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บทคัดยอ: การวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเปนผูแทนดานการเมืองของชนกลุมนอย มีความมุงหมายที่จะ สืบคน
ถึงคําถามที่วา “ชนกลุมนอยมีผูแทนทางเมืองอยางไรในการที่จะดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึงเปาหมายผลประโยชนของ
ชุมชนที่ไดกําหนดไว?”  โดยใชชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูทางใตของประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซียเปนสนามตรวจสอบ   การวิจัยฉบับนี้จึงเปนวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชปจจัยอิสระเจ็ดปจจัยคือ  
การมีอิสรภาพในระบบการเมือง  การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน  รูปแบบของการเปนผูนํา  การเปนผูรูในศาสนา  สภาพ
ความเปนอยูที่ดีข้ึน  การศึกษาสูงขึ้น  และการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ  เพื่อคนหาคาความเปนไปได โดยมีตัวแปรตามคือ  
“วิธีการที่ชนกลุมนอยเปนผูแทนดานการเมือง”  จึงมีการใชแหลงขอมูลทั้งที่เปนปฐมภูมิจากการสัมภาษณ  และที่เปนทุติย
ภูมิจากการคนควาจากเอกสารตางๆ  ซ่ึงไดจัดทําชุดคําถามหนึ่งชุดสอบถามความคิดเห็น แลวทําการวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  ซ่ึงตัวแปรอิสระตัวไหนที่มีระดับของความสัมพันธพิจาณณาดูจาก
ความถี่และรอยละ  คาของรอยละที่มากที่สุดจะถือเปนการยอมรับสมมุติฐานที่ไดกําหนดไว    ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้พบวา  
ผูนําที่มีหัวเสรีและการศึกษาสูงมีคาความเปนไปไดสูงสุด   อยางไรก็ตาม  ยุทธศาสตรความเคลื่อนไหวในการเปนผูแทน
ทางการเมืองไมวาจะเปนในรูปแบบของความรุนแรงหรือการเดินสายกลาง  ไมไดข้ึนอยูกับผูนําหัวเสรีและสถานภาพ
การศึกษาสูง  แตจะขึ้นอยูกับทิศทางการตอบสนองของรัฐบาลที่มีตอชนกลุมนอยนั้นเอง  ส่ิงที่นาสังเกตุคือ ขณะที่ชุมชน
มุสลิมเชื้อสายมลายูมีทั้งกระบวนการกอความความรุนแรงและเดินสายกลาง  แตชุมชนพุทธเชื้อสายไทยทางตอนเหนือ
ของมาเลเซียไมเคยรสนับสนุนความรุนแรงเลย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  รัฐบาลมาเลเซียไมเคยมีการใชนโยบายควบคุมที่
บังคับชุมชนชาวไทยในประเทศของตนนั้นเอง  สวนปจจัยอื่นๆ  อีกหกปจจัยนั้นพบวา  มีความเห็นที่แตกตางกันจาก
ผูตอบคําถามจากทั้งสองกลุมศึกษา  
 
ABSTRACT: This study is about the political representation of ethnic minority groups.  It’s objective is to examine 
how ethnic minority groups are represented in their respective parliamentary democratic systems focusing the ethnic 
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Malay-Muslims in southern Thailand and the ethnic Thai Buddhists in northern Malaysia as our field work.  This thesis 
explores qualitatively the political representation of these minority groups using seven independent variables such as 
liberalization of a system, globalization of communication, styles of leadership, knowledge of religion, better standards 
of living, better education, and attitude change.  And, the dependent variable is “political representation in their 
community.”  It aims to discover some probable values which might be connected with the political representation of 
these two ethnic groups.  The secondary data are from documents concerned and the primary data from our interviews 
and structured questionnaires that involved 60 respondents: 30 from ethnic Malay-Muslims in Pattani and Narathiwat 
(southern Thailand) and 30 from ethnic Thai Buddhists in Kelantan and Kedah (northern Malaysia).  All the answers 
from respondents were analyzed in the forms of frequencies and percentages obtained from the relations between 
independent variables and the dependent variable.  The biggest percentage in the results from these seven independent 
variables will be the most probable value that can clarify the question of how ethnic minority groups are represented in 
their communities.  This study has found that liberal leadership and better education are the most probable values that 
concern the political representation of the ethnic Malay-Muslims in southern Thailand and the ethnic Thai Buddhists in 
northern Malaysia. It is also found that the strategy of ethnic minority representation depends on the reactions by the 
dominant powers towards their ethnic minority groups.  It is clearly seen that the Thai Buddhists in northern Malaysia 
were never supportive of radicalization because Malaysian government has never used forced policies to control the 
ethnic minority group.  Regarding the other variables used in the thesis, the study found that there were obvious 
differences in the perceptions of the respondents from the two ethnic minority groups studied.   
 
1.  บทนํา 

บทความนี้เปนบทความเชิงคุณภาพโดยพื้นฐาน  มี
การสืบหาคําตอบของคําถามที่วา  “ชนกลุมนอยมีผูแทน
ทางเมืองอยางไรในการที่จะดําเนินกิจกรรมใหบรรลุถึง
เปาหมายผลประโยชนของชุมชนที่ไดกําหนดไว?” 

 
2.  นิยามศัพท 

กอนอื่น  เราควรทําความรูจักกับคํานิยามที่วาการ
เปนผูแทนกอน  เพราะวานักปราชญแตละทานอาจให
ความหมายแตกตางกันไป  อยางไรก็ตาม  คําวา “การเปน
ผูแทน” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษที่วา “Representation” ก็
คือ  ความสัมพันธระหวางบุคคลสองกลุมหรือสองพรรค 
ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “Two parties” คือ  กลุมผูแทน
กับกลุมที่ถูกแทนตน (Representatives and represented) 
นั้นเอง  ซ่ึงผูแทนจะมีอํานาจกระทําการตัดสินใจแทน
กลุมที่ถูกแทนตน  ฉะนั้น  ความสัมพันธระหวางบุคคล
สองกลุมดังกลาวจึงเปนความสัมพันธทางสังคมจิตวิทยา  
เพราะวาความสัมพันธดังกลาวจะเกี่ยวโยงกับชาติพันธ  

ศาสนา  วัฒนธรรม  อัตลักษณ  ประวัติศาสตร  มาตรภูมิ  
อยางนี้เปนตน 

คํานิยามอีกคําหนึ่งที่นาสนใจคือ  คําวา  “ชนกลุม
นอย”  ตามหลักรัฐศาสตรนั้น  ชนกลุมนอยไมได
หมายถึง  กลุมชนหรือชุมชนที่มีจํานวนนอย  แตจะ
หมายถึง  ชุมชนที่มีอํานาจทางดานการเมืองที่ดอยกวา  
การที่ชุมชนของตนมีอํานาจดอยในดานการเมืองนั้นเอง  
ทําใหตองดิ้นรนเพื่อใหมีผูแทนดานการเมืองในการที่จะ
ปกปองสิทธิผลประโยชนของชุมชน  ตัวอยางที่เห็นได
อยางชัดเจนก็คือ  ชนกลุมนอยสีผิวชาวอัฟริกาใต  คิดวา
เราคงจําไดเมื่อสมัยที่มีการใชนโยบายกีดกันผิวที่เรียกวา  
Apartheid policy กอนป 2533 คือหามมิใหชาวผิวสีลง
เลือกตั้ง  ทั้งๆ ที่ชาวผิวสีมีอัตราสวนมากกวาคนผิวขาว
ถึงรอยละ 90  แตชนกลุมนอยก็ยังเปนคนผิวสี  และชน
กลุมใหญคือ  คนผิวขาวนั้นเอง  นี่ก็แสดงใหเห็นวา  
ชุมชนที่มีอํานาจดานการเมืองดอยกวาคือชนกลุมนอย 
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3.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ปรากฏการณของชนกลุมนอยนั้น  นักวิจัยที่ชื่อวา 

