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ประวัติศาสตร+ปตานีจากยุคก3อนประวัติศาสตร+ถึงยุครัฐจารีต 

ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ 

 

 “ปตานี” ( یناتڤ ; Patani)1 เป็นนามของพื้นที่ทางสังคมการเมืองโบราณแห่งหนึ่งบริเวณคาบสมุทร

มลายูซึ่งเคยมีอิสระในตนเองและมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดอยู่ในช่วงศตวรรษท่ี 15-16 และเป็นถิ่นฐานที่มีชน

ชาติมลายูปตานีอยู่อาศัยเป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ ในปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐปตานีโบราณถูกผนวกเป็น

ส่วนหนึ่งในรัฐไทย ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมักเรียกรวมกันว่า “จังหวัดชายแดน

ภาคใต้” และในบางยุคสมัยพื้นที่ของรัฐปตานีครอบคลุมดินแดนกลันตันและตรังกานูด้วย2 โดยมี 4 อำเภอ 

ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี วางตัวเป็นเสมือนพรมแดนระหว่างสอง

พ้ืนท่ีของวัฒนธรรมและศูนย์กลางอำนาจ คือ สยามกับปตานี  

 มิติประวัติศาสตร์ของพื้นที่เป็นชุดปัจจัยที่สัมพันธ์กับทั้งการก่อรูปขยายตัวและทั้งการคลี่คลายปัญหา

ความรุนแรงที่ปตานีหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะของเรื่องเล่า (narrative) อันทรงพลังที่สามารถท้ัง

ผลักผู้คนไปสู่การต่อต้านขัดขืนอำนาจรัฐและทั้งโอบกอดผนวกรวมผู้คนเข้าอยู่ในสังคมการเมืองเดียวกันได้

อย่างมีศักดิ์ศรี โดยขึ้นอยู่กับวิธีคิดและการออกแบบแนวทางบริหารจัดการของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั ้งนี ้ การทำความเข้าใจปตานีในมิติประวัติศาสตร์สำหรับสังคมไทยโดยทั ่วไป จะกระทำผ่านบันทึก

ประวัติศาสตร์ที่มองจากสายตาของศูนย์กลางอำนาจที่กรุงเทพฯ เป็นสำคัญ แต่บทความวิชาการนี้ประสงค์จะ

กลับตาลปัตร นำเสนอบันทึกประวัติศาสตร์ท่ีเปิดพื้นที่ให้ปตานีเป็นผู้เล่าเรื่องหลัก โดยวางขอบเขตเชิงเวลา

เอาไว้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุครัฐจารีตก่อนที่ปตานีถูกผนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม 

อนึ่ง บทความวิชาการนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายความรายละเอียดต่อออกมาจากเนื้อหาหน่วยท่ี 10 โลกร่วม

สมัย 2: กรณีศึกษาปัญหาชายแดนภาคใต้และการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี ในชุดวิชา 80410 ประสบการณ์วิชาชีพ

รัฐศาสตร์ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 

 
1 ย้อนกลับไปเมื่อ 7 กันยายน ค.ศ.2019 ผู้เขียนนั่งสนทนากับซะการีย์ยา อมตยา กวีชาวนราธิวาส

เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปทางสังคมการเมือง ณ ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในตัวเมืองปัตตานี ข้อสนทนาหนึ่งของเรา

คือ ซะการีย์ยามองว่าหากวิเคราะห์รากที่มาของชื่อในแบบยาวี یناتڤ  นั้น เมื่อไม่มี ا หลัง ڤ จึงควรจะเป็น ปะ- 

(ปตานี) และเอาเข้าจริง ใกล้เคียงกับ ปัต- (ปัตตานี) มากกว่าปา- (ปาตานี) เสียด้วยซ้ำ ในการอ่านตัวอังกฤษคำว่า 

Pa- (Patani) ก็มิได้ยืนยันว่าจะออกเสียง ปา- เสมอไป การเกิดขึ้นของชื่อ "ปัตตานี" จากสยาม อาจไม่ใช่อะไรเลยก็

ได้ที่จะมีนัยทางการเมืองดังที่หลายคนมองเช่นนั้น ตรงกันข้าม การสำแดงตนของชื่อ ปาตานี ในระยะหลังนี้

ต่างหาก ที่เป็นคำต่อสู้ทางการเมืองในนัยของการปลดแอก.   
2 นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, “ปัตตานี กับโลกมลายู และตำนานปาตานี (Hikayat Patani),” (เอกสาร

ประกอบสัมมนาวิชาการ เรื่อง โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์. โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช, 28-

29 พฤศจิกายน 2551), 1. 
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 1. คาบสมุทรมลายูในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Ages) หมายถึง ยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษร

ขึ ้นมาใช้สื ่อสาร จึงยังไม่มีการบันทึกเรื ่องราวประวัติศาสตร์ขึ ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษา

ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ (ซึ่งนักวิชาการบางท่านนับย้อนจุดเริ่มต้นกลับไปถึงการเกิดขึ้นของโลกเลย

ด้วยซ้ำ) จึงเป็นการศึกษาที่ใช้วิธีวิทยาทางโบราณคดี (Archaeology) สำรวจ ขุดค้น วิเคราะห์ และตีความ

หลักฐานหลากหลายประเภท เช่น ฟอสซิล โครงกะโหลก เครื่องมือ เครื่องใช้ที่พบเจอตามแหล่งโบราณคดี 

และพื้นที่ต่างๆ3 ทั้งนี้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออก เป็นยุคสมัยย่อยโดยใช้พัฒนาการของเครื่องมือเครื่องใช้

ของมนุษย์เป็นเกณฑ์ในการจำแนก คือ ยุคหิน (ประกอบด้วย ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่) และยุค

โลหะ (ประกอบด้วย ยุคสำริด และยุคเหล็ก)  

 คำถามสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กรณีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ “คน

มลายู”  ซึ่งปัจจุบันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ดังกล่าวนั้น รากเหง้าพวกเขามาจากไหน การตอบคำถาม

นี้เริ่มต้นจากการสำรวจทางโบราณคดีค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์บนเกาะชวา เมื่อ ค.ศ.1891-1892 ท่ี

เรียกกันว่า “มนุษย์ชวา” (Java Man; Pithecanthropus Mojokertensis) ผลการวิเคราะห์กะโหลกที่ค้นพบ 

ปรากฏเป็นสปีชีส์โฮโม อีเร็กตัส (Homo erectus) ซึ่งเป็นมนุษย์โบราณที่ยืนตัวตรง (Homo แปลว่า มนุษย์ 

และ erectus มาจาก ērigere ในภาษาละติน แปลว่า ตั้งให้ตรง) และเริ่มมีการพัฒนาอารยธรรมขึ้นจากการ

เริ่มรู้จักใช้ไฟ ประมาณการได้ว่ามีอายุอยู่ระหว่าง 700,000 ถึง 1,000,000 ปีก่อน จึงมีอายุมากกว่าซากดึกดำ

บรรพ์ของมนุษย์ปักกิ่ง (Peking Man; Sinanthropus Pekinensis) ที่คาดการณ์ว่ามีชีวิตอยู่เมื่อราว 200,000 

– 750,000 ปีก่อน4 รวมทั้งการวิเคราะห์หลักฐานจากซากดังกล่าวในภายหลังบ่งชี้ว่า มนุษย์ชวารู้จักการใช้

เครื่องมืออย่างง่ายขึ้นมาจากเปลือกหอยซึ่งมีการแกะสลักเป็นรูปเรขาคณิต5 ดังนั้น งานทางโบราณคดีและ

มานุษยวิทยาสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องยืนยันว่า อาณาบริเวณแถบน้ีมี “มนุษย์” อาศัยอยู่มาต้ังแต่ยุคหินแล้ว   

 เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการสำรวจค้นพบและวิเคราะห์หลักฐานดึกดำบรรพ์อื่นๆ ในอาณาบริเวณ

แถบนี้ ที่สำคัญคือเคดะห์และกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ยังบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระจายตัวของมนุษย์ในสปีชี่ส์โฮ

โม เซเปียนส์ (Homo Sapiens; มนุษย์อันชาญฉลาด) ในยุคสมัยที่คาบเกี่ยวกันกับข้างต้นอีกด้วย คือ กลุ่ม

ชนเนกรีโต (Negritos)  ผู้ดำรงชีวิตในคาบสมุทรมลายูมาตั้งแต่ยุคหินกลาง โดยอาศัยอยู่ในถ้ำและมีวิถีล่าสัตว์

ด้วยเครื่องมือซึ่งทำจากหิน คำว่า “เนกรีโต” เป็นภาษาสเปน หมายถึง “นิโกรเล็ก” บ่งชี้ถึงกลุ่มชนเชื้อสาย
 

3 ผู้สนใจแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โปรดดูงาน เช่น, Brian Fagan, World 

Prehistory: A brief introduction, 7th ed. (NY: Prentice-Hall, 2007). 
4 ตัวอย่างงานศึกษาเชิงโบราณคดีในพื้นที่นี ้ที ่สำคัญ คือ Carl C. Swisher III, Garniss H. Curtis, and 

Roger Lewin, Java Man: How Two Geologists Changed Our Understanding of Human Evolution 

(Chicago: University of Chicago Press, 2000).   
5 Josephine C. A. Joordens et al., “Homo erectus at Trinil on Java used shells for tool 

production and engraving,” Nature, no.518 (2015): 228-231. 
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นิกรอยด์ อันมีลักษณะทางกายภาพคือ ผิวสีช็อกโกแลต ผมหยิก ตากลมโต จมูกกว้าง ริมฝีปากหนา และลำตัว

สั้น ยุคสมัยที่ปรากฏหลักฐานการดำรงอยู่ของกลุ่มชนดังกล่าวนั้นคาบเกี่ยวอยู่ในห้วงเวลายุคสมัยเดียวกับที่โฮ

โม อีเรคตัสมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สร้างข้อถกเถียงสำคัญว่าสปีชี่ส์ของมนุษย์ปัจจุบัน คือ โฮ

โม เซเปียนน้ัน มิได้เป็นสายพันธ์ุท่ีสืบเช้ือสายโดยวิวัฒน์อย่างก้าวกระโดดมาจากโฮโม อีเรคตัส ตามการอธิบาย

แนวทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาวิน หากแต่พวกเขาถือกำเนิดข้ึนบนโลกมานานแล้ว มีวิวัฒนาการแบบค่อย

เป็นค่อยไปเป็นระยะเวลายาวนาน และนับได้ว่าเป็นเครือญาติมากกว่าผู้สืบเชื้อสายมาจากโฮโมสายพันธุ์อื่นๆ 

ทั้งนี้ ชาวเนกรีโตดังกล่าวได้สืบเชื้อสายต่อมาเป็นกลุ่มชนเซมัง หรือปางัน (Semang or Pangan) และซีนอย 

(Senoi) นอกจากเนกรีโต มนุษย์อีกกลุ่มที่นับว่าเป็นชนดั้งเดิมของคาบสมุทรมลายู เพราะตั้งถิ่นฐานข้ึนตั้งแต่

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ กลุ่มชนมลายูโปรโต (Proto-Malay) ผู้อพยพเข้ามาในยุคหินใหม่ในระหว่าง 2,500-

1,500 ปีก่อนคริสตศักราช จากถิ่นกำเนิดที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นแถบแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นไป

ได้ตั้งแต่เอเชียกลางมาจนถึงมณฑลยูนนานของจีนในปัจจุบัน โดยอาศัยแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางหลักของการย้าย

ถิ่นฐาน การอพยพเข้ามาของชาวมลายูโปรโตส่งผลให้อาณาบริเวณที่ลงหลักปักฐาน คือ คาบสมุทรมลายู เกาะ

สุมาตรา และเกาะบอร์เนียวเข้าสู่ยุคหินใหม่ จากการที่พวกเขานำเอาทักษะและเครื่องมือในการเพาะปลูกท่ี

ก้าวหน้ากว่าคนพื้นถ่ินเข้ามาด้วย โดยนักมานุษยวิทยาโบราณคดีเชื่อกันว่า มลายูโปรโตเป็นต้นทางสายเลือด

