
บทที่ 3 
 

สภาพสังคมโดยทั่วไปของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 

1. สภาพทางภมิูศาสตร 
 
 1.1 ท่ีตั้ง 
 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดยะลา ปตตาน ี และนราธิวาส เปน
จังหวดัที่ตั้งอยูทางภาคใตสุดของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,100 กิโลเมตร มีทะเล
ขนาบทั้ง 2 ดาน และมีประเทศมาเลเซียเปนประเทศเพื่อนบาน มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ 
 จังหวดัปตตานี  1,940,356  ตารางกิโลเมตร 
 จังหวดัยะลา  4,521,078  ตารางกิโลเมตร 
 จังหวดันราธิวาส  4,475,430  ตารางกิโลเมตร 
รวมทั้งสามจังหวัด ประมาณ 10,936,864 ตารางกิโลเมตร (สถิติขอมูล เขตการปกครองสวนภูมภิาค 
2530) 
 ทิศเหนือ จดอาวไทย 
 ทิศตะวนัออก จดอาวไทย 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับจังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย 
 ทิศใต  ติดตอกับประเทศมาเลเซีย 
 (ภาพที่ 1  หนาที่  99 ) 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและปาชื้น เปนที่ราบชายฝงทะเลพรุและปาชายเลน เปนพื้นที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิในจังหวดัปตตานี เปนเมอืงอูขาว อูปลา 
จังหวดัยะลา มีแรดีบุก และปูนขาว หนิแกรนิต จังหวัดนราธิวาส มีแรทองคํา และแหลงแกส
ธรรมชาติ พื้นที่เต็มไปดวยสวนผลไมมากหมายหลายชนิด อนภุมูิภาคนี้ จึงมีความพรอมดวย
ทางดานทรัพยากรทางการผลิตดานการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เชน ขาว ยางพารา ปาลม
น้ํามัน และแรธาตุตาง ๆ 
 

2. ศาสนาและการศึกษา 
 2.1 การนับถือศาสนา 
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 จากความเปนมาทางประวัตศิาสตรดินแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี 
ยะลา และนราธิวาส คือ อาณาจักรปตตานีทีสื่บตอมาจากอาณาจักรลังกาสุกะ โดยประชากรเดิมเปน
ชนเชื้อชาตมิลายูเชนเดยีวกบัประชากรในกลุมประเทศอาเซียน โดยในอดีตบรเิวณที่ชนเชื้อชาตมิลายู
ตั้งถ่ินฐานอยูนี้ ศาสนาของประชากรสวนใหญในบริเวณนี้ไดนับถือภูตผีนางไม เปลี่ยนมาเปน
พราหมณ ฮินดู พุทธ และในสวนของประชากรในเขตสามจังหวัดชายแดนไดเปล่ียนไปนับถือ
ศาสนาอิสลามในทายสุด 
 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สามารถเชื่อถือได เชน ธิว และไวแอต (Teeuw ; A. And 
D.K. Wyatt, 1970 : 3) ไดใหทัศนะวา จากหลักฐานในยุคแรก d’Eredia เขียนในป ค.ศ. 1326 ได
อธิบายวาศาสนาอิสลามไดเขามาที่ปตตานแีละปาหังในป ค.ศ. 1386-1387 กอนที่จะเปนที่รูจักในมะ
ละกาและ ตรังกานู ธิวและไวแอต ยงัไดอธิบายอีกวาศาสนาอิสลามเขามาที่ปตตานีสืบเนื่องจาก
การคาขายระหวางพอคาอาหรับ จีน และอินเดีย ในปตตานี เมื่อปลายคริสตวรรษที่ 12 บางคนได
แตงงานกับชาวพื้นเมือง และไดสรางสังคมแหงความเปนมุสลิมขึ้น หลังจากศาสนาอิสลามเขามา
ในบริเวณพื้นที่แหงนี้เปนเวลานานกวา 3 ศตวรรษกษัตริยปตตานีก็ทรงเขารับนับถือศาสนาอิสลาม
และปตตานไีดประกาศเปนรัฐอิสลามในป พ.ศ. 1900 
 ตํานานปตตานี (Hikayat Patani) ไดอธิบายเกีย่วกับเรื่องนี้วา กษัตริย  หมายถึง พญาตูนักปา 
เปนโรคผิวหนังไมมีผูใดรักษาใหหายได  ดังนั้นพระองคจึงใหสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ
รักษาพระองค ใหหายได  พระองคจะตอบแทนโดยการรบัเปนลูกเขย  ขณะนัน้มีเชค 1 จากปาไซคน
หนึ่งชื่อวา เชค ซาอีด  (Syekh Said) รับอาสาจะรักษาไดเสนอสัญญาแกพระองควาหากรกัษา
พระองคหายพระองคตองเขารับนับถือศาสนาอิสลาม  เมื่อตกลงกนัหมอทานนี้กไ็ดรักษาจนหาย  
แตพระองคผิดสัญญาถึงสองครั้ง  ในทายสุดพระองคทรงยอมเขารับนับถือศาสนาอิสลามตาม
สัญญา  จากนั้นพระองคไดทรงเปลี่ยน  พระนามเปนสุลตานอิสมาแอล ชาห  ซิลลุลลอฮฺ  ฟลอาลัม 
(Teeuw ; A. And D.K. Wyatt, 1970 : 75) 
 อ.บางนรา (1976 : 14 – 15) ไดอธิบายวา อิสลามเขามาปตตานีประมาณ 300 กวาป กษัตริย
ปตตานีจึงทรงเขารับนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงเชื่อวาพอคาอาหรับเปนผูนําศาสนาอิสลามเขามาเผย
แผ โดยที่ศาสนาอิสลามจะแพรหลายเขาสูหมูประชาชนชาวปตตานกีอนแลวเขาสูชนชั้นปกครองสู
กษัตริยปตตานีนั้นเชื่อวาเขารับนับถือศาสนาอิสลามในคราวคริสตวรรษที่ 15 คือ ประมาณ ค.ศ.
1457 สําหรับสุรเดช หรีมโตะสัน (Suradeeh  Reemtohsun, 2000 : 95 – 96) ไดใหทศันะเกี่ยวกับการ
เขามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใตวา การเขามาของศาสนาอิสลามในภูมภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตนั้นทําใหวฒันธรรมและแนวคดิของประชาชนเกดิการเปลี่ยนแปลงจากเดิม นบั

