลี้ยง สร้างกลไกที่เกิดจากประชาชนเป็ น ‘ตัวสมดุลอํานาจ’ …. “ ซึ่งอาจจะ
เป็ นรู ปแบบของสภาประชาคมระดับตําบล สภาพัฒนาระดับตําบล สภาผูท้ รงคุณวุฒิตาํ บล หรื อสภา
กลัน่ กรองนโยบายผูน้ าํ การดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะทําให้เกิดความ หลากหลายความคิด
เหมือนกับว่าเป็ นกลุ่มที่สามารถควบ คุมอบต. ประชาคมอบต. หรื อตัวแทนของตําบล หมู่บา้ นละ 2-3
คน ต้องมีกฎหมายรองรับอํานาจ ต้องกําหนดกลไกตรงนี้ อย่างกรณี ของการกําหนดแผนนโยบายของ
ส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ถูกตัดตอนจากสมาชิกอบต .เอง กลไกประชาคมนี้ ก็ เพื่อเป็ นตัวกลัน่ กรอง
ข้อเท็จจริ งของหมู่บา้ นก่อนที่กาํ หนดนโยบายและแผนงานของ อบต.
จากทัศนะดังกล่าว จึง น่าจะมี การจัดการรู ปแบบใหม่ข้ ึนมาช่วยเสริ ม การเลือกตั้งแต่ละครั้ง ที่
มักจะมีความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกบุคคลเข้ามา ทําให้ไม่สามารถได้คนที่ตอ้ งการได้ หรื อ
คนในอุดมคติของประชาชนไม่เกิดขึ้น และการปกครองในอุดมคติก็ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการคิด
ตั้งแต่การสร้าง กลไกใหม่ข้ ึนมาเพื่อจะ มาถ่วงนํ้าหนักของส่ วนรวม กับ องค์กรที่ไม่ได้ ผล การจะ
คัดเลือกผูน้ าํ มาจะมีทีมผูน้ าํ ในท้องถิ่นที่เป็ นผูอ้ าวุโสในท้องถิ่นนั้นๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ น
ท้องถิ่นที่มีแบบมาจากสังคมอิสลามเพราะฉะนั้น การเสนอรู ปแบบตรงนี้น่าจะคัดสรรคนที่มีศกั ยภาพ
ที่ดีข้ ึนมาได้ รู ปแบบดังกล่าวอาจจะเป็ น สภาผูอ้ าวุโส ผูบ้ ริ หารศาสนา สภาผูน้ าํ จิตวิญญาณ ผูร้ ู ้ทาง
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ความเห็นของผูน้ าํ อบต. ที่เป็ นคนไทยพุทธ ในอําเภอเมืองจังหวัดยะลา บันทึกการสาน เสวนาในหัวข้อ “การปกครองในอุดมคติ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้” 5 มีนาคม 2549 เวลา 10.00-15.00 น. ห้องอาเนาะรู โรงแรมซี เอส ปั ตตานี ต. รู สะมีแล อ. เมือง จ. ปั ตตานี
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ศาสนา ตัวเลือกคัดสรรคนที่มีศกั ยภาพเป็ นผูน้ าํ หรื อ ผูน้ าํ ที่เป็ นผูอ้ าวุโส 129 ซึ่ งในจุดนี้ อาจจะทําให้
เกิดระบบการคัดสรรบุคคลที่มาเป็ นตัวแทนหรื อผูน้ าํ ใหม่ในแบบระบบชูรอ หรื อระบบสภาที่ปรึ กษา
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเอง
การแก้ปัญหาที่การปกครองคือการแก้ปัญหาในระยะยาว เพราะที่ผา่ นมา ปั ญหาอัตลักษณ์
และความเป็ นธรรมกลายเป็ นปั ญหาเดียวกัน เชื่อมต่อเข้าหากัน ได้พอดี จนเร่ งความขัดแย้งให้รุนแรง
ขึ้น แต่การละเลยปั ญหาที่ผา่ นมาของรัฐทําให้ทอ้ งถิ่นเกิดความรู ้สึกว่ารัฐไม่เป็ นธรรมและไม่ยตุ ิธรรม
ตัวอย่างที่เห็นก็คือระบบ ตาดีกาซึ่งมีมาเป็ น เวลา 30 ปี จนพัฒนาขึ้นเป็ นสมาพันธ์ สมาคมและมูลนิธิ
ขึ้นมา จะเห็นได้วา่ ระบบนี้เกิดจากการจัดการด้วยตัวของท้องถิ่น เอง เริ่ มตั้งแต่ การสร้างตัวอาคาร การ
จ้างครู เอง การทําหลักสู ตรเอง รัฐไม่ได้ดูแลเหลียวแล รัฐไม่เห็นความสําคัญ ประชาชนได้ เสนอใน
สมัยนั้นว่าทรัพยากรของรัฐในโรงเรี ยนประถม ศึกษาในชุมชน ทําไมไม่ให้ประชาชนมามีส่วนร่ วม
พอถึงเวลาบ่าย 4โมงโรงเรี ยน ก็ ปิดประตู แล้ว เมื่อรัฐปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือ ป ระชาชน ใน
ท้องถิ่นก็ตอ้ งไปแบกไม้จากป่ ามาสร้างตาดีกาเอง วันเสาร์ -อาทิตย์ขณะที่โรงเรี ยนปิ ดและอาคารไม่ได้
ใช้ประโยชน์อะไรเลย ชาวบ้านในท้องถิ่น ก็ไม่ได้ใช้ ชาวบ้านเคยเสนอให้เอาโต๊ะครู มามีส่วนร่ วมใน
โรงเรี ยนเหล่านั้น เพื่อสอนตอนเช้า และมีการสอน อัลกุรอานตามที่พวกเ ขาต้องการ เจ้าหน้าที่ รัฐก็
ปฏิเสธ บอกว่าไม่ดี ไม่ได้ นี่ คือตัวอย่าง ของความรู ้สึกว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมต่ออัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
เพราะฉะนั้น ระบบตาดีกาจึง เกิดจากการที่รัฐปิ ดไม่ยอมรับให้เปิ ดการสอนกุรอานใน
โรงเรี ย นประถมรัฐบาล คนในสามจังหวัดภาคใต้ โดยหลักศาสนาแล้วมีความมัน่ ใจในหลักศาสนา
และกระบวนการ ชูรอ เพราะพวกเขา มัน่ ใจว่า “... อัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติใด นอกจาก
เขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง….” ข้อสรุ ปจึงชัดเจนจากความเห็นของผูน้ าํ ท้องถิ่นว่า ตราบใดที่ รัฐ
ไม่ให้พวกเขามีส่วนร่ วม ไม่ให้เขาคิดเรื่ องของเขา ก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เลย การกระจายอํานาจ
ไม่วา่ จะเรี ยกว่า การปกครองการบริ หารรู ปแบบพิเศษหรื อ เขตวัฒนธรรมพิเศษ หรื อรู ปแบบเชิงอะไร
ก็แล้วแต่ แต่ที่สาํ คัญคือประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่ วม จุดเน้นตรงนี้ก็คือ การกระจายอํานาจก็
คือการมีส่วนร่ วมซึ่งสะท้อนในเรื่ องความเป็ นธรรม แต่ขา้ ราชการก็ยงั ไม่ เปลี่ยนทัศนะ มองมิติเดิมๆ
และวิธีคิดก็ไม่ยอมเปลี่ยน ความรู ้สึกอัดอั้นดังกล่าว สะท้อนจากทัศนะของนักการเมืองผูห้ นึ่ง เป็ น
ความรู ้สึกที่วา่ 130
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จากบันทึกการประชุมนักวิชาการท้องถิ่น ตึกอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา อ.เมือง จ. ยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549, อ้าง
แล้ว.
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นักการเมืองจากจังหวัดนราธิวาสอดีตวุฒิสมาชิก จากบันทึกการสัมมนาวิเคราะห์การเมืองการปกครองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องฟาฎอนี โรงแรม ซี.เอส.ปั ตตานี อ.เมือง จ.ปั ตตานี
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“.... ในภาวะปั จจุบนั จงขยายพื้นที่สาธารณะของคนเ หล่านี้ให้มากขึ้น แล้วดึงประชาชนที่
มัน่ ใจว่าแนวทางการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่ วมตรงนี้จะมากขึ้น ... รัฐจะต้องลดความอยุติธรรม รัฐ
จะต้องเปิ ดโอกาส ต้องให้เกียรติ จะต้องให้ทุกอย่างที่เป็ นสิ ทธิของ เขา อัตลักษณ์ของเ ขา คนที่นี่ตอ้ ง
ใช้ภาษามลายูส่วนหนึ่ง คนที่นี่ตอ้ งมีศาลชารี อะห์ตามที่เ ขาต้องการ ต้องมีสภาชูรอ เป็ นเขตปกครอง
พิเศษ ไม่มีอบายมุขที่เ ขาไม่ตอ้ งการ เพราะ ไม่วา่ คน พุทธก็ไม่เอา (อบายมุข ) คนมุสลิมก็ไม่เอา
(อบายมุข) นี่คือเป็ นจุดร่ วม ผมว่าถ้าดึงตัวนี้กลับมา...เพิ่มอัตราส่ วนการมีส่วนร่ วมของพวกเค้าให้มาก
ขึ้นไม่ใช่ 17% หรื อ 37% ...”
นอกจากนี้ ในเรื่ องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารงานของรัฐ ยังมีความเห็นที่
สะท้อนออกมาว่า การปกครองพิเศษก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้พนักงานทั้งหลายที่อยูใ่ น 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้น้ ีเป็ นสัดส่ วนของคน ในพื้น ที่ ซึ่ ง อาจจะเป็ นครู โรงเรี ยนหรื อเจ้าหน้าที่ ตํารวจ
เจ้าหน้าที่อาํ เภอ และจังหวัด ถ้าทําอย่างนี้ได้นี่ คือการปกครองแบบพิเศษของ 3 จังหวัด ชายแดน
ภาคใต้
กล่าวโดยสรุ ป การวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลการวิจยั จากสามแหล่งคือการวิจยั เชิงปริ มาณ
การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เอกสารทําให้เราได้ขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจคือ การสําร วจข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชนและผูน้ าํ สะท้อนว่าความคิดเห็นของประชาชนส่ วนมากยังไม่ได้แสดงให้เห็น
ว่ามีความต้องการการแยกดินแดนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็ นอิสระ แต่ความคิดเห็นในเรื่ อง
การปกครองแบบพิเศษสะท้อนออกมาในความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป ประชาชนโดยทัว่ ไปยัง มี
ความเห็นที่ก้ าํ กึ่งกันอยูร่ ะหว่างการปกครองพิเศษกับการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว
เช่นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและองค์การบริ หารส่ วนตําบล รวมทั้งการปกครองท้องถิ่นแบบ
เทศบาล แต่ก็เป็ นที่น่าสังเกตด้วยว่ามีกลุ่มตัวอย่างอีกจํานวนไม่นอ้ ยที่ยงั ไม่ตดั สิ นใจแ น่นอยว่าการ
ปกครองแบบใดจึงจะดีและเหมาะสมกับพื้นที่แห่งนี้ เมื่อแยกระหว่างผูต้ อบที่เป็ นมุสลิมและพุทธ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนมุสลิมเห็นด้วยกับรู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบเดิม c]tเห็นด้วยกับการ
ปกครองแบบพิเศษในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในกลุ่มผูต้ อบที่เป็ นคนพุ ทธส่ วนมากที่สุดเห็นว่าควร
ใช้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในแบบเดิม ทัศนะในกลุ่มผูน้ าํ ความคิดเห็นก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเวลาผ่านไป โน้มเอียงไปในทิศทางที่ค่อนข้างสนับสนุนให้มีรูปแบบการปกครองในรู ปแบบ
พิเศษโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวัฒนธรรม แต่ระหว่างผูน้ าํ สายศาสนากับผูน้ าํ สาย
ปกครองท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกัน
ความแตกต่างในความคิดเห็นเรื่ องรู ปแบบการปกครองยิง่ เห็นได้ชดั ในการศึกษาข้อมูลเชิง
คุณภาพ จากการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่าแนวโน้มที่ผนู ้ าํ ฝ่ ายศาสนาจะเน้นที่ระบบ
การเมืองแห่งคุณธรรมและเน้นหลักการศาสนาอิสลา ม ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจเป็ นสิ่ งที่
เห็นได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลการวิจยั เอกสาร จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทําให้เห็นได้วา่ การกดดันของรัฐไทยทําให้ชนชั้นนําตามประเพณี และผูน้ าํ ศาสนาลดอํานาจลง แต่
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ผูน้ าํ ทางศาสนาก็ยงั คงมีความสําคัญอยูม่ า กในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ นวัตกรรมการสร้าง
อํานาจรัฐในสมัยรัชการที่ 5 แม้จะส่ งผลลบต่อโครงสร้างอํานาจเดิมของปั ตตานีและทําให้เกิดความ
สู ญเสี ยกับชนชั้นนําเดิม แต่วศิ วกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยดังกล่าวและยุคต่อมาก็นาํ มาซึ่ งควา
วามเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโรงสร้าง สังคมโดยเฉพาะในด้านการศึกษา ชนชั้นนําใหม่ที่มี
การศึกษาทั้งทางศาสนาและสายสามัญในยุคหลังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชนชั้นนํา
สมัยใหม่ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีการศึกษาทั้งทางศาสนาและในทางโลกมีจาํ นวนมากขึ้นและมีแนวโน้ม
ความคิดเห็นที่จะสนับสนุนการต่อสู ้เพื่ออัตลั กษณ์ของคนมลายูมุสลิมรวมทั้งการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองในท้องถิ่น
ข้อสรุ ปที่ได้มาดังกล่าวข้างต้น เป็ นพื้นฐานที่จะสร้างตัวแบบในการพัฒนาการปกครองและ
การบริ หารที่ดีเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย สิ่ งที่สาํ คัญก็คือตัว
แบบนี้จะให้ความ สําคัญกับความสมดุลแห่งพลังระหว่างหลายๆฝ่ ายในพื้นที่ การให้ความสําคัญหับ
ปั จจัยทางวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งการปรับปรุ งบูรณาการโครงสร้างการปกครองและการ
บริ หารทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ถูกนําเสนออย่างละเอียดในบทต่อไป
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ระเบียบวิธีวิจัย

