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บทคัดยอ
ผูคนสวนใหญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนกลุมชาติพันธุที่มีความ
แตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ คือความเปนมลายูที่นับถือศาสนา
อิสลามในสังคมไทย ในรอบหลายทศวรรษที่ผานมาผูคนเหลานี้ตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม และศาสนา โดย
เฉพาะอยางยิ่งจากสังคมไทยที่เปนสังคมกระแสหลักและอิทธิพลของรัฐชาติไทย
ภายใต ก ระบวนการทํ า ให ก ลายเป น ไทย บทความชิ้ น นี้ ต อ งการชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการสรางความเปนไทย (Thai-zation) ทีม่ ตี อ ชาวมลายูมสุ ลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่
ผานดานการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
ดวยการคนควาจากเอกสาร การเก็บขอมูลในภาคสนาม รวมทั้งประสบการณ
ตรงสวนตัว โดยผูเขียนใชแนวคิดเทคโนโลยีทางอํานาจ (technology of power)
มาเปนกรอบในการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ทั้งนี้
ผูเขียนนําเสนอวาสําหรับกลุมชาติพันธุมลายูในสามจังหวัดภาคใตแลว ในหลาย
ทศวรรษที่ ผ า นมา กระบวนการทํ า ให ก ลายเป น ไทยโดยรั ฐ ชาติ ไ ด ก อ ให เ กิ ด
ความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในการหลอมรวมใหชาวมลายูกลายมาเปนคนไทย
ในระดับหนึ่ง
คําสําคัญ: กระบวนการทําใหเปนไทย, เทคโนโลยีทางอํานาจ, มลายูมสุ ลิม, ภาคใต
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Abstract
Peoples in the southern provinces are distinctive in terms of culture,
religion, and ethnic group. They are Malayu-Muslim in Thailand. They have
faced political, social, cultural, and religious changes during the past decades,
particularly impacts from Thai mainstream society and influences from Thai
nation-state, under the Thai-zation. This article focuses on the processes of
Thai-ization, which existed in both policy and implementation levels, toward
the Malayu-Muslim in southern provinces. Thai-ization towards them has been
implemented through the governance system, education system, religious
intervention, and the role of the monarchy. Information in this article derived
documentary research, field works, and personal experiences. The author
adopt the concept of technology of power to analyze the empirical evidences
exist in local communities. The author argues that among the Malayu ethnic
group in southern Thailand, the Thai-ization by state government has caused
tremendous changes in integrating the majority of Malayu people to become
Thai in a certain level.
Keywords: Thai-zation, technology of power, Malayu-Muslim, southern
Thailand
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บทนํา
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ
อีกสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอสะบายอย อําเภอเทพา อําเภอนาทวี
อําเภอจะนะ เปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ กลาวคือมีทั้งชาวไทย
จีนและมลายูเปนประชากรสวนใหญของพืน้ ที่ แตในความเขาใจของคนภายนอกนัน้
จะมีเพียงกลุมคนมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือกลุมมลายูมุสลิมเทานั้น ในแง
มุ ม ทางด า นประวั ติ ศ าสตร พื้ น ที่ ที่ ป จ จุ บั น เป น สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตรและการเมืองที่เริ่มตนจากการเปนรัฐฮินดู-พราหมณ
และพุทธศาสนาที่รูจักในนามอาณาจักรลังกาสุกะ และไดกลายเปนรัฐอิสลาม
ปาตานี
เมือ่ ศาสนาอิสลามจากตะวันออกกลางไดเผยแผเขามาในรัฐปาตานี มีบนั ทึก
วาในป ค.ศ. 1457 ราชาปาตานีไดเปลี่ยนจากนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน
สูการนับถือศาสนาอิสลามอยางเปนทางการ และไดสถาปนารัฐปาตานีเปนรัฐ
อิสลาม (อารีฟน บินจิ, 2550) การขยายตัวของศาสนาอิสลามไดเขาผสมผสานกับ
ความเชื่อและวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางประวัติศาสตร ชาติพันธุ
และวั ฒ นธรรม พื้ น ที่ นี้ จึ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ แ ตกต า งไปจากโลกอิ ส ลามใน
ตะวันออกกลาง ความเปนลักษณะเฉพาะของอิสลามในภาคใตที่มีการผสมผสาน
วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรมบางอยางที่เปนฮินดู-พราหมณเขากับอิสลาม
โดยไดเปลี่ยนเจตนารมณของวัฒนธรรมเหลานั้นมาสูอิสลาม จึงทําใหวิถีชีวิตของ
ชาวมลายูกับศาสนาอิสลามเขากันไดอยางลงตัว
รัฐปาตานีเปนรัฐชายฝงที่รุงเรืองจากการคาขายทางทะเล และมีการติดตอ
สัมพันธการคาและทางการเมืองกับรัฐนอยใหญตางๆ ทั้งในเขตแหลมมลายู และ
ตามหมูเกาะตางๆ ที่สําคัญรัฐปาตานีไดมีสัมพันธเชิงบรรณาการกับอาณาจักร
อยุธยา อยางไรก็ตามความสัมพันธทงั้ สองอาณาจักรไดมขี อ พิพาท ขัดแยง ในบาง
ชวงเกิดสงครามนอยใหญหลายครัง้ ระหวางปาตานีกบั สยาม ในชวงตนรัตนโกสินทร
ปาตานีไดพายแพตอสยาม และไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
การปกครองในรั ฐ ปาตานี โดยสยามเข า มาจั ด การแบ ง รั ฐ ปาตานี อ อกเป น
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เจ็ดหัวเมือง ดังนี้คือ ปาตานี หนองจิก ยะหริ่ง ยะลา รามัน สายบุรี ระแงะ และ
สยามเขามาแทรกแซงอํานาจทางการเมือง ดวยการแตงตั้งเจาเมืองตามความ
เห็นชอบจากกรุงเทพฯ และการจัดเก็บภาษี โดยเจาเมืองจะไดรบั สวนแบงของภาษี
บางสวน ชวงเวลาดังกลาวนี้ ไดสรางความยากจนตอเจาเมือง การจํากัดในการ
บริหารบานเมือง ทําใหเศรษฐกิจในหัวเมืองปาตานีทั้งหลายถดถอยอยางตอเนื่อง
สิง่ นีไ้ ดลดทอนอํานาจและความเขมแข็งของสุลตานปาตานี และถือวาเปนจุดเปลีย่ น
สําคัญในประวัติศาสตรปาตานี
ในยุคลาอาณานิคม อังกฤษไดเขามามีอทิ ธิพลบนคาบสมุทรมลายู และเริม่ ขยับ
ขึ้นมาทางแหลมมลายูตอนบนซึ่งอยูในเขตอิทธิพลของสยาม ในป ค.ศ. 1826
อังกฤษไดเสนอตอสยาม เรือ่ งอนาคตปาตานีและหัวเมืองมลายู โดยพยายามเสนอ
ให อิ ส ระแก ปาตานี กลั น ตั น ตรั ง กานู และเคดะห แต ส ยามได ใช น โยบาย
ประนีประนอมกับอังกฤษและหลีกเลี่ยงความขัดแยง โดยเอื้อประโยชนแกอังกฤษ
ในการเขามาใชทรัพยากรในพื้นที่ ตอมาในป ค.ศ. 1899 ไดมีขอตกลงแบงเขตแดน
ทําใหองั กฤษมีขอ จํากัดในการขยายอิทธิพลในปตตานีและบริเวณคอคอดกระ และ
ถัดมาในป ค.ศ. 1908 อังกฤษไดเสนอใหสยามมอบปตตานีและสตูล เขารวมใน
กลุมสหพันธมาลายา แตตองชะงักลงและไมกาวหนา จนกระทั่งในป ค.ศ. 1909
(พ.ศ. 2452) ไดมกี ารตกลงสนธิสญ
ั ญา Anglo-Siam Treaty ทําใหปาตานีกลายเปน
ั ญาระหวาง
สวนหนึง่ ของสยามอยางเปนทางการ (อารีฟน บินจิ, 2550) จากสนธิสญ
อั ง กฤษและสยามข า งต น จึ ง เป น ที่ ม าของพรมแดนรั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม ใ นยุ ค ล า
อาณานิคมหรือสมัยรัชกาลที่ 5 ดวยการขีดเสนแบงพรมแดนความเปน “ภูมกิ ายา”
ของสยาม (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556) ทําใหผูคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ได ก ลายมาเป น พลเมื อ งของรั ฐ สยามหรื อ รั ฐ ไทยในระยะต อ มา แม พ วกเขา
จะมีประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมที่เปนลักษณะเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากผูคน
ที่เปนกลุมกระแสหลักในสังคมไทยก็ตาม
วิถอี ตั ลักษณและวัฒนธรรมของคนทองถิน่ ในสามจังหวัดภาคใต ทีม่ ลี กั ษณะ
ความเปนมลายูถน่ิ และนับถือศาสนาอิสลาม ซึง่ แตกตางไปจากสังคมไทยกระแสหลัก
ในภาคกลางและคนไทยในทองถิน่ และภูมภิ าคอืน่ ของประเทศ เมือ่ มีการผนวกรวม
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ดิ น แดนปาตานี เข า สู ร าชอาณาจั ก รไทย ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 ด ว ยการปฏิ รู ป
การปกครองแบบใหมที่รวมศูนยอํานาจเขาไวที่ศูนยกลางนั้น สุรินทร พิศสุวรรณ
(2527) ชี้ใหเห็นวารัฐไทยมีความพยายามเปลี่ยนแปลงกลุมคนเหลานี้ใหเปนไทย
(Thai-ization) ผานกระบวนการที่แยบยล โดยเฉพาะชวงหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป พ.ศ. 2475 เปนตนมา ดังนั้น บทความชิ้นนี้จึงตองการเนนให
เห็นถึงปฏิบตั กิ ารในการสรางความเปนไทยของรัฐทีม่ ตี อ กลุม ชาติพนั ธุม ลายูมสุ ลิม
ในภาคใต ซึง่ เกิดขึน้ ภายหลังจากทีร่ ฐั ปาตานีถกู ผนวกเขาเปนสวนหนึง่ ของรัฐชาติไทย
ตามมาดวยนโยบายและปฏิบัติการในการหลอมรวมคนมลายูใหเปนพลเมือง
ของรั ฐ หรื อ ให เ กิ ด สํ า นึ ก ร ว มในความเป น ผู ค นในประเทศเดี ย วกั น ภายใต
สามสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ(ไทย) ศาสนา(พุทธ) และพระมหากษัตริย

รัฐกับเทคโนโลยีทางอํานาจ
การเกิดขึน้ ของรัฐชาติสมัยใหม (modern nation-state) ไมวา จะเปนในสังคม
ยุโรปหรือภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เปนพัฒนาการอีกกาวหนึ่งที่สําคัญตอจากระบบ
รั ฐ จารี ต หรื อ รั ฐ บรรณาการ ด ว ยองค ป ระกอบใหม ข องรั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม คื อ
การมีดนิ แดนและเสนแบงพรมแดนทีช่ ดั เจน พลเมือง รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย
ซึ่งแตกตางจากระบบของรัฐจารีตที่ไมไดใหความสําคัญกับเรื่องพรมแดนที่ชัดเจน
หรือความเปนภูมิกายาของประเทศ (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556) ในสวนของผูคนนั้น
แมจะมีความแตกตางกันในแงของพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร ประวัตศิ าสตร ชาติพนั ธุแ ละ
วัฒนธรรม แตการที่กลายเปนพลเมืองภายใตรัฐเดียวกัน รัฐสวนกลางมีบทบาท
อย า งมากในการสร า งความเป น ชุ ม ชนจิ น ตกรรม (imagined community)
(เบน แอนเดอรสัน, 2552) อันเปนการสรางสํานึกรวมในความเปนคนในชาติ
เดียวกัน ผานนโยบายและกลไกที่หลากหลายดวยกัน
การขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม การควบคุมอยางแยบยลและเขมขนของ
นโยบายรัฐมีอยูตลอดเวลา รัฐมีวิธีการหลากหลายในการเขาควบคุมผูคน พื้นที่
เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการปกครอง วิธีการเชนนี้มิเชล ฟูโกต ไดพยายาม
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อธิบายวานี่คือ เทคโนโลยีทางอํานาจ (technology of power) ที่รัฐตองใชเพื่อ
ควบคุมเนื้อตัวรางกายของประชาชน ผานปฏิบัติการตางๆ เชน การทําการสํารวจ
ทําทะเบียน บัตรประจําตัว นโยบายคุมกําเนิด การควบคุมและการลงโทษ (อานันท
กาญจนพันธุ, 2552) หรือแมแตการควบคุมสถาบันศาสนา การศึกษา ภาษาและ
อื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาที่มุงเนนการสรางจิตสํานึกในความเปนไทย โดยเฉพาะ
นโยบายและปฏิบตั กิ ารของรัฐตอกลุม ชาติพนั ธุแ ละคนชายขอบทีร่ ฐั มักมองวาเปน
คนอื่นและลาหลัง (ธงชัย วินิจจะกูล, 2555 และสุเทพ สุนทรเภสัช, 2555) จึงเปน
บทบาทของรัฐทีจ่ ะนําการพัฒนาเขาไปใหพวกเขา ทัง้ นี้ เพือ่ สรางความศิวไิ ลซและ
สรางสํานึกในความเปนไทยแกกลุมชาติพันธุและคนชายขอบดังกลาว
การทํางานของกระบวนการสรางชาตินั้น มีเปาหมายที่การรื้อถอนหรือ
สลายความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุและศาสนา ใหเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของชาติดวยการมุงใหมีวัฒนธรรมเดียว การดําเนินงานเชนนี้ ในดานหนึ่งนั้น
สงผลกระทบตอชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุตางๆ ทําใหคนตัวเล็กนอยเหลานี้
ตองปรับตัวจนนํามาสูก ารสูญเสียอัตลักษณความเปนชาติพนั ธุแ ละทองถิน่ ขณะที่
อีกดานหนึง่ นัน้ พวกเขากลับพยายามดิน้ รนตอสูเ พือ่ ดํารงไวซงึ่ ความเปนอัตลักษณ
ของตนเอง กั บ ทั้ ง มี ก ารประกอบสร า งขึ้ น ใหม ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ ท างชาติ พั น ธุ แ ละ
ทองถิ่นของตนขึ้นมา ดวยการผลิตซ้ําและแสดงออกในรูปแบบทางวัฒนธรรม เชน
ความเชือ่ จารึก คัมภีร ประวัตศิ าสตร พิธกี รรม การแสดง สัญลักษณหรืออนุสาวรีย
และทีส่ าํ คัญคือ สิง่ เหลานีจ้ ะตองไดรบั การรับรูห รือรับรองจากอํานาจอันชอบธรรม
โดยเฉพาะรั ฐ อี ก ด ว ย จึ ง จะทํ า ให มี พ ลั ง และความเด น ชั ด มากขึ้ น หรื อ กล า ว
อีกนัยหนึง่ คือ ขณะทีก่ ระบวนสรางชาติมงุ ปฏิบตั กิ ารเพือ่ หลอมรวมผูค นในดินแดน
ของรัฐใหเปนหนึ่งเดียว แตในทางกลับกันก็ทําใหสํานึกทางชาติพันธุและทองถิ่น
เกิดขึ้นมาดวย (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2550: 200-202) ขณะที่ ชารลส คายส
ชี้ใหเห็นวา ระบบการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา การจัด
ระเบียบการปกครอง การกําหนดภาษาวัฒนธรรมแหงชาติ ลวนเปนการปฏิบตั กิ าร
ในการสรางสํานึกความเปนชาติเดียวกัน โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายเถรวาท
เปนเครื่องมือในหลอมรวมกลุมตางๆ เขาดวยกัน (อางในพัฒนา กิติอาษา, 2550:
14-22)
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จากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตน ผูเขียนไดนํามาใชในการวิเคราะหและ
อธิบายกระบวนการสรางความเปนไทยที่รัฐมีตอผูคนที่เปนกลุมชาติพันธุและ
คนชายขอบในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพือ่ ชีใ้ หเห็นถึงปฏิบตั กิ ารของรัฐ
ทีพ่ ยายามสรางและปรับเปลีย่ นผูค นในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความเปนมลายูมสุ ลิมใหกลายมา
เปนไทยตามความประสงคของรัฐ

กระบวนการทําใหชาวมลายูมุสลิมกลายเปนไทย
เมือ่ รัฐปาตานีพา ยแพสงครามครัง้ สําคัญตอสยามในยุคตนกรุงรัตนโกสินทร
ปาตานีไดกลายมาเปนประเทศราชเชิงบรรณาการที่มีความผูกพันมากกวาในสมัย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา โดยเริ่ ม แรก รั ฐ สยามได จั ด การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการปกครอง
ประเทศราชผานเมืองใกลเคียงอยางสงขลาและนครศรีธรรมราช ชวงที่สอง มีการ
แบงรัฐปาตานีออกเปนเจ็ดหัวเมืองเพื่องายตอการจัดการและควบคุม อีกทั้งยัง
เปนการสลายอํานาจและถวงอํานาจระหวางกัน ชวงที่สาม การใชระบบมณฑล
เทศาภิบาลเพื่อกระชับอํานาจของศูนยกลางตอหัวเมืองและการยุบเลิกระบบ
เจาเมือง (รายา) และจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญเมื่อปาตานีได
ถูกผนวกเขากับสยามภายใตเสนแบงพรมแดนที่ขีดเสนโดยอังกฤษกับสยาม ในป
ค.ศ. 1909 จึงถือเปนปที่สิ้นสุดของรัฐปาตานีและกลายสภาพเปนจังหวัดหนึ่ง
ของประเทศไทย (อารีฟน บินจิ, 2550)
การเปลี่ยนแปลงในสังคมปาตานี เริ่มตนสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเริ่มมีการรวม
ศูนยอํานาจผานระบบ ที่เรียกวาระบบการปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและ
สวนทองถิน่ การพัฒนาระบบการปกครองสวนทองถิน่ ไดมกี ารแบงเขตการปกครอง
ออกเปนจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน ขึ้นมาแทนระบบการปกครองเดิม
ของบรรดาเจาเมืองในเขตอิทธิพลของสยามเวลานั้น และยุบรูปแบบการปกครอง
ของเจาเมืองทองถิ่นเหลานั้นไป กรณีนี้จะพบวา มีปฏิกิริยาของเจาเมืองทองถิ่น
ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยูไมนอย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกวา “ปาตานี”
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การแข็งขอของเจาเมืองมลายูทไี่ มพอใจตออํานาจของบรรดาตัวแทนทีเ่ ปน
เจาแขวงหรือผูว า ราชการทีถ่ กู สงมาจากสวนกลาง เริม่ ปรากฏใหเห็นถึงความขัดแยง
ทางการเมืองในระดับพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะการไมยอมจายภาษี การปลุกระดม
กลุมสรางสํานึกมลายูขึ้นมา กระนั้นก็ตาม ทางศูนยกลางซึ่งมีอํานาจที่เขมแข็ง
กวาสามารถขจัดอํานาจและอิทธิพลของเจาเมืองเกาเหลานี้ลงได ดวยการกดดัน
ผ า นกองกํ า ลั ง ทหารและตํ า รวจ กั บ การให อํ า นาจพิ เ ศษแก บุ ค คลที่ อ ยู ข า งรั ฐ
เพื่อคานและลดอํานาจฝายเจาเมืองที่เปนกลุมอํานาจเกาในทองถิ่น กระทั่ง
เจาเมืองบางคนตองสละตําแหนงแลวหลบหนีไปอยูในประเทศมาเลเซีย (ธเนศ
อาภรณสุวรรณ, 2550: 158-163 และอัสรี มาหะมะ, 2558)
ชวงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยนั้นพบวามีปญหานอยกวา
หากเปรียบเทียบกับในเวลาตอมา ดังที่ปยะ กิจถาวร (2550) ชี้วา ชาวบานไดเลา
ความทรงจําของการปกครองในยุคสมัยนั้นวาเปนไปในทางที่ดี รัฐไดใชนโยบาย
ครองใจประชาชน ดังตัวอยาง รายงานของพระยายมราชทีแ่ สดงใหเห็นกระแสรับสัง่
ในพระหัตถเลขา เกี่ยวกับระเบียบหรือวิธีปฏิบัติการอยางใดก็ตามที่เปนการเบียด
ขับกดขีศ่ าสนาอิสลาม ตองยกเลิกหรือแกไขทันที เชน กรณีการหมอบกราบเหมือน
ธรรมเนียมไทย อันเปนขอขัดของกับศาสนาอิสลาม เพราะมุสลิมจะหมอบกราบ
เฉพาะพระเจาเทานั้น จึงสั่งใหยกเลิกธรรมเนียมนี้กับชาวมุสลิม ทั้งนี้การปกครอง
ของสยามในเวลานั้น นอกจากพยายามเขาใจความละเอียดออนทางวัฒนธรรม
และศาสนา แลวยังระมัดระวังตอความรูส กึ อันเปนการคุกคามทางศาสนา เชน กรณี
ผูน าํ ศาสนาทีแ่ ข็งขืนตอสยาม กลับไมถกู ปราบปรามดวยกําลัง แตพยายามปรับปรุง
การบริหารราชการใหดีขึ้น (ปยะ กิจถาวร, 2550: 119-125)
ยุคสรางรัฐชาติสมัยใหม ภายใตการนําของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ประเทศ
อยูในชวงรอยตอของสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รัฐบาลมีความมุงมั่นใน
การสรางความเปนไทย มีแนวคิดชาตินยิ มไทยอยางเขมขนและมุง หมายใหชนกลุม นอย
ทั้งหลายที่อยูในเขตแดนไทยทั้งหมดถูกหลอมรวมเปนหนึ่งเดียว ดวยการนํา
นโยบายชาตินิยมที่เนนการผสมกลมกลืนทั้งคนจีน กลุมชาติพันธุตางๆ ตาม
ชายแดนและกลุมมลายูมุสลิมภาคใต โดยรัฐไดกําหนดและบังคับใชกฎหมาย
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วัฒนธรรม มารยาทและการประพฤติ เชน การแตงกายใสหมวกแบบตะวันตก
