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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
รายงานวิจัย โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถิ่น  

กรณีศึกษา : จังหวัดปตตานี 
 
 

ในอดีตที่ผานมา การนําเสนอขอมูลความเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักการเมืองมักมุง
เสนอภาพความเคลื่อนไหวในระดับชาติที่มีจุดศูนยกลางอยูที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนศูนยอํานาจ 
แตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองในพื้นที่ตางจังหวัดหรือที่เรียกวา “นักการเมืองถ่ิน” กลับไดรับ
ความสนใจจากนักวิชาการหรือผูสนใจทางการเมืองคอนขางนอย ทั้ง ๆ ที่พฤติกรรมและการ
ดําเนินการทางการเมืองของนักการเมืองเหลานี้สงผลกระทบตอการเมืองระดับชาติสูงยิ่ง ดังที่
ปรากฏในงานของเอนก เหลาธรรมทัศน เร่ือง สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง 
เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย (2538) ที่ช้ีใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางการเมืองในพื้นที่
ตางจังหวัดสงผลสะเทือนตอภาพรวมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

 
โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน : กรณีศึกษา จังหวัดปตตานี นับเปน

สวนหนึ่งของโครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินทั่วประเทศ ที่สํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกลา ดําเนินการเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการทําความเขาใจกับพัฒนาการ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความรูจักกับนักการเมือง
ปตตานีตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งในดานประวัติความเปนมา เครือขายและความสัมพันธ
กับกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการเชน ครอบครัว เครือญาติ พอคา ตลอดจนกลยุทธ
หรือเทคนิคการหาเสียง และความสัมพันธของตัวนักการเมืองกับพรรคการเมือง  

 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว งานวิจัยฉบับนี้ ใชกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เชื่อมโยง

บริบทเชิงโครงสราง (Structure) ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เขากับผูกระทํา (Actors) 
ซ่ึงเปนตัวนักการเมือง เพื่อช้ีใหเห็นวา บริบทเชิงโครงสรางเปนเงื่อนไขสําคัญที่กําหนดวา บุคคล
ประเภทใดจะมีโอกาสในทางการเมือง กําหนดพฤติกรรมทางการเมืองวาควรจะเปนเชนใด หรือ
กําหนดกลยุทธทางการเมืองวาควรจะมีลักษณะอยางไร  

 
ในขณะที่ตัวนักการเมือง หากบุคคลใดมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะและพฤติกรรมทางการ

เมืองที่สอดคลองกับบริบทเชิงโครงสรางที่ดํารงอยูก็ยอมมีความไดเปรียบ ทั้งนี้ บริบทเชิง
โครงสรางมีลักษณะเปนพลวัตร ซ่ึงยอมนํามาสูการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเมื่อเกิดการ
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เปล่ียนแปลงของบริบทเชิงโครงสราง หากนักการเมืองรายใดไมสามารถปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น นักการเมืองที่เคยครองอํานาจมาอยางยาวนานก็อาจประสบความพายแพใน
ชวงเวลาตอมาได หรือหากไมมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะและพฤติกรรมทางการเมืองที่สอดคลอง
กับบริบทเชิงโครงสรางก็ยากที่จะประสบความสําเร็จทางการเมืองนับตั้งแตเร่ิมตน ดวยเหตุนี้จึงถือ
วาบริบทเชิงโครงสรางเปนทั้งกรอบจํากัด (constraint) และโอกาสในทางการเมืองสําหรับแตละคน  
 

ดังนั้นแนวทางการศึกษาและการนํา เสนอในงานวิจัยฉบับนี้ จึ งใชแนวทางเชิง
ประวัติศาสตร (Historical Approach) เพื่อเสนอใหเห็นถึงพัฒนาการของบริบทเชิงโครงสรางกับ
โอกาสทางการเมืองของนักการเมืองแตละชวงเวลา  

 
ผลการศึกษาพบวา การเมืองปตตานีสามารถแบงพัฒนาการไดเปน 3 ยุค คือ  
ยุคแรก ระหวางป พ.ศ. 2476 – 2528 เปนการตอสูชวงชิงทางการเมืองระหวางตระกูลอดีต

เจาเมืองกับตระกูลนักการศาสนาและเครือขาย  
ยุคที่สอง ระหวางป พ.ศ. 2529-2547 มีการกอตั้งกลุมการเมืองเพื่อเปนกลไกในการตอรอง

กับพรรคการเมืองและกลยุทธในการชนะเลือกตั้ง คือ กลุมวะดะห และกลุมญามาอะฮอุลามะอ 
ปตตานีดารุสสลาม (ชุมชนนักปราชญแหงปตตานี)  

และยุคปจจุบัน (2548- ปจจุบัน) การเกิดวิกฤติความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่ออดีตนักการเมืองผูมีช่ือเสียงตองพายแพใหกับ
นักการเมืองหนาใหม 

 
รายละเอียดแตละยุคมีดังนี้  
 
ยุคแรก การเมืองของปตตานีเปนการตอสูชวงชิงระหวางตระกูลอดีตเจาเมืองกับตระกูล

นักการศาสนา ตระกูลอดีตเจาเมืองนั้นมีบทบาท มีอํานาจและอิทธิพลในดานตาง ๆ ในสังคม
ปตตานีมาอยางยาวนานนับตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 เมื่อประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ลูกหลานผูสืบตระกูลอดีตเจาเมืองจึงยังคงมีบทบาทสืบเนื่อง
ตอมา เพราะไดกลายเปนสวนหนึ่งของกลไกรัฐไทยมานับแตอดีต จึงมีบทบาทตอคนในพื้นที่ซ่ึงไม
สามารถเขาถึงกลไกรัฐ ที่ทั้งแตกตางจากคนทั้งหลายทั้งในแงศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความจําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยลูกหลานตระกูลอดีตเจาเมืองจึงมีสูงยิ่ง ในขณะเดียวกัน 
โอกาสในทางการเมืองของลูกหลานตระกูลอดีตเจาเมืองยังมาจากการใหการสนับสนุนของกลไก
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รัฐในพื้นที่ทั้งกลไกรัฐในระดับบน เชน เจาหนาที่ฝายปกครอง และกลไกรัฐระดับลาง เชน กํานัน 
ผูใหญบาน ซ่ึงรับใชใกลชิดกับตระกูลอดีตเจาเมืองมาอยางยาวนาน  

 
ตระกูลอดีตเจาเมืองไดแก พระพิพิธภักดี นายบันเทิง อับดุลบุตร นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร 

นายวัยโรจน พิพิธภักดี  
 
อยางไรก็ตาม ในสังคมมุสลิมนั้น นักการศาสนานับเปนอีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสูงยิ่ง เปน

บุคคลผูใกลชิดกับประชาชนและไดรับการเคารพนับถือจากประชาชนสวนใหญในฐานะเปนผูนํา
ทางจิตวิญญาณ เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตเพราะเปนผูที่มีความรูทางศาสนา ผูนําทางศาสนานี้
กระจายอยูในทุกสวนของโครงสรางสังคมมุสลิมในจังหวัดปตตานี ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ 
ตําบล ไปจนถึงระดับหมูบาน ในโรงเรียนสอนศาสนาตั้งแตระดับเด็กเล็กที่เรียกวา โรงเรียนตาดีกา 
ไปจนถึงระดับเด็กโต ตลอดจนถึงการเรียนการสอนตามอัธยาศัยที่ใหแกวัยผูใหญโดยใชสถานที่ที่
เปนบานของผูนําศาสนาหรือมัสยิดตามแตจะสะดวก ผูนําศาสนาเหลานี้มีหนาที่สําคัญในการสอน
หลักการศาสนา และใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ แกชาวมุสลิมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองตาม
หลักการศาสนา รวมถึงการทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางประชาชนใน
ชุมชน 

 
ในยุคแรกนี้ นักการศาสนาที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงยิ่งในจังหวัดปตตานีและจังหวัด

ใกลเคียงก็คือ หะยีสุหลง อับดุลกาเดร หรือ หะยีสุหลง โตะมีนา ความมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของ
คนทั้งหลายเปนผลทําใหบรรดาผูนําศาสนาในพื้นที่เลือกหะยีสุหลงใหดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ในป พ.ศ. 2488 ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีอิทธิพลสูงยิ่ง 
เพราะมีหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาตอคณะกรรมการจังหวัด มีอํานาจควบคุมอิหมาม 
ซ่ึงเปนผูนําในการปฏิบัติศาสนกิจประจําสุเหราหรือมัสยิดตาง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด 

 
ความมีช่ือเสียงของหะยีสุหลง ไมเพียงมาจากความรูทางศาสนาเทานั้น แตยังมาจากการมี

บทบาทในการตอสูเรียกรองทางการเมืองใหกับคนในพื้นที่ในยุคสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี โดยตอตานนโยบายรัฐนิยมและชาตินิยมของจอมพล ป. ที่สงผลกระทบสําคัญตอจิต
วิญญาณและการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จนในที่สุดตัวเองตองถูกจับกุมคุมขังเปน
เวลา 3 ปในขอหาหมิ่นประมาทรัฐบาล และในเวลาตอมา เสียชีวิตอยางเปนปริศนาหลังจากกลับ
จากการสอบปากคําของเจาหนาที่ตํารวจสันติบาล 
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อานิสงสของหะยีสุหลง สงผลทําใหลูกชายคือ นายอามีน โตะมีนา นายเดน โตะมีนา มี
โอกาสในทางการเมืองในการแขงขันกับลูกหลานตระกูลอดีตเจาเมือง โดยใชเครือขายทางศาสนา 
โดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานีเปนฐานสําคัญในการตอสู ในขณะที่ไมได
รับการสนับสนุนจากกลไกรัฐ เนื่องจากหวั่นเกรงวาความคิดทางการเมืองของนักการเมืองใน
ตระกูลนี้จะเปนปฏิปกษหรือสงผลกระทบตอโครงสรางอํานาจของรัฐไทย โดยเฉพาะโครงสราง
อํานาจที่มีตอพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

 
ยุคท่ีสอง นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 เปนตนมา มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพื้นที่ที่สําคัญ

ประการหนึ่ง นอกเหนือจากการตอสูชวงชิงทางการเมืองระหวาง 2 ตระกูลคล่ีคลายลงไปมาก และ
มีบุคคลนอกวงตระกูลดังกลาวเขามาเกี่ยวของในเวทีการเมือง อันเนื่องมาจากพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมากแลว  การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ เกิดการรวมกลุมทางการเมืองของ ส.ส. และอดีต ส.ส. ที่กระจายอยูกับพรรค
การเมืองตาง ๆ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต นําโดยนายเดน โตะมีนา โดยใชช่ือกลุมวา      
“วะดะห” หรือ เอกภาพในความหมายภาษาไทย เพื่อสรางอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองทั้งในเชิง
การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวของกับพื้นที่และการไดรับตําแหนงทางการเมืองของสมาชิกกลุม ใน
ขณะเดียวกันยังเปนการขีดวงหรือกําหนดพื้นที่ใหกับคนกลุมใหมหรือคนที่อยูนอกกลุมที่หวังจะ
เขามาสูเวทีการเมืองตองเขามาสังกัดกลุมการเมืองที่ตนเองจัดตั้ง โดยเฉพาะหากตองการประสบ
ความสําเร็จทางการเมืองไดอยางงายดายมากยิ่งขึ้น  

 
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา กลุมวะดะหประสบความสําเร็จทางการเมืองสูงยิ่งทั้งใน

ดานการผลักดันนโยบายหรือความตองการของกลุมที่เกี่ยวของกับพื้นที่และการไดรับตําแหนงใน
รัฐบาลเมื่อสังกัดพรรคความหวังใหม แตกตางจากเมื่อคร้ังที่เร่ิมตั้งกลุมใหม ๆ แลวเขาไปสังกัด
พรรคประชาธิปตย จนนําไปสูเหตุการณ “กลุม 10 มกรา” ลาออกจากพรรคเพราะพรรคไม
สนองตอบขอเรียกรองของกลุมตามที่เคยใหคํามั่นสัญญาเอาไว จึงเปนที่นาสนใจวา การจัดตั้งกลุม
หรือมุง (Faction) เพื่อสรางอํานาจตอรองทางการเมืองจะเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในพรรค
การเมืองที่เติบโตอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดดอยางพรรคความหวังใหมใชหรือไม ในขณะทีพ่รรค
การเมืองที่กอตั้งมานานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการวามีความเปนสถาบันสูงมากกวาพรรค
การเมืองอื่น ๆ อยางพรรคประชาธิปตย กลุมวะดะหไมสามารถผลักดันขอเรียกรอง หรือสราง
อํานาจตอรองทางการเมืองได  
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ในยุคนี้ ไมไดมีเพียงกลุมวะดะห เทานั้น หลังจากกลุมวะดะหประสบความสําเร็จทาง
การเมืองอยางทวมทน โดยเฉพาะในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2535/2  ซ่ึงพรรคประชาธิปตยเห็นถึงความ
เพล่ียงพลํ้าทางการเมืองเพราะกลุมวะดะหกวาดที่นั่งเกือบหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต   
นักการเมืองจากพรรคประชาธิปตย ซ่ึงถือเปนคูแขงสําคัญของกลุมวะดะห ไดจัดตั้งกลุมญามาอะฮ
อุลามะอ ปตตานีดารุสสลาม (ชุมชนนักปราชญแหงปตตานีดารุสสลาม) โดยอาศัยความเปน
นักวิชาการของดร. สุรินทร พิศสุวรรณ เปนแกนนําเพื่ออธิบายการเมืองในมิติของศาสนาอิสลาม ที่
แตกตางจากกลุมวะดะห ดวยการเคลื่อนไหวตอบโตกลุมวะดะหวา มีแนวคิดอิสลามสํานักวาฮาบีย 
(คณะใหม) ซ่ึงเปนเรื่องที่ออนไหวในพื้นที่ เนื่องจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีความ
แตกตางในความเชื่อทางจิตวิญญาณ เชน ไมเห็นดวยเรื่องการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับ
ไปแลว ในขณะที่ชาวไทยมุสลิมสวนใหญในพื้นที่รับแนวคิดอิสลามนิกายสุหนี่ สํานักคิดชาฟอีย 
(จารีตดั้งเดิมหรือคณะเกา)  
 

นอกจากนั้น กลุมญามาอะฮฯ  ยังใชวิ ธีดึงคะแนนเสียงจากชาวไทยมุสลิมที่ใหการ
สนับสนุนผูสมัครของกลุมวะดะห ดวยการอธิบายการเมืองในแนวทางของอิสลามที่สอดคลองกับ
ความคิดของมุสลิมคณะเกา   แมกระทั่งประเด็นละเอียดออนเชน  สิทธิสตรีกับการเมือง         
กลุมญามาอะฮฯ อธิบายวา สตรีมีบทบาททางการเมืองไดในฐานะที่เปนผูแทนหรือตัวแทน ไมใช
ในฐานะผูนํา ในขณะที่กลุมวะดะหไมเห็นดวยกับการที่สตรีสมัครเปนผูแทนมาโดยตลอด เพิ่งจะ
เปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อนายเดน พยายามจะผลักดันบุตรสาวคือ พญ. เพชรดาว โตะมีนา ลงสมัคร 
แตไมไดรับการขานรับจากสมาชิกกลุม  
 
 กลุมญามาอะฮใชสถาบันปอเนาะดาลอ   อ. ยะหริ่ง จ. ปตตานี เปนฐานสําคัญในการตอสู
ทางการเมืองกับกลุมวะดะห ทั้งนี้ สถาบันปอเนาะดาลอ เปนสถาบันทางศาสนาที่เกาแกกวา 100 ป 
มีช่ือเสียงและมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก โตะครูเจาของปอเนาะสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต
จบการศึกษาจากสถาบันปอเนาะแหงนี้ ฐานในการตอสูของกลุมญามาอะฮ จึงแตกตางจากกลุมวะ
ดะหที่ใชสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ซ่ึงตระกูลโตะมีนา มีบทบาทและ
อิทธิพลเปนอยางสูงนับตั้งแตยุคหะยีสุหลง ผูเปนบิดา เปนฐานในการเคลื่อนไหวที่สําคัญ  
 
 อยางไรก็ตาม กลุมญามาอะฮมีความแตกตางจากกลุมวะดะห ตรงที่กลุมญามาอะฮ ฯ ไมได
เปนมุงทางการเมืองเหมือนอยางกลุมวะดะห แตเปนเพียงกลไกของพรรคในพื้นที่เพื่อแยงคะแนน
ความนิยมจากกลุมวะดะห เทานั้น จึงไมเปนที่รูจักในระดับชาติแตกตางจากกลุมวะดะห  
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 นักการเมืองคนสําคัญของกลุมวะดะห ในจังหวัดปตตานีนอกเหนือจากนายเดน โตะมีนา
แลว ยังไดแก นายมุข สุไลมาน    และนายปรีชา บุญมี     ซ่ึงเปนชาวไทยพุทธ    เปนตน       ขณะที่
กลุมญามาอะฮฯ นอกเหนือจากวัยโรจน พิพิธภักดี ยังไดแก  พ.ต.ท. เจะอิสมาแอล เจะโมง         
นายสมมารถ เจะนา เปนตน  
 
 ยุคปจจุบัน วิกฤติความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คนในพื้นที่เห็นวาเปน
ผลมาจากนโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาลภายใตการนําของพรรคไทยรักไทยนับตั้งแตขึ้นมา
บริหารประเทศเมื่อป พ.ศ. 2544 เปนตนมา กอใหเกิดกระแสความไมพอใจของคนในพื้นที่และ
ปฏิเสธแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐบาล จนสงผลทําใหการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2548 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมในอดีตเปนอยางมาก กลาวคือ ผูสมัครหนาใหม สังกัดพรรคประชาธิปตย ซ่ึง
เปนพรรคฝายคานและไมเปนที่รูจักของประชาชนอยางกวางขวางมากอนเมื่อเทียบกับชื่อเสียงและ
บารมีของอดีต ส.ส. ที่สังกัดพรรคไทยรักไทยกลับไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งดวยคะแนนอยาง
ทวมทน  
 
 ผูสมัครของพรรคไทยรักไทยมาจากกลุมวะดะห ที่เขาไปสังกัดพรรคไทยรักไทยจากการ
ยุบรวมพรรคของพรรคความหวังใหม ตนสังกัดเดิมของกลุม คือ มุข สุไลมาน และอดีตส.ส. พรรค
ประชาธิปตยที่ยายพรรคไปอยูพรรคไทยรักไทยในนาม “กลุมปตตานีดารุสสลาม” ที่มีนายวัยโรจน 
พิพิธภักดีเปนหัวหนาทีม ซ่ึงมีช่ือเสียงและบารมีในพื้นที่มาอยางยาวนาน เมื่อเทียบกับผูสมัครหนา
ใหมของพรรคประชาธิปตย เชน นายอันวาร สาและ นายซาตา อาแวกือจิ  
 
 ปรากฏการณทางการเมืองดังกลาวจึงเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางแนบแนนระหวางการเมืองในระดับพื้นที่ของจังหวัดปตตานีกับการเมืองในระดับชาติ เมื่อ
ประชาชนปฏิเสธผูสมัครจากพรรครัฐบาล หันไปเลือกผูสมัครจากพรรคฝายคานแมเปนเพียง
ผูสมัครที่จัดอยูในพวก “โนเนม”  อันเปนการเลือกเพื่อแสดงปฏิกิริยาตอนโยบายของรัฐบาลวา
ประชาชนรูสึกเชนใด  
 

แนวโนมในอนาคต  
 
การเมืองของปตตานีในอนาคตอันใกลยอมเกี่ยวโยงกับการเมืองในระดับชาติอยางเลี่ยงไม

พน จะเกิดปฏิสัมพันธกันอยางแนบแนนกับการเมืองในระดับชาติในเชิงของการผลิตนโยบายและ
การนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ กลาวคือ ประเด็นการเมืองอัตลักษณ (Politics of Identity) จะเขา
มาเกี่ยวของ ความอยูรอดของนักการเมืองและพรรคการเมืองในระดับพื้นที่ขึ้นอยูกับความสามารถ
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ในการจัดการกับการเมืองอัตลักษณ นั่นคือ ทําอยางไรถึงจะมีบทบาทหรือแสดงบทบาททาง
การเมืองที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับคนในพื้นที่ในเรื่องของการเมืองอัตลักษณที่ตองการ
ปกปกรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของตนใหคงอยูตอไป ดวยการ
เจรจา ทําความเขาใจใหกับรัฐและรัฐบาลเขามายุงเกี่ยวในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาไปใน
หนทางที่เขาไมตองการใหนอยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่เอื้ออํานวยหรือสนองตอบตอ
การเมืองอัตลักษณในพื้นที่อีกดวย 

 
ประเด็นดังกลาวนี้มีกรณีที่นาสนใจเกิดขึ้นคือ มีการกอตั้งพรรคสันติภาพไทย ซ่ึงถูกจับตา

มองวาเปนพรรคสาขาหรือพรรคตัวแทนของพรรครัฐบาล โดยเชื่อวาจะเปนทางออกสําหรับ
นักการเมืองที่สังกัดพรรครัฐบาลใหไดรับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เพราะตราบใดหากยังสังกัดพรรค
รัฐบาลก็ยากที่จะประสบความสําเร็จทางการเมืองอีกครั้ง  

 
พรรคสันติภาพไทยดําเนินกลยุทธทางการเมืองไมแตกตางจากกลยุทธของกลุมวะดะห 

และกลุมญามาอะฮอุลามะอ คือ นําองคกรทางศาสนาอิสลามเขามาเกี่ยวของกับการเมือง โดยนาย
พิเชษฐ สถิรชวาล ประธานที่ปรึกษาพรรค ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
สาขาจังหวัดชายแดนภาคใตที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยหวังจะใชองคกรทางศาสนาคือ 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสภาชูรอ (สภาเพื่อการ
ปรึกษาหารือ) และไบอะห (การใหสัตยาบัน) ทําหนาที่คัดสรรผูสมัครที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
พื้นที่ และสภาชูรอตองใหสัตยาบันดวยวาจะใหการสนับสนุน ชวยเหลือผูสมัครที่ไดรับการคัดสรร
นั้น  

 
ตามที่ไดกลาวมาขางตน เราจึงพบวา การจัดตั้งพรรคสันติภาพไทยนาจะเปนกรณีตัวอยางที่

เปนเครื่องบงชี้ประการหนึ่งถึงความเชื่อมโยงระหวางการเมืองระดับชาติกับการเมืองในพื้นที่
จังหวัดปตตานี ซ่ึงมีแนวโนมจะมีความสัมพันธอยางแนบแนนมากยิ่งขึ้นในอนาคต  

 
 

=========================== 
 

 
  

 



บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและสภาพปญหา 
 

โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน : จังหวัดปตตานี เปนสวนหนึ่งของ
โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ินทั่วประเทศ ที่สํานักวิจัยและพัฒนาสถาบัน
พระปกเกลาดําเนินการเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการทําความเขาใจกับพัฒนาการของการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของไทย  เนืองจากเห็นวา การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตยตั้งแตป พ.ศ.2475 ไดสรางระบบการเมืองแบบที่ประชาชนเลือกผูแทนของตนเขาไปทํา
หนาที่กําหนดนโยบายสาธารณะแทนตน   ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ที่ผานมาในระดับชาติ
ประเทศไทยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นทั้งทางตรงและทางออมรวม 20 คร้ัง มี
การเลือกตั้งสมาชิกพฤฒิสภาทางออม 1 คร้ัง ในป พ.ศ.2489 และมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรง
คร้ังแรกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 ในขณะที่ในระดับทองถ่ินก็ไดจัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทน
เพื่อทําหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายรูปแบบพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

 
อยางไรก็ตาม คงมิอาจปฏิเสธไดวาการศึกษาการเมืองการปกครองไทยที่ผานมายังมุงเนนไป

ที่การเมืองระดับชาติเปนสวนใหญ ส่ิงที่ขาดหายไปของภาคการเมืองที่ศึกษากันอยูก็คือส่ิงที่เรียกวา 
“การเมืองถ่ิน” ที่เปนการศึกษาเรื่องราวของการเมืองที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของทองถ่ินที่เปนจังหวัด
ตาง ๆ ในประเทศไทยซึ่งเปนปรากฏการณที่เปนภาพคูขนานไปกับการเมืองระดับชาติอีกระนาบหนึ่ง 
เพราะในขณะที่เวทีการเมือง ณ ศูนยกลางของประเทศกําลังเขมขนดวยการชิงไหวชิงพริบของ
นักการเมืองในสภา และพรรคการเมืองตางๆ อีกดานหนึ่งในพื้นที่จังหวัด บรรดาสมัครพรรคพวกและ
ผูสนับสนุนทั้งหลายก็กําลังดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาฐานเสียงในพื้นที่ดวยเชนกัน และทันทีที่ภารกิจที่
สวนกลางสิ้นสุดลง การลงพื้นที่พบปะประชาชนตามสถานที่และงานบุญ    งานประเพณีตาง ๆ เปน
ส่ิงที่นักการเมืองผูหวังชัยชนะในการเลือกตั้งมิอาจขาดตกบกพรองได 

 
ภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงหลายสิ่งหลายอยางของการเมืองไทยที่

ดํา เนินมาตอเนื่องยาวนาน  ในแงมุมที่อาจถูกมองขามไปในการศึกษาการเมืองระดับชาติ            
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“การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” จึงเปนเรื่องที่นาสนใจทําการศึกษามิใชนอย เพื่อเติมเต็มองค
ความรูที่ยังขาดหาย และหากนําสิ่งที่ไดคนพบนี้มาพิจารณาอยางลึกซึ้งก็นาจะทําใหสามารถเขาใจการ
เมืองไทยไดชัดเจนขึ้นในมุมมองที่แตกตางจากการมองแบบเดิม ๆ  

 
โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน : จังหวัดปตตานี จึงดําเนินการศึกษา

รวบรวมขอมูลของนักการเมืองจังหวัดปตตานีนับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน เพื่อใหผูสนใจได
มองเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในจังหวัดปตตานีนับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน
โดยผานตัวนักการเมือง ซ่ึงเมื่อนําไปประมวลเขากับการศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ อาจจะชวยทําใหเรา
สามารถทําความเขาใจกับการเมืองไทยไดดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อรูจักนักการเมืองที่เคยไดรับการเลือกตั้งในจังหวัดปตตานี 
2. เพื่อทราบถึงเครือขายและความสัมพันธของนักการเมืองในจังหวัดปตตานี 
3. เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ เชน 

กลุมพอคา องคกรประชาชน ครอบครัว วงศาคณาญาติ ฯลฯ ที่มีสวนในการสนับสนุนทาง
การเมืองแกนักการเมืองในจังหวัดปตตานี 

4. เพื่อทราบบทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัดปตตานี 
5. เพื่อทราบถึงวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองในจังหวัดปตตานี  

 
ขอบเขตของการศึกษา 
  

ศึกษาการเมืองของนักการเมืองระดับชาติของจังหวัดปตตานีตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
จนถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 โดยให
ความสําคัญกับเครือขายและความสัมพันธของนักการเมือง บทบาทของกลุมผลประโยชนและกลุมที่
ไมเปนทางการตางๆ บทบาทและความสัมพันธของพรรคการเมืองกับนักการเมืองตลอดจนรูปแบบ 
วิธีการ และกลวิธีตางๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้งแตละครั้ง 
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วิธีการศึกษา 
 

อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษา ไดแก 

1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ 

2. การสัมภาษณตัวนักการเมืองเองและบุคคลที่สามารถใหขอมูลโยงใยไปถึงนักการเมือง 

3. การสังเกตการณถึงพฤติกรรมทางการเมืองและประเด็นอื่น ๆ ในพื้นที่ 

 

ระยะเวลาทําการศึกษา  
 

โครงการนี้ใชระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 8 เดือน คือ ตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที่  31 
มีนาคม 2549 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เขาใจถึงกลไกทางการเมืองในจังหวัดปตตานีตั้งแตมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจนถึง 

    ปจจุบัน 

2.ไดทราบวาตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกเปนตนมามีนักการเมืองคนใดในจังหวัดปตตานีที่
ไดรับการเลือกตั้งบางและชัยชนะของนักการเมืองเหลานี้มีสาเหตุและปจจัยอะไร
สนับสนุน 

3.ไดทราบถึงความสําคัญของกลุมผลประโยชนและกลุมที่ไมเปนทางการ เชน ครอบครัว 
วงศาคณาญาติ ฯลฯ ที่มีตอการเมืองในจังหวัดปตตานี 

4.ไดทราบถึงความสําคัญของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน 
    จังหวัดปตตานี 
5. ไดทราบรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีตางๆ ที่นักการเมืองใชในการเลือกตั้ง 
6. ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ “การเมืองถ่ิน” และ “นักการเมืองถ่ิน” สําหรับเปนองคความรู

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยตอไป   
 
 



 4

การนําเสนอผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยดวยการแบงบทออกเปน 6 บทดวยกัน เพื่อช้ีใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของตัวนักการเมืองในจังหวัดปตตานีกับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมใน
จังหวัดตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่เชื่อมโยงบริบทเชิงโครงสราง (Structure) กับผูกระทํา (Actor) 
ซ่ึงเปนตัวนักการเมือง ซ่ึงจะกลาวถึงตอไปในบทที่ 2   โดยการนําเสนอนั้นจะแบงพัฒนาการทาง
การเมืองของจังหวัดปตตานีออกเปน 3 ยุคสมัยดวยกัน คือ    ยุคแรก  การตอสูชวงชิงทางการเมือง
ระหวางตระกูลอดีตเจาเมืองกับตระกูลนักการศาสนา (2476-2528)  ยุคที่สอง  กําเนิดกลุมการเมือง : 
กลไกของการสรางอํานาจตอรอง (2529-2547) และยุคปจจุบัน : วิกฤติจังหวัดชายแดนภาคใตกับการ
เกิดนักการเมืองหนาใหม (2548-ปจจุบัน)  โดยใชยุคสมัยเปนโครงเรื่องจากนั้นจึงจะอธิบายตัว
นักการเมืองในประเด็นตาง ๆ ที่ระบุไวในงานวิจัย เนื่องจากกําเนิดและพัฒนาการของนักการเมืองไม
อาจแยกออกจากบริบทเชิงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไดตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ไดกําหนดไว และการแบงยุคสมัยนั้นใชตัวบริบทเชิงโครงสรางในดานตาง ๆ เปนเกณฑ การนําเสนอ
รายงานการวิจัยจึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

บทที่ 1 ความเปนมาและสภาพปญหา 
 
บทนี้จะกลาวถึงความเปนมาและสภาพของปญหาที่นํามาสูการศึกษาวิจัย โดยอธิบายถึง

วัตถุประสงค ขอบเขตของการศึกษาวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

 
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการวิจัย  
 
บทนี้ผูศึกษาวิจัยดําเนินการทบทวนวรรณกรรมเพื่อคนหาวามีงานศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้

มากนอยเพียงใด พรอมทั้งพิจารณาคนหาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

 
บทที่ 3 ยุคแรก: การตอสูชวงชิงทางการเมืองระหวางตระกูลอดีตเจาเมืองกับตระกูลนักการ

ศาสนา (2476-2528)  
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บทนี้จะเริ่มตนดวยการกลาวถึงกําเนิดจังหวัดปตตานี พัฒนาการทางประวัติศาสตร ซ่ึงสงผล
ตอทิศทางการเมืองของจังหวัดปตตานี ใครเปนกลุมชนชั้นนําและเขามามีอํานาจทางการเมือง ในบทนี้
จะชี้ใหเห็นวาในชวงป 2476-2528 ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้ถือวาเปนยุคแรกของการเมืองปตตานีนั้นมีความ
ชัดเจนวาเปนการตอสูชวงชิงอํานาจทางการเมืองระหวางกลุมชนช้ันนํา 2 กลุม คือ กลุมเจาเมืองใน
อดีต คือ ตระกูลของพระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) ซ่ึงใชนามสกุลพิพิธภักดี และอับดุลบุตร
ไดแก พระพิพิธภักดี นายบันเทิง อับดุลบุตร นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร นายวัยโรจน พิพิธภักดี กับกลุม
ตระกูลนักการศาสนา คือ โตะมีนา ซ่ึงมีหะยีสุหลง โตะมีนา นายอามีน โตะมีนา และนายเดน โตะมี
นา  

 
บทที่ 4 ยุคที่สอง : กําเนิดกลุมการเมือง : กลไกของการสรางอํานาจตอรอง (2529-2547) 

 
บทนี้ตองการชี้ใหเห็นวา การรวมกลุมทางการเมืองหรือที่เรียกวามุง (Faction) มีผลตอการ

สรางความสัมพันธกับพรรคการเมืองในเชิงของอํานาจตอรองทางการเมือง พรรคการเมืองใหความ
สนใจกับนักการเมืองในกลุมมากกวาการดํารงอยูเพียงลําพังที่ขาดอํานาจตอรอง ในชวงนี้จึงเกิดกลุม
การเมืองที่มีช่ือวา วะดะห ซ่ึงนําโดยนายเดน โตะมีนา จากความสําเร็จในทางการเมืองของกลุมวะ
ดะหทั้งในเชิงการสรางอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองและในเชิงของคะแนนความนิยมในพื้นที่
สงผลทําใหพรรคประชาธิปตย ซ่ึงถือเปนคูแขงสําคัญของกลุมวะดะหหันมาจัดตั้งกลุมเชนเดียวกันคือ 
กลุมญามาอะฮอุลามะอ ปตตานีดารุสสลาม ซ่ึงไมเปนที่รูจักในวงการเมืองระดับชาติแตเปนที่มักคุน
สําหรับการเมืองในพื้นที่  

 
 ในบทนี้ยังจะไดช้ีใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ สังคม เชน การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม เปนผลทําใหการแขงขันของ 2 ตระกูล ไมเขมขนเหมือนในอดีต มีตัวละคร
การเมืองใหมเขามาแทนที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ในหมูตระกูลเดียวกันยังแขงขันกันเองจนถูกเรียกขาน
วาเปนศึกสายเลือดอีกดวย คือ ระหวางนายทวีศักดิ์ อับดุลบุตรกับนายวัยโรจน พิพิธภักดี 

 
บทที่ 5 ยุคปจจุบัน : วิกฤติจังหวัดชายแดนภาคใตกับการเกิดนักการเมืองหนาใหม (2548-

ปจจุบัน)  
 
บทนี้จะกลาวถึงการกอตัวของนักการเมืองหนาใหมที่ชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในพื้นที่เมื่อเกิดกรณีวิกฤติความ
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รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะที่อดีตนักการเมืองผูมีช่ือเสียง มากบารมี และผูกขาด
การเมืองปตตานีมาหลายสมัยกลับพายแพอยางหมดรูป  

 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 
บทนี้จะสรุปถึงพัฒนาการของการเมืองและนักการเมืองปตตานีในอดีต และปจจุบัน พรอม

ทั้งประเมินและคาดการณแนวโนมในอนาคตโดยเชื่อมโยงระหวางพื้นที่กับการเมืองในระดับชาติวา 
การเมืองและนักการเมืองปตตานีในอนาคตขางหนาจะมีโฉมหนาอยางไร และมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับการเมืองโดยภาพรวมในระดับชาติ หรือไม อยางไร  
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บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ แนวคิดและทฤษฎี 
 
 งานวิจัยวาดวยตัวนักการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองในจังหวัดตาง ๆ 
หรือที่งานวิจัยฉบับนี้เรียกวา “นักการเมืองถ่ิน” มีไมมากนัก งานวิจัยประเภทนี้สวนใหญจะมุงไปยัง
นักการเมืองที่เปนผูนําประเทศหรือที่มีช่ือเสียงในระดับประเทศ หรือแมกระทั่งหนังสือที่ไมใช
งานวิจัยโดยตรง แตเปนงานเขียนเชิงอัตชีวประวัติหรืองานเขียนโดยทั่วไปก็มักจะมุงไปยังตัว
นักการเมืองที่ผูคนสวนใหญรูจักในระดับประเทศ ระดับนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีทั้งเมื่อคร้ังยังอยู
ในตําแหนงทางการเมืองนั้น หรือพนจากตําแหนงแลว ตัวอยางของงานเขียนในลักษณะนี้ที่ปรากฏให
เห็นมีดังตอไปนี้  
 

ยศ สันตสมบัติ (2533) เร่ือง อํานาจ บุคลิกภาพและผูนําการเมืองไทย งานชิ้นนี้ศึกษาวิจัย
ชีวประวัติของบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับสูง มีอํานาจในการตัดสินใจ ควบคุม 
หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ่ึงมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ไดแก อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก 
รองผูบัญชาการทหารบก รัฐมนตรี  
 
 สรวง วงศสุวรรณเลิศ ( 2545) เร่ือง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท รัฐบุรุษคูแผนดิน เปนงานที่
นําเสนออัตชีวประวัติของอดีตนายกรัฐมนตรีผูที่ไดรับความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเปนอยางสูงของคน
ไทยจนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยนําเสนอชีวิตตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งถึงการเขามามีอํานาจในทาง
การเมืองและการอําลาชีวิตทางการเมืองจนกลายเปนรัฐบุรุษในปจจุบัน  
 
 เสถียร จันทิมาธร (2532) ศึกษาชีวประวัติของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 
17 ผูมีบุคลิกเฉพาะตัว โดยนําเสนอตั้งแตยุคบรรพบุรุษ วัยเด็ก เร่ือยมาจนกระทั่งเขามามีอํานาจทาง
การเมืองไมแตกตางจากงานเขียนของสรวง  
 
 ประสาร มฤคพิทักษและคณะ (2542)    ศึกษาชีวิต  ความคิด     และการทํางานของอานันท 
ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย ซ่ึงถือเปนผูนําทางการเมืองอีกคนหนึ่งที่ไดรับการยอมรับเปน
แบบอยางและเปนผูนําในอุดมคติของคนไทยเปนจํานวนมากโดยเฉพาะคนรุนใหมที่มีการศึกษา  
 



 8

 เริงศักดิ์ กําธร (2535) ศึกษาชีวประวัติของชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีผูที่มีรากเหงาจากเด็ก
บานนอก บิดาเปนครู มารดาเปนแมคาขายพุงปลาในตลาด แตสามารถถีบตัวเองจนกาวขึ้นมาเปนผูนํา
ประเทศไดตามคํากลาวที่เริงศักดิ์โปรยไวที่หนาปกหนังสือวา “คนเราเลือกเกิดไมไดแตก็มีสิทธิ์ที่จะ
เลือกดําเนินชีวิตได”  
 
 สัญญลักษณ เทียมถนอม (2547) เปนผูเรียบเรียงชีวิตการทํางานในตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ของบรรหาร ศิลปอาชา มีวิธีการนําเสนอดวยการใหนายกรัฐมนตรีผูนี้เปนผูเลาเหตุการณตาง ๆ ที่
สําคัญ ๆ ในยุคสมัยที่ตัวเขาเปนผูบริหารประเทศ  
 
 อภิวัฒน วรรณกร (2540) ไมแตกตางจากคนอื่น ๆ ที่ไดกลาวถึงมาแลว เขาไดศึกษาชีวประวัติ
ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตผูบัญชาการทหารบกผูตัดสินใจลาออกจากตําแหนงสําคัญในกองทัพ
เพื่อมาจัดตั้งพรรคการเมืองใหมคือ พรรคความหวังใหม จนในที่สุดประสบความสําเร็จทางการเมือง
สูงสุดในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
 

ปรากฏการณทางวิชาการที่เกิดขึ้นเชนนี้ยอมเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวา วงวิชาการไทยยังคงให
ความสนใจตอความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางจังหวัดหรือนอกกรุงเทพมหานคร
ไมมากนัก ทั้ง ๆ ที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางจังหวัดสงผลหรือกอผลกระทบ
ที่สําคัญตอการเมืองไทยนับตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน อยางที่เอนก เหลาธรรมทัศน ได
ช้ีใหเห็นในงานเขียนที่โดงดังเรื่อง สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อ
ประชาธิปไตย (2538) วา การเมืองในชนบทสงผลกระทบตอทิศทางและความอยูรอดของการเมือง
ระดับชาติที่ผูคนกําลังจับตามองและเห็นถึงความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาผานทางสื่อมวลชน  

 
อยางไรก็ตาม ในบรรดางานเขียนหรืองานวิจัยที่มีอยูอยางจํากัด นอกเหนือจากงานของเอนก 

เหลาธรรมทัศนที่กลาวถึงมาแลวนั้น ยังมีงานวิจัยอยูหลายชิ้นที่แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในพื้นที่ตางจังหวัด ช้ีใหเห็นถึงพฤติกรรมทางการเมืองของ “นักการเมืองถ่ิน”  

 
สมบัติ จันทรวงศ (2530) ไดศึกษา การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง

ทั่วไป พ.ศ. 2529 ซ่ึงพยายามใหพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมุงศึกษาการเลือกตั้งจาก
แงมุมของตัวนักการเมืองหรือตัวผูสมัคร หลังจากที่กอนหนานี้งานศึกษาวิจัยมักจํากัดอยูเฉพาะการ
สํารวจทัศนคติของประชาชนในระยะสั้นเพื่อผลทางการพยากรณผลการเลือกตั้ง หรือพฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงของประชาชน 
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ผลการศึกษาของงานวิจัยช้ินนี้ทําใหไดเห็นถึงความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรม
ทางการเมืองของนักการเมืองในพื้นที่ถึงกระบวนการในการผลักดันตนเองใหประสบความสําเร็จ
ในทางการเมือง สําหรับในชวงฤดูเลือกตั้งนั้น ความสําเร็จมาจากงานวางแผนการหาเสียงที่รัดกุม ทั้ง
ดานกลวิธีการหาเสียงที่มีประสิทธิภาพ คะแนนจัดตั้งที่เหนียวแนน ระบบหัวคะแนนที่สามารถยึดกุม
คะแนนเสียงคนในพื้นที่ไดอยางดี ตลอดจนทุนทรัพยที่มากพอสําหรับการบริหารงานวางแผนการหา
เสียง 

 
ความสําเร็จในทางการเมืองนั้น ไมใชเฉพาะการวางแผนการหาเสียงที่มีประสิทธิภาพในชวง

ฤดูเลือกตั้งเทานั้น แตมีเหตุปจจัยสนับสนุนที่เกิดขึ้นกอนหนาที่พวกเขาเหลานั้นจะอาสาเสนอตัวให
ประชาชนเลือกในเวทีการเลือกตั้งอีกดวย เชน ความเปนคนที่มีชาติตระกูลที่เปนที่นับหนาถือตาหรือ
เคารพยําเกรงของผูคนในจังหวัด เปนลูกหลานของคนเกาแกที่มีคุณูปการตอความเจริญกาวหนาของ
พื้นที่ หรือเปนอดีตขาราชการระดับสูงที่มีช่ือเสียงในระดับชาติ ตลอดจนถึงการใหความชวยเหลือแก
พื้นที่ในดานตาง ๆ ทั้งการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน จนถึงการใหความชวยเหลือเปนรายบุคคลใน
ยามที่ประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดรอน เชน ตองคดี ฝากลูกเขาโรงเรียน ฝากเขาทํางาน  เปนตน  

 
พิชัย เกาสําราญ สมเจตน นาคเสวีและวรวิทย บารู (2531) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การเลือกตั้งของ

ปตตานี ป 2529 : ศึกษากรณีกระบวนการหาเสียงเลือกตั้งและระบบหัวคะแนน โดยมุงศึกษาการ
เมืองไทยจากแงมุมของกระบวนการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเชนเดียวกับงานของสมบัติ        
จันทรวงศ และพิจารณาถึงบริบทเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดปตตานีในชวงเวลา
นั้นวาสงผลกระทบตอแนวทางการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งอยางไร  

 
ผลการศึกษาพบวา คุณสมบัติสวนตัวในดานชาติตระกูล ฐานะ เครือขายความสัมพันธทาง

สังคม เชน ความสามารถในการสรางความสัมพันธสวนตัวกับประชาชนและหัวคะแนน ระบบ
ราชการและขาราชการ ตลอดจนกํานัน ผูใหญบานชวยหนุนหลัง เปนปจจัยหลักที่ทําใหนักการเมือง
ในจังหวัดปตตานีประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง ขณะที่ปจจัยเร่ืองพรรคการเมืองไมวาจะเปน
นโยบายหรือความมีช่ือเสียงของพรรคมีผลตอความสนใจของผูมีสิทธิเลือกตั้งและความสําเร็จในการ
เลือกตั้งนอยมาก  

 
หลังจากการเลือกตั้งป พ.ศ. 2529 แลว ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 สมบัติ  

จันทรวงศ (2536) ไดศึกษาการเลือกตั้งจากแงมุมของตัวนักการเมืองหรือตัวผูสมัครอีกครั้ง
เชนเดียวกับการเลือกตั้งป พ.ศ. 2529 เพื่อคนหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการหาเสียงเลือกตั้ง เชน การซื้อ
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เสียงทั้งโดยตรงและโดยออม การใชอิทธิพลขมขู การทุจริตเลือกตั้งโดยรวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ 
เปนตน  

 
ผลการศึกษาพบวา นักการเมืองใชกลยุทธหรือวิธีการที่หลากหลายในการเอาชนะคูตอสู

ทางการเมือง นอกเหนือจากปจจัยอ่ืน ๆ ที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูสมัครแลว เชน ช่ือเสียง บุคลิก
สวนตัว ระบบหัวคะแนนหรือการจัดองคกรการหาเสียงที่ดี นอกจากนั้น บริบทเชิงโครงสรางหรือ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมในจังหวัดกลายเปนเงื่อนไขที่เขามากําหนดวาบุคคลประเภทใด ชนชั้นใด มีภูมิ
หลังทางสังคม มีฐานะทางเศรษฐกิจอยางไรจึงจะมีโอกาสกลายเปนผูสมัครรับเลือกตั้งและประสบ
ความสําเร็จทางการเมืองในที่สุด เชน ในพื้นที่ใด ถารายไดสําคัญของจังหวัดไดแก การทําปาไม 
เหมืองแรหรือยาสูบก็เปนไปไดมากวานายทุนปาไม เหมืองแรหรือยาสูบจะมีโอกาสเปนส.ส. มากกวา
ผูสมัครประเภทอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งถาธุรกิจสําคัญ ๆ ของจังหวัดเปนไปในลักษณะที่ลักษณะความ
เปนอยูทางเศรษฐกิจของประชาชนตองพึ่งพิงนายทุนในดานนั้น ๆ ก็จะทําใหบุคคลนั้นมีโอกาสไดรับ
การเลือกตั้งสูง เชน นายทุนธุรกิจโรงสี นายทุนธุรกิจยาสูบ เปนตน (สมบัติ จันทรวงศ 2536: 27)  

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาพบวา การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมือง
เพื่อคนควาหาคําตอบวา บุคคลที่จะกาวขึ้นมาอาสาเปนตัวแทนทางการเมืองของประชาชนและ
บรรลุผลสําเร็จไดรับการเลือกตั้งนั้น นอกเหนือจากปจจัยเฉพาะตัว ไมวาจะเปนชื่อเสียง ชาติตระกูล 
ฐานะ เครือขายความสัมพันธทางสังคมที่กวางขวางแลว ส่ิงที่ไมอาจมองขามไปไดก็คือ บริบทเชิง
โครงสรางหรือสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นและดํารงอยูในชวงเวลานั้น ซ่ึงเปน
เงื่อนไขที่กําหนดวาบุคคลประเภทใด  ชนชั้นใด ลักษณะอยางไรมีโอกาสที่จะกาวขึ้นมาเปน
นักการเมืองและประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง  
 
 ดวยเหตุนี้ งานวิจัยฉบับนี้จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาจากการประมวลสิ่งที่ไดจาก
การทบทวนวรรณกรรมเขากับทฤษฎีทางสังคมศาสตรและรัฐศาสตรที่เกี่ยวของดังที่ไดขยายความไว
ในชวงตอไป  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 งานวิจัยนี้ใชแนวคิดวาดวยบริบทเชิงโครงสรางเปนกรอบคิดสําคัญในการศึกษา ทั้งนี้การ
พิจารณาบริบทเชิงโครงสรางก็คือการศึกษาแบบฉบับของความสัมพันธทางสังคม (patterns of social 
relations) หรือรูปแบบของการกระทําตอกันในทางสังคม(social interactions) ซ่ึงดํารงอยูอยาง
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ตอเนื่องยาวนานและสามารถสืบทอดรูปแบบความสัมพันธตอไปไดเร่ือย ๆ  แตก็สามารถเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดเชนเดียวกัน (อนุสรณ ล่ิมมณี, 2539: 18) ในแงนี้โครงสรางจึงทําหนาที่ในการกําหนด
ขอบเขตความเปนไปไดในการกระทําตอผูกระทํา (Actor) หรือกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมวา
ส่ิงใดกระทําได ส่ิงใดไมสามารถกระทําไดหรือกระทําแลวยากที่จะบรรลุผลสําเร็จ โครงสรางจึง
เปนไดทั้งกรอบจํากัด (constraint) และโอกาส (opportunity) ในการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมของ
คนในสังคม (Hay, 1995: 200) 
 

นักการเมืองก็เชนเดียวกัน การกอตัวทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกมา
นั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริบทเชิงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่พวก
เขาดํารงอยู เชน สังคมนั้นมีคานิยมทางการเมืองอยางไร ใหคุณคาแกบุคคลประเภทใดหรือบุคคลที่มี
สถานภาพทางสังคมอยางไร เศรษฐกิจในพื้นที่เปนอยางไร สงผลตอชีวิตความเปนอยูของผูคนมาก
นอยเพียงใด  

 
บริบทเชิงโครงสรางเหลานี้เปนเงื่อนไขสําคัญที่เขามากําหนดวาบุคคลใดจะสามารถถีบตัวเอง

ขึ้นมาเปนนักการเมืองไดหรือไม ในขณะเดียวกันก็เปนตัวกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ทางการเมือง เชน 
กลยุทธหรือวิธีการหาเสียง การแสดงบทบาททางการเมือง เปนตน  

 
 ดังนั้น กรอบการศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้ จึงเปนการศึกษาตัวนักการเมืองและพฤติกรรม
ทางการเมืองโดยพิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธกับบริบทเชิงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ที่หอมลอมตัวนักการเมืองเหลานั้น ซ่ึงก็หมายความวา เมื่อบริบทเชิงโครงสรางทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง หากนักการเมืองไมสามารถปรับตัวเขากับการ
เปล่ียนแปลงนั้น นักการเมืองที่เคยครองอํานาจมาอยางยาวนานก็อาจจะประสบความพายแพทาง
การเมืองในชวงเวลาตอมาได หรือหากไมมีคุณลักษณะหรือสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
การเมืองที่สอดคลองกับบริบทเชิงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไดก็จะไมประสบ
ความสําเร็จทางการเมืองนับตั้งแตเร่ิมตนเลยก็วาได  
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บทที่ 3 
 

ยุคแรก: การตอสูชวงชิงทางการเมอืงระหวางตระกูลอดตีเจาเมือง 
กับตระกูลนักการศาสนา (2476-2528) 

 
 
 บทนี้จะเริ่มตนดวยการกลาวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อทําความเขาใจถึงเงื่อนไขที่สงผลตอโอกาสในทางการเมืองของบุคคลบางกลุมที่มีเหนือ
บุคคลกลุมอื่น ๆ หลังจากนั้นจึงจะกลาวถึงรายละเอียดของการตอสูชวงชิงทางการเมืองระหวาง
ตระกูลอดีตเจาเมืองกับตระกูลนักการศาสนาและเครือขาย  
 
ปตตานีกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 
 ประวัติศาสตรของปตตานีหากยอนกลับไปไกลคงไมสามารถอธิบายใหรวบรัดเพียงพอกับ
เนื้อที่ที่กําหนดไว อีกทั้งยังไมใชจุดมุงหมายของงานวิจัยนี้ จึงขอตัดตอน รวบรัดกลาวถึงในชวงเวลา
ยุครัตนโกสินทรตอนตนเพียงเล็กนอยเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกับพัฒนาการในยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได  
 
 ในยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน หัวเมืองปตตานีถูกแบงซอยยอยออกเปน 7 หัวเมืองคือ เมือง
ปตตานี เมืองสายบุรี (ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดปตตานี)  เมืองหนองจิก (ปจจุบันเปนอําเภอ
หนึ่งในจังหวัดปตตานี)  เมืองยะลา (ปจจุบันเปนจังหวัดยะลา) เมืองยะหริ่ง (ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่ง
ในจังหวัดปตตานี)  เมืองระแงะ (ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส) และเมืองรามันห
(ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดยะลา)  เจาเมืองของแตละเมืองมีบรรดาศักดิ์เปนพระยา ไดรับการ
แตงตั้งโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร แตละเมืองขึ้นตรงตอเมืองสงขลา แตบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ยังคงเปนผูสืบเชื้อสายจากเจาเมืองเดิม ภายใตนโยบายที่เรียกวา นโยบายแบงแยกและปกครอง เพื่อ
แกปญหาการกอกบฏหลายครั้งของเจาเมืองปตตานีนับตั้งแต พ.ศ.2332 เปนตนมา ผลของนโยบาย
แบงแยกและปกครองทําใหหัวเมืองเหลานี้ออนแอลง ตองพึ่งพาอาศัยกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น  
 
 อยางไรก็ตาม เมื่อมาถึงยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเผชิญกับปญหา
การลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตกอยางอังกฤษและฝรั่งเศส มีผลทําใหพระองคตองปฏิรูป
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ระบบบริหารราชการแผนดินเสียใหมเพื่อกระชับอํานาจและรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางสรางความ
เปนปกแผนมั่นคงใหกับราชอาณาจักรสยาม เปนผลทําใหมีการจัดรูปการปกครองหัวเมืองเสียใหม
เปนระบบเทศาภิบาล โดยใหหัวเมืองทั้ง 7 อยูในความรับผิดชอบของมณฑลนครศรีธรรมราช และสง
ข าราชการจากสวนกลาง  ซ่ึงมีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี เขาไปบริหารงานราชการตาง ๆ ในพื้นที่ ทําใหผูนําหัวเมืองทั้ง 7 เกิด
ความไมพอใจ กระดางกระเดื่องและกอกบฏในที่สุด  
 
 ในป พ.ศ. 2449 รัฐบาลไดยุบบริเวณ 7 หัวเมืองใหเหลือเพียง 3 เมือง คือ ปตตานี ยะลา และ
บางนราแลวรวมกันเปนมณฑลปตตานี ตอมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 ระบบ
เทศาภิบาลถูกยกเลิก หัวเมืองดังกลาวจึงกลายเปนจังหวัดอยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้ (ปยนาถ บุนนาค, 
2546: 86-94, รัตติยา สาและ, 2548: 248-255)  
 
 ดวยบริบททางประวัติศาสตรมีลักษณะเชนที่กลาวมานี้ จึงอาจกลาวไดวาบุคคลผูสืบเชื้อสาย
จากตระกูลเจาเมืองจึงมีโอกาสทางการเมืองมากกวากลุมคนอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสามัญชน
คนทั่วไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 และมีการเลือกตัวแทนขึ้นมาทําหนาที่เปนปากเสียงใหกับคน
ในพื้นที่  
 
ปตตานีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2476-2529 
 
 นอกเหนือจากบุคคลในตระกูลเจาเมืองเดิมยังคงเปนกลุมชนชั้นนําในสังคมการเมืองปตตานี 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 แลว บุคคลอีกกลุมหนึ่งที่จัดไดวาเปนกลุมชนชั้นนํา
ในสังคมการเมืองก็คือ นักการศาสนา เนื่องจากมีบทบาทในสังคมเปนอยางสูงในฐานะเปนผูนําทางจติ
วิญญาณของผูคนในสังคม การเปนผูนําในทางจิตวิญญาณสําหรับสังคมมุสลิม ซ่ึงศาสนาอิสลาม
ครอบคลุมมิติในชีวิตทุกดาน รวมถึงดานการเมือง ไมมีการแยกศาสนากับการเมืองออกจากกันเหมือน
อยางที่สังคมตะวันตกแยกศาสนจักรกับอาณาจักรออกจากกัน บทบาทของผูนําทางศาสนาในสังคม
มุสลิมจึงมีสูงยิ่ง จากหลักฐานทางประวัติศาสตรบงชี้ใหเห็นวาในสังคมปตตานีในยุคที่ยังเปน 
“อาณาจักรมลายูปตตานี” นั้น ช่ือเสียงและบทบาทของนักการศาสนาหรือที่เรียกขานเปนภาษาอาหรับ
วา “อุลามะอ” โดงดังขจรขจายไกลไปจนถึงตะวันออกกลาง โลกมุสลิมเห็นพองตองกันวา ปตตานี
เปรียบเสมือน “ระเบียงของมักกะฮ” เพราะมีนักการศาสนาที่มีช่ือเสียงเปนจํานวนมากทั้งในดานการ
เผยแผศาสนาและการผลิตตําราทางศาสนาที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ (พีรยศ ราฮิมมูลา 2541: 7-12)  
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 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 นักการศาสนาก็ยังคงมีบทบาทในสังคม
มุสลิมปตตานีไมแตกตางจากในอดีต โดยเฉพาะเมื่อถึงยุคการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ซ่ึงมีนโยบายชาตินิยมและรัฐนิยม นโยบายนี้สงผลกระทบที่ สําคัญตอความเชื่อทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของผูคนในสังคมปตตานี เนื่องจากรัฐบาลตองการปลูกฝง
จิตสํานึก “ความเปนไทย” ใหเกิดขึ้นในสังคมไทยแกผูคนทุกหมูเหลา แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ความ
เปนไทยที่รัฐบาลพยายามรณรงคนั้นอยูบนพื้นฐานความเชื่อของหลักการพุทธศาสนามีผลทําใหคนใน
พื้นที่ไมสามารถประพฤติปฏิบัติไดและนํามาซึ่งความขัดแยงรุนแรงอยูบอยครั้ง (สุรินทร พิศสุวรรณ 
2527 : ปยนาถ บุนนาค 2546) 
 
