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บทคัดยอ 
 การศึกษาการรับรูประวัติศาสตรและความเชื่อทางศาสนาของผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต: ศึกษากรณีผูตองขังที่อยูในระหวางการอุทธรณ ฎีกา หรือถูกพิพากษาเด็ดขาดจํานวน 30 คน ที่
แสดงออกถึงความตองการแบงแยกดินแดน มีความตองการหรือยอมรับการใชความรุนแรง การแสดงออกถึงความ
เปนชนชาติมลายู และการตีความหรือการแสดงออกซึ่งความเครงครัดทางศาสนา โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
ผลการศึกษา พบวา ผูตองขังสวนใหญรับรูถึงประวัติศาสตรในพื้นที่เฉพาะในชวงที่อาณาจักรปตตานีเปนรัฐเอกราช
ของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูแตภายหลังไดถูกอาณาจักรไทยเขายึดครอง จึงมีการตีความพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตวาเปนดินแดนแหงการปฏิเสธและดินแดนแหงสงคราม โดยผูตองขังไดรับรูขอมูลทางประวัติศาสตรดังกลาว
ผานครูสอนศาสนา หนังสือเรียน และผูสูงอายุในชุมชน  
 
คําสําคัญ :  การรับรูประวัติศาสตร  ผูตองขังคดีความมั่นคง  จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
Abstract 

 Historical perception and religious beliefs of security cases prisoners in southern border 
provinces:  A case study of 30 prisoners in the process of appeal, petition to the supreme court or was 
sentenced by the courts, who expression of wants to divide the land, demand or accept violence, 
expression of the Malayan nation and the interpretation or expression of strict Islam. By in-depth 
interview, the results showed that most of them known about history in the period of Pattanee Daruslam, 
independent state of Muslim ethnic Malayan, but Kingdom of Thailand seize after. The interpretation 
that the southern border provinces is a land of denial and the land of war. The prisoners get to know the 
historical facts by religion teacher, text books and the elderly in the community. 
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คํานํา 
ขอมูลทางประวัติศาสตรของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และหลักคําสอนทางศาสนาอิสลาม  ถูกนํามาใช

เปนเครื่องมือที่ทําใหความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่มีความเดนชัดมากขึ้น การศึกษาการ
รับรูประวัติศาสตรและความเชื่อทางศาสนาทําใหเขาใจขอบกพรองในกระบวนการถายทอดขอมูลทาง
ประวัติศาสตรซึ่งนําไปสูการปองกันและหาทางแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 

 
วิธีการ 

ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสังเกต (Observation) ผูใหขอมูลสําคัญในขณะถูกสัมภาษณประกอบกัน  
กลุมเปาหมายและวิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ถูกคุม
ขังอยูในเรือนจํากลางสงขลา ยะลา ปตตานี และเรือนจําจังหวัดนราธิวาส ในชวงเดือนตุลาคม 2552 ถึงกุมภาพันธ 
2553 จํานวนรวม 91 คน  

การพิจารณาคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดคัดเลือกโดยใชเทคนิคการเลือกแบบกรณีสุดขั้ว (extreme 
case) โดยเปนผูตองขังที่มีการแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจนถึงความตองการแบงแยกดินแดน มีความตองการ
หรือยอมรับการใชความรุนแรง การแสดงออกถึงความเปนชนชาติมลายู การตีความศาสนาและปฏิบัติตามคําสอน
ทางศาสนาอิสลามอยาง นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใชลักษณะการเลือกแบบกอนหิมะหรือลูกโซ (snowball/ chain) โดย
ผูวิจัยจะใชการสอบถามถึงผูรวมกระทําความผิดจากผูตองขังที่ถูกสัมภาษณประกอบการคัดเลือกดวยบางสวน ใน
ชั้นนี้ผูวิจัยจะคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 30 คน 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

ขอมูลทั่วไปของผูตองขัง 
จากการสัมภาษณ พบวา ผูตองขังรอยละ 36.67 มีความผิดฐานพยายามฆา รองลงมา รอยละ 23.33 มี

ความผิดฐานวางเพลิงหรือวางระเบิด รอยละ 20 มีความผิดฐานฆาคนตาย ในสวนของผูตองขังที่มีความผิดฐาน
ครอบครองอาวุธปนโดยผิดกฎหมาย ครอบครองวัตถุระเบิด และกอความไมสงบกระทําการเปนอั้งยี่ซองโจรมี
จํานวนเทากัน คือ รอยละ 6.67 ขณะถูกจับกุมผูตองขังสวนใหญมีอายุไมเกิน 20 ป และเปนผูที่มีการปฏิบัติตามคํา
สอนทางศาสนาอยางเครงครัด และเลื่อมใสศรัทธาตอผูนําทางศาสนาในทองถิ่นเปนอยางมากซึ่งเห็นไดจากการที่
ผูตองขังเลือกผูนําทางศาสนา(อิหมาม) เปนบุคคลตนแบบในการปฏิบัติและใชชีวิต 
การรับรูขอมูลทางประวัติศาสตร 