สิ่งที่คนพบ (Findings)

Model-Building

การวิจัยสํารวจ
สํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน

ทัศนะคนสวนมากไมไดพูดถึง
การแยกดินแดนหรือเปนอิสระ

สํารวจความคิดเห็น
ของผูนําทองถิ่น

มีทศ
ั นะที่แตกตางกันระหวางการ
เปนแบบใหมและรักษาแบบเกา

ความสมดุลฝายตางๆ
ในการปกครองทองถิ่น

การปกครองทองถิ่น
แบบเดิมผสมรูปแบบ
พิเศษทางวัฒนธรรม

การวิจัยเชิงคุณภาพ

Focus Group/Interview
ผูนําทองถิ่น

การวิจัยเอกสาร

การเมืองที่เนนคุณธรรม
และศาสนา

ความแตกตางระหวางผูนํา
ศาสนาและการเมือง

สภาผูนําทางศาสนา
รวมกับปกครองสวน
ทองถิ่น

วิศวกรรมแหงโครงสรางรัฐ
ในรัชกาลที่ 5

โครงสรางอํานาจผูนํา

การปกครองสวน
ภูมิภาคแบบใหมที่
ผสมผสานสวนทองถิ่น
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บทที่ 5
ตัวแบบการกระจายอํานาจทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสั งคมและการเมือง
การวิเคราะห์ ในระดับแนวคิด
ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับการแสวงหารู ปแบบการปกครองที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒน ธรรมก็คือการต่อสู ้เพื่อแก้ปัญหาทางวัฒนธรรม ในมุมมองทางรัฐศาสตร์
การเมืองเป็ นเรื่ องของวัฒนธรรม เพื่อที่พฒั นาการทางการเมืองและสถาบันจะได้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมและมีความยัง่ ยืน ดังนั้น โครงสร้างการเมืองปกครอง รวมทั้งการจัดการโครงสร้างอํานาจใน
สังคมจะต้องสอดคล้องแ ละสะท้อนแบบแผนการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ทางสังคมและเป็ นส่ วน
หนึ่งในการผลิตซํ้าของสัญลักษณ์ดงั กล่าวระบบจึงจะมีพลังอํานาจในการจัดการความขัดแย้ง เหตุที่
พิจารณาเช่นนั้นก็เพราะว่าความขัดแย้งและการต่อสู้ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นปัญหาความขัดแย้งเชิง
วัฒนธรรมในพื้ นที่ กล่าวในอีกแง่หนึ่ง ความซับซ้อนของความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในช่วงสี่ ปีที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการใช้ความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์ที่เข้มข้นในบริ บท
ของ “พื้นที่ทางสังคม ” ของปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส วัฒนธรรมมีแหล่งที่มาจากผูม้ ีอาํ นาจในสังคม
ดังนั้น การต่อสู ้ในกระบวนการทางการเมือง การปกครอง การบริ หาร รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ต่อสู ้ในกระบวนการดังกล่าว มีแหล่งที่มาจากโครงสร้างอํานาจและการแย่งชิงทุนทางสังคมอัน
ซับซ้อนทําให้เกิดลักษณะพิเศษของภูมิลกั ษณ์ทางการเมือง พิจารณาให้ถึงที่สุดแล้วการแก้ไขปั ญหา
เรื่ องกระจายอํานาจและรู ปแบบการปกครองจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างอํานาจและ
การต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ดงั กล่าวด้วย กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว การแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ ต้องดู
ให้ดีวา่ ใคร กลุ่มใดมีอาํ นาจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ใครคือตัวกระทําหรื อ agency ในการเมืองที่
ขัดแย้งกัน
วัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของความเชื่อของคนในการตีความหมายปั ญหาต่างๆที่รายล้อมรอบตัว
เรา และความเชื่อก็มีหลายอย่าง ดังนั้น เพื่ออธิ บายขยายภาพให้ชดั เจนขึ้น จะต้องมีคาํ อธิ บายแนวคิด
ชุดหนึ่งในเรื่ องอํานาจและการแย่งชิงทรัพยากรการเมืองในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อที่จะ อธิ บายให้ชดั ว่า
ปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นเวทีที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ทบั
ซ้อนและเกาะเกี่ยวกันของการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์จากคนและกลุ่มทางสังคมในพื้นที่ดงั กล่าว การต่อสู ้
นี้แสดงออก ในแง่บทบาทของคนที่อยูใ่ น “สนามแห่งอํานาจ ” และ “การแย่งชิงความชอบธรรมใน
การอธิ บาย” ปรากฏการณ์ในสนามแห่งอํานาจของผูท้ ี่ได้เปรี ยบในการครอบครองทรัพยากรหรื อทุน
ทางสังคม ลักษณะพิเศษของสนามดังกล่าวหมายความว่า ตามปกติในพื้นที่ทางสังคมมีสนามการ
แข่งขันย่อยๆอยูห่ ลายสนาม พื้นที่ของสนามเหล่านี้เหลื่อมลํ้าทับซ้อนกันและเชื่ อมต่อกันในบางส่ วน
และแยกเป็ นอิสระจากกันในบางส่ วน
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เมื่อมองให้ลึกลงไปอีกจนถึงระดับบุคคลและกลุ่มคน ในพื้นที่ชายแดนใต้มีตวั แสดงบทบาท
หลายตัวและหลายสนาม เช่นกลุ่มผูน้ าํ ทางศาสนา กลุ่มผูน้ าํ การปกครองท้องที่ กลุ่มผูน้ าํ การปกครอง
ท้องถิ่น กลุ่มนักธุ รกิจเอกชน กลุ่มประชาสั งคม และกลุ่มวัฒนธรรมหรื อชาติพนั ธุ์ที่ต่างกัน ใน
ระหว่างกลุ่มดังกล่าว ผูเ้ ล่นบางส่ วนก็เล่นในหลายสนามพร้อมกัน แต่บางส่ วนก็เป็ นผูเ้ ล่นแต่เพียงบาง
สนาม สิ่ งที่จะต้องเน้นย◌้◌ําก็คือว่า ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เรามองเห็นจึงไม่ใช่เป็ น
แค่ประเด็นหรื อเนื้อหาก ารเมืองที่คนกลุ่มต่างๆแสดงออกมาให้เห็นแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเรื่ อง
ของความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็ นการสะท้อนให้เห็นเบื้องหลัง “สัมพันธภาพ” ระหว่างคน กลุ่มคน
ผลประโยชน์และโครงสร้างจิตสํานึก และความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกัน ประเด็นที่สาํ คัญก็คือ
พวกเขาพยาย ามแย่งชิงการนําในการแสดงความชอบธรรมในการตีความและให้ความหมายแก่โลก
ความเป็ นจริ งในพื้นที่ทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นการต่อสู ้ระหว่างผูน้ าํ ศาสนาในการ
ตีความโลกและความขัดแย้งในแง่หลักการศาสนา การต่อสู ้ของนักการเมืองท้องถิ่นในการ
ตีความหมายของการเมืองและควา มขัดแย้งในท้องถิ่น ความขัดแย้งในแง่ของการแย่งชิงอํานาจและ
ผลประโยชน์ในการเลือกตั้ง การใช้อิทธิ พลและการซื้ อเสี ยงในนามของการพัฒนาท้องถิ่น การต่อสู ้
ของผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองท้องที่ในการรักษาความสงบและความมัน่ คงในนามของรัฐ นักธุ รกิจท้องถิ่น
ต้องการพัฒนาธุ รกิจ การลงทุนและกําไรอย่างมีเหตุผลในนามของระบบทุน
ผูท้ ี่เหนือกว่าในการต่อสู ้คือการเป็ นผูช้ นะในการตีความหมาย และได้ประโยชน์มากสุ ด
ได้รับชัยชนะในการสร้างภาพความเป็ นตัวแทนบนเวทีแห่งอํานาจที่แตกต่างกันนี้ ตัวอย่างเช่น การ
ต่อสู ้ในสนามทางเศรษฐกิจ มีกลุ่มคนหลายกลุ่มทํามาหากิน การค้าการลงทุน การสะสมทรัพย์สิน ใน
สนามทางวัฒนธรรม มีกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาจีนและประเพณี วฒั นธรรมที่ต่างกัน
หรื อกลุ่มที่ต่างกันและอัตลักษณ์ที่ต่างกัน ในสนามทางศาสนา เป็ นเรื่ องของนักการศาสนา สํานัก
คิดมัสฮับต่างๆ และกลุ่มคนที่นบั ถือศาสนาอิสลามส่ วนใหญ่ก ั บกลุ่มคนพุทธส่ วนน้อย ในสนามการ
ต่อสู ้ทางการเมืองในเวทีรัฐสภา ก็มีพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นที่ต่อสู ้กนั และ
ในสนามการต่อสู ้ดว้ ยอาวุธหรื อการก่อการร้าย มีกองกําลังอาวุธ ทั้งฝ่ ายรัฐและฝ่ ายก่อความไม่สงบ
ในสนามการต่อสู ้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระบบและนอกระบบมีคนต่างกลุ่มกันต่อสู ้
รวมทั้งเรื่ องของการค้าของเถื่อน อิทธิ พลมื ดและการค้ายาเสพติด ในเวทีเหล่านี้จะต้องมีผไู้ ด้เปรี ยบ
หรื อผูช้ นะในการแข่งขัน
ในการเมืองแห่งวัฒนธรรม การต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ (symbolic struggle) เกิดขึ้นในเวที
กึ่งกลางของพื้นที่ ทางสังคม เช่นในเวทีสื่อสาร เวทีสาธารณะในชุมชนเช่นในมัสยิด โรงเรี ยน ใน
ชุมชน เวทีในวงวิชาการ และเวทีการแข่งขันทางการเมืองการเลือกตั้ง รวมทั้งในสนามรบ การปะทะ
ด้วยกําลัง การซุ่มโจมตีทางทหาร การฆ่ารายวัน การอุม้ ฆ่า การเก็บฝ่ ายตรงข้ามทั้งสองฝ่ าย รวมทั้ง
การพ่นสี ตวั อักษรหรื อสัญลักษณ์บนป้ ายหรื อตามถนน การแจกใบปลิวและปล่อยข่าวลือ
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กล่าวในอีกแง่หนึ่ง เวทีเหล่านี้เป็ นสนามการต่อสู ้เพื่อแย่งชิงอํานาจความชอบธรรมในการ
อธิ บายสังคมและเป็ นเวทีต่อสู ้เพื่อสร้างภาพการเป็ นตัวแทน (representation)ในสังคม จุดสําคัญก็คือ
การต่อสู ้ทางสัญลั กษณ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงอํานาจหรื อความสัมพันธ์ทางอํานาจเพื่อ
ควบคุมสังคมหรื อสร้างความชอบธรรมในการอธิ บาย- ตีความโลกแห่งความเป็ นจริ ง เราต้องเข้าใจว่า
ถึงที่สุดแล้ว “ความเป็ นจริ งทางสังคม ” ที่เรามองเห็นเป็ นปรากฏการณ์ของสนามพลังหรื อสนามแห่ง
อํานาจ (fields of power) ซึ่ งเกิดจากคนครอบครองทรัพยากรอันมีอยูอ่ ย่างจํากัดในสังคม ทรัพยากร
เหล่านี้คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ในแบบต่างๆ ต้นทุนเหล่านี้กลับเป็ น