 หนึ่งในนักการศาสนาที่มีบทบาทในสังคมปตตานีก็คือ หะยีสุหลง อับดุลกาเดร หรือหะยีสุ
หลง โตะมีนา บิดาของนายเดน โตะมีนา นักการเมืองคนสําคัญของปตตานี  
 
 หะยีสุหลง เดินทางไปศึกษาเลาเรียนวิชาการทางดานศาสนาที่เมืองมักกะฮ (หรือที่รูจักกัน
โดยทั่วไปในภาษาไทยวา เมกกะ) ประเทศซาอุดิอาระเบีย สถานที่สําคัญและศักดิ์สิทธิของชาวมุสลิม 
หลังจากร่ําเรียนจนมีความรูแตกฉานก็ผันตัวเองมาเปนครูผูสอนที่เมืองมักกะฮ จนมีช่ือเสียงโดงดัง มี
ลูกศิษยเปนจํานวนมากจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก หลังจากที่หะยีสุหลงใชเวลาศึกษาเลาเรียนและใช
ชีวิตเปนครูผูสอนอยูในตางแดนเปนเวลานานถึง 20 ป ก็ไดเดินทางกลับแผนดินเกิดที่จังหวัดปตตานี
ในป พ.ศ. 2470 เพื่อพักผอน เขาเห็นวาสังคมของปตตานีในชวงเวลานั้นอยูในสภาพที่ย่ําแย ศีลธรรม
หยอนยาน ผูคนหลงใหลงมงายกับไสยศาสตรและสิ่งล้ีลับอีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงขัดแยงกับหลักการ
ของศาสนาอิสลามที่ใหนับถือและยึดมั่นในพระองคอัลเลาะห (ศ.บ.) เพียงผูเดียวเทานั้น แมวาในชวง
เวลานั้นปตตานีมีนักการศาสนาและโรงเรียนปอเนาะอยูหลายแหง แตในความรูสึกของหะยีสุหลงก็
เห็นวายังไมสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได  
 
 หะยีสุหลงจึงตัดสินใจเริ่มตนชีวิตการเปนโตะครูที่ปตตานีแผนดินเกิด เพื่อสอนหลักการ
ศาสนาอิสลามที่ถูกตอง ลบลางความเชื่อผิด ๆ ที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม โดยเร่ิมตนดวยการ
เดินทางไปบรรยายในที่ตาง ๆ ทั่วมณฑลปตตานี จนมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนเปน
จํานวนมาก แมวายังไมไดเปดโรงเรียนปอเนาะสอนเหมือนกับโตะครูรายอ่ืน ๆ ก็ตาม  
 
 หะยีสุหลงไดเร่ิมตนชีวิตของการเปนโตะครูอยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ. 2476 เมื่อรัฐบาลใหม
ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ไดใหความ
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ชวยเหลือสมทบงบประมาณในการสรางโรงเรียนปอเนาะที่หะยีสุหลงไดริเร่ิมกอสรางดวยการรวมกนั
กับชาวบานทั้งในดานเงินทุนและแรงงาน หวังจะใหเปนสมบัติของสวนรวมมาตั้งแตป พ.ศ. 2472  
 
 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามของหะยีสุหลงไดรับความนิยมแพรหลาย มีประชาชนมาสมัคร
เรียนเปนจํานวนมาก นอกจากจะเปนสถานที่เรียนแลว ยังเปนสถานที่สําหรับละหมาดหรือการปฏิบัติ
ศาสนกิจของชาวบานในละแวกใกลเคียงเปนจํานวนมากอีกดวย ยอมเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาชาวบาน
ใหความเลื่อมใสศรัทธาตอหะยีสุหลงอยางสูงยิ่ง (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร 2548: 13-22)  
 
 ความมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนผลทําใหบรรดาผูนํา
ศาสนาในพื้นที่เลือกหะยีสุหลงใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี 
ในป พ.ศ. 2488 ยอมเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาชาวบานใหความเชื่อถือศรัทธาในตัวเขามากกวาผูนําทาง
ศาสนารายอื่น ๆ ทั้งนี้หนาที่ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดก็คือ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
เร่ืองศาสนาตอคณะกรรมการจังหวัดในเรื่องที่เปนประโยชนตอการปกครอง การเปนประธาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดถือวามีอิทธิพลและอํานาจสูงสุดในทางศาสนาในจังหวัดเพราะมี
อํานาจควบคุมอิหมาม ซ่ึงเปนผูนําในการปฏิบัติศาสนกิจประจําสุเหราหรือมัสยิดตาง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด 
(เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร 2548: 65)  
 
 หะยีสุหลงไมเพียงมีบทบาทในดานการเผยแผศาสนาเทานั้น แตยังมีบทบาทในการตอสู
เรียกรองทางการเมืองใหกับประชาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย เมื่อจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ภายใตนโยบายรัฐนิยมและชาตินิยม ที่สงผล
กระทบสําคัญตอจิตวิญญาณของชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ (เดน โตะมีนา 2547: 48-49)  
 
 ปยนาถ บุนนาค  (2546: 101-105) เห็นวา นโยบายรัฐนิยม ซ่ึงประกาศใชทั้งหมด 12 ฉบับ
ตั้งแตป พ.ศ. 2482-2485 นั้น มี 3 ฉบับที่สงผลกระทบตอชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตอยาง
ชัดเจนก็คือ  

1. รัฐนิยมฉบับที่ 3 เร่ืองการเรียกชื่อชาวไทย ซ่ึงกําหนดใหเลิกการเรียกชาวไทยโดยใชช่ือที่
ไมตองตามเชื้อชาติและความนิยมของผูถูกเรียก แตใหใชคําวา ไทย แกชาวไทยทั้งมวล
โดยไมแบงแยก โดยรัฐบาลมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความเปนปกแผนมั่นคงของ
ประเทศและความกลมเกลียวสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 

2. รัฐนิยมฉบับที่ 9 เร่ืองภาษาและหนังสือกับหนาที่พลเมืองดี ซ่ึงกําหนดใหชนชาติไทยถือ
เปนพลเมืองดีที่จะตองศึกษาใหรูหนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติอยางนอยตองใหอาน
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ออกเขียนได และถือเปนหนาที่สําคัญในการชวยเหลือสนับสนุน แนะนําชักจูงให
พลเมืองที่ยังไมรูภาษาไทยหรือยังไมรูหนังสือไทยใหไดรูภาษาไทยหรือหนังสือไทยจน
อานออกเขียนได เพื่อไมใหเกิดความแตกแยกและความแตกตางของทองที่ถ่ินกําเนิด  

3. รัฐนิยมฉบับที่ 10 เร่ืองเครื่องแตงกายของประชาชนชาวไทย กําหนดใหคนไทยตองแตง
กายตามที่รัฐบาลกําหนดไววาเปนสุภาพชน เชน ผูชายสวมหมวกใสเสื้อช้ันนอกคอเปด
หรือปด สวมกางเกงขายาวแบบสากล สวมรองเทาหุมสนหรือหุมขอและถุงเทา สวน
ผูหญิงก็ตองสวมหมวก ใสเสื้อนอกคลุมไหล สวมผาถุง ใสรองเทาหุมสนและถุงเทา  

 
ผลของนโยบายรัฐนิยมทําใหหะยีสุหลง ลุกขึ้นมาเรียกรองความตองการจากรัฐบาลจอมพล  

ป. พิบูลสงครามซึ่งมีทั้งหมด 7 ขอดวยกัน (เดน โตะมีนา 2547: 49-50)  
1. ขอใหปกครอง 4 จังหวัดนี้เปนแควนหนึ่ง โดยมีผูดํารงตําแหนงอยางสูงใหมีอํานาจใน

การศาสนาอิสลาม มีอํานาจแตงตั้งและปลดขาราชการออกได ผูดํารงตําแหนงนี้ตองเปน
มุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต  

2. การศึกษาในชั้นประถมใหมีการศึกษาภาษามลายู 
3. ภาษีที่เก็บไดใหใชภายใน 4 จังหวัดนี้เทานั้น  
4. ในจํานวนขาราชการทั้งหมดขอใหมีขาราชการมลายูมุสลิมรอยละ 80 
5. ขอใหใชภาษามลายูรวมกับภาษาไทยเปนภาษาราชการ 
6. ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีสิทธิออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติการศาสนา

อิสลามโดยความเห็นชอบของผูมีอํานาจสูงสุด  
7. ใหศาลรับพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกจากศาลจังหวัด มีกอฎีหรือดะโตะยุติธรรม

และมีเสรีภาพในการพิจารณาชี้ขาด  
 

 ปรากฏวาคําขอทั้ง 7 ไดรับการปฏิเสธจากรัฐบาล และหะยีสุหลงถูกจับตัดสินจําคุกเปนเวลา 
3 ป ในขอหาหมิ่นประมาทรัฐบาล    เนื่องจากเปนผูลารายชื่อจากประชาชนแจงขอหาวารัฐบาลกดขี่
ขมเหงประชาชน สวนขอหากบฏแบงแยกดินแดนไมมีความผิด หลังออกจากคุกหะยีสุหลงยังคงถูก
จับตามองจากเจาหนาที่รัฐบาล และในทายที่สุดหะยีสุหลงก็เสียชีวิตหลังจากกลับจากการถูกสอบปาก 
คําจากตํารวจสันติบาลที่จังหวัดสงขลา 
 
 จากบทบาทอันโดดเดนของหะยีสุหลงในฐานะผูนําในการตอสูทางจิตวิญญาณของผูคนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนแรงผลักดันที่สําคัญทําใหบุตรชายคือ นายเดน โตะมีนา กลายเปน
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นักการเมืองคนสําคัญของจังหวัดปตตานีและครองตําแหนงตัวแทนประชาชนมานานหลายสมัยตอ
จากพี่ชายคือ หะยีอามีน หรือนายอามีน โตะมีนา ซ่ึงหลบหนีคดีการเมืองไปอยูที่ประเทศมาเลเซีย  
 

สวนการขับเคี่ยวกันทางการเมืองระหวางตระกูลอดีตเจาเมืองกับตระกูลนักการศาสนา ซ่ึงสืบ
ทอดมาถึงยุครุนลูกหลานอาจเปนไปไดวา   มีจุดเริ่มตนจากความขัดแยงระหวางพระยาพิพิธเสนา
มาตย ฯ เจาเมืองยะหร่ิงคนสุดทายกับหะยีสุหลงก็เปนได เหตุเกิดเมื่อคร้ังที่หะยีสุหลงตองการสราง
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน  แตดวยความตองการที่จะใหโรงเรียนเปน
สมบัติของสวนรวมไมใชของตนเองแมเปนผูริเร่ิมก็ตาม จึงตองอาศัยเงินบริจาคจากประชาชน
ทั้งหลาย  แตดวยเหตุที่ในขณะนั้นเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรงจึงไดเงินบริจาคเพียงเล็กนอย   เจาเมือง
ยะหร่ิงจึงรับปากจะชวยเหลือเงินในการกอสรางครึ่งหนึ่ง แตมีขอแมวาชื่อโรงเรียนตองเปนชื่อของเจา
เมืองยะหริ่ง ซ่ึงหะยีสุหลงก็ไมขัดของ เมื่อโรงเรียนใกลเสร็จหะยีสุหลงไดส่ังใหชางทําชื่อโรงเรียน
ตามที่ไดรับปากไว แตเหตุการณกลับตาลปตร เมื่อพระพิพิธภักดี นายอําเภอมายอ ซ่ึงเปนบุตรชายของ
พระยาพิพิธเสนามาตยฯ  ฟองตอผูวาราชการจังหวัดวาหะยีสุหลง นําชื่อบิดาไปเปนชื่อโรงเรียนโดย
พลการ  จนในที่สุดหะยีสุหลงตองปลดปายออก    และไมไดรับเงินสวนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเปนผลทํา
ใหการกอสรางหยุดชะงัก     นายเดน โตะมีนากลาวถึงเรื่องนี้วา  เปนผลทําใหหะยีสุหลงมีความ
ขัดแยงกับกลุมพระยาเมืองยะหร่ิงและไมสามารถคืนดีกันไดอีกตอไป (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร  
2548: 18-19)  

 
นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา ขอขยายความดวยการชี้ใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคมของ

จังหวัดปตตานี ซ่ึงเชื่อมโยงกับโอกาสในทางการเมืองของคนบางกลุมเหนือคนกลุมอื่น ๆ เพิ่มเติม 
โดยพิชัย เกาสําราญ สมเจตน นาคเสวีและวรวิทย บารู (2531: 11-14) กลาววาโครงสรางทางสังคม
ของปตตานีสามารถแบงออกไดเปน 5 กลุมดังตอไปนี้ 

 
1. กลุมอดีตเจาเมืองและขุนนางเกาของปตตานี    
       แมวากลุมนี้จะมีจํานวนไมมากนัก แตเนื่องจากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัด

นี้ ทําใหเปนกลุมหนึ่งที่มีอํานาจ อิทธิพลทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่สําคัญ สมาชิกของกลุมนี้
ไดเขารวมทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน เชน พระพิพิธภักดี บุตรของพระยาพิพิธ
เสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม อดีตเจาเมืองเกายะหริ่งเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายสมัย  
นายบันเทิง อับดุลบุตร นองชายของพระพิพิธภักดี นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร บุตรของนายบันเทิง อับดุล
บุตร นายวัยโรจน พิพิธภักดี บุตรของพระพิพิธภักดีและเปนหลานของพระยาพิพิธเสนามาตยฯ ได
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายสมัยเชนเดียวกัน 
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2. กลุมผูนําศาสนาอิสลามหรือนักการศาสนา 
        กลุมนี้เปนบุคคลผูใกลชิดกับประชาชนและไดรับการเคารพนับถือจากประชาชนสวน
ใหญในฐานะเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตเพราะเปนผูที่มีความรูทาง
ศาสนา ผูนําทางศาสนานี้กระจายอยูในทุกสวนของโครงสรางสังคมมุสลิมในจังหวัดปตตานี ตั้งแต
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ไปจนถึงระดับหมูบาน ในโรงเรียนสอนศาสนาตั้งแตระดับเด็กเล็กที่
เรียกวา โรงเรียนตาดีกา ไปจนถึงระดับเด็กโต ตลอดจนถึงการเรียนการสอนตามอัธยาศัยที่ใหแกวัย
ผูใหญโดยใชสถานที่ที่เปนบานของผูนําศาสนาหรือมัสยิดตามแตจะสะดวก ผูนําศาสนาเหลานี้มี
หนาที่สําคัญในการสอนหลักการศาสนา และใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ แกชาวมุสลิมเพื่อการ
ดํารงชีวิตที่ถูกตองตามหลักการศาสนา รวมถึงการทําหนาที่ในการไกลเกล่ียขอพิพาทตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหวางประชาชนในชุมชน 
 

3. กลุมพอคาคนจีน  
       กลุมนี้เปนผูกุมอํานาจและกลไกทางเศรษฐกิจของปตตานี กลุมคนเหลานี้เปนเจาของ 

บริษัท หางราน เชน บริษัทพิธานพาณิชย จํากัด มีความสัมพันธและแลกเปลี่ยนผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจกับนายเดน โตะมีนา เชน สัมปทานเดินรถยนตโดยสาร กลาวคือ สายปตตานี ยะรัง ยะลา 
ผูรับสัมปทานคือ บริษัทพิธานพาณิชย สวนสายปตตานี โคกโพธิ์ ยะลาและปตตานี นราธิวาส ผูรับ
สัมปทานคือ บริษัทปตตานีขนสง จํากัด ของนายเดน โตะมีนา  
 

        กลุมบริษัทปตตานีเจริญเทรดดิ้ง นําโดยนายเจริญ สุวรรณมงคล ซ่ึงมีความสัมพันธกับ
พรรคประชาธิปตย เปนตัวแทนจําหนายรถยนตอีซูซุ ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต และยังเปนเจาของ
โรงแรมซีเอส ปตตานี ปจจุบันบุตรชายคือ   นายอนุศาสน สุวรรณมงคล    ไดเปนสมาชิกวุฒิสภาของ
จังหวัดปตตานี  

 
        นอกจากนั้น กลุมพอคาชาวจีนเหลานี้มักจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับขาราชการ

ระดับสูงในจังหวัด และบางสวนอาจเขารวมการเมืองในระดับทองถ่ินโดยการสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาจังหวัดและสภาเทศบาล เชน นางสาวสายไหม โกวิทยา มีความสัมพันธแนบแนนกับนาย
เดน โตะมีนา นายพิทักษ กอเกียรติพิทักษ นายกเทศมนตรีและประธานหอการคาจังหวัดปตตานี มี
ความสัมพันธแนบแนนกับนายมุข สุไลมาน หนึ่งในแกนนํากลุมวะดะห เปนตน  
 
 การเขารวมทางการเมืองของพอคานักธุรกิจเหลานี้มีเปาหมายเพื่อผลประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจ ทั้งในดานการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกอสราง การจัดซื้อจัด



 19

จาง ตลอดจนเพื่อการคุมครองปกปองธุรกิจจากฝายตรงขามหรือคูแขงทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน
บางสวนก็หวังจะไตเตาเพื่อเขาสูการเมืองในระดับชาติ  
 

4. กลุมขาราชการ 
       กลุมขาราชการที่มีอํานาจอิทธิพลมากที่สุดก็คือ กํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญที่

เปนตัวกลางหรือตัวเชื่อมระหวางขาราชการที่มาจากสวนกลางกับประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจาก
กํานัน ผูใหญบานเปนผูใกลชิดกับประชาชนมากกวาขาราชการจากสวนกลาง ในขณะเดียวกันในแง
ของการติดตอส่ือสารที่คนในพื้นที่สวนใหญใชภาษาถิ่น คือ ภาษายาวี ทําใหขาราชการจากสวนกลาง
ประสบกับความยากลําบากในการปฏิบัติราชการ กํานัน ผูใหญบานจึงมีความสําคัญ มีอํานาจ อิทธิพล
ในพื้นที่  
 

5. ประชาชนโดยทั่วไป  
        ประชาชนโดยทั่วไปสวนใหญประกอบอาชีพทําไร ทํานา และประมง มักขาดการศึกษา 
มีปญหาในทางเศรษฐกิจ ขาดทักษะในการติดตอส่ือสารกับทางราชการ 
 

อยางไรก็ตาม กลุมตาง ๆ ที่กลาวมานี้ มีอํานาจ อิทธิพลมากหรือนอยข้ึนอยูกับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดปตตานี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตอมามีผลทําใหบาง
กลุมมีอํานาจลดนอยลง ขณะที่บางกลุมมีอํานาจมากขึ้น เชน ในชวงระหวางป 2476 ซ่ึงมีการเลือกตั้ง
คร้ังแรกจนถึงชวงแรกของทศวรรษ ป พ.ศ. 2520 กลุมอดีตเจาเมืองและขุนนางเกา มีบทบาท อํานาจ 
อิทธิพลมาก แตหลังจากนั้น อํานาจ อิทธิพลก็คอย ๆ เสื่อมลงเรื่อย ๆ ขณะที่อํานาจ อิทธิพลของกลุม
ผูนําทางศาสนายังคงเหนียวแนนเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงกอใหเกิดความไม
มั่นคงในชีวิตและปรากฏการณใหม ๆ ทางสังคมยิ่งทําใหประชาชนตองหันเขาหาศาสนาและขอ
คําปรึกษาจากผูรูทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 
กลาวไดวา ในยุคแรกนี้ การเมืองของปตตานีถูกผูกขาดอํานาจ ตอสูแขงขันกันระหวางตระกลู

อดีตเจาเมืองกับตระกูลผูนําศาสนา นับตั้งแตบรรพบุรุษจนกระทั่งถึงรุนหลานคือ ตระกูลอับดุลบุตร 
และพิพิธภักดี กับตระกูลโตะมีนา โดยมีบุคคลอื่นหรือจากตระกูลอ่ืน แตมีความสัมพันธกับตระกูลใด 
ตระกูลหนึ่งใน 2 ตระกูลนี้แทรกตัวเขามาเปนระยะ ๆ ซ่ึงในรายละเอียดเพื่อความสะดวกในการ
จัดระบบขอมูลจึงขอนําเสนอแยกออกเปนรายบุคคลดังตอไปนี้  
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ตระกูลอดีตเจาเมือง 
 
1. พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)  
 

พระพิพิธภักดี หรือตนกูมุกดา อับดุลบุตร เปนบุตรคนโตของพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรี   
สุรสงคราม อดีตเจาเมืองยะหริ่งคนที่ 3 

 
“พระยายะหริ่ง” คนแรก  ซ่ึงเปนตนตระกูลเจาเมืองผูครองหัวเมืองยะหริ่งในยุคกรุง

รัตนโกสินทรตอนตนในฐานะ 1 ใน 7 หัวเมืองประเทศราชมีนามเดิมวา นิยูโซะ ซ่ึงมีบุตรธิดารวม 7 
คน บุตรคนที่ 2 ของนิยูโซะ คือ นิเมาะ สืบทอดอํานาจเปนพระยายะหริ่งคนตอมา โดยไดรับ
พระราชทานนามเปนพระยาพิบูลเสนานุกิจเชษฐภักดี และเปนตนตระกูล “อับดุลบุตร” มีบุตรธดิารวม 
14 คน  

 
หลังจากพระยายะหริ่งคนที่ 2 ถึงแกอสัญกรรม บุตรคนที่ 2 ของทานชื่อนิโซะ ไดรับแตงตั้ง

เปนพระยายะหริ่งคนตอมาและเปนคนสุดทาย เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินดวยการกําหนดรูปแบบใหมเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล มีผลทํา
ใหการปกครองแบบหัวเมืองตองสิ้นสุดลง  

 
นิโซะมีราชทินนามวา พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม มีบุตรธิดารวมทั้งหมด 6 

คนตามลําดับ โดยมีพระพิพิธภักดีเปนบุตรคนโต ดังนี้ (จุรีรัตน บัวแกว, 2540: 57-58)  
 
1. พระพิพิธภักดี   (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)  
2. ตนกูไซนับ   (หญิง) 
3. ตนกูบือเซาะ  (หญิง)  
4. ตนกูบราเฮม   (นายบันเทิง อับดุลบุตร) 
5. ตนกูมะหะหมัด  (นายพยงค อับดุลบุตร)  
6. ตนกูเยาะ   (หญิง)  
 
 ดวยเหตุนี้จึงถือวา ตระกูลอับดุลบุตร เกี่ยวพันกับการเมืองในพื้นที่จังหวัดปตตานีมาอยาง

ยาวนานนับเนื่องกอนหนาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา
เปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อป พ.ศ. 2475  
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หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ตระกูลนี้ เขามามีบทบาททางการเมืองของปตตานี
นับตั้งแตเร่ิมแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะหลังจากดํารงตําแหนงเปนผูวา
ราชการจังหวัดสตูล พระพิพิธภักดีไดลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในวันที่ 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 จากนั้นพระพิพิธภักดีก็ไดรับการเลือกตั้งอีก 2 คร้ังในป พ.ศ. 2481 และ ป 
พ.ศ. 2495 จนเมื่อลมปวยเปนอัมพาตจึงยุติบทบาททางการเมืองและมอบหมายใหนองชายคือ      
ตนกูบราเฮม (นายบันเทิง อับดุลบุตร) เปนผูสืบทอดทางการเมืองตอมา  

 
พระพิพิธภักดี มีบุตรธิดาทั้งหมด 6 คน บุตรธิดาใชนามสกุล “พิพิธภักดี”  ซ่ึงเปนนามสกุล

พระราชทานแทนที่จะใชนามสกุล “อับดุลบุตร” ตามอยางพระพิพิธภักดี ทั้งนี้ อับดุลบุตรเปน
นามสกุลตามหลักการศาสนาอิสลาม ซ่ึงแปลวา เปนบุตรของบาวแหงพระผูเปนเจา มีรายละเอียด
ดังนี้คือ 

 
1. ตนกูอิสมาแอ 
2. ตนกูอับดุลฮามิด (นายมานพ พิพิธภักดี) บิดาของพระราชินีรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
3. ตนกูนูรดิน (นายวัยโรจน พิพิธภักดี) 
4. ตนกูรอซีดะห (นางวัลภา สมุทรโคจร) แตงงานกับคนในตระกูลสมุทรโคจร 
5. ตนกูซาบีดะห (คุณหญิงวุจจิรา เดนอุดม) ภรรยาของพลเอก ณรงค เดนอุดม อดีตแมทัพ

ภาคที่ 4 
6. ตนกูอาซีซะห (นางวัฒนาวิไล อับดุลบุตร) ภรรยาของนายทวีศักดิ์      อับดุลบุตร  

 
 ตระกูลอดีตเจาเมืองจึงประกอบไปดวยบุคคล 2 นามสกุลคือ อับดุลบุตร และพิพิธภักดี ซ่ึงสืบ
เชื้อสายเดียวกันหรือเปนตระกูลเดียวกันนั่นเอง  
 
2. นายบันเทิง อับดุลบุตร (ตนกูบราเฮม)  
 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2500 ในยุคสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ปตตานีมีส.ส. เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงคนเดียวมาเปน 2 คน นายบันเทิง อับดุลบุตร นองชายของพระพิพิธ
ภักดี ลงสมัครแทนพี่ชายที่ไมสามารถเลนการเมืองไดอีกตอไปเพราะลมปวยเปนอัมพาต การลงสมัคร
ในครั้งนี้นายบันเทิงไดรับการเลือกตั้งพรอมกับคูแขงคนสําคัญคือ นาย อามีน โตะมีนา บุตรชายของ
หะยีสุหลง อับดุลกาเดร โตะมีนา และเปนพี่ชายของเดน โตะมีนา  นับแตนี้มา 2 ตระกูลนี้ก็เร่ิมตนขับ
เคี่ยวกันทางการเมืองมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน 
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กลาวไดวา นายบันเทิง พึ่งพาอาศัยบารมีของพระพิพิธภักดี ซ่ึงเปนพี่ชายในการผลักดัน
ตนเองเขาสูเวทีการเมือง โดยมีฐานเสียงหลักอยูใน 3 อําเภอ ซ่ึงยังคงสงผลสืบทอดถึงนักการเมืองรุน
ตอ ๆ มาของตระกูลนี้ ไดแก อําเภอยะหริ่ง ซ่ึงเปนบานเกิดของคนในตระกูล อําเภอปานาเระ ซ่ึงเปน
บานเกิดของยาของพระพิพิธภักดีและนายบันเทิง และอําเภอมายอ ซ่ึงพระพิพิธภักดีเคยเปนนายอําเภอ
มากอน (วัยโรจน พิพิธภักดี,สัมภาษณ  )  

 
นอกจากการพึ่งพาอาศัยบารมีของพระพิพิธภักดี ซ่ึงเปนพี่ชายแลว หนาที่การงานของบันเทิง

ก็มีผลอยางยิ่ง กอนที่จะมารับชวงทางการเมืองตอจากพี่ชาย นายบันเทิงมีตําแหนงเปนเสมียนอําเภอ
ประจําอําเภอยะหริ่ง ยอมมีโอกาสพบปะประชาชนในพื้นที่เปนจํานวนมาก และตําแหนงนี้ก็มีสวนใน
การใหความชวยเหลือแกผูคนที่มาติดตอราชการ กลายเปนบุญคุณสรางความเกรงอกเกรงใจภายใต
วัฒนธรรมแบบอุปถัมภเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน 