                                                           
1  เปนคําภาษาอาหรบัใชเรียกนาํหนาผูอาวุโส  หรอืเปนการเรียก เพื่อเปนการใหเกียรตบิุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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ถือศาสนาฮินดู พุทธ ไดกลายมาเปนนับถือศาสนาที่มีความเชื่อตอพระเจาองคเดียวคือ ศาสนา
อิสลาม  

มุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามจะตองยดึหลักศรัทธา 6 ประการดวยกัน 
1. ศรัทธาตออัลลอฮฺ  
2. ศรัทธาตอมาลาอีกะฮฺ   
3. ศรัทธาตอคัมภีรอัล-กุรอาน   
4. ศรัทธาตอศาสดามูฮัมหมัด ศอลลอลลอฮฺฮูอาลัยฮิวาซัลลัม 
5. ศรัทธาตอวันอาคีเราะห 
6. ศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวะที่พระองคอัลลอฮฺทรงกําหนดให 
จากหลักฐานที่ไดกลาวมาทั้งหมดสามารถวิเคราะหไดวา  ศาสนาฮินดู  ศานาพรหามณ  

และ พุทธศาสนาไดรับอิทธิพลในดินแดนปตตานีกอนที่ศาสนาอิสลามจะเขามาเผยแผและไดมี
ผูนําพรอมกับประชาชนไดเปลี่ยนจากศาสนาเดิมที่นับถือฮินดูและพุทธเขารับนับถือศาสนา
อิสลาม 

 

2.2  การศึกษา 
จากการที่ศาสนาอิสลามเขามามีบทบาทมากในภูมิภาคนี้ทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของประชาชนเพราะศาสนาอิสลามจะเนนการศึกษาเปนการสําคัญ เพราะตั้งแตแรกเริ่มแลว 
ศาสนาอิสลามไดสงเสริมการพัฒนาทางการศึกษา และความรูอ่ืนๆ ในระยะเริ่มแรกรูปแบบ
การศึกษาของสังคมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเหมือนกับรูป แบบการศึกษา
โดยทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือเด็กมุสลิมจะเริ่มศึกษาอัลกุรอานที่บานของ ครูผูสอน
ศาสนาหรือที่มัสยิด บางคนจะศึกษากับสมาชิกในครอบครัวของเขาเอง ดังเชน เชด มูฮัมมัด อับดุฮฺ
แหงอียิปต ทานไดเร่ิมศึกษา      อัล-กุรอานจากบิดาของทานกอน จากนั้นทานถูกสงไปศึกษายัง
โรงเรียนสอนอัลกุรอานหรือสถานที่ที่เรียกวา “กุตตาบ” (Kuttab) และไดศึกษาตอยังบานฮาฟส 
(ทองจําอัลกุรอาน) ทั้งนี้เพื่อศึกษาและทองจําอัลกุรอาน ดังที่หะสัน  หมัดหมาน (Hasan  Madman, 
1999 : 55) ไดกลาววา   “เด็กๆ จากครอบครัวมุสลิม จะเริ่มเรียนอัลกุรอานที่บานของครูผูสอนศาสนา
หรือที่มัสยิด ซ่ึงเด็กๆ ชาวมสุลิมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก็มีประสบการณเกีย่วกับกระบวนการศึกษา
ไมแตกตางจาก เชด มูฮัมมัด อับดุฮฺ มากนกั” 
 โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  (2530 : 202) ไดกลาววา “คนที่ไมเคยอยูทางใตมากอนจะไมรู คน
ที่ไมไดเคยเรียน ไมเคยมีประสบการณ ไมเคยอยูปอเนาะ มากอนจะไมรู 
 ปอเนาะในจังหวัดปตตาน ี นอกจากจะเปนสถานศึกษาแกคนในประเทศไทย อันรวมถึง
มุสลิมภาคกลางดวย เชน พระโขนง หนองจอก อุทัยธานี นครนายก พระนครศรีอยธุยา และอื่น ๆ 
ที่มาเรียนรูหลักศาสนา ที่ปตตานี ยังมีมุสลิมจากเขมร มาเลเซีย จากอินโดนีเซีย มาเรยีนกันมากมาย” 



 28

 ตามประวัติกวาครึ่งศตวรรษแลวที่เรามีสถานสอนศาสนาอิสลามที่เรียกวา “ปอเนาะ” 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในปตตานี และมโีตะครูผูสอน ตามปกติโตะครู มักจะเปด
สอนตามที่หางไกล เพื่อใหโอกาสแกคนที่อยูในชนบททองที่ทุรกันดารซึ่งขาดโอกาสที่จะเรยีนทั้ง
ทางโลกและทางธรรม “โตะครู” ก็เขาไปตัง้สถานสอนคนยากจนในละแวกนั้นหรือจากทองที่อ่ืน ๆ 
ก็ไปเรียนได ปลูกกระทอมเปนที่อาศัยรอบ ๆ บานโตะครู โดยไมตองเสียคาเชาที่ ขาวปลาหุงกันเอง 
ความเปนอยูและความผูกพนัระหวางโตะครูกับศิษยเหมอืนพอกับลูก การเรียนที่ปอเนาะ ถือวาเปน
การเรียนตามอธัยาศัย เพราะปอเนาะนัน้เหมือนโรงเรียนประจําที่นกัศกึษา จะใชชีวติเบ็ดเสร็จในตัว 
 สําหรับวิชาทีม่ีการเรียนการสอนนั้นประกอบดวยวิชา อัลกุรอาน ตัฟซีร ฟกฮฺ อุศลูฟกฮฺ  
หะดษี และซอรอฟ เตาฮีด ตะเซาวฟุ ประวัติศาสตร กาลาม อัคลาก บะลาเฆาะฮฺ และฟารอเอะ 
(Surin  Pitsuwan, 1985 : 185) 
 ดร.โมหัมมดั  อับดุลกาเดร  เคยศกึษาที่ปอเนาะกรือเซะ จงัหวัดปตตาน ีมาแลวเปนเวลาเกอืบ 
4 ป พอที่จะเขาใจเรื่องปอเนาะเปนอยางดี ( มานิต  จารงค (สัมภาษณ) 28 กันยายน 2546) 
 หะสัน  หมัดหมาน (Hasan  Madman ; 1999 : 55) ไดอธิบายอกีวาระบบการศึกษาศาสนา
นั้นเปนการศึกษาโดยตรงจากผูนําศาสนาที่ปตตานี ศนูยกลางการศกึษาเกีย่วกับศาสนาเด็กจะมานั่ง
ดวยกันในสถานที่ที่เรียกวา สุเหรา หรือบาลัยเซาะห ซ่ึงเปนที่สําหรับทําการละหมาดขนาดเล็ก 
สถานที่ทั้งสองแหงนี้สามารถพบเห็นที่ปตตานีและในบรเิวณพื้นที่ใกลเคียง ที่สุเหราเด็กจะเรียน
เกี่ยวกับวิธีการอาน  อัลกุรอานและวิชาอืน่ ๆ ที่เปนฟรฎอีน2 (Fard – ayn) การศกึษาในรูปแบบนี้
เรียกวา การศึกษาในรูปแบบ “ปอเนาะ” 3 ดังที่ หะสัน  หมัดหมาน (Hasan  Madman, 1999 : 58) ได
อธิบายอีกวา “การศึกษาอิสลามของชาวมุสลิมในประเทศไทย ไดเร่ิมจากบานของครูที่บาลัยเซาะฮฺ 
หรือมัสยิด หลังจากนั้นนักเรียนดังกลาวจะออกไปศกึษาตอ ตามที่ตาง ๆ ในระดับสูงขึ้นไป ซ่ึงโดย
ปกติแลวพอแมของนักเรียนจะนยิมสงลูกไปเรียนที่ปอเนาะ ทั้งนี้เมื่อพวกเขากลับมาแลวสามารถที่
จะเปนผูนําของชุมชนหรืออยางนอยไดรูวาการเปนมุสลิมที่ดีสําหรับครอบครัวนั้นตองปฏิบัติ
อยางไรบางจึงจะเหมาะสม 

โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (25 : 73) ไดอธิบายวา ความหมายเดิมของคําวา “ปอเนาะ” มาจาก
คําวา “ปอนดอก” แปลวา “กระทอม” แตโดยความเขาใจทางการศึกษาแลว หมายถงึ สถาบันที่ทํา

                                                           
2 ส่ิงท่ีบังคับมุสลิมทุกคนตองรูและปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งในศาสนาอิสลาม 
3 คําวา “ปอเนาะ” หรอืคําวา Fondok,fondok,fondouk,fundock ตาม Webster’s New Internation Dictionary of the English Carguage ไดให 

ความหมายวา เปนคําท่ีมาจากคําภาษาอาหรับวา “Fundug” เดิมมาจากภาษากรีกวา “Pandokos” หมายถงึโกดัง รับทุก
ส่ิงทุก 

อยาง หรอืใชในความหมายโรงแรม ทางตอนเหนือของแอฟริกาคําดังกลาวจะแปลวา การทําธรุกิจหรือโกดังสินคา
และ 

นอกจากนั้นก็จะใชในความหมายของคําวาโรงแรม เชนกัน (Webster, 1758 : 981) 



 29

การสอนและเรียนวิชาศาสนาอิสลาม ลักษณะของปอเนาะตามความหมายของสถานที่สอนและ
เรียนนี ้คือ มบีานพักของครูผูสอน ซ่ึงเรียกวา “โตะครู” มีกระทอมทีพ่ักนักเรียน ซ่ึงเรียกวาปอเนาะ
ตั้งเรียงรายอยูในบริเวณบานโตะครู และมอีาคารสถานที่สอนเรียกวา “บาลาเซาะห” หรือ “บาไล” 
บางก็สรางเปนเอกเทศ และบางก็สรางติดกับกับบานพักของโตะคร ู วิชาที่สอนในปอเนาะนัน้
กวางขวาง และมากมายแตปอเนาะใดสอนอะไร แคไหนนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของโตะครู ใน
ดานวิชาการกด็ี กําลังในการสอนก็ดี เพราะโตะครูนี้จะเปนทั้งผูปกครอง ผูบริหาร ผูจัดการ และ
ผูสอนเบ็ดเสร็จ ในตวัโตะครูคนเดียว สําหรับวิชาที่นิยมสอนทั่ว ๆ ไป นั้นเชน  

การสอนอานพระมหาคัมภรีอัลกุรอาน 
วิชาเตาฮีด หรือวิชาวาดวยเอกภาพของพระเจา เรียนคณุลักษณะของพระเจาและนบ ี
วิชาฟกฮฺ วิชาวาดวยขอควรและไมควรปฏิบัติหรือขอหามทางศาสนาพรอมกับศกึษาวิธี
ปฏิบัติ 

ศาสนกิจ (Jurisprudence) 
วิชาไวยากรณอาหรับและภาษาอาหรบั อันจะเปนการศกึษาความหมายของพระมหาคัมภีรอัล-กรุ
อาน 
วิชาอื่น ๆ เชน จริยธรรมอิสลาม วิชาวาดวยครอบครัวและมรดก วชิาการแปลพระมหา
คัมภีร 

อัล-กุรอาน การแปลและเขาใจในวัจนะของทานนบี ฯลฯ รวมความแลวแทบทัง้หมด เปนวชิา
ศาสนาแตอยางเดียว มิไดมีการสอนวิชาสามัญเลย สถานที่ตั้งปอเนาะนี ้สวนใหญหรือเกือบทั้งหมด
จะอยูนอกเมือง ในพืน้ที่ทุรกันดาร นักเรยีนที่เขามาศกึษาในปอเนาะก็เชนกนั สวนใหญหรือเกอืบ
ทั้งหมด อยูในทองที่หางไกลและทุรกันดาร เมื่อจบการศกึษาภาคบังคับ คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
แลว มักจะเขาไปเรียนในปอเนาะ โตะครูกรั็บชวงสอนศีลธรรมแกเยาวชนเหลานั้นตอไป 

อิมรอน  มะลูลีม (2538 : 37) ไดใหทัศนะวาสถาบันการศึกษา “ปอเนาะ” ที่ปตตานี
นับเปน 

สถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงในแหลมมลายูตั้งแตคริสตศตวรรษที่18–20 เปนสถาบันการศึกษาที่
มุงเนน 
การศึกษาในดานศาสนา เสาวนีย  จิตตหมวด (2531 : 72) ไดกลาววา การศึกษาอันดบัแรกที่สอนคอื
การศึกษาที่เกีย่วกับ ฟรฏอีน และฟรฏกิฟายะฮ  4 