ผูตองขังกวารอยละ 63.33 มีการรับรูขอมูลทางประวัติศาสตรเฉพาะชวงเวลาที่อาณาจักรปตตานีเปนรัฐ
เอกราชของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู เมื่อกษัตริย พระโอรส พระธิดาและบรรดาขาราชบริพานเขารับอิสลามอยาง
เปนทางการ  ปตตานีจึงกลายเปนรัฐอิสลาม โดยถูกเรียกขานวา  “ปาตานี  ดารุสสลาม”  มีการรับรูปแบบการ
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ปกครองของอิสลามมาใชในการปกครองบานเมือง  แตภายหลังไดถูกอาณาจักรไทยเขายึดครอง ในขณะที่ขอมูล
ทางประวัติศาสตรชวงกอนที่ศาสนาอิสลามจะเผยแผเขามายังปตตานี ซึ่งพลเมืองสวนใหญและในราชสํานักของ
ปตตานีนับถือศาสนาฮินดู-พราหมณและศาสนาพุทธนิกายมหายานมากอน  โดยมีชาวอินเดียเปนผูนําเขามาเผย
แผ  ตอมาภายหลังเมื่อศาสนาอิสลามเผยแผเขามายังปตตาน ี ศาสนาอิสลามเปนที่ยอมรับของชาวมลายูมากขึ้น 
ทําใหในดินแดนปตตานีมีทั้งมลายูมุสลิมและมลายูพุทธ  มากอนหนาการเขารับอิสลามของราชสํานักปตตานีเปน
เวลาหลายรอยป ซึ่งผูตองขังกวารอยละ 86.67 ไมไดกลาวถึงประวัติศาสตรในสวนนอกจากนี้ผูตองขังกวารอยละ 
56.67 เห็นวาการที่อาณาจักรปตตานีถูกผนวกใหเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรไทยเปนการกระทําที่ไมถูกตอง ไมมี
ความชอบธรรม และไมเห็นดวยในการกระทําดังกลาว ซึ่งชองทางการรับรูขอมูลทางประวัติศาสตรของผูตองขังมี
การรับรูผานครูสอนศาสนา หนังสือเรียน และผูสูงอายุในชุมชน 
ความเชื่อทางศาสนา 

จากการสัมภาษณ พบวา ผูตองขังทั้งหมดและครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามสายเกามัซฮับชาฟอีย หรือ
สํานักกฎหมายอิสลามซึ่งถือแนวทางสายกลางที่รอมชอมระหวางการใชทัศนะและการยึดถือตามคําสอนทาง
ศาสนา เมื่อผูวิจัยสอบถามถึงความหมายของคําวา ญิฮาด พบวา ผูตองขังสวนใหญรอยละ 43.33 ใหความหมาย
วา ญิฮาด คือ การทําความด ีการตอตานสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย การทําเพื่อศาสนา การตอสูในแนวทางของพระเจา และ
รอยละ 33.33 ใหความหมายวา ญิฮาด คือ การตอสูกับตนเอง การตอสูกับอารมณ และรอยละ 23.33 ให
ความหมายวา ญิฮาด คือ การตอสู การตอตานคนที่ทําลายศาสนา การทําสงคราม นอกจากนี้ผูตองขังทั้งหมดมี
การตีความพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใตในชวงการเปนอาณาจักรปตตานีกอนถูกผนวกดินแดนโดยอาณาจักรไทยวา
เปนดินแดนอิสลาม (ดารุลอิสลาม) สําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบันผูตองขังมีการตีความวาเปน
ดินแดนแหงการปฏิเสธ (ดารุลกุฟร) และดินแดนแหงสงคราม (ดารุลฮัรบ)ฺ ในจํานวนทีเ่ทากัน คือ รอยละ 23.33    