 
นายบันเทิงยุติบทบาททางการเมืองเนื่องจากเสียชีวิต นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ผูเปนลูกจึงสืบ

ทอดทายาททางการเมืองแทน  
 
3. นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร 
 
 หลังจากที่นายบันเทิง ผูเปนพอเสียชีวิต นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ก็รับชวงลงสมัครรับเลือกตั้ง
แทนบิดา ในป พ.ศ. 2518 โดยลงสมัครคูกับนายกําธร  ลาชโรจน ในนามพรรคชาติไทย การไดรับ
เลือกตั้งของนายทวีศักดิ์ จึงเปนผลมาจากบารมีของผูเปนพอและบารมีที่ส่ังสมมาอยางยาวนานของ
พระยาพิพิธเสนามาตยฯ ผูเปนปู  
 

นายทวีศักดิ์ ไดเปนผูแทนถึง 4  สมัย คือ ป พ.ศ. 2518 ป พ.ศ. 2519 ป พ.ศ.2522 และป พ.ศ.  
2526  หลังจากนั้นลงเลือกตั้งอีกหลายครั้งแตไมไดรับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2544 นาย
ทวีศักดิ์ ลงเลือกตั้งในนามพรรคความหวังใหม  โดยอยูในสังกัดกลุมวะดะห ซ่ึงเดิมมีเดน โตะมีนา 
เปนหัวหนากลุม แตเดนเปล่ียนแปลงชีวิตทางการเมืองจากส.ส.  หันไปลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2543 หัวหนากลุมวะดะหจึงกลายเปนวันมูหะมัดนอร  
มะทา แทน (รายละเอียดวาดวยการกอตั้งและผลงานกลุมวะดะหปรากฏในบทที่ 4)   การเขามารวม
กลุมวะดะหของนายทวีศักดิ์มาจากการทาบทามของนายวันมูหะมัดนอร มะทา ผูนําคนใหมของกลุม
วะดะห  เพื่อมาแขงขันกับนายไวโรจน พิพิธภักดี ซ่ึงมีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนอง สังกัดพรรคประชาธิปตย 
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และเคยใหความชวยเหลือทางการเมืองแกนายทวีศักดิ์นับตั้งแตเขาสูเวทีการเมืองระดับชาติคร้ังแรก 
การแขงขันในครั้งนี้ทําใหถูกเรียกขานวาเปนศึกสายเลือด (สถาบันพระปกเกลา 2545: 491) 
 

 ในขณะที่นายเดน ตองการผลักดันบุตรสาวคือ พญ. เพชรดาว โตะมีนา ลงสมัครแทน 
หลังจากที่เคยพายแพการเลือกตั้งครั้งแรกในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งครั้งที่ 2 จึงตองการให
ลงสมัครในพื้นที่ของนายเดน ที่เบนเข็มไปเปนวุฒิสมาชิก แตทางกลุมวะดะหไมสามารถทําตามได
เพราะไมรูจะอธิบายสังคมในพื้นที่ไดอยางไร  เนื่องจากที่ผานมา ทางกลุมประกาศหลักการของกลุม
มาโดยตลอดวาไมเห็นดวยกับการใหสตรีมาเปนผูแทน  
 
4. นายวัยโรจน พิพิธภักดี 

 
หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรทางดานพาณิชย จากรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย 

นายวัยโรจน กลับมาประกอบอาชีพเปนพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาปตตานี จากนั้นจึง
เร่ิมตนชีวิตทางการเมืองดวยการสรางฐานและไตเตาจากการเมืองทองถ่ิน ดํารงตําแหนงเปน
ประธานสภาจังหวัดปตตานี 4 สมัย ยาวนานถึง 16 ป ในขณะที่มีนายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ลูกของนาย
บันเทิง อับดุลบุตร ผูเปนอาเปนผูสืบทอดทางการเมืองในระดับชาติของตระกูลเมื่อนายบันเทิง 
เสียชีวิต โดยสมัครแขงขันกับทีมของนายเดน โตะมีนา  

 
อยางไรก็ตาม นายวัยโรจนไดลงสมัครส.ส. คร้ังแรกและเปนชวงเวลาสั้น ๆ ในการเลือกตั้ง

ซอมเมื่อป พ.ศ. 2526 แทนนายกําธร ลาชโรจน ที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ซ่ึงเปนนักการเมืองที่
อยูในเครือขายตระกูลอดีตเจาเมืองของตน จากนั้นก็หวนกลับไปสูเวทีการเมืองในระดับทองถ่ินอีก
คร้ัง  

 
นายวัยโรจนลงสนามการเมืองระดับชาติอยางจริงจัง เมื่อเห็นวานายทวีศักดิ์ ผูเปนญาตพิายแพ

การเลือกตั้งป พ.ศ. 2535 ในนามพรรคประชาธิปตย โดยไมสามารถเอาชนะทีมของนายเดน โตะมีนา
ได โดยไดรับการเชิญชวนจาก ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ เนื่องจากเห็นวาหากใหนายทวีศักดิ์ ลงสมัคร
อีกก็จะไมไดรับชัยชนะ ในขณะเดียวกัน ระบบการสงผูสมัครของพรรคประชาธิปตยในเขตพื้นที่
มุสลิม หากผูสมัครรายใดสอบตก พรรคก็จะเปลี่ยนแปลงตัวผูสมัคร หาผูสมัครรายใหมแทน 

 
กลยุทธการเลือกตั้งนั้น นายวัยโรจนใชวิธีเขาหาประชาชนอยางใกลชิด เพื่อทําใหประชาชน

เกิดความรูสึกวา ส.ส. หรือคนที่อาสาเปนผูนําของพวกเขารูสึกหวงใยในชีวิตความเปนอยูและพรอมที่
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จะตอนรับการมาเยี่ยมเยียนของชาวบานตลอด 24 ช่ัวโมง เดือดเนื้อรอนใจในเรื่องใดสามารถเคาะ
ประตูเรียกไดตลอดเวลา ซ่ึงลักษณะเชนนี้นายวัยโรจน เห็นวาแตกตางจาก “ส.ส. ของภาคใตตอนบน  
ตองพูดเกง ดาเกง แตเราไมตองเปนอะไรอยางนั้น ไมตองพูด เราไมเปน สังเกตดู ส.ส. ใน 3 จังหวัด
พูดไมเปน แตทําไมประชาชนนิยม เราสรางความนิยมโดยวิธีการเขาไปถึงเขา” (วัยโรจน พิพิธภักดี, 
สัมภาษณ)  

 
กํานัน ผูใหญบานเปนกลไกทางการเมืองที่สําคัญของนายวัยโรจน ซ่ึงมีความผูกพันกับ

บรรพบุรุษมาอยางยาวนานจากความเปนตระกูลเจาเมืองเกา ซ่ึงกลุมคนเหลานี้จําเปนตองปฏิสัมพันธ
กันอยางแนบแนนในการปรึกษาหารือขอราชการตาง ๆ นั่นเอง กํานัน ผูใหญบานจึงกลายเปน
หัวคะแนนหลักของตระกูลนี้มาอยางตอเนื่อง แตกตางจากตระกูลโตะมีนา คูแขง ซ่ึงฐานทางการเมือง
ที่สําคัญคือกลุมผูนําศาสนา โตะครู โตะอิหมาม โดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ปตตานี  

 
ในกลุมนักธุรกิจที่ใหการสนับสนุนนายวัยโรจน ที่สําคัญคือ นายเจริญ สุวรรณมงคล เจาของ

กลุมบริษัทปตตานีเจริญเทรดดิ้ง และกลุมอีซูซุ กรุป ดําเนินธุรกิจโรงแรมซีเอส ปตตานีและเอเยนต
รถยนตอีซูซุ ในพื้นที่ส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

 
นอกจากนั้น ในสวนของพรรคประชาธิปตยเองก็มีฐานเสียงที่หนาแนนในกลุมขาราชการ

และชาวไทยพุทธอยูแลว ดังนั้น นายวัยโรจนจึงไดเปรียบในทางการเมืองเหนือผูสมัครรายอ่ืน สวน
สาเหตุที่นายทวีศักดิ์ พายแพแมลงสมัครในนามพรรคประชาธิปตยก็ตาม เนื่องจากเปนการลงสมัคร
ในนามพรรคครั้งแรก ที่ผานมานายทวีศักดิ์เปนส.ส. ในนามพรรคการเมืองอื่นมากอน แตการเลือกตั้ง
คร้ังตอมาจะลงสมัครในนามพรรคประชาธิปตยอีก แตดวยแนวทางของพรรคประชาธิปตยที่เมื่อแพ
แลวจะหาคนอื่นมาสมัครแทนที่คิดวามีความโดดเดน และ “สดกวา” นายวัยโรจนจึงไดลงสมัครใน
นามพรรคแทน 

 
หลังจากที่นายวัยโรจนไดรับการเลือกตั้งในสังกัดกับพรรคประชาธิปตยมา 3 สมัยคือ ป พ.ศ. 

2538 ป พ.ศ. 2539  และป พ.ศ. 2544 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 เขาไดยายมา
สังกัดพรรคไทยรักไทย ในนามกลุมดารุสสลาม (เปนการรวมกลุมอยางหลวม ๆ ตางจากกลุมวะดะห) 
ไมใชกลุมวะดะห เนื่องจากเห็นวา ขอเรียกรองที่ตองการใหพรรคประชาธิปตยมีนโยบายแกไขปญหา
และยกระดับชีวิตความเปนอยูของชาวมุสลิมใหดีขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรที่ทํางานทางดานศาสนา 
กลับไมไดรับการตอบสนอง 
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“อยูกับพรรคประชาธิปตยมาหลายสมัย... ตอนเปนรัฐบาลเปาะกู (คําเรียกขานแทนตัวเองของ 
นายวัยโรจน-ผูวิจัย) บอกพรรคใหยกฐานะของมุสลิมของเราขึ้นมา เชน เพิ่มเงินเดือนอิหมาม  
ใหโอกาสอิหมามไดไปมักกะฮบาง เขาจน อิหมามจน ๆ ไมมีโอกาส ใหมีโอกาสไดไปบาง  
โดยใชงบประมาณของแผนดิน อุสตาซที่เขาสอนเด็กเล็ก ๆ ที่เขาจะปนเด็กใหเปนคนดีของ 
สังคมใหเดินในแนวทางที่ถูกตอง พอถึงเวลาพอแมก็ตองเอาเงิน 5 บาท 10 บาท เอาไปใหโตะ 
ครู...อยากใหทางพรรคนี้ตั้งงบประมาณโดยรัฐบาลใหกับพวกนี้ พวกเขาจะไดมีกําลังใจใน 
การสอนศาสนา...ก็เลยบอกพรรคไปวาชวยตรงนี้หนอย 3 ป 4 ป ขอมามันก็ไมได” (วัยโรจน  
พิพิธภักดี,สัมภาษณ)  
 
ส่ิงที่ไดกลาวมาขางตนบงชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางนักการเมืองในพื้นที่กับพรรค

การเมือง ซ่ึงเกิดความรูสึกวา ไมมีอํานาจตอรองกับพรรคในการใหพรรคกําหนดนโยบายหรือมี
แนวทางในการชวยแกไขปญหาในพื้นที่ ประเด็นนี้อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหนักการเมืองไทย
มีความจําเปนจะตองรวมกลุมกันเปนกลุมหรือมุง (Faction) เพื่อสรางอํานาจตอรองภายในพรรคก็
อาจจะเปนได ดังกรณีของนายเดน ที่สรางกลุมวะดะห ขึ้นมาเพื่อสรางอํานาจตอรองทางการเมืองกับ
พรรคการเมืองที่ตนเองเขาไปสังกัด ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในบทตอไป  

 
 

เครือขายตระกูลอดีตเจาเมือง 
 
1. นายกําธร ลาชโรจน  
  
 นายกําธรเปนชาวอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี มีความสัมพันธฉันทเครือญาติกับตระกูลพิพิธ
ภักดี โดยเปนญาติทางฝายยาของนายวัยโรจน แตนับถือศาสนาพุทธ กอนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเคย
ทํางานสังกัดกรมทางหลวง จึงมีเสนสายในวงราชการทําใหเขาวางบทบาทเปนนายหนาวิ่งเตนงานใน
หนวยงานราชการอีกดานหนึ่งดวย อีกทั้งความกวางขวางในวงราชการของเขายังเปนผลทําใหเมื่อ
ชาวบานมีปญหากับหนวยงานราชการหรือขาราชการก็มักจะมาหาเขาเพื่อทําหนาที่แกไขปญหาให  
จนทําใหชาวบานเรียกขานเขาวา “โตะนายเล็ก” ซ่ึงเปนคําเรียกขานภาษามลายูที่หมายถึง เจานาย โดย
เขามีช่ือเลนวา เล็ก  
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นอกจากบารมีที่มีกับชาวบานในฐานะที่เปนขาราชการแลว  เครือขายทางการเมืองสวนใหญ
ของเขาจะเปนนักเลง ผูกวางขวางในวงการการพนัน เชน บอนวัว บอนไกชน เพราะเปนผูที่ช่ืนชอบ
ในวงการนี้เปนทุนเดิมอยูแลว จึงรูจักมักคุนกับคนเหลานี้เปนอยางดี (นายวัยโรจน, สัมภาษณ) 
อยางไรก็ตาม นายกําธร ดํารงอาชีพเสนทางการเมืองในระยะเวลาอันสั้น เพราะตองจบชีวิตลงอยาง
กะทันหันจากการถูกฆาตกรรม ซ่ึงเกี่ยวพันกับวงการพนัน 

 
 

ตระกูลนักการศาสนา 
 
1. นายอามีน  โตะมีนา  

 
หะยีอามีน หรือนายอามีน เปนบุตรชายของหะยีสุหลง และเปนพี่ชายของเดน โตะมีนา ลง

สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2500 และชนะเลือกตั้ง และเลือกตั้งครั้งที่ 2 ใน
เดือนธันวาคม ปเดียวกัน อามีนลงสมัครในนามอิสระไมสังกัดพรรคคูกับนายแพทยเจริญ สืบแสง  

 
ฐานทางการเมืองของนายอามีน  นอกเหนือจากบารมีของผู เปนบิดาแลว  ยังมาจาก

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี โดยเฉพาะเขาดํารงตําแหนงเปนประธานดวย แมไดรับ
การเลือกตั้งแลว เขาก็ยังคงดํารงตําแหนงนี้อยู เพราะกอนการมีพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนา
อิสลาม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดดํารงตําแหนงตลอดชีพ ไมมีการกําหนดวาระ 
การครองตําแหนงเปนผูนําในคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจึงมีอิทธิพลสูงยิ่ง และตระกูลโตะมี
นา ครองตําแหนงผูนําในคณะกรรมการอิสลามนี้มาอยางยาวนาน จนกลายเปนฐานทางการเมืองหลัก
ที่สําคัญยิ่ง การประชุมหารือเพื่อกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองในดานตาง ๆ มักใช
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนสถานที่ในการพบปะ  

 
ในชวงเวลานั้น นายอามีน ไดจัดพิมพหนังสือที่บิดาเขียนขึ้นระหวางถูกจองจําอยูในเรือนจํา

ในภาษามาเลย ช่ือ Gugusan Chahaya Keselamatan ซ่ึงแปลวา รวมแสงแหงสันติ    เปนหนังสือขอพร
จากพระผูเปนเจา หากปฏิบัติตามหนังสือเลมนี้จะปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง แตในสายตาของ
เจาหนาที่ของรัฐมองวา หนังสือเลมนี้เปนการกลาวถึงความทรงจําในการตอสูเพื่อเอกราช ตลอดจน
ความรวมมือในหมูชาวมลายูดวยกัน หนังสือที่จัดพิมพทั้งหมดจึงถูกทางการยึดและนําไปเผาทําลาย 
พรอมทั้งนายอามีน ถูกจับกุมตัวในขอหากบฏแบงแยกดินแดน โดยทางราชการระบุวา       นายอามีน 
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เผยแพรและชักชวนใหชาวมุสลิมรําลึกถึงความเปนมาในประวัติศาสตร ดินแดน เชื้อชาติ ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกตางจากดินแดนไทยโดยสวนใหญ  

 
หลังจากทางการปลอยตัว นายอามีนก็เดินทางไปใชชีวิตที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อ

ความปลอดภัย แตก็ยังคงเปนที่จับตาของทางการอยูเสมอเมื่อเกิดเหตุการณความวุนวายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และมองวานายอามีน เปนผูอยู เบื้องหลังเหตุการณโดยเชื่อวาเขาเปนประธาน
ขบวนการพูโล (สาธิต วินุราช 2537: 197-198) ปจจุบันนายอามีน ไดเสียชีวิตแลวและไดฝงศพไวที่
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 

 
2. นายเดน โตะมีนา  
 
 นายเดน โตะมีนา เปนบุตรชายคนที่ 3 ของหะยีสุหลง และเปนนองชายของนายอามีน เร่ิมตน
ชีวิตทางการเมืองดวยการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2500 ที่
กรุงเทพมหานครในนามกลุมประชาสันติภูมิ ซ่ึงเปนการรวมตัวของกลุมชาวมุสลิมในกรุงเทพฯ 
ในขณะที่กําลังศึกษาอยูที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตไมไดรับการเลือกตั้ง เพราะ
แขงกับนายควง อภัยวงศ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ทั้ง ๆ ที่มีคะแนนถึง 9,000 คะแนน เมื่อเทียบกับ
เขตเลือกตั้งอื่น ๆ แลวคะแนนระดับนี้จะไดรับการเลือกตั้ง แตนายควงไดคะแนนสูงถึง 90,000 
คะแนน (เดน โตะมีนา, สัมภาษณ)  
 
 อยางไรก็ตาม ชีวิตทางการเมืองของนายเดนที่ถือวาเริ่มตนอยางจริงจังเกิดขึ้นที่บานเกิดคือ 
จังหวัดปตตานี ในป พ.ศ. 2511 ในระดับทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล 2 สมัย
ติดตอกัน ตอจากนั้นไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) การเลนการเมือง
ทองถ่ินจึงทําใหนายเดน มีความสัมพันธแนบแนนกับนักการเมืองทองถ่ิน ซ่ึงมีผลตอนายเดน เมื่อเขา
สูเวทีการเมืองระดับชาติ  
 
 นายเดน ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติที่บานเกิดในป พ.ศ. 2518 ซ่ึงปตตานีมีส.ส. เพิ่ม
เปน 3 คน ในขณะเดียวกันก็เปนจุดเริ่มตนทางการเมืองของนายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ทายาทของนาย
บันเทิง อับดุลบุตร ตระกูลคูแขงทางการเมืองกับนายเดน โตะมีนา ดวย นายทวีศักดิ์ ลงสมัครคูกับนาย
กําธร ลาชโรจน ในนามพรรคชาติไทย และชนะเลือกตั้ง ขณะที่นายเดน ลงสมัครคูกับนายสุดิน ภู
ยุทธนานนท ในนามพรรคเกษตรสังคม ที่มีนายสวัสดิ์ คําประกอบ เปนหัวหนาพรรค นายสุดิน ไดที่ 3 
ไดเปน ส.ส. ขณะที่นายเดนไดที่ 4 จึงสอบตก  
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 อนึ่งในป พ.ศ. 2518 นี้ ไดเกิดเหตุการณทหารนาวิกโยธินฆาประชาชนที่บริเวณสะพานกอตอ 
ซ่ึงเปนสะพานเชื่อมระหวางปตตานีกับนราธิวาส แลวโยนศพลงในแมน้ํา จนนําไปสูเหตุการณ
เดินขบวนของประชาชนครั้งใหญในจังหวัดปตตานี เหตุการณคร้ังนั้นมีผลตอคะแนนความนิยมของ
เดน สูงขึ้น โดยใชฐานของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ซ่ึงถูกใชเปนศูนยประสานงาน
เรียกรองความเปนธรรมใหกับผูเสียชีวิต  
 
 ในขณะเดียวกันเหตุการณในครั้งนั้นสะทอนใหเห็นถึงกระแสการปฏิเสธรัฐบาล ซ่ึงนําโดยม.
ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคกิจสังคม สงผลทําใหคะแนนความนิยมตกต่ํา
ลงเปนอยางมาก ในขณะที่พรรคประชาธิปตยซ่ึงเปนฝายคานไดรับความนิยมสูงขึ้น จนสงผลให 
นายเดน ประสบความสําเร็จทางการเมืองไดเปนผูแทนราษฎรครั้งแรกในชีวิตในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
4 เมษายน พ.ศ. 2519 ในนามพรรคประชาธิปตย พรอมกับผูสมัครในทีมอีก 2 คน คือ สุดิน  
ภูยุทธานนทและสุรพงษ ราชมุกดา  
 
 "ชวงนั้นพรรคประชาธิปตยมีบทบาทมากในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยในป 2519  

พรรคประชาธิปตย ได ส.ส.มาทั้งหมด 4 จังหวัด ปตตานี 3 คน นราธิวาส 2 คน ยะลา 1 คน  
สตูล 1 คน ซ่ึงในชวงนั้นคุณวีระ (มุสิกพงศ) ไดเชิญผมเขาพรรคประชาธิปตยคร้ังแรก ก็ได  
ส.ส.มาทั้งหมด” (มติชน 15 ม.ค. 2549 : 11) 
 
เชนเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ที่ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย

ชนะเลือกตั้งอยางทวมทนจากการปฏิเสธพรรครัฐบาลคือ พรรคไทยรักไทย ของประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากเห็นวา นโยบายและแนวทางในการแกไขปญหาของรัฐบาลมีผลตอเหตุการณความรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

 
แมวา เดน เพิ่งไดเปนส.ส. สมัยแรก แตดวยความที่ ส.ส. ในทีมทั้งหมดประสบความสําเร็จ

ไดรับการเลือกตั้ง เดนจึงไดรับการตอบแทนดวยการไดรับเลือกจากพรรคใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่มีพลเอกทวิช เสนียวงศ ณ อยุธยา เปนรัฐมนตรี (สาธิต วินุราช 
2537: 200) 

 
ตามที่ไดกลาวถึงประวัติของตระกูลโตะมีนา มาตั้งแตตน ฐานทางการเมืองของนายเดนจึง

เปนนักการศาสนา หรือบรรดาโตะครู โตะอีหมาม ในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลาม
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ประจําจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในดานตาง ๆ ใน
จังหวัด สงผลทําใหเปนองคกรที่มีบทบาท อํานาจและอิทธิพลสูงตอชาวมุสลิมในพื้นที่ ในขณะที่บุคล
ที่อยูในกลไกรัฐเชน กํานัน ผูใหญบาน ไมใหการสนับสนุนนายเดน    สวนหนึ่งเปนผลมาจากความ
หวาดระแวงของเจาหนาที่รัฐที่มีตอผูคนในตระกูลนี้      นับตั้งแตการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
หะยีสุหลง  ผูเปนบิดา และอีกสวนหนึ่งมาจากการที่กลไกรัฐใหการสนับสนุนตระกูลอับดุลบุตรและ
ตระกูลพิพิธภักดี ซ่ึงเปนตระกูลที่เปนสวนหนึ่งของกลไกรัฐไทยมาตลอดนับตั้งแตรุนบรรพบุรุษ  

 
ในสวนของความสัมพันธกับนักการเมืองในระดับทองถ่ิน นายเดน มีความสัมพันธกับกลุม

สมาชิกสภาเทศบาล    เชน  ในชวงประมาณป พ.ศ. 2520 - 2530    มีความสัมพันธใกลชิดกับตระกูล
โกวิทยา ผานนางสาวสายไหม โกวิทยา ซ่ึงเปนนายกเทศมนตรีเมืองปตตานี ในฐานะที่เกื้อกูล
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน โดยนายเดน เคยใหการสนับสนุนมาตั้งแตสมัยนายเติมศักดิ์ โกวิทยา เปน
นายกเทศมนตรี  

 
นางสาวสายไหม มาจากตระกูลธุรกิจกลุมบริษัทพิธาน จํากัด ซ่ึงมีธุรกิจสัมปทานรถเมลใน

จังหวัดปตตานีและยะลา และเอเยนตของบริษัทเชลล (ประเทศไทย) จํากัด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต สืบเชื้อสายมาจากกลุมตระกูลคณานุรักษ ซ่ึงผูกขาดอํานาจในทางการเมืองระดับเทศบาลมา
โดยตลอด กลุมนี้เปนตระกูลเกาของปตตานี บรรพบุรุษเดิมเคยเปนหัวหนาคนจีนในเขตเจ็ดหัวเมือง 
และไดบรรดาศักดิ์เปนหลวงจีนคณานุรักษ กลุมนี้มีระบบครือญาติผูกแนนกับกลุมธุรกิจใหญของ
จังหวัดคือ ตระกูลวัฒนายากร ซ่ึงเคยเปนเจาของสัมปทานไฟฟาของเมือง เคยควบคุมกิจการธนาคาร
นครหลวงไทย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต กิจการโรงน้ําแข็ง กิจการเหมืองแร และธุรกิจ
ผูกขาดอื่น ๆ เชน เหลา บุหร่ี  

 
บทบาททางการเมืองของนายเดน จะกลาวถึงเพิ่มเติมอีกครั้งในบทที่ 4 ซ่ึงเขาทําหนาที่เปน

ผูนําในการรวมกลุม ส.ส. ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อสรางอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองที่
กลุมจะเขาไปสังกัดทั้งในดานตําแหนงทางการเมืองที่สมาชิกกลุมจะไดรับ และการผลักดัน
แนวนโยบาย แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่   
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เครือขายตระกูลโตะมีนา  

 
1. นายแพทยเจริญ สืบแสง  

นายแพทยเจริญ สืบแสง หรือ ขุนเจริญวรเวช เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี เปนบุตรคนที่ 2 ของขุนวรเวชวิชกิจ (ซุย สืบแสง) กับนางอุน สืบแสง ซ่ึงบิดาได
เดินทางมาเปนแพทยที่มณฑลปตตานี ตั้งแต พ.ศ. 2443 มีพี่นองทั้งหมด 9 คน   

นายเจริญ สืบแสง สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประโยคครูมูลจากโรงเรียนประจํามณฑลปตตานี 
(โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในปจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2460 แลวไปศึกษาตอที่กรุงเทพฯ สําเร็จแพทยศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2466 เปนแพทยเหมือนบิดาและพี่ชาย 

นายแพทยเจริญ สืบแสง รับราชการในกรมสาธารณสุข เปนแพทยสํารองอยูปกวาๆ จึงได
บรรจุเปนแพทยหลวงประจําจังหวัดปตตานี เมื่อ พ.ศ. 2468  จนถึง พ.ศ. 2473 ก็ไดยายไปรับตําแหนง
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และในปเดียวกันนี้เองก็ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน "ขุนเจริญวร
เวช" ใน พ.ศ. 2477 ตองยายไปประจํากรมสาธารณสุข และไดยายกลับปตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2479 และไดเขาสูเวทีการเมืองตั้งแตนั้นมา  

โดยในป พ.ศ. 2479ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปตตานี และในป พ.ศ. 
2483-2489 ไดรับเลือกตั้งใหเปนนายกเทศมนตรีเมืองปตตานี หลังจากนั้นไดลงสมัครรับเลือกตั้งและ
ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปตตานี ซ่ึงในสมัยนั้นมีไดเพียง ๑ คนเทานั้น นายแพทยเจริญ 
สืบแสงเปนคูแขงคนสําคัญของพระพิพิธภักดี โดยไดรับการสนับสนุนจากหะยีสุหลง โตะมีนา ใน
ฐานะเพื่อนสนิท (วัยโรจน พิพิธภักดี, สัมภาษณ ) 

การเมืองในชวงนั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารและยุบสภากันบอยๆ และมีการเลือกตั้งใหมถึง 4
คร้ังในชวงระยะเวลาเพียง 3 ปกวา จากวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 และ
ทุกครั้ง ขุนเจริญวรเวชก็ไดรับการเลือกตั้งเชนกัน ในป พ.ศ. 2492 ขุนเจริญวรเวช ไดเขารวมกับคณะ
บุคคลกอตั้งขบวนการสันติภาพ โดยไดรับเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการฯ และถูกจับในฐานะ 
"ขบถสันติภาพ" ดวยขอหามีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต ถูกคุมขังนานถึง 5 ป ไดรับการนิรโทษ
กรรม เมื่อ  พ.ศ.  2500                                                         
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เมื่อพนโทษแลวก็ไดลงสมัครและไดรับการเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
ปตตานีอีก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 (ป 2500 มีการเลือกตั้ง 2 คร้ัง เลือกตั้งครั้งแรกเดือน
กุมภาพันธ ถูกเรียกขานวาเปนการเลือกตั้งสกปรกเพราะมีการโกงเลือกตั้งอยางมโหฬาร)  แตก็มีการ
ยุบสภาฯ อีกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2501 คราวนี้ขุนเจริญวรเวชถูกคณะปฏิวัติจับกุมอีกในขอหา
เดียวกัน ถูกคุมขังอีก 5 ป จนไดรับอิสรภาพใน พ.ศ. 2506 และไดลงสมัครเปนสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปตตานี และไดดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลเมืองปตตานีติดตอกันตั้งแต พ.ศ. 2506 จนถึง
วาระสุดทายของชีวิตใน ป พ.ศ. 2512  (มัลลิกา คณานุรักษ, 2545 ) 