จากการศึกษาในรูปแบบปอเนาะนีเ้องทําใหปตตานีในอดีตกลายเปนอารยธรรมที่
เจริญรุงเรือง  

                                                           
4  ส่ิงท่ีมิไดบังคับวามุสลิมทุกคนตองรู  แตจะบังคับวาภายในสังคมหนึ่ง ๆ น้ันตองมีคนที่รูและปฏิบัตไิด 
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สรางชื่อเสียงแกปตตานีไปทัว่ทุกมุมโลก มผูีคนจากหลากหลายพื้นทีห่ล่ังไหลเขามาแสวงหาความรู
ในปตตาน ีจนปตตานีไดรับการขานนามวา “เสาหลักแหงมักกะฮ”ฺ หรือกระจกเงาแหงมักกะฮฺ ดังที ่        
มาหะมะซากี  เจะหะ (2543 : 63) ไดกลาววา “บรรดาอุลามาอปตตานีสวนหนึ่งไดรับอนุญาตใหทาํ
การสอนในมัสยิดอัล-หะรอม   ที่นครมักกะฮฺไดในขณะนั้นปตตานีไดรับการเปรียบเทียบวาเปน
กระจกเงาแหงมักกะฮ ฺ
 การเรียนรูในรูปแบบ “ปอเนาะ” ที่ปตตานไีดเร่ิมมีมากอนเกดะห และกลันตัน  ทั้งนีท้ราบ
จากหลักฐานของอาจารยของศาสนาที่ขึ้นชื่อ ดังที่ไดระบไุวในประวัติศาสตร  เชน เชคดาวูด  บิน
อับดุลลอฮ อัลฟาตอนี  และเชคมูฮัมหมัด  เซ็น อัลฟาตอนี  ซ่ึงไดเขียนตําราวิชาศาสนา  และเปนผู
ริเร่ิมแปลตําราศาสนาเปนภาษามลายู  อักษรยาว ี 5  (มูฮัมมัด  หลุยอาลี ,มปป. : 31) ดังนั้นความ
เจริญรุงเรืองของปอเนาะนั้นมาจากผลงานทางวิชาการของบรรดาอุลามาอปตตานีที่ไดเขียนขึ้นเพื่อ
ผูเรียนปอเนาะตําราตาง  ๆที่เขียนขึ้นโดยอุลามาอปตตานี เชน เชด  ดาวูด บินอับดุลลอฮฺ อัล-ฟะฎอนี 
เชดวันอะฮฺหมัด บินมูฮัมหมัด    อัล-ฟะฎอน ีเชดไซนัล อาบดีีน บินอะฮหฺมัด อัล-ฟะฎอนี และคนอืน่ 
ๆ สามารถพบเห็นโดยทั่วไปที่ปตตานี มาเลเซีย อินโดนเีซีย และบริเวณที่มีชาวมลายูปตตานีอาศยั
อยู เชน ที่มักกะฮฺ มาดีนะฮ ฺ  ญิดดะฮฺ ตรุกีและอังกฤษ โดยไดคนพบตําราของพวกเขาที่มหาวิทยาลัย
ลอนดอนและมหาวิทยาลัยอังกฤษ ผลงานตาง ๆ ของบรรดาอุลามาอเปนที่รูจักในนาม “กีตาบยาว”ี 
เร่ืองที่เขียนไมเฉพาะเจาะจงในเรื่องศาสนาเทานั้น แตเนื้อหาในหนังสือดังกลาวจะครอบคลุมถึง
เนื้อหาในดานกฎหมายตาง ๆ ปรัชญา การเมือง ประวัตศิาสตร เศรษฐศาสตร ดาราศาสตร ฟสิกส 
แพทยศาสตร เปนตน (พีรยศ  ราฮิมมูลา, 2541 : 8) 
 ในป พ.ศ. 2475 ระบบการปกครองของไทยไดมกีารเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย และรัฐจะตองเนนใหการศึกษาแกประชาชนใหทั่วถึง จึงได
กําหนดการศึกษาภาคบังคับขึ้น เร่ิมในกรุงและคอย  ๆขยายไปถึงหัวเมืองตาง  ๆ(โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 
2530 :241) ทําใหการศกึษาในปอเนาะในเขตพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใตมีการเปลีย่นแปลงและพฒันา
ไปดวยโดยเมือ่ป พ.ศ.2503 ทางรัฐบาลไดจัดใหมีการประชุมโตะครูเจาของปอเนาะผูทรงคุณวุฒิทาง
ศาสนาอิสลาม     ผูวิเคราะหทั้งสี่จังหวดั ผูแทนกระทรวงและกรมตางๆ ที่เกี่ยวของที่ศูนยพัฒนา
การศึกษา เขตศึกษา 2 จังหวดัยะลา เพือ่ปรับปรุงการสอนการเรียนใหดียิง่ๆ ขึ้น ใหสอดคลองกบั
แผนพัฒนาการศึกษา ที่ประชุมมีขอตกลงและจัดทําระเบียบวาดวยการปรับปรุงปอเนาะโดยมี
วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหปอเนาะ จดทะเบยีน อันหมายถึง การยอบรบัแนวการปรับปรุงการศึกษาใน
ปอเนาะ 

                                                           
5  ภาษามลายูท่ีใชอักษรอาํหรับเปนตัวเขียน 
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2. เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่และบริเวณ จดัทําถนนเขาสูปอเนาะ จัดทาํปายชื่อปอเนาะ
ฯลฯ 

3. ปรับปรุงการเรียน การสอน ปรับปรุงหลักสูตร จัดสอนใหเปนชั้น จัดสอนภาษาไทย 
และ 

จัดสอนวิชาชพีดวยตามความตองการและความพรอม 
4. จัดใหมีการประเมินผล การสอบชั้นตัวประโยคทางกระทรวง จะมอบหมายใหจังหวดั

และ 
เขตดําเนินการ (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 233-234)  

ปอเนาะตาง ๆ ไดเร่ิมมีการจดทะเบยีนปรบัปรุงและพัฒนาดังนี ้
พ.ศ. 2504 ขอจดทะเบียนปรบัปรุงอาคารสถานที่ 
พ.ศ. 2508 ขอจดทะเบียนเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม 
พ.ศ. 2541 ทางรัฐบาลเปดโอกาสใหโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม แปรสภาพเปน
โรงเรียน  

เอกชนสอนศาสนาอิสลามไดมีการสนับสนุนดานการเงินตามจํานวนนักเรียนเขา ตามลักษณะ
ของโรงเรียน 15 ( 1 ) และ 15 ( 2 ) เกณฑของ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) กําหนดไว 