ตัวกําหนดความชอบธรรม และบทบาทในสนามแห่งอํานาจอิทธิ พล นอกจากนี้ การครอบครองทุน
ดังกล่าวยังได้สร้างสํานึกในตําแหน่งแหล่งที่ของตนทั้งโดยที่รู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั มันทําให้คนแต่ละคนมี
ความรู ้สาํ นึกต่อที่ยนื ของตนเอง จนทําให้เกิดสามัญสํานึกของคนต่างกลุ่ม สามัญสํานึกอันมีที่มาที่ไม่
สามัญทําให้เกิดการปะทะกันอย่างรุ นแรงจนกลายเป็ นความขัดแย้งที่แก้ไม่ตกในสังคม
สามัญสํานึกที่ ไม่สามัญ เป็ นตัวการที่กาํ หนดนิยามคําว่าชาติ เอกราช แผ่นดินเกิด ตัวเรา คน
อื่น คนมลายู คนไทยพุทธ สิ ทธิ เสรี ภาพ ความสมานฉันท์ ความศรัทธาและความเสี ยสละ เราต้อง
เข้าใจสามัญสํานึกเหล่านี้ในขณะที่สร้างระบบการเมืองการปกครองของพื้นที่พิเศษเพื่อจัดการความ
ขัดแย้งของสามัญสํานึกดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เราอาจมองความขัดแย้งทั้งหมดได้ในอีกแง่หนึ่งว่า ปรากฏการณ์ท้ งั หมดเป็ นเรื่ องของ
กิจกรรมและบทบาทของตัวแสดงที่มีความเป็ นอิสระ แต่มีความเชื่อมโยงกัน แต่ละคนแต่ละฝ่ ายก็มุ่ง
แสวงหาหนทางที่ได้ประโยชน์สูงสุ ดเพื่อความอยูร่ อดและผลประโยชน์ตอบแทนในสภาพแวดล้อมที่
สับสนอลหม่านและปะทะเผชิญหน้ากัน เงื่อนไขดังกล่าวเปรี ยบเสมือนสภาพแวดล้อมแห่ง “ระบบ
นิเวศทางชีวภาพ” ซึ่ งตัวแสดงเหล่านี้มีพฒั นาการและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง บ้างก็แสวงหาความ
ชํานาญพิเศษที่จะทําให้ตวั เองอยูรอดปลอดภัยอย่างมัน่ คง ในขณะที่ตวั แสดง ตัวอื่นกลายเป็ น “นักล่า ”
ในสภาพแวดล้อมนี้ ตัวแสดงบางตัวดํารงอยูแ่ ล้วในสภาพแวดล้อมก่อนเกิดความขัดแย้ง พวกนี้
ประกอบไปด้วยฝ่ ายการปกครอง กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มเครื อญาติสายตระกูล หรื อชุมชน กลุ่มทางชน
ชั้น ทั้งประชากรในเมืองและในชนบท และสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม ใน ห้วงเวลาปกติ ตัว
แสดงดังกล่าวจะมีท้งั ความร่ วมมือร่ วมใจกันและแข่งขันกันในบางครั้ง แต่ในขณะนี้ เนื่องจากการ
ต่อสู ้เพื่อแย่งชิงอํานาจภายในอย่างรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแข่งขันกันอย่างสงบสันติ
และความตึงเครี ยดแบบสร้างสรรค์ซ่ ึ งรักษาสังคมไว้ในภาวะปกติอาจจะถูกปั่ นให้เกินเลยขอบเขต
ของการควบคุม ถ้าปล่อยให้ความขัดแย้งขยายตัวไม่มีการจัดการที่ดีที่เหมาะสม ความขัดแย้งจะ
กลายเป็ นตัวคุกคามทําลายสังคมทั้งสังคม ประเด็นที่สาํ คัญก็คือ จะต้องยอมรับว่า รัฐและองค์กรของ
รัฐเองมิได้อยูน่ อกระบบนิเวศนี้ เวทีของความขัดแย้งจึงมิใช่เป็ นเ สมือนแผ่นผ้าใบที่รัฐเป็ นผูถ้ ือพู่ กัน
ละเลงงานศิลปะฝ่ ายเดียว แต่มนั เป็ นระบบแห่งสิ่ งมีชีวติ ที่มีพลวัตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสนองตอบ
การกระทําของฝ่ ายรัฐและจําเป็ นที่จะต้องมีการประเมินความสมดุลระหว่างการแข่งขันต่อสู ้ของพลัง
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ฝ่ ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง เราจะต้องสร้างระบบอะ ไรได้ที่ทาํ ให้เกิดความสมดุลและปรับตัวของกลุ่ม
ต่างๆเหล่านี้
ข้อสรุ ปเชิงแนวคิดในที่น้ ีที่จะต้องนํามาพิจารณาก็คือ
1. ความสมดุล ในระบบของสิ่ งที่มีชีวติ และในเวทีการต่อสู ้เชิงสัญลักษณ์ที่กาํ ลังดําเนินอยู่
การที่เราจะออกแบบรู ปการปกครองและการบริ หารเพื่ออํานายการให้เกิด การแก้ปัญหาโดยชอบ
ธรรมและสันติ จะต้องอาศัยการวิเคราะห์บริ บททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอย่าง ประเด็นที่
น่าสนใจคือ การปกครองตามธรรมชาติ หรื อ การบริ หารตามธรรมชาติ ซึ่ งเป็ น การปกครองหรื อการ
กระทําใดๆก็ตามที่ทาํ ให้สังคมในการปกครองนั้นมีความสุ ขและอยูด่ ีกินดี ใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็ น
ผูน้ าํ องค์กรใดก็ตา มที่จดั ตั้งขึ้นมาจะต้ องมีความสามารถที่จะทําให้คนที่อยูภ่ ายใต้การปกครอง คนที่
อยูใ่ นตําบล ในเทศบาล หรื อสัปบุรุษมีความอยูด่ ีกินดีหรื อว่ามีความสงบสุ ข สิ่ งที่ควรทําก็คือ สร้าง
กลไกขึ้นมาโดยที่กลไกนี้ตอ้ งเกิดขึ้นจากประชาชน ในท้องถิ่นหลายฝ่ าย แล้วเป็ นตัวสมดุลอํานาจ เรา
ต้องสร้างกลไกที่เกิดจากประชาชนที่ทาํ ให้เกิด “ตัวสมดุลอํานาจ” ระหว่างฝ่ ายต่างๆขึ้นมาให้ได้
2. ความสํานึกในวัฒนธรรม สิ่ งที่จะต้องพิจารณาด้วยคือ ตัวแปรสํานึกในอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธ์และศาสนาซึ่งเป็ นตัวการที่สาํ คัญในการผลักดันความขัดแย้ งและความรุ นแรง และเป็ นตัวแปร
หลักในการแก้ปัญหาในกระบวนการสร้างสถาบันทางสังคมและการการเมืองในท้องถิ่น เพราะว่าการ
แก้ปัญหาในการปกครองจะสามารถแก้ปัญหา “ความรู ้สึก ” ในอัตลักษณ์ดงั กล่าวได้ จะต้องทําให้เกิด
“ความรู ้สึก ” ว่ามีความถูกต้องและชอบธรรมในการแก้ปัญหาเพื่ อลดความดัน ปิ ดกั้นและแย่งชิงอัต
ลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ศาสนาและประวัติศาสตร์ การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็ นการสนองตอบต่อการต่อสู ้เชิง
สัญลักษณ์ที่ดาํ รงอยูด่ ว้ ย จุดร่ วมในความรู ้สึกที่สาํ คัญในเชิงสัญลักษณ์ก็คือการผสมผสานลักษณะ
พิเศษทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้เข้ากับการปกครองและการบริ หาร เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการฟื้ น
คืนอํานาจการควบคุมทางสังคมที่มีความถูกต้อง ความชอบธรรมและมีความยุติธรรมในการจัดการ
ปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
3. ปั ญหาอํานาจรัฐ โครงสร้างอีกตัวหนึ่งที่สาํ คัญด้วยก็คือการทําให้เกิดความเกาะเกี่ยวกับ
สังคมของโครงสร้างรัฐ ในปั ญหาควา มขัดแย้งนั้น การจะแก้ปัญหาได้ อยูท่ ี่ตวั แปรของรัฐ รัฐได้
ประกอบสร้างตัวตนอย่างไรและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไรในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซ่ ึ งมีความแตกต่าง
หลากหลายทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพนั ธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐประกอบขึ้นด้วยใคร
และมีวธิ ี การอย่างไรในการเข้ าถึงและให้บริ การกับประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ ใน
ระดับท้องถิ่นและหมู่บา้ นชุมชน ชนชั้นนําฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายศาสนาและการปกครองท้องถิ่นมี
ปฏิบตั ิการอย่างไร สามารถควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิดของสังคมและชุมชนได้
หรื อไม่ และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจ้าห น้าที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนําในท้องถิ่นดีหรื อไม่ดี
อย่างไร ดังนั้น ข้อสรุ ปในเชิงแนวคิดก็คือการแก้ปัญหาด้วยการปกครองและการบริ หารทั้งระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยที่จะต้องสนใจลักษณะองค์ประกอบของรัฐในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
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เพื่อให้เกิดการผสมผสานและบูรณาการลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมให้เข้ากับลักษณะพิเศษการเมือง
การปกครอง และอํานาจ การทําให้โครงสร้างรัฐและระบบราชการมีความเป็ นตัวแทนทั้งในด้าน
คุณลักษณะทางประชากร ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็ นตัวแปรสําคัญที่ทาํ ให้รัฐไม่เป็ นคนแปลก
หน้าของสังคม
การวิเคราะห์ ในระดับโครงสร้ างอํานาจชนชั้ นนํา
โครงสร้างสังคมของปั ตตานี ยะลา นราธิ วาสถูกกําหนดโดยประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของ
การเป็ นรัฐปั ตตานีและเจ็ดหัวเมืองก่อนถูกผนวกเป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐสยามตามสนธิสัญญาอังกฤษสยามในปี พ . ศ. 2452 จุดเปลี่ยนและพัฒนาการที่สาํ คัญของโครงสร้างอํานาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าวแ ละมีผลต่อพัฒนาการทางการเมืองของปั ตตานีในช่วงหลัง ภาพโดยทัว่ ไปที่มองเห็นก็คือ
สังคมมลายูมุสลิมภาคใต้สามารถรักษาลักษณะพิเศษทางด้านประเพณี และสถาบันของตนเอาไว้ได้
ทั้งๆที่มีความพยายามอย่างมากโดยรัฐไทยที่จะทําให้เกิดการผสมกลมกลืน แต่คนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก็ยงั คงให้ความสําคัญกับผูน้ าํ มุสลิมของตนเอง ผูน้ าํ เหล่านี้อาจจะแบ่งออกได้เป็ นสามประเภท
คือ ผูน้ าํ เก่าตามประเพณี ผูน้ าํ สายทางโลก และผูน้ าํ ศาสนา
ชนชั้นนําตามจารี ตประเพณี ของปั ตตานี (Patani-Malay traditional aristocratic elites) เป็ น
กลุ่มผูท้ ี่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นสู ง สมาชิกสื บเชื้อสายมาจากรายาหรื อเจ้าเมืองซึ่ งสื บเชื้อสายมาจากผู้
ที่เคยถูกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลไทยให้เป็ นผูน้ าํ ในสมัยเจ็ดหัวเมืองมลายูระหว่างปี พ.ศ. 2359-2449 ผูน้ าํ