หลักของชาวมลายูในมาเลเซีย จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และอินโดนีเซียในปัจจุบัน กระนั้น ก็มีการ

แต่งงานข้ามกลุ่มชนผสมผสานพันธุกรรมกับชนพื้นถิ่นเดิมไปมากพอสมควรตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์ท่ี

ผ่านมา6     

 ทั้งนี้ งานวิจัยของเอนดอม อิสมาอีล (Endom Ismail) และคณะมีส่วนหนุนเสริมความเข้าใจดังกล่าว 

โดยพวกเขาใช้วิธีวิทยาคัดกรองประชากร (population screening) ด้วยการทดสอบพันธุกรรม (genetic 

testing) เพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) จากกลุ่มตัวอย่าง 600 คน ที่มี

เชื้อสายเนกรีโต รวมทั้งชาติพันธุ์มลายู จีน และอินเดีย ซึ่งอยู่ในรัฐเคดะห์ กลันตัน และเปรัคของมาเลเซีย ผล

การศึกษาบ่งชี้ถึงภาวะพหุสัณฐาน (polymorphism) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทุก ๆ ชาติพันธุ์ข้างต้นกับคน

แอฟริกา7 เช่นเดียวกับงานของเดวิด บูลเล็ค (David Bulbeck) ใน ค.ศ.2013 ซึ่งใช้การเปรียบเทียบลักษณะ

ทางพันธุกรรม ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ และสัณฐานของฟัน ระหว่างชนเนกรีโตกับชนมิใช่เนกรีโต ผลการศึกษาของ

เขายืนยันว่า กลุ่มชนเนกรีโตนั้นมีรากเหง้าอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายูมานานมากแล้วแต่ก็สืบเชื้อมาจาก

มนุษย์สปีชี ่ส์โฮโม เซเปียนในแอฟริกา กรณีของชาวเซมัง และซีนอยซึ่งจากวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ในป่าอย่าง

ค่อนข้างแยกตัวจากภายนอก สายเลือดของพวกเขาจึงมีแนวโน้มรักษาไว้ซึ่งพันธุกรรมของเนกรีโตบริสุทธิ์กว่า

ชนอื่นในมาเลเซีย ซึ่งผลวิจัยลักษณะพันธุกรรมและกายภาพของพวกเขานั้นชี้ถึงความคล้ายคลึงกับชาวอัฟริกา 

 
6 ผู ้สนใจโปรดอ่านเพิ ่มเติม ได้ในงาน, Nik Hassan Suhaimi and Nik Abdul Rahman, eds., The 

Encyclopedia of Malaysia: Early History (Vol.4) (Singapore: Archipelago Press, 1999.) 
7 Endom Ismail et al., “Orang Asli Negrito di Semenanjung Malaysia dan Teori Asal Usul 

Afrika,” Sains Malaysiana 42, no.7 (2013): 921-926.  
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แต่แตกต่างมากจากกลุ่มชนที่ห้อมล้อมอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้8 ดังนั้น แม้ว่าแวดวงการศึกษากำเนิดของ

มนุษย์กลุ่มชนชาติต่าง ๆ ระยะหลังค่อนข้างเชื่อไปทางทฤษฎีพหุภูมิภาค (Multiregional) ที่อธิบายว่า มนุษย์

โฮโม เซเปียนส์แต่ละแห่งที่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรม สืบเชื้อสาย และมีพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่องภายใน

แต่ละแห่งที่ของกลุ่มตนเป็นสำคัญ มนุษย์แต่ละแห่งที่จึงมีอัตลักษณ์และรายละเอียดทางกายภาพที่เฉพาะตัว

ของกลุ่มชนตนเอง อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่ใช้สำรวจตรวจสอบลักษณะพันธุกรรมและชีวภาพดังยกตัวอย่าง

ข้างต้น ดูจะเป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าบรรพบุรุษของมนุษยชาติกำเนิดมาจากรากเหง้าเดียวกันท่ีอัฟริกา 

(Out of Africa Theory)  

 ด้วยเหตุนี้ ดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายูและโลกมาเลย์ 

จึงมีมนุษย์ดำรงอยู่มายาวนานนับตั้งแต่ยุคหินกลางเป็นอย่างน้อย โดยปรากฏกลุ่มชนเนกรีโตเป็นบรรพบุรุษ

เริ่มแรกที่มีหลักฐานยืนยันการดำรงอยู่ในแถบนี้ และกลุ่มชนมลายูโปโตรเป็นลำดับถัดมา ประชากรกลุ่มชนท้ัง

สองได้กระจายตัวอยู่อย่างมากในแถบตอนเหนือของมาเลเซียและตอนใต้ของไทย และเมื่อพวกเขาเป็นบรรพ

ชนแรกเริ่มที่นับได้ จึงถูกเรียกรวมกันโดยสังเขปว่า “โอรังอัสลี” (Orang Asli) ซึ่งเป็นภาษามลายูแปลว่า 

“กลุ่มคนดั้งเดิม” (orang แปลว่า คน ส่วน asli แปลว่า ดั้งเดิม) โดยมลายูโปรโตกระจายตัวอยู่ในคาบสมุทร

มลายูโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ส่วนเนกรีโต ซึ่งสืบสายเลือดมาเป็นชนเซมังและซีนอ

ยกระจุกตัวอยู่ในป่าและภูเขาในภาคเหนือของมาเลเซียและรอยต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย9 (โปรดดูภาพ

ด้านล่างประกอบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8  David Bulbeck, “Craniodental Affinities of Southeast Asia's “Negritos” and the 

Concordance with Their Genetic Affinities,” Human Biology 85, no.1 (2013): 95-133. 
9 Kirk Endicott, ed., Malaysia’s Original People: Past, Present and Future of the Orang Asli 

(Singapore: NUS Press, 2016), 1-10, 101-151.  
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ภาพท่ี 1  การกระจายตัวของกลุ่มชนพ้ืนถ่ินด้ังเดิม (โอรังอัสลี) ในคาบสมุทรมลายู 

 
แหล่งท่ีมา  Kirk Endicott, ed., Malaysia’s Original People: Past, Present and Future of the 

Orang Asli (Singapore: NUS Press, 2016), 5.  

 

 ชนชาติมลายู (Melayu) ปรากฏขึ้นจากรากเหง้าและการผสมผสานระหว่างสายเลือดของกลุ่มชน

ดั้งเดิมหรือโอรังอัสลีดังกล่าว ในอาณาบริเวณคาบสมุทรมลายูและเกาะแก่งในโลกมาเลย์ ซึ่งงานของอิบรอฮีม 

สุกรีเสนอว่า  ชนชาติมลายูมิได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างโอรังอัสลีด้วยกัน หากแต่เป็นการผสมผสาน

ระหว่างชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามากับโอรังอัสลีหรือกลุ่มชนพื้นถิ่นเดิม ในยุคสมัยที่ขณะนั้นชาวอินเดียมีอารย

ธรรมสูงส่งกว่าภายใต้กรอบคิดแบบพราหมณ์ฮินดูและพุทธมหายาน ดังนั้น เมื่อพวกเขาเหล่านี้เดินทางเข้ามา

ตั้งรกรากและแต่งงานสืบทายาทกับกลุ่มชนพื้นถิ่น สายเลือดของพวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนที่มีรากจากโอรังอัสลี

แต่แตกต่างออกไปตรงที่มีวัฒนธรรมสูงกว่า  อนึ่ง ส่วนข้อวิเคราะห์ที่มาของชื่อเรียก “มลายู” มีความเป็นไปได้ 

3 รูปแบบด้วยกัน คือ (1) สืบเนื่องจากทฤษฎีการก่อกำเนิดคนมลายูของอิบรอฮีม สุกรี ทำให้เขาเสนอว่า ชาว

มลายู หมายถึง คนดี หรือคนท่ีได้รับการสรรเสริญ เพราะเป็นมนุษย์เผ่าพันธ์ุใหม่อันมีอารยธรรมสูงกว่ากลุ่มคน

ดั้งเดิมในพื้นท่ี10 (2) มลายูเป็นชื่อแม่น้ำแห่งหนึ่งตอนใต้ของแม่น้ำบาตังฮารี บนเกาะสุมาตรา สอดคล้องกับ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าลุ่มแม่น้ำดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาณาจักรมลายูโบราณซึ่งมีอำนาจอยู่ในอาณา

 
10 อิบรอฮีม ชุกรี, ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตานี, เรียบเรียงโดย ดลมนรรจน์ บากา, แปลโดย 

หะสัน หมัดหมาน และมะหามะชากี เจ๊ะหะ (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม บุคส,์ 2549), 8. 
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บริเวณดังกล่าวบนเกาะสุมาตราก่อนอาณาจักรศรีวิชัยจะผงาดขึ้น และ (3) มลายูเป็นชื่อภูเขา โดยอ้างอิง

ความรู้ทางนิรุกติศาสตร์ที่ว่า มลายู มาจากคำว่า มลายา ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า ภูเขาหรือเนินสูง ทั้งน้ี 

เมื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ คือ มีการบันทึกเรื่องราวของอดีตขึ้นเป็น

ลายลักษณ์อักษร พร้อมกับการเดินทางผ่านไปมาระหว่างชนชาติต่างๆ ด้วยเหตุท่ีคาบสมุทรมลายูและเกาะแก่ง

โดยรอบเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการค้าทางทะเลของเอเชีย ชื่อ “มลายู” ได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร

บันทึกและตำราของจีนจำนวนมาก เช่น Mo Lou Yu และ Wu Lai Yu สะท้อนการดำรงอยู่ของอาณาจักร

มลายูโบราณท่ีมีชีวิตในช่วงต้ังแต่ศตวรรษท่ี 1 ก่อนการถูกพิชิตโดยอาณาจักรศรีวิชัยในศตวรรษท่ี 711 

 เมื่อพิจารณาพัฒนาการของระบบภาษาประกอบก็สนับสนุนข้อสรุปที่ว่า คนมลายูมีรากกำเนิดอยู่ใน

อาณาบริเวณที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน คือ คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะ มานานแล้ว หลักศิลาจารึกในหลาย

แห่ง ทั้งหลักศิลาจารึกเกอดุกัน บูกิต (Kedukan Bukit) หลักศิลาจารึกตาลัง ตูโว (Talang Tuwo) หลักศิลา

จารึกโกตา กาปูรฺ (Kota Kapur) หลักศิลาจารึกการัง บราฮี (Karang Brahi) และหลักศิลาจารึกที่กันดาสุลี 

(Gandasuli) เป็นหลักฐานยืนยันความแพร่หลายของการใช้ภาษามลายูโบราณทั่วอาณาบริเวณดังกล่าว ใน

ระดับที่พัฒนาอักขระตัวเขียนขึ้น คือ อักษรลอนตารา (Lontara) ที่สุลาเวสี และอักษรเรนชง (Rencong) ที่สุ

มาตราใต้ บ่งชี้ถึงความเป็นสังคมที่มีระดับอารยธรรมสูงซึ่งต้องมีระยะเวลานานพอในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

ทางวัฒนธรรมนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ การศึกษาโดยวิธีวิทยาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ให้ผลลัพธ์ว่า ภาษามลายูโบราณ

ที่แพร่หลายนี้นับเป็นภาษาแม่ที่ใช้อยู่ในคาบสมุทรมลายูปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบการออกเสียงและรูปแบบ

ของภาษา เช่น โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ ให้ผลลัพธ์ยืนยันว่า คนมลายูเป็นกลุ่มชนที่มิได้อพยพมาจาก

ภายนอกในยุคประวัติศาสตร์ และดำรงอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว 

การปรากฏของโครงสร้างประโยคและคำศัพท์มลายูในภาษาจาม เขมร และมอญน้ัน เป็นการยืมภาษามลายูมา

เท่านั้น สะท้อนถึงว่า อาณาจักรมลายูโบราณนั้นเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของภูมิภาค ที่แม้จะถูกพิชิตโดย