Abdul A. Said & Luiz R. Simmons (1976:10)  ได
แนะนําใหเราทราบวา  มีเพียง 12 ประเทศเทานั้นที่อาจ
พิจารณาวาเปน Ethnically homogeneous states คือ  
ประเทศที่มีกลุมเชื้อชาติเดียวในประเทศ  โดยคิดรวม
ยอดจากประเทศเอกราชตางๆ จํานวน 132 ประเทศ  
นอกจาก 12 ประเทศดังกลาวนั้นแลวก็เปนประเทศ  
Ethnically heterogeneous states คือ  เปนประเทศที่มี
กลุมชาติพันธุแบบพหุสังคมทั้งส้ิน 

นอกจากนี้  ประเภทของชนกลุมนอยก็ยังมีการ
แบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปนี้คือ  

1) กลุมอพยพเขามาจากที่อื่นเพื่อหางานทํา 
(Immigrants) ซ่ึงเกิดจากนโยบายคัดเลือกคนงานเขามา
ทํางานในดินแดนอาณานิคมในยุคลาอาณานิคม  ตัวอยาง
ที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ชาว Afro-Americans ใน
สหรัฐอเมริกา ชาวจีนในกลุมประเทศตะวันออกเฉียงใต  
ชาว Africans ในประเทศ  Guyana  อยางนี้เปนตน        
ซ่ึงความรูสึกของชุมชนประเภทนี้ที่มีตอการแบงแยก
ดินแดนในการกอตั้งเปนประเทศอิสระนั้นคอนขางจะ
ออนแอ   

2) ชนกลุมนอยพื้นเมือง (Indigenous minority 
groups)  ชนกลุมนอยประเภทนี้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
อาณาเขตของตนที่อาศัยอยูนั้นไดถูกกลุมลาอาณานิคม
ยึดครอง  จึงทําใหชุมชนของตนถูกขับไลออกจากถิ่น
เดิมของตนเขาสูปาลึกหรือถูกจํากัดบริเวณ  จึงทําให
ชุมชนของตนกลายเปนชนกลุมนอยในดินแดนของ
ตนเอง  ชนกลุมนอยประเภทนี้บางแหงมีการลุกขึ้นตอสู
เพื่อทวงดินแดนคืน  จุดประสงคก็เพื่อความอยูรอดใน
การดําเนินชีวิตของชุมชน  แตก็ไมมีพลังอํานาจเพียงพอ  
มิหนําซํ้ายังถูกมองไปวา  กําลังตอสูเพื่อแบงแยกดินดิน  
ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ชาว Aborigines ใน
ออสเตรเลีย  ชาว American Indians ในสหรัฐ           
ชาว Innuites ในแคนาดา   ทั้งนี้อาจรวมไปถึงชาวเขา
ตางๆ ที่อยูกันกระจัดกระจายในประเทศไทยตามแนว
เขาชายแดนไทย-พมาดังนี้เปนตน 

3) ชนกลุมนอยตามภูมิประวัติศาสตร  
(Geographical groups)  ชนกลุมนอยประเภทนี้  เปน
ชุมชนที่มีความเจริญมากอน  มีเจาเมืองเปนของตนเอง  
มีอํานาจในการบริหารการปกครองเปนของตนเอง  ชาติ
พันธุชนกลุมนอยประเภทนี้จะมีความเปนชาตินิยมสูง
มาก  มีความรูสึกดานลบตอกลุมชาติพันธุที่มีอํานาจ
เหนือกวาที่กําลังปกครองตน  คิดอยูเสมอวาอธิปไตย
ของตนเองไดถูกตางชาติยึดครอง  มีความรูสึกอคติตอ
สภาพที่ถูกจัดการเปลี่ยนแปลงอํานาจการบริหารการ
ปกครองจากการกระจายอํานาจสูการรวมอํานาจเขาสู
สวนกลาง  ซ่ึงมองการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางเปนการ
ทําลายอัตลักษณของชาติพันธุ   เปาหมายสําคัญของกลุม
ชาติพันธุกลุมนี้ก็คือ  การแยกตัวออกจากวัฒนธรรมของ
ตางชาติที่กําลังปกครองตน  บางครั้งอาจถูกมองไปวา  
กําลังรียกรองแบงแยกดินแดน  ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัด
เจคือ ชาว Basques ในสเปน  ชาว Moros ในฟลิปปนส  
ชาว Quebecois ในแคนาดา และชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู
ในจังหวัดชายแดนใตของประเทศไทย       

พูดถึงความสัมพันธทางดานสังคมจิตวิทยาแลว  
ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  การมีพฤติกรรมที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองตามยุทธศาสตรของกลุมชาติพันธุที่เปนชน
กลุมนอย  ตรงนี้เองที่ชวนใหเราตองนึกถึงทฤษฎีความ
แปรผันของกลุมชาติพันธที่  Anthony D. Smith   กลาว
ไวเมื่อป ค.ศ.1981 (พ.ศ. 2524) ในตําราที่ชื่อวา  “Ethnic 
Revival” ซ่ึงเขียนไววา  กลุมชาติพันธุนั้นจะมีการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
ซ่ึงจะแบงออกเปนขั้นตอนตางๆ 6 ระดับดวยกันคือ จาก 
Isolationist and accommodationist strategies สู 
Communalism, autonomism, separatism, and 
irredentism ทั้งนี้  หมายความวา  จะเคลื่อนไหวจาก
ระดับที่ต่ําสุดคือสถานภาพความเปนทาส (Isolation)  
ในระดับที่หนึ่ง สูสถานภาพความเปนอยูที่ปลอดภัยกวา 
มีการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหมที่มีกลุมเชื้อชาติเดียวกัน
อาศัยอยู (Accommodation) ซ่ึงเปนระดับที่สอง แลวจะ
เคลื่อนไหวเขาสูระดับที่สาม  คือมีการขอรวมบริหาร
หรือรวมกําหนดนโยบายเพื่อที่จะคุมครองผลประโยชน
ชุมชนของตน  โดยเริ่มมีการจัดตั้งกลุมผลประโยชน
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ตางๆ  (Communalism)  ในระดับที่สาม  แลวจะเขาสู
ระดับที่ส่ีคือ  มีอํานาจบางสวนในการบริหารกิจการ
ภายใน   อาจมีลั กษณะที่ เปน เขตปกครองพิ เศษ 
(Autonomism)  นั้นเอง  ซ่ึงขั้นตอไปก็จะเขาสูระดับที่
ห า คื อ   แ ย ก อ อ ก จ า ก รั ฐ เ ดิ ม ไ ป เ ป น รั ฐ อิ ส ร ะ  
(Separatism) แลวจะเขาสูระดับสุดทายคือ การรวมกลุม
ชาติพันธุที่กระจัดกระจายอยูตางแดนตามดินแดนของ
รัฐหรือประเทศตางๆ ใหกลับมารวมชาติโดยจะมีการ
จัดตั้งเปนประเทศขึ้นมาใหมที่ใหญกวาและมีพลัง
อํานาจที่แกรงกวาในที่สุด (Irredentism)  ปญหาจึงอยู
ที่ ว า   ทําไมชนกลุมนอยจึงมีการเคลื่อนไหวดาน
การเมือง?  ทําใหตองลงลึกสืบหาเรื่องราวไปอีกวา 
ปจจัยตางๆ ที่อาจเกี่ยวของกับปจจัยดังกลาวอยางเชน 
สภาวการณของผูนํากลุมชนมีพฤติกรรมเชนไร  การมี
การศึกษาสูงของชุมชนมีผลหรือไม  ความรูดานศาสนา
ของชุมชนที่มากขึ้นจะมีความเกี่ยวของกันหรือไม  
ทัศนคติที่ เปลี่ยนแปลงของชุมชนจะมีความสําคัญ
หรือไม  ระบบของอํานาจรัฐมีผลกระทบตอความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุมนอยหรือไม  และ
การสนองตอบจากฝายรัฐที่มีตอชนกลุมนอยนั้นมีผลตอ
การเคลื่อนไหวหรือไม 

ในบทความบทนี้   เราตกลงกันว า   จะมีการ
กลาวถึงสองกลุมชาติพันธคือ  ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู
ในภาคใตของประเทศไทยกับชาวพุทธเชื้อสายไทยใน
ภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงเราจะเริ่มอภิปราย
ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในภาคใตของประเทศไทยกอน   
แลวตอกันดวยการอภิปรายถึงชาวพุทธในภาคเหนือ
ของประเทศมาเลเซีย    