ในขณะนั้นจะคือรายาหรื อเจ้า 29 คน ประกอบไปด้วย 7 คนในปัตตานี 5 คนในยะหริ่ ง 4 คนในรามัน
4 คนในระแงะ 4 คนในยะลา 3 คนในสายบุรี 2 คนในหนองจิก ผูน้ าํ กลุ่มนี้เป็ นต้นสายตระกูลของชน
ชั้นสู งในปั ตตานีในยุคร่ วมสมัย หลังจากเจ้ามลายูถูกเข้าแทนที่ดว้ ยผูว้ า่ ราชการไทยและระบบ
การเมืองแบบโลกิยะในแบบที่แยกรัฐออกจากศาสนาของไทยในตอนต้นศตวรรษที่ยสี่ ิ บ แต่ในขณะ
นั้นชนชั้นสู งมลายูยงั คงมีบทบาทนําในโครงสร้างและพลังทางการเมืองของท้องถิ่น พวกเขายังเป็ น
ผูน้ าํ ในขบวนการต่อต้านรัฐบาลไทยในยุคแรกเพราะต้องการที่จะเรี ยกร้องอํานาจคืนมา แต่พวกเขา
ประสบความล้มเหลวในการเมืองและสู ญเสี ยอํานาจทางเศรษฐกิจไปในจํานวนมาก ชนชั้นนําเก่า
จํานวนมากหนีไปลี้ภยั การเมืองอยู่ กบั ญาติพี่นอ้ งของตนที่ยงั คงอยูใ่ นประเทศเพื่อนบ้านมลายา กล่าว
ในอีกแง่หนึ่ง ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ฐานทรัพยากรและต้นทุนทางการเมืองของชนชั้นนํา ชนชั้นสู งหรื อ
ผูน้ าํ ตามประเพณี ของมลายูปัตตานีสูญเสี ยฐานทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงไม่มีอาํ นาจ ความ
มัง่ คัง่ และบารมีเหมื อนที่เคยเป็ น นอกจากนี้ ชนชั้นสู งบางสายก็ยงั แสดงความจงรักภักดีต่อรัฐไทย
ดังนั้น ชนชั้นสู งตระกูลผูน้ าํ ตามประเพณี ของมลายูจึงอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากชาวมลายูมุสลิม
ให้เป็ นผูน้ าํ ที่มีความชอบธรรม กลุ่มชนชั้นสู งตระกูลเก่านี้ในปั จจุบนั บางส่ วนก็ได้เข้าไปมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองเป็ นผูแ้ ทนราษฏรในระบบรัฐสภา และเป็ นนักการเมืองท้องถิ่น ความล้มเหลวของผูน้ าํ
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ทางการเมืองในระบบรัฐสภายิง่ สะท้อนภาพความล้มเหลวของชนชั้นนําตามประเพณี และสายที่ยดึ
มัน่ ในทางโลก
ชนชั้นนําอีกกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญคือชนชั้นนําสายที่ยดึ ถื อแนวทางที่ไม่เกี่ยวกับศาส นาหรื อ
สายแนวคิดในทางโลก ในสังคมมลายูมุสลิม ผูน้ าํ กลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็ นคน
มุสลิมท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นครู ในโรงเรี ยน กํานันผูใ้ หญ่บา้ น ในปั จจุบนั ยังมีกลุ่มผูน้ าํ สายการปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเช่น นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.)
สมาชิกและนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล พวกข้าราชการระดับล่างที่เป็ นคน
ท้องถิ่นได้รับสถานภาพเป็ นชนชั้นนําเพราะพวกเขาเป็ นสมาชิกขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบ
ราชการในท้องถิ่น และพวกเขามีรายได้หรื อสามารถสะสมความมัง่ คัง่ ในระดับที่มากพ อสมควร ชน
ชั้นนํากลุ่มนี้มีเชื้อสายมลายูและผ่านระบบการศึกษาแบบไทยทําให้ชาวบ้านโดยทัว่ ไปที่พดู ภาษาไทย
ไม่ได้ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือและคําแนะนําในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางโลก ทางสังคมและ
การปกครอง เป็ นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลาสิ บปี นับตั้งแต่ปี 2520-2530 เป็ นต้นมา บทบาทของคนมุสลิม
ในระบบราชการของท้องถิ่นมีมากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้มีส่วนร่ วมมากขึ้นในกิจกรรมทางศาสนาและ
ชุมชน ในขณะที่ชื่อเสี ยง การยอมรับของชนชั้นนําทางศาสนาเริ่ มจะลดลงเพราะรัฐบาลไทยสามารถ
เพิ่มระดับการควบคุมที่มีต่อสถาบันที่สาํ คัญ 2 องค์กรของคนมลายูมุสลิมคือ ”โรงเรี ยนปอเนาะและ
มัสยิด ” แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารการวิเคราะห์ชนชั้นนําในช่วงต้นทศวรรษปี พ .ศ. 2530 ยังระบุวา่
ข้าราชการที่เป็ นคนมลายูมุสลิมยังไม่สามารถมีอิทธิ พลต่อสังคมได้มากเท่ากับชนชั้นนําทางศาสนา
เพราะพวกเขามักจะถูกมองจากคนมลายูบางส่ วนว่าเป็ นข้าราชการรับใช้รัฐบา
ลและปกป้ อง
ผลประโยชน์ของรัฐบาล คนพวกนี้อาจถูกเรี ยกจากคนท้องถิ่นว่า “โต๊ะนา” หรื อ “พวกนาย ”ที่มา
ปกครองตน นอกจากนี้ยงั มีคนกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็ นนักธุ รกิจเชื้อสายมลายูซ่ ึ งแสดงบทบาท
เป็ นพ่อค้าคนกลาง พ่อค้า และผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ก็ยงั อาจถูกจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของชนชั้นนําในสาย
ทางโลกเนื่องจากมีสถานภาพความเป็ นวิชาชีพและความมัง่ คัง่ คนกลุ่มเล็กๆเหล่านี้ ในปั จจุบนั อาจจะ
มีจาํ นวนมากขึ้น แต่ก็ยงั ไม่อาจจะนําชาวบ้านได้เต็มที่นกั เพราะขาดชื่อเสี ยงเกียรติยศในสังคมท้องถิ่น
ที่ยงั มองว่าการหาเงินแสวงหาความรํ่ารวยไม่อาจจะเป็ นคนที่มีสถานภาพสู งได้
บทบาทของผูน้ าํ ท้องถิ่นในที่มาจากการเลือกตั้งเป็ นบทบาทที่น่าสนใจมากในโครงสร้าง
อํานาจท้องถิ่น ชนชั้นนํากลุ่มนี้สวนใหญ่เป็ นคนที่ผา่ นการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญมิใช่สาย
ศาสนา เราจึงอาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นผูน้ าํ ในสายแนวคิดทางโลก ชนชั้นนํากลุ่มดังกล่า วมีบทบาทมาก
ขึ้นในการเมือง การปกครองและการบริ หารในปั จจุบนั จากข้อมูลกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ในปี 2550 จังหวัดปั ตตานี ยะลาและนราธิ วาสมีองค์กรการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งหมด 267 องค์กร
ปั ตตานีเป็ นจังหวัดที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นมากที่สุดคือ 114 องค์กร รองลง มาคือนราธิ วาส 89
องค์กร และยะลา 64 องค์กร ถ้านับเฉพาะผูน้ าํ สู งสุ ดขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปั จจุบนั จึงมี
จํานวน 267 คน คนกลุ่มดังกล่าวเป็ นผูม้ ีบทบาทมากในแต่ละพื้นที่นบั ตั้งแต่ตาํ บล อําเภอและระดับ
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จังหวัด แต่เมือดูที่โครงสร้างทั้งหมด พิจารณาจากแต่ละตําบล ผูน้ าํ ท้องถิ่ นที่มาจากการเลือกตั้งใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีมากถึง 1,326 คน
ในสังคมสามจังหวัดมีความใกล้ชิดกันมากโดยผ่านกลไกทางศาสนา โดยเฉพาะคนมุสลิมซึ่ ง
เป็ นประชากรส่ วนใหญ่กิจกรรมส่ วนมากจะเกี่ยวข้องกับมัสยิดและโรงเรี ยนปอเนาะ ดังนั้นสังคมจึงมี
การให้ความสําคัญต่อเรื่ องกิจกรรมทางศาสนาและมักจะเกี่ยวข้องกับชนชั้นนําทางศาสนา ชนชั้นนํา
ทางศาสนายังอาจจะถูกแบ่งไปเป็ นสามประเภท คือสมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจั
งหวัด
สมาชิกของคณะกรรมการมัสยิด และครู สอนศาสนา คณะกรรมการอิสลามจังหวัด รวมทั้งหมด
ประมาณ 45 คนถ้านับรวมสงขลาและสตูลด้วยอีก 30 คนจะรวมกันได้ 75 คน ในจังหวัดปัตตานี
ยะลาและนราธิ วาส ในปี พ .ศ. 2550 มีโต๊ะอิหม่ามจํานวนรวมกันทั้งสิ้ น 1,731 คน ส่ วนครู สอน
ศาสนาซึ่ งประกอบด้วยโต๊ะครู อุสตาสและเจ๊ะครู ตาดีกามีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 8,685 คน ในจํานวนนี้ถา้
นับเฉพาะอุสตาสจะมีจาํ นวน 3,723 คน
โครงสร้างอํานาจเดิมตามตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ประกอบด้วยกํานันและ
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ในกลุ่มนี้เป็ นผูน้ าํ ดั้งเดิมที่ต้ งั มาตั้งแต่ พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ .ศ.
2457 เมื่อดูจากโครงสร้างหมู่บา้ นทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกาํ นันจํานวน 235 คน และ
ผูใ้ หญ่บา้ น 1384 คน ถ้ารวมเอาแพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ จํานวนรวมของผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองท้องที่ 1619 คน แต่ถา้ รวม
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและผูช้ ่วยฯ เข้าด้วยกัน ผูน้ าํ ฝ่ ายปกครองท้องที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและ
นราธิ วาส จะเป็ นจํานวนมากถึง 7902 คน
กล่าวโดยรวม การวิเคราะห์ในระดับโครงสร้างอํานาจแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนชั้นนําแห่ง
อํานาจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทสําคัญมากในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทาง
การเมืองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ชนชั้นนําดังกล่าวประกอบด้วย กลุ่มชนชั้นนําทั้งทาง
ศาสนาและทางโลก มีจาํ นวนรวมกันประมาณ 8,399 คน กลุ่มคนกลุ่มนี้มีจาํ นวนมากพอสมควรและ
จะเป็ นกําลังของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการรู ปแบบการปกครองในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไป
ชนชั้นนําแห่ งอํานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภทชนชั้นนํา
ผู้นําการปกครองท้ องถิ่น
โต๊ ะอิหม่าม
อุสตาซ ครูสอนศาสนา
กํานันผู้ใหญ่บ้าน
รวมผู้นําท้ องถิ่น