อาณาจักรศรีวิชัยในระยะต่อมา แต่ภาษามลายูโบราณก็ยังคงถูกใช้ควบคู่กับภาษาสันสกฤตอันเป็นภาษา

ราชการของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ดี12  

 

 การนำเสนอในส่วนนี้นำมาซึ่งข้อสรุปที่ว่า ไม่มีเชื ้อชาติใดบริสุทธิ์มาแต่กำเนิด สายเลือดล้วน

ผสมผสานกันข้ามไปมาระหว่างทางเดินของประวัติศาสตร์ที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กัน “ชาติ” มีฐานะเป็น

สำนึก จินตนาการใหม่ มากกว่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความเหมือนกันทางพันธุกรรม และเป็นสำนึก

ใหม่ที่เพิ่งประกอบสร้างสดร้อนก็เมื่อราวศตวรรษที่ 18-19 มานี้เท่านั้น ซ้ำยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

นำเข้าจากยุโรปอีกด้วย แต่โดยแท้จริงแล้ว ไม่มีผู้ใดท่ีไทยแท้ และไม่มีผู้ใดมลายูโดยสายเลือดบริสุทธิ์ แต่

การศึกษาโดยอาศัยวิธีวิทยาทางโบราณคดี มานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ได้ยืนยันว่า รากของ

 
11 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3 (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม ภาคใต้, 2556), 16-17, 27-28.  
12 เรื่องเดียวกัน, 26-29, 20-22.  
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สายเลือดและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถแบ่งอย่างหยาบได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหรือฝั่งแผ่นดิน (mainland Southeast Asia) ซึ่งมีสายเลือดหลักเป็น

มองโกลอยด์ และหากท่านฝังตัวในแอพลิเคช่ันอย่าง TikTok มานานพอ คงจะพอเห็นคลิปท่ีแสดงถึงภาษาของ

กลุ่มชนบางส่วนในยูนนาน ลาว ตอนเหนือของเมียนมา และตอนเหนือของเวียดนาม ที่ทำให้รู้สึกได้โดยง่ายถึง

ความใกล้เคียงกับภาษาไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษาเหนือและภาษาอีสาน อีกส่วนหนึ่งของรากสายเลือดและ

วัฒนธรรมในภูมิภาคนี ้ คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาบสมุทรและหมู ่เกาะหรือฝั ่งทะเล (maritime 

Southeast Asia) ซึ่งมีสายเลือดหลักเป็นนิกรอยด์ และมีระบบภาษาที่ใช้แพร่หลายในอาณาบริเวณของตนเอง

ซึ่งต่างออกไปจากฝั่งแผ่นดิน การวางเอารากกำเนิดและทางเดินของกลุ่มชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ึง

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฝั่งทะเลเอาไว้ในโครงสร้างประวัติศาสตร์ฝั่งแผ่นดินใหญ่ จึงผิดฝาผิดตัว 

ไม่สามารถแนบเรื่องเล่าแห่งอดีตและบรรพบุรุษของกลุ่มชนเข้าไว้ได้อย่างลงตัว คนมลายูไม่ได้มาจากอัลไต 

หรือมณฑลตอนใต้ของจีน หลักศิลาจารึกของพวกเขามิใช่หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง และอาณาจักรแห่ง

แรกของชนชาติมิใช่สุโขทัย ดังนั้น ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ขัดฝืนความเป็นจริงว่าด้วยความหลากหลายของกลุ่ม

ชนและความทรงจำภายในรัฐชาติหนึ่งจึงเป็นประวัติศาสตร์อันตราย เพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนมลายู

เป็นสิ่งแปลกปลอมของประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเหตุที่มิอาจสวมเรื่องราวของพวกเขาตั้งแต่ต้นรากสายเลือด

เข้าไว้ได้กับโครงเร่ืองแบบรวมศูนย์ของกรุงเทพฯ  

 

 2. ปตานีในยุครัฐจารีต 

 สภาพที่ตั้งของคาบสมุทรมลายูซึ่งทั้งคั่นกลางและทั้งเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้

ของมหาสมุทรแปซิก ส่งผลให้อาณาบริเวณแถบนี้มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่อดีต

จนปัจจุบัน อาณาบริเวณนี้จึงมีผู้คนหลากเชื้อชาติสัญจรผ่านไปมา พำนัก หรือกระทั่งตั้งถิ่นฐานอย่างมากหน้า

หลายตา กลุ่มชนจากภายนอกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก ๆ และมีอิทธิพลสูง คือ ชาวอินเดีย ซึ่งมาพร้อม

กับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธมหายาน รวมทั้งอารยธรรมที่สูงส่งกว่าโอรังอัสลี หรือกลุ่มคนดั้งเดิมในพื้นท่ี 

เมื่อคนอินเดียเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินบริเวณนี้ก็ได้นำวัฒนธรรมและศาสนาของตนมายึดถือเป็นหลัก

ปฏิบัติและเผยแผ่ให้กับโอรังอัสลีด้วย  

 คนอินเดียส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อันดีกับโอรังอัสลีและแต่งงานสืบทายาทกันเป็นจำนวนไม่น้อย 

ธรรมเนียมประเพณีที่สูงส่งกว่าของอินเดียจึงเข้าแทนที่แบบผสมผสานกับขนบการนับถือภูติผีปีศาจที่มีอยู่เดิม

ของชนพื้นเมือง รวมทั้งชาวอินเดียหลายคนก็ได้กลายเป็นครูสอนประเพณีและศาสนาในพื้นที่ อิทธิพลทาง

วัฒนธรรมที่มาพร้อมกับคนอินเดียและการแต่งงานผสมผสานสายเลือดเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการพัฒนา

รูปแบบสังคมและหน่วยทางการเมืองให้มีความสลับซับซ้อนขึ้น13 กระทั่งอนุมานได้ว่าเป็นรากที่มาของ 

“มลายู” และอาณาจักรมลายูโบราณ ซึ่งขณะที่หลักฐานโบราณคดีบ่งชี้ถึงร่องรอยอาณาจักรมลายูโบราณใน

บริเวณหมู่เกาะของอินโดนีเซีย ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น พร้อมกันนั้น อาณาจักรมลายูโบราณอีกแห่งหนึ่งก็

 
13 อิบรอฮีม ชุกร,ี ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตาน,ี 2-8. 
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ปรากฏตัวบนคาบสมุทรมลายูเช่นกัน การณ์เช่นนี้ช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบของรัฐโบราณในอาณาบริเวณแถบน้ี

ได้คมชัดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเครือข่ายของนครรัฐ (city states) จำนวนหนึ่งที่ยึดโยงกันภายในลุ่มอารยธรรม

ร่วม  

  

 2.1 อาณาจักรลังกาสุกะ 

 รัฐมลายูโบราณแรกสุดท่ีก่อตั้งขึ้นในคาบสมุทรมลายูต้ังแต่ปลายศตวรรษท่ี 1 คือ อาณาจักรท่ีช่ือลังกา

สุกะ (Langkasuka) ลักษณะสำคัญของรัฐ คือ อิทธิพลเชิงวัฒนธรรมจากอินเดียส่งผลให้ศาสนาหลักของรัฐ 

ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายาน และจุดแข็งเชิงเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

จากการที่รัฐตั้งขึ้นบนพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของคาบสมุทรมลายู อันทำให้ลังกาสุกะเป็นพื้นที่ท่ีมีนัยสำคัญ

ต่อการค้าทางทะเลยุคโบราณ ลักษณะสำคัญดังกล่าวนี้ เป็นปัจจัยทำให้ลังกาสุกะผงาดทางอำนาจจนเป็นรัฐท่ี

โดดเด่นข้ึนมาในภูมิภาคด้วยแบบแผนของการเป็นรัฐเมืองท่า (port polity) ท้ังน้ี ภูมิศาสตร์ของลังกาสุกะยังมี

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับรัฐเมืองท่าแห่งอื่นในภูมิภาคเดียวกัน คือ นอกจากจะเป็นจุดเชื่อมต่อการค้า

ทางทะเลที่สำคัญระหว่างสองศูนย์กลางอำนาจใหญ่ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศยุคโบราณ ได้แก่ 

จีนกับอินเดีย เปอร์เซีย และอาหรับแล้ว สภาพชายฝั่งทะเลตะวันออกของลังกาสุกะยังมีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวท่ี

มีแผ่นดินยื่นออกไปยาวหลายกิโลเมตรซึ่งเป็นที่กำบังลมได้อย่างดี พร้อมกับเป็นแหล่งที่มีเสบียงอาหารสมบูรณ์ 

อันเหมาะกับการเป็นจุดจอดแวะเพ่ือพัก ค้าขาย เข้าหลบภัยจากพายุ และหาเสบียง ท้ังน้ี นักวิชาการเช่ือกันว่า

ศูนย์กลางอำนาจของลังกาสุกะน้ันต้ังอยู่บนฝ่ังตะวันออกของคาบสมทุร ในบริเวณท่ีเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของไทยในปัจจุบัน โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าตั ้งเข้ามาในลำน้ำใหญ่บริเวณอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ปัจจุบัน14   

 ลังกาสุกะทำหน้าที่เป็นเมืองท่าสำคัญที่เชื่อมต่อสองฟากฝั่งทะเลโดยมีเมืองท่าหลัก 2 เมือง คือ ปตานี

ในฝั่งชายทะเลตะวันออก (ในศตวรรษท่ี 1 ยังไม่ปรากฏหลักฐานการเรียกชื่อพื้นที่ดังกล่าวว่า ปตานี แต่อย่าง

ใด) กับกือดะห์ (Kedah) ในฝั่งชายทะเลตะวันตก โดยที่เมืองท่าทั้งสองแห่งเช่ือมโยงกันโดยใช้ช้างเป็นพาหนะ

ขนส่งสินค้าระหว่างกันซึ่งยึดแม่น้ำเป็นแนวเดินทางใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 25 วัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ลังกา

สุกะเป็นจุดเช่ือมต่อสำคัญในการทำการค้าทางทะเลระหว่างประเทศท่ีหลากหลายอย่างกว้างขวาง ท้ังจีน เขมร 

บูกิส ชวา และบาหลี ฝั่งตะวันออก และทั้งอินเดีย เปอร์เซีย และอาหรับ ฝั่งตะวันตก ขณะเดียวกัน อำนาจ

และนัยสำคัญของลังกาสุกะเช่นว่านี้ก็วางตัวอยู่ในโครงข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง

ประเทศ ภายใต้ความสัมพันธ์ทางการทูตกับจักรวรรดิจีนในระบบรัฐบรรณาการและอิทธิพลของอินเดีย 

หลักฐานของจีนคือ จดหมายเหตุราชวงศ์เหลียงได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเดียเหนืออาณาจักรดังกล่าว

อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงระบุถึงมุขมนตรีในราชสำนักลังกาสุกะท่านหนึ่งที่ผู ้คนเคารพนับถือ ชื่อ อูกา ถูก

 
14 เรื่องเดียวกัน, 1; ยงยุทธ ชูแว่น, “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี,” จุลสารความ

มั่นคงศึกษา, บรรณาธิการโดย สุรชาติ บำรุงสุข, ฉ.68 (2552): 9 และ; อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน และซู

ฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตาน:ี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 53. 
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พระราชาเนรเทศ อูกาจึงหนีไปยังอินเดีย พระราชาอินเดียได้จัดให้แต่งงานกับบุตรีองค์โตของพระองค์ และเม่ือ

พระราชาลังกาสุกะสิ้นพระชนม์ลง อูกาได้เดินทางกลับและสถาปนาตนขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่ ครองบัลลังก์

ได้ราว 20 ปี โอรสจึงขึ้นทรงบัลลังก์แทน พระนามว่า ภคทัต หรือกะคาบะทัร (Qakhabathar) ซึ่งจดหมาย

เหตุของจีนเรียกว่า โพชเจียต้าตัว (Pochietato)15 อิทธิพลของอินเดียสอดคล้องกับหลักฐานชิ้นอื่นๆ และแนว