พ.ศ. 2547 ทางรัฐบาลไดเปดโอกาสใหบรรดาปอเนาะทีย่ังไมไดจดทะเบียนไดจดทะเบียน
ใน 

นามสถาบันการศึกษาปอเนาะ 
 
3. การเมืองการปกครอง 
 3.1 สามจังหวัดชายแดนภาคใตในอดตีถงึป พ.ศ. 2475  

 จากความเปนมาทางประวัตศิาสตรดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และบางสวน
ของจังหวดัสตูลและสงขลา คือ อาณาจกัรปตตานี ทีสื่บตอมาจากอาณาจักรลังกาสุกะ อาณาจกัร
ปตตานี ซ่ึงแรกเริ่มเดิมทีกษตัริยแหงมลายปูตตานีนั้นมีศนูยกลางอยู ทีโ่กตามะหลีฆยั  ซ่ึงปกครอง
โดยพญาตูกรุมหายาน  มีความสัมพันธกับไทยหรือสยามมาชานาน อิทธิพลของไทยแผขยายเขา
สูดินแดนปตตานีตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยสุโขทัย ปตตานีมีกษัตริยปกครองมากมายสืบ
ทอดกันมา และไดสรางความเจริญรุงเรืองเปนเวลาหลายรอยป เมื่อกองทัพพมาโจมตีเมือง
นครศรีธรรมราชซึ่งเปนหัวเมืองที่อยูภายใตการปกครองของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟาจฬุาโลกทรงมอบอํานาจใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ซ่ึงเปนพระราชอนุชาใน
สมัยนั้นนําทัพไทยออกตอตาน กองทัพไทยไดมาสมทบกับกองทัพเมืองนครศรีธรรมราช ตอสูกับ
พมาเปนเวลาหลายเดือนจนกระทั่งทัพพมาแตกถอยกลับไป เมื่อสงครามยุติลงกรมพระราชวังบวร
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มหาสุรสิงหนาทไดนําทัพเขาสูเมืองสงขลาเพื่อจัดเตรยีมการปกครองที่นั้นเสร็จแลวกส็งทูตมายัง
ปตตานีขอรองใหสุลตานมฮัูมมัด ยอมจาํนน แตสุลตานแหงปตตานีและเสนาบดผูีใหญไมยนิยอม 
ดวยเหตุนี้พระมหาอุปราชจึงทรงบัญชาใหพระยากลาโหมเปนแมทัพ นํากําลังทหารยาตราทัพ
มาตีปตตาน ี และทรงกําชับใหยดึเมืองใหได ในสงครามครั้งนี้ปตตานีประสบความพายแพ การ
สูญเสียเอกราชของปตตานีในครั้งนี้มีความหมายที่ยิ่งใหญตอประวัติศาสตร ปตตานี จากความพยายาม
และความเสยีสละของบรรดากษัตริยปตตานี เปนเวลาหลายรอยปไดรับผลตอบแทนอยางเศราสลด 
อธิปไตยของกษัตริยปตตานแีละเสรีภาพของชาวมลายูปตตานีอยูภายใตการปกครองของชาวไทย
ตราบเทาทุกวนันี้  (อิบรอฮมี  ชุกรี, 2541 : 30 – 32). 