2. นายวิไล เบญจลักษณ  
 
นายวิไล เบญจลักษณ หรือที่ชาวบานเรียกขานดวยความยกยองนับถือวา “โตะแวแหละ” เปน

นักการเมืองรวมสมัยกับนายบันเทิง อับดุลบุตร ซ่ึงจัดวาเปนนักการเมืองในยุคแรก ๆ ของปตตานีหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  กอนที่จะมาเปนนักการเมืองของปตตานี นายวิไล เปนส.ส. ยะลามา
กอนถึง 2 สมัยและเปนส.ส. ปตตานี 1 สมัย 

 
นายวิไล เปนลูกชาวบานสามัญชนคนธรรมดา แตสามารถผลักดันตนเองกลายเปนนักการ 

เมืองได เนื่องจากประกอบอาชีพเปนผูประกอบการกิจการฮัจย หรือที่เรียกกันดวยภาษาชาวบานวา
เปน “โตะแซะห” ทําหนาที่นําชาวไทยมุสลิมไปแสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จน
กลายเปนที่รูจักมักคุนของคนโดยทั่วไปไมเพียงจังหวัดปตตานีเทานั้น    แตยังกระจายไปยังจังหวัด
ตาง ๆ ทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในแงที่เปนโตะแซะหคนแรกที่สามารถนําผูแสวงบุญ
เดินทางดวยเครื่องบินแทนที่จะเปนเรือเดินสมุทร ซ่ึงเปนยานพาหนะปกติที่ใชเดินทางไปเมกกะในยุค
สมัยนั้น  

 
นอกจากการเปนโตะแซะหแลว นายวิไล ยังมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว ซ่ึงสามารถนําไปใช

ในการสรางความรูจักใหเปนที่แพรหลายแกคนทั่วไปคือ การเปนนักกอรี หรือผูมีความสามารถอาน
คัมภีรอัล-กุรอาน ดวยสําเนียงที่ไพเราะ สะกดผูที่ไดฟง ดังนั้น เมื่อมีงานบุญ หรือประเพณีตาง ๆ    
นายวิไล ก็มักจะไดรับเชิญจากเจาภาพใหเปนผูอานคัมภีรอัล-กุรอานเพื่อเปดงานอยูเสมอ ถือเปนการ
หาเสียงโดยธรรมชาติที่ไดผลเปนอยางดียิ่ง  

 
 บทบาททางการเมืองของนายวิไลไมคอยเปนที่พอใจของขาราชการในพื้นที่มากนัก เนื่องจาก
คอยทําหนาที่เปนปากเสียงและใหความชวยเหลือแกประชาชนที่มีปญหากับเจาหนาที่ของรัฐ โดยไมมี
การประนีประนอม เนนความถูกตอง คํานึงถึงขอกฎหมายเปนหลัก จึงกลายเปนนักตอสูในสายตาของ
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ประชาชน แตในสายตาของเจาหนาที่ของรัฐเขาถูกมองวา เปนผูคอยขัดขวางการทํางานของขาราชการ 
นายวิไลจึงเขากันไดกับคนในตระกูลนักการศาสนา อยางหะยีสุหลง โตะมีนา หรือนายอามนี โตะมนีา 
ในขณะที่อยูฝายตรงขามกับตระกูลอดีตเจาเมืองอยางคุณบันเทิง อับดุลบุตร ซ่ึงไดรับการสนับสนุน
จากกลไกของรัฐ  

 
เครือญาติของวิไลในปจจุบันครองอํานาจในทางการเมืองระดับทองถ่ินหลายคน เชน  

นายแวซอเฮาะ เบญจลักษณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปตตานี (ปจจุบันเสียชีวิตแลว)  
นายอรุณ เบญจลักษณ ลูกชายของนายแวซอเฮาะ ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดปตตานี นายสมมติ เบญจลักษณ ผูมีศักดิ์เปนหลาน เปนอดีตผูสมัคร ส.ส. ปตตานี หลาย
สมัย เปนตน  
 
3. สุดิน ภูยุทธานนท 
 

นายสุดิน เร่ิมชีวิตนักการเมือง ไดเปน ส.ส. คร้ังแรกในป พ.ศ. 2518 เขาเปนลูกชาวบานจาก
ตําบลปูยุด อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี กอนหนาที่จะหันเหชีวิตสูเสนทางการเมืองนั้น ตระกูลของเขา
ไมมีใครเคยคลุกคลีในวงการเมืองมากอนไมวาระดับไหนก็ตาม แตแรงจูงใจทางการเมืองมาจากการที่
ไดมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว าคนจํ านวนมากในพื้นที่ ในยุคสมัยนั้น  เพราะไดไปศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันในชวงที่เปนนักศึกษาไดเห็นถึงความลําบากของ
ชาวมุสลิมในพื้นที่ ซ่ึงเดินทางไปทําพิธีฮัจย ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงตองเดินทางโดย
เรือโดยสารที่กรุงเทพฯ  

 
“ผมเห็นความลําบากของพวกเรา ผมไปชวยพาพี่นองเราที่จะเดินทางไปเมกกะ จะเปนใครก็ 
แลวแต ผมชวยถึงขนาดวาพอไปทางรถไฟผมก็ไปรับที่สถานี ชวยยกของ ชวยทุกอยางให 
ความสะดวกกับพี่นองเรา จนกระทั่งไปถึงที่พัก ในเรื่องทั้งหมดที่ผมทําอยางนี้มักเกิดทุกป ที่ 
ทําไปไมไดคิดวาสูการเลนการเมือง ดวยจิตสํานึก ดวยความเห็นความเดือดรอนของพี่นองเรา  
ผมก็ไปชวยเทาที่จะชวยได” (สุดิน ภูยุทธนานนท, สัมภาษณ)  

 
 ผลจากการที่คอยใหความชวยเหลือแกชาวบานในพื้นที่   ซ่ึงจะเดินทางตอไปยังนครเมกกะ
ทุก ๆ ป นับตั้งแตยังเปนนักศึกษา  จนกระทั่งถึงทํางานเปนขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทําใหมีการบอกกลาวตอ ๆ กันไป ถึงความมีน้ําใจของเด็กหนุม จนบางคนเขาใจ
ผิดคิดวาเปน ส.ส.  
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 “ เราก็ไมไดเปนผูแทน ไปทุกวันมีการพูดปากตอปาก ก็มีคนพูดวา ผูแทนมีไมมาดูแล แตเรา 

ไมไดเปนอะไรเลยกลับไปดูแลทุกวัน เขาดูความเปรียบเทียบถึงความจริงใจของเราเปน 
อยางไร บางคนพูดเราก็มาคิดเอะจะเลนการเมืองไดยังไง เราไมใชคนร่ํารวย พอแมเราไมใช 
คนมีอิทธิพล คนไมรูจัก เวลานั้นผมทํางานอยูฝายนโยบายและแผน...ไปบอกอธิบดีตําแหนง 
อยามอบใหใคร ผมจะลาออกไปสมัครผูแทน ถาเกิดพลาดขึ้นมาผมจะมารับราชการใหม นี่ 
คือจุดเริ่มตน มีแรงจูงใจที่พี่นองประชาชนใหลงเลนการเมือง” (สุดิน ภูยุทธนานนท, 
สัมภาษณ) 
 
นายสุดิน ประสบความสําเร็จทางการเมืองตั้งแตการเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2518  ความสําเร็จทาง

การเมืองของเขามาจากการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการกิจการฮัจยและผูที่เดินทางไปทําฮัจย 
ซ่ึงในยุคสมัยนั้น ผูที่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไดสวนใหญจะเปนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกจิ
และสังคมในพื้นที่ เชน โตะครู โตะอีหมาม ผูนําชุมชน พอคา คนเหลานี้เมื่อกลับมาสูภูมิลําเนาก็จะ
บอกกลาวแกญาติพี่นอง คนใกลชิด และชาวบานที่มาเยี่ยมเยียนวา นายสุดิน เปนผูมีบุญคุณ คอยให
การชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในดานตาง  ๆ เพราะการเดินทางไปนครเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียในอดีตเปนไปดวยความลําบาก เนื่องจากตองนั่งรถไฟจากภูมิลําเนาไปกรุงเทพ และ
ตองพักอาศัยในมัสยิดเปนสัปดาหเพื่อรอลงเรือเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง  

 
ฐานเสียงของนายสุดิน จึงเปนฐานเสียงโดยธรรมชาติแตไมมั่นคง เพราะเมื่อสภาพการ

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยเปลี่ยนแปลงไป คนรุนตอมาที่ไดรับการบอกกลาววาการเดินทางเปนไป
ดวยความลําบากยุงยาก เมื่อมาสัมผัสดวยตนเองกลับไมเปนไปตามที่ไดรับการบอกเลาเชนเดิม เชน ผู
ประกอบกิจการฮัจยมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยไดไมจําเปนตองใชลาม 
อยางที่นายสุดินเคยเปนผูทําหนาที่นี้อีกตอไป อีกทั้งรัฐบาลยังเขามาชวยเหลือในการอํานวยความ
สะดวกมากขึ้น ส่ิงที่เกิดขึ้นนี้จึงสงผลกระทบตอสุดิน ไมสามารถจะใชเร่ืองนี้เปนจุดขายไดอีกตอไป  
 
4. นายสุรพงษ ราชมุกดา  
 
 นายสุรพงษ ราชมุกดา เปนส.ส. ปตตานี ในป พ.ศ. 2519 ในนามพรรคประชาธิปตย พรอมกับ 
นายเดน โตะมีนาและนายสุดิน ภูยุทธนานนท เพียงแคสมัยเดียวในชวงที่พรรคประชาธิปตยไดรับ
ความนิยมสูงในพื้นที่ จากนั้นเขาสมัครรับเลือกตั้งอีกหลายครั้งแตก็สอบตกมาโดยตลอด อาชีพเดิม
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กอนสมัคร ส.ส. เปนลูกจางคุมงานกอสรางถนน ซ่ึงบริษัทฮุนได ของเกาหลีไดรับสัมปทานสรางถนน
หลายสายทั่วประเทศ  

อยางไรก็ตาม ช่ือเสียงของนายสุรพงษ ที่ติดหูประชาชนจนไดรับการเลือกตั้งเปนส.ส. มาจาก
อาชีพที่ทําตอจากการเลิกเปนลูกจางคุมงานกอสรางถนน คือ การเปนผูจัดมวย หรือโปรโมเตอรจัด
มวย ซ่ึงตองตระเวนไปยังที่ตาง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด ในขณะเดียวกันกอนลงสมัคร ส.ส.  เขาเคยเปน
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) มากอน จึงถือวาเขาไตเตาจากการเมืองทองถ่ินสูการเมืองระดับชาติไมตาง
จากส.ส. อีกหลาย ๆ คน  
  
 นายสุรพงษไดเปน ส.ส. เพียงสมัยเดียว ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นการเลือกตั้ง
คร้ังตอ ๆ มา เขาสอบตกมาโดยตลอด ในทรรศนะของนายสุรพงษ เขาเห็นวาเนื่องมาจากเงื่อนไขทาง
การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปกลาวคือ นับตั้งแตการเลือกตั้งป พ.ศ. 2522 การเมืองไทยก็เขาสูสภาพที่
เรียกวา ธนาธิปไตย (Money Politics)  
 
 “ตั้งแต ป 2522 เงินเปนปจจัยสําคัญมาก แมวารูจักคนเยอะก็ตาม แมวาจะไปสรางความดี
อะไรก็แลว แตพอถึงเวลาเลือกตั้งก็ตองใชเงิน ...นายทุนหรือสปอนเซอร อะไรก็แลวแต ทีมพรรค
ประชาธิปตยสมัยที่ผมเปนผูสมัครเลือกตั้ง ป 2519 ไมมีแนนอน อยางที่เลาวา ผมหมด 40,000 กวา
บาทเทานั้น โดยไมตองใชฐานการเมืองแตดวยความรูจักผม สวนองคกรศาสนา ผูนําศาสนา โตะครู
นั้น เมื่อเราเขาถึงประชาชน เขาก็เขามาเพราะเขารูจัก บอกตรง ๆ วา หนึ่ง ทีมของผมในนาม 3 คนคือ 
ผม คุณเดน คุณสุดิน เปนที่รูจักอยูแลว สอง เมื่อคนรูจักอยูแลว พรรคผลักดันอีกทีหนึ่ง ครับตรงนั้น
เขานิยมพรรคประชาธิปตยแขงกับพรรคกิจสังคมสมัยนั้น” (สุรพงษ ราชมุกดา,สัมภาษณ)  
 
 หลังจากพายแพการเลือกตั้งระดับชาติ นายสุรพงษก็หันมาเอาดีกับการเมืองทองถ่ินเปน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปตตานี ติดตอกันถึง 5 สมัย จนกระทั่งถึงปจจุบัน  
 
สรุป 
 
 ในยุคแรกนี้การเมืองของจังหวัดปตตานีเปนการแขงขันของบุคคลในวงตระกูลอดีตเจาเมือง
กับตระกูลนักการศาสนา แมกระทั่งคนที่ไมไดเกี่ยวดองกันโดยตรงกับคนใน 2 ตระกูลนี้ แตเมื่อเขาสู
เวทีการเมืองแลวก็เขามาสังกัดหรือเปนเครือขายของคน 2 ตระกูลนี้ไปโดยปริยายหากตองการประสบ
ความสําเร็จในทางการเมือง สภาพที่เกิดขึ้นเชนนี้เปนผลมาจากบริบทเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ที่ทําใหบุคคลจาก 2 ตระกูลสามารถกุมอํานาจทางการเมืองไดคือ ตระกูลอดีตเจาเมือง 
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ซ่ึงเกี่ยวของกับกลไกรัฐไทยมาอยางยาวนานตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีบทบาทและ
อํานาจในทางสังคมและเศรษฐกิจในการใหความชวยเหลืออุปถัมภค้ําจุนประชาชนในพื้นที่ 
โดยเฉพาะปตตานีเปนจังหวัดที่มีความแตกตางทางดานภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีจาก
พื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ ประชาชนจึงมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลใน
ตระกูลนี้ในการปฏิสัมพันธกับรัฐไทย ในขณะเดียวกันตระกูลนี้ยังใชกลไกของรัฐ ซ่ึงเปนที่ยําเกรง
ของประชาชนทั่วไปเปนฐานในทางการเมืองอีกดวย 
 
 สวนตระกูลนักการศาสนานั้น นอกเหนือจากบทบาทและอํานาจในดานการใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ช้ีขาดปญหาทางศาสนา และเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึง
เปนความจําเปนในการดํารงชีวิตของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่แลว ตระกูลนักการศาสนานี้ยังมีประวัติ
เปนที่รับรูของคนทั่วไปอยางแพรหลายในดานของการเปนนักตอสูเรียกรองความเปนธรรมใหกับชาว
ไทยมุสลิมในพื้นที่จนกระทั่งตองจบชีวิตของตนเองอยางเปนปริศนา  
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บทที่ 4 
 
ยุคที่สอง : กําเนิดกลุมการเมือง: กลไกของการสรางอํานาจตอรอง (2529-2547) 

 
 
หลังจากที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญจากภาคเกษตรมาเปนการให

ความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมโดยเนนยุทธศาสตรการเติบโตจากอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
(export-led growth strategy) แทนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา (import-
substitution industry) นับตั้งแตป พ.ศ. 2523 ภายใตรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตนมา 
(Suchit Bunbongkarn, 1999: 55; Macdonald, 1998: 689) เศรษฐกิจไทยโดยเฉลี่ยเติบโตขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2529 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยูในระดับรอยละ 5.5 และกาวกระโดดในป พ.ศ. 
2530 เปนรอยละ 9.5 และเติบโตกลายเปนเลข 2 หลัก (double-digit) ในระหวางป พ.ศ. 2531-2533 
เฉลี่ยรอยละ 12.2 แมวาจะชะลอตัวลงในชวงระหวางป พ.ศ. 2534-2538 ในระดับเฉลี่ยรอยละ 8.6 ก็
ตาม แตก็ยังถือวาอยูในอัตราที่เติบโตอยางตอเนื่อง (บริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชยจํากัด, 2541: 1)  

 
ผลพวงของการพัฒนาประเทศในระยะเวลาดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย รวมถึงจังหวัดปตตานีดวย ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดสงผล
กระทบตอวงการเมือง ทําใหเกิดบุคคลกลุมใหมเขามามีสวนในทางการเมือง การผูกขาดทางการเมือง
ในยุคแรกระหวางกลุมอดีตเจาเมืองกับทายาทของนักการศาสนาผูมีช่ือเสียงเริ่มลดนอยลง 

 
ในขณะเดียวกัน กลุมผูมีอํานาจเดิมก็มีการปรับตัวเพื่อกระชับอํานาจของตนใหมากยิ่งขึ้น 

นอกเหนือไปจากนั้นยังเปนการขีดวงใหคนกลุมใหมที่หวังจะเขามาสูเวทีการเมืองตองหันเขามาสังกัด
กลุมการเมืองที่ตนเองจัดตั้ง หากตองการประสบความสําเร็จทางการเมืองไดอยางงายดายมากยิ่งขึ้น  
 
 นอกจากปจจัยที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีปจจัยที่สําคัญก็คือ การดําเนินการทางการเมือง
ในชวงกอนหนานั้น ส.ส.ในพื้นที่ยังไมสามารถสรางอํานาจตอรองทางการเมืองภายในพรรคที่ตน
สังกัด โดยเฉพาะ ส.ส. ที่มีความสัมพันธชอบพอกันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงสังกัดพรรค
การเมืองตางพรรค ไมไดสังกัดพรรคเดียวกัน และกอนหนานั้น นายเดน โตะมีนา นักการเมืองคน
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สําคัญของจังหวัดปตตานี ผูเปนหัวเร่ียวหัวแรงคนสําคัญในการรวมกลุมยังคงฝงใจกับบทเรียน
ทางการเมืองที่ไดรับจากพรรคประชาธิปตย ทั้ง ๆ ที่ใหคํามั่นสัญญาอยางดีวา ส.ส. ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตจะไดโควตารัฐมนตรีหากประสบผลสําเร็จในทางการเมือง 
 

"ชวงนั้นพรรคประชาธิปตยมีบทบาทมากในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยในป 2519  
พรรคประชาธิปตย ได ส.ส.มาทั้งหมด 4 จังหวัด ปตตานี 3 คน นราธิวาส 2 คน ยะลา 1 คน  
สตูล 1 คน ซ่ึงในชวงนั้นคุณวีระ (มุสิกพงศ) ไดเชิญผมเขาพรรคประชาธิปตยคร้ังแรก ก็ได  
ส.ส.มาทั้งหมด ซ่ึงพรรคประชาธิปตยบอกวา ถาได ส.ส.มาทั้งหมดจะใหประชาชนเลือกคนที่ 
จะมาเปนรัฐมนตรี ที่ประชุมก็ลงมติโหวตใหผม ตอนนั้นสื่อทุกฉบับพาดหัววา เปนการโหวต 
ในตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตหลังจากนั้นอาทิตยเดียวกลับ 
เปลี่ยนไป ผมเลยมองวาพรรคประชาธิปตยกําลังเลนตลกแลวคือ พรรคไมเอารายชื่อผมที่ 
เสนอเปนรัฐมนตรีแตพรรคจะเลือกเอง สุดทายพรรคประชาธิปตยไดเลือก "สิดดิก ซารีฟ"  
นาชายของอารีเพ็ญ อุตรสินธุ เปน รมช.ศึกษาธิการแทน” ( มติชน 15 ม.ค. 2549 : 11) 
    
เหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สงผลกระทบตอการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2522 เมื่อประชาชน

รวมกันปฏิเสธผูสมัครของพรรคประชาธิปตยทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  มีเพียงนายเดน 
คนเดียวที่ชนะเลือกตั้ง นายเดนกลาวถึงเรื่องนี้วา  

 
"ทุกคนที่สอบไดเมื่อป 2519 สอบตกหมด ยกเวนผมคนเดียว เพราะเขามองวาพรรค

ประชาธิปตยไมรักษาคําพูด จึงเกลียดพรรคประชาธิปตยมากตอนนั้น” (มติชน 15 ม.ค. 2549:11) 
 
 ในชวงเวลานี้จึงเกิดการรวมกลุมทางการเมืองขึ้นกลุมหนึ่งมีช่ือวา กลุมวะดะห  มีนายเดน 
โตะมีนา เปนแกนนําของกลุม หลังจากกลุมวะดะหประสบความสําเร็จทางการเมืองทั้งในระดับพื้นที่
และเปนที่รูจักในระดับชาติ พรรคประชาธิปตย ซ่ึงเปนคูแขงทางการเมืองที่สําคัญของกลุมวะดะห  
ในพื้นที่ไดจัดตั้งกลุมเชนเดียวกันคือ กลุมญามาอะฮอุลามะอ ปตตานีดารุสสลาม แตมีเปาหมายทาง
การเมืองที่แตกตางกัน กลุมวะดะหนั้นกอตั้งขึ้นเพื่อสรางอํานาจตอรองทางการเมืองกับพรรคการเมือง
ที่กลุมเขาไปสังกัด สวนกลุมญามาอะฮอุลามะอ ปตตานีดารุสสลาม หวังเปนเพียงเครื่องมือหรือเปน
กลยุทธใหมในการเอาชนะทางการเมืองกับกลุมวะดะหเทานั้น ไมไดรวมกลุมเพื่อตอรองอํานาจ
ภายในพรรคแตอยางใด รายละเอียดของทั้ง 2 กลุมมีดังนี้  
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กลุมวะดะห  
 

เมื่อสภาพการณเปนเชนที่กลาวมา ในระยะเวลาตอมาจึงมีความพยายามรวมกลุมของ ส.ส.
มุสลิม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมา นอกจากเพื่อกระชับ รักษาอํานาจเดิมของกลุมหรือเครือขาย
เดิมของตน จํากัดวงผูที่จะเขามาแขงขันกับตนเองและเครือขายตามที่ไดกลาวมาแลว ยังมีเปาหมายเพือ่
สรางอํานาจตอรองทางการเมืองกับพรรคการเมือง หรือการสรางมุง (Faction) ในพรรคการเมือง
นั่นเอง โดยเฉพาะการสรางอํานาจตอรองเพื่อผลักดันผูนําของกลุมใหไดรับตําแหนงทางการเมือง 
หากพรรคการเมืองที่กลุมเลือกไปสังกัดไดเปนรัฐบาล โดยมีนายเดน เปนผูนําคนสําคัญในความ
พยายามรวมกลุมกันในครั้งนี้ นายเดนกลาววา  
 

"ตอนแรกตั้งชื่อกันวา กลุมเอกภาพ หรือที่เรียกกันวา วะดะหในปจจุบัน สาเหตุที่ตองตั้งกลุม 
ขึ้น เพราะจากประสบการณที่เปน ส.ส.มา 3 สมัย แตกลับเปนคนหัวเดียวกระเทียมลีบ ไมมี 
พวกพอง มีแตพรรค เวลาเสนออะไรผานพรรคก็ไมคอยมีผลเทาไหร เลยเห็นวาอยูอยางนี้ 
ทํางานไมได จึงคิดวานาจะมีการรวมกลุมกัน ผนึกกําลังใหเขมแข็ง เราคงมีโอกาสตอรองได  
จึงเริ่มเชิญ ส.ส.ที่เปนอยูในขณะนั้น ตามดวยนักการเมืองระดับทองถ่ิน และผูนํามุสลิมเขา 
มารวม” (มติชน 15 ม.ค. 2549:11) 
 
นายเดน เปนแกนนําผูริเร่ิมการตั้งกลุมขึ้นมา โดยเขาเริ่มหารือกับนาย จิรายุ เนาวเกตุ         

ส.ส.สตูล นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ ส.ส.นราธิวาส นายวันมูหะมัดนอร มะทา ส.ส.ยะลา รวมทั้ง  
นายเสนยี มะดากะกุล (เสียชีวิตแลว) ส.ส.นราธิวาส พรรคกิจสังคม นายเดนกลาววา  

 
"แตอาจารยเสนีย อยูพรรคกิจสังคม กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และทานอาจารยคึกฤทธิ์ ให
ความหวังไววาจะไดเปนรัฐมนตรีชวยตางประเทศ ทานจึงไมยอมมา ผมรูวามันยาก เลยบอก
กับอาจารยเสนียวา ผมมองวาอาจารยถูกหลอกมากกวา เพราะการจะดึงมาเปนรัฐมนตรีชวย
มันยากนะ มาอยูกับผมดีกวา หากเรียงตามความอาวุโส อันดับหนึ่งคือ ผม อันดับสองคือ
อาจารย อันดับสาม คือ วันนอร ผมขอเปนรัฐมนตรีกอนตามอาวุโส โดยตกลงกันวาจะเปน
คนละ 2 ป ผม 2 ปออก อาจารยก็ไดเปน จากนั้นวันนอรก็เปน ซ่ึงผมเรียงไวหมดแลว ก็ยังไม
ยอม กระทั่งในสมัยรัฐบาลชวน 1 (ป 2535) อาจารยเสนียถึงไดยอมมาอยูดวย" (มติชน 15 
ม.ค. 2549: 11)  
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นายเดนกลาววา  การโนมนาวจิตใจ ส.ส.ใหมารวมกลุมเพื่อเพิ่มพลังการตอรองไมใชเร่ืองงาย 

แตในที่สุด ส.ส.ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ก็เร่ิมยอมรับวาการแกปญหาชายแดนภาคใต หาก
แกปญหาโดยมี ส.ส.ที่มาเพียงคนเดียวในแตละพรรค ไมสามารถทําอะไรได จึงนาจะรวมกลุมกันและ
อยูในพรรคเดียวกันทําใหมีการนัดประชุมใหญหลายครั้ง  
 

การประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2529 ที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม 
ประจําจังหวัดปตตานี นายเดนกลาววา  
 

"การประชุมครั้งแรกมีคนไมมาก แตคนที่เห็นดวยเขาจะขยายสมาชิกเอง ดวยการเชิญคนนั้น 
คนนี้ กวาจะไดครบทุกวงการมันไมใชเร่ืองงาย ผมจําไดวาการประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นที่ จ. 
ปตตานี มี ส.ส. โตะครู แกนนําผูใหญบาน และผูนําทองถ่ิน ทั้งไทยพุทธและมุสลิม ก็ลงมติ 
เห็นดวย จึงมีการเสนอชื่อวาจะตั้งกลุมอะไรดี ซ่ึงมีคนเสนอชื่อเยอะแยะ สรุปแลวเห็นวาเรามี 
เจตนารมณใหเกิดความเปนเอกภาพ เลยตั้งกลุมเอกภาพก็แลวกัน ซ่ึงแปลเปนภาษาอาหรับคือ  
วะดะห" (มติชน 15 ม.ค. 2549:11) 
 
การรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองเพื่อใหขอเรียกรองของกลุมไดรับการ 

ตอบสนองนั้น โดยเฉพาะตําแหนงรัฐมนตรีมีเปาหมายเพื่อใหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และขอเรียกรอง
ความตองการของคนในพื้นที่ไดรับการตอบสนอง ซ่ึงแตกตางจากการเปนส.ส. ธรรมดาภายในพรรค 
โดยเฉพาะปญหาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีความแตกตางจากสังคมไทยทั้งประเทศ 
ทางกลุมวะดะห ไดสรุปถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันจําเปนที่จะตองมีการรวมกลุมกันเพื่อ
ชวยกันผลักดันแกไขปญหาดังนี้ (http://www.tohmeena.com,5/9/2548) 
  

1. การนําพระพุทธรูปตามโครงการพิเศษเขาไปประดิษฐานในโรงเรียนตาง ๆ ในความ
ควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามมาก ทําใหเกิดการ
ประทวงใหญที่จังหวัดสตูล ซ่ึงเริ่มตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2528  