ที่จริงแลว  เกี่ยวความสัมพันธไทย-มลายูเคยมีผูได
ทําวิจัยมาแลว  อยางเชน  Suwanthat-Pian (1988), ใน
งานวิจัยของทานพบวา  ปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นแกชน
กลุมนอยชาวมลายูและชาวไทยพุทธนั้นเกิดมาจากการ
เขามาแผอํานาจของ British ในภูมิภาคนี้ในยุคลาอาณา
นิคมนั้นเอง  ชวงนั้น  อังกฤษไดเซ็นสัญญาหลายอยาง
กับเกือบทุกประเทศในภูมิภาคนี้รวมทั้งประเทศสยาม  
ดังนั้น  ผลจากการเซ็นสัญญา British Bowring Treaty 
ในปค.ศ. 1902  ทําใหทั้ง Kedah และ Kelantan ซ่ึงเปน

ของ British Malaya ในสมัยนั้น  เกิดชนกลุมนอยชาว
ไทยใน British Malaya  และเกิดชนกลุมนอยชาวมลายู
ใน Siam  (Suwanthat-Pian 1988:480)  ทั้งๆ  ที่ในอดีต
นั้น  ชุมชนทั้งสองเชื้อสายนี้เคยขามไปมาอยางอิสระ  
แตกลับถูกจํากัดจากผลของสัญญา  British Bowring 
Treaty  นั้นเอง   

ทาน Ayuwattana (2004:353)  งานของทานที่
เกี่ ยวกับชาวไทยในมาเลเซีย   เ ห็นว า   หลักสูตร
ภาษาไทยของโรงเรียนไทยในมาเลเซียไดถูกยกเลิก  
และแทนที่ดวยหลักสูตรของมาเลเซียโดยจํากัดชั่วโมง
สอนภาษาไทยใหเหลือเพียงวันละชั่วโมง  ปจจุบันนี้มี
การสอนภาษาไทยเพียงอาทิตยละครั้ ง   จึงทําให
ความสามารถของคนไทยในการพูดและเขียนภาษาไทย
ไดคอนขางนอย  พฤติกรรมอยางอาจเขาเกณฑของการ
กลืนชาติจากชนกลุมใหญไดเหมือนกัน 

ทาน Syed Serajul Islam (2005)  งานของทานที่
เกี่ยวของกับอัตลักษณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต         
มีความเห็นวา  การที่ทางการไทยเรียก “ภาษามลายู” 
เปน “ภาษาทองถิ่น” ในทางตอนใตของประเทศไทยนั้น  
เปนพฤติกรรมของการกลืนชาติของชาวมุสลิมเชื้อสาย
มลายูนั้นเอง 

หากเรายอนกลับไปดูในอดีต  ชาวมุสลิมเชื้อสาย
มลายูตกอยูในสภาวการณที่หวาดกลัวในชวงป ค.ศ. 
1932-1979 (พ.ศ. 2475-2522) จากเหตุการณตั้งแตปค.ศ. 
2004 (พ.ศ. 2547) จนถึงปจจุบันก็คงไมตางเทาไหรนัก  
อาการหวาดกลัวนั้นอาจเกิดมาจากการใชความรุนแรง
ในการแกไขปญหาของชาติหรือพูดงายๆ ก็คือการ      
ใชการทหารนําการเมืองนั้นเอง  จะเห็นวานโยบายที่
สรางปญหาใหแกชุมชนมุสลิมในทองถิ่นก็คือ  การใช
นโยบายรัฐนิยมในสมัยทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
ถังแดงในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน  นิคมสรางตนเอง
ในสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร  และมีการประกาศใช
พระราชกําหนดฉุกเฉินในสมัยทานพันตํารวจโท       
ดร. ทักษิณ  ชินวัตร     

พูดถึงสภาวการณที่นากลัวนั้น  ไมไดหมายถึงชาว
พุทธเชื้อสายไทยในภาคเหนือของประเทศมาเลเซียไมมี
สภาวการณความเปนอยูที่นากลัว  ที่นั่นก็มีลักษณะ
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อยางนั้นเชนกันโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงปค.ศ. 1960s 
(พ.ศ. 2503)   ที่เกิดขึ้นแกชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐเค
ดาห (Kedah) นั้น  คนไทยถูกกวาดตอนใหเขาไปอยูใน
ค า ยกั กกั น เพื่ อที่ จ ะแยกแยะคนดี ออกจากกลุ ม
คอมมิวนิสตจีนมาลายา  ซ่ึงการปฏิบัติงานในการกวาด
ลางจากฝายรัฐบาลในครั้งนั้น  มีบานเรือน  วัดวาอาราม  
ทรัพยสินมีคาซ่ึงเปนมรดกทางตกทอดวัฒนธรรมของ
คนไทยถูกทําลายไปมากมาย  ถิ่นฐานของคนไทยถูกชน
กลุมอื่นๆ  เขาครอบครองไปหมด  การถือสัญชาติของ
ชาวพุทธเชื้อสายไทยก็ไมสามารถทําไดสะดวก  ทําให
คนไทยมีความเปนอยูอยางแรนแคน  แตที่เปนคําถามคา
ใจเรานั้น  จึงอยูที่วา  ทําไมชาวพุทธเชื้อสายไทยใน
ประเทศมาเลเซียไมมีการลุกขึ้นตอสูโดยวิธีรุนแรงหรือ
ตรงกับภาษาอังกฤษวา Radicalization  อยางที่เกิดขึ้น
ทางภาคใตของประเทศไทย? 

เนื่องจากวาเรามีพื้นที่และเวลาที่จํากัด  ทําใหตอง
รวบรัดใหกระชับและสั้นลง  ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความ
กระจาง  เราจึงขอเปรียบเทียบความเปนไปที่เกี่ยวของ
กันระหวางสองกลุมชาติพันธุดังกลาว   ซ่ึงจะขอเริ่มตน
ที่ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูกอน 

ชุมชนมุสลิมเชื้อสายมลายูในภาคใตของประเทศ
ไทยนั้น  เปนเจาของพื้นที่ในทองถิ่นแหงนี้มากอนชาว
สยาม  และตั้งรกรากอยูในทองถิ่นภาคใตเกือบพันป
มาแลว  มีเจาเมืองตางๆ  ปกครองตนเองมากอน กอนที่
อยุธยาจะมาตีเมืองและเผาเมืองไป  ซ่ึงสภาพมัสยิดกรือ
เซะที่บานาในอําเภอเมือง   จังหวัดปตตานีได เปน
หลักฐานอยางแนชัดวา  ปตตานีเคยถูกตีและเผาเมืองมา
กอน  ไมใชถูกสาปแชงของลิ้มโกเหนี่ยวที่พี่ชายของลิ้ม
โกเหนี่ยวที่ชื่อวาลิ้มโตะเคี่ยมเขารับอิสลามในอดีตกาล
แตอยางใด  เพราะนั่นเปนการปายสีดูเหมือนจะทําไป
เพื่อธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีน
เข ามาท อง เที ่ยวมากกว า เหต ุผลอื ่นใด   ซึ ่งทําให
ประว ัต ิศาสตร ถ ูกบ ิด เบ ือนไปมาก   แท ที ่จร ิงนั ้น       
ชาวมลายูในพื ้นที ่ทางภาคใต ของประเทศไทยใน
ปจจุบันเคยมีระบบเจาเมืองมากอน  และเพิ่งเลิกไปใน
สมัยที่กรมพระยาดํารงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่หา 
เขาไปมีบทบาทในการจัดการบริหารหัวเมืองและ

เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการปกครองเสียใหมใน
รูปแบบของการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางเพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการบริหารปกครองที่เปนรูปแบบของ
ระบบรัฐเดี่ยว  ทําใหตองลมเลิกระบบเจาเมืองตางๆ ไป
ในที่สุด  ซ่ึงมีบางกระแสรายงานวา  ในสมัยนั้น  คือ
ขณะที่อยุธยามีอํานาจมากขึ้นๆ  แตปตตานีกลับมีอํานาจ
ลดลงๆ  ทั้งนี้ก็เพราะวา  ลูกหลานของเจาเมืองปตตานี
ไมไดรับการสงเสริมใหมีการศึกษาสูงนั้นเอง  ไมไดรับ
การศึกษาดานการบริหารการปกครองจากประเทศยุโรป
อยางที่เจาเมืองของอยุธยากระทํากันในสมัยนั้นนั่นเอง  
(Che Man 1983) พูดใหเขาใจงายขึ้นก็คือ  มีความดอย
ทางดานการศึกษานั้นเอง  จึงทําใหกิจการดานการ
บริหารการปกครองถูกอยุธยาเขามาเผาเมืองและ
ครอบครองดินแดนแหงนี้  และปกครองอยางเบ็ดเสร็จ
ตั้งแตป ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) หลังจากที่มีการทํา
สัญญาเบาริงกับผูแทนจากอังกฤษในสมัยของรัชกาลที่
หาเปนตนมา  ส่ิงที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ  การกระดาง
กระ เดื่ องของชาวมลายูปตตานีที่ มีตอชาวสยาม  
เพราะวาชาวปตตานีในอดีตนั้นมีความสัมพันธใกลชิด
กับมะละกามากอน   มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่
คลายคลึงกัน  ซ่ึงมะละกาก็เรืองอํานาจในชวงประมาณ
ศตวรรษที่ 14 ซ่ึงเปนชวงที่ไลเลี่ยกันกับสมัยที่อยุธยา
เรืองอํานาจ  เพราะชาวสยามซึ่งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ตางกันนั้นเอง  จึงทําใหมีความรูสึกของชาว
มุสลิมเชื้อสายมลายูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวาเปนผู
รุกราน  สังคมชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูจะมีความเปนอยู
อยางกลมเกลียว  มีความเปนชาตินิยมสูงมาก  ทั้งอดีต
และปจจุบันไดมีการกอตั้งขบวนการตางๆ  ตอสูกับชาว
สยามทั้งในระบบและนอกระบบ  ทั้งนี้ก็เพื่อปกปอง
สิท ธิ ผลประโยชน ด า นก า ร เ มื อ งก า รปกครอ ง            
ดานเศรษฐกิจ   ด านการศึกษาที่ ยึด เหนี่ ยวอยูกับ
วัฒนธรรมมลายูอิสลาม  และดานสังคมวัฒนธรรม
มลายูของตน   ที่สําคัญจะเห็นวา  ชาวมุสลิมเชื้อสาย
มลายูจะไมชอบการที่ตนเองถูกประณามวาเปนชาว
สยาม  ฉะนั้น  ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูจึงมีการเรียกรอง
ความเปนอัตลักษณของตนที่แสดงถึงสัญลักษณความ
เปนมลายูของตนสูงมาก  ที่ปรากฏเดนชัดก็คือ  การ
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ตอตานนโยบายรัฐนิยมและมีการเรียกรองใหมีการ
ปรับปรุงการบริหารการปกครองของหะญีสุหลงในชวง
ปค.ศ. 1940s-1950s (พ.ศ. 2483-2493) 

หะญีสุหลง  ถือเปนผูแทนดานการเมืองของชาว
มุสลิมเชื้อสายมลายูเปนคนแรก  ที่คัดคานนโยบายรัฐ
นิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ซ่ึงการกระทําที่มีผล
อันเนื่องมาจากนโยบายรัฐนิยมโดยสรุปก็คือ  ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูใน
ประเทศไทยจากเชื้อชาติมลายูสัญชาติสยามในสมัยนั้น
ไปเปนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยมาจนถึงปจจุบัน  
นอกจากนี้  ก็ใหมีการนุงเสื้อผาโจงกระเบน  สวมหมวก
และมารยาทการรับประทานอาหารตามวัฒนธรรม
ตะวันตก  การหามทูลของบนหัวแตใหแบกของบนบา
แทน  หามกินหมากพลู  ซ่ึงจะมีเจาหนาที่รวมทั้งครู
สอนในโรงเรียนสามัญของรัฐที่มีการปฏิบัติตนที่คอย
หามปรามการพูดหรือการเรียนภาษามลายู  มีการปด
หรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันการเรียนการ
สอนทางศาสนาที่เรียกวา “ปอเนาะ” อยางนี้เปนตน  
หะญีสุหลงจึง เสนอขอเ รียกรองเพื่อปกปองสิทธิ
ผลประโยชนดังกลาวดังตอไปนี้คือ 

รอยละ 80 จากภาษีบํารุงทองที่ในสี่จังหวัด
ชายแดนใตจะตองนํามาพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่ การเปน
ขาราชการในทองถิ่นจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  รอยละ 80 ของ
ขาราชการในทองถิ่นจะตองเปนมุสลิมเชื้อสายมลายู  
จะตองมีศาลชารีอะหบังคับใชในทองถิ่น  ภาษามลายู
จะตองเปนภาษาราชการควบคูกับภาษาไทย  ภาษามลายู
จะตองมีการสอนในโรงเรียนของรัฐ  และเชื้อชาติมลายู
จะตองประกาศใชเปนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ 

จากความรูสึกของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูเห็นวา  
รัฐบาลในสมัยอดีตนั้นมีการเอารัดเอาเปรียบเรื่องการ
กระจายงบประมาณเขาสูทองถิ่น   มีการนําเอางบ 
ประมาณบํารุงทองที่จากสวนที่ตองบํารุงพื้นที่ในเขต
ของชาวมลายูไปพัฒนาภาคอื่นๆ  ของประเทศ  ทําให
ก า รพั ฒน า เ กื อ บทุ ก ด า น ออก ไปอ ยู ส ว นอื่ น ๆ               
ของประเทศแตไมใชในพื้นที่ของชาวมุสลิมเชื้อสาย
มลายู  จึงเกิดการวางงานกันเปนจํานวนมาก  มีความ

เปนอยูอยางแรนแคน  ซ่ึงตรงนี้เอง  จะเห็นวาวัยรุนจาก
ทองถิ่นแหงนี้ตองออกไปหางานทําในตางแดนคือ
ประเทศมาเลเซีย 

ทําไมจึงเสนอประเด็นการเปนขาราชการใน
ทองถิ่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด  ประเด็นนี้มีความสําคัญอยางย่ิง  
เพราะเปนการสะทอนภาพพจนใหเห็นวา  ขาราชการที่
เขามาปฏิบัติงานในสมัยนั้นเปนขาราชการที่ถูกทําโทษ
จากที่อื่นมา  ผลที่ตามมาก็คือ  มีการปฏิบัติตอประชาชน
ในพื้นที่อยางไมเปนธรรม  ดูเหมือนประชาชนในถิ่นนี้
จะไมไดรับการปฏิบัติดังพลเมืองชาวไทยอยางที่ควรจะ
เปน  หากจะพูดอยางไมมีความเกรงใจก็คือ  ขาราชการ
รังแกประชาชนนั้นเอง   หากเราหลับตานึกคิดใหดี     
จะเห็นวา  สภาพการณที่ขาราชการรังแกประชาชนนั้น  
จะมีความโหดเหี้ยมปานไหน  ขอใหลองนึกภาพดูการ
เสนอขาวทั่วๆ ไปจากสื่อตางๆ  จากตางประเทศที่เสนอ
ถึงความทุกขทรมาณของชาวบอสเนียในชวงที่ประเทศ
ยูโกสลาเวียแตกสลายใหมๆ   ชาวปาเลสไตนที่ถูก
ทรมานจากอิสราเอลผู ยึดครอง  และชาวอิรักที่ถูก
ตางชาติยึดครองวาเปนอยางไร  คิดวาก็คงไมไกลนัก
จากสภาพความรูสึกของประชาชนที่แหลงตางๆ ที่มีชาว
มุสลิมถูกทารุณกรรม    