จํานวน
1,326
1,731
3,723
1619
8,399
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การวิเคราะห์ ในระดับความคิดเห็นและทัศนคติ
ข้อมูลจากการสํารวจความคิด เห็นของประชาชนทัว่ ไปและชนชั้นนํา ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกี่ยวกับรู ปแบบที่ เหมาะสมในการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความหลากหลายวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงไปท่ามกลาง
สถานการณ์ความรุ นแรง สํารวจครั้งแรกนี้มีนยั สําคัญที่น่าพิจารณาอยูส่ องประการคือ ประการแรก
ในช่วงปี 2548 คนจํานวนที่ค่อนข้างมากยังยอ มรับว่าการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบเดิมยังใช้การได้
ถ้าได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น แต่นยั อีกด้านหนึ่ง ควรสังเกต
ด้วยว่าคนกลุ่มที่มีความเห็นว่าควรจัดรู ปการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม การปกครองพิเศษทาง
การเมือง และรู ปแบบมหานคร เมื่อรวมกันก็ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยเช่นเดียวกัน ยิง่ ถ้ามองว่าทัศนะดังกล่าว
จัดอยูใ่ นประเภทหรื อกลุ่มเดียวกันที่สนับสนุนการปกครองแบบพิเศษของท้องถิ่นเหมือนกัน คนกลุ่ม
นี้รวมกันได้มากถึงร้อยละ 41.8 ก็นบั ได้วา่ มีจาํ นวนมากในสัดส่ วนใ กล้เคียงกันกับกลุ่มสนับสนุนรู ป
แบบเดิม โดยที่กลุ่มที่ส นับสนุนรู ปแบบเดิมมีจาํ นวนมากกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กลุ่มเห็นรู ป
แบบเดิมกับกลุ่มที่สนับสนุนแบบผูว้ า่ ซี อีโอซึ่ งถือเป็ นแบบเดียวกัน รวมกันได้ประมาณร้อยละ 42.9
ทําให้เราได้ขอ้ สรุ ปเบื้องต้นในขณะนั้นว่าความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
3 จังหวัดในเรื่ อง
รู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ซ่ ึ งมีความหลากหลายชาติพนั ธ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
หลากหลายและแตกต่างกันมา ก ฝ่ ายที่เห็นด้วยกับการพัฒนาปรับปรุ งรู ปแบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้วทั้งแบบ
การปกครองท้องถิ่นและผูว้ า่ ซี อีโอมีมากกว่าเพียงเล็กน้อย ส่ วนพวกที่สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงใน
รู ปแบบพิเศษแบบต่างๆก็มีอยูไ่ ม่นอ้ ยในจํานวนและสัดส่ วนใกล้เคียงกัน ทัศนะทั้งสองฝ่ ายจึงถือว่า
กํ้ากึ่งกันมากจนอาจจะถือได้วา่ มีจาํ นวนมากพอๆกันก็ได้
ที่น่าสนใจก็คือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมในเรื่ อง
รู ปแบบการปกครองซึ่ งสะท้อนความหมายสองประการที่จะต้องนํามาพิจารณา ประการแรกแสดงให้
เห็นว่าลึกๆแล้วในกลุ่มคนที่สนับสนุนการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบเดิมนั้นมีคนพุทธอยูด่ ว้ ยเป็ น
จํานวนไม่นอ้ ย และในกลุ่มคนที่สนับสนุนการปกครองแบบพิเศษในทางวัฒนธรรมส่ วนมากก็จะเป็ น
คนมุสลิมด้วย ถ้าพิจารณาว่าคนพุทธเป็ นคนส่ วนน้อยใ นสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ การที่คนไทย
พุทธเป็ นจํานวนมากไม่เห็นด้วยกับการปกครองพิเศษอาจมีความหมายทางการเมืองที่การเสนอ
แนวทางรู ปแบบปกครองพิเศษเป็ น “การคุกคาม” ต่อคนส่ วนนี้และอาจจะได้รับการต่อต้านอย่างหนัก
หน่วงในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเรามาพิจารณาว่าคน ส่ วนใหญ่ของประเทศคือคนไทย
พุทธ ผลสะเทือนของการต่อต้านอาจรุ นแรงและมีผลต่อการดําเนินการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้
เกิดความมัน่ คง ยัง่ ยืนและสมานฉันท์ กล่าวในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลชี้ให้เห็นด้วยว่าในกลุ่มคนมุสลิม
แม้วา่ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยที่สนับสนุนการปกครองในรู ปแบบพิเศษดั งที่กล่าวไปแล้ว แต่ถา้ กลับมาดู
เฉพาะในกลุ่มผูท้ ี่เห็นว่าควรใช้การปกครองแบบเดิมอยูแ่ ต่วา่ ปฏิรูปให้ดีข้ ึน ก็มีจาํ นวนมากถึงร้อยละ
72.1 แสดงให้เห็นว่ามีคนมุสลิมจํานวนไม่นอ้ ยเช่นกันที่สนับสนุนการปกครองในรู ปแบบเดิม จากนี้ก็
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จะนําไปสู่ ขอ้ สังเกตประการที่สองก็คือ แม้วา่ โดยภาพรวมเราจะเห็นแนวโน้มที่คนมุสลิมและคนพุทธ
มีความเห็นต่างกันในเรื่ องการปกครองท้องถิ่น แต่เมื่อพิจารณาดูในกลุ่มคนมุสลิมมีความแตกต่าง
หลากหลายในทัศนะเรื่ องการปกครองท้องถิ่นเช่นกันแม้แต่ในกลุ่มคนมุสลิมด้วยกันเอง ตรงข้ามกับ
คนพุทธที่ต่อนข้างเอกภาพว่าไม่เห็นด้ วยกับการใช้รูปการปกครองพิเศษ ในกลุ่มคนมุสลิมจํานวนไม่
น้อยเห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครองแบบเดิมแต่ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน จํานวนไม่นอ้ ยเช่นกันเห็นว่าควร
ใช้รูปแบบการปกครองพิเศษทางวัฒนธรรม มีบางส่ วนก็ยงั มองว่าควรใช้รูปแบบการปกครองพิเศษ
ทางการเมือง หรื อการปกครองแบบมหานคร ความแตกต่างหลากหลายเช่นนี้ทาํ ให้ตอ้ งพิจารณาว่า
หากเสนอการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในแบบใดก็จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ต่างกันแม้ในกลุ่มคนมุสลิมด้วยกันเอง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้ยง่ิ เด่นชัดมากในกลุ่มชนชั้นนํา ในการสํารวจความคิดเห็นครั้งที่
2 จากที่ประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่ องการปกครองท้องถิ่นของผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นระดับ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต .) และผูน้ าํ ศาสนาระดับอิหม่าม โต๊ะครู อุสตาซและผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชาสอนศาสนาอิสลาม ในปี พ .ศ. 2549 สิ่ งที่พบก็คือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่าง
มากระหว่างผูน้ าํ ทางโลก (secular leaders) และผูน้ าํ ทางศาสนา (religious leaders) หรื อผูน้ าํ ทาง
คุณธรรมภูมิปัญญา ในกลุ่มนายกฯ อบต. ผูท้ ี่เห็นว่าควรใช้รูปแบบเดิมมีจาํ นวนมากกว่าพวกที่เห็นว่า
ควรใช้รูปแบบพิเศษ แต่ผนู ้ าํ ศาสนาจะมีความเห็นกันอย่างมาก กล่าวคือส่ วนมากเห็นว่าควร
ใช้
รู ปแบบพิเศษแบบกรุ งเทพมหานครหรื อพัทยา และใช้รูปแบบพิเศษอื่นๆเช่นสภาซูรอเลือกผูว้ า่
ราชการจังหวัดหรื อใช้การปกครองพิเศษที่แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ข้อมูลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นในครั้งที่ 3 ดําเนินการในระหว่างเดือนเมษายน พ .ศ. 2550 ในการประชุมเพื่อระดม
ความคิดกลุ่มผูน้ าํ การปกครองท้องถิ่นเห็นเกี่ยวกับปั ญหาความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ผูน้ าํ ดังกล่าวซึ่ งเลือกมาจากพื้นที่จงั หวัดยะลา ปั ตตานีและนราธิ วาส มีการสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับรู ปแบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบนั ปรากฏว่า ร้อยละ 27.7 เห็นว่า
ควรเป็ นเขตการปกครองพิเศษทางการเมือง ส่ วนผูน้ าํ ร้อยละ 27.7 เช่นกันเห็นว่าควรเป็ นรู ปแบบการ
ปกครองพิเศษทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีเพียงร้อยละ 12 เห็นว่าควรใช้รูปแบบการปกครอง
แบบเดิมแต่ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ข้อมูลในการสํารวจครั้งล่าสุ ดนี้ เป็ นควา มคิดเห็นใน
ท่ามกลางสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น ทัศนะชนชั้นนําการปกครองท้องถิ่นมีความโน้มเอียงไป
ในทางสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นในรู ปแบบพิเศษมากขึ้น อาจจะกล่าวได้วา่ ถ้านับรวมทั้งกลุ่มที่
เห็นด้วยกับการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษในทางการเมืองและในรู ปแบบพิเศษทั้งทางเ ศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม รวมแล้วกลุ่มนี้มีสูงมากถึงร้อยละ 74.1 เป็ นจํานวนที่มากกว่าผูท้ ี่เห็นด้วยกับรู ป
แบบเดิมซึ่ งมีเพียงร้อยละ12.9 เท่านั้น
การวิเคราะห์ในระดับความคิดเห็นทัศนคติของประชนชนและผูน้ าํ ท้องถิ่นในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แสดงให้เห็นว่า แม้ความคิดเห็นโดยทัว่ ไป ยังมีความแตกต่างกันว่าจะใช้รูปแบบใดที่
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เหมาะสมที่สุดกับพื้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะดังกล่าว ความคิดเห็นก็มีความเปลี่ยนแปลไปเมื่อเวลาผ่าน
ไปและมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างสนับสนุนให้มีรูปแบบการปกครองพิเศษ
โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและรู ปแบบพิเศษในทางสังคมวัฒนธ
รรม โดยฉพาะในระยะหลัง
แนวโน้มความคิดไปในทางสนับสนุนการปกครองแบบพิเศษเริ่ มเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผูน้ าํ
การปกครองท้องถิ่นและผูน้ าํ ทางศาสนาแม้จะมีความแตกต่างกันอยูใ่ นรายละเอียด
จากทัศนะของกลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ทางศาสนาและผูน้ าํ ทางสังคมหลายกลุ่ม สิ่ งที่แสดง
ออกมาก็คือประเด็นใจกลางในเรื่ องอัตลักษณ์และความแตกต่างทางศาสนาและชาติพนั ธุ์ที่รัฐมักจะ
กดทับ ปิ ดกั้นและแย่งชิงไปจากท้องถิ่น ปั ญหายังรวมไปถึงความพยายามของรัฐที่จะทําให้เกิดความ
ผสมกลมกลืนโดยละเลยปั ญหาความยุติธรรมที่ประชาชนและชนชั้นนําในควรจะได้รับในแง่การ
แสดงออก ซึ่ งอัตลักษณ์หรื อตัวตน ปั ญหานี้เป็ นสื บเนื่องมาจากการคลี่คลายประวัติศาสตร์ ของ
โครงสร้างอํานาจในปั ตตานี
จุดที่ควรเน้นก็คือมีการกดทับ กีดกันและแย่งชิงอัตลักษณ์เป็ นการบัน่ ทอนอํานาจ ความชอบ
ธรรมและบ่อนทําลายการพัฒนาศักยภาพของชนชั้นนําในท้องถิ่น ผลก็คือ กระบวนการของรั ฐมี
ความแปลกแยก เพราะได้ทาํ ให้เกิดการลดทอนอํานาจการควบคุมของสังคมในชุมชน และส่ งผลต่อ
การขยายตัวและลุกลามของความขัดแย้งที่เกิดในปั จจุบนั ที่สาํ คัญยิง่ ไปกว่านั้น การสร้างภาวะ
ทันสมัย และการพัฒนาการทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่
2520-2530 เป็ นการขยายสถาบัน
ประชาธิ ปไตยแ ละการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่น่าจะเป็ นผลดี แต่พลังของการ
เปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัยทางการเมือง (political modernization) ไม่ได้ช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นแต่กลับทําให้มีปัญหามากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ไปเร่ งความอ่อนแอและทําให้เกิด
ความแตกแยกภายในกลุ่มชนชั้นนํามากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอจากทัศนะของผูน้ าํ กลุ่มต่างๆชี้ให้เห็นความเป็ นไปได้ของการประสานกันระหว่าง
ชนชั้นนําแห่งอํานาจ (power elites) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งประกอบด้วย ชนชั้นนําทางการเมือง
ท้องถิ่น และชนชั้นนําทางศาสนา รวมทั้งผูน้ าํ ตามธรรมชาติอื่ นๆเช่น ผูน้ าํ ในละแวกบ้าน สิ่ งที่เห็น
ชัดเจนก็คือจะต้องมีการสร้างกลไกแบบใหม่ข้ ึนมาเพื่อฟื้ นคืนอํานาจของสังคมและฟิ้ นอํานาจทาง
สัญลักษณ์ของผูน้ าํ ทางสังคมบนพื้นฐานของระบบคุณธรรมและการเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมจากทุก
ฝ่ ายอย่างแท้จริ ง ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นการผสมผสานความต้อ งการของทุกฝ่ ายเพื่อนําไปสู่ พฒั นาการ
ทางการเมืองและการบริ หารท้องถิ่นที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมอัน
เป็ นโจทย์ของการศึกษาครั้งนี้
หลักการรัฐเดี่ยวแบบใหม่
รู ปแบบการปกครองและการบริ หารแบบใหม่ที่จะสังเคราะห์เป็ นตัวแบบในที่น้ ี จะตั้งอยูบ่ น
พื้นฐานของหลักการที่ประเทศไทยเป็ น “รัฐเดี่ยว (unitary state) ” ซึ่ งมีหลักเหตุผลของรัฐต่างจาก
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“รัฐรวม (federal satet) ” หรื อสหพันธรัฐ รัฐเดี่ยวคือรัฐที่รวมอํานาจเข้าสู่ ศูนย์กลางหรื อมีผใู้ ช้อาํ นาจ
อธิ ปไตยอยูท่ ี่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ได้แก่การมีรัฐบาลเดียว มีรัฐ สภาเดียว และมีศาลสู งเพียงแห่ง
เดียว แต่ในรัฐเดี่ยวดังกล่าว อํานาจทางการเมืองของรัฐบาลสามารถโอนหรื อกระจายให้แก่องค์กรใน
ระดับล่างของรัฐได้ แต่รัฐก็สามารถเรี ยกคืนอํานาจการเมืองเหล่านั้นเมื่อไรก็ได้ตามแต่ที่รัฐจะ
ปรารถนา ในขณะดียวกันรัฐก็สามารถกําหนดบทบาทและหน้าที่ขององค์กรในระดับล่างของรัฐได้วา่
จะให้องค์กรบริ หารเหล่านั้นมีอาํ นาจมากน้อยเพียงใด รับฟังคําสั่งจากรัฐมากน้อยแค่ไหนและต้อง
ปฏิบตั ิตอ่คาํ สั่งของรัฐอย่างไร 131
จากแนวคิดดังกล่าว แม้วา่ รัฐเดี่ยวจะมีอาํ นาจอธิปไตยเพียงแห่งเดียว และรวมศูนย์อยูท่ ี่
ส่ วนกลาง แต่รัฐเดี่ยวก็ สามารถที่จะกระจายอํานาจทางการบริ หาร นิติบญั ญัติและตุลาการให้แก่
หน่วยงานต่างๆของรัฐได้ แต่ก็สามารถเรี ยกคืนได้เช่นกัน นอกจากนี้รัฐเดี่ยวยังสามารถกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐต่างๆได้ตามแต่ที่รัฐเดี่ยวต้องการ จากกองค์ประกอบ
ข้างต้นนี้เองที่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้รัฐเดี่ยวสามารถพัฒนาไปในรู ปแบบของรัฐเดี่ยวที่แตกต่าง
หลากหลายและนํามาสู่ ลกั ษณะของการกระจายอํานาจของรัฐเดี่ยวในสมัยปั จจุบนั ที่แตกต่างจากการ