2. ไดมีคําสั่งใหเปลี่ยนชื่อนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถทศึกษาจากชื่อ 
อิสลาม เปนชื่อภาษาไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2528  

3. ไดมีการเปลี่ยนชื่อหมูบานและตําบลจากชื่อเดิมเปนชื่อใหม โดยพยายามแปลความหมาย
เดิมเปนภาษาไทย  ซ่ึงบางแหงแปลผิด ๆ ถูก ๆ เมื่อเอยช่ือหมูบานและตําบลตาม
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ความหมายที่แปลเปนภาษาไทยแลวทําใหไมมีผูใดสามารถรูไดวาเปนชื่อหมูบานหรือ
ตําบลใดของประเทศไทย 

4. หนวยงานราชการบางแหงมีการบังคับไมใหสตรีแตงกายตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม 

5. หนวยงานราชการบางแหงยังไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดของสํานักจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ขัดแยงกับหลักการของศาสนาอิสลาม 

6. พรรคการเมืองสวนใหญไมสนใจที่จะแกไขกฎหมายอสิลามใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ เร่ืองนี้กระทรวงมหาดไทยดําริที่จะแกไขมา 10  กวาปแลวแตก็ยังไมได
ดําเนินการอะไร 
 

ส่ิงที่กลาวมาเปนจุดเริ่มตนของกลุมวะดะห ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกปญหาในภาคใต 
เพราะเห็นวาประชาชนไมไดรับความเปนธรรม อยางไรก็ตาม แมวา นายเดน เคยผิดหวังจากการไม
รักษาคํามั่นสัญญาของพรรคประชาธิปตย แตในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2529 นายเดนและกลุมไดหวน
กลับไปลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปตยอีกครั้ง โดยเชื่อมั่นวา การรวมกลุมจะทําใหอํานาจ
ตอรองกับพรรคมีมากกวาในอดีต อีกทั้งยังเชื่อมั่นในตัวของนายวีระ มุสิกพงศ เลขาธิการพรรค
ประชาธิปตยอีกดวยวาจะสามารถรักษาสัญญา ผลักดันความตองการของกลุมได นายเดนกลาวถึงเรื่อง
นี้วา  

 
"ในการเลือกตั้งครั้งแรกในนามกลุมวาดะห คุณวีระ มุสิกพงศ เปนเลขาธิการพรรค 
ประชาธิปตย ไปปราศรัยกับประชาชนใน 5 จังหวัดภาคใตวา ขอกลุมวะดะหมาสังกัดพรรค 
ประชาธิปตย ทางกลุมจึงลงมติวาจะเขาพรรคประชาธิปตย ผลการเลือกตั้งก็ได ส.ส.ในกลุม 
มา 5 คน มีผม จ.ปตตานี, คุณปรีชา บุญมี จ.ปตตานี เปนพุทธ, อ.วันนอร ยะลา เปนอิสลาม,  
คุณอารีเพ็ญ จ.นราธิวาส เปนอิสลาม คุณพิบูลย พงศธเนศ ส.ส.นราธิวาส ไมใชอิสลาม" 
(http://www.prachathai.com/news/show.php 16/10/2548) 
 
การเขาไปอยูภายใตสังกัดพรรคประชาธิปตยของกลุมวาดะห มีการยื่นขอเสนอ ขอโควตา 

รัฐมนตรีกับกลุมอยางนอย 1 ตําแหนง ซ่ึงนายวีระ เลขาธิการพรรคประชาธิปตย ขณะนั้นก็รับปากวา  
นายเดน จะไดเปนรัฐมนตรีอยางแนนอน แตหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้น คําพูดกลับไมเปนคําพูด  
แมวาจะมีการเสนอชื่อของนายเดน ใหเปนรัฐมนตรีตามที่เคยสัญญาไว แตพรรคประชาธิปตยกลับลง
มติเลือกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เขาไปยึดโควตาดังกลาวแทน ทําใหนายเดนพรอมกับกลุมวะดะห
และ ส.ส.ของพรรคประชาธิปตยอีกจํานวนหนึ่งตัดสินใจลาออก เพราะไมพอใจที่ถูกพรรค
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ประชาธิปตยหลอกเปนครั้งที่สอง กอนจะรวมหัวจมทายกับนายวีระ มุสิกพงศ  และนายเฉลิมพันธ  
ศรีวิกรม ออกไปตั้งกลุม 10 มกรา และจัดตั้งพรรคประชาชนขึ้นมา โดยมีนายเฉลิมพันธ เปนหัวหนา
พรรค 

 
จากนั้นพรรคประชาชน พรรคกาวหนา พรรครวมไทย และพรรคกิจประชาคม รวมกันเปน

พรรคใหญ จึงมีการเสนอชื่อกลุมเอกภาพ เปนชื่อพรรค ในที่สุดก็ตั้งพรรคเอกภาพขึ้นมา มีนายณรงค 
วงศวรรณ เปนหัวหนาพรรค จากนั้น นายเดนไดเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข คร้ัง
แรก สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ตอมาไดนํากลุมวะดะหมารวมกับพรรคความหวังใหมของ 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จนไดรับตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย สมัยรัฐบาลชวน 
หลีกภัย (2535-2538) 

 
อยางไรก็ตาม ดวยสาเหตุที่การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ป พ.ศ. 2538 นายเดนแพการ

เลือกตั้งอยางไมคาดคิดเปนผลทําใหบทบาทในฐานะผูนํากลุมวะดะหของเขาตองยุติลง นายเดน
กลาวถึงเรื่องนี้วา 

 
“ป 2538 ผมสอบตก...ผมก็บอกอาจารยวันนอร ที่เปนรองหัวหนาวาใหรับเปนหัวหนา เพราะ 
ผมหมดสภาพแลว ในประเทศไทย ส.ส. สอบตกเขาเปรียบเหมือนหมาเนาตัวหนึ่ง ไมมี 
ความหมายอะไรเลย อาจารยวันนอรบอกไมตองออกเปนตอไปก็ได แตผมยืนยันวาไมได”  
(http://www.prachathai.com/news/show.php 16/10/2548) 
 
ในการเลือกตั้งครั้งตอมาคือ วันที่ 17 พฤศจิกายน ป พ.ศ. 2539 ซ่ึงพรรคความหวังใหมชนะ

เลือกตั้งและพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหนาพรรคไดเปนนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้งครั้งนี้แมนายเดน 
กลับมาชนะเลือกตั้งอีกครั้ง แตเขาก็ไมไดรับตําแหนงทางการเมืองใด ๆ อีก เนื่องจากบทบาทการเปน
ผูนํากลุมไดเปลี่ยนแปลงไปแลวตามที่ไดกลาวมา   ขณะที่นายวันมูหะมัดนอร มะทา ส.ส. จังหวัด
ยะลา ผูรับตําแหนงผูนําคนใหมของกลุมวะดะห ไดรับตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานรัฐสภา ทําใหมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทายที่สุด เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2540 นายเดนจึงเปลี่ยนเสนทางการเมืองดวยการยุติบทบาททาง
การเมืองในสภาลาง หันไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภา ในการเลือกตั้งครั้งแรก  
ป พ.ศ. 2543  
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นายเดนไดรับเลือกเปน ส.ว. ปตตานี ซ่ึงอาจจะเปนตําแหนงสุดทายในชีวิตบนเสนทาง
การเมืองตลอดระยะเวลากวา 30 ปของเขา นายเดนมองวา ในชวง 30 ปบนเสนทางการเมืองที่เชื่อวา
เมื่อกาวสูระบบรัฐสภาแลวจะสามารถแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตได แตความ
เปนจริงแลวกลับไมเปนเชนนั้น แมวารัฐธรรมนูญจะใหสิทธิในเรื่องของความเทาเทียม แตในทาง
ปฏิบัติหลายกรณีกลับทําใหปญหารุนแรงมากขึ้น เชน กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการออกนโยบายใหนํา
พระพุทธรูปมาไวในโรงเรียน ปรากฏวา จ.สตูล เปนจังหวัดแรกที่มีการประทวงใหญ รวมถึงกรณีที่รัฐ
ออกนโยบายใหคนมุสลิมเปลี่ยนชื่อเปนภาษาไทย ซ่ึงขัดตอหลักศาสนา  

 
"ในระยะหลังฝายเจาหนาที่ หรือฝายความมั่นคง ที่ตองการหาคะแนนนิยมตัวเอง หรือหา
ความกาวหนาตอหนาที่ราชการ ระดับเจาหนาที่ฝายปกครองและตํารวจ ตางหาความดีเขาตัว 
นับตั้งแตพอผมจนมาถึงพี่ชายผม ที่คนในระดับนายอําเภอ ผูกํากับ ผูกอง ถาจะไดดี ก็ตองตั้ง
ขอหาคนในพื้นที่ ฉะนั้นเจตนาชัดวา กลุมวะดะหตองการตอสูผานระบบรัฐสภา แตก็ยังโยง
กันไปวาผมจะตั้งกลุมวะดะหเพื่อตองการแบงแยกดินแดน ไมเขาใจวาทําไมตองแปลงรางผม
ขนาดนั้น เพราะมันเจ็บช้ํามาก เขาไมไดรักชาติ แตตองการไดความดีความชอบ เพื่อไดเล่ือน
ขั้น"  (http://www.prachathai.com/news/show.php 16/10/2548) 

 
ในชวงของการรวมกลุมเปนกลุมวะหดะหนี้ ไดมี ส.ส. หนาใหมเกิดขึ้นหลายคนและบางคน 

ที่เปนสมาชิกกลุมไมไดเปนมุสลิม ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของกลุมที่วา สมาชิกกลุมไมใชมีเฉพาะ
มุสลิมเทานั้น แตตอนรับศาสนาอื่น ๆ ดวย ขอเพียงใหยึดมั่นในแนวทางการแกไขปญหาของกลุม  
 
 ความสําเร็จสูงสุดในการรวมกลุมเปนกลุมวะดะห เมื่อพิจารณาในแงของการสรางอํานาจ
ตอรองกับพรรคการเมือง ใหพรรคการเมืองสนใจในการกําหนดนโยบายสนองตอบแกพื้นที่ที่ ส.ส. 
ของกลุมสังกัด และการจัดสรรตําแหนงทางการเมืองเกิดขึ้นเมื่อกลุมเขาสังกัดกับพรรคความหวังใหม 
ไมวาจะเปนการประกาศนโยบายหาเสียงในพื้นที่คือ นโยบายฮารัปปนบารู หรือการจัดสรรใหแกนนํา
กลุมไดรับตําแหนงรัฐมนตรี เชน นายเดน โตะมีนา นายวันมูหะมัดนอร มะทา เปนตน 
 
 ผลงานของกลุมวะดะหที่ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมมีหลายประการ ซ่ึงพอจะเปนเครื่องบงชี้
ใหเห็นวา การที่ส.ส. มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมกลุมกันแลวไปสังกัดพรรคการเมือง
เดียวกันทําใหอํานาจตอรอง ขอเรียกรอง หรือการผลักดันนโยบายมีโอกาสสําเร็จเปนรูปธรรมมากกวา
การที่แตละคนกระจายตัวกันอยูตางพรรคการเมืองกัน  
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 ผลงานของกลุมวะดะห เชน ผลักดันใหมีการจัดตั้งธนาคารอิสลาม จนเปนผลสําเร็จหลังจาก
มีความพยายามมาอยางยาวนานที่จะมีระบบการเงินการธนาคารที่ถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 
การสรางสถานที่ละหมาดหรือหองละหมาดที่ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ตาง ๆ รวมทั้งที่สถานีรถไฟและสถานีขนสง การแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทยที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งและมีวาระในการ
ดํารงตําแหนง จากเดิมที่สามารถดํารงตําแหนงจนกวาจะเสียชีวิต สงผลใหคณะกรรมการตางขยัน
ทํางาน สรางผลงานเปนที่ประจักษแกประชาชนเพื่อใหไดรับการเลือกตั้งใหมในครั้งตอไป  
 
 อยางไรก็ตามขอที่นาสังเกตก็คือวา พรรคความหวังใหมนั้น เปนพรรคที่ถูกตั้งคําถามในทาง
วิชาการในเรื่องปญหาความเปนสถาบัน การรวมตัวกอตั้งพรรคเปนการรวมกลุมของส.ส.ที่มีที่มาที่
หลากหลาย มีหลายมุง และเติบโตอยางกาวกระโดด ดวยเหตุนี้อาจจะเปนปจจัยที่ทําใหกลุมวะดะห 
ประสบความสําเร็จ ในขณะที่เมื่อกลุมวะดะห สังกัดพรรคประชาธิปตย ซ่ึงมีวัฒนธรรมองคกรที่
แตกตาง ทางกลุมกลับไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง จนในทายที่สุดกลายเปน “กลุม 10 มกรา”
และลาออกจากพรรคประชาธิปตย  
 
 ประเด็นที่นาพิจารณาและศึกษาตอไปก็คือวา กลุมหรือมุงทางการเมือง การสรางอํานาจ
ตอรองจะเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในพรรคการเมืองที่เติบโตอยางกาวกระโดด หรือมีปญหา
ความเปนสถาบันใชหรือไม  
 

สําหรับรายละเอียดของส.ส. กลุมวะดะหในพื้นที่จังหวัดปตตานี    นอกเหนือจากนายเดน 
โตะมีนา หัวหนากลุมมีดังนี้  
 
1. ปรีชา บุญมี  
 
 ตามเจตนารมณของกลุมวะดะห การรวมกลุมนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ไมไดมีเปาหมายเพียงแคเปนการรวมกลุมของ ส.ส. ที่นับถือศาสนาอิสลามเทานั้น แตเปดกวางใหกับ
ตัวแทนของทุกศาสนา ที่มีเปาหมายเดียวกันเพื่อสรางความสงบสุข สรางความเขาใจกันใหทุกฝายอยู
รวมกันอยางเขาอกเขาใจกัน และสามารถผลักดันนโยบายที่จะทําใหคนในพื้นที่สามารถปฏิบัติตน
เปนศาสนิกชนที่ดีตามศาสนาที่ตนนับถือ ดังนั้น  นับตั้งแตแรกของการรวมตัวเปนกลุมเอกภาพหรือ
วะดะห นักการเมืองหนาใหมที่ช่ือ นายปรีชา บุญมี จึงถูกเชิญจากนายเดน หัวหนาทีมของจังหวัด
ปตตานีและเปนหัวหนากลุมวะดะหใหเขารวมทีมดวย แมวาเปนชาวไทยพุทธก็ตาม  
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 นายปรีชา บุญมี กอนที่จะตัดสินใจเขาสูเวทีการเมืองระดับชาตินั้น เขาเปนอดีตสมาชิกสภา
จังหวัด (สจ.) 3 สมัยของอําเภอโคกโพธิ์ เปนเจาของกิจการโรงไม ธุรกิจกอสราง และโรงเรียน เร่ิมเขา
สูการเมืองในระดับทองถ่ินในป พ.ศ. 2518 แทนบิดาซึ่งถูกลอบสังหาร  
 

นายปรีชา สมัคร ส.ส. คร้ังแรก ป พ.ศ. 2529 ไดรับการทาบทามจากนายเดน ใหรวมทีมตามที่
ไดเกริ่นมาแลวขางตน เหตุผลหนึ่งเปนเพราะตองการชาวไทยพุทธ ที่มีฐานเสียงสนับสนุนในพื้นที่
อําเภอโคกโพธิ์ ซ่ึงเปนพื้นที่จุดบอดของผูสมัครที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะโคกโพธิ์ มีสัดสวน
ระหวางประชากรชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมไมแตกตางกันมากเหมือนพื้นที่อ่ืน ๆ  

 
 ดวยเหตุนี้ฐานเสียง อํานาจและอิทธิพลสวนใหญของนายปรีชาจึงอยูในทองที่อําเภอโคกโพธิ์ 
ที่บิดาและตัวนายปรีชาเองผูกขาดความเปน สจ. มาถึง 5 สมัย มีบทบาทในการใหความชวยเหลือแก
ประชาชนที่ประสบความเดือดรอน โดยเฉพาะชาวไทยพุทธ  
 
 “ฐานการเมืองสวนมากจะอยูในกลุมของกํานัน  ผูใหญบาน ตั้งแตลงสมัคร สจ. ก็สัมพันธมา 
 เร่ือย ๆ เปนแกน ที่นี้พอเปน ส.ส. ทั้งจังหวัด เราก็ตองหาเพิ่มก็เอากํานัน ผูใหญบานในเขต 

ของเราคือโคกโพธิ์ และขยายฐานไปยังหนองจิก ออกไปอําเภออื่น ถาเกิดวาผูนําศาสนารูจัก 
เราก็จะไป และถากํานัน ผูใหญบานคนใดรูจักก็จะพาไปและแนะนําใหรูจักกัน หลังจากนั้น 
เราก็มีความสัมพันธกับเขาโดยตรง ก็คบคาสมาคมกันมาเรื่อย และรูใจมันก็ขยายออกไปเอง  
ลง ส.ส. หาคนจริงใจทั้งจังหวัดสัก 5 คนก็พอ ใหจริง ใหใจเต็มรอย แตไมใชอยูที่เดียวกันนะ  
อยูตางอําเภอ ผูนําศาสนา หมายความวาทุกเรื่องเขาตองบอกเราได สมมุติเราไปสายบุรีอยางนี้  
ซ่ึงไกลจากผมและเราไปเอาคนนี้และเขาเต็มใจกับเราแคไหน พอไปเขาบอกวาตรงนี้ไมได  
โอเค ก็เวน เราหาคนอื่นอีก ถาตรงนี้เปนผูนําศาสนาตองสืบดูวาเขาเกรงใจใคร” (ปรีชา บุญมี,  
สัมภาษณ) 

  
2. มุข สุไลมาน  

 
นายมุข เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2492 เรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวรคามินอ

นุสรณ  และระดับมัธยมตนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี  จากนั้นเดินทางไปศึกษาดาน
ศาสนา ภาษามาเลยและภาษาอังกฤษที่รัฐกลันตัน มาเลเซีย แลวจึงเดินทางกลับเมืองไทยมาตอมัธยม
ปลายที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ และเมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาแลวจึงศึกษาตอใน
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ระดับอุดมศึกษาที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเวลาตอมานายมุข 
ยังไดเรียนสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกสาขาหนึ่งดวย ซ่ึงไดกลายเปนสาขาวิชาที่ทําให
เขามีบทบาทในการใหความชวยเหลือแกประชาชนผูทุกขยากเมื่อกลับมาอยูในพื้นที่บานเกิด  
นายมุข  จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับปริญญาโททางรัฐศาสตร   สาขาบริหารรัฐกิจ                  
จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร  
 
 แมวานายมุข เปนผูสนใจในปญหาของชาติบานเมือง ตั้งแตเมื่อคร้ังยังเปนนักศึกษาเฉกเชน
นักศึกษาทั่วไปในชวงป พ.ศ. 2516 แตความสนใจนั้นไมใชความปรารถนาที่จะเขามามีบทบาททาง
การเมืองในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน แตเปนความสนใจที่จะแกไขปญหาความทุกขยากของ
ชาวบานในรูปแบบใด ๆ ก็ไดที่สามารถชวยปดเปา เยียวยาความทุกขเหลานั้นใหจางหายได ดังนั้น 
เมื่อถามถึงแรงจูงใจทางการเมืองที่ทําใหหันเหชีวิตดวยการลาออกจากราชการที่ถือวามีความมั่นคงสูง
สําหรับคนสวนใหญคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ตามสาขาวิชาบัญชีที่ไดรํ่าเรียนมา 
แลวมาเปนผูแทนของประชาชน นายมุข จึงยอนอดีตอันยาวไกลไปถึงชวงที่เปนนักศึกษา 
 
 “แรงจูงใจในการเลนการเมืองเปนเรื่องของความยาวนาน อันเนื่องมาจากวา ในสมัยที่เรียน 

หนังสือ เราทํากิจกรรมทางการเมือง เพราะมันเปนยุคของการเคลื่อนไหวทางดานการเมือง 
อยางแรง เนื่องจากวาเปนยุคเผด็จการ นักศึกษาสวนใหญคอนขางจะ Active หรือมีความ 
สนใจทางดานการเมืองเปนหลัก จึงมีการประทวงวันที่ 14  ตุลาคม 2516 ขับไลถนอม  
ประภาส ซ่ึงเราก็มีสวนรวม ในขณะเดียวกันเราก็มีกลุมของเราเอง คือ มุสลิมสลาตันโดย 
รวบรวมนักศึกษาจากบานเราที่เรียนอยูทั่วไปในกรุงเทพ จากกลุมดังกลาวนี้ทําใหกลุมของ 
พวกเราไดมีบทบาทในการเคลื่อนไหวในตอนนั้น ชวงภายหลังจากขับไลเผด็จการ เรามีการ 
เคลื่อนไหวในแงที่ไปทํารูปแบบกิจกรรมทางหมูบานตาง ๆ โดยเฉพาะชวงปดเทอม เราก็จะ 
ลงไปในหมูบานไปทําความเขาใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ไปทําเกี่ยวกับสิทธิและ 
ประโยชนของประชาชนที่ควรมีควรได ไปชวยเหลือประชาชนในเรื่องของการถูกเอารัดเอา 
เปรียบ หรือถูกกลั่นแกลงจากขาราชการทั้งหลาย ซ่ึงมีมาตลอดในสมัยนั้น จนกระทั่งวาใน 
ที่สุดไดมีการประทวงใหญที่ปตตานี ในป 2518 เนื่องจากการเรียกรองความเปนธรรมที่ 
ชาวบานถูกทหารนาวิกโยธินฆาและทิ้งลงในแมน้ํา สะพานกอตอ” (มุข สุไลมาน, สัมภาษณ)  
 
หลังจากทํางานในตําแหนงพนักงานบัญชีของ ธกส. เปนเวลา 8 ป นายมุขก็ลาออกหันมา

ประกอบอาชีพทนายความ ตามที่ไดรํ่าเรียนมาเปนปริญญาใบที่สอง นับเปนจุดเริ่มตนของการเขาสู
เวทีการเมือง เพราะสามารถใหความชวยเหลือแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางดียิ่ง  โดยเฉพาะในพื้นที่
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จังหวัดชายแดนภาคใตที่ประชาชนมักจะมีปญหากับเจาหนาที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากความแตกตาง
ทางศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี แตกตางจากอาชีพพนักงานบัญชีของธกส. ที่เขาเห็นวา 
ลักษณะการทํางานอยูกับตัวเลข ไมมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับผูคน ไมสามารถใหความชวยเหลือแก
ประชาชนผูเดือดรอนไดโดยตรง 

 
 
“ พอเรียนจบกฎหมายผมก็ลาออกจากการทํางานธนาคารไปเปนทนายความ เพราะงานบัญชี 
นั้นนาเบื่อ มีแตตัวเลข เปนงานจุกจิกละเอียดออน ไมไดพบผูคนไมเห็นดาวไมเห็นเดือน ไมมี 
โอกาสพบกับคนมาก ๆ และเนื่องจากเราเปนผูชายมันไมกวางขวาง เลยรูสึกวาตัวเองแยเลย 
ออกมาเปนทนายความ ชีวิตจึงเปลี่ยนไป ประจวบเหมาะกับทานเดน โตะมีนา ไดตั้งกลุม 
เอกภาพ ที่จัดตั้งขึ้นในป 2529 ทางกลุมไดชักชวนผมดวยในฐานะที่สนใจเรื่องนี้ เพราะผมเคย 
ชวยหาเสียงใหกับกลุมนี้มากอน” (www.rta.mi.th/iw/southweb/html/muk.htm;10/21/2005) 
 
นายมุขลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในสังกัดกลุมวะดะห ในนามพรรคประชาชน ในการ

เลือกตั้งป พ.ศ. 2531 เมื่อทางกลุมถอนตัวออกจากพรรคประชาธิปตยที่ผิดสัญญาวาจะใหสมาชิกกลุม
ไดเปนรัฐมนตรี หากสมาชิกไดรับการเลือกตั้งตามเปาที่ไดวางไว การลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ของ
นายมุขเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจมากอน เพราะกลายเปนมวยแทนเนื่องจาก จสต.ศักดิ์ มะอีแต หนึ่งใน
สมาชิกกลุมวะดะห ซ่ึงเคยลงสมัครเมื่อป 2529 แตสอบตก ไดถอนตัวจากการลงสมัครในครั้งนี้อยาง
กะทันหัน ทําใหมุขมีเวลาเตรียมตัวนอยมาก ใชเวลาหาเสียงเพียงแค  1 เดือน ซ่ึงถือวาสั้นมากสําหรับ
ผูสมัครหนาใหม 

 
“คร้ังแรกเขาใจกันวาที่ปตตานีคนเดิมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง แตพอเวลาใกลเขามา จสต. ศักดิ์  
มะอีแต ถอนตัวในเวลากะทันหัน กลุมเอกภาพเลยเอาผมลงสมัครแทน ผลปรากฏวา มวย 
แทนสอบตก แตก็ไดรับความประทับใจจากประชาชน ไดคะแนนมากกวาสี่หมื่นคะแนน หาง 
จากคนที่สาม  คนที่ส่ีเพียงสองพันหรือสามพันคะแนนเทานั้น” 
 (www.rta.mi.th/iw/southweb/html/muk.htm;10/21/2005) 
 
การลงเลือกตั้งครั้งแรกแลวเกือบไดเปน ส.ส. ทําใหเสียงสนับสนุนจากประชาชนที่มีตอนาย 

มุขมีเพิ่มมากขึ้น ทําใหเขามีกําลังใจที่จะทํางานการเมืองตอไป นายมุขจึงขยันลงไปพูดคุยสารทุกขสุข
ดิบกับประชาชนเกือบทุกวันเปนเวลายาวนานราว 3 ป ก็เกิดการยึดอํานาจรัฐบาลพลเอกชาติชาย    ชุน
หะวัณโดยสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ(รสช.) ในป พ.ศ. 2534 จากนั้นก็มีการเลือกตั้งในป 
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2535 คร้ังที่ 1 นายมุขลงสมัครในนามพรรคความหวังใหม ซ่ึงเปนสังกัดใหมของกลุมวะดะห แตสภา
ผูแทนราษฎรมีอายุเพียง 3 เดือนเพราะเกิดเหตุการณนองเลือดในเดือนพฤษภาคม ในปเดียวกันนี้จึงมี
การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงนายมุขก็ไดเปนส.ส. อีกครั้ง และไดเปนติดตอกันเรื่อยมาจนมาพายแพแก
ผูสมัครหนาใหม ที่ไมมีใครคาดคิดวาจะเอาชนะมุขไดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
เมื่อพรรคความหวังใหมยุบพรรคเขาไปเปนสวนหนึ่งของพรรคไทยรักไทย 
 
 นายมุข แตกตางจากนายเดน ตรงที่ฐานเสียงและความนิยมสวนใหญจะเปนปญญาชนคนรุน
ใหมทั้งทางโลกและสายศาสนา แตไมใชกลุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือนักการศาสนา
รุนเกา นอกจากนั้นฐานเสียงของมุขบางสวนยังมาจากนักการเมืองทองถ่ิน โดยผานนายสาเหะ อันวาร 
ซ่ึงมีศักดิ์เปนหลานเขยของนายมุข ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  
 
 ดวยความรูความสามารถของนายมุขและการไดรับเลือกตั้งติดตอกันหลายสมัยทําใหไดรับ
ความไววางใจใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะ
มัดนอร มะทา) และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ) 
 
3. มะรีเปง จะปะกียา  
 
 นายมะรีเปง หรือ มูฮัมหมัดอารีฟน  จะปะกียาเปนอดีตส.ส. พรรคประชาธิปตย ป พ.ศ. 2538  
ในการเลือกตั้งปพ.ศ. 2544 เขาเปลี่ยนมาสังกัดกลุมวะดะหลงสมัครในนามพรรคความหวังใหมและ
ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2548 เปลี่ยนมาสังกัดพรรคมหาชน   มีฐานเสียงหนาแนนอยูในเขตอําเภอสาย
บุรี ซ่ึงเปนอําเภอที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของเขตเลือกตั้งที่ 3  
 