ประเด็นรอยละ 80 ของขาราชการในทองถิ่น
จะตองเปนมุสลิมเชื้อสายมลายู  ประเด็นนี้ก็นาสนใจ  
เราจะเห็นวา  ในสมัยนั้นมีการมองถึงการเรียกรองใหมี
การใชระบบ  Proportional representation (PR) ออกมา
ใช  ประชาชนไดมองเห็นแลววา  การกระจายอํานาจที่
ไมเปนธรรมนั้นเกิดขึ้นในเมืองไทยที่ปตตานีประมาณ 
60 ปมาแลว  การใชระบบ Merit system  คือ  มือใคร
ยาวก็สาวไดสาวเอา  ใครมือส้ันก็ปลอยใหอดตาย  คิดดู
อีกทีก็คลายๆ กับอุดมการณของตะวันตกตามทฤษฎี 
Darwinism ซ่ึงเปนระบบที่ผูออนแอก็ตองตายไป  
ปล อย ให ผู ที่ แ ข็ ง แร งกว า ยืนยงคงกระพันและ
ครอบครองกรรมสิทธ์ิในสิทธิผลประโยชนตางๆ บน
โลกใบนี้แตเพียงผูเดียว  มีการใชเหตุผลตางๆ  นานา
เพื่อรุกรานประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายอยู เนืองนิจ      
ในที่สุดจากการใช  Merit system นี้เอง  ที่ชาวมุสลิมเชือ้
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สายมลายูไมสามารถที่จะเขารวมเสนอและกําหนด
นโยบายที่อาจปกปองสิทธิผลประโยชนของตนไดเลย  
จะเห็นวาอัตราสวนการทํางานในตําแหนงขาราชการใน
ทองที่  การเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย  การมี
สัดสวนที่ เปนผูแทนกลุมชาติพันธุมลายูเขาสูสภา  
รวมถึงการมีสวนรวมบริหารประเทศในคณะรัฐมนตรี
จะไมมีสัดสวนที่เปนธรรมไดเลย 

ประเด็นที่จะตองมีศาลชารีอะหบังคับใชใน
ทองถิ่นก็ถือวาสําคัญ   เพราะความเปนอิสลามนั้น
หมายถึง  การมีชีวิตความเปนอยูตามระบอบแหงการ
ดําเนินชีวิตของพระผูเปนเจาที่กําหนดไว  ซ่ึงมีพระมหา
คัมภีรอัลกุรอานเปนธรรมนูญแหงการดําเนินชีวิต      
อัลหะดีษเปนหลักการปฏิบัติ  และฟตวาหรือคําตัดสิน
ของนักปราชญเปนแนวทางปฏิบัติตัดสินคดีในสวนที่
เปนคดีความปลีกยอยหรือยังไมมีความชัดเจนจากอัลกุ
รอานและอัลหะดิษ  ฉะนั้น  อิสลามจะไมมีการยอมรับ
การตัดสินคดีใดๆ  ที่แตกตางไปหรือคัดคานจากทั้งสาม
หลักการดังกลาวขางตน  เพราะเหตุนี้แหละจึงตองมี
กฎหมายชะรีอะหข้ึนมารองรับในสังคมมุสลิม  ซ่ึงศาส
ชารีอะหจะเปนองคกรในการตัดสินคดีคูความตางๆ     
ที่เกิดขึ้นระหวางมุสลิมกับมุสลิมหรือระหวางมุสลิมกับ
ตางศาสนิกชน  ไมวาจะเปนคดีความซึ่งเปนปญหาที่เกิด
จากการแตงงาน  ปญหาที่วาดวยทรัพยสินมรดก  หรือ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับผูที่นับถือศาสนาอิสลาม     

ภาษามลายูจะตองเปนภาษาราชการควบคูกับ
ภาษาไทย   ประเด็นนี้เปนหลักสากลที่ประเทศยุโรป
ปฏิบัติกันเพื่อดํารงไวซ่ึงอัตลักษณดานภาษาของชน
กลุมนอยในชาติ  ถือเปนการเคารพอัตลักษณของชาติ
พันธุที่รวมกันบริหารประเทศชาติ  จะเห็นวาแคนาดา
ประกาศใชภาษาฝรั่งเศสของชาวควิเบซัวในรัฐควิเบก
เปนภาษาราชการควบคูกับภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษา
ของกลุมชาติพันธุของชนสวนใหญของประเทศ  
ประเทศสวิสเซอรแลนดมีการประกาศใชส่ีภาษากลุม
ชาติพันธุ  เบลเยี่ยมมีการประกาศใชสองภาษากลุมชาติ
พันธุ  และที่ใกลบานเราคือประเทศมาเลเซีย ก็มีการ
สงเสริมใชภาษาจีนและภาษาทมิฬซ่ึงเปนภาษาของชน
กลุมนอยชาวจีนและชาวอินเดียเปนทางการควบคูกับ

ภาษามลายูซ่ึงเปนภาษาของกลุมชาติพันธุกลุมใหญใน
ประเทศชาติ   

ภาษามลายูจะตองมีการสอนในโรงเรียนของรัฐ  
ประเด็นนี้เปนประเด็นที่แสดงใหเห็นวา  ในอดีตนั้น    
มีการไมใหเกียรติในการใชภาษาของชนกลุมนอยใน
ชาติ  และประเด็นนี้ก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ชาวมุสลิมเชื้อ
สายมลายูไมนิยมสงเสริมสงบุตรหลานใหเขาไปเรียน
ในโรงเรียนของรัฐ   ความหมายของชาวมุสลิมใน
ทองถิ่นก็คือ  รัฐกําลังกลืนชาติของความเปนมลายูของ
ชุมชนในทองถิ่นนั้นเอง  ที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ   
การที่ รัฐพยายามเรียกชื่อภาษามลายูในทองถิ่นเปน 
“ภาษาทองถิ่น” แทนที่จะเรียก “ภาษามลายู” ซ่ึงเปนคํา
ที่ใชเรียกภาษาของกลุมชาติพันธุมลายูอยางถูกตอง 

เชื้อชาติมลายูจะตองประกาศใชเปนอัตลักษณของ
กลุมชาติพันธุ  ประเด็นนี้เปนประเด็นที่เราปฏิเสธไมได
เลยวา  รัฐกําลังลบลางเชื้อชาติมลายูของกลุมชาติพันธุ
มลายูในประเทศ  พูดใหตรงประเด็นก็คือ  กําลังกลืน
ชาตินั้น เอง   แทนที่ จะส ง เสริม เพื่ อให เกิดความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรม   

ฉะนั้น จะเห็นวา  ประเทศชาติของเรากําลังขาด
โอกาสทองที่จะนําเศรษฐกิจจํานวนมหาศาลเขาสู
ประเทศ  เพราะจากประสบการณของผูเขียนจะเห็นวา  
เรายังไมไดประยุกตใชจากสภาพธรรมชาติของกลุมชาติ
พันธุที่เปนอยูใหเปนโอกาสทองเทาที่ควร  ประเทศที่อยู
ติดชายแดนกับเราอยางมาเลเซียนั้น  ไดใชภาษาและ
กลุมชาติพันธุซ่ึงมีทั้งชาวจีนและชาวอินเดียใหดําเนิน
ธุรกิจดานการคากับจีนแผนดินใหญและติดตอการคา
กับอินเดียซ่ึงเปนประเทศที่มีประชากรบริโภคสินคา
เกือบทุกชนิดมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งและอันดับสอง
ของโลก  ซ่ึงมาเลเซียไดประสบผลสําเร็จอยางงดงาม  
แตเรากลับเห็นวากลุมชาติพันธุที่กําลังเรียกรองความ
เปนธรรมในสังคมไปเปนพวกขบถไปเสียหมด   