จากขอมูลขางตนจะพบวา ในขณะกระทําความผิดผูตองขังมีอายุนอย และเปนผูที่มีความเครงครัดและ
เลื่อมใสศรัทธาในศาสนามาก แตในขณะเดียวกันกลับมีการกระทําความผิดในฐานความผิดที่รุนแรง ซึ่งขัดตอหลัก
คําสอนศาสนาอิสลามที่วาหลักการศาสนาอิสลาม เปนศาสนาแหงสันติภาพ การฆาผูบริสุทธิ์ถือเปนบาปใหญตอง
ตกนรกอเวจีชั้นลึกที่สุด(ญะฮันนัม) โดยเฉพาะศาสนาอิสลามสายเกามัซฮับชาฟอีย ที่ถือแนวทางสายกลาง มีความ
ยืดหยุน ประณีประนอม ในขณะที่ผูตองขังสวนใหญมีความเครงครัดในหลักคําสอนทางศาสนา แตมีการตีความ
อยางเขมงวดดังจะเห็นไดจากการที่ผูตองขังตีความพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตวาเปนดินแดนของผูปฏิเสธหรือ
ดินแดนแหงสงคราม ซึ่งเปนลักษณะของการตีความแบบเขมงวด ยึดมั่น ในแนวทางญิฮาดที่ตองตอสูตามแนวทาง
ศาสนา หรือการทําสงคราม แมวาจะตองฆาผูบริสุทธ ทั้งไทยพุทธ มุสลิม ฆาและเจาหนาที่ของรัฐก็ตาม ในประเด็น
นี ้ประสิทธิ ์ไชยทองพันธ (2550: 5) ไดอธิบายถึงหลักการอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไววา วะฮาบีย นับเปน
กลุมใหมในไทย พยายามเขาครอบงําองคการตางๆ ของอิสลาม เชน คณะกรรมการมัสยิด และ บาลาเซาะ(อาคารประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา) ตามหมูบานตางๆ ไปถึง คณะกรรมการประจําจังหวัด กลุมใหมนี้ชื่อวา “เกาวมูดอ” หรือ คณะใหม 
เปนกลุมเครงศาสนา ซึ่งสอดคลองกับลักษณะพฤติกรรมของผูตองขังที่มีความเครงครัดในศาสนาอยางมากแตใน
ขณะเดียวกันกลับมีการกระทําความผิดในฐานความผิดที่รุนแรง ประกอบกับการรับรูประวัติศาสตรอยางไม
ครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะมีการยึดมั่นในชวงเวลาที่อาณาจักรปตตานีถูกอาณาจักรไทยเขายึดครองและทําให
อาณาจักรปตตานีลมสลายลง การตัดทอนเนื้อหาทางประวัติศาสตรเชนนี้จะทําใหเกิดการเกลียดชังในเชิงเชื้อชาต ิ
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ซึ่งจะทําใหเกิดความตองการที่จะแบงแยกตนเองออกไปจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับขอเรียกรอง
ของกลุมกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ตองการเรียกรองใหเกิดการแยกดินแดนเพื่อใหไดปกครอง
ตนเองดังเชนในอดีตที่ผานมา โดยใชขอมูลทางประวัติศาสตรสนับสนุนแนวคิดของกลุมและแสดงใหเห็นถึงการถูก
เอารัดเอาเปรียบจากการถูกผนวกดินแดนใหเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรไทย ทําใหไมไดรับการปฏิบัติอยางเสมอ
ภาค เปนการปลูกจิตสํานึกใหมีความเปนชาตินิยม ความเปนพวกพองชาวมลายูปตตานีซึ่งไมนับรวมคนตางศาสนา
แมวาจะเกิดและอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเชนเดียวกันก็ตาม จากนั้นจึงชักจูงใหหันมารวมกัน
ปฏิบัติการตางๆ เพื่อเอาดินแดนของตนคืนกลับมาโดยเฉพาะกลุมเยาวชนซึ่งเปนกลุมที่สามารถชี้นําไดงาย และเมื่อ
พิจารณาจากชองทางการรับรูขอมูลดานประวัติศาสตรจะพบวา ครูสอนศาสนา หนังสือ และผูสูงอายุในชุมชนเปนผู
ถายทอดขอมูลดังกลาวใหแกกลุมเยาวชน จึงอาจสรุปไดวาผูตองขังไดรับอิทธิพลและแนวคิดที่เรียกวา สายใหม 
หรือมัซฮับวะฮาบีย มาจาก ครูสอนศาสนา หนังสือ และผูสูงอายุในชุมชนที่ยึดมั่นในแนวทางดังกลาว โดยผูตองขัง
หรือกลุมเยาวชนอันเปนหมายที่สําคัญในการที่จะหลอหลอมความคิด ความเชื่อ โดยใชขอมูลทางประวัติศาสตร
และหลักคําสอนทางศาสนาที่ถูกบิดเบือนหรือตีความอยางไมถูกตอง เปนเครื่องมือในการผลิตซ้ําทางความคิด 
(Cultural – Historical Reproduction) หลักฐานประการหนึ่งคือ การที่ผูตองขังสวนใหญถูกจับกุมขณะที่มีอายุไม
เกิน 20 ปเทานั้น 