วิเคราะห์ว่ารากการพัฒนาสังคมการเมืองของมลายูเป็นผลจากการเข้ามาของคนและวัฒนธรรมอินเดียโดย

ใกล้ชิด   

 สถานะความเป็นมหาอำนาจบนคาบสมุทรของลังกาสุกะเสื่อมถอยและสูญสลายลงจากการผงาด

ขึ้นมาของรัฐมลายูที่ก่อตั้งใหม่ในศตวรรษท่ี 6 ณ ปาเล็มบัง (Palembang) ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา 

นั่นคือ อาณาจักรศรีวิชัย (Srivijaya) ซึ่งอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของศาสนาพุทธมหายาน ต่อมา ศรีวิชัยดำเนิน

นโยบายต่างประเทศแบบแผ่ขยายอำนาจ เข้าควบคุมหมู่เกาะทะเลใต้และคาบสมุทรมลายูได้อย่างเข้มแข็งใน

ศตวรรษท่ี 7 รวมถึงลังกาสุกะ16  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลังกาสุกะจะเสื่อมอำนาจลงจากการเป็นศูนย์กลางอำนาจบนคาบสมุทรมลายู แต่

สถานะสำคัญอันเกิดจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งมิอาจแปรผันได้ ยังนำส่งให้บริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีใน

ปัจจุบันคงนัยสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่าบนเส้นทางการค้าทางทะเล ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของระบบ

รัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งคาบสมุทรและหมู่เกาะว่า มีลักษณะเป็นระบบของกลุ่มนครรัฐเมือง

ท่าทางการค้า (port polities) ที่รวมตัวอย่างหลวม ๆ กับเมืองท่าอื่นถักทอกันเป็นเครือข่ายการค้าอันมี

ศูนย์กลางหลายแห่งเคลื่อนย้ายไปตามช่วงเวลาขึ้นกับว่าเมืองใดจะผงาดขึ้นครองอำนาจนำได้ในแต่ละยุค โดย

เมื่อลังกาสุกะเสื่อมอำนาจลง แทนที่ด้วยการสยายอำนาจเข้ามาของศรีวิชัย และควบคุมกระชับอำนาจย่ิงข้ึน

เมื่อศรีวิชัยอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์โจฬะ (Chola Dynasty) ซึ่งเป็นกลุ่มชนทมิฬนาดู (Tamil Nadul) ใน

ตอนใต้ของอินเดีย ผู้มายึดครองในศตวรรษที่ 1017 ในระยะนี้ ระเบียบทางการเมืองในคาบสมุทรมลายู อัน

ครอบคลุมปตานี ก็ถูกจัดระเบียบใหม่ โดยถูกกำกับควบคุมอยู่ภายในโครงข่ายทางอำนาจของศรีวิชัยใน

ลักษณะสหพันธรัฐของเมืองท่า 

  

 2.2 อาณาจักรปตานี  

 
15 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 39-50.  
16 Paul Michel Munoz, Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay 

Peninsula (Singapore: Editions Didier Millet, 2006), 130. 
17 ผู้สนใจประวัติศาสตร์อำนาจอินเดียโบราณต่อรัฐจารีตในอาณาบริเวณนี้ โปรดดู, George Coedès, The 

Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella, trans. Susan Brown Cowing (Canberra: 

Australian National University Press, 1975) โดยเฉพาะ Chapter II, Chapter III, และการเข้ามายึดครองศรี

วิชัยของกษัตริย์ราเชนทร์ โจฬะ (Rajendra Chola) จากอินเดียตอนใต้ ดู Chapter IX.  
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 ดังได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นว่า เมืองท่าฝั่งชายทะเลตะวันออกของลังกาสุกะนั้น มิได้มีชื่อเรียก “ปตานี” 

มาแต่แรกเริ่ม หากพิจารณาว่าลังกาสุกะเป็นอาณาจักรที่ประกอบด้วยนครรัฐขนาดเล็กจำนวนมาก พื้นที่ที่ถูก

เรียกภายหลังว่า “ปตานี” ก็เป็นนครรัฐหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอำนาจของลังกาสุกะ เม่ือ

ข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ คำถามที่ติดตามมาคือ นาม/ชื่อเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า “ปตานี” ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อใด 

และอย่างไร 

 คำตอบสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ 2 ชุดอรรถาธิบาย คำตอบชุดแรก เป็นอรรถธิบายของชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี ใน

หนังสือตาริค ปตานี (Tarikh Patani; ประวัติศาสตร์ปตานี) ซึ่งอธิบายว่า แม้ปตานีจะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลาง

อำนาจใหม่บนคาบสมุทรมลายูราวศตวรรษที่ 14 ในฐานะรัฐ แต่นามว่า “ปตานี” ในฐานะชื่อเรียกพื้นที่หรือ

เมือง ปรากฏขึ้นหนแรกช่วงศตวรรษท่ี 7 ในห้วงเวลาท่ีศรีวิชัยพิชิตนครรัฐต่างๆ ในเครือข่ายของลังกาสุกะได้

สำเร็จ พระราชาซัง จายา บังสา (Sang Jaya Bangsa) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าซัง รามา ธรรมจายา (Sang Rama 

Dhamjaya) ได้ทรงประสงค์ที่จะสร้างพระตำหนักขึ้นเป็นที่ว่าราชการหัวเมืองมลายูทางด้านทิศตะวันออกของ

ศรีวิชัย พระประสงค์ข้อน้ีสะท้อนนัยที่ว่า ศรีวิชัยต้องการใช้อาณาบริเวณเมืองท่าสำคัญที่เป็นเมืองใหญ่แห่งน้ี

เป็นศูนย์กลางการปกครองและการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติการค้ากับชาติทางฝั่งทะเล

ตะวันออก ที่สำคัญคือ จีนกับเขมร พระราชาซัง จายา บังสาจึงทรงรับสั่งให้ทำการหาสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือ

การสร้างตำหนัก กระทั่งได้ทำเลเหมาะสมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พระองค์จึง

รับสั่งให้สร้างตำหนักขึ้นที่แห่งนั้น หมู่บ้านน้ีมีผู้นำหมู่บ้านชื่อ “โต๊ะตานี” ซึ่งชาวเมืองเรียกว่า “เปาะตานี” จึง

เป็นที่มาของชื่อเมือง “ปตานี” นอกจากนี้ พระราชาซัง จายา บังสา ยังทรงล่องเรือจากเมืองท่าสำคัญอีกฝ่ัง

หนึ่ง คือ กือดะห์ ล่องตามลำน้ำมายังปตานี ทำให้เกิดที่มาของการเรียกชื่อแม่น้ำสายดังกล่าวนี้ว่า “แม่น้ำ

ตานี” จนปัจจุบัน ท้ังปรากฏช่ือเมืองแห่งหน่ึงในกือดะห์ท่ียังมีในปัจจุบันคือ “สุไหงเปอตานี” (Sungai Petani; 

คำว่า “สุไหง” เป็นภาษามลายูแปลว่า “แม่น้ำ”) อีกด้วย18  

 ดังนั้น คำตอบชุดแรกนี้ ชื่อนาม “ปตานี” กำเนิดขึ้นครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์ก็เมื่อการแผ่ขยาย

อำนาจเข้ามาของศรีวิชัยและเกิดขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งอันสำคัญของอาณาจักรดังกล่าวซึ่งมีศูนย์กลางอำนาจอยู่

ท่ีปาเล็มบัง ตอนใต้ของเกาะสุมาตรา  

 อย่างไรก็ตาม คำตอบชุดที่สองระบุแตกต่างออกไป โดยให้น้ำหนักกับการที่เมืองปตานีเป็นอาณาจักร

ของกลุ่มชนชาวมลายูบนคาบสมุทรท่ีมีความสืบเนื่องรับมรดกตรงมาจากลังกาสุกะ ชุดคำอธิบายที่สองนี้เป็น

แนวคำอธิบายของฮิกายัต ปตานี (Hikayat Patani) ที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบพงศาวดารช้ิน

สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งซึ่งมักถูกอ้างอิงถึงเสมอเมื่อผู้ใดทำการศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะถิ่นของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้19 หลักฐานประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลว่า ถึงแม้ลังกาสุกะจะเสื ่อมถอยในการครองอำนาจนำเหนือ

 
18 ชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี, ประวัติศาสตร์ปาตานี, พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย ตึงกู อารีฟีน ตึงกูจิ (กรุงเทพฯ: มุสลิมนิวส์, 

2555), 38-39.  

19 แวดวงวิชาการไม่พบข้อเท็จจริงยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ ฮิกายัต ปตานี (Hikayat Patani) ขึ้น 

คาดได้เพียงว่า พงศาวดารชิ้นนี้ถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงราวศตวรรษที่ 18 ต้นฉบับงานชิ้นนี้ปรากฏในหลายสำนวน
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คาบสมุทรมลายูให้กับศรีวิชัยตั้งแต่ศตวรรษท่ี 7 เป็นต้นมา แต่ลังกาสุกะก็ยังดำรงอยู่ กระทั่งชื่อของอาณาจักร

นี้ได้สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ก็เอาเมื่อศตวรรษท่ี 15-16 โดยมีอาณาจักรบนคาบสมุทรมลายูชื่อใหม่

ปรากฏข้ึนแทน น่ันคือ “ปตานี” ซึ่งพงศาวดารฮิกายัต ปตานีให้คำอธิบายขยายออกจากหลักฐานเหล่าน้ัน โดย

นำเสนอเรื่องในรูปแบบตำนานการสร้างเมืองว่า “ปตานี” ถูกสร้างขึ้นราวต้นศตวรรษที่ 14 ในฐานะเมืองหลวง

แห่งใหม่ที่ย้ายจากโกตามหาลิฆัย (Kota Mahligai) นครรัฐอันเป็นศูนย์กลางการปกครองเดิมของลังกาสุกะ

ขณะนั้น เนื่องจากโกตามหาลิฆัยตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ไกลจากทะเลหลายสิบไมล์ ซึ่งบางทัศนะคาดว่าคือ 

พ้ืนท่ีเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในปัจจุบัน  

 เมืองโกตามหาลิฆัยแห่งนี้เดิมทีสามารถสะสมความรุ่งเรืองจากการค้าขายระหว่างประเทศขึ้นมาได้ก็

ด้วยมีแม่น้ำตานีและแม่น้ำสายต่าง ๆ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ แต่แม่น้ำเหล่านั้นตื้นเขินลงกระทั่งความกว้างและ

ลึกของลำน้ำไม่มากพอที่เรือสินค้าจะใช้ขนถ่ายสินค้าได้ เรือสินค้าจึงต้องลอยลำอยู่ในเวิ้งอ่าวปากแม่น้ำตานี 

ดำเนินการขนถ่ายสินค้านำเข้าและส่งออกที่ท่าเรือบริเวณปากน้ำและชายฝั่งแทน พื้นที่ริมทะเลจึงมีทำเลท่ี

เหมาะสมกว่าโกตามหาลิฆ ัยไม่เพียงในเร ื ่องทำเลการค้าขาย แต่ย ังรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและการเพาะปลูกด้วย ผู้คนจึงพากันออกมาตั้งบ้านเรือนกันในแถบปากน้ำและ

ชายฝั่งทะเลมากขึ้นขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ที่ประชากรหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับโกตามาลิฆัยที่ผู้คนลด

น้อยและเงียบเหงาลง20   

 พญาตูนักปา พระราชาแห่งโกตามหาลิฆัยจึงมีแนวคิดย้ายเมืองจากเหตุดังกล่าวเป็นสำคัญ อนึ่ง พญา

ตูนักปา มีพระนามเดิมก่อนขึ้นครองราชย์ว่า พญาตู อันตารา บางแห่งเรียกว่า พญาอินทิรา ดังน้ัน เมื่อเอกสาร

ประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นระบุการสร้างเมืองปตานีและการรับอิสลามของราชสำนักปตานีอย่างแตกต่างรัชสมัย