หามกินหมากพลู การใชชอ นสอม ในกรณีของชาวมลายูมสุ ลิมไดหา มการใสหมวก
แบบอิสลาม หามนุง โสรง ผูห ญิงหามใชผา คลุมผม หามพูดภาษามลายู นอกจากนี้
ไดยกเลิกกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก และแทนทีด่ ว ยกฎหมายแพง
พาณิชย บรรพ 5 และ 6 วาดวยครอบครัวและมรดก (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2549:
74-78) แตวานโยบายจอมพล ป. ในการดําเนินการตอชาวมลายูมุสลิม ถือวา
ลมเหลว ชาวมลายูไมยอมรับและตอตานขัดขืน ทําใหเกิดความไมพอใจปรากฏ
ชัดมากขึ้น
การกดทับและผสมกลมกลืนดังกลาว ทําใหในป พ.ศ. 2490 ผูนําทาง
จิตวิญญาณอยางหะยีสุหลงไดเสนอขอเรียกรอง 7 ขอ ใหสามจังหวัดภาคใตมี
การปกครองตนเอง กลาวคือ 1) ตัง้ หนวยการปกครองหนวยหนึง่ ขึน้ มาเพือ่ ปกครอง
4 จังหวัด (รวมทั้งสตูล) โดยมีผูวาราชการซึ่ง “มีถิ่นกําเนิดในพื้นที่” มีอํานาจเต็ม
ในการแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ได 2) ใชภาษามลายูในการเรียนการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา 3) ภาษีที่เก็บไดในพื้นที่ ใหใชในทองถิ่น 4) รอยละ 80
ของขาราชการควรเปนคนมลายูในพื้นที่ 5) รับรองภาษามลายูและภาษาไทย
ในฐานะภาษาทางการ 6) ใหสิทธิอํานาจแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
เปนผูอ อกขอบังคับในกิจการเกีย่ วกับศาสนาอิสลาม และ 7) แยกศาลศาสนาอิสลาม
ออกจากศาลประจํ า จั ง หวั ด จนเขาถู ก ตราหน า ว า เป น พวกแบ ง แยกดิ น แดน
อันเปนขอกลาวหาที่ทําใหเขาถูกไตสวนและตอมาถูกฆาตกรรมโดยเจาหนาที่รัฐ
(ดันแคน แม็กคารโก, 2555: 94-95)
เขาสูยุคของการพัฒนาประเทศในชวงของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 รัฐบาลเริ่มขยาย
การพัฒนาและสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน มีการจัดการปกครองที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และมีงบประมาณในการพัฒนาชุมชน การตัดถนน การจัดผังเมืองและสราง
หนวยงานราชการตางๆ ทําใหรฐั สามารถเขามาควบคุมพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตรหา งไกล
อยางสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางเบ็ดเสร็จมากขึ้น
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ในระยะตอมา ปฏิบัติการของรัฐตอพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น
มีใหเห็นเปนโครงการขนาดใหญมากมาย ตัวอยางเชน การออกมาตรการอพยพ
คนอีสานเขามาในพืน้ ที่ เพือ่ สรางความหลากหลายในพืน้ ที่ พรอมๆ กับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ การแปรสภาพสถาบันการศึกษาในทองถิน่ การสงเสริมและกําหนด
ใชภาษาไทยมาตรฐาน การใหทุนการศึกษาแกเยาวชนนักศึกษามลายู การจัดทํา
โครงการใหรางวัลพระราชทานกับโตะครูปอเนาะ สงเสริมการศึกษาในทุกระดับผาน
การนิเทศการศึกษา การใหความรูผานวิทยุ และการจัดอบรมสัมมนาครู (ปยนาถ
บุนนาค, 2539: 144-145) ปฏิบตั กิ ารของรัฐในลักษณะทีแ่ ยบยลนีย้ งั คงดําเนินการ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ฉะนั้น สําหรับคนที่เขาใจถึงรากเหงาและเบื้องหลังของ
นโยบายและปฏิบัติการในการทําใหคนมลายูมุสลิมกลายมาเปนไทยดังกลาว
กับทั้งวิเคราะหโดยละเอียดแลว จึงไมแปลกเลยกับการที่ชาวบานมลายูทานหนึ่ง
กลาววา “ความเปลี่ยนแปลงที่นําเขาโดยรัฐไทย นั้นเปนเสมือนลมที่เย็นสบาย
แตแหลมคมเสมือนใบมีด ชาวมลายูเพลิดเพลินไปกับมัน จนไมรูสึกถึงอันตราย”
สําหรับผูเขียนแลว พบวากระบวนการทําใหชาวมลายูมุสลิมกลายมาเปนไทย
ปรากฏชัดในสี่ดานดวยกัน คือ ดานการเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา และ
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย
ดานการเมืองการปกครอง
ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ระบบการ
ปกครองใหมไดเขามาแทนระบบการปกครองเดิมของชาวมลายู การปกครองใหม
นี้เปนระบบราชการจากขางบนลงสูเบื้องลาง การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นเปนครั้ง
แรกในสังคมมลายู โดยเฉพาะการลดอํานาจการปกครองในรูปแบบเจาเมืองและ
ผูนําทางศาสนากับวัฒนธรรมเกาลงไป ดังตัวอยางของตําแหนง “ดาโตะปงฮูลู”
ตําแหนงนี้มีมาพรอมกับระบบเกอราจาอันมลายู1 (การปกครองของมลายู) ซึ่งเปน
ตําแหนงทีเ่ ทียบเทากับกํานัน ทําหนาทีใ่ นการดูแลความสงบเรียบรอยในชุมชนและ
ติดตอราชการกับรายา (สุลตาน) แตเมื่อมีการยุบระบบการปกครองของรายา ในป
พ.ศ. 24452 ทําใหตําแหนงดังกลาวถูกยุบไปดวย ตอมารัฐไดจัดตั้งตําแหนงใหม
ที่ชื่อวา “กํานันและผูใหญ” ดวยการแตงตั้งและสรรหาบุคคลที่มีอิทธิพลในชนบท
หรือหมูบานที่ฝกใฝรัฐบาล เพื่อเปนการวางรากฐานอํานาจใหมในการดูแลชุมชน
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แทนรูปแบบและกลุม อํานาจเกา ดวยเหตุนี้ ตําแหนงดาโตะปงฮูลู จึงไดถกู ลดอํานาจ
และสลายไปในที่สุด
การเกิดขึ้นของตําแหนงกํานันและผูใหญบาน ในฐานะตัวแทนของรัฐ และ
เปนคนกลางในการเชื่อมตอระหวางชาวบานกับรัฐ โดยมีหนาที่รับนโยบายจากรัฐ
ผานนายอําเภอ ใหทาํ หนาทีส่ อดสองดูแล ควบคุม และพัฒนาผูค นในหมูบ า นและ
ตําบล นอกจากนี้ การเกิดขึ้นขององคการบริหารสวนตําบลในชวงปลายทศวรรษ
2530 นับวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ อีกรูปแบบหนึง่ ทีม่ บี ทบาทเปนแขนขา
ของรัฐ แมคณะผูบ ริหารและสภาขององคการบริหารสวนตําบลจะมาจากการเลือกตัง้
ของชาวบาน แตภายหลังจากที่ไดรับการเลือกตั้งแลวคนเหลานั้นตองกลายเปน
เจาหนาทีข่ องรัฐ มีระเบียบกฎเกณฑทถ่ี กู กําหนดมาจากทางราชการ แมแตการไดมา
และการใช จ า ยงบประมาณของท อ งถิ่ น ก็ ต อ งอิ ง ตามนโยบายและแผนงานที่
ถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ทีม่ ากไปกวานัน้ คือการเมืองทองถิน่ แบบใหมดงั กลาว
กลับพบวาไดสรางความขัดแยงและความแตกแยกกับผูคนในหมูบานมลายู กับกอ
ใหเกิดกลุมอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจใหมขึ้นในชุมชนมลายู
มุสลิมในปจจุบัน (สัมภาษณโตะอีหมาม อาซิส, 18 สิงหาคม 2556)3
เมื่อตัวแทนและอํานาจรัฐเขามาจัดการปกครองชุมชน บุคคลที่ถูกลด
บทบาทหนาที่ในสังคมมลายู คือ กลุมที่เคยมีบทบาททั้งทางดานศาสนาและ
จิตวิญญาณ เชน กลุมโตะอีหมาม กลุมผูนําทางพิธีกรรม และผูนําทางวัฒนธรรม
โดยธรรมชาติ กลุมคนเหลานี้เปนบุคคลที่มีบทบาทในการจัดการดูแลชุมชนมลายู
เดิม ทีค่ อยหนุนเสริมชวยเหลือชุมชน ไมมหี นาทีก่ าํ กับอยางชัดเจน เวนแตตาํ แหนง
โตะอีหมามคณะกรรมการมัสยิดเทานั้นที่ผานการคัดเลือกโดยตรงจากชาวบาน
ซึ่งทําหนาที่ในทางศาสนาและแกปญหาในชุมชน (อัสรี มาหะมะ, 2558)
ปจจุบันกลุมผูนําหรือเจาหนาที่ของรัฐอยางกํานัน ผูใหญ และผูบริหาร
องคการปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะ “แขนขา” รัฐ ไดเขามามีบทบาทอยาง
เต็มรูปแบบในสังคมมลายู ผูนําเหลานี้ตองเขารับการอบรม ประชุมประจําเดือน
อยูภายใตกํากับของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอและหัวหนาสวนราชการอื่นๆ
ต อ งคอยรั บ มอบแนวทางหรื อ นโยบายในการปกครองและพั ฒ นาชุ ม ชนตาม
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นโยบายและคําสั่งของสวนกลาง ผูคนเหลานี้จะไดคาตอบแทน สามารถถือครอง
อาวุธ ทําหนาที่ในการตรวจตราดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที่ และสามารถ
ตัดสินใจแทนชาวบานได ในฐานะคนของราชการที่มีอํานาจ บางคนไดกลายเปน
คนที่มีอิทธิพลระดับหนึ่งในชุมชน บางครั้งก็วางตัวเปนคนที่ไมคอยของเกี่ยวหรือ
รวมกิจกรรมทางศาสนา ที่สําคัญคือ เกิดทั้งการทับซอนและชองวางระหวางผูนํา
ทางการดังกลาวกับผูนําธรรมชาติที่มีอยูดั้งเดิม เชน การทับซอนระหวางบทบาท
หนาที่ของกํานันและผูใหญบานกับโตะอีหมาม กับการไมประสานงานกันระหวาง
กลุมผูนําทั้งสองในกิจกรรมดานการปกครอง การพัฒนาและศาสนาพิธีกรรม
เปนตน
กรณีตวั อยางหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ ในหมูบ า นของผูเ ขียนเองในอําเภอยีง่ อ จังหวัด
นราธิวาส คือ ปจจุบันบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กลับกลาย
เปนผูม บี ทบาทในการจัดกิจกรรมของชุมชนแทนทีค่ ณะกรรมการมัสยิด โดยเฉพาะ
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน การจัดงานประจําปของโรงเรียนตาดีกา
การมอบรางวัลใหเด็กนักเรียนตาดีกา หรือการแขงขันกีฬา กิจกรรมกวนขนม
อาซูรอ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้นั้น แตเดิมที่เปนกิจกรรมของชุมชน จัดในพื้นที่มัสยิด
แตปจ จุบนั กิจกรรมเกือบทุกอยางไดหลุดจากบทบาทและอํานาจของผูค นในชุมชน
ไปอยูภายใตการจัดการของ อบต. และสถานที่จัดกิจกรรมไดถูกยายไปจัดในพื้นที่
หรือรั้วที่ทําการของ อบต. ตัวอยางของกิจกรรมกวนขนมอาซูรอ เปนกิจกรรมทาง
สังคมที่เกิดขึ้นและอยูควบคูกับชุมชนมลายูมุสลิมมายาวนาน เปนกิจกรรมควบคู
กับมัสยิดในฐานะพื้นที่รวมกลุมของคนมลายู แตเมื่อยายมาอยูในสถานที่ อบต.