 หลังจากกองทพัไทยสามารถเขายึดปตตานไีดผลสําเร็จในป พ.ศ. 2329 สุลตานมูฮัมมดัสิ้นชพี
ในสนามรบ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจงึทรงแตงตัง้เตง็กูลามิดีน ซ่ึงเปนเชื้อสายเจาเมือง
ปตตานีเดิมเปนเจาเมืองปตตานี และไดรับพระราชทินนามวา “พระยาวิชิต  ภักดีศรีสรวังษา” มี
หนาที่ปกครองเมืองปตตานีและใหอยูในความดูแลของเมืองสงขลาตอมาไดเกิดเหตุการณไม
สงบขึ้นในปตตานีอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2334 เมื่อเต็งกูลามิดีน ไดสงทูตชื่อ “นาคะคาสุง” ถือ
ราชสาสนพรอมเครื่องราชบรรณาการไปเกลี้ยกลอม องเชียงสือ กษตัริยญวนขอความรวมมือใหนํา
กองทัพโจมตีทางตอนเหนือสวนเต็งกูลามิดีน นําทัพโจมตีทางตอนใต แตองเชียงสือ สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเดจ็พระพุทธยอดฟาจฬุาโลก ที่ทรงชุบเลี้ยงและอุปถัมภมา
โดยตลอด จึงมีราชสาสนมากราบบังคมทูลใหพระองคทรงทราบ ดังนั้น พระองคจงึทรงโปรดเกลา
ฯใหพระยากลาโหมราชเสนายกกองทพัเพื่อไปตีเมืองปตตานี จับเตง็กูลามิดีน ไดทรงใหนําตวัมากักขงั
ที่กรุงเทพฯ และทรงโปรดเกลาแตงตั้ง ระตูปะกาลัน เปนเจาเมืองปตตานีสืบแทน และนอกจากนั้นยังได
แตงตั้งคนไทยชื่อ “ลักษมณา ดายัน” เปนผูควบคุมดูแลและแตงตั้ง คนไทยอีกจํานวนหนึ่งเปนกําลังใน
เมือง (อ.บางนรา, 2532 : 59)  
 ในป พ.ศ. 2351 ระตูปะกาลัน เจาเมืองปตตานีเกดิความคิดขัดแยงกับลักษมณาดายัน 
ขาราชการไทย ซ่ึงทําหนาทีค่วบคุมดูแลการบริหารเมืองปตตานีในขณะนั้น จนถึงมกีารยกทัพกําลัง
พลเขาตอสูกับตน เปนเหตใุหขาราชการไทยซึ่งมีกําลังนอยกวาตองหลบหนีไปรายงานพฤติกรรม
ของระตูปะกาลันตอเจาเมืองสงขลา เจาพระยาอิทคีรี ศรีสมุทรสงครามภักดี (บญุฮุย) เจาเมอืง
สงขลาจึงไดระดมกําลังทหารจากเมืองจะนะ พัทลุง และสงขลา ยกกองทัพเขาจูโจมเมืองปตตานไีด
สําเร็จและยิ่งตอสูกันจนกระทั่งระตูปะกาลันเสียชีวิต (อนนัต  วัฒนาพานิกร, 2531 : 73) 
 หลังจากที่เหตกุารณสูรบกันทั้งสองครั้งทําใหทางการไทยไมไววางใจกษตัริยมลายูอีก
ตอไป จึงมีการเปลี่ยนไปใชระบบการปกครองแบบ “แบงแยกแลวปกครอง” (Divide and Rule) (อ.
บางนรา, 2519 : 59) โดยแบงปตตานีออกเปนเมืองเล็ก ๆ เรียกวา “บริเวณเจด็หวัเมือง” 
ประกอบดวย ปตตานี หนองจิก ยะหร่ิง ระแงะ สายบุรี ยะลา และรามนั (อัหหมัด  อุมัร, 2543 : 58) 
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โดยทุกหัวเมืองมอบหมายใหกษัตริยมลายเูปนผูปกครองยกเวนเมืองยะหร่ิงที่ปกครองโดยชาวไทย 
(อ.บางนรา, 2519 : 6 ; จุรีรัตน บัวแกว, 2540 : 11) แตละเมืองมีฐานะเปนเมืองระดบัสาม ทุกหัว
เมืองจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของเจาเมอืงสงขลา เจาเมืองแตละเมืองตองไดรับการแตงตั้ง
โดยตรงจากรฐับาลกลางในกรุงเทพ สําหรับเมืองที่มปีระชากรสวนใหญเปนชาวพุทธก็ไดสงเจา
เมืองที่นับถือศาสนาพุทธเขาไปปกครอง เมืองที่มีประชากรสวนใหญเปนมุสลิมก็ใหผูปกครอง
มุสลิมเปนผูปกครอง ในสมัยนั้นเจาหนาที่บานเมืองไทยไดเร่ิมยายชาวไทยพุทธเขาไปอยูในเจ็ดหัว
เมืองเหลานี้เพือ่สรางความสมดุลแหงอํานาจและปองกนัการคุกคามจากชาวพืน้เมืองที่ไมพอใจ ทาํ
ใหเกิดความขดัแยงระหวางประชาชนในเจ็ดหวัเมืองกับรัฐบาลไทย เจาเมืองบางคนไดแอบสะสม
อาวุธและคนไวคิดกบฏตอรัฐบาล (อารง  สุทธาศาสน, 2519 :119 – 121) จนกระทั่งในรัฐสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแหงกรงุรัตนโกสินทร พระองคทรงเลิกระบบการ
ปกครองแบบเจ็ดหวัเมือง และเปลี่ยนมาใชระบบการปกครองแบบ “มณฑลเทศาภบิาล” แทน (ราช
กิจจานเุบกษา, รศ. 125 : 339 อางจาก จุรีรัตน  บัวแกว, 2540 : 39) แตยังทรงแตงตั้งสุลตานที่เคยมี
อํานาจปกครองเมืองตางๆ ใหปกครองตอไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งใหเปนผูวา
ราชการเมืองและคณะกรรมการเมือง เปนตน โดยใหบริเวณเจ็ดหัวเมือง ขึ้นตอขาหลวงเทศาภบิาล 
มณฑลนครศรีธรรมราช แตตอมาเนื่องจากการคมนาคมไมสะดวกและหางไหล 
กระทรวงมหาดไทยไดตราขอบังคับสําหรับการปกครองดินแดนสวนนีข้ึ้น เมื่อวันที ่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2444 เรียกวา “กฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120” การปกครองในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูนั้นเปนระยะเวลาหัวเล้ียวหัวตอที่สําคัญระยะหนึ่ง
ในประวัติศาสตรการปกครองดินแดนสวนนี้ของประเทศไทย การที่รัฐบาลนําระบบเทศาภิบาลมาใช
นั้นมีจุดประสงคที่จะรวมอํานาจการปกครองเขาสูสวนกลาง เปนเปนการใหการปกครองดินแดนสวนนี้มี
รูปแบบเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกันกับสวนอื่นของประเทศในที่สุด 
 การปกครองแบบเจ็ดหัวเมือง ไดมีการปรบัปรุงอาณาเขตใหม เปนมณฑลชื่อวา “มณฑล
ปตตาน”ี และใหยุบยกเลิกเสยี 3 เมือง เหลือไวเพยีง 4 เมือง (ขจัดภัย  บุรุษพัฒน, 2519 : 85 – 86) คือ 
 1. เมืองปตตานี   ประกอบดวยเมือง ปตตานีเดิม   เมืองหนองจิก   และเมืองยะหร่ิง 
 2. เมืองยะลา  ประกอบดวย  เมืองยะลาเดิม  และเมืองรามนั 
 3. เมืองสายบุรี 
 4. เมืองระแงะ 
 