กระจายอํานาจของรัฐเดี่ยวในอดีต แต่ก็ยงั คงสาระสําคัญของความเป็ นรัฐเดี่ยวอยู่ ปรากฏการณ์ของ
รัฐเดี่ยวแบบใหม่แสดงให้เห็นในกรณี ของประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น ที่ยงั คงรักษารู ปแบบของรัฐเดี่ยว
ไว้แต่ก็สามารถสร้างรู ปแบบการมอบอํานาจ (devolution) ไม่เฉพาะแต่ในทางบริ หารและตุลาการ
เท่านั้น แต่ยงั มีการมอบอํานาจในทางนิติบญั ญัติดว้ ยในกรณี ของอังกฤษที่มอบอํานาจนิติบญั ญัติ
ให้แก่ สกอตแลนด์ เวลส์และไอร์ แลนด์เหนือ
ตัวแบบใหม่ที่รัฐเดี่ยวสมัยใหม่ให้อิสระแก่ความแตกต่างหลากหลายมากยิง่ ขึ้นเป็ นสิ่ งใหม่ที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายในระบบดังกล่าวรัฐยินยอมให้มีการมอบอํานาจให้แก่พ้นื ที่ใดพื้นที่หนึ่ง
หรื อการจัดตั้งเขตการปกครองรู ปแบบพิเศษขนาดใหญ่ข้ ึน ในกรณี ของประเ ทศญี่ปุ่น เขตปกครอง
พิเศษแบบนี้มีอยู่ 2 แห่งคือ ฮอกไกโดและโอกินาวา โดยที่จงั หวัดฮอกไกโดยังมีจงั หวัดย่อยอีก 11
จังหวัด (sub-prefectures) กับอีก 86 เขต และจังหวัดฮอกไกโด ยังมีหน่วยงานกํากับดูแลจาก
ส่ วนกลางที่แตกต่างจากการกํากับดูแลองค์การปกครองท้องถิ่นอื่น ซึ่ งไ
ด้แก่สาํ นักพัฒนาแห่ง
จังหวัดฮอกไกโด (Hokkaido Development Bureau) อยูภ่ ายใต้สังกัดของกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม ในขณะที่จงั หวัดโอกินาวา มีหน่วยงานที่กาํ กับดูแลจากส่ วนกลางที่เป็ น
พิเศษเช่นกัน ได้แก่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และอยูภ่ ายใต้การดูแลของก ระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade, and Industry-METI)132
130
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การอธิบายรัฐเดี่ยวสมัยใหม่ของนักรัฐศาสตร์ ที่น่าสนใจ โปรดดูใน นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ “การกระจายอํานาจและการจัดการ
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รู ปแบบรัฐเดี่ยวแบบใหม่มีนยั สําคัญที่สะท้อนให้เห็นว่ารู ปแบบรัฐเดี่ยวสามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของตนเองได้ให้ยดึ หยุน่ และสอดคล้องกับลักษณะพิเศษทางด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์และ
ประวั ติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นหรื อพื้นที่ภูมิภาคโดยที่สามารถรักษาสถานภาพเดิมในการควบคุมจาก
ส่ วนกลางเอาไว้และรักษาหลักการที่วา่ รัฐเป็ นอํานาจอธิปไตยเป็ นหนึ่งเดียวไม่อาจจะแยกกันได้
เพราะรู ปแบบใหม่ดงั กล่าวไม่ได้ถูกสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเป็ นรัฐเดี่ยวให้กลายเป็ นรัฐ
รวม (federal state) แต่อย่างใด การปรับเปลี่ยนตัวเองของรัฐ (state transformation) อาจจะหมายถึง
การรักษารู ปการปกครองส่ วนภูมิภาคเอาไว้แต่ปรับลักษณะการควบคุมโดยตรงให้เป็ นการควบคุม
โดยทางอ้อมอาจจะเป็ นในรู ปของหน่วยงานกึ่งอิสระ (Quasi-autonomous organizations) โดยรั กษา
อํานาจการควบคุมไว้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
นอกจากนี้แล้วรัฐเดี่ยวแบบใหม่ยงั อาจจะทําให้หน่วยงานส่ วนภูมิภาคมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นต่อประชาชนในท้องถิ่นก็อาจจะทําได้โดยเพิ่มองค์ประกอบในด้านสภาท้องถิ่น (chambers) ที่มา
จากการเลือกตั้งอาจจะทางตรงหรื อโดยทางอ้อมก็อาจจะทําได้ จนทําให้เกิดการแบ่งมอบอํานาจ
(devolution) ในรู ปแบบใหม่ที่ให้อาํ นาจนิติบญั ญัติแก่ส่วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นไปพร้อมๆกันด้วย
แนวคิดเรื่ องรัฐเดี่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศอาจจะนํามาใช้ได้ในกรณี ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ข้ อเสนอรู ปแบบการปกครองพิเศษทีผ่ สมผสานและหลากหลาย
องค์ประกอบที่สาํ คัญของแนวคิดการกระจายอํานาจในพื้นที่ที่มีความหลากหลายชาติพนั ธ์
จากข้อมูลที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น อาจจะสรุ ปได้วา่ เป็ นเรื่ องของการคํานึงถึงความแตกต่าง
หลากหลายของความคิดเ ห็นและการยอมรับต่อรู ปแบบการปกครองท้องถิ่นที่สมบูรณ์แบบ ตัวแบบ
การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธ์และศาสนา การจัดการบริ การแบบธรร
มาภิบาล (good goberna) อาจจะไม่ใช่เพียงแค่มองว่าคนส่ วนใหญ่เป็ นชาติพนั ธ์อะไรหรื อศาสนา
อะไรและแต่ละกลุ่มมีทศั นะอย่ างไรเท่านั้น หากยังจะต้องพิจารณาลึกไปถึงความหลากหลายและ
ความแปรผันของการต่อสู ้เพื่อครอบครองทรัพยากรทางการเมืองแห่งสัญลักษณ์ภายในกลุ่มแต่ละ
กลุ่มด้วย เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกกันภายหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรื อ
รู ปแบบการปกครองและการบริ หารไปแล้ว
การสร้างสถาบันทางการเมืองการปกครองที่มี
ประสิ ทธิ ผล มีความมัน่ คงและยัง่ ยืนมิได้เกิดจากสู ตรสําเร็ จที่ง่ายเกินไปและมีผลในด้านลบที่ตามมา
ภายหลังมากจนเกินล้นต้นทุนของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม แนวคิดที่ได้มาจากการศึกษาก็คือ การ
ผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองท้องถิ่นและส่ วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษ
ของการเมืองการบริ หารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
พร้อมทั้งมีการจัดการ ทรัพยากรหรื อ
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งบประมาณของท้องถิ่น ให้พอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ มีท้ งั องค์ประกอบ พร้อมกับการกระจาย
อํานาจและฟื้ นอํานาจอันชอบธร รมในชุมชนและสังคม กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือการกระจายอํานาจ
ต้องทําในลักษณะผสมผสานแบบตารางสลับไขว้หรื อ matrix forms of decentralization ที่ดึงเอา
องค์ประกอบในเนื้อหารู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในระดับย่อยหรื อจุลภาคมาประสานกับการ
บริ หารจัดการที่ดีหรื อหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ในที่น้ ีการบริ หารราชการในส่ วนภูมิภาคก็ตอ้ งมี
การปรับและทําให้เกิดการจัดการที่ดีดว้ ย รู ปแบบดังกล่าว จะดึงเอาองค์ประกอบในด้านเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามาร่ วมกับการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในระดับย่อยคือระดับตําบล จนถึงจังหวัดและอนุภาค ในขณะที่มีองค์ประกอบในด้าน
การเงินการคลังและการบริ หารงานที่ดีที่เกิดจากการประสานหน่วยย่อยเหล่านี้เข้าเป็ นหน่วยใหญ่ใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ รู ปแบบการบริ หารในระดับภูมิภาคเช่นนี้อาจจะดึงเอาคุณลักษณะที่ดี
ของศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภ าคใต้ หรื อ ศอ .บต. (Southern Border Provinces
Administrative Center-SBPAC) มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ องค์กรนี้จะประสานหน่วยย่อยของการ
ปกครองท้องถิ่นให้เป็ นองค์รวม โดยให้มีองค์กรแบบที่มาจากการเลือกตั้งในองค์กรระดับนี้ดว้ ย คือ
สภาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) ในส่ วนนี้จะเป็ น
กระจายอํานาจแบบใหม่ในลักษณะการมอบอํานาจ (devolution) โดย ศอ.บต. จะเป็ นหน่วยงานอึ่ง
อิสระในระดับภูมิภาคที่เขามาดูแลการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ซ่ ึ งจะเป็ น“องค์กรการจัดการและการ
บริ หารพัฒนาแบบพิเศษ ” (special development administration organization) ในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างบูรณาการแห่งชาติ
ผลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการกระจายและบูรณาการจะทําให้เกิดการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่ งมีองค์ประกอบเป็ นหลายแกน ประสานกันเป็ นตารางไขว้ดงั นี้
1. องค์กรประสานงานการบริ หารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรนี้มี
ลักษณะคล้ายกับศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรื อศูนย์อาํ นวยการ
ยุทธศาสตร์ สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศยส.) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์ (กอส.) หรื ออาจจะใช้รูปแบบองค์กรอิสระอย่างเช่น “สถาบันสันติสุขยุติธรรม” โดยมีการ
ตราพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรทางยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนในภาพกว้างเพื่อให้เกิดกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ ซึ่งองค์กรแบบที่เสนอนี้เป็ น
องค์กรบริ หารส่ วนภูมิภาคแบบใหม่ที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการอํานวยการและการแก้ปัญหานโยบายใน
การบริ หารในสามจังหวัดภาคใต้ องค์กรนี้จะเป็ นที่รวมขององค์กรปกครองส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ฐานะทางกฎหมายขององค์กรนี้จะเรี ยกว่า “ทบวงการบริ หารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ขึ้นต่อ
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ทบวง มีฐานะเทียบเท่าทบวงพิเศษ มีการปกครองส่ วนกลางและการ
บริ หารงานส่ วนท้องถิ่นแบบพิเศษในส่ วนภูมิภาค การปกครองพิเศษที่เรี ยกว่า “ทบวงการบริ หารการ
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พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” มีรัฐมนตรี ทบวงเป็ นผูด้ ูแลนโยบาย มีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและ
ผูอ้ าํ นวยการเขตทําหน้าที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ในฐานะข้าราชการส่ วนภูมิภาคแบบพิเศษควบคู่ไปกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ
นอกจากนี้ในการบริ หารงานของทบวงการบริ หารแบบพิเศษของสามจังหวัดภาคใต้ยงั ควรมี
“สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” (Chamber of Southertn Border Provinces-CSBP) อันเป็ น
สภาประชาชนพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็ นองค์กรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็ นสภาที่
ปรึ กษาและกลัน่ กรองนโยบายภาคประชาชนประกอบด้วยผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนา ผูร้ ู ้ทางการศึกษา
และวัฒนธรรม รวมทั้งฝ่ ายปกครองและฝ่ ายความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นผูป้ ระสาน
นโยบายและแผน อํานวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่นาํ ลงไปสู่
ระดับหน่วยจังหวัด อําเภอโดยเฉพาะหน่วยการปกครองท้องถิ่นในทุกระดับ เช่นตําบล เทศบาลและ
จังหวัด ดูแลแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารงานทั้งทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนไว้ท้งั หมด สมาชิกหรื อองค์ประกอบองค์กรสภาประชาชนระดับภาค
(regional
chamber) นี้จะมาจากตัวแทนภาคส่ วนต่างๆของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวคือมาจากองค์กร
ปกครองท้องถิ่น สมาคมธุ รกิจในสามจังหวัด สภาหอการค้า สมาคมอุตสาหกรรม องค์กรภาคประชา
สังคม โรงเรี ยนสอนศาสนา องค์กรทางศาสนา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในด้านต่างๆ เช่น การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย และการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน สถาบันการศึกษา
อุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพต่างๆเช่น ครู แพทย์ พยาบาล อนามั ย ทนายความ นักธุ รกิจผูป้ ระกอบการ
รายย่อยทั้งชุมชนมุสลิมและพุทธ เกษตรกรและการค้ารายย่อย เป็ นต้น องค์กรสภาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มอาชีพและกลุ่มทางสังคมเพื่อ
สภามีความยึดโยงกับสังคมและชุมชนท้องถิ่น เป็ นตัวแทนให้แก่คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
การบริ ราชการส่ วนภูมิภาคในลักษณะตัวแทนทางวิชาชีพ (functional representation)
อํานาจหน้าที่สาํ คัญของสภานี้คือกําหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิจารณากลัน่ กรอง รวมทั้งรับรองจัดสรรงบประมาณเงินอุดห นุน
(subsidy) ที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นฝ่ ายต่างๆ รวมทั้งงบประมาณโครงการการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลที่ผา่ นทางองค์กรบริ หารแบบพิเศษ
2. องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรู ปแบบเดิม มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชนในท้องถิ่ น มีอาํ นาจในการเก็บภาษีและบริ หารงบประมาณการคลังส่ วนท้องถิ่นเต็มที่
มีอาํ นาจในการออกข้อบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอํานาจในการจัดการท้องถิ่นในเรื่ องทางศีลธรรม
วัฒนธรรมและประเพณี ให้มากขึ้น เช่นการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม ประกาศห้าม
เยาวชนออกนอกบ้านในยามวิกาลเว้ นแต่มีผปู้ กครองอยูด่ ว้ ย ฯลฯ การกําหนดนโยบายระดับท้องถิ่น
จะต้องได้รับการรับรองจากสภาผูร้ ู ้ทางศาสนา และประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น แบบนี้ตอ้ ง
พึ่งตนเองได้ มีการบูรณาการการและมีการจัดการแบบจุดเดียวเสร็ จแบบ one-stop services