ไดทาํ ใหการรวมกลุม ของมุสลิมยายไปในสถานทีข่ องรัฐโดยปริยาย สงผลใหบทบาท
ของมัสยิดถูกลดความหมายและความสําคัญลงไป
การทีอ่ าํ นาจรัฐในระดับทองถิน่ สามารถปรับเปลีย่ นความหมายของกิจกรรม
จากเดิมที่มีรากเหงาของวัฒนธรรมมลายูมุสลิมใหกลายเปนไทยมากขึ้นเชนนี้
ไดกลายมาเปนความฉงนและการซุบซิบของชาวบานในหมูบานของผูเขียนเองวา
“ทําไม อบต. จัดกิจกรรมตาดีกาใหกับเด็กนักเรียนได แตกลับหามเขียนปาย
อักขระยาวี (มลายู) บนเวที ทั้งๆ ที่พวกเราที่เปนคนในหมูบานก็พูดภาษามลายู”
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ปรากฏการณเชนนี้ สะทอนใหเห็นวา คนทํางาน อบต. ไดกลายเปนกลไกสวนหนึ่ง
ของรัฐในกระบวนการสรางความเปนไทยตอชาวมลายูมุสลิม ดวยการมองวา
อักขระยาวีทเี่ ปนรากและสัญลักษณของความเปนมลายู เปนสิง่ แปลกปลอมทีม่ อี ยู
ในสังคมไทย ไมควรจะมีพื้นที่ภายใตดินแดนของรัฐไทย
ดานการจัดการศึกษา
แนวคิดและอุดมการณสรางชาติไทยนัน้ มีผลทําใหรฐั รับไมไดกบั ความแตกตาง
หลากหลายของกลุมคนและวัฒนธรรม จะเห็นไดวารัฐพยายามเปนอยางมาก
ในการละลายสํานึกทางชาติพันธุ ดวยการเขาไปกํากับ ควบคุม และกําหนด
กฎเกณฑตางๆ ผานนโยบายที่แยบยลเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ดังเชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถึงขั้นไมใหแตงกายตามประเพณี
ของตน หามสอนภาษามลายูในโรงเรียน ไมใหพดู ภาษามลายูในการติดตอราชการ
ใหเปลี่ยนชื่อไทยและใหชาวมลายูปฏิบัติตามประเพณีไทยในทุกๆ ดาน (เสกสรรค
ประเสริฐกุล, 2551: 79) เหลานีค้ อื ตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมในกระบวนการทําใหกลุม
คนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุกลายมาเปนคนไทย โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการเนนการใชภาษาไทยกลางที่เกิดขึ้นกับ
คนมลายูมุสลิมในชายแดนภาคใต
ประการแรก การจัดการศึกษาของรัฐไทย ระบบการศึกษาที่มีมายาวนาน
ในสังคมมลายูมสุ ลิมคือโรงเรียนปอเนาะ เปนสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามตาม
จารีตประเพณี ทําหนาที่ในการสอนและทองจําคัมภีรอัลกุรอาน และวัจนะศาสดา
รวมทั้งกฎหมายชารีอะหและจารีตประเพณีในทองถิ่น ตามสํานักคิดการตีความ
สายชาฟอี (Shafii) และสอนภาษามลายูยาวี ภาษาอาหรับ ปรัชญา และการดําเนินชีวติ
ในวัฒนธรรมมลายู ปอเนาะมีลักษณะเสมือนโรงเรียนกินนอน นักเรียนจะมี
กระทอมเปนทีพ่ กั ของตนเอง สําหรับในนักเรียนชายจะอยูใ นบริเวณดานนอก และ
สําหรับภายในจะเปนบานพักโตะครู และผูช ว ยโตะครู และยังมีบา นนักเรียนปอเนาะ
ที่มีครอบครัว และนักเรียนผูหญิงจะอยูภายในพื้นที่ที่เรียกวา ปอเนาะดาแล หรือ
ที่รูจักกันวาปอเนาะภายใน
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การเรียนการสอนจะใชกตี าบยาวี เปนตําราอธิบายศาสนาทีเ่ ปนภาษาอาหรับ
และแปลดวยภาษามลายูยาวี โดยโตะครูนงั่ บนพืน้ ตรงกลางหันหนาเขาหานักเรียน
เพื่อทําการอานและซักถามทีละคน พรอมเปดโอกาสใหมีการถามและแลกเปลี่ยน
โตะครูจะทําการวิจารณคําถามและอธิบายขอของใจอยางละเอียด ทั้งนี้ปอเนาะ
ไมมหี ลักสูตรการเรียนการสอนทีต่ ายตัว ไมมกี ารแบงเปนชัน้ เรียน นักเรียนจะเรียน
เหมือนๆ กัน จนกวานักเรียนผูนั้นจะเขาใจและสามารถเชื่อมโยงความรูในลําดับ
ตอไปได
ปอเนาะถือวาโตะครูหรือบาบอ เปนศูนยกลางในการเรียนการสอน และ
สถานะของบาบอขึน้ อยูก บั ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทางศาสนา เทาๆ กับบุคลิก
ของโตะครูเปนสิ่งที่จูงใจในการเขามาเรียนในปอเนาะ ยิ่งมีนักเรียนจํานวนมาก
เทาใด โตะครูก็จะไดรับเงินสนับสนุนจากชุมชนมากเทานั้น ปอเนาะไมไดเก็บ
คาเลาเรียน แตปอเนาะจะอาศัย “ซากัต” (เงินบริจาคเพื่อการกุศล) จากชุมชนและ
สถาบันของมุสลิมเปนตน (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 229-236) ปอเนาะจึงเปน
หัวใจสําคัญของชุมชนและการสรางสังคมมลายู
นโยบายสร า งชาติ ไ ทยตั้ ง แต ยุ ค จอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ได ส านต อ
โดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คือรัฐบาลไดตอยอดและเล็งเห็นหัวใจสําคัญ
ของอัตลักษณวฒ
ั นธรรมคนมลายู รัฐมองวาการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมนัน้ จําเปน
ต อ งกระทํ า โดยการเข า ไปสร า งวั ฒ นธรรมและความรู ใ หม ใ ห ค นมลายู มุ ส ลิ ม
ดวยการขยายโรงเรียนประถมศึกษามากขึ้นตามหมูบาน และบังคับใหสถาบันการ
ศึกษาแบบปอเนาะปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนราษฎร และใหมีการเรียนการสอน
สามัญ โดยใหเขตการศึกษาเปนผูอุปถัมภ (สุรินทร พิศสุวรรณ, 2527) ตอมาเมื่อป
พ.ศ. 2513 รัฐบาลมีนโยบายใหโรงเรียนปอเนาะเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
เอกชน โดยการบีบบังคับใหเขาสูระบบการศึกษามาตรฐานของชาติที่ดูแลโดย
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปอเนาะไดกลายมาเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
เอกชน ถือเปนโรงเรียนราษฎรตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2525
ทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑการศึกษาแหงชาติทกี่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว คือ
การเพิ่มวิชาสามัญและการใชภาษาไทยกลางในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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มากขึ้น (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548 และ Uthai Dulayakasem, 1991) การแทรกแซง
และปรับเปลีย่ นเหลานี้ รัฐใหขอ แลกเปลีย่ นและโนมนาวดวยการอุดหนุนทางการเงิน
และดูแลเรื่องสวัสดิการเปนอยางดี ซึ่งกระบวนการนี้มุงหวังตอการสรางคนมลายู
ใหเปนคนใหม นั่นคือความเปนคนไทย
การสรางคนมลายูใหเปน “คนใหม” และสูโ ลกใหม ในงานของคายส ไดชใี้ ห
เห็นวา โรงเรียนคือกลไกหลักในการเปดโลกใหมทกี่ วางกวาบริบทของสังคมในชุมชน
โดยเฉพาะเนื้อหาของตําราเรียนและกิจกรรมในเชิงสัญลักษณที่ระบบการศึกษา
พยายามซึมซับโลกใหมของความเปนไทย (อางในประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2550: 288)
เริ่มตนคือ รัฐเริ่มการขยายโรงเรียนประถมศึกษาขั้นพื้นฐานตามหมูบานตางๆ
เพื่อใหความรูกับเด็กๆ อายุ 6-12 ขวบ มีการเรียนตามเวลาราชการ คือ วันจันทร
ถึงศุกร โดยสอนวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตรไทย คณิตศาสตร โดยครูไทยพุทธได
รับการบรรจุใหเขาทําการสอนประจําตามโรงเรียนเหลานี้ ทั้งนี้ครูและกํานัน
ผูใหญบาน มีหนาที่ในการประสานกับชาวบานใหนําลูกหลานมลายูเขาโรงเรียน
โดยการเขาเรียนฟรี นับตั้งแตการแจกอุปกรณ ชุดนักเรียน อาหาร และมีการตรวจ
สุขภาพเด็กประจําเดือน สิ่งเหลานี้คือสวัสดิการที่รัฐเขามาจัดการคอนขางดีและ
เปนที่ชื่นชอบของชาวบาน
นอกเหนือจากครูและวิชาเรียนแลว โรงเรียนยังเปนผูผลิตซ้ําความเปนไทย
โดยกระทําผานกิจกรรมเชน การเคารพธงชาติ รองเพลงชาติ และการปฏิญาณตน
ทุกเชา การจัดงานวันเด็ก วันพอ วันแม วันครู กิจกรรมลูกเสือ การเลนดนตรีไทย
และวันสําคัญตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับศาสนาและวัฒนธรรมไทย กิจเหลานีจ้ งึ มีความสําคัญ
อยางมากในการหลอหลอมจิตสํานึกและพฤติกรรมของเด็กในทองถิน่ ใหมพี ฤติกรรม
และความรูสึก ว า ตนเป น ไทย การหล อ หลอมในทุ ก ๆ วั น สั ป ดาห เดื อ น ป
จึงเปนกระบวนการทีค่ อ ยๆ ซึมซับและมีผลเปนอยางมากตอเด็กมลายู ดังทีผ่ เู ขียน
ไดสังเกตเห็นวาเด็กมลายูรับรูประวัติศาสตรความเปนไทยมากกวาประวัติศาสตร
ทองถิ่นและชาติพันธุของตนเองเสียอีก สิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการเกิด
“ชองวางทางวัฒนธรรม” (spatial culture) ระหวางเด็กกับชุมชน เปนการพรากเด็ก
เหล า นั้ น สู ค วามผู ก พั น ใกล ชิ ด กั บ รั ฐ ไทย โรงเรี ย นจึ ง ทํ า หน า ที่ แ ทนรั ฐ ในการ
ตระเตรียมเด็กเหลานั้นสูใตอาณัติของรัฐ (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2550: 284)
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การเปลีย่ นจากโรงเรียนปอเนาะมาเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชน
สงผลตอสถานะและบทบาทการเปนเจาของโรงเรียน กับความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน กลาวคือเมื่อมีการอุดหนุนเงินจากรัฐและการจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล ทําใหความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนเริ่มหางเหิน จากเดิมที่