 3.2  สามจังหวัดชายแดนภาคใตตัง้แตป 2475 - 2543 
 ในป พ.ศ. 2475 ทางภาครัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอีกครั้ง โดยยายที่วา
การอําเภอเมืองระแงะไปอยูที่อําเภอบางนรา และตั้งระแงะเปนหวัเมอืงชื่อวา เมืองบางนรา และได
เปลี่ยนเมืองบางนราอีกครั้งเปนจังหวัดนราธิวาส สวนอําเภอตะลุบันยุบเปนอําเภอสายบุรี
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ขึ้นกับจังหวัดปตตานี หลังจากนั้นไดประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบยีบราชการบริหาร 
ออกเปนราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
ตามพระราชบญัญัตินี้ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาคเปนมณฑล ดังนัน้จึงยุบและยกเลิกมณฑลทั่ว
ราชาอาณาจักร ตั้งแตป พ.ศ. 2476 เปนตนมา มณฑลปตตานีจึงแบงออกเปน 3 จังหวัด คือ จังหวดั
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตรงตอสวนกลาง มาจนกระทั่งทุกวันนี้ (ขจดัภยั  บรุุษพัฒน, 2519 : 
86 – 87) 
 เมื่อรัฐบาลไทยไดมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบใหมทําใหสิทธิเสรีภาพของ
ชาวมลายูปตตานีก็ลดสวนลงมา  เห็นไดหลังจากจบสิน้สมัยเต็งกูอับดุลกาเดร (พระยาวิชิตภกัดฯี) 
แลวก็ไมปรากฏวามีการแตงตั้งเชื้อสายเจาเมืองปตตานีขึ้นครองเมืองปตตานีอีกตอไป  และ
ภายหลังที่เต็งกูอับดุลกาเดรไดเสียชีวติทีรั่ฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียในป พ.ศ. 2476 แลว
ขบวนการตอสูเพื่อแบงแยกดินแดนและปลดแอกชาวไทยมุสลิมหลายขบวนการก็ไดกําเนิดขึ้น
รูปแบบของการตอสู ยุทธวิธีเร่ิมโนมนาํเขาสูรูปแบบแหงความรุนแรงมาโดยตลอดนับตั้งแต
การตอสูทางการเมืองของเต็งกูมะฮฺมูด มะไฮยีดนี บุตรของเต็งกูอับดุลกาเดร โดยอาศัยร่ือง
การเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  (ปรีดี  พนมยงค, 2517 : 10 – 11)  
 นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2475 โดยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
คณะราษฎร อันประกอบดวยขาราชการทหาร  ตํารวจ ขาราชการพลเรือนและประชาชนทั้งชาว
ไทยพทุธและมุสลิมก็ไดมีการเลือกตั้งเรื่อยมาจนกระทั่งสมัย จอมพลป.พิบูลสงครามเปนหวัหนา
พรรคคณะราษฎรไดมีการเลือก ตั้งครั้งใหมเมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2478 ทานไดรับชัยชนะดวย
คะแนนที่เสียงขางมาก ซ่ึงไดเขารับตําแหนงนายยกรัฐมนตรีตอจากพระยาพหลพายุหเสนา เมื่อวันที ่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (เฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร, 2529 : 14) รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ซ่ึงเปนรัฐบาลชาตินยิม ไดมีนโยบายทาํประเทศไทยใหเขาสูระดับนานาอารยประเทศทั่วโลก 
ตองการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสูความเจริญกาวหนาแบบตะวนัตก เรียกวา “รัฐนิยม” (เฉลิม
เกียรติ  ขุนทองเพชร, 2529 : 14) และตองการสรางชาติใหเจริญทัดเทียมกับประเทศมหาอํานาจที่
เจริญแลว 3 ดานดวยกนั คือ ความสมบูรณของชาติกําลังและความเปนปกแผน และวัฒนธรรมของ
ชาติ (กระทรวงมหาดไทย  2486 : 11) รัฐบาลใหความสาํคัญกับเชื้อชาติไทยเปนหลัก ซ่ึงประชากร
สวนใหญ วนัที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ไดกําหนดเปลี่ยนชื่อ ประเทศจากประเทศสยามเปนประเทศ
ไทย เรียกคนสยามวาคนไทยเพื่อเนนความถูกตองตามเชื้อชาติและความนิยมของชนชาวไทย (เฉลิม
เกียรติ  ขุนทองเพชร, 2529 : 24) ตอมาในป พ.ศ.2483 ไดมีการกอตั้งสถาบันวัฒนธรรมไทยที่
กรุงเทพฯ ช่ือวา “สภาวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเชื้อชาติและเผยแพร
วัฒนธรรมไทยทั่วประเทศโดยที่สภาวัฒธรรมไทยตางออกกฎหมายแบบ “บังคับ” เกี่ยวกับ   การ
นับถือศาสนา และประเพณตีาง ๆ ดังที่ อ.บางนรา ( 2519 : 57 – 58) ไดกลาวไววา “หามชาวมลายู
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ไมใหพดูภาษามลายู ตั้งชื่อมลายู หามนับถือศาสนาอิสลาม และหามใชภาษามลายูในสถานที่
ราชการทุกแหง ในการรับประทานอาหารนั้นจะตองใชชอนซอม และนั่งโตะ” และ อิบรอฮิม ชุกรี 
(Ibrahim Syukri, 1958 : 140) ไดกลาวอกีวา 
 

 “ใหคนไทยแตงเครื่องแตงกายแบบตะวนัตก ทําใหชาวมุสลิมใน 4 จังหวัด 
ภาคใตรูสึกอึดอัดใจมาก   และรูสึกตัวถึงการถูกกดขี่อยางเห็นไดชัดที่พวกเขาไดรับ 
จากชนชั้นปกครองของประเทศไทย  ทั้งนี้เพราะถูกบังคับมิใหแตงกายแบบมลายู 
ซ่ึงเปนประเพณีของพวกเขา    หามพูดภาษามลายู นอกจากนั้นตองเปลี่ยนชื่อเปน 
ภาษาไทยอีกดวย   และในทีบ่างแหงยังมีการบังคับใหกราบไหวพระพทุธรูปซึ่งผูที่ 
ไมปฏิบัติตามทางตํารวจจะลงโทษขนาดหนัก ถาเปนขาราชการจะถกูปลดออกจาก 
ตําแหนงทนัท”ี  
 
 
นอกจากนั้นเกี่ยวกับประเพณีตางๆ อิบรอฮิม  ซุกรี (2501 : 140)    ยังไดกลาวอีกวา                 

“ใหชาวมลายูทุกคนแตงกายตามวัฒนธรรมชาวตะวันตก   สําหรับผูชายให 
สวมหมวกแทนกูเปยะฮฺ 6 สวนผูหญิงใหนุมกระโปรงสั้นและเสื้อแขนสั้น  ผูใดขัดขืน 
จะตองถูกจับกุมและลงโทษดวยวิธีการตางๆ   เชน ปรับหรือทํารายรางกาย   ซ่ึงการ 
กระทําดังกลาวของตํารวจไทยเปนการสรางความไมพึงพอใจกับประชาชนเปนอยางยิ่ง  
โดยเฉพาะกับบรรดาอุลามาอ   มีหลายครั้งที่ตาํรวจไทยฉีกกระฉากและเหยือบยํา  
เสื้อคลุมยาวและผาโผกหัวของบรรดาหะยี7 ดวยเทา   สวนผูหญิงชาวมลายูที่สวมเสื้อ 
แขนยาวแบบชาวมลายูและคลุมหัวนั้นจะถูกตํารวจไทยกระทืบและทบุตีดวยดามปนใน 
ขณะที่พวกเขากําลังจับจายซือ้ขายในตลาด” 

 จากหลักฐานดงักลาวชีใ้หเหน็วานโยบายการปกครองของไทยบางประการขดักบัหลักศาสนา
และประเพณีของชาวมุสลิม  เชนการแตงกายใหนุงกระโปรงสั้น  เสื้อแขนสั้น  การกราบไว
พระพุทธรูป  เปนตน จึงนําไปสูการตอตานเพื่อเรียกรองสิทธิตรงนี้กลับคืนมา 

จากนโยบายดังกลาวทําใหชาวมลายูปตตานีโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ของประเทศไทยยิ่งเพิ่มความไมพอใจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความตั้งใจที่จะกอตั้ง ประเทศให
เปน “สยามใหญ” (Great Siam) ดังนั้นการเคลื่อนไหว เกีย่วกับนโยบายเพื่อใหชาวมุสลิมเปนพุทธ
ยิ่งทวีความรุนแรง (อิสมาแอล  เจะดาวดู, 2531 : 11)  อิมรอน  มะลูลีน (2538 : 108) และไดอธิบาย
                                                           