กันระหว่างพญาตูนักปา กับพญาอินทิรานั้น คาดการณ์ว่าเอกสารที่ระบุชื่อกษัตริย์แตกต่างกันกำลังหมายถึง

 
ด้วยกัน ซึ่งค้นพบแล้ว 6 สำนวน ต้นฉบับที่แพร่หลายที่สุดสำนวนหนึ่งคือ สำนวนของอับดุลเลาะห์ บิน อับดุลกาดีร์ 

ซึ่งคาดว่าได้รับมาจากกลันตัน แล้วจึงคัดลอกขึ้นใหม่ ปัจจุบันต้นฉบับสำนวนดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดของ

สภาคองเกรส (Library of Congress) กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา ฮิกายัต ปตานี ได้ร ับการแปลเป็น

ภาษาอังกฤษฉบับที่แพร่หลายถูกเผยแพร่เป็นหนังสือ 2 เล่ม เมื่อ ค.ศ.1970 โดยเป็นผลการทำงานร่วมกันระหว่าง

ทิว (A. Teeuw) และเดวิด วัยอาจ (David K. Wyatt) ในชื่อว่า Hikayat Patani: Story of Patani ส่วนฮิกายัต 

ปตานี ฉบับแปลเป็นภาษาไทย เป็นผลงานของวัน มะโรหบุตร ในชื่อว่า เล่าเรื่องเมืองปัตตานี โดยเผยแพร่เป็นตอน

ในวารสารรูสมิแล ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-เม.ย.2528) จนถึงปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ก.ย.-ธ.ค.2529) ทั้งนี้ ฮิกายัต ปตานี 

ที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาตอนนี้ จะเป็นฉบับแปลภาษาไทยของวัน มะโรหบุตร ซึ่งถูกรวมเล่มและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ โดย

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ “โลกของอิสลาม

และมุสลิมในอุษาคเนย์” โปรดดู, วัน มะโรหบุตร, “เล่าเรื่องเมืองปัตตานี” (เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการ เรื่อง 

โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์. โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช, 28-29 พฤศจิกายน 2551). 

20 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพค์รั้งที่ 3, 67-68. 



 61 

บุคคลคนเดียวกัน21 ตำนานฮิกายัต ปตานีเล่าขานว่า พระองค์และข้าราชบริพารได้ออกล่าสัตว์บริเวณป่า

ชายทะเล และได้ติดตามเสียงสุนัขล่าเนื้อของพระองค์ไปจนถึงหาดทรายแห่งหนึ่ง ซึ่งข้าราชบริพารกราบทูลว่า 

สุนัขล่าเนื้อได้เข้าไปไล่ต้อนสัตว์ออกจากป่าตามรับส่ังของพระองค์ จนพบกระจงขาวตัวหนึ่ง มีขนาดเท่าแพะ 

ขนขาวสะอาดสวยงามยิ่งนัก เมื่อสุนัขไล่ต้อนกระจงขาวออกมาจนถึงชายหาดแห่งนี้ กระจงตัวนั้นก็แสดง

ปาฏิหาริย์หายไปอย่างอัศจรรย์ ซึ่งคำว่า “ชายหาดแห่งน้ี” ในภาษามลายูกล่าวว่า “pantai ini” ชาวบ้านแถว

นั้นจะออกสำเนียงพ้ืนถิ่นว่า “ปาตานิง” เมื่อพญาตูนักปาตรวจดูภูมิประเทศ ณ ชายหาดแห่งนี้ (pantai ini; 

this beach) ก็ได้พบกระท่อมหลังหนึ่งที่มีชายแก่คนหนึ่งกำลังช้อนกุ้งอยู่ในน้ำ ชายแก่ผู้นั้นชื่อ “เจ๊ะตานี” แต่

ชาวบ้านจะเรียกว่า “เปาะตานี” ในคืนนั้นเอง พญาตูนักปาปรึกษาข้าราชบริพารว่าพระองค์คิดจะสร้างเมือง

ใหม่ขึ้น ณ ชายหาดที่กระจงขาวหายตัวไป งานสร้างเมืองใหม่นี้แล้วเสร็จขึ้นภายในเวลาประมาณ 2-3 เดือน 

พญาตูนักปาจึงเสด็จย้ายมาเมืองใหม่ และตั้งชื่อนครรัฐนี้ว่า “ปตานี” ตำนานเล่าว่า ชื่อบ้านนามเมืองนี้ตั้งข้ึน

ตามชื่อผู้เฒ่าที่พระองค์พบ และตั้งตามเนื้อความว่ากระจงขาวหายตัวไปที่ชายหาดแห่งนี้ (pantai ini) 22 ซ่ึง

ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านกรือเซะ ตำบลตันหยงลุโละ จังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อเล่ามาถึงตรงน้ี 

นักศึกษาที่คิดตามน่าจะเกิดข้อสงสัยไม่น้อย สำหรับผู้เขียน ความฉงนคือ การสร้างนครรัฐแห่งใหม่ขึ้นมาสัก

แห่งหนึ่ง หากเราเป็นพระราชาผู้สร้าง เราจะตั้งชื่อนครใหม่ของเราอย่างสิ้นคิดเช่นนี้จริงหรือ ความสงสัยนี้ยัง

เป็นปริศนาอยู่ในปัจจุบัน เพราะไม่มีหลักฐานและบันทึกที่มีน้ำหนักเชื่อถือได้ในระดับเป็นที่ยอมรับในวง

วิชาการมากไปกว่างานสองช้ินข้างต้น  

 อย่างไรก็ดี สำนวนคำตอบชุดที่สองนี้ จึงมุ่งทำหน้าที่ชี้ถึงว่า ตำนานการสร้างเมืองปตานี เป็นตำนาน

การย้ายเมืองของนครรัฐอันเป็นศูนย์กลางอำนาจของลังกาสุกะ น่ันเอง เมื่อพิจารณาบริบทเชิงเวลาประกอบ ก็

ดูมีน้ำหนักที่การปรากฏข้ึนของอาณาจักรปตานีเกิดขึ้นในต้นศตวรรษท่ี 14 เพราะเป็นยุคสมัยภายหลังจากท่ี

ศรีวิชัยอันมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บนเกาะสุมาตราเสื่อมถอยลงไป กระทั่งถูกพิชิตและเข้าแทนที่โดยอมัชปาหิต 

เมื่อราวปลายศตวรรษที่ 12 ทำให้ศูนย์กลางอำนาจเหนืออาณาบริเวณหมู่เกาะย้ายจากตอนใต้ของเกาะสุ

มาตรา ไปสู่มือของชนชาวชวาในฝั่งตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งจัดว่ามีระยะทางไกลออกไปจากพื้นที่ที่ตั้งของ

อดีตอาณาจักรใหญ่อย่างลังกาสุกะ  

 เมื่ออำนาจถูกข้อจำกัดของระยะทางกระทั่งแผ่สยายไปปกคลุมไม่เต็มที่ บริบทเช่นนี้จึงเปิดทางให้กับ

การฟื้นคืนก่อรูปความเป็นศูนย์อำนาจขึ้นใหม่บนบริเวณเดิมที่มีนัยสำคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์เป็นทุนเก่า แต่ในช่ือ

ใหม่ท่ีว่า “อาณาจักรปตานี” โดยแทรกตัวปรากฏขึ้นท่ามกลางมหาอำนาจตอนเหนือ คือ อยุธยา อันเป็น

อาณาจักรของกลุ่มชนชาวสยาม ซึ่งได้เข้ายึดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์การควบคุมเมืองตอนใต้ ส่วนอีกด้าน

คือมหาอำนาจตอนใต้ ได้แก่ มัชปาหิต อันเป็นอาณาจักรของกลุ่มชนชาวชวา ซึ่งด้วยระยะทางที่ห่างไกลจาก

คาบสมุทรมลายู จึงมีนโยบายด้านการต่างประเทศให้นครรัฐบนคาบสมุทรมลายูมีอิสระในการปกครองตนเอง

 
21 นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, “ปัตตานี กับโลกมลายู และตำนานปาตานี (Hikayat Patani)”, 11. 
22 วัน มะโรหบุตร, “ฮิกายัต ปัตตานี: เล่าเรื่องเมืองปัตตาน”ี, 8-10.  
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ภายใต้กษัตริย์ของตนเอง23 ด้วยเหตุน้ีแล้ว ชีวิตและความตายของปตานีจึงขึ้นอยู่กับการจัดวางดุลยภาพใน

ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจทั้งสองเป็นสำคัญด้านหนึ่ง ผนวกกับการเกาะเกี่ยวอยู่กับโครงสร้างเศรษฐกิจ

การเมืองระหว่างประเทศจากการกุมจุดภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของเส้นทางการค้าทางทะเลอีกด้านหนึ่ง ลักษณะ

เช่นน้ีนับเป็นธรรมชาติประการหน่ึงของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุครัฐจารีต         

 ภายใต้คำตอบชุดท่ีสอง ช่ือ “อาณาจักรปตานี” จึงปรากฏข้ึนบนหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงต้นศตวรรษ

ท่ี 14 ภายหลังการสูญหายไปของอาณาจักรลังกาสุกะและการเสื่อมถอยอำนาจของราชอาณาจักรมัชปาหิต

อันมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บนเกาะชวา24 โดยมีเรื่องราวเฉพาะของตนเองใกล้ชิดกับหน่วยการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนสายสัมพันธ์เชิงเครือญาติและบุคคลในโลกมาเลย์ ที่เรียกว่า “โลกนูซันตารา” อันถือ

เป็นลุ่มอารยธรรมย่อยครอบคลุมอาณาบริเวณสังเขปตั้งแต่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

เกาะบอร์เนียว อินโดนีเซีย และตอนใต้ของฟิลิปปินส์ปัจจุบัน25 ด้วยเหตุนี้ แม้ระยะแรกของชีวิตอาณาจักร 

ปตานีจะยอมรับตำแหน่งแห่งที ่ของตนเองภายในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับอยุธยา โดยมี

นครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองศูนย์อำนาจควบคุมที่สำคัญ แต่ปัญหาในมิติประวัติศาสตร์ข้อสำคัญประการ

หนึ่งที่ส่งผลต่อความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การวางเรื่องราวอดีตของปตานีไว้ใน

ประวัติศาสตร์กระแสหลักของสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ท้ังท่ีชีวิตของผู้คนและอาณาจักรแห่งน้ีต้ังแต่

อดีตเป็นต้นมา ไม่สามารถวางไว้ได้อย่างพอดีในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื ้นทวีป 

(mainland Southeast Asia) แต่เกาะเกี่ยวแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฝ่ังคาบสมุทรและหมู่เกาะ (maritime Southeast Asia)  

 

 2.3 อาณาจักรปตานี ดารุสลาม 

 อาณาจักรปตานีเมื่อแรกก่อตั้งขึ้นตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น กษัตริย์และราชสำนักนับถือพุทธมหายาน 

อีกทั้งผู้คนในแผ่นดินตอนในโดยมากก็นับถือศาสนาฮินดูและพุทธมหายาน เช่นเดียวกับอาณาจักรลังกาสุกะใน

อดีต ศรีวิชัย และมัชปาหิต อันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยในปัจจุบันดำรงอยู่ภายใต้ลุ่ม

อารยธรรมเดียวกับกลุ่มชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งคาบสมุทรและหมู่เกาะมานับตั้งแต่ยุคโบราณ อย่างไรก็

ตาม แม้ว่าพุทธมหายานเป็นศาสนาของราชสำนัก แต่อิสลามได้กระจายในแวดวงประชาชนสามัญชนมาก

พอสมควรมาเนิ่นนานแล้ว เพราะพื้นที่นี้เป็นเมืองท่าอันมีผู้คนและพ่อค้าหลากเชื้อชาติเข้ามาตลอดเวลา ชาว

อาหรับและเปอร์เซียที่เข้ามาบริเวณนี้จึงเผยแผ่อิสลามให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลมา

ต้ังแต่ก่อนการเกิดข้ึนของอาณาจักรปตานี 

 
23 อิบรอฮีม ชุกร,ี ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตาน,ี 11. 