โรงเรียนปอเนาะเปนสวนหนึ่งและพึ่งพาการสนับสนุนจากชุมชน แตเมื่อเปลี่ยน
เปนโรงเรียนราษฎรที่รัฐจายเงินอุดหนุนในแตละป โรงเรียนเหลานี้เริ่มแยกตัวเอง
ออกหางจากชุมชน ในที่สุดโรงเรียนไดกลายเปนธุรกิจสวนตัว ลูกหลานเจาของ
โรงเรียนปอเนาะมีรถหรูขบั มีบา นหลังใหญโต จนชาวบาน ชือ่ อับดุลเลาะห ไดสะทอน
ความรูสึกวา “ปจจุบันปอเนาะคือธุรกิจโรงเรียนของครอบครัว แตละโรงเรียน
แสดงออกถึงความร่ํารวย และเกิดการแขงขัน ลด แจก แถมฟรีตอการรับสมัครเด็ก
เพื่อใหไดนักเรียนจํานวนมากๆ เพื่อหวังเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” (สัมภาษณ
อับดุลเลาะห, 2558)4
การศึ ก ษาในระบบของรั ฐ นั้ น มุ ง สร า งพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คลและ
ผลิตบุคลากรเพือ่ ปอนระบบตลาดแรงงานทัง้ ในและตางประเทศ เพือ่ หนุนเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสรางบุคลากรของรัฐในการพัฒนาประเทศ เมื่อคนมลายู
บางสวนเขาศึกษาตอจนสําเร็จระดับการศึกษาขัน้ สูงและมีโอกาสไดกลับมาทํางาน
ในฐานะเจาหนาที่รัฐ ขาราชการ พยาบาลหรือมีการงานที่ดี มีเงินเดือน มีรถยนต
และบานใหม อันเปนการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองขึ้น
เปนคนชั้นกลางในสังคมมลายู ซึ่งตัวอยางของผูที่ประสบความสําเร็จในลักษณะ
เชนนี้ กําลังเปนกระแสทีน่ ยิ มกันมากของพอแมและคนรุน ใหมในสังคมมลายูในปจจุบนั
คนรุน ใหมอยากเปนขาราชการมากขึน้ เพราะวาการมีตาํ แหนงหนาทีเ่ ปนขาราชการ
มีความหมายถึงสถานะที่สูงสงในสังคม มีอํานาจ และทําใหชาวบานเกรงใจ ฯลฯ
กระบวนการทําใหเปนไทยผานระบบการศึกษาในโรงเรียนดังกลาว สงผล
อยางชัดเจนใหผูคนในสังคมมลายูกําลังเคลื่อนตัวสูความเปนไทยมากขึ้น พอแม
จํานวนมากนิยมสงเสริมใหลกู เขาเรียนในสายสามัญและเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัย
มากขึน้ โรงเรียนจึงเปนสถาบันหรือเครือ่ งมือในการสรางอนาคตทีด่ ใี หกบั ลูกหลาน
ตนเอง ในทางกลับกัน ทําใหชาวบานไมคอยสนใจที่จะสงลูกหลานของตนเองไป
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เรียนและทํางานในสายศาสนา เนื่องจากการทํางานของอุสตาซสอนศาสนา
ไดรบั คาตอบแทนต่าํ และการดํารงชีวติ มีความลําบาก เนือ่ งจากเงินเดือนนอยและ
ไมมเี งินเก็บออมเพียงพอ จะเห็นไดวา ระบบการศึกษาในโรงเรียนทีร่ ฐั ไทยหยิบยืน่
ใหนนั้ ไมเพียงแตไดเขาไปลดความสําคัญของโรงเรียนปอเนาะเทานัน้ หากแตยงั ได
ซึมซับความเปนไทยและคานิยมในวิชาชีพหรือหนาทีก่ ารงานทีเ่ ปนการตอบสนอง
ตอนโยบายของรัฐเปนอยางดีดวย
ประการที่สอง การใชภาษาไทยกลาง ชาวมลายูมุสลิมในชายแดนภาคใตมี
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่เปนของตนเอง นั่นคือ ภาษามลายู เปนภาษาที่อยู
ในกลุ ม ตระกู ล ภาษามลายู ที่ มี ใช ใ นมาเลเซี ย อิ น โดนี เซี ย บรู ไ น และเริ่ ม ใช
อักขระยาวี ที่ถอดแบบจากภาษาของคัมภีรอัลกุรอาน หลังจากการขยายตัวของ
อิสลามในรัฐปาตานีในอดีต ภาษามลายูยาวีถกู ใชในการเรียนรู ทองจําและอธิบาย
คําสอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในโรงเรียนปอเนาะ และตามมัสยิดในชุมชนมุสลิม
จะใชตํารากีตาบยาวีหรือตําราศาสนาที่เปนภาษามลายูยาวี เชน ตําราเกี่ยวกับ
ความเข า ใจ และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของข อ ปฏิ บั ติ ท างศาสนาและป ญ หาทางศาสนา
ในอิสลาม บทเทศนาธรรมประจําวันศุกร การเขียนชือ่ ของคนมุสลิม การจดทะเบียน
สมรส ภาษามลายูจึงอยูในชีวิตประจําวันที่ไมเพียงแคใชในการสื่อสารเทานั้น
แตยงั เกีย่ วของกับศาสนา ทัง้ ใชในการอธิบายคําสอนและเปนการสรางความใกลชดิ
กับภาษาคัมภีรอัลกุรอานอีกดวย ภาษามลายูยาวีจึงเปนอัตลักษณของชาติพันธุ
และศาสนาอิสลาม
แตภายใตนโยบายการสรางชาติไทย ภาษาไทยภาคกลางไดรับการกําหนด
ใหเปนภาษามาตรฐานประจําชาติ ดังนั้น เพื่อใหชาวมลายูมุสลิมกลายมาเปน
คนไทยเชนเดียวกับคนไทยในภาคกลาง ปฏิบัติการในการทําใหชาวมลายูมุสลิม
เปลี่ยนมาใชภาษาไทยกลางจึงถูกกระทําผานระบบการศึกษาในโรงเรียนและ
ระบบราชการ
การสงเสริมภาษาไทยของรัฐตอกลุม มลายูมสุ ลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ในระยะที่ผานมา ถือเปนเปาหมายหลัก นอกจากการสงเสริมในสถานศึกษาแลว
ยังมีหนวยงานปกครองอื่นๆ ดวย ดังเชน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
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ภาคใต (ศอ.บต.) มีนโยบายขอหนึง่ ทีว่ า ใหประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต
นิยมพูดภาษาและใชภาษาไทย โดยถือเอาเยาวชนรุน ใหมเปนเปาหมาย ทําใหภาษาไทย
เขามาอยูใ นวิถชี วี ติ ของเด็กเยาวชนมลายู (ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต, 2543) จึงไมใชเรื่องแปลกที่คนมลายูรุนใหมสามารถใชทั้งภาษายาวี
(ภาษามลายู) และภาษาไทยในชีวิตประจําวัน บางครั้งก็ใชปะปนกันระหวางภาษา
ไทยกลางและมลายู สิง่ นีจ้ งึ สะทอนไดวา คนมลายูรนุ ใหมนนั้ มีระบบคิดอยูส องชุด
ดวยกัน ชุดแรกเปนความรูทองถิ่นที่ใชภาษามลายูในการสื่อสาร เปนความรูที่อยู
บนฐานของวัฒนธรรมมลายูและศาสนาอิสลาม สวนชุดทีส่ อง คือ องคความรูท ไี่ ด
จากระบบการศึกษา หนังสือตําราภาษาไทย และเทคโนโลยีสื่อสารตางๆ ที่เปน
ของไทย คนมลายูไดเรียนรูว ธิ คี ดิ วัฒนธรรมไทยจากรายการทีวแี ละวิทยุ สือ่ บันเทิง
ศิลปน เพลง ฯลฯ การใชภาษาไทยกลางถูกซึมซับอยูในระบบคิดของคนมลายู
รุนใหม โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียน
นอกจากนี้รัฐไดสรางความเปนไทยผานชื่อสถานที่ที่มีชื่อและความหมาย
เฉพาะของทองถิ่น ชื่อชุมชนทองถิ่นหลายแหงถูกเปลี่ยนเปนชื่อในภาษาไทย
ดังเชน กําปงโคกยามู เปลีย่ นเปนหมูบ า นโคกกระดูกหมู กําปงปาโฮงยือรัย เปลีย่ น
เปนบานตนไทร กําปงกูแบยูเปลี่ยนเปน บานบึงฉลาม กําปงกูบังอีกัน เปนบาน
ปลักปลา ซึ่งเปนการเปลี่ยนชื่อมลายูใหเปนไทย ตัวอยางเหลานี้คือ การลบลางคํา
และความหมายของทองถิ่น แลวทดแทนดวยคําและความหมายที่เปนภาษา
ไทยกลาง เพือ่ ใหคนรุน ใหมรบั รูแ ละจดจําคําและความหมายทีเ่ ปนภาษาไทยกลาง
เปนกระบวนการในการทําใหชาวมลายูกลายมาเปนไทย
ประเด็นการเปลี่ยนมาใชภาษาไทยมากขึ้นในกลุมคนมลายูรุนใหมนั้น
สรางความกังวลตอชาวบานอยูไมนอย นั่นคือ ชาวบานรูสึกหวั่นเกรงวาจะสงผล
ถึงการสูญเสียอัตลักษณทางภาษามลายู เพราะคนมลายูรนุ ใหมหนั มาใชภาษาไทย
ในชีวติ ประจําวันมากขึน้ นัน่ หมายความวาคุณคาและวิธคี ดิ ซึง่ เปนอัตลักษณเฉพาะ
ของมลายู ได เริ่ ม ลดน อ ยและสู ญ หายไปอย า งเห็ น ได ชั ด ที่ ม ากกว า นั้ น คื อ
การใช ภ าษาไทยกลางของคนรุ น ใหม ใ นพื้ น ที่ ก ลั บ ใช ผิ ด ที่ ผิ ด เวลา เช น กรณี
นายสะมะแอ (นามสมมุติ, 2558)5 ไดสะทอนวา
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คนมลายูที่ทํางานเปนเจาหนาที่ในหนวยงานรัฐ อยางโรง
พยาบาลและทีว่ า การอําเภอ คนเหลานีจ้ ะสนทนาภาษาไทยกับชาว
บานมลายูที่มาใชบริการ ซึ่งสวนใหญเปนคนเฒาคนแกจากชนบท
ทีไ่ มถนัดการใชภาษาไทยกลาง การใชภาษาไทยกลางของเจาหนาที่
ในบริบทเชนนี้ ทําใหเกิดความสับสนและไมเขาใจ เมื่อสื่อสารไม
เขาใจกัน บางครั้งเจาหนาที่ก็ดุดา ดูหมิ่นชาวบาน
แทนที่คนมลายูที่เปนเจาหนาที่รัฐในทองถิ่นเหลานี้จะสื่อสารกับชาวบาน
ดวยการใชภาษาทองถิ่นงายๆ แตกลับทําใหชาวบานรูสึกวาคนรุนใหมที่เปนลูก
หลานชาวมลายูเหลานี้มีความเยอหยิ่งมากกวาคนไทยพุทธเสียอีก
ดานศาสนา
ศาสนาเป น หนึ่ ง ในสามสถาบั น หลั ก ของชาติ การที่ ผู ค นส ว นใหญ ใ น
ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงเปนศาสนาประจําชาติไทย
กลุมคนที่นับถือศาสนาอื่น อยางศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม รวมถึงการนับถือ
บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการนับถือผี จึงเปน “คนอื่น” ในสังคมไทย กรณี
ของชาวมลายูในภาคใตที่นับถือศาสนาอิสลาม ความเปน “มลายูมุสลิม” จึงเปน
ประเด็นชาติพันธุทางศาสนา (ethno-religion) ที่ไมสามารถแยกออกจากกันได
ในกระบวนการสรางชาตินนั้ รัฐไทยไดใชสถาบันศาสนาพุทธเปนกลไกสําคัญ
ในการหลอมรวมผูคนที่มีความแตกตางทางดานศาสนาและชาติพันธุเขาเปนหนึ่ง
เดียวกันไดอยางลงตัว ดังในกรณีของคนจีนในประเทศไทย (จี. วิลเลียม สกินเนอร,