ในที่สุด  ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูถูกปราบปราม
อยางรุนแรง  มีโตะครูรวมถึงหะญีสุหลงถูกอุมหายตัว
ไป  และถูกฆาตายไปเปนจํานวนมาก  ชาวมุสลิมเชื้อ
สายมลายูบางสวนตองอพยพไปอาศัยในรัฐตางๆ     
ของมาเลเซีย  ในชวงนี้เองคือ ปค.ศ. 1950-1970 (พ.ศ. 
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2493-2513) ที่เร่ิมมีการกอตั้งขบวนการตางๆ เพื่อทํา
การตอสูปลดแอกรัฐปตตานี ปจจุบันไดปะทุข้ึนมาอีก
ตั้งแตป ค.ศ. 2004  (พ.ศ. 2547) ไดมีการอุมทนาย
สมชาย  นีละไพจิตร  หรืออีกชื่อหนึ่งของทานคือ “อบู
บักร” หายตัวไปขณะที่ทานสมชายอยูในระหวางวา
ความคดีความมั่นคงที่ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูกําลังถูก
กลาวหา  ซ่ึงนับวาทานไดถูกอุมหายตัวไปในขณะที่
กําลังปฏิบัติหนาที่วาความตามระบบกลไกของรัฐ  ที่
ปกปองชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูผูบริสุทธ์ิใหไดรับความ
เปนธรรม  แตทานสมชายกลับหายตัวไปโดยทางการไม
สามารถจับตัวผูกระทําผิดได  ในเวลาที่ไลเลี่ยกันกบัการ
หายตัวของทานสมชาย  ไดเกิดความไมสงบขึ้นใน
ภาคใตของประเทศ   และก็ไมแนใจวา  นโยบายที่
ประเทศชาติกําลังแกปญหาอยูในขณะนี้นั้น  ไดมีการใช
ทฤษฎีการแกปญหาชนกลุมนอยที่เปนสากลหรือไม   
หากมีการทบทวนการแกปญหาจากฝายรัฐอย าง
ตรงไปตรงมาแลว  เราจะเห็นวาประสบผลสําเร็จไดไม
มากนัก  พูดงายๆ ก็คือ  สาเหตุที่ใหญที่สุดซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญอยางย่ิงตอการแกไขปญหายังไมมีการปฏิบัติ
อยางจริงจังคือ  “เรายังขาดความจริงใจ  ขาดการเอาใจ
เขามาใสใจเรา  ขาดการนอมรับในพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการแกปญหาอยางบริ
สุทธิใจ”  นั้นเอง      จึงทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติกัน
อยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนดานการดําเนินนโยบาย  
ดานการบังคับใชกฎหมาย  ดานการคัดเลือกเขารับการ
ทํางานในอาชีพราชการ  ดานการสงเสริมอาชีพ  และ
ดานการศึกษาในสาขาอาชีพที่จําเปนตางๆ  ตอสังคม 

ตอไปนี้  เราลองหันไปดูชาวพุทธเชื้อสายไทยใน
ประเทศมาเลเซียกันบาง  มีการบันทึกจากตําราของคุณ
ธํารงศักดิ์  อายุวัฒนะ (ฉบับปรับปรุงปค.ศ. 2004)  วามี
ชาวพุทธเชื้อสายไทยอพยพเขาไปอยูในดินแดนมลายู
เมื่อประมาณ 300-500 ปมากอนแลว  ซ่ึงตรงกับชวงที่
สยามยาตราทัพเขาไปยึดเมืองปาหัง  (Pahang) ผูที่
ติดตามพรอมกับกองทัพสยามไดเขาไปอยูอยางกระจัด
กระจาย  ทานไดบันทึกไววาชาวไทยพุทธเชื้อสายไทย
อพยพเขาไปในรัฐกลันตันหรือทางตะวันออกตอน
เหนือของคาบสมุทธมลายูประมาณ 300 ปแลว  และ

อพยพเขาไปอยูในรัฐเคดาห (Kedah) หรือตะวันตกตอน
เหนือของคาบสมุทธมลายูประมาณ  500  ปมากอนแลว  
ปจจุบันไดเริ่มมีการกอตั้งองคกรที่ถูกตองตามกฎหมาย
ที่กําลังเรียกรองความเปนธรรมคือ  ความเปนบุมีปุตรา 
(เจาของแผนดิน)  สมัยอดีตประมาณป 1960s (พ.ศ. 
2503) นั้นเริ่มมีสมาคมสยามเคดาห-เปอรลิส (Kedah-
Perlis) ที่พยายามตอสูเพื่อคงไวซ่ึงภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในมาเลเซีย  มีการเปดโรงเรียนสอน
ภาษาไทยและมีการสอนใหรักชาติไทย  รักศาสนาพุทธ
เทิดทูลพระมหากษัตริยไทยองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยาเดช  มีการยกธงชาติไทยควบคู
กับธงชาติมาเลเซีย  แตจะไมมีขบวนการที่เคลื่อนไหว
นอกระบบหรือวิธีการที่รุนแรงอยางที่เกิดขึ้นจากชาว
มุสลิมเชื้อสายมลายูในภาคใตของประเทศไทย  

ขอเรียกรองที่เปนประเด็นสําคัญๆ และนําเสนอ
ผานสมาคมไทยกลันตันและสมาคาสยามมาเลเซียมายัง
รัฐบาลก็คือ   การขอมีสิทธิเปนบุมีปุตรา   การขอมี
พระพุทธรูปที่ใหญที่สุดใหเปนที่สักการะบูชาของชาว
พุทธจากทั่วโลก  การขอแกไขใหมีการระบุชื่อของกลุม
ชาติพันธุชาวไทยในแบบฟอรมการขอเขามหาวิทยาลัย
ของรัฐ  การขอประกาศวัฒนธรรมไทยเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมแหงชาติ  การขอประกาศวันสงกรานต
เปนวันหยุดราชการ  การขอมีสิทธิในกองทุนชวยเหลือ
ด านการศึ กษาและด านการประกอบทางธุ รกิ จ  
ตลอดจนการขอมีสิทธิเปนสมาชิกของพรรค UMNO 

ประเด็นการขอมีสถานภาพเปนบุมีปุตราถือวา
สําคัญที่สุด  ตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียถือวา  บุคคล
ที่สืบเชื้อสายเปนชาวมลายูหรือสืบเชื้อสายเปนชาวซา
บาหหรือชาวซาราวัคในมาเลเซียเทานั้นที่เปนบุมีบุปรา  
นอกจากนั้นจะไมใชบุมีปุตรา  ฉะนั้น  จะมีกลุมชาติ
พันธุที่เปนบุมีปุตราเพียงสองกลุมเทานั้นคือ  กลุมชาติ
พันธุมลายูและกลุมชาติพันธุคาดาซานจากรัฐซาราวัค
และซาบาห  สวนลูกหลานที่เปนบุมีปตราก็จะตองมี
บิดาหรือมารดาที่สืบเชื้อสายมลายูหรือชาวซาบาหหรือ
ซาราวัคเทานั้น  ผูที่ถือสิทธิเปนบุมีปุตราจะถือวาเปน
พลเมืองชั้นหนึ่ ง   จะมี สิท ธิพิ เศษมากมายนับว า
เหนือกวากลุมชาติพันธุอื่นๆ ในมาเลเซีย  ทุกกลุมชาติ
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พันธุ จึ งตองดิ้นรนเพื่อใหไดสถานภาพบุมีปุตรา  
อยางไรก็ตาม  จากการตอสูทางสายกลางของชาวพุทธ
เชื้อสายไทยนั้น  นับวาประสบความสําเร็จอยางงดงาม  
เพราะวาชาวพุทธเชื้อสายไทยถึงแมวา  ไมมีสถานภาพ
เปนบุมีปุตรา   แตสิทธิตางๆ   หมายถึง   สิทธิดาน
การเมืองเศรษฐกิจและสังคม  จะเหมือนกับบุมีปุตรา    
ที่เปนชาวมลายูทุกประการ  ปจจุบันนี้  ชาวพุทธเชือ้สาย
ไทยจึงมีสถานภาพพิเศษซึ่งถือวาเปนสถานภาพที่สูง
กวาชาวจีนและชาวอินเดียในมาเลเซีย 

การขอมีพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดใหเปนที่สักการะ
ของชาวพุทธจากทั่วโลก   ก็ถือเปนประเด็นสําคัญ  
ปจจุบันนี้  ประเทศมามาเลเซียมีพระพุทธรูปทรงนั่งที่
ใหญที่สุดเปนอันดับสองของโลกรองจากพระพุทธรูป
ทรงนั่งของประเทศญี่ปุน  ซ่ึงพระพุทธรูปทรงนั่งใน
ประเทศมาเลเซียจะประดิษฐานอยูที่วัดมัชชิมาราม  
หมูบาน Tereboh  อําเภอ Tumpat รัฐ Kelantan  ผูที่เดิน
ทางเขาประเทศมาเลเซียจากฝงอําเภอตากใบ  จังหวัด
นราธิวาส  ก็จะพบเห็น  พระพุทธรูปดังกลาวทางดาน
ซายมือหางจาก Pengkalan Kubor ริมฝงแมน้ําตรงกัน
ขามอําเภอตากใบประมาณ 5-8 กิโลเมตร    