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

สรุปผล 
จากการศึกษาการรับรูประวัติศาสตรและความเชื่อทางศาสนาของผูตองขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ทําใหทราบวาขอมูลทางประวัติศาสตรที่ผูตองขังไดรับรูและเขาใจนั้นเปนขอมูลที่ไมครบถวน
สมบูรณ ซึ่งทําใหขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทองถิ่น
หายไปจากการรับรูของผูตองขัง ประกอบกับการไดรับคําสอนทางศาสนาสายใหม หรือมัซฮับวะฮาบีย ที่มีการ
ตีความอยางเขมงวด สงผลใหกลายเปนการปลุกระดมความเชื่อชาตินิยมมลายู เกิดความเกลียดชังเชิงเชื้อชาติ
โดยเฉพาะในแนวทางญิฮาดที่มีการตีความพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตวาเปนดินแดนแหงผูปฏิเสธหรือดินแดนแหง
สงคราม ในขณะเดียวกันคนมุสลิมก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไมมีความยุติธรรม ซึ่งเปนการสรางความชอบธรรมในการ
ตอสูตามแนวทางศาสนา หรือการทําสงคราม เพื่อปกปองศาสนา และคนมุสลิมแมวาจะตองฆาผูบริสุทธ ทั้งไทย
พุทธ มุสลิม ฆาและเจาหนาที่ของรัฐก็ตาม แนวคิดดังกลาวนี้ไดถูกถายทอดและปลูกฝงผาน แหลงขอมูลที่มีความ
เกี่ยวพันใกลชิดกับกลุมเยาวชนเปนอยางยิ่ง  คือ ครูสอนศาสนา หนังสือเรียน และผูสูงอายุในชุมชน 
ขอเสนอแนะ 

รัฐตองใหความสําคัญกับปญหาการผลิตซ้ําทางความคิดเรื่องชาตินิยมมลายูปตตานีและดานศาสนา ซึ่ง
ประชาชนถูกปลูกฝงแนวคิดชาตินิยมผนวกกับแนวทางญีฮาด หรือสายใหม มัซฮับวะฮาบีย โดยเฉพาะกลุมเยาวชน
ที่มีความเสี่ยงตอการปลูกฝงแนวคิดเหลานี้มากที่สุดทั้งจาก คนในชุมชน ครอบครัว ครูสอนศาสนา และแกนนํากลุม
ขบวนการตางๆ ที่อาจแฝงตัวอยูในชุมชน ทั้งนี้ภาครัฐจําเปนตองวางแผนและดําเนินโครงการ แผนงานตาง ๆ เพื่อ
กระตุนความรูสึกของประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนไทยทั้งประเทศให
เกิดความรูสึกและความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องสําคัญ เชน ดานประวัติศาสตร อารยธรรม และวัฒนธรรมของชุมชน
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มุสลิมมลายูปตตานี นอกจากนี้ภาครัฐยังจําเปนตองใหความสําคัญกับการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตมากขึ้น โดยรัฐจะตองเปนผูดูและเนื้อหาและวิธีการศึกษาทั้งสายศาสนาและสายสามัญ โดย
อาจขอความรวมมือจากองคการทางการศึกษาหรือองคการทางศาสนาอิสลามระหวางประเทศในการสรางหลักสูตร
ที่เปนที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่และไมขัดตอหลักการทางศาสนาอิสลาม เพื่อใชเปนหลักสูตรกลางในการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนศาสนาตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 ดานเจาหนาที่นั้น รัฐตองจัดการคัดสรรบุคลากรอยางประณีตเปนพิเศษโดยดูทั้งองคความรูที่ตองเขาใจ
สภาพพื้นที่และมีองคความรูเปนลักษณะบูรณาการหรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) คือ มีองค
ความรูดานสังคมวิทยามลายู เขาใจลักษณะประวัติศาสตรของพื้นที่ ศาสนาเปรียบเทียบ ทฤษฎีทางสังคมศาสตรที่
สําคัญกับการแกปญหา เชน ทฤษฎีเชิงโครงสราง ลักษณะของความขัดแยงอันเกิดจากวาทกรรมตาง ๆ นอกจากนั้น
เจาหนาที่จะตองมีจิตสํานึกอุดมการณใหสอดคลองกับการแกปญหา ตลอดจนในการปฏิบัติงานโดยตองมีจิตใจที่
เปดกวาง (Liberal) ยอมรับวา สังคมไทยตองเปนสังคมพหุนิยมได คือ ยอมใหเปนสังคมที่เปนเอกภาพบนความ
หลากหลาย (Unity of Diversity) มากกวาที่จะมีแนวความคิดแบบเผด็จการนิยม การใชความรุนแรง และการเลือก
ปฏิบัติตอประชาชนบางกลุม ซึ่งอาจเปนการตอกย้ําในประเด็นที่เปราะบางโดยเฉพาะความแตกตางทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชนชนในพื้นที่ได 
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