2548) กับตัวอยางของโครงการเผยแพรพทุ ธศาสนาแหงชาติ ในนามพระธรรมจาริก
สํ า หรั บ กลุ ม ชาติ พั น ธุ บ นพื้ น ที่ สู ง ในภาคเหนื อ ย อ นกลั บ ไปในรั ช กาลที่ 5
พระราชบัญญัติการปกครองสงฆ พ.ศ. 2445 เปนการหลอมรวมเอาพุทธศาสนาที่
มีลกั ษณะทองถิน่ เขามาอยูภ ายใตโครงสรางอํานาจรัฐ พุทธศาสนาจึงกลายมาเปน
รากฐานอุดมการณในการเชื่อมโยงพสกนิกรสยามเขามาเปนสวนหนึ่งรัฐชาติไทย
ในที่สุดพุทธศาสนาจึงกลายเปนฐานสําคัญในการสรางลัทธิชาตินิยมไทย เชน
การออกนโยบายที่ระบุวา คนไทยตองนับถือศาสนาพุทธและการกําหนดให
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พุทธศาสนาเปนเสาหลักในการสรางชาติ (พัฒนา กิตอิ าษา, 2550: 156) ดวยเหตุน้ี
ระบบราชการของรัฐมีรากฐานบางสวนอยูบ นหลักการของศาสนาพุทธ โดยเฉพาะ
พิธีกรรมสําคัญที่มีทั้งรูปแบบและเนื้อสาระเปนพุทธเปนตน สิ่งเหลานี้คือ สิ่งที่
สุรนิ ทร พิศสุวรรณ (2527) ชีว้ า เปนปญหาระดับจักรวาลวิทยาทีค่ นมลายูเผชิญมา
โดยตลอด การขยายตัวและการสรางสัญลักษณของศาสนาพุทธตอพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตจึงเปนที่วิตกกังวลตอคนมลายูเปนอยางมาก
พื้นที่สามจังหวัดภาคใตมีทั้งกลุมคนที่นับถือศาสนาอิสลาม พุทธและอื่นๆ
แตประชากรสวนใหญเปนชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามมายาวนานคือตั้งแต
ศตวรรษที่ 14 ในชวงที่ผานมารัฐไทยไดใหความสําคัญกับการเผยแผศาสนาพุทธ
เขาไปในพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในชุมชนมลายู การขยายตัวของศาสนา
พุทธในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต รัฐจึงเปนผูสนับสนุนหลักในการบูรณะวัดตางๆ
ที่มีอยูเดิมและสรางใหมตามพื้นที่ชุมชนของศาสนาพุทธ ถึงแมวาในบริเวณพื้นที่
ดั ง กล า วจะมี ช าวพุ ท ธเพี ย งน อ ยนิ ด ก็ ต าม แต ก็ มี ก ารทุ ม งบประมาณสร า งวั ด
อยางสวยงามอลังการในเนื้อที่กวางขวาง ทั้งนี้สวนราชการและสถาบันสงฆจาก
ศู น ย ก ลางได ส ง พระจากภายนอกเข า มาประจํ า ที่ วั ด และกระจายไปตามวั ด
ในชุมชนตางๆ นอกจากนี้มีการสรางสัญลักษณทางศาสนาพุทธขนาดใหญและ
สวยงามที่สุดในภาคใตขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อใหเปนพระพุทธรูปคูบาน
คูเมือง นามวา “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” บนพื้นที่เนินเขากง อําเภอลําภู จังหวัด
นราธิวาส สรางเสร็จตั้งแตป พ.ศ. 2512 การสรางพระพุทธมณฑลดังกลาว ไดเกิด
ขอสงสัยตอชาวบานมากมายในละแวกใกลเคียงและทัว่ สามจังหวัดภาคใตวา เหตุใด
ถึงสรางขึ้นมาในพื้นที่มีประชากรสวนใหญเปนคนมลายูมุสลิม หลายคนเกิดความ
ไมพอใจและมีการตอบโตดวยการสอนลูกหลานวา เมื่อคนมลายูสัญจรผาน มักให
ลูกหลานปดตา หามมองไปที่พระพุทธมณฑล โดยใหเหตุผลวา เขาจะทําใหเรา
เปนสีแย (สะมะแอ - นามสมมุต,ิ 2558) เพราะการสรางศาสนสถานหรืออนุสาวรีย
แหงชาติบางอยางขึ้นมานั้น ถือวาเปนปฏิบัติการทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ
อยางหนึ่ง ในการเขาครอบครองหรือใหความหมายตอพื้นที่ กับเปนกระบวนการ
เขาครอบครองพื้นที่ของรัฐ (territorialization) (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2551)
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การเขามาของศาสนาพุทธโดยการสนับสนุนของรัฐในระยะหลังนัน้ อาจไม
ไดสรางความโกรธเคืองตอคนมลายูเทาใดนัก หากเปรียบเทียบกับนโยบายและ
ปฏิบตั กิ ารของรัฐสวนกลางทีม่ ตี อ พวกเขาในอดีต สิง่ ทีค่ นมลายูรสู กึ กระทบตอตัวตน
ทางศาสนาและการจัดการสังคม คือ ตัง้ แตรฐั เขามาผนึกรวมรัฐปาตานี แลวเบียดขับ
และกดทับศาสนาอิสลามไมใหมีพื้นที่ทางสังคม ดังเชน 1) เริ่มตนดวยการหายไป
ของกฎหมายจารีต Adat ทีผ่ สมกับกฎหมายชารีอะหทม่ี ใี ชในสมัยระบบเกอราเจออัน
2) ตามมาดวยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการยุบกฎหมายวาดวยครอบครัว
และมรดก และใหมุสลิมปฏิบัติตามบรรพที่ 5 และ 6 ของกฎหมายแพงพาณิชย
3) การเปลี่ยนแปลงปอเนาะสูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ทําใหความคิดศาสนา
ถูกแยกออกจากทางโลก รวมทัง้ การสรางบาบอ โตะครูแบบใหมดว ยการสนับสนุน
และรับเงินเดือนจากรัฐ 4) การจดทะเบียนมัสยิดและคณะกรรมการมัสยิดกลาง
ประจําจังหวัด และการเลือกตัง้ ผูน าํ ศาสนาโดยใชวธิ กี ารแบบใหม ภายใตการกํากับ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยรับคาตอบแทนจากรัฐ และกําหนดใหผูนําศาสนา
มีอํานาจหนาที่เฉพาะกิจกรรมทางศาสนา (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2556)
โดยพืน้ ฐานแลวกิจกรรมของศาสนาอิสลามไมสามารถแยกขาดจากกิจกรรม
ทางโลกและสังคม แตวา นโยบายของรัฐในการสรางชาติ ดวยการนําเอาการพัฒนา
ดานตางๆ เขาไปยังพื้นที่สามจังหวัดภาคใตนั้น เปนการแยกศาสนาออกจากเรื่อง
ทางโลก ซึ่งมาจากฐานคิดแบบตะวันตก วิธีคิดและปฏิบัติการแบบนี้ไดสรางความ
ไมพอใจตอคนมลายู เพราะวาการนําแนวคิดทางโลกมาใช ยอมหมายความวา
ศาสนาไมสามารถเขามากําหนดหรือควบคุมพฤติกรรม และจัดระเบียบสังคมไดอกี
ตอไป ศาสนาจึงเปนเพียงวัตรปฏิบัติตามพิธีกรรมของปจเจก (Uthai Dulyakasem,
1991: 144-148) ฉะนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะนี้ จึงยังไมลงรอยในสังคมมลายูมสุ ลิม
การเผชิญกันระหวางฐานคิดทางโลกกับฐานคิดศาสนาและชาติพันธุ จึงเปน
การยากที่จะหาจุดสมดุลและเขาใจซึ่งกันและกันได
การทีต่ อ งเขารวมใชกฎหมายของรัฐไทย ทําใหคนมลายูสญ
ู เสียคุณคาในมิติ
ทางศาสนา เนือ่ งจากกฎหมายของรัฐทีแ่ ยกขาดระหวางเรือ่ งทางโลกกับทางศาสนา
พื้นฐานของกฎหมายไมไดอยูบนฐานคิดเรื่อง “บาป” กับ “บุญ” หรือหลักศีลธรรม
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ทางศาสนา ซึ่งคนมลายูมองวาศีลธรรมศาสนามีความละเอียดออนและดีกวา
กฎหมายของรัฐที่สรางขึ้นดวยความคิดของผูมีอํานาจ คนมลายูมุสลิมที่เผชิญกับ
กฎหมายของรัฐไทยจึงสะทอนทัศนะวา ใชไมไดกับคนมลายูมุสลิม ดวยเหตุนี้
ทําใหคนมลายูหลีกเลี่ยงการใชกฎหมายไทย ดังขอสังเกตหนึ่งของผูเขียนที่พบวา
หากคนมลายูมีขอพิพาทหรือมีปญหาขัดแยง พวกเขามักจะไมเขาไปใชบริการศาล
หรือติดตอกับเจาหนาที่รัฐ แตมักจะเขาหาผูนําศาสนาหรือโตะอีหมามเพื่อใหทํา
หนาที่ไกลเกลี่ยมากกวา เนื่องจากคนมลายูยอมรับและเชื่อมั่นในหลักการอิสลาม
ที่มองวามีความเปนธรรมและเหมาะสมกับตนเองมากกวา
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันกษัตริยเ ปนหนึง่ ในสามสถาบันหลักของชาติทมี่ บี ทบาทอยางสําคัญ
ในการเชื่อมรอยและหลอมรวมผูคนที่หลากหลายชาติพันธุและทองถิ่นภายใต
อาณาเขตของรัฐไทยใหเกิดความผูกพันกับรัฐชาติไทย กรณีของกลุมมลายูมุสลิม
ในพื้นที่ภาคใตก็เชนเดียวกัน ความแตกตางทางดานประวัติศาสตร ชาติพันธุและ
ศาสนาของพวกเขาถูกทําใหกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนไทยผานสถาบัน
กษัตริย การเสด็จเยีย่ มราษฎรในพืน้ ทีอ่ ยางใกลชดิ กับการทีม่ โี ครงการพระราชดําริ
ตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานใหดีขึ้น นับเปนกระบวนการที่คอยๆ
ทําใหชาวมลายูมุสลิมเกิดความผูกพันและสํานึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
กษัตริย โดยเฉพาะอยางยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 หรือในหลวง
ที่ ช าวมลายู มุ ส ลิ ม และทุ ก กลุ ม ชาติ พั น ธุ ถื อ ว า เป น เสมื อ นพ อ ของประชาชน
ทุกหมูเหลา หรือพอของแผนดิน
ความใกลชิดและความผูกพันของคนมลายูตอสถาบันกษัตริย เริ่มตนจาก
การเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 ไปยังภูมภิ าค
ตางๆ ในชวงตนทศวรรษ 2500 เปนตนมา ดังที่สายเมือง วิรยศิริ ผูอํานวยการ
ประสานงานโครงการ 1 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกลาววา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค
ใต อ ยู ภ ายใต ค วามไม ส งบ มี ก ารเคลื่ อ นไหวต อ สู กับ รั ฐ บาลของกลุ ม ติ ด อาวุ ธ
แบงแยกดินแดนและภัยจากการคุกคามของคอมมิวนิสตอีกดวย จึงเปนที่มาของ
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การเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยี่ ย มเยี ย น บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ประชาชนในพื้ น ที่
(www.posttoday.com 2559)
บทบาทของสถาบันกษัตริย โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอผูคนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 ดวยการรับสั่งให
โรงพยาบาลนราธิวาสจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปดูแลรักษาคนไขที่อําเภอแวง
อยางนอย 1 วันตอสัปดาห ถือเปนจุดเริ่มตนงานพัฒนาและประเพณีการเสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเขามาในรูปแบบการชวยเหลือ การสงเคราะห เปนตน ทั้งนี้ ชนิดา
ชิตบัณฑิตย (2550) ชี้ใหเห็นวา การดําเนินโครงการพระราชดํารินั้นอยูภายใต
การกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เนื่องจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนพืน้ ทีล่ อ แหลม และแตกตางทางชาติพนั ธุศ าสนา วัฒนธรรมแลว
ยังมีการตอบโต ตอสูกับรัฐเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การดําเนินโครงการจึงเปนไป
ในลักษณะของการชวงชิงพื้นที่ทางจิตใจและมวลชนเปนหลัก ภายใตยุทธศาสตร
3 ลักษณะ คือ 1) โครงการพระราชดําริดา นสังคมสงเคราะห เชน การสงคณะแพทย
ไปยังพื้นที่ทุรกันดาร การมอบทุนการศึกษา 2) โครงการพระราชดําริดานเกษตร
และการพัฒนา เชน การสรางฝายกั้นน้ํา การขุดคลองแกปญหาหนาดิน การสราง
ศูนยเกษตรตัวอยางพิกุลทอง การสรางศูนยศิลปาชีพ กลุมแมบาน 3) โครงการ
พระราชดํ า ริ ด า นการพั ฒ นาที่ ป ระสานกั บ ทหารและตํ า รวจเพื่ อ ความมั่ น คง
โดยมุง ไปทีพ่ นื้ ทีท่ เี่ ปนฐานของกลุม ตอตาน การมุง พัฒนาสรางสาธารณูปโภค และ
การสรางความไววางใจตอประชาชนในพืน้ ที่ (ชนิดา ชิตบัณฑิตย, 2550: 146-148)
เมื่อป 2516 มีการสรางพระราชตําหนักทักษิณราชนิเวศนขึ้นในนราธิวาส
บริเวณเขาตันหยง ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นํามาซึ่งการเสด็จ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง การเยี่ยมเยียนราษฎรตาม
ทองถิ่น การสํารวจพื้นที่ตางๆ การสงเสริมวัฒนธรรม การเสด็จเปนประธานและ
มอบรางวัลใหกบั โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาดีเดน พระราชทานรางวัลแกครูและโตะครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาการพระราชทานปรมาภิไธยแกคณะกรรมการอิสลาม
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ประจําจังหวัด การพบปะกับลูกเสือชาวบาน และการใหรางวัลกับผูชนะในการ
แขงขันเรือกอและ และการแขงขันนกเขาชวา ซึง่ เปนกิจกรรมตามวิถชี วี ติ ของราษฎร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (www.posttoday.com 2559) ทั้งหมดนี้ลวนแลวแต
เปนการสรางความใกลชดิ ระหวางสถาบันกษัตริยก บั ราษฎรในพืน้ ที่ ทําใหชาวบาน
เกิดความผูกพันกับมีสํานึกในความเปนไทยมากขึ้น
ผูเขียนเองเคยมีประสบการณและสัมผัสถึงบรรยากาศและความรูสึกดวย
ตนเอง เมื่อครั้งที่จังหวัดนราธิวาสจัดงานแขงขันเรือกอและประจําป มีผูคนทั่ว
อําเภอหลั่งไหลเขามาเที่ยวชมการแขงขันอยางเอิกเกริก คนเขารวมมีตั้งแตเด็ก
นักเรียน ครู ชาวบาน ผูนําศาสนา ขาราชการ ตํารวจ ทหาร โดยมีการรวมตัวใน
พื้นที่ชายแมน้ําบางนรา เมื่อขบวนรถพระที่นั่งเสด็จใกลเขามาถึง ชาวบานตางตื่น
เตนและตั้งแถวยืนรอระหวางสองขางถนน การคาขาย การสงเสียงพูดคุยเริ่ม
เงียบสงบ มีแตเสียงแตรไซเรนของรถนําขบวนผานมาอยางชาๆ เมื่อถึงสถานที่ที่
เปนศาลาสวนพระองค ซึ่งเปนสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีรายการแสดงตางๆ ที่ทางจังหวัดเปน
ผูจัดถวาย เชน มีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการเลนปนจักสีลัต การแสดง
รองเง็ง การอานคัมภีรอัลกุรอาน การมอบรางวัลแกขาราชการ กํานันผูใหญบาน
และผูนําศาสนา กับเกษตรกร กลุมแมบาน กลุมศิลปาชีพดีเดนตางๆ เหลานี้เปน
บรรยากาศที่ผูคนรอคอย ไดเห็นพระมหากษัตริยดวยตาของตนเอง นับเปน
ประสบการณในชีวติ ทีค่ นมลายูมคี วามปลาบปลืม้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เปนลนพน
การเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนมลายูเปนประจําทุกป สงผลใหเกิดความ
ใกลชิดและการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและความคิดของผูคนในพื้นที่ นั่นคือ
ประการแรก คนมลายูรสู กึ ตืน่ เตนและออกมายืนตอนรับหนาบาน เพือ่ ชืน่ ชมขบวน
รถที่เสด็จผาน บางคนไดรับการมอบหมายใหเขารวมการตอนรับ บางคนเขาไป
ถวายงาน บางคนอยากเขาไปเปนคนไขในพระบรมราชูปถัมภ บางมีการเขียน
จดหมายขอทุนการศึกษา บางอยากเขาไปถวายของมีคา จะเห็นไดวาชวงเวลา
ดังกลาว คนมลายูจะติดตามขาวสารการเสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ตางๆ หรือ
บางคนคอยติดตามขาวในพระราชสํานักตามชองโทรทัศน ดวยเพราะอยากเห็น
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การรายงานขาวเกีย่ วกับการเสด็จเยีย่ มราษฎรในพืน้ ทีห่ รือชุมชนของตนเองปรากฏ
ตอคนทั้งประเทศ ประการที่สอง โครงการพระราชดําริไดเขามาแกไขปญหาทาง
เกษตรและการจัดการทรัพยากรน้าํ จะพบในพืน้ ทีต่ ามหมูบ า นทีม่ นี า้ํ ตก มีการสราง
ทํานบ ฝายกั้นน้ํา การขุดคลอง หรือกรณีการแกปญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่อําเภอ
สายบุรี จนเกิดความสัมพันธอันดีระหวางในหลวงรัชกาลที่ 9 กับชาวบานที่เปน
มลายู ชื่อ วาเด็ง ปูเตะ ความสนิทสนมที่เกิดจากการพูดคุยแบบเปนกันเอง
ในภาษามลายูระหวางพระองคกับนายวาเด็ง จนเปนที่มาของ คําเรียกขานวา
“พระสหายแหงสายบุรี” ประการที่สาม การมาเยือนของพระองคทําใหเกิดการ
พบปะและรั บ สั่ ง กั บ เจ า หน า ที่ รั ฐ ได หั น เข า หาและใส ใจกั บ ประชาชนมากขึ้ น
สงผลใหเจาหนาทีร่ ฐั มีความสนใจ พยายามทําความเขาใจปญหา และเรียนรูว ถิ ชี วี ติ
ของคนมลายูมากกวาเดิม ในสวนของชาวบานทีเ่ ปนมลายูนนั้ เมือ่ ไดรบั ความสนใจ
และการชวยเหลือจากสถาบันพระมหากษัตริย และเจาหนาที่รัฐ ทําใหคนมลายู
เริ่ ม ไว ว างใจ เป ด กว า งและลดอคติ ที่ มี ต อ เจ า หน า ที่ รั ฐ ลง หรื อ มี มุ ม มองต อ
ทางราชการในทางดียิ่งขึ้น
ในฐานะที่พระมหากษัตริยเปนองคอัครศาสนูปถัมภก หรือเปนผูที่ทรง
อุปถัมภทุกศาสนา สิ่งที่ไดใจคนมลายู คือพระองคไดใหความสําคัญกับศาสนา
อิสลาม ทรงอุปถัมภศาสนาอิสลาม คนมลายูไดรับประสบการณตรงจากกรณี
ที่พระองคไดทํานุบํารุงมัสยิดกลางปตตานี และมัสยิดตางๆ ที่ทรุดโทรม และ
เปดโอกาสใหคนมลายูมสุ ลิมเขาเฝาพระองคอยางใกลชดิ ตามจารีต ดวยการแตงกาย
ตามชุดประเพณี และไมตองกมกราบตามหลักและธรรมเนียมในศาสนาอิสลามได
การเสด็จประทับทีพ่ ระตําหนักทักษิณราชนิเวศนเปนประจําทุกปในชวงเดือน
สิงหาคมถึงตนเดือนตุลาคม แลวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต ทําใหคนมลายู
รูส กึ มีความใกลชดิ และมีมมุ มองทีด่ ตี อ สถาบันกษัตริย เปนจุดเปลีย่ นสําคัญในการ
สรางสายใยเชื่อมโยงความสัมพันธของคนมลายูกับสถาบันพระมหากษัตริยไทย
ทําใหคนมลายูมุสลิมไดรูจักพระองคมากขึ้น ทั้งผูใหญ เด็กและเยาวชน ไดสัมผัส
ดวยประสบการณตรงของตนเอง ภายหลังจากที่ไดเรียนรูประวัติศาสตรของ
พระมหากษัตริยไทยแตในตําราหรือสื่ออื่น อยางในโทรทัศนหรือจากปกหนังสือที่
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แจกในโรงเรียนของรัฐ ปฏิทนิ ตามบาน ฯลฯ จากการสัง่ สมประสบการณของความ
สัมพันธในลักษณะเชนนี้ มีผลตอการปรับเปลีย่ นความรูส กึ และมุมมองของคนมลายู
ทีม่ ตี อ พระมหากษัตริย คือจากเดิมทีเ่ รียกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9
วา “รายอสีแย” อันมีนัยถึงความหางระหวางผูปกครอง และแสดงออกถึงการแบง
แยกทางดานศาสนา กับชาติพันธุ แตปจจุบันคนมลายูกลับเปลี่ยนมาใชคําวา
“รอยอกีตอ” ซึ่งหมายถึงกษัตริยของเรา
ดวยพระมหากรุณาธิคณ
ุ และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีตอพื้นที่สามจังหวัดภาคใต ไดทําใหคนมลายูมีความผูกพัน
ทางดานจิตใจกับพระองคและสถาบันกษัตริย และเปนการสรางความรูสึกใกลชิด
กับคนไทยทั่วไป สิ่งเหลานี้มีผลตอการลดลงของสถานการณความรุนแรงในพื้นที่
โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.2530-2545 ซึ่งเปนชวงที่ผูเขียนกําลังเติบโตและร่ําเรียน
ในโรงเรียนประถมและถึงระดับมัธยมศึกษา กลาวโดยรวมแลว สถาบันกษัตริย
จึงมีบทบาททีส่ าํ คัญอยางยิง่ ในกระบวนการสรางความผูกพันวาดวยความเปนไทย
แกชาวมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

สรุปและอภิปราย
ปจจุบนั นีก้ ระบวนการทําใหเปนไทยของรัฐทีม่ ตี อ คนมลายูมสุ ลิมยังคงเปน
นโยบายและมีการปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ทีใ่ หเห็นอยางเดนชัด ทัง้ ทีแ่ นวคิดดังกลาว
ไดเกิดขึ้นอยางนอยเมื่อเจ็ดทศวรรษที่ผานมา แนวคิดนี้เกิดขึ้นดวยเปาหมาย
เพื่ อ สร า งความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ภายในชาติ อั น เป น อุ ด มการณ ห ลั ก
ในกระบวนการสรางรัฐชาติไทย ดวยการหลอหลอมผูค นหลากหลายชาติพนั ธุแ ละ
วัฒนธรรมใหเกิดความภักดีตอ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รัฐมีการดําเนินนโยบาย
และอาศัยกลไกหรือเครื่องมือที่หลากหลาย กับทั้งมีกระบวนการดําเนินงาน
ทีแ่ ยบยล ตัง้ แตการจัดรูปแบบการปกครอง การจัดการศึกษา การใชภาษาแหงชาติ
การจัดการทางศาสนาและการสรางศูนยรวมจิตใจผานสถาบันกษัตริย กระบวนการ
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เหลานี้เปนเทคโนโลยีทางอํานาจที่ทรงประสิทธิผลอยางมากในกระบวนการสราง
ความเปนไทยตอกลุมชาติพันธุมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
บทความชิ้ น นี้ แ ตกต า งออกไปจากงานเขี ย นทางด า นรั ฐ ศาสตร แ ละ
ประวัติศาสตร โดยงานชิ้นนี้เปนงานเขียนเชิงมานุษยวิทยาการเมืองที่ผูเขียนไดใช
แนวคิดเทคโนโลยีทางอํานาจเปนกรอบในการวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางรัฐไทยกับกลุมชาติพันธุมลายูมุสลิมในภาคใต โดยผูเขียนนําเสนอวา
กระบวนการทําใหกลายเปนไทยในกลุมชาติพันธุมลายูมุสลิม โดยรัฐไทยนั้น
กระทําการผานเทคโนโลยีทางอํานาจทีม่ กี ลไกอยางนอยสีด่ า นดวยกัน คือการเมือง
การปกครอง การจัดการศึกษา ศาสนาและบทบาทของสถาบันกษัตริย สังคมมลายู
ในปจจุบันดํารงอยูภายใตสภาวะการกลืนกลาย คนมลายูมุสลิมมีอัตลักษณที่
หลากหลาย นั่นคือเปนทั้งกลุมชาติพันธุมลายูที่ผูกพันกับประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่น เปนคนนับถือศาสนาอิสลาม และเปนคนไทยที่มีความผูกพัน
กับรัฐไทยดวย อยางไรก็ตาม กับกระบวนการทําใหกลายเปนไทยนั้น ผูเขียน
มีบางขอสังเกตและประเด็นการอภิปรายตอปรากฏการณดังกลาว คือ
ประการแรก กระบวนการทําใหกลายเปนไทยการปรับเปลี่ยนสังคมมลายู
จากฐานทางดานศาสนามาเปนทางโลกมากขึน้ ตัง้ แตการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
และปกครอง กระบวนการเขาครอบครองอาณาบริเวณ (territorialization) ของรัฐ
ไดแผขยายเขามาสูระดับพื้นที่และลดอํานาจกับบทบาทของกลุมผูนําเดิมในสังคม
มลายู เกิดการทดแทนดวยรูปแบบทางการเมืองการปกครอง กับทั้งสรางผูนําใหม
ที่อยูบนฐานคิดทางโลกหรือโลกียานุวัตร ลดบทบาทของผูนําทางศาสนาในสังคม
มลายูที่แตเดิมมีทั้งทางดานศาสนาและทางโลกใหเหลือเพียงเฉพาะดานศาสนา
เทานั้น การขยายอํานาจรัฐดวยการครอบครองทางวัฒนธรรม กับทั้งกิจกรรม
ทางสังคมอื่นในชุมชนมาอยูภายใตการจัดการและการควบคุมของรัฐ จึงเปน
การปรับเปลีย่ นและผองถายอํานาจทีเ่ คยอยูใ นมือขององคกรศาสนาและชุมชนมาอยู
ในอํานาจขององคกรและเจาหนาที่รัฐ นอกจากนั้นแลวรัฐยังทําหนาที่ในฐานะ
“ผูให” และอํานวยความสะดวกแกคนมลายู ปรับเปลี่ยนความรูสึกจงรักภักดี
ตอองคกรศาสนาที่มีอยูแตเดิมมาสูกลุมการเมืองและองคกรของรัฐที่มากกวานั้น
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คือรัฐยังไดเขาจัดการควบคุมองคกรทางศาสนา โดยการจดทะเบียนมัสยิด การใช
ระบบเลือกตั้งในการเลือกผูนําทางศาสนากับกรรมการที่เปนสมาชิก การกําหนด
บทบาททีช่ ดั เจน กับการควบคุมและสนับสนุนดวยการใหเงินเดือนเปนคาตอบแทน
สิง่ เหลานีไ้ ดสรางความขัดแยงในสังคมมลายู จนทําใหคณ
ุ คาในตัวผูน ําและองคกร
ศาสนาถูกลดความนาเชื่อถือ อันเนื่องมาจากการที่คนมลายูหันหนาสูองคกร
ของรัฐมากยิ่งขึ้น
ประการที่สอง กระบวนการทําใหคนมลายูกลายเปนไทยผานระบบการ
ศึกษาและการใชภาษาไทย เพื่อเปนการสรางคนมลายูรุนใหมที่มีความเปนไทย
รัฐไดเขาแทรกแซงและจัดการปรับเปลี่ยนระบบศึกษาที่มีอยูเดิมในสังคมมลายู
แลวทดแทนดวยกรอบคิดใหมทเี่ ปนไปตามอุดมการณสรางชาติไทย ดวยการแทรก
ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย กิจกรรมที่เปนอัตลักษณไทย แทนที่กิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมในทองถิน่ พรอมๆ กับการอุดหนุนทางการเงินใหกบั โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา และสรางผูบริหารรุนใหมที่พรอมรับนโยบายรัฐ และทําหนาที่ในการ
หลอมรวมผูคนที่เปนมลายูเขาสูความเปนไทย เจตจํานงของโรงเรียนเหลานี้
จึงถูกแปรเปลี่ยนจากโรงเรียนที่เนนจิตวิญญาณกลายเปนเรื่องธุรกิจครอบครัว
มุงสรางเยาวชนมลายูรุนใหมที่เปนคนดีภายใตรัฐไทย กับทั้งการเขารับราชการ
มีเงินเดือน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาพเชนนี้กําลังเกิดความเปลี่ยนแปลงอยูในสังคม
มลายูปจ จุบนั ดังจะสังเกตไดจากคานิยมใหมทผ่ี คู นเริม่ ไถถามดวยคําวา ทํางานอะไร
เงินเดือนเทาไร มากกวาการถามวา จบศาสนาชั้นไหน ความเปลี่ยนแปลงเชนนี้
จึงเปนผลจากกระบวนการที่คนมลายูรุนใหมเริ่มถูกทําใหมีความเปนไทยมากขึ้น
ประการที่สาม การสรางความเปนไทยแกชาวมลายูผานชื่อบานนามเมือง
และสื่อสมัยใหม กลาวคือเจาหนาที่รัฐไดปรับเปลี่ยนชื่อสถานที่ซึ่งเปนชื่อเรียก
ในภาษาทองถิ่นมาเปนภาษาไทย กับทั้งการนําเสนอวัฒนธรรมและสัญลักษณ
ทางศาสนาแบบใหมเขามาแทนทีค่ วามเปนมลายูมสุ ลิม รวมทัง้ การใชสอื่ ในรูปแบบ
ของโทรทั ศ น แ ละอื่ น ๆ สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นแล ว แต เ ป น กระบวนผลิ ต และตอกย้ํ า
ความเปนไทย ทัง้ ในปจเจกบุคคลและระดับสังคมซึง่ มีอยูร ายลอมในชีวติ ประจําวัน
ของชาวมลายูตั้งแตวัยเด็ก ใหเติบโตและอยูในบรรยากาศของความเปนไทย
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ทีท่ นั สมัยกวา จนทําใหมลายูบางคนกลับมองวาภาษาและวัฒนธรรมมลายูทอ งถิน่
เปนสิ่งที่ลาหลัง สิ่งที่รัฐหยิบยื่นใหจึงเปนการนําโลกใหมหรือโลกที่ถูกนําเสนอ
(proposed world) แกคนมลายู ที่สําคัญคือบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย
ที่เขามาใกลชิดและสรางความผูกพันกับรัฐไทยผานการเสด็จเยี่ยมราษฎร การมี
โครงการพระราชดําริ และบรรเทาทุกข ทําใหชาวมลายูเกิดความรูส กึ วาตัวเองเปน
สวนหนึ่งของชาติ มีความจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยและประเทศไทยมากขึ้น
กระบวนการที่รัฐไทยทําใหกลุมชาติพันธุมลายูกลายเปนไทยดังกลาว
ไดดาํ เนินการมายาวนานและอยางตอเนือ่ ง บางรูปแบบและบางยุคมีความเขมขน
และเห็นชัดเจน แตบางรูปแบบและบางยุคก็ไมปรากฏชัดแจง ดังคําเปรียบเปรยของ
เปาะจิ (นามสมมุต)ิ ทีว่ า “ความเปลีย่ นแปลงทีน่ าํ เขาโดยรัฐไทย นัน้ เปนเสมือนลม
ที่เย็นสบาย แตแหลมคมเสมือนใบมีด ทําใหชาวมลายูเพลิดเพลินไปกับมัน
จนไมรูสึกถึงอันตราย” แมวาชาวมลายูสวนใหญจะยอมจํานนและเห็นดีเห็นงาม
กับกระบวนการทําใหเปนไทยดังกลาว แตในขณะเดียวกันก็ยังคงมีพี่นองมลายู
บางสวนทีส่ ามารถเขาใจและวิเคราะหออก แลวแสดงความเห็นวา “เราเสมือนปลา
ทีแ่ หวกวายอยูใ นน้าํ ทะเลทีเ่ ต็มไปดวยความเค็ม แตตวั และเนือ้ ปลาจะไมมวี นั เค็ม
เชนน้ําทะเล” (เปาะจิ – นามสมมุติ, 2557)6
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ระบบเกอราจาอันมลายูหรือระบบการปกครองของรายา คือ การปกครองของ
รายามลายูในสมัย รัฐปาตานีและสมัย 7 หัวเมืองมลายู ที่มีศูนยอํานาจอยูที่
รายาหรือสุลตาน โดยมีระบบบริหารการปกครองกระจายที่กระจายอํานาจ
ตามผูนําในทองถิน่ ทีเ่ รียกวา ดาโตะปงฮูลู ทีม่ คี วามรับผิดชอบเขตปกครองหรือ
ชุมชนตางๆ ซึ่งมีบทบาทในการรวบรวมภาษี ตัดสินคดีและปองกันบานเมือง
ในป พ.ศ. 2445 ทางกรุงเทพฯ ไดจับกุมรายออับดุลกาเดร หรือพระยาวิชิตภักดี
และยุบตําแหนงเจาเมืองปาตานี ซึง่ ถือวาเปนปของการสิน้ สุดระบบเกอราจาอัน
มลายูปาตานี และ พ.ศ. 2452 อังกฤษและสยามไดรวมตกลงทําสัญญากําหนด
เขตแดนระหวางอังกฤษกับสยาม ในนาม The Anglo-Siamese Treaty 1909
ซึ่งถือวาเปนการสิ้นสุดอธิปไตยของรัฐปาตานี และถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่ง
ของราชอาณาจักรไทยอยางสมบูรณ
สัมภาษณอีหมามอาซิส
สัมภาษณอับดุลเลาะห (2558)
นายสะมะแอ (นามสมมุติ, 2558)
สีแย มาจากคําวา สยาม เปนคําที่คนมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นิยาม
ตอคนสยามในอดีต และปจจุบัน คําวาสีแย คือคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา
เปาะจิ (นามสมมุติ, 2557)
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