การขอแกไขใหมีการระบุชื่อของกลุมชาติพันธุ
ชาวไทยในแบบฟอรมการขอเขามหาวิทยาลัยของรัฐ  
ประเด็นนี้ก็ถือวาสําคัญ  เพราะวา  หากไมมีการระบุ
กลุมชาติพันธุที่ชัดเจน  จะทําใหลูกหลานชาวพุทธเชื้อ
สายไทยหมดสิทธิในการเขาศึกษาตอในสถาบันของรัฐ  
เพราะการเขาสถาบันการศึกษาของรัฐในมาเลเซียนั้นมี
การจัดการเขาศึกษาตามระบบ  PR ซ่ึงเปนอัตราสวน
ตามจํานวนกลุมชาติพันธุ 

การขอประกาศวัฒนธรรมไทยเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมแหงชาติ และการขอประกาศวันสงกรานต
เปนวันหยุดราชการ  ทั้งสองประเด็นดังกลาวถือวา
สําคัญ  เพราะการที่ไมไดแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุในชาตินั้น  สอใหเห็นวา  วัฒนธรรมของ
ชาวพุทธเชื้อสายไทยกําลังถูกกลืนจากกลุมชาติพันธุ
กลุมใหญ   รัฐบาลมาเลเซียจึงประกาศใหวัฒนธรรม
การละเลนกลองยาว  การฟอนรําไทย  และประเพณีวัน
สงกรานตเปนวัฒนธรรมแหงชาติ 

การขอมีสิทธิในการกูยืมกองทุนชวยเหลือดาน
การศึกษาและดานการประกอบทางธุรกิจ  รัฐบาล
มาเลเซียไดใหสิทธิการขอทุนทั้งการศึกษาอยางเชน ทุน 
MARA ซ่ึงเปนทุนพิเศษสําหรับชาวมลายู และทุนการ
ประประกอบทางธุรกิจอยางเชน ASB และ ASN ซ่ึง
เปนกองทุนทางธุรกิจสําหรับชาวมลายูและพลเมือง
แหงชาติแกชาวพุทธเชื้อสายไทยเทากับชาวมลายูใน
มาเลเซียทุกประการ   

การขอมี สิทธิ เปนสมาชิกของพรรค  UMNO  
ประเด็นนี้ถือวาเปนประเด็นสําคัญ  เพราะวาประเทศ
มาเลเซียนั้น  พรรค UMNO  ซ่ึงเปนพรรคของชาวมลายู
เปนพรรคการเมืองที่ผูกขาดในการบริหารปกครอง
ประเทศ  ผูที่เปนสมาชิกของพรรค UMNO  จะไดรับ
ผลประโยชนและสิทธิตางๆ   มากกวาพรรคอื่นๆ    
สําหรับชาวพุทธเชื้อสายไทยนั้น  นับตั้งแตมีการตอสู
การเรียกรองสิทธิทางการเมือง  คุณเจริญ  อินทรชาติ  
คุณซิวชุน  เอมอัมไพซึ่งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติลวน
แตเปนสมาชิกของพรรค UMNO ทั้งส้ิน 

ที่แตกตางกันในการดําเนินนโยบายที่มีตอชนกลุม
นอยชาวพุทธเชื้อสายไทยนั้น  จะเห็นวารัฐบาลมาเลเซีย
ตอบสนองดวยการใหมีการจัดตั้งองคกรกลุมชาติพันธ
ชาวพุทธเชื้อสายไทยที่ถูกตองตามกฎหมาย  จึงเกิด
สมาคมสยามมาเลเซียและสมาคมไทยกลันตันที่ทําการ
ตอสูเพื่อปกปองสิทธิผลประโยชนของกลุมชาติพันธ  
รัฐบาลมาเลเซียมีการใหคํามั่นแกชาวพุทธเชื้อสายไทย
ถึงการสงวนสิทธิในตําแหนงสภานิติบัญญัติไวสําหรับ
ชาวพุทธเชื้อสายไทยหนึ่งที่นั่งตามประชากรจํานวน
ประมาณ 60,000 คน  และผูที่เปนสมาชิกสภานติบิญัญตัิ
คนแรกที่เปนชาวพุทธเชื้อสายไทยในปค.ศ. 1995 (พ.ศ. 
2538) ก็คือ ประธานของสมาคมสยามมาเลเซีย  ชื่อวา
คุณเจริญ  อินทรชาติ  ปจจุบันนี้ผูที่เปนสมาชิกสภานิติ
บัญญัติตอจากคุณเจริญ  อินทรชาติ   โดยเริ่มจากปค.ศ.  
2002 (พ.ศ. 2545) คือ  คุณซิวชุน  เอมอัมไพจน  ทาน
เปนสุภาพสตรีชาวพุทธเชื้อสายไทย  ซ่ึงในอดีตทานเคย
เปนรองประธานของสมาคมสยามมาเลเซียและที่
ปรึกษาของมุขมนตรีแหงรัฐเปอรลิสนั้นเอง 
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คราวนี้  เรามาถึงประเด็นสําคัญคือ “ชนกลุมนอยมี
ผูแทนทางเมืองอยางไรในการที่จะดําเนินกิจกรรมให
บรรลุถึงเปาหมายผลประโยชนของชุมชนท่ีไดกําหนด
ไว?” ทําไมชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในประเทศไทยจึงมี
พฤติกรรมที่รุนแรง  ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนอก
ระบบ  แตชาวพุทธเชื้อสายไทยในมาเลเซียมีพฤติกรรม
ที่เปนสายกลาง  ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใน
ระบบของรัฐ? 

 
4.  สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการวิจัยที่วิเคราะหออกมาจากปจจัยตางๆ 
คือ  การศึกษาที่สูงขึ้น? ความรูดานศาสนาที่มากขึ้น ?  
การสื่อสารยุคโลกาภิวัตน?  พฤติกรรมของผูนํากลุมชาติ
พันธุ?  เสรีภาพของระบบรัฐ?  สถานภาพทางเศรษฐกิจดี
ข้ึน?  และทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง?  วามีความสัมพันธกับ
วิ ธีการหรือรูปแบบที่ชนกลุมนอยเปนผูแทนทาง
การเมืองมากนอยเพียงใดนั้น  ปรากฏผล   ดังตอไปนี้ 

การศึกษาที่สูงขึ้นนั้น  มีคนมุสลิมเชื้อสายมลายู
ทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 70 และคนพุทธ
เชื้อสายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียรอยละ 
100 ยอมรับวา  การศึกษาที่สูงขึ้นเปนสาเหตุที่มีอิทธิพล
ตอยุทธศาสตรการเปนผูแทนดานการเมือง  

ความรูดานศาสนาที่มากขึ้น   มีคนมุสลิมเชื้อสาย
มลายูทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 30 และ
คนพุทธเชื ้อสายไทยทางตอนเหน ือของประเทศ
มาเลเซียรอยละ 100 ยอมรับวา  ความรูทางดานศาสนา
ที่มากขึ้นเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอยุทธศาสตรการเปน
ผูแทนดานการเมือง  

การสื่อสารยุคโลกาภิวัตน    มีคนมุสลิมเชื้อสาย
มลายูทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 70 และ
คนพุทธเชื้อสายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซยี
รอยละ 83.3 ยอมรับวา  ปจจัยการสื่อสารยุคโลกาภิวัตน
ที่แพรหลายกันมากขึ้น เปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ยุทธศาสตรการเปนผูแทนดานการเมือง  

พฤติกรรมของผูนํากลุมชาติพันธุ    มีคนมุสลิมเชื้อ
สายมลายูทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 80 และ
คนพุทธเชื้อสายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

รอยละ 100 ยอมรับวา  พฤติกรรมของผูนํากลุมชาติพันธุ
ที่มีหัวเสรีมากขึ้นเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอยุทธศาสตร
การเปนผูแทนดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

เสรีภาพของระบบรัฐ    มีคนมุสลิมเชื้อสายมลายู
ทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 40 และคนพุทธ
เชื้อสายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียรอยละ 
86.7 ยอมรับวา  เสรีภาพของระบบรัฐเปนสาเหตุที่มี
อิทธิพลตอยุทธศาสตรการเปนผูแทนดานการเมือง  

สถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน  มีคนมุสลิมเชื้อสาย
มลายูทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 60 และ
คนพุทธเชื้อสายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซยี
รอยละ 86 ยอมรับวา สถานภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึนเปน
สาเหตุที่มีอิทธิพลตอยุทธศาสตรการเปนผูแทนดาน
การเมือง  

ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง   มีคนมุสลิมเชื้อสายมลายู
ทางชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 10 และคนพุทธ
เชื้อสายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียรอยละ 
100 ยอมรับวา ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเปนสาเหตุที่มี
อิทธิพลตอยุทธศาสตรการเปนผูแทนดานการเมือง  

ผลลัพธที่ไดมาจากการวิเคราะหคือ  พฤติกรรม
ของผูนํากลุมชาติพันธุ    (มีคนมุสลิมเชื้อสายมลายูทาง
ชายแดนใตของประเทศไทยรอยละ 80 และคนพุทธเชื้อ
สายไทยทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียรอยละ 100 
ยอมรับวา  พฤติกรรมของผูนํากลุมชาติพันธุที่มีหัวเสรี
มากขึ้นเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอยุทธศาสตรการเปน
ผูแทนดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย)  และ
การศึกษาที่สูงขึ้นนั้นทําใหเกิดการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของชนกลุมนอย  (เพราะวามีรอยละ 70 ของ
ผูนําชุมชน จากจํานวน 60 ทาน = 100%  ซ่ึง ชาวมุสลิม
เชื้อสายมลายูในชายแดนใตประเทศไทยยอมรับ  และ
รอยละ 100 ของชาวพุทธเชื้อสายไทยในชายแดนเหนือ
ประเทศมาเลเซียเห็นพองตองกัน)  สวนปจจัยตัวอื่นๆ  
นั้น  มีความขัดแยงกันระหวางสองกลุมชาติพันธุนี้
คอนขางสูงมาก  อยางไรก็ตาม  ทิศทางการเคลื่อนไหว
ที่วา  จะเปนความรุนแรงหรือสายกลางนั้น  ไมไดข้ึนอยู
กับการศึกษาสูงแตอยางใด  แตจะขึ้นอยูกับรูปแบบการ
ตอบสนองจากฝายรัฐที่มีตอประชาชนนั้นเอง      
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ประเทศไทยเราดูเหมือนจะไมใหความสําคัญกับ
กลุมชาติพันธุของชนกลุมนอยในชาติ  มากเทาที่ควร  ที่
จริงแลว  ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในประเทศไทยเพียง
กลุมชาติพันธุเดียวก็มีเปนสิบๆ  เชื้อชาติแลว  อยางเชน  
มีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู   ชาวมุสลิมเชื้อสายอินเดีย  
ชาวมุสลิมเชื้อสายจีน  ชาวมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน  ชาว
มุสลิมเชื้อสายเปอรเซีย  และชาวมุสลิมเชื้อสายสยาม
ดังนี้เปนตน  แตชาวมุสลิมเชื้อสายอื่นๆ  นั้นจะอยูอยาง
กระจัดกระจายและก็ไม ใชกลุมชาติพันธุตามภูมิ
ประวัติศาสตร  ซ่ึงผิดกับชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูที่เปน
กลุมชาติพันธุทางภูมิประวัติศาสตร   และมีจํานวน
ประชากรมากถึงสามลานคน  จัดอยูในอตัราสวนกลุมชาติ
พันธชนกลุมนอยที่ใหญมาก  โดยเฉลี่ยแลวประมาณรอย
ละ 15 ของประชากรในชาติทีเดียว  และมีการรวมตัวกัน
อยูในสี่จังหวัดชายแดนใตคือ  ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  
และสตูลกับอีกสามอําเภอในจังหวัดสงขลาคือจะนะ     
นาทวี  และสะบายอย คําถามจึงอยูที่วา  เราพรอมแลว
หรือยังที่จะมีการจัดระบบการปกครองเสียใหมโดย
คํานึงถึงกลุมชาติพันธุเปนหลัก  และมีการใชระบบ PR 
ในการจัดการบริหารแผนดิน  โดยใชหลักการที่วา
ประเทศไทยเปนประเทศรัฐเดี่ยวที่มีหลักการบริหาร
บางสวนที่หลากหลายไปตามกลุมชาติพันธุ  และที่
สําคัญที่สุดที่นับวาเปนหลักการขั้นพื้นฐานก็คือ  ผูวา
ราชการจังหวัดจะตองมาจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อยางที่ประเทศแคนาดาปกครองจังหวัด
ควิเบก  ที่ดําเนินกิจการการบริหารการปกครองที่มี
ความหลากหลายเปนพิเศษเพื่อใหพลเมืองควิเบกเคารพ
และหวงแหนในความเปนชาติของแคนาดา  ฉะนั้น  
การเจรจากันทั้งสองฝายคือ  ตัวแทนฝายชาวมุสลิมเชื้อ
สายมลายูกับตัวแทนของรัฐบาลจึง เปน ส่ิงสําคัญ
เพื่อที่จะไดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ   ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดประโยชนตอประชาชนผูบริสุทธ์ิอีกมากมาย       
ที่กําลังสวดมนตขอความโปรดปรานจากเอกองคอัลลอฮ
เจาเพื่อใหดลบันดาลจิตใจใหผูที่กําลังเขนฆาผูบริสุทธ์ิ
ทั้งหลายหันมาหาสาเหตุที่แทจริงและกําจัดวิธีการที่ไม
พึงปรารถนาใหออกไปจากดินแดนแหงนี้   หันมา
สนับสนุนในสิ่งที่เปนกุศลและเกิดประโยชนตอทั้งสอง

ฝายโดยหันมารวมกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยรวม  
แทนที่จะมีการรบพุงกันเอง  คิดวาหากเรายึดถือสุภาษิต
ที่วา “รวมกันเราอยู  แยกกันเราตาย” จะดีกวาเปนไหนๆ  
เพราะวาเศรษฐกิจของเราบอบช้ํามามากพอแลว!!! 

เราลองกลับไปดูที่มาเลเซีย  ประเทศมาเลเซียไม
เคยมีความคิดและแสดงออกถึงการกระทําในลักษณะที่
เปนการกลืนชาติของชนกลุมนอย  แตกลับยอมรับกลุม
ชาติพันธุของชนกลุมนอยและอนุญาตใหมีการจัด
องคกรทางการเมืองดานเชื้อชาติที่ถูกตองตามกฎหมาย  
ทั้งนี้  จะเปนการงายตอการกระจายซึ่งสิทธิผลประโยชน
ตามสัดสวนของระบบ PR  จะเห็นวารัฐปนังกลุมชาติ
พันธุชาวจีนมีถึงรอยละ 60-70  ก็อนุญาตใหดร. โกสุกุน 
ซ่ึงเปนชาวมาซียเชื้อสายจีนไปเปนผูวาการรัฐทําการ
บริ ห า รปกครองรั ฐป นั ง   แต ทั้ ง นี้ ทั้ งนั้ น ก็ เ พื่ อ
ผลประโยชนของประเทศมาเลเซียโดยรวม  ซ่ึงอาจเปน
สาเหตุนี้เองที่กลุมชาติพันธุชาวพุทธเชื้อสายไทยไมเคย
มีประวัติที่จะกอตั้งขบวนการตางที่ปฎิบัติการอยาง
รุนแรงสรางปญหาใหแกประเทศชาติเลยแมแตนอย 

โดยสรุปแลวผู เขียนมีความเชื่ออยูอยางหนึ่งวา  
ประเทศไทยเราไมไดเลวรายไปทุกอยาง  หากแตเรายัง
ไมไดมีผูที่มีอํานาจอยางแทจริง  มือสะอาดอยางแทจริง  
มีความจริงใจเปนเลิศ  มีความกลาหาญที่ปรับปรุงกลไก
ของประเทศชาติอยางมีเหตุมีผล และถึงเมื่อนั้นเอง  
วิกฤตกาลที่เลวรายตางๆ  ก็จะกลับเปนดีไดในที่สุด  อิน
ชาอัลลอฮ    
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