6  กูเปยะฮฺ เปนหมวกชนิดหนึ่งทําดวยผาขาวไมปกหมวก  จดัเปนเครื่องแตงกายประกอบศาสนาชนดิหนึ่งของชาวมลายมูุสลิม 
7  หะยี คือคํานําหนาชื่อเฉพาะชาวมุสลิมในดินแดนแทบเอเชียตะวันออกที่ไดผานการประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ   

ประเทศ ซาอดุีอาราเบียมาแลว 
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วา นโยบายแหงชาติของจอมพล ป. พิบลูสงคราม สรางความไมพอใจแกชนกลุมนอยในประเทศ
ไทยเปนอยางมาก ไมวาจะเปนชาวจนี ชาวมลายู หรือชนอื่น ๆ สําหรับชาวมลายนูั้นพวกเขาไม
สบายใจอยางยิ่งที่ไมสามารถสวมโสรง ไมสามารถใชช่ือและเรยีนภาษามลายไูด พวกเขาเก็บ
ความแคน และตอตานรัฐบาลอยูเงียบ ๆ ทําใหเกิดความไมสงบขึน้บอยครั้ง แตสยามสามารถจะ
ปราบปรามได กระแสการตอตานอํานาจรัฐในรูปแบบตาง ๆ การกอความไมสงบและจลาจลอยู
เนื่องๆ สงผลใหเกดิความขัดแยงมาโดยตลอด ปญหาความขัดแยงในจังหวดัชายแดนภาคใต มี
รากเหงาลึกซึ้งเกี่ยวของกับลัทธิความเชื่อและรูปแบบความสัมพันธระหวางรัฐกับฝายศาสนา ซึ่ง
แตกตางกับในสังคมพุทธและสังคมมุสลิมความขัดแยงพื้นฐานนี้นําไปสูความไมยอมรับใน
อํานาจสถานภาพ สิทธิและเสรีภาพของกนัและกนัระหวางขาราชการและชาวไทยพทุธสวนนอยกับ
ชาวมสุลิมพื้นเมืองสวนใหญ (สุรินทร  พิศสุวรรณ, 2527 : 66) การตอสูทาทายอํานาจรัฐของ
ขบวนการตางๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีขึ้นอยางตอเนื่องโดยอาศัยเงื่อนไขและโอกาสที่
เอื้ออํานวยทําการปลูกสํานึกชาวไทยมุสลิมใหหนัมาตอสูอํานาจรัฐ ยามใดที่รัฐกําหนดนโยบายแก
ปญหาที่ผิดพลาด ปฏิกิริยาแหงความรุนแรง และกระแสตอตานดูจะทวีมากยิ่งขึ้นสงผลใหเกดิ
ปญหาทางเศรษฐกิจ และสงัคมตามมานับเนื่องหลายทศวรรษ (อับดลุฮาลิม  มินซาร, 2535 :3) 
รัฐบาลไทยไดตระหนกัถึงปญหาของจังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอดนับตั้งแตกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2476  ถึง พ.ศ.2516 นั้นนโยบายหลักจะเหมือนกนัทั่วประเทศแตใน
สวนจังหวัดชายแดนภาคใตจะปรับนโยบายใหเขากับสภาพบุคคล  สถานการณและพืน้ที่ ทั้งในดาน
การปกครอง  การศึกษา  การสาธารณสุข  และดานอืน่ๆ รัฐบาลบางสมัยอาจจะกระทําโดยไมได
ตั้งใจ  แตประหนึ่งเปนการบีบบังคับชาวไทยมุสลิมโดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานสังคม
และวัฒนธรรม  จึงทําใหเกิดความพอใจตอรัฐบาลไทย  ทําใหบุคคลบางกลุมถือเปนขออางเขา
แทรกแซง  ซ่ึงกอใหเกิดผลการทบตอเสถียรภาพความมัน่คงของประเทศ 
 การกําหนดนโยบายแกปญหาจังหวดัชายแดนภาคใตของรัฐที่มีบางครั้ง นอกจากจะ
ผิดพลาดและถูกโจมตีเสมอวา เปนการแกปญหาไปที่ปลายเหตุ (ขจัดภยั  บุรุษพัฒน, 2519 : 202) 
แลวยังเพิ่มความกดดนัความหวาดระแวงจากการปฏิบัติของเจาหนาที ่ ขาราชการขอรัฐ กอใหเกิด
ความไมเขาใจเขาระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง ดังที่ (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, 2530 : 201) 
ไดกลาววา  

“ถึงเวลาแลวทีท่างราชการจะแกปญหาชนกลุมนอยเพื่อความมั่นคงของ 
ชาติอยางถูกตอง  ตอเนื่อง   และกาวหนาไมใชคิดจะผสมกลมกลืนวัฒนธรรม 
(Cultural  assimilation) เปลี่ยนชื่อมุสลิมจากภาษาอาหรบัมาเปนสันสกฤตหนุน 
การประดิษฐานพระพุทธรูปในในโรงเรียนตาง ๆ  ตลอดจนนโยบายดุลจํานวน 
ประชากรนโยบายดุลวัฒนธรรมตาง ๆ  ในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือคิด 
ปราบปรามกดดันเพราะเหตเุพียงระแวงซึ่งจะเปน (Boomerang) ยิ่งกดดนัยิง่ดังยิ่ง 



 37

ปราบยิ่งขยาย เสียทั้งงบประมาณ และเสียทัง้ความสัมพนัธอันดีระหวางขาราชการ 
ที่เขาเชื่อวาเปนรัฐบาลของประชาชน ตลอดจนเสียช่ือเสียงระหวางประเทศดวย ” 

 จากการที่ ดร.โมหัมมัด  อับดุลกาเดร  เขามาเกี่ยวของกับการเมืองไทยในการออกความ
คิดเห็นแนวคดิและบทบาทตาง ๆ มากมาย เพื่อที่จะเปนกําลังและพลังรวมมือในการแกปญหาและ
พัฒนาสังคมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในดานวิชาการจนเปนที่
ยอมรับทุกหมูเหลาทุกระดบัชั้นไมวาจะเปนทั้งในและตางประเทศ เปนจุดเดนสําคัญทําใหทาน
เปนบุคคลที่มีผลงานที่นาสนใจคนหนึ่งทีผู่ศึกษาจะไดกลาวตอไป 
 