นายมะรีเปง เปนหลานของนายนิเดร วาบา นักการศาสนาคนสําคัญของจังหวัดปตตานี ซ่ึงมี
ความใกลชิดกับผูนําศาสนาอิสลามแทบทุกหมูบาน     ความสําเร็จของนายมะรีเปง เมื่อคร้ังสังกัด
พรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2538 ซ่ึงนายมะรีเปง เปนส.ส. เพียงสมัยเดียวจากการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ตองถือวานายนิเดร เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดรับชัยชนะ เพราะการเลือกตั้งครั้งตอ ๆ 
มา ทั้งในป พ.ศ. 2539 ป พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2548  เขาไมสามารถเอาชนะคูแขงไดเมื่อนายนิเดร  
ไมใหการสนับสนุนเนื่องจากเกิดความขัดแยง    ไมลงรอยระหวางกัน      บารมีอันเหนียวแนนของ
นายนิเดร พิสูจนไดในการเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2548 ที่ใหการสนับสนุนผูสมัครพรรคประชาธิปตย  
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นอกจากนั้น  นายมะรีเปง ยังเปนหลานของดร.อิสมาแอลลุตฟ จะปะกียา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซ่ึงเปนนักวิชาการของปญญาชนมุสลิมรุนใหมอีกดวย 
กลุมญามาอะฮอุลามะอ ปตตานีดารุสสลาม 
 

ขณะเดียวกัน แกนนําพรรคประชาธิปตยโดย  ดร.สุรินทร พิศสุวรรณและนายสมัย เจริญชาง 
ไดรวบรวมอุลามะอ หรือปราชญ สายปอเนาะดาลอ อ.ยะหร่ิง จ.ปตตานี จัดตั้งกลุมญามาอะฮอุลามะอ 
ปตตานีดารุสสลาม (ชุมชนนักปราชญแหงปตตานี)  
 
 กลุมญามาอะฮอุลามะอ ปตตานีดารุสสลาม เกิดขึ้นเมื่อกลุมวะดะหประสบความสําเร็จทาง
การเมืองภายใตพรรคความหวังใหม ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2535/2  ซ่ึงพรรคประชาธิปตยเห็นถึงความ
เพล่ียงพลํ้าทางการเมืองเพราะกลุมวะดะหกวาดที่นั่งเกือบหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  จึงได
จัดตั้งกลุมญามาอะหฯ ขึ้นมา โดยอาศัยความเปนนักวิชาการของดร. สุรินทร พิศสุวรรณ เปนแกนนํา
เพื่ออธิบายการเมืองในมิติของศาสนาอิสลาม โดยใชสถาบันปอเนาะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
ในขณะที่กลุมวะดะหใชสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนฐานสําคัญของกลุม  
 
 กลุมญามาอะฮฯ มีพลังในการขับเคลื่อนทางการเมืองไมนอย เพราะปอเนาะดาลอ เปน
สถาบันทางศาสนาที่เกาแกกวา 100 ป มีช่ือเสียงและมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก โตะครูสวนใหญใน
จังหวัดชายแดนภาคใตจบการศึกษาจากปอเนาะแหงนี้  
 
 กลุมญามาอะฮฯ จับประเด็นสําคัญในการเคลื่อนไหวตอบโตกลุมวะดะห ดวยการกลาวอางวา
กลุมวะดะหเปนกลุมการเมืองแนวคิดอิสลามสํานักวาฮาบีย (คณะใหม) ซ่ึงเปนเรื่องที่ออนไหวใน
พื้นที่ เนื่องจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีความแตกตางในความเชื่อทางจิตวิญญาณ เชน เร่ือง
การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว ในขณะที่มุสลิมสวนใหญในพื้นที่รับแนวคิดอิสลาม
นิกายสุหนี่ สํานักคิดชาฟอีย (จารีตดั้งเดิมหรือคณะเกา)  
 
 การจัดตั้งกลุมญามาอะฮฯ มีเปาหมายเพื่อดึงคะแนนเสียงจากมุสลิมที่เทคะแนนไปใหกับกลุม
วะดะห เปนการดึงมุสลิมคณะเกาใหกลับมาใหการสนับสนุนพรรคประชาธิปตย ในขณะที่คะแนน
เสียงจากชาวไทยพุทธเปนฐานของพรรคประชาธิปตยที่มั่นคงมาโดยตลอดแลว ดวยการอธิบาย
การเมืองในแนวทางของอิสลามที่สอดคลองกับความคิดของมุสลิมคณะเกา แมกระทั่งประเด็น
ละเอียดออนเชน สิทธิสตรีกับการเมือง ทางกลุมญามาอะฮฯ อธิบายวา สตรีมีบทบาททางการเมืองได
ในฐานะที่เปนผูแทนหรือตัวแทน ไมใชในฐานะผูนํา กรณีตัวอยางในเรื่องนี้ก็คือ ความพายแพของ
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พญ. พรพิชญ พัฒนกุลเลิศ  ผูสมัครส.ส. นราธิวาส ของพรรคประชาธิปตยที่พายแพแกกลุมวะดะห 
ในการเลือกตั้ง ป พ.ศ.  2535/1   แตดวยการอธิบายของกลุมญามาอะฮฯ    ทําใหในการเลือกตั้ง ป 
พ.ศ. 2535/2  พญ. พรพิชญ สามารถชนะเลือกตั้งเปนครั้งแรก โดยเฉพาะในพื้นที่นราธิวาส พรรค
ประชาธิปตยชนะเลือกตั้งอยางทวมทน พายแพเพียง 1 ที่นั่งเทานั้น  
 
 กลุมญามาอะฮฯ มีความแตกตางจากกลุมวะดะหในแงที่ไมไดเปนมุงทางการเมือง เปนเพียง
กลไกของพรรคในพื้นที่เพื่อแยงคะแนนความนิยมจากกลุมวะดะหเทานั้น จึงไมเปนที่ รูจักใน
ระดับชาติแตกตางจากกลุมวะดะห  
 
 กลุมวะดะห มีคูแขงทางการเมืองที่สําคัญก็คือ ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย ซ่ึงตอมามีการ
จัดตั้งกลุมญามาอะฮอุลามะฮ ปตตานีดารุสสลาม เพื่อสูกับกลุมวะดะหตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน  
ส.ส. ในสังกัดพรรคประชาธิปตยที่เปนคูแขงสําคัญของกลุมวะดะหในชวงเวลานี้ นอกเหนือจากนาย
วัยโรจน พิพิธภักดี แกนนําคนสําคัญแลว ยังประกอบไปดวยบุคคลดังตอไปนี้  
 
1. พ.ต.ท. เจะอิสมาแอล เจะโมง  
 
 พ.ต.ท. เจะอิสมาแอล เปนอดีตนักเรียนพลตํารวจ แตเขาไปเปนนักเรียนโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ สามพราน ดวยการใชสิทธิอิสลามตามโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่มอบใหนักเรียน
มุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต รับราชการครั้งแรกในพื้นที่นครบาล ลาออกจากราชการในขณะที่
มียศรอยตํารวจโท เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. จังหวัดปตตานี สังกัดพรรคกิจสังคม แตไมประสบ
ความสําเร็จ จึงกลับเขารับราชการใหม จนกระทั่งเติบโตในหนาที่ราชการจนติดยศพันตํารวจโท ใน
ตําแหนงสารวัตร หัวหนาสถานีตํารวจภูธร ตําบลตันหยง อําเภอเมือง จ. นราธิวาส จากนั้นจึงลาออก
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งส.ส. จังหวัดปตตานีอีกครั้ง ในสังกัดพรรคประชาธิปตย แตไมประสบ
ความสําเร็จ จึงกลับเขารับราชการใหม สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดสุราษฏรธานี  
 
 ในป พ.ศ. 2539 ไดลาออกจากราชการมาสมัครรับเลือกตั้งส.ส. จังหวัดปตตานีอีกครั้งในนาม
พรรคประชาธิปตยเชนเดิม จึงประสบความสําเร็จไดเปนผูแทน และไดเปนผูแทนอีกครั้งในการ
เลือกตั้งครั้งตอมาคือ พ.ศ. 2544 ในนามพรรคประชาธิปตย ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2548 ไดลงสมัคร
ในนามพรรคไทยรักไทย สังกัดกลุมดารุสสลาม แตไมไดรับการเลือกตั้ง 
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พ.ต.ท. เจะอิสมาแอล มีภูมิหลังทางครอบครัวเปนนักการศาสนา โดยมีพอเปนโตะอิหมาม
ประจํามัสยิดในพื้นที่อําเภอยะรัง อยางไรก็ตาม พอของ พ.ต.ท. เจะอิสมาแอลก็เปนเพียงนักการ
ศาสนาในระดับเล็ก ๆ ไมไดมีบารมีมากเหมือนอยางตระกูลโตะมีนาของนายเดน ดังนั้น การไดรับ
เลือกตั้งเปนส.ส. ของเขานาจะมาจากการเปนขาราชการ โดยเฉพาะการเปนขาราชการตํารวจ ซ่ึงมักจะ
ไดรับเสียงสนับสนุนจากอํานาจรัฐโดยเฉพาะขาราชการสายปกครอง ซ่ึงตองการถวงดุลอํานาจทาง
การเมืองไมใหนักการเมืองที่มีภูมิหลังเปนปญญาชนทางดานศาสนา ผูกขาดการเมืองในพื้นที่ดวยการ
ใหการสนับสนุนอยางไมเปดเผยตอผูสมัครที่เปนขาราชการ 

 
นอกจากนั้น บุคคลผูใหการสนับสนุนที่สําคัญคือ กํานันเจะปอ ซ่ึงเปนผูกวางขวางในพื้นที่

อําเภอหนองจิกและอําเภอโคกโพธิ์  
 
2. สมมารถ เจะนา  
 

จุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพื้นที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ซ่ึงกําหนดให 
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเปนผลใหนายเดน หันไปสมัคร ส.ว. ในป พ.ศ. 2543 แทน ทําให
นักการเมืองหนาใหม กลุมใหมมีโอกาสเกิดทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งป พ.ศ. 2544 ภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับใหม กําหนดใหมีส.ส. 2 แบบคือ แบบแบงเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน และแบบบัญชี
รายชื่อ  จึงเปนโอกาสทางการเมืองของนายสมมารถ ซ่ึงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปตย
จนชนะการเลือกตั้ง 

 
ดวยพื้นฐานของความเปนครูและมีตําแหนงในระดับบริหาร เปนผูอํานวยการโรงเรียนหลาย

แหง กลุมครูจึงกลายเปนฐานเสียงที่สําคัญของนายสมมารถ ทางดานกลยุทธทางการเมืองไมแตกตาง
จากส.ส. ตางจังหวัดโดยทั่วไป คือ การเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชาวบานไมวาจะเปนงาน
แตงงาน งานขึ้นบานใหม งานศพ แมวานายสมมารถนับถือศาสนาอิสลาม แตในฐานะนักการเมืองจึง
ไมมีการแบงแยกวาจะไปรวมงานเฉพาะของชาวบานมุสลิมเทานั้น งานของชาวไทยพุทธไมมีการ
ยกเวน แมกระทั่งงานวัด นายสมมารถก็ไปเยี่ยมเยียนชาวบาน กลุมหัวคะแนนของนายสมมารถจึง
กระจายไปยังคนกลุมตาง  ๆ ทั้งผูนําทองถ่ินอยางกํานัน ผูใหญบาน  ผูนําทางศาสนา  โตะครู 
โตะอิหมาม ไมใชเฉพาะกลุมครู ซ่ึงเปนกลุมวิชาชีพที่นายสมมารถสังกัดกอนจะลาออกมาสมัครส.ส. 
เทานั้น แตอยางไรก็ตาม หัวคะแนนหลักคือ กํานัน ผูใหญบาน  

 



 51

วิธีการสรางความสัมพันธกับกลุมหัวคะแนน นายสมมารถมักจะมีของฝากเปนสินน้ําใจเสมอ 
โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปตางประเทศมักจะมีของที่ระลึก เสื้อผา นาฬิกา เปนตน ไปฝากใหกับ
หัวคะแนนเหลานี้  

 
“กลุมแมบานใชวิธีจัดอบรมสัมมนา พาไปศึกษาดูงาน ไปเที่ยวดวยกันที่ภูเก็ต หรือกรุงเทพฯ 

โดยของบประมาณจาก กกต. ...ระบบหัวคะแนนใชวิธีการเชิญแกนหลักของแตละหนวยเลือกตั้งมา 
สมมติวาหนวยเลือกตั้งมีทั้งหมด 200 หนวย ก็จะเชิญหมดทั้ง 200 หนวย หนวยละหลายคนอยางนอย 
5 คน เรียกเขามาคุย จัดระบบในการทํางาน ในการหาเสียงในการที่จะจัดแกนหลักอยางไรใหเขาไปหา
ชาวบาน... เรารูเลยวาหนวยนี้เราไดเทาไหร  รูจากพวกนี้แหละ” (สมมารถ เจะนา, สัมภาษณ)  

 
การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2544 ถือเปนจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของวะดะห ซ่ึงยังคงสังกัด

พรรคความหวังใหม ในพื้นที่ปตตานี 4 เขต มีเพียงนายมุข สุไลมาน เทานั้น ที่ชนะเลือกตั้ง ที่เหลือ
กลายเปนของพรรคประชาธิปตย 3 เขต ทั้ง ๆ ที่ในพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ พรรคการเมืองหนา
ใหมอยางพรรคไทยรักไทย ไดรับชัยชนะอยางถลมทลาย ครองเสียงขางมากในสภาและเปนผูจัดตั้ง
รัฐบาล จึงกลาวไดวา กระแสความนิยมที่มีตอพรรคประชาธิปตยในพื้นที่จังหวัดปตตานี และความ
นิยมที่มีลดลงตอนักการเมืองในกลุมวะดะห ทั้ง ๆ ที่มีบทบาทเปนอยางยิ่งกอนหนานี้ โดยเฉพาะ
บุคคลในกลุมไดเปนรัฐมนตรีหลายคน เปนผลมาจากกระแสความนิยมที่สูงขึ้นของคนในพื้นที่ภาคใต
ที่มีตอพรรคประชาธิปตยในฐานะคูแขงขันที่สําคัญกับพรรคไทยรักไทยในระดับประเทศ  
 
สรุป 
 
 ยุคที่สองมีปรากฏการณทางการเมืองที่นาสนใจคือ เกิดการรวมกลุมทางการเมืองเพื่อเปน
เครื่องมือในการตอรองกับพรรคการเมืองที่เขาไปสังกัด และเพื่อเปนกลยุทธทางการเมืองในการ
เอาชนะคูแขง ในขณะเดียวกันยังเปนการจํากัดวงกลุมบุคคลที่ตองการเขาสูเวทีการเมือง หากตองการ
ประสบความสําเร็จการสังกัดกลุมการเมืองที่จัดตั้งขึ้นยอมมีโอกาสงายกวาการตอสูเพียงลําพัง 
 
 กลุมการเมืองที่มีช่ือเสียงและมีอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองสูงทั้งในเชิงนโยบายและ
ตําแหนงทางการเมืองก็คือ กลุมวะดะห ซ่ึงนําโดยนายเดน โตะมีนา ตัวแทนของตระกูลนักการศาสนา 
ซ่ึงครองอํานาจทางการเมืองมาอยางยาวนานนับตั้งแตยุคแรกของการเมืองปตตานี กลุมวะดะห ใช
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี เปนฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
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 ในขณะที่พรรคประชาธิปตยคูแขงสําคัญของกลุมวะดะห  ซ่ึงเพลี่ยงพลํ้าทางการเมืองไดใช
กลยุทธการรวมกลุมเชนเดียวกัน ดวยการจัดตั้งกลุมญามาอะฮอุลามะห ปตตานีดารุสลาม  
มีนายวัยโรจน พิพิธภักดี เปนผูนํากลุมโดยใชสถาบันปอเนาะดาลอ เปนฐานสําคัญในการตอสู 
เพียงแตมีเปาหมายที่แตกตางจากกลุมวะดะหคือ ตองการเพียงใหเปนกลยุทธในการดึงคะแนนเสียงที่
ไปใหการสนับสนุนกลุมวะดะหกลับมาสนับสนุนผูสมัครของพรรคประชาธิปตย ไมไดมีเปาหมาย
เพื่อสรางอํานาจตอรองภายในพรรคการเมืองเหมือนอยางกลุมวะดะห  
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บทที่ 5 
 
ยุคปจจุบัน: วิกฤติจังหวัดชายแดนภาคใตกับการเกิดนักการเมืองหนาใหม (2548-

ปจจุบัน) 
 
 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ในจังหวัดปตตานีมีการเปล่ียนแปลงที่นาสนใจ 
2 ประการคือ 

 
ประการแรก การเลือกตั้งในครั้งนี้กลุมวะดะหทั้งหมดไดเขาไปสังกัดพรรคไทยรักไทย ซ่ึง

เปนพรรครัฐบาลจากการควบรวมพรรคความหวังใหมเขากับพรรคไทยรักไทย 
 
ประการที่สอง อดีต ส.ส. ของพรรคประชาธิปตยในจังหวัดปตตานี สมัยลาสุดคือ สภา

ผูแทนราษฎรชุดป พ.ศ. 2544 ทั้งหมดไดพรอมกันตัดสินใจยายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย เพียงแต
ไมไดเขารวมกับกลุมวะดะห ซ่ึงเปนคูแขงกันมาโดยตลอด แตรวมตัวกันอยางหลวม ๆ ในนามของ
กลุมที่กอตั้งขึ้นใหมเพื่อการยายพรรคครั้งนี้เปนการเฉพาะชื่อ กลุมดารุสสลาม เปนผลทําใหพรรค
ประชาธิปตยตองใชผูสมัครหนาใหม    และโดยคุณสมบัติสวนตัวถือวายังไมมีความโดดเดนเพียง
พอที่จะเอาชนะคูแขงได  

 
อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งในครั้งนี้กลับกลายเปนจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สําคัญของจังหวัด

ปตตานี เมื่อผูสมัครหนาใหมทั้งหมดของพรรคประชาธิปตยสามารถเอาชนะอดีตส.ส. ทั้งจากกลุมวะ
ดะห และอดีตส.ส. ของพรรคประชาธิปตยที่ยายไปอยูพรรครัฐบาลไดสําเร็จ  
 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยาวนานกอนหนาการเลือกตั้ง ซ่ึงคนในพื้นที่เห็นวาเปนผลมาจากนโยบาย
และการปฏิบัติงานของรัฐบาลภายใตการนําของพรรคไทยรักไทย เชน ปญหาการหายตัวของทนาย
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สมชาย นิละไพจิตร ซ่ึงชาวมุสลิมใหความนับถือในฐานะเปนทนายที่ตอสูใหกับชาวมุสลิมในพื้นที่ใน
คดีการเมืองหลายคดี เชน คดีเผาโรงเรียนของนายโตะกูเฮง ปญหาความรุนแรง เขนฆาที่เกิดขึ้นเกือบ
ทุกวัน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงถือเปนเงื่อนไขหรือบริบทเชิงโครงสรางที่มีผลตอการเลือกตั้ง ทําให
ประชาชนหันไปเลือกผูสมัครหนาใหมของพรรคประชาธิปตย ซ่ึงเปนพรรคฝายคานแทนผูสมัครจาก
พรรครัฐบาล คลายกับการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2519 ที่ทีมผูสมัครของนายเดน สังกัดพรรคประชาธิปตย
และเปนฝายคาน ชนะเลือกตั้งอยางทวมทนเมื่อประชาชนปฏิเสธพรรครัฐบาลที่นําโดยพรรคกิจสังคม 
เนื่องจากเห็นวาไมสามารถแกไขปญหาความรุนแรงในพื้นที่ ซ่ึงเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2518 ได  
 

ดังนั้น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 จึงถือวาประชาชนเลือกพรรคมากกวา
เลือกตัวบุคคล เพราะโอกาสสําหรับผูสมัครหนาใหมมีไมงายนัก โดยเฉพาะหากไมสังกัดกลุม
การเมืองอยางกลุมวะดะห หรือกลุมญามาอะฮอุลามะอ ปตตานีดารุสสลามที่พรรคประชาธิปตยจัดตั้ง
ขึ้น  

 
ประเด็นสําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ การเลือกตั้งในครั้งนี้นับเปนการเปลี่ยนโฉมหนาของ

การเมืองในจังหวัดปตตานีคร้ังใหญกวาที่เปนมา เพราะไมเพียงเกิดนักการเมืองหนาใหมเทานั้น แตยัง
เปนจุดสิ้นสุดของการผูกขาดอํานาจทางการเมืองมาอยางยาวนานของนักการเมืองจากตระกูลอดีตเจา
เมืองและตระกูลนักการศาสนา ซ่ึงอํานาจและบารมีเร่ิมถดถอยลงเรื่อย ๆ นับตั้งแตปลายยุคสมัยแรก 
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทเชิงโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจ  
 

ผูสมัครหนาใหมที่ไดรับการเลือกตั้งมีดังตอไปนี้  
 
1. อิสมาแอล ยีดอรอแม  
 

นายอิสมาแอลเปนเจาของโรงเรียนแสงประทีปวิทยา ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ตั้งอยูที่บานน้ําดํา ต.ปูโละปูโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี ซ่ึงเปนโรงเรียนที่ตอยอดจากบิดา ที่เปน
โตะครูเจาของปอเนาะ ไดสมรสกับบุตรสาวของนายอามีน โตะมีนา เขาจึงมีศักดิ์เปนหลานเขยของ
เดน โตะมีนา 

 
ฐานเสียงที่สําคัญของนายอิสมาแอลนอกเหนือจากพรรคประชาธิปตยแลว ยังมาจากเหลา

นักการศาสนาและโรงเรียนปอเนาะที่เปนเครือขาย  เพราะโรงเรียนปอเนาะของบิดาและสืบทอดตอมา
โดยเขานั้น  เปดสอนมานานกวา 50 ป  จึงมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก และลูกศิษยจํานวนหนึ่งเมื่อเรียน
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จบกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมก็ไปเปดโรงเรียนปอเนาะดวย หลายคนกลายเปนโตะอีหมามประจํามัสยิด  
เปนผูนําทองถ่ินทั้งกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต. นอกจากนั้นยังไดรับแรงสนับสนุนจากนายเดน 
โตะมีนาอีกดวย 

 
นายอิสมาแอลสมัคร ส.ส. คร้ังแรกในป พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคราษฎร แตไมประสบ

ความสําเร็จ เมื่อพ.ต.ท. เจะอิสมาแอล เจะโมง ยายพรรคไปสังกัดพรรคไทยรักไทย จึงเปนโอกาสของ
นายอิสมาแอลหันมาสังกัดพรรคประชาธิปตยแทนในการเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2548  

 
ส่ิงที่นับวานาจะเปนขอไดเปรียบและเปนจุดขายประการหนึ่งของนายอิสมาแอล  เมื่อเทียบ

กับผูสมัครรายอื่นก็คือ พื้นความรูทางดานศาสนาเพราะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางดาน
ศาสนาจากมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอาระเบีย อยางไรก็ตาม ความไดเปรียบนี้เปนเพียงปจจัยเสริม
เทานั้นที่มีผลตอการเลือกตั้งในพื้นที่ นายอิสมาแอลเองก็ยอมรับวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหชนะเลือกตั้ง
มาจากเหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงสงผลทําใหประชาชนแสดงความไม
พอใจตอนโยบายการแกไขปญหาของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย (อิสมาแอล ยีดอรอแม, สัมภาษณ)  

 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเขตพื้นที่เลือกตั้งแลวจะพบวา เขตเลือกตั้งที่ 2 ซ่ึงประกอบดวย

อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอหนองจิก อําเภอแมลาน และอีก 2 ตําบลซึ่งอยูในเขตอําเภอเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สวนใหญมีใจโนมเอียงจะเลือกพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะในอําเภอโคกโพธิ์ ซ่ึงประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธมักจะเลือกผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย เขตเลือกตั้งที่ 2 นี้ผูสมัครจากพรรค
ประชาธิปตยมักมีความไดเปรียบอยูเสมอ  

 
กลยุทธการหาเสียงของนายอิสมาแอล ใชวิธีเขาหาประชาชนทุกระดับโดยไมแบงแยกฐานะ

และความแตกตางทางศาสนา โดยเฉพาะชาวบานในระดับรากหญาที่ยังขาดการเหลียวแล เพราะเขา
เชื่อวา ส.ส.ในอดีตมักจะเนนพบปะกับขาราชการหรือประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือเปนที่
นับหนาถือตาในสังคม เปนผูมีบารมี ซ่ึงคนเหลานี้นักการเมืองมักจะพึ่งพาอาศัยเพื่อเปนหัวคะแนน   
 
2. ซาตา อาแวกือจิ   
 
 นายซาตา นับเปนผูแทนคนยากในยุคสมัยใหมที่การเมืองเต็มไปดวยการใชเงินจนถูกเรียก
ขานวาเปนยุคธนาธิปไตย  ซ่ึงผูสมัครที่มีภูมิหลังยากแคนเชนนี้ ยากที่จะประสบความสําเร็จในทาง
การเมืองยุคปจจุบัน แตกตางจากในอดีตที่ผูแทนคนยากประเภทหาเสียงดวยการค่ําไหนนอนนั่น ใช
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กลยุทธเคาะประตูบาน เดินเขาหาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ไดบางพอสมควร  
 
 เหตุที่กลาววา นายซาตาเปนผูแทนคนยากเนื่องจากบิดาเสียชีวิตตั้งแตเมื่อคร้ังเขายังเปนวัยรุน
อายุ 15 ป  “ ตอนผมเรียนจบตั้งแตประถม ผมก็ลําบากตั้งแตนั้น มีคนบริจาคเงินใหเรียน จนผมเรียน
จบมัธยมปลาย แตก็ตองมาพักการเรียนประมาณ 3 ป เพราะยากจน แตส่ิงหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจคอื สัก
วันหนึ่งจะเปนนักการเมืองระดับชาติใหได” (โพสทูเดย 12 ก.ย. 2548: A5)  
 
 หลังจบการศึกษาในระดับมัธยม นายซาตาเดินทางไปกรุงเทพฯเรียนตอสาขานิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แตในป 2536 ขณะที่เขากําลังเรียนชั้นปที่ 2 ก็ถูกจับกุมในคดีความมั่นคง
เกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาใชชีวิตอยูในเรือนจํา 87 วัน ก็ถูกปลอย
ตัวออกมาเนื่องจากหลักฐานออนอัยการจึงสั่งไมฟองคดี  หลังจากนั้นจึงตัดสินใจกลับบานเกิดและลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) และไดเปนส.จ. 2 สมัย ในเขตอําเภอมายอ จังหวัด
ปตตานี ในขณะเดียวกันก็เรียนหนังสือในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดวยเพื่อใหได
คุณสมบัติตามขอกําหนดของรัฐธรรมนูญในการใชสมัคร ส.ส. ตามที่ไดตั้งปณิธานไวตั้งแตเมื่อคร้ังยัง
เปนเด็ก 
 
 การเปนอดีตนักการเมืองทองถ่ินของนายซาตาและการมีพี่ชายคนโต ในบรรดาพี่นอง 5 คน
รวมถึงตัวเขาเปนกํานัน ต. น้ําดํา อ. ทุงยางแดง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 ที่เขาลงสมัคร และนองคน
สุดทองเปนสมาชิกอบต. (โพสตทูเดย 12 ก.ย. 2548: A5)  ถือเปนตนทุนสําคัญสําหรับการชนะ
เลือกตั้งในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม ลําพังเพียงคุณสมบัติสวนตัวและฐานเสียงนักการเมืองทองถ่ินไม
สามารถทําใหนายซาตา เอาชนะคูแขงคนสําคัญคือ นายมุข สุไลมาน ไดหากสถานการณในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตยังเปนปกติไมตางจากชวงกอนหนานี้ อีกทั้งการสังกัดพรรคประชาธิปตย ซ่ึง
เปนคูแขงสําคัญของพรรคไทยรักไทยทั้งในระดับชาติและในพื้นที่สงผลทําใหซาตาประสบ
ความสําเร็จในทางการเมืองอยางไมนาที่จะเปนไปได 
 
 ความเปนผูแทนคนยากของนายซาตา ยังพิจารณาไดจากพฤติกรรมทางการเมือง การวางตัว
หลังไดเปน ส.ส. แลว โดยเขากลาววา 
 
 “ทุกวันนี้ผมทําในสิ่งที่ ส.ส. คนไหนเขาไมทํา เวลามีงานศพที่ไหน ผมก็จะรวมกับพี่นอง
ประชาชนเอาศพลงไปฝงดวย บางทีผมขับมอเตอรไซคลงพื้นที่ตอนกลางคืน ตอน 5 ทุมผมอยูราน
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กาแฟ คนในพื้นที่เขาเปนหวง ผมไมกลัว ผมเกือบจะโดนยิงเมื่อสองเดือนที่แลว” (โพสตทูเดย 12 ก.ย. 
2548: A5) ซ่ึงลักษณะเชนนี้มักเปนวิธีหาคะแนนเสียงของผูสมัคร หรือ ส.ส. หนาใหมที่ไมมีตนทุน
ทางการเงินมากพอและไมมีฐานเสียงที่แนนหนา จําเปนตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดคะแนนเสียงหรือ
รักษาคะแนนเสียงของตนไว  
 
3. โมฮัมหมัดยาสรี   ยูซง  
 
 นายโมฮัมหมัดยาสรี ยูซง หรือที่ชาวบานรูจักในนามกํานันซารมาน เปนกํานันตําบลบางเกา 
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซ่ึงสืบทอดตําแหนงกํานันตอจากบิดา อีกทั้งยังเปนนักธุรกิจรับเหมา
กอสราง ผูจัดการหางหุนสวนจํากัดซารมานสหกิจ เปนที่รูจักของชาวสายบุรีเปนอยางดีเพราะเคย
ไดรับรางวัลกํานันแหนบทองคํา ในป  พ.ศ. 2537  และกํานันดีเดน  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ป พ.ศ. 2544 การลงสมัครในครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกสําหรับการเมืองในระดับชาติของเขา 
 
 นายโมฮัมหมัดยาสรี ดํารงตําแหนงประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอสายบุรี และ
เลขานุการชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดปตตานียอมเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นเปนอยางดีถึงความ
กวางขวางของเขาในหมูเจาหนาที่ของรัฐในทองถ่ิน นอกเหนือจากฐานเสียงของพรรคประชาธิปตย
แลว ดวยเหตุที่เปนผูกวางขวางจึงมีพรรคพวกทุกวงการทั้งในหมูขาราชการ พอคา ผูมีอิทธิพลใน
วงการตาง ๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายและนอกกฎหมาย  
  
4. อันวาร  สาและ  
 
 นายอันวาร นับเปนนักการเมืองหนาใหมอีกคนหนึ่งที่ไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการ
เลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปนการสมัครรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก กอนหนานี้เขาไดรับการทาบทาม
ใหลงสนามการเมืองในระดับทองถ่ินคือ สมาชิกสภาจังหวัดถึง 3 คร้ัง แตปฏิเสธผูชักชวนและผูให
การสนับสนุนเนื่องจากความไมพรอมทั้งการรูจักพื้นที่และชื่อเสียงในพื้นที่ ประกอบกับธุรกิจรับเหมา
กอสรางของตนเองเพิ่งจะเริ่มกอรางสรางตัว 
 
 ธุรกิจรับเหมากอสราง ถนน คูระบายน้ํา ถมดิน ปรับพื้นที่เปนธุรกิจฐานทางการเมืองของ 
นายอันวารกอนที่จะลงสนามเลือกตั้ง กอนหนานี้เขาเคยมีประสบการณในธุรกิจดานพัฒนาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยในกรุงเทพมหานคร ในฐานะลูกจางบริษัททําหนาที่ทางดานการตลาด หลังจากเรียน
จบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ  
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 อยางไรก็ตาม นายอันวารเองดูจะยอมรับวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เขาชนะเลือกตั้งใน
คร้ังนี้มาจากกระแสปฏิเสธรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกเขา ซ่ึงสมัครในนาม
พรรคประชาธิปตย โดยอดีต ส.ส. หลายสมัยของพรรคประชาธิปตยคือ นายวัยโรจน พิพิธภักดี ยายไป
สังกัดพรรคไทยรักไทย เพราะในอดีตที่ผานมา พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่จะ
ตัดสินใจเลือกตัวบุคคลมากกวาเลือกพรรค แมจะยายไปสังกัดพรรคใดก็ตามก็ยังไดรับความนิยม
เชนเดิม ดังนั้น การเลือกตั้งในครั้งนี้จึงแตกตางจากการเลือกตั้งในครั้งกอน กระแสการเมืองในพื้นที่ 
ซ่ึงประชาชนคิดวาเปนเพราะนโยบายของรัฐบาลจึงมีผลทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งปฏิเสธผูสมัครจาก
พรรครัฐบาลดังเชนที่นายอันวาร ใหสัมภาษณวา 
 
 “ ในเบื้องตนก็คิดวาชาวบานเองก็อยากจะลองอะไรใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม... 