24 นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, “ปัตตานี กับโลกมลายู และตำนานปาตานี (Hikayat Patani)”, 6 และ; 

อิบรอฮีม ชุกร,ี ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตาน,ี 11. 
25 Hans-Dieter Evers, “Nusantara: History of a Concept,” Journal of the Malaysian Branch 

of the Royal Asiatic Society 89, no.1 (2016): 3–14. 
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 กระทั ่งราว ค.ศ.1457 กษัตริย์และราชสำนักปตานีจึงเข้ารับอิสลามอย่างเป็นทางการ ความ

เปลี่ยนแปลงน้ีเกิดขึ้นในยุคของพญาอินทิรา หรือพญาตูนักปา เรื่องเล่าขานต่อเหตุการณ์นี้บรรยายว่า ในยุค

ดังกล่าวมีเมืองแห่งหนึ่งบนเกาะสุมาตรา ชื่อ เมืองปาไซ ผู้คนที่นั่นได้หันมารับอิสลามกันแล้วขณะที่เมืองอ่ืน

ยังคงนับถือฮินดู ดังน้ัน ชาวฮินดูจึงยกทัพโจมตีเมืองปาไซบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ชาวอิสลามเมืองปาไซอพยพย้าย

ถิ่นฐานจำนวนมากเพื่อหนีภัยสงคราม ชาวปาไซบางส่วนก็ได้หนีมาตั้งรกรากในอาณาจักรปตานี ก่อตั้งข้ึน

ชุมชนมุสลิมที่ชื่อ “หมู่บ้านปาไซ” ซึ่งยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านป่าศรี” 

ตั้งอยู่ในตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน อยู่มาวันหนึ่ง พญาอินทิราเกิดประชวรด้วยโรค

ผิวหนังแตกปริ และอาการทรุดลงเรื่อย โดยที่ไม่มีหมอผู้ใดรักษาได้ พระองค์จึงให้ข้าราชบริพารตีฆ้องร้องป่าว

หาผู้ที่จะสามารถรักษาพระองค์ให้หาย และจำปูนบำเหน็จรางวัลอย่างมหาศาล เมื่อประกาศดังกล่าวกระจาย

ไปจนถึงหูชัยคฺซาฟายุดดีน แห่งหมู่บ้านปาไซ (ฮิกายัต ปตานีเรียกชื่อผู้นี้ว่า ชัยคฺซาอิด) ซึ่งเป็นผู้รู้กฎหมาย

อิสลาม ทั้งยังเชี่ยวชาญการรักษาโรคต่างๆ จนชาวปตานีให้การยกย่องนับถืออย่างมาก ชัยคฺซาฟายุดดีน จึง

อาสาเข้าทำการรักษาโดยมีเงื่อนไขว่า หากเขารักษาพญาอินทิราจนหาย พระองค์จะต้องเปลี่ยนศาสนาเข้ารับ

อิสลาม พญาอินทิราก็ให้สัญญาตามนั้น แต่เมื่อชัยค์ซาฟายุดดีนรักษาพญาอินทิราจนหายแล้ว พระองค์ก็ไม่

ปฏิบัติตามคำสัญญาน้ี ไม่นานโรคก็กลับมากำเริบอีก เม่ือโรคกำเริบ พระองค์ก็รับส่ังให้ข้าราชบริพารพาชัยคฺซา

ฟายุดดีนเข้ารักษาอีก เป็นเช่นนี้อยู่ 3 ครั้ง จนครั้งท่ี 3 เมื่อพญาอินทิราหายเป็นปกติ พระองค์ก็เปลี่ยนมารับ

อิสลามในท้ายที่สุด โดยชัยคฺซาฟายุดดีนเป็นผู้สอนพญาอินทิรา และข้าราชบริพารกล่าวคำปฏิญาณรับศาสนา

อิสลาม และต้ังช่ือพญาอินทิราใหม่ให้เป็นช่ือตามแบบอย่างของมุสลิมว่า สุลต่าน อิสมาอีล ชาฮฺ ซิลลุลลอฮฺ ฟีล

อาลัม ซึ่งเอกสารประวัติศาสตร์บางทัศนะระบุชื่ออีกแบบหนึ่งว่า สุลต่าน มูฮัมมัด ชาฮฺ อันเป็นการระบุถึง

บุคคลคนเดียวกัน  

 นอกจากนี้ ชื่อโอรสและธิดาทั้ง 3 พระองค์ของพญาอินทิราก็เปลี่ยนเป็นชื่อตามแบบอย่างมุสลิม

เช่นกัน โดยโอรสองค์โตให้ชื่อว่า สุลต่านมุดาฟาร์ ชาฮฺ ธิดาองค์กลางให้ชื่อว่า ซีตี อาอีซะฮฺ และโอรสองค์

สุดท้ายให้ชื่อว่า สุลต่านมันศูร ชาฮฺ ตำแหน่งข้าราชบริพารในราชสำนักและอาณาจักรเองก็ถูกตั้งชื่อใหม่ให้

สอดคล้องต้องกัน โดยเรียกประธานมนตรีว่า ดาโต๊ะ ส่วนชัยคฺซาฟายุดดีนก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดา

โต๊ะ ศรีรายาฟากีฮฺ (อันหมายถึงปราชญ์ผู้รู้อิสลามประจำราชสำนัก) เมื่อพระมหากษัตริย์และราชสำนักรับ

อิสลามพร้อมกันหมดแล้ว อาณาจักรปตานีก็เปลี่ยนชื่อใหม่ตามขนบของอิสลาม โดยมีนามว่า “ปตานี ดารุ

สลาม” แปลว่า ปตานี นครรัฐแห่งสันติ26 เมื่อพญาอินทิราสิ้นพระชนม์ พระศพของท่านก็ได้รับการฝังไว้ในกุ

โบร์ หรือสุสาน ตามหลักอิสลาม สุสานพญาอินทิรา พญาตู นักปา หรือสุลต่าน อิสมาอีล ชาฮฺ ซิลลุลลอฮฺ ฟีล

 
26 วัน มะโรหบุตร, “ฮิกายัต ปัตตานี: เล่าเรื ่องเมืองปัตตานี”, 10-14; อิบรอฮีม ชุกรี, ประวัติศาสตร์

ราชอาณาจักรมลายูปะตานี, 16-18; อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: 

ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, พิมพ์ครั้งที่ 3, 70-75 และ; นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน, “ปัตตานี กับโลก

มลายู และตำนานปาตานี (Hikayat Patani)”, 7-12. 
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อาลัม ตามแต่จะเรียกขานต่างกันออกไปหลายทัศนะ ยังคงตั้งอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ที่บ้านปาเระ ตำบลบารา

โหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี    

 อนึ่ง อารีฟิน บินจิ และคณะ ตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนมารับอิสลามของปตานี มีผลสำคัญอย่างน้อย 

2 เรื่อง ประการแรก คือ การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยที่กษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ 

ตามกรอบคิดแบบฮินดูพุทธ มาสู่ระบอบรัฐอิสลามที่กษัตริย์มีฐานะเพียงมนุษย์ผู้เป็นตัวแทนพระผู้เป็นเจ้าบน

หน้าแผ่นดิน จึงต้องปกครองบ้านเมืองภายใต้ร่มเงาทางนำของพระเจ้าโดยมีคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นธรรมนูญการ

ปกครอง และหะดีษ (วจนะ และจริยวัตรของศาสดามูฮัมหมัด ศอลฯ) เป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีปราชญ์ผู้รู้

ทางศาสนาอิสลาม เป็นที่ปรึกษาทางศาสนาและกฎหมายชารีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) และประการที่สอง คือ 

การสะท้อนโยงใยทางวัฒนธรรมซึ่งปรากฏจากพระนามของกษัตริย์ที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ โดยปรากฏทั้งคำนำหน้า

พระนาม “สุลต่าน” ตามขนบชาวอาหรับ และทั้งคำลงท้ายพระนามว่า “ชาฮฺ” ตามขนบชาวเปอร์เซีย ดำรง

อยู่ด้วยกันในพระนามของกษัตริย์ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาหรับ เปอร์เซีย ใน

ระดับราชสำนักปตานี27   

         

 2.4 ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรปตานี ดารุสลาม  

 นับตั ้งแต่ปตานี ดารุสลาม หรือปตานีที ่เปลี ่ยนมารับอิสลาม ได้ถือกำเนิดขึ ้นราว ค.ศ.1457 

ประวัติศาสตร์การเมืองของอาณาจักรแห่งนี้สามารถแบ่งได้โดยสังเขปเป็น 4 ยุคสมัย มีกษัตริย์ปกครองทั้งส้ิน 

17 พระองค์ ก่อนที่จะถูกสยามขยายอำนาจเข้าควบคุม โดยสยามแต่งตั้งผู้ปกครองเมืองสืบมาอีก 3 ท่าน 

ก่อนที่จะแบ่งออกเป็น 7 หัวเมือง ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ของประวัติศาสตร์สยาม จากนั้นจึงยึดดินแดนผนวก

เข้าเป็นส่วนหน่ึงของตนเองในช่วงการสร้างรัฐสมัยใหม่เม่ือ ค.ศ.1909  

 ในรัชสมัยแรกของอาณาจักรปตานี ดารุสลาม เมื่อปตานีเปลี่ยนมาเป็นรัฐอิสลาม สุลต่านอิสมาอีล 

ชาฮฺ จึงได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรมะละกาของสุลต่านมะหมูด ชาฮฺ ซึ่งเป็นรัฐอิสลาม

เช่นกันบนคาบสมุทรมลายู และเม่ือสุลต่านมะหมูด ชาฮฺ ส่งแม่ทัพคนสำคัญ ช่ือ ฮังตูวะฮ์ เดินทางโดยเรือไปหา

ซื้อช้างที่อาณาจักรอยุธยา ฮังตูวะฮ์ ก็ได้แวะพำนักที่อาณาจักรปตานีก่อน เป็นข้อที่ยืนยันสถานะเชิงภูมิ

รัฐศาสตร์ของอาณาบริเวณแห่งนี้อีกครั้ง ถึงนัยสำคัญของการเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการค้าและการเดินทาง

ทางทะเลในภูมิภาค สุลต่านอิสมาอีล ชาฮฺ รับรองดูแลฮังตูวะฮ์อย่างสมเกียรติและได้ก่อสร้างบ่อน้ำสำหรับอาบ

ชำระร่างกายสำหรับแม่ทัพเอกผู้นี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งบ่อดังกล่าวยังคงปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน โดยเรียกว่า 

“บ่อน้ำฮังตูวะฮ์” ต้ังอยู่บริเวณส่ีแยกบ้านกรือเซะ จังหวัดปัตตานี28 

 
27 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 75. 

28 นอกจากกรณีของฮังตูวะฮ์ ผู้ที่สนใจศึกษาลักษณะที่ตั้งนครของอาณาจักรปตานี ดารุสลาม และย่าน

ต่างๆ ของนครเก่า ซึ่งแฝงเรื่องราวอันช่วยสะท้อนความเข้าใจต่อปตานีในประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น เช่น โปรดดู, 

Wayne Bougas, “Patani in the Beginning of the XVII Century,” Archipel, no.39 (1990): 113-138. 
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  การที่ ปตานี ดารุสลามภายใต้รัชสมัยของสุลต่านอิสมาอีล ชาฮฺ แห่งราชวงศ์ศรีวังสา เจริญรุ่งเรืองข้ึน

อย่างสูงเป็นผลสำคัญนอกจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ยังมาจากสาเหตุประการหนึ่ง คือ อาณาจักรมะละ

กาถูกโปรตุเกสเข้ายึดครอง ใน ค.ศ.1511 ภายใต้บริบทจักรวรรดินิยมตะวันตกระลอกแรกซึ่งหมายมุ่งเข้า

ควบคุมเส้นทางการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์ดังกล่าวผลักดันให้บรรดาพ่อค้าหลาก

เชื้อชาติที่เคยค้าขายในมะละกา ต่างย้ายถิ่นฐานหนีมาพึ่งพาท่าเรือปตานีจำนวนมาก ความผันแปรของสายลม

การเมืองระหว่างประเทศข้างต้นได้รับการตอบสนองจากปัจจัยภายในของปตานี คือ นโยบายการค้าเสรีของ

สุลต่านอิสมาอีล ชาฮฺ ท่ีส่งเสริมบรรดาพ่อค้าท้ังชาวจีน ญ่ีปุ่น สยาม และชาติอ่ืนๆ สามารถค้าขายในอาณาจักร

ได้โดยเสรี พร้อมกับทำสัญญาค้าขายกับโปรตุเกสใน ค.ศ.1517 ที่อนุญาตให้โปรตุเกสตั้งสถานีการค้าขึ้นได้ 

โดยปตานีกุมความได้เปรียบจากทั้งตำแหน่งที่ตั้ง และการครอบครองสินค้าอันเป็นที่ต้องการซื้อจากต่างชาติ 

คือ ทองคำ ผ้า ผ้าฝ้าย เครื่องเทศ และผลไม้ โดยเฉพาะแตงโม29 ทั้งนี้ ชุดของนโยบายดังกล่าวได้ยังผลทำให้ป

ตานีเป็นศูนย์กลางการค้ากับรัฐต่างๆ ในด้านทะเลตะวันออกโดยสมบูรณ์ 

 

 
29 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 79. 
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    ท่ีมา:  อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: 

ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม ภาคใต้, 2556), 178. 

   

 การที่อาณาจักรหนึ่งจะเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเล จำต้องมีระบบความมั่นคงทางทะเลที่มี

ประสิทธิภาพพอสมควร ครั้งหนึ่งในสมัยราชวงศ์เจ่ียชิงของอาณาจักรจีน (ค.ศ.1522-1566) มีนักเดินเรือชาว

กล#องที่ 1  แสดงลำดับสุลต#านและราชาแห#งอาณาจักรปตานี ดารุสสลาม 

 

ราชวงศ?ศรีมังสา 

 1. สุลต(านอิสมาอีล ชาฮฺ   ค.ศ.1500-1530 

 2. สุลต(านมุฏ็อฟฟาร= ชาฮฺ   ค.ศ.1530-1564 

 3. สุลต(านราชามันศูร ชาฮฺ    ค.ศ.1564-1572 

 4. สุลต(านปาเตEะ สยาม    ค.ศ.1572-1573 

 5. สุลต(านบาฮาดูร ชาฮฺ    ค.ศ.1573-1584 

 6. ราชินีฮิเญา     ค.ศ.1584-1616 

 7. ราชินีบีรู      ค.ศ.1616-1623 

 8. ราชินีอูงู      ค.ศ.1623-1635 

 9. ราชินีกูนิง     ค.ศ.1635-1686 

ราชวงศ?กลันตันและกือดะฮฺ (เคดะห?) 

 1. ราชาบากาล     ค.ศ.1688-1690 

 2. ราชินีมัส กลันตัน    ค.ศ.1690-1707 

 3. ราชินีมัส ชายัม    ค.ศ.1707-1710 

 4. ราชินีเดวี     ค.ศ.1710-1719 

ราชาที่เปGนชาวปตาน ี

 1. ราชาบือแนบาแด    ค.ศ.1719-1723 

 2. ราชาลักษมานา ดายัง   ค.ศ.1723-1724 

ราชวงศ?กลันตัน ยุคที ่2  

 1. ราชินีมัส ชายัม    ค.ศ.1724-1726 

 2. ราชาหลวงยูนุส    ค.ศ.1726-1729 

ยุคสมัยที่ราชามาจากขุนนางปตานี 

 1. สุลต(านมูฮัมหมัด    ค.ศ.1769-1786 

 2. เติงกูลามีเด็น     ค.ศ.1787-1791 (สยามแต(งตั้ง) 

 3. ดาโตEะปXงกาลัน    ค.ศ.1791-1810 (สยามแต(งตั้ง) 
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จีนผู้หนึ่งเดินทางมา ยังปตานี และได้ถวายกระสุนปืนใหญ่ 1 นัด ขนาดเท่ากับข้าวสาร 8 กันตัง ให้กับสุลต่าน

อิสมาอีล ชาฮฺ พระองค์จึงให้สร้างปืนใหญ่ข้ึน เพ่ือต่อต้านปราบปรามโจรสลัดท่ีปล้นสะดมบรรดาพ่อค้าต่างชาติ

ท่ีเข้ามาค้าขายในอาณาจักร ทั้งนี้ อารีฟิน บินจิ และคณะ ยืนยันว่า ปืนใหญ่ดังกล่าวถูกหล่อขึ้นที่บ้านตือมาฆอ 

โดยมีชัยคฺ อับดุซซอมัด เป็นนายช่างใหญ่ มิใช่ลิ้มโต๊ะเคี่ยม ตามที่ประวัติศาสตร์ฉบับกรุงเทพฯ บันทึกเอาไว้ 

การดังกล่าวบรรลุสำเร็จตามพระประสงค์ได้มาเป็นปืนใหญ่ 3 กระบอก อันได้แก่ ศรีนครี (Seri Negari) ศรีป

ตานี (Seri Patani) และมหาเลลา (Maha Lela) 30 ซึ่งแม้ประวัติศาสตร์ในช่วงตอนของการสร้างปืนใหญ่นี้จะ

เป็นที่ถกเถียงกันถึงข้อเท็จจริง อันผูกโยงอย่างใกล้ชิดอยู่กับตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แต่ข้อสรุปในแบบการ

ตีความของอารีฟิน บินจิ และคณะ ก็ช่วยให้เราเห้นถึงบาดแผลในการรับรู้ทางประวัติศาสตร์ของคนปตานี

จำนวนไม่น้อย เพราะภายใต้ข้อสรุปดังกล่าว ปตานีมิได้ถูกสยามยึดแค่ปืนใหญ่เท่านั้น หากแต่ถูกยึดความทรง

จำ แล้วทำการเล่าอดีตอีกแบบหน่ึง ซ่ึงหลายคนไม่คิดว่าเป็นความจริง 

 ความเป็นศูนย์กลางการค้าของปตานีรุ่งเรืองถึงขีดสุดในรัชสมัยต่อมา คือ สุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ แต่

กระน้ัน การดำรงอยู่ของโปรตุเกส ซึ่งมีแนวนโยบายผูกขาดเส้นทางการค้าเป็นแก่นแกนการดำเนินการ

ต่างประเทศ ก็เป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลสำหรับราชสำนักปตานีไม่น้อย แม้ยังคงมีสัญญาการค้าระหว่างกันอยู่ก็

ตาม สุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ จึงเสด็จเยือนอาณาจักรอยุธยาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีด้วยพระองค์เอง เพื่ออาศัย

มหาอำนาจทางตอนเหนือคืออยุธยาถ่วงดุลอำนาจมหาอำนาจทางตอนใต้ คือ โปรตุเกสที่เข้ายึดอาณาจักรมะ

ละกาไว้เรียบร้อยแล้ว การเสด็จเยือนอยุธยาของสุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ ได้รับการต้อนรับจากสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิ ซึ่งครองราชบัลลังก์อยุธยาในขณะน้ันเป็นอย่างดี โดยพระองค์ทรงพระราชทานเชลยชาวพม่า 

(Pegu) 60 คน และเชลยชาวลาว (Lanchang) 100 คน ให้กับสุลต่านได้นำกลับมายังปตานีด้วย31  

 ครั้นเมื ่อ ค.ศ.1560 อยุธยาต้องเผชิญการทำสงครามกับพม่า จึงได้ร้องขอให้บรรดารัฐพันธมิตร 

รวมทั้งปตานีเข้าสนับสนุน สุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ จึงได้นำกำลังพล 1,600 คน นับเป็น 200 ลำเรือ ไปยัง

อยุธยา สงครามคร้ังน้ีนำไปสู่การสลายความเป็นศูนย์กลางอำนาจของอยุธยาคร้ังท่ี 1 ในท้ายท่ีสุด ในช่วงท่ีพระ

มหาจักรพรรดิเสด็จหนีไปยังเกาะมหาพรหมนั้น สุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ ได้ฉวยโอกาสบุกยึดพระราชวังของ

กษัตริย์สยาม โดยยึดครองเอาไว้ได้ราว 1 เดือน ก่อนที่ทหารของอยุธยาจะบุกเข้าชิงพระราชวังกลับไป การสู้

รบนำไปสู่การส้ินพระชนม์ของสุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ บนผืนแผ่นดินอยุธยา ส่วนนักรบมลายูปตานีท่ีเหลือรอด 

อยุธยาก็ได้อนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ละแวกบ้านลุมพะลี คลองตะเคียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบัน32 ชาวมลายูปตานีกลุ่มนี้ได้ผสมกลมกลืน สืบทายาท และกระจายอยู่ในอาณาบริเวณของจังหวัด

ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน   

 กล่าวได้ว่ายุคสมัยอันรุ่งเรืองถึงขีดสุดของปตานี ทั้งในเชิงเศรษฐกิจความมั่งคั่ง และในเชิงวัฒนธรรม

มลายู คือ ในยุคของราชินีฮิเยา แม้อยุธยาภายใต้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะพยายามเข้ามาโจมตี ใน ค.ศ.

 
30 เรื่องเดียวกัน, 81-84. 

31 เรื่องเดียวกัน, 85-86.  

32 เรื่องเดียวกัน, 87-90 และ; อิบรอฮีม ชุกร,ี ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตาน,ี 21-22.  
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1603 แต่มิอาจพิชิตปตานีลงได้ ด้วยความเข้มแข็งของกองทัพปตานี อันได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ

เทคโนโลยีอาวุธจากชาวต่างชาติ ทั้งอาวุธปืนใหญ่ และปืนไฟ การณ์นี้ทำให้ปตานีกลายเป็นตลาดซื้อขายอาวุธ

สองประเภทดังกล่าวตลาดสำคัญในย่านนี้ กระทั่งอยุธยาก็จำต้องส่งผู้แทนมาขอซื้อปืนจากปตานีเพื่อส่งขายให้

ญี่ปุ่นถึง 2 ครั้ง คือ ค.ศ.1608 และ ค.ศ.160933 การสนับสนุนของชาวต่างชาติต่อปตานีสะท้อนให้เห็นว่า 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของพวกเขาภายในอาณาจักรอันรุ่งเรืองนี้มีมูลค่าสูงมากพอจะ

ตัดสินใจเลือกข้างไม่ยากเย็นนัก ภายใต้การปกครองของราชินีฮิเยา ปตานีมีสถานะเป็นท่าเรือนานาชาติ 

(international port) โดยสมบูรณ์แบบ และเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดในทะเลตะวันออก อาณาจักรแห่งน้ี

มากมายไปด้วยพ่อค้าต่างชาติไม่เพียงชาติในเอเชีย แต่ยังรวมถึงโปรตุเกส ฮอลันดาและอังกฤษ ที่มีปฏิสัมพันธ์

ทางการค้าแนบแน่นอยู่กับศูนย์กลางการค้าทางทะเลแห่งนี้ โดยเป็นจุดแวะพักและค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าท่ี

สำคัญระหว่างเส้นทางการค้าขายของพวกเขากับจีน ญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่มีมูลค่าการค้าระหว่าง

ประเทศกับปตานีในรัชสมัยน้ีในระดับมากอย่างประเมินค่าไม่ได้ โดยปรากฏหลักฐานระบุ คณะทูตจากปตานี

เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับญ่ีปุ่นใน ค.ศ.1602 และมีเรือสินค้าเดินทางไปมาระหว่างปตานีกับญ่ีปุ่นไม่ขาด

สาย ถึงข้ันท่ีพ่อค้าอังกฤษได้เปรียบเปรยว่า ท่าเรือปตานีกับท่าเรือฮิราโดะ (จังหวัดนางาซากิ) เป็นท่าเรือคู่แฝด

กัน34   

 ความรุ่งเรืองของปตานีในฐานะเมืองท่าสำคัญของยุคสมัย ถูกบรรยายภาพไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์

ฉบับชัยค์ ฟากิฮฺ อาลี ว่า “หากจะมองดูในทะเลเวลากลางคืน จะเห็นคล้ายกับดวงดาวบนท้องฟ้า อันเกิดจาก

แสงตะเกียงบนเรือกระพริบระยิบระยับ เต็มท้องทะเล”35 

 กระนั้นก็ดี ความขัดแย้งระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ภายในประเด็นว่าด้วยการค้าที่เกี่ยวข้องกับปตานี ก็

เป็นปัจจัยที่บั ่นทอนความรุ่งเรืองมั่งคั ่งของอาณาจักรลงไป ที่สำคัญคือ ฮอลันดากับอังกฤษที่ขัดแย้งกัน

บ่อยครั้ง เพราะขณะที่ปตานีเพิ่มพูนอำนาจทางเศรษฐกิจของตนข้ึนมาจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

แบบรอบด้านกับทุก ๆ ชาติ ฮอลันดากับอังกฤษกลับมีแนวนโยบายหลัก คือ การมุ่งกีดกันมหาอำนาจตะวันตก

รายอื่นออกเพื่อควบคุมผูกขาดเส้นทางการค้าไว้ภายใต้บริษัทจัดตั้งของตน ซึ่งกรณีฮอลันดาคือ บริษัทอินเดีย

ตะวันออก (Veribidge oost Indiche Companie; VOC) และกรณีอังกฤษ คือ บริษัท East India ซึ่งแปลว่า 

อินเดียตะวันออก เช่นกัน ความขัดแย้งระหว่างสองชาติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลสำคัญทำให้ทั้งคู่ต่างปิด

สถานีการค้าของตนเองที่ปตานีลง ซึ่งแม้พวกเขาจะยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับปตานีอยู่เช่นเดิม แต่

ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็ยังผลให้เศรษฐกิจปตานีซบเซาลง 

 
33 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 103. 

34 Mohd Zamberi A. Malek, Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik (Shah Alam: HIZBI, 1993), 

50, อ้างถึงใน, อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล. ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลก

มลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 103. 

35 ชัยค์ ฟากิฮฺ อาล,ี ประวัติศาสตร์ปาตาน,ี พิมพ์ครั้งที่ 2, 43. 
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 2.5 ยุคสมัยแห่งการอยู่ใต้อำนาจสยาม  

 การสูญเสียสถานะศูนย์กลางอำนาจของปตานีบนคาบสมุทรมลายู กระทั่งตกอยู่ใต้อำนาจของสยามใน

ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น กล่าวโดยสังเขปแล้วมิได้เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกมากเท่ากับปัจจัยภายใน 

แม้ว่าอยุธยาหลายรัชสมัยจะพยายามโจมตีปตานี แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ทั้งในสมัยพระเจ้าปราสาททอง และ

พระเพทราชา ปัจจัยท่ีมีผลสำคัญต่อการเส่ือมถอยอำนาจลงของปตานี คือ การแย่งชิงราชบัลลังก์และการเมือง

ในราชสำนัก เป็นปัจจัยหลัก โดยเมื่อราชา อาลง ยูนุส หรือสุลต่านยูนุส สิ้นพระชนม์ลงจากการลอบยิงโดยขุน

นางระดับสูงซึ่งหมายจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นใหญ่ (บันทึกประวัติศาสตร์ระบุปีแตกต่างกัน 2 ทัศนะ คือ ใน 

ค.ศ.1729 หรือ ค.ศ.1749) หลังจากน้ัน กลันตันก็แยกตัวไม่ข้ึนกับอาณาจักรปตานีอีกต่อไป และบรรดาขุนนาง

ระดับสูงก็ไม่สามารถพิจารณาผู้เหมาะสมขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อไปได้ ทำให้ปตานีว่างเว้นกษัตริย์อยู่นานถึง 40 

ปี36 การยังคงอยู่รอดในระยะดังกล่าวของปตานีเป็นผลมาจากมหาอำนาจตอนเหนือ คือ อยุธยาติดพันสงคราม

อยู่กับพม่า และสูญเสียความเป็นศูนย์กลางอำนาจคร้ังท่ี 2 

 เมื่อรัตนโกสินทร์ได้ถูกสถาปนาขึ้น ใน ค.ศ.1782 และสามารถกระชับอำนาจเป็นศูนย์กลางอำนาจ

แห่งใหม่เพียงรายเดียวในอาณาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แล้ว รัตนโกสินทร์ก็ดำเนินนโยบายแผ่ขยายอำนาจ

ต่อบรรดาเมืองอันเป็นศูนย์กลางอำนาจที่เล็กกว่าและเคยตกอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาในอดีต โดยในทาง

คาบสมุทรมลายูนั้น ทั้งไทรบุรีและตรังกานูต่างยอมอ่อนน้อมโดยดี มีเพียงปตานีที่แข็งขืนไม่ยอมส่งดอกไม้เงิน 

ดอกไม้ทองเพื่อแสดงการสวามิภักดิ์ รัตนโกสินทร์ โดยการสนับสนุนจากนครศรีธรรมราช และสงขลา จึงจัด

กองทัพซึ่งมีขีดอำนาจการรบสูงกว่าเข้าโจมตี ปตานีที่กำลังอ่อนแอทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร 

กระทั่งปตานีพ่ายแพ้ใน ค.ศ.1786 และสูญเสียความเป็นศูนย์กลางอำนาจบนคาบสมุทรมลายู ซึ่งอิบรอฮีม ชุก

รี สรุปทัศนะของตนเองต่อเหตุการณ์สำคัญนี้ว่า “การสูญเสียเอกราชของอาณาจักรปะตานีครั้งนี้มีความหมาย

อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ปะตานี จากความพยายามและความเสียสละของบรรดารายาปะตานีเป็นเวลา

ร้อยๆ ปีนั้น ได้รับผลตอบแทนอย่างเศร้าสลด อธิปไตยของรายาปะตานีและเสรีภาพของชาวปะตานีก็ตกอยู่

ภายใต้การปกครองของชาวสยามจนตราบเท่าทุกวันน้ี”37    

 เมื่อรัตนโกสินทร์พิชิตปตานีสำเร็จแล้ว ก็ได้ดำเนินการ 3 เรื่องที่สำคัญ คือ หนึ่ง ยึดอาวุธปืนใหญ่

ของปตานีกลับมายังราชธานีด้วย 2 กระบอก กระบอกแรกคือ ปืนศรีนครี ซึ่งพายุใหญ่ทำให้ปืนตกลงในทะเล

ไม่ไกลจากแม่น้ำปัตตานีเท่าใดนัก จึงนำไปไม่ถึงราชธานี กระบอกท่ีสองคือ ปืนศรีปตานี หรืออีกช่ือหน่ึงคือ ปืน

ใหญ่พญาตานี ได้ถูกนำมาวางไว้หน้ากระทรวงกลาโหมโดยหันปากกระบอกปืนเข้าหาพระราชวังมาจนถึง

ปัจจุบัน ส่วนปืนใหญ่ของปตานีอีกกระบอก คือ มหาเลลาได้แตกไปในระหว่างการทำสงคราม การดำรงอยู่ของ

ปืนใหญ่พญาตานีเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันจับต้องได้ที่ถูกจดจำถึงการที่สยามเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคน

 
36 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 158-159. 

37 อิบรอฮีม ชุกรี ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตาน,ี 52. 
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มลายูปตานี อันเป็นเงื่อนไขเชิงประวัติศาสตร์ช่วงตอนหนึ่งซึ่งสามารถปลุกเร้ากระแสชาตินิยมมลายูปตานีและ

การต่อสู้ปลดแอกเพื่อศักดิ์ศรีและอิสรภาพของชนชาติในปัจจุบัน สอง รัตนโกสินทร์นำเชลยศึกชาวมลายูป

ตานี 4,000 คน กลับมายังราชธานีด้วย โดยจัดให้เชลยเชื้อสายของสุลต่านตั้งถิ่นฐานอยู่ในฝั่งธนบุรี เรียกว่า

หมู่บ้านแขกมลายู ซึ่งกลายมาเป็นสี่แยกบ้านแขกในปัจจุบัน ส่วนเชลยชาวมลายูปตานีที่เป็นสามัญชน ถูก

เกณฑ์ไปเป็นไพร่พลขุดคลองแสนแสบและคลองแยกละแวกน้ัน โดยจัดท่ีให้สำหรับทำไร่ทำนารอบพระนคร ซ่ึง

ได้เป็นรากของชุมชนมุสลิมหลายแห่งในปัจจุบัน ได้แก่ หนองจอก มีนบุรี ท่าอิฐ สวนหลวง รวมทั้งหลายตำบล

ในนนทบุรีและปทุมธานี และสาม รัตนโกสินทร์ได้แต่งตั้งชาวมลายูปตานีขึ้นเป็นเจ้าเมืองปตานี นามว่า เติงกู 

ลามีเด็น ให้ปกครองภายใต้การดูแลของนครศรีธรรมราชอีกต่อหน่ึง38 

 ดังได้กล่าวไว้แล้ว อาณาจักรปตานีนั ้นมีประวัติศาสตร์ที ่ยาวนาน รวมทั้งมีความรุ ่งเรืองทั ้งเชิง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอันเป็นศักดิ์ศรีที่ชนชาติภาคภูมิใจและหวงแหน ดังนั้น การท่ีสยามแผ่สยายอำนาจ

เหนือปตานี จึงทำให้กลุ่มชนชาวมลายูปตานีจำนวนมากโกรธแค้น เจ็บปวด เมื่อเติงกู ลามีเด็นปกครองไม่นาน

นัก ก็ได้ลุกขึ้นนำผู้คนทำสงครามปลดแอกจากสยาม การรบยืดเยื้อราว 3 ปี โดยมีพื้นที่บริเวณจะนะและเทพา

เป็นสนามรบสำคัญ กระทั่งปตานีพ่ายแพ้ในท้ายที่สุด เพื่อมิให้ปตานีคิดก่อสงครามปลดแอกขึ้นได้อีก สยามจึง

จัดโครงสร้างปกครองปตานีใหม่ โดยดำเนินการ 3 เรื่องสำคัญ คือ หนึ่ง แต่งตั้งเจ้าเมือง ปตานีคนใหม่ นามว่า 

ดาโต๊ะ ปังกาลัน ซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์เทียบเท่าคุณหลวงในระบบราชการสยาม  สอง แต่งตั้งตำแหน่งใหม่ข้ึน

ทับซ้อนกับเจ้าเมือง คือ ผู้ว่าราชการเมือง เป็นเสนาบดีชาวสยามนามว่า พระจะนะ หรือลักษะมานาดาญัง 

สาม แต่งตั้งข้าราชการชาวสยามจำนวนหนึ่งเข้าไปปกครองปตานี เพื่อเป็นอีกกลไกในการควบคุมกำกับและ

คานอำนาจเจ้าเมือง ซึ่งกรณีนี้เองเป็นปัจจัยนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของปตานีกับสยาม 

โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยระเบียบปฏิบัติและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของชาวมลายูปตานี  

 ความขัดแย้งนี้ลุกลามไปจนถึงระดับที่ดาโต๊ะปังกาลัน ผู้เป็นเจ้าเมืองร่วมกับชาวมลายูปตานีขับไล่ชาว

สยามให้ออกจากปตานีไป และกลายเป็นสงครามระหว่างสยามกับปตานีอีกครั้ง ซึ่งฝ่ายหลังพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิง 

สยามรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 จึงทรงเปล่ียนโครงสร้างการปกครองป

ตานีอีกครั้ง โดยทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งขุนนางสยามเป็นเจ้าเมืองแทนชาวมลายู นามว่า นายขวัญซ้าย หรือ กวง

ไส บุตรของนายเค่ง ชาวจีนผู้โล้สำเภามาปักหลักที่สงขลา จึงนับได้ว่านี่เป็นยุคสมัยแรกที่ชาวสยามมีอำนาจ

เต็มในปตานี ครั้นเมื่อนายขวัญซ้