108

3. องค์กรสภาผูร้ ู ้ทางศาสนาในระดับตําบล ได้มาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจาก
คณะกรรมการชุมชนผูน้ าํ ศาสนาอองค์กรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น สภานี้เป็ นที่
ปรึ กษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้มีจุดเชื่อมต่อ
ในแกนบริ หารแบบ matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรนี้ ควรจะต้องเป็ นกรรมการโดยตําแหน่งของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อให้มีอาํ นาจในการยับยั้งใน
กรณี ที่ผนู ้ าํ ท้องถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ องค์กรที่มีอยูท่ ี่น่า
พิจารณาคือสภาวัฒนธรรมที่ในปั จจุบนั มีอยูแ่ ล้วโดยการจัดตั้งของกระทรวงวัฒนธรรมแต่องค์กรเดิม
ไม่มีบทบาทหน้าที่ในทางปฏิบตั ิมากนัก องค์กรแบบนี้มีลกั ษณะแบบสภาซูรอที่กล่าวถึงข้างต้นแต่มี
ลักษณะผสมผสานกับองค์กรด้านอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอย่างเดียว
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การบริหารงาน
ทบวงการบริหารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้
Bureau of Southern Border Provinces Administration Affairs
(BSBA)
รัฐมนตรี ทบวง

ปลัดบริ หารกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมัชชาการปกครองชายแดนภาคใต้

องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
รองปลัดทบวงฝ่ ายจังหวัด
สภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด

เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล
ผูอ้ าํ นวยการเขต
สภาเทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล

กํานัน /ผูใ้ หญ่บา้ น

กรรมการหมู่บา้ น
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4. ข้อเสนอรู ปการปกครองและบริ หารแบบพิเศษเพื่อการบริ หารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จะสอดคล้องกับลักษณะพิเศษ 3 อย่าง ระบบการปกครองตนเองของชนชั้นนําบวกกับระบบ
กฎหมายตามประเพณี (วิถีชีวติ อิส ลามและมลายู ) และระบบการศึกษาที่บูรณาการการศึกษาทาง
ศาสนากับสามัญ สามองค์ประกอบที่สาํ คัญของฐานชนชั้นนําแห่งอํานาจในสังคมมุสลิมปั ตตานี
ยะลาและนราธิ วาส
4.1 การปกครองด้วยตนเองหมายความว่ า การปกครองแบบที่ให้อาํ นาจผูน้ าํ ท้องถิ่นในการ
จัดการด้วยตนเอง ชนชั้นนําทางศาสนาและผูน้ าํ ท้องถิ่นควรมีอาํ นาจในการปกครองท้องถิ่น
องค์ประกอบคือมีชนชั้นนําท้องถิ่นช่วยกันปกครองและบริ หาร หรื อ ระบบสภาซูรอ ตัดสิ นใจโดย
ปรึ กษาหารื อร่ วมกันในสภาชุมชน (deliberative democracy/dialogue) การปกครองท้องถิ่นและการ
กระจายอํานาจท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เช่นการเลือก ตั้ง ท้องถิ่นในระบบเดิมที่มีอยู่ โดย ผสมผสานการ
เลือกตั้งและการเลือกสรรผูน้ าํ ท้องถิ่น ในแบบสภาซูรอ รู ปแบบที่อาจจะตามมาในอนาคตคือการใช้
รู ปการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษแบบกรุ งเทพมหานครเช่นการเลือกตั้งผูว้ า่ ราชการจังหวัด
4.2 ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ บูรณาการการศึกษาในทางศาสนาและสามัญโดยให้
ท้องถิ่นจัดการดูแลกันเอง มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผน
ยุทธศาสตร์ การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอดีต รัฐไทยมองว่าระบบการศึกษาดั้งเดิมของปั ตตานี
เป็ นตัวสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์มลายูมุสลิมปั ตตานี จึง เข้ามาเปลี่ยนระบบการศึกษาและ
กดดันให้ยอมรับอัตลักษณ์ แต่ในปั จจุบนั สถาบันการศึกษาควรจะเป็ นศูนย์การสร้างอัตลักษณ์
ผสมผสานหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างชนชั้นนําใหม่ ระบบการศึกษาทั้งระดับตาดีกา
ปอเนาะและการศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ควรเป็ นระบบบูรณาการทั้งศาสนาและสายสามัญ
ผ่านระบบการวางแผนร่ วมกันในแผนยุทธศาสตร์ การศึกษา และร่ วมกันในการทํางานผ่านเวทีองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และการปกครองส่ วนภูมิภาค
4.3 พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรื อระบบยุติธรรมทางเลือก
ยุติธรรมชุมชน โดยการประสานกับองค์กรสันติยตุ ิธรรมสร้างความชอบธรรมในอํานาจการเมืองการ
ปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ไว้วางใจต่ออํานาจของกฎหมาย
ส่ วนการปกครองและการบริ หารในระดับหมู่บา้ นและชุมชนจะต้อง ปลอดภัย และมัน่ คงด้วย ให้
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ยตุ ิธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้
สามารถอํานวยการให้เกิดการใช้กฏหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามแนวทาง เมื่อ มี
การกําหนดว่า “พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ 5-6 ว่าด้วยครอบครัวแล ะมรดกใช้บงั คับ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ในปี พ.ศ. 2478 โดยให้ขอ้ บังคับสําหรับใช้ปกครองบริ เวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ยังคง
ใช้ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และสตูลอยูต่ ามเดิม ” และแนวทางที่มีการประกาศใช้กฎหมายอิสลามใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2489 แต่ไม่มีการดําเนินการในระยะต่อมา
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การมีศาลทางศาสนาอิสลามใช้บงั คับต่อประชากรมุสลิมจะช่วยให้เกิดการจัดระบบ
การศึกษาอิสลาม การกําหนดหลักสู ตรการศึกษาบูรณาการศาสนา หลักสู ตรโรงเรี ยนตาดีกา และมี
บทบาทช่วยสนับสนุนในการจัดการเรื่ องเงินอิสลาม เช่นระบบเงินซากาต เป็ นต้น
5. ระบบการจัดการความมัน่ คงข องหมู่บา้ นและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2551 ตามโครงสร้างใหม่ของกฏหมายฉบับนี้ผใู ้ หญ่บา้ นมีอายุการดํารง
ตําแหน่งจาถึงเกษียนอายุ 60 ปี ควรมีการปรับปรุ งการทํางานของคณะกรรมการหมู่บา้ นให้มีความ
มัน่ คงและมีส่วนร่ วมมากขึ้น คณะกรรมการหมู่บ ้ านจะเป็ นรู ปสภาซูรอของหมู่บา้ น เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับฐานราก คณะกรรมการหมู่บา้ นจะประกอบด้วยคณะกรรมการโดยตําแหน่งคือ
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก องค์กรปกครองท้องถิ่นหรื อองค์กรในหมู่บา้ น ส่ วน
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบใหม่จะ มีผนู ้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ปกครองท้องถิ่น
ผูน้ าํ ธรรมชาติ และปลัดอําเภอเป็ นที่ปรึ กษา คณะกรรมการที่ปรึ กษานี้จะต้องทําหน้าที่เหมือนสภาซู
รอชุมชน โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสภาประชาชนในระดับ
ภูมิภาคที่ต้ งั ขึ้นมา นอกจากนี้ หน่วยการปกครองท้องที่ควรจะมี หน่วยงานในด้านความยุติธรรม
ชุมชนในระดับหมู่บา้ นโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําให้เกิดการยุติธรรมทางเลือก
ในอีกด้านหนึ่งระบบการป้ องกันชุมชนจะต้องมีชุดชรบ
. และตํารวจชุมชนเพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมในหมู่บา้ น พร้อมกันนั้นก็จะมีที่ปรึ กษาเทตนิคทางการทหา รและความมัน่ คง
โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจหรื อชุดปฏิบตั ิการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณี ที่มีปัญหาความ
มัน่ คง ในกระบวนการดังกล่าว หน่วยการปกครองท้องที่เป็ นฐานสนับสนุนการปกคารองท้องถิ่นและ
การปกครองส่ วนภูมิภาคโดยขึ้นต่อจังหวัดและอําเภอในแบบเดิม แต่จะสนับสนุนในด้านการพั ฒนา
และความมัน่ คง
หน่ วยปกครองท้ องที่

คณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.)
ระบบการป้ องกันตนเองของชุมชน
คณะกรรมการสภาที่ปรึ กษา
ในชุมชน (สภาซูรอ)
ระบบยุติธรรมชุมชน

ที่ปรึ กษาความมัน่ คง
ทางการทหาร
ตํารวจชุมชน
ชุดรักษาความสงบหมู่บา้ น
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นอกจากนี้ระบบการปกครองพิเศษยังต้องมีความหลากหลายเชื่อมโยงเป็ นกลุ่มของระบบ
ย่อยอีกหลายระบบที่สะท้อนการต่อสู ้ทางสัญลักษณ์ ระบบย่อยรองรับนี้มุ่งไปสู่ เป้ าหมายเดียวกันคือ
ปลดเปลื้องภาวะการต่อสู ้แย่งชิงสัญลักษณ์เพื่อแ ก้ปัญหาความยุติธรรมในทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน ระบบย่อยเหล่านี้ได้แก่ระบบการบริ หารในพื้นที่พิเศษที่ซบั ซ้อน
ประกอบด้วยระบบผูน้ าํ ระบบการปกครองท้องถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบการศึกษา ระบบราชการ
ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแย้ งและความมัน่ คงในชุมชน
รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน ระบบย่อยในที่น้ ีประกอบด้วย 10 ระบบเป็ น เกาะ
กันเหมือนรังนก (nested model) ซึ่งจะช่วยอํานวยความยุติธรรมและแก้ความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนใต้ในที่สุด
ระบบพิเศษย่ อย
1. ระบบการบริ หารพื้นที่พิเศษ
2. ระบบผูน้ าํ
3. ระบบการปกครองท้องถิ่น
4. ระบบยุติธรรม
5. ระบบการศึกษา
6. ระบบราชการ
7. ระบบพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
8. ระบบวัฒนธรรม
9. ระบบการจัดการชุมชน
10. ระบบสวัสดิการ

ลักษณะพิเศษของการบริหารและการเมือง
ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (regional organization)
สภาประชาชน หรื อสภาท้องถิ่น หรื อสภาอูลามะ
ผสมผสานการเลือกตั้งในระบบเก่าหรื อสภาซูรอ สภาวิชาชีพ
ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบกฎหมายแบบอิสลาม
ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งทางสามัญและศาสนาคุณธรรม
ระบบราชการแบบที่เป็ นตัวแทนตามสัดส่ วนประชากรในท้องถิ่น
การลงทุนพิเศษในระบบเศรษฐกิจแบบมุสลิมโดยให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรับผิดชอบ
การใช้ระบบสองภาษาในสถานที่ราชการและในโรงเรี ยน
ประชาธิ ปไตยแบบปรึ กษาหารื อและสานเสวนาความขัดแย้งในชุมชน
กองทุนชุมชน กองทุนสหกรณ์แบบไร้ดอกเบี้ย องค์กรซะกาต

กล่าวโดยสรุ ป เพื่อให้ได้รูปแ บบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม แนวคิดที่ได้มาจาก
การศึกษาก็คือ การผสมผสานและบูรณาการ การเมืองการปกครองท้องถิ่นที่สอดคล้องกับลักษณะ
พิเศษของการเมืองการบริ หารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการจัดการ ทรัพยากรหรื อ
งบประมาณของท้องถิ่น ให้พอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ มีท้ ั งองค์ประกอบ พร้อมกับการกระจาย
อํานาจ กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือการกระจายอํานาจต้องทําในลักษณะผสมผสานที่ดึงเอาองค์ประกอบ
ในเนื้อหารู ปแบบการปกครองท้องถิ่นในระดับย่อยหรื อจุลภาคมาประสานกับการบริ หารจัดการที่ดี
หรื อหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ดึงเอาองค์ประกอบในด้านเอกลักษณ์ท างวัฒนธรรม และหลัก
คุณธรรมในทางศาสนามาร่ วมกับการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในระดับ
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ย่อยคือระดับตําบลและหมู่บา้ น ในขณะที่มีองค์ประกอบในด้านการเงินการคลังและการบริ หารงานที่
ดีที่เกิดจากการประสานหน่วยย่อยเหล่านี้เข้าเป็ นหน่วยใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดช ายแดนภาคใต้ในรู ป
ทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่ขดั กับหลักการรัฐเดี่ยวของประเทศไทย
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