เกี่ยวกับเรื่องสถานการณที่เกิดขึ้นแลวก็รูสึกวาเขาตองการใหมีใครเปนปากเสียงใหเขา  
ชวยเหลือเขา หรือไมก็เปนปากเสียงที่จะพูดในปญหาหรือขอสงสัยที่มีบางประการที่เปนคน 
ถามรัฐบาลใหเขา ตรงนี้เขาไมมี คงจะบทบาทตอนนั้นไมเดนชัด ไมตอบสนองความตองการ 
ของเขาพอที่เขาคิดวาพอใจ เขาก็เลยคิดวาคงจะมีแนวทางใหมที่จะลอง ผมก็คิดวาไมใชผม 
เกงหรือวาเปนความสามารถเฉพาะตัวก็คงไมใช อาจเปนเพราะวา ผมมาในชวงที่เขาตองการ 
จะเปลี่ยนแปลง ประกอบกับการหาเสียงในพื้นที่ผมไดลงพื้นที่ ไปเจอเขา สัมผัสกับเขา 
โดยตรง”  

 
 แตถึงแมวาสถานการณทางการเมืองเปนปจจัยที่มีผลอยางมากตอความสําเร็จทางการเมือง
ของนายอันวาร แตนายอันวารใชวาจะไมมีฐานทางการเมืองเสียเลย เขาก็ไมตางจากนักการเมืองไทย
โดยทั่วไปที่หากไมมีฐานทางเศรษฐกิจ ก็ตองมีฐานทางการเมืองในทองถ่ินหรือทั้งสองอยาง
ผสมผสานกันยิ่งทําใหมีโอกาสในทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยบิดาของนายอันวารคือ กํานันเอกชัย  
สาและ และยังเปนประธานชมรมกํานันผูใหญบานของอําเภอยะหริ่งอีกดวย และหากยอนอดีตไกล
ออกไปปูของเขาก็เคยเปนกํานันเชนเดียวกัน บิดาจึงสืบทอดตําแหนงทางสังคมนี้ตอจากปู 
 
 ในขณะเดียวกันธุรกิจของนายอันวารดานการกอสราง งานโยธา ทําถนน สรางสะพานยอม
หนีไมพนการสัมผัสกับผูคนหลายประเภท โดยเฉพาะคนที่สามารถโนมนาวใจหรือมีอิทธิพลทาง
ความคิดเหนือผูอ่ืนได เชน ผูนําทองถ่ินอยางกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต. สมาชิกอบจ.  ขาราชการ 
ตํารวจ ซ่ึงจําเปนตองอภินันทนาการในดานตาง ๆ ทั้งในชวงเวลาปกติและยามเทศกาลตาง ๆ เพื่อแลก
กับการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ และยอมสงผลตอโอกาสในทางการเมืองอีกดวย  
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5. พีรยศ  ราฮิมมูลา  
 
 นายพีรยศ ราฮิมมูลา ลงสมัครรับเลือกตั้งมาแลว 1 คร้ังในสังกัดพรรคความหวังใหม ที่
จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเปนพื้นที่บานเกิด แตไมประสบความสําเร็จ แตสาเหตุที่นํานายพีรยศ มาอยูใน
งานวิจัยในสวนของนักการเมืองปตตานีดวยนั้น สืบเนื่องจากนายพีรยศประสบความสําเร็จทาง
การเมืองในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปตย ในการเลือกตั้งป พ.ศ. 2548  โดยที่บทบาท
ทางการเมืองของนายพีรยศ ตลอดชวงที่ผานมามีฐานมาจากความเปนนักวิชาการทางรัฐศาสตรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในขณะที่ภรรยาก็เปนอาจารยทางรัฐศาสตร 
เชนเดียวกับเขาและสังกัดหนวยงานเดียวกัน จึงเชื่อแนวาบารมีทางการเมืองของเขานาจะเปนทีป่ตตานี
มากกวาบานเกิดที่นราธิวาส  
 
 นายพีรยศ มีความสนใจทางการเมืองตั้งแตยังเด็ก เมื่อเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังตัดสินใจเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร จนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกใน
สาขาเดียวกันนี้จากประเทศอังกฤษ ชีวิตคลุกคลีกับประเด็นปญหาทางการเมืองมาโดยตลอดในฐานะ
อาจารยผูสอนสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 
 นายพีรยศไมมีฐานทางการเมืองที่แนนอนในรูปของคะแนนจัดตั้งดังเชนนักการเมืองอื่น 
ความลมเหลวในการสมัคร ส.ส. ในระบบเขตเพียงพอที่จะอธิบายประเด็นนี้ได ความนิยมที่มีตอตัว
นายพีรยศ มีลักษณะกระจายไปยังคนกลุมตาง ๆ ที่หลากหลายในฐานะนักวิชาการทางรัฐศาสตรที่มี
บทบาทหนาที่ในการใหความรูทั้งในรูปของการบรรยาย อภิปราย ฝกอบรม หรือการแสดงความ
คิดเห็นตอสถานการณทางการเมืองในพื้นที่แกส่ือมวลชนในแขนงตาง ๆ  
 
 “ ผมอาจพูดไดวาเกือบทุกตําบลใน 4 จังหวัดที่ผมลงไปเผยแพรรัฐธรรมนูญและนโยบาย 

ความมั่นคงทําใหผูคนทุกสาขาอาชีพที่เราไปพบ รวมมือกับ อบต.แตละพื้นที่ไดมารับฟงการ 
บรรยายจากผมเปนทั้งภาษาไทยและภาษามลายูทองถ่ิน ผมคิดวาอันนี้เปนอานิสงสอันหนึ่งที่ 
ไดรับการสนับสนุนจากผูคนเหลานั้นทุกสาขาอาชีพ” (พีรยศ ราฮิมมูลา,สัมภาษณ)  
 
การหาเสียงของนายพีรยศเนนการจัดเวทีปราศรัยทั้งในระดับใหญและระดับยอยเปนหลัก ซ่ึง

นาจะเปนลักษณะโดยทั่วไปของนักการเมืองที่มีภูมิหลังเปนนักวิชาการ 
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สรุป 
  
 ยุคที่สามซึ่งเปนยุคปจจุบัน นับเปนการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาทางการเมืองของปตตานีคร้ัง
สําคัญ เมื่อผูสมัครหนาใหมของพรรคประชาธิปตยชนะเลือกตั้งแบบยกทีมตอผูสมัครของพรรคไทย
รักไทย  ซ่ึงเปนพรรครัฐบาลที่ประกอบไปดวยผูสมัครจากกลุมวะดะหและอดีตส.ส.  พรรค
ประชาธิปตยที่ยายพรรคไปอยูกับพรรคไทยรักไทย และไมเพียงเทานั้น การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ยังมี
ความนาสนใจในแงของการสิ้นสุดการครองอํานาจมาอยางยาวนานของตัวแทนตระกูลอดีตเจาเมือง
กับตระกูลนักการศาสนา ซ่ึงเริ่มถดถอยลงเรื่อย ๆ จากยุคกอนหนานี้จากการเปลี่ยนแปลงของบริบท
เชิงโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่  
 
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาจากทัศนคติทางการเมืองของประชาชน
ในพื้นที่ที่เห็นวา รัฐบาลผิดพลาดและลมเหลวในการกําหนดนโยบายและปฏิบัตินโยบายในพื้นที่จน
นําไปสูความรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ การเมืองในพื้นที่จังหวัดปตตานีจึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยาง
แนบแนนกับการเมืองในระดับชาติ  
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บทที่ 6 

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  

 
 

จากการศึกษาคนควาสามารถสรุปและอภิปรายผลถึงนักการเมืองและการเมืองในจังหวัด
ปตตานีโดยพิจารณาในเชิงพัฒนาการไดดังตอไปนี้  

 
 อดีต: การตอสูของตัวแทนตระกูลอดีตเจาเมืองกับตระกูลนักการศาสนาและเครือขาย 
 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของจังหวัด
ปตตานีก็มีลักษณะที่เดนชัดคือ การตอสูกันของตระกูลการเมือง 2 ตระกูลคือ ตระกูลอดีตเจาเมืองกับ
ตระกูลนักการศาสนา  

 
 ตระกูลอดีตเจาเมืองเกานั้น ยังคงมีอิทธิพลในทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สืบเนื่องจากความสัมพันธที่มีกับทางรัฐไทยนับตั้งแตอดีต ภายใตบริบททางสังคมที่มุสลิมเปนชน
กลุมนอย การพึ่งพาอาศัยของประชาชนที่มีตอตระกูลเจาเมืองในอดีตในการติดตอสัมพันธกับทาง
ราชการจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางสูงในการดําเนินชีวิต  
 
 อยางไรก็ตาม ดวยวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่มีศาสนาเปนตัวกํากับสําคัญในการดําเนินชีวิตดาน
ตาง ๆ ความจําเปนที่จะตองปรึกษาหารือในเรื่องของบทบัญญัติ หลักการศาสนาในดานตาง ๆ จึงทํา
ใหผูรูหรือนักการศาสนาเปนอีกกลุมบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในสังคม รวมถึงการมีบทบาทในการ
ประสานงานกับทางราชการเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการประกาศใชนโยบายหรือการนํา
นโยบายไปปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม  
 
 ดังนั้น เราจึงเห็นวา การเมืองในปตตานีในชวงแรกนี้ ช้ีใหเห็นถึงการเขามามีบทบาททาง
การเมืองของคน 2 กลุมนี้อยางเห็นไดชัดมากกวากลุมอื่น ๆ หรือบุคคลอื่นที่มีรากฐานทางดานอื่น  
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 ตระกูลอดีตเจาเมืองนั้น ใชกลไกของรัฐทั้งในระดับบนและระดับลางเปนตัวจักรในการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ขาราชการฝายปกครองมักจะใหการสนับสนุนกลุมนี้ เนื่องจากเห็นวา
ความคิดทางการเมืองสอดคลองหรือไมกาวหนาเกินไปกวาความตองการของราชการ สวนกลไกรัฐ
ในระดับลาง กลุมนี้มีกํานัน ผูใหญบาน เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอ สรางความสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นที่เลือกตั้ง รวมทั้งการเปนหัวคะแนนในชวงฤดูเลือกตั้ง  
 
 ในขณะที่ตระกูลนักการศาสนา มีฐานทางการเมืองที่มาจากกลุมโตะครูโรงเรียนปอเนาะ 
โตะอิหมามประจํามัสยิดตาง ๆ ซ่ึงเปนบุคคลที่มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนใน
พื้นที่ โดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ซ่ึงไมไดมีเฉพาะผูรูหรือนักการศาสนาเทานั้น 
แตยังประกอบไปดวยคนทั่วไปที่มีศักยภาพในการพัฒนาสถาบันทางศาสนาในพื้นที่อีกดวย โดยไม
จําเปนตองมีความรูทางศาสนาแตอยางใด   ซ่ึงยอมมีอิทธิพลเหนือโตะครู และอิหมามประจํามัสยิด
ตาง ๆ อีกทอดหนึ่งดวย จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานีโดยเสียง
สวนใหญยังเปนคนในสายของนายเดน โตะมีนา สวนกลไกรัฐโดยเฉพาะระดับบนไมไดใหการ
สนับสนุนตระกูลนักการศาสนาเพราะหวั่นเกรงวาความคิดทางการเมืองของนักการเมืองในตระกูลนี้
จะเปนปฏิปกษหรือสงผลกระทบตอโครงสรางอํานาจของรัฐไทย โดยเฉพาะโครงสรางอํานาจที่มีตอ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 
 อยางไรก็ตาม ฐานทางการเมืองของคน 2 กลุมนี้มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการใหการ
สนับสนุน แตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากโตะครู โตะอิหมามไปใหการสนับสนุนกลุมตระกูลอดีจเจา
เมืองมีปรากฏใหเห็นมากกวาการที่กลไกรัฐทั้งในระดับบนและระดับลางหันไปใหการสนับสนุน
ตระกูลนักการศาสนา 
 
ปจจุบัน : กลุมใหมนอกวงจร 2 ตระกูล  
 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดแก การศึกษาในหมูประชาชนที่สูงขึ้น 
เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัวขึ้น การไหลเวียนของขอมูลขาวสารที่แพรกระจายมากขึ้นจากสื่อตาง ๆ เปน
ผลทําใหคนกลุมใหมที่อยูนอกวงของ 2 ตระกูลเขามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้น ประชาชนใน
พื้นที่พึ่งพิงความชวยเหลือของคนหรือของเครือขาย 2 ตระกูลลดนอยลง  
 
 ในแงของการศึกษา ทําใหการพึ่งพาอาศัยของประชาชนที่มีตอบุคคลในตระกูลอดีตเจาเมือง
ในการมีปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐหรือหนวยงานราชการลดนอยลง โดยเฉพาะคนรุนใหมที่มีอายุ 40 
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ปลงมามีปฏิสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐหรือกับหนวยงานราชการโดยตรงโดยไมตองผานคนกลางสงผล
ทําใหอํานาจและบารมีของตระกูลเจาเมืองเกาที่เคยมีมากในอดีตลดนอยลง  
 ในแงเศรษฐกิจ รายไดที่มีเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในภาคการผลิตตาง ๆ มี
ผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสงผลตอเนื่องไปยังประเด็นอื่น ๆ เชน ปญหา
ปากทองที่ลดนอยลงมีผลทําใหการพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในรูปของทรัพยสินเงินทองลดนอยลง มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน วิทยุ โทรทัศน ที่
เปดรับความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในสังคมมีผลทําใหความคิดอานตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  
 
 ปจจัยเหลานี้มีผลตอการเกิดบุคคลหนาใหมในทางการเมือง ในขณะเดียวกันประชาชนก็มี
ตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นทําใหอํานาจที่เคยมีมากของบุคคลจาก 2 ตระกูลเร่ิมลดนอยลง  
 
 อยางไรก็ตาม กลุมผูมีอํานาจเดิมก็มีการปรับตัวดวยการจัดตั้งกลุมการเมือง โดยมีเปาหมาย
เพื่อกระชับอํานาจของกลุมตนใหเพิ่มมากขึ้น สามารถสรางอํานาจตอรองกับพรรคการเมืองที่ตน
สังกัดทั้งในเชิงนโยบายที่มีตอพื้นที่และตําแหนงทางการเมืองในรัฐบาล ในขณะเดียวกันยังเปนการขดี
วงใหคนกลุมใหมที่หวังจะเขาสูเวทีการเมืองตองหันเขาสังกัดกลุมการเมืองที่ตนเองจัดตั้ง หาก
ตองการประสบความสําเร็จทางการเมืองอยางงายดายมากยิ่งขึ้น กลุมวะดะห เปนกรณีตัวอยางที่
ชัดเจนในเรื่องนี้  
 
 อยางไรก็ตาม ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น มีปจจัยหนึ่งที่ยังไมเปลี่ยนแปลงและมี
แนวโนมที่จะเขมขนมากขึ้นและจะมีผลตอทิศทางการเมืองในอนาคตเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือ ปจจัยทาง
ศาสนา 
 
 โตะครู โตะอิหมาม นักการศาสนายังคงมีอํานาจ อิทธิพลในทางการเมืองสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในทางสังคม เศรษฐกิจ ประชาชนยิ่งจําเปนตองพึ่งพาอาศัยผูมีความรูเหลานี้ในการให
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นและการตีความปรากฏการณตาง ๆ เพื่อจะไดไมผิดกับหลักการศาสนา
นอกเหนือจากยังคงมีบทบาทในดานการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน งานทําบุญขึ้นบานใหม
รับขวัญเด็กแรกเกิด งานศพ เปนตน ซ่ึงเปนภารกิจหลักที่กระทําอยางเปนปกติวิสัยอยูแลว เพียงแต
บรรดาผูรูเหลานี้ ไมไดเปนฐานเสียงของตระกูลนักการศาสนาอยาง เดน โตะมีนา อีกตอไปแลว แต
กระจายไปยังนักการเมืองคนอื่น ๆ ที่สามารถสรางปฏิสัมพันธ ซ่ึงรวมถึงการใหความชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ แกนักการศาสนาเหลานี้ เชน การใหความชวยเหลือแกสถาบันปอเนาะที่โตะครูเปนเจาของ 
เปนตน  
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 นอกจากนั้น ความนิยมของคนในพื้นที่ในการสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงสอนทั้งสายสามัญและศาสนาควบคูกัน ซ่ึงมีเปนจํานวนมากเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เมื่อ
เทียบกับสถาบันปอเนาะแบบดั้งเดิมในอดีตที่สอนศาสนาเพียงอยางเดียว สงผลทําใหเจาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเหลานี้กลายเปนชนชั้นนําทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจจากเดิมเมื่อคร้ังเปน
สถาบันปอเนาะเปนเพียงชนชั้นนําทางสังคมเทานั้น เนื่องจากในปจจุบันนโยบายของรัฐบาลที่ใหการ
อุดหนุนทางการศึกษาแกโรงเรียนเหลานี้ทําใหเจาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นและเปดโอกาสนําไปสูการมีอํานาจในทางการเมือง ดังเชน กรณีของนายอิสมาแอล 
ยีดอรอแม อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย ป พ.ศ. 2548 เปนตน  
 

ในขณะเดียวกัน บุคคลผูอาสามาเปนตัวแทนทางการเมืองไมเพียงตองปฏิสัมพันธกับนักการ
ศาสนาเทานั้น แตยังตองมีคุณสมบัติสวนตัวในดานศาสนาอีกดวย เชน มีพื้นความรูทางศาสนาจาก
การศึกษาในสถาบันปอเนาะหรือรํ่าเรียนมาทางดานศาสนาในระดับมหาวิทยาลัย หรือเปนบุคคลที่
เครงครัดในหลักการศาสนาเปนที่รูกันโดยทั่วไป ซ่ึงผิดแผกจากนักการเมืองหลายคนที่มีกอนหนานี้  
 
แนวโนมในอนาคต : ความสัมพันธอยางแนบแนนระหวางการเมืองในพื้นท่ีกับระดับชาติ  
 
 การเลือกตั้งป พ.ศ. 2548 นับเปนการเลือกตั้งที่แตกตางจากการเลือกตั้งที่มีมากอนหนานี้ คือ 
เปนการเลือกตั้งที่เลือกพรรคมากกวาเลือกคน ในอดีตการเกิดกลุมวะหดะห และเขาไปสังกัดพรรค
ความหวังใหม แตการเลือกส.ส. ในกลุมไมไดเลือกเพราะพรรค แตเลือกตัวบุคคลที่เขาไปสังกัดพรรค
การเมืองนั้น หากโยกยายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น ผูมีสิทธิเลือกตั้งก็ยังคงเลือกนักการเมืองผูนั้นอยู 
แตการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2548 เปนการเลือกพรรคอยางชัดเจน เพราะเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของ
ผูสมัคร โดยเฉพาะหลายคนเปนผูสมัครรายใหมยังไมเปนที่รูจัก แตสามารถชนะผูสมัครที่เปนส.ส. 
หลายสมัยได เชน นายมุข สุไลมาน ของกลุมวะดะห นายวัยโรจน พิพิธภักดี อดีตส.ส.พรรค
ประชาธิปตยที่ยายไปอยูพรรคไทยรักไทย เปนตน  
 

การเมืองของปตตานีในอนาคตอันใกลยอมเกี่ยวโยงกับการเมืองในระดับชาติอยางเลีย่งไมพน
คือ จะเกิดปฏิสัมพันธกันอยางแนบแนนระหวางการเมืองในพื้นที่กับการเมืองในระดับชาติในเชิงของ
การผลิตนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ในสภาวะที่ความรุนแรงทางการเมืองยังไม
สามารถยุติไดในเร็ววัน  
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ในขณะเดียวกัน ทามกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นมีประเด็นที่สําคัญที่ช้ีใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวาง
การเมืองในระดับชาติกับการเมืองในพื้นที่ดังที่กลาวมา คือ ประเด็นการเมืองอัตลักษณ (Politics of 
Identity) ความอยูรอดของนักการเมืองและพรรคการเมืองในระดับพื้นที่ขึ้นอยูกับความสามารถใน
การจัดการกับการเมืองอัตลักษณ นั่นคือ ทําอยางไรถึงจะมีบทบาทหรือแสดงบทบาททางการเมืองที่
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับคนในพื้นที่ในเรื่องของการเมืองอัตลักษณที่ตองการปกปกรักษาวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของตนใหคงอยูตอไป ดวยการเจรจา ทําความ
เขาใจใหกับรัฐและรัฐบาลเขามายุงเกี่ยวในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาไปในทางที่เขาไม
ตองการใหนอยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่เอื้ออํานวยหรือสนองตอบตอการเมืองอัตลักษณใน
พื้นที่อีกดวย 

 
ประเด็นดังกลาวนี้มีกรณีที่นาสนใจเกิดขึ้นคือ มีการกอตั้งพรรคสันติภาพไทย ซ่ึงถูกจับตา

มองวาเปนพรรคสาขาหรือพรรคตัวแทนของพรรครัฐบาล โดยเชื่อวาจะเปนทางออกสําหรับ
นักการเมืองที่สังกัดพรรครัฐบาลใหไดรับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เพราะตราบใดหากยังสังกัดพรรค
รัฐบาลก็ยากที่จะประสบความสําเร็จทางการเมืองอีกครั้ง  

 
พรรคสันติภาพไทยดําเนินกลยุทธทางการเมืองไมแตกตางจากกลยุทธของกลุมวะดะห  

และกลุมญามาอะฮฯ      กลาวคือ   นําองคกรทางศาสนาอิสลามเขามาเกี่ยวของกับการเมือง                   
โดยนายพิเชฐ สถิรชวาล ประธานที่ปรึกษาพรรค ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย สาขาจังหวัดชายแดนภาคใตที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยหวังจะใชองคกรทางศาสนาคือ 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสภาชูรอ (สภาเพื่อการ
ปรึกษาหารือ) และไบอะห (การใหสัตยาบัน) ทําหนาที่คัดสรรผูสมัครที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
พื้นที่ และสภาชูรอตองใหสัตยาบันดวยวาจะใหการสนับสนุน ชวยเหลือผูสมัครที่ไดรับการคัดสรร
นั้น  

 
การดําเนินงานทางการเมืองเชนนี้ถือเปนความเปราะบางอยางยิ่ง และจะสรางรอยราวใน

สังคมมุสลิมมากยิ่งขึ้น เพราะพรรคสันติภาพไทย เมื่อแปลความหมายแลวก็คือ พรรคอิสลาม 
เนื่องจากอิสลามหมายถึงสันติภาพ พรรคการเมืองนี้ตองการชี้ใหเห็นวาพรรคเดินตามแนวทางมุสลิม
ที่ถูกตอง ในขณะที่กลุมอื่น ๆ เปนกลุมการเมืองที่มีการสมานฉันทกับกลุมบุคคลอื่น ซ่ึงถือเปนเรื่องที่
ไมถูกตอง  

 



 66

ตามที่ไดกลาวมาขางตน เราจึงพบวา กรณีการเกิดพรรคสันติภาพไทยนาจะเปนเครื่องบงชี้
ประการหนึ่งถึงความเชื่อมโยงระหวางการเมืองระดับชาติกับการเมืองในพื้นที่จังหวัดปตตานี ซ่ึงมี
แนวโนมจะมีความสัมพันธอยางแนบแนนมากยิ่งขึ้นในอนาคต  

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
 

1. โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน กรณีศึกษา: จังหวัดปตตานี ฉบับนี้ เปน
เพียงการศึกษาขั้นตนเพื่อสํารวจขอมูลอยางกวาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจนักการเมือง
และการเมืองของปตตานีในเบื้องตนเทานั้น  ดังนั้น จึงควรจะมีการศึกษาวิจัยอยางลึกซึ้งตอไปเพื่อทํา
ความเขาใจในประเด็นตาง ๆ มากยิ่งขึ้น เชน ความสัมพันธระหวางการเมืองของปตตานีกับการเมือง
ในระดับชาติ ความสัมพันธระหวางศาสนากับการเมือง เปนตน  

 
2. เนื่องจากปตตานีเปนหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต การศึกษาวิจัยอยางลึกซึ้งตอไปอาจจะ

ขยายขอบเขตพื้นที่ใหกวางขวางรวมเอาจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด ซ่ึงมีลักษณะที่ไมแตกตางจาก
ปตตานีทั้งในดานศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อใหงานวิจัยมีความ
นาสนใจมากยิ่งขึ้นและเปดการรับรูในประเด็นใหม ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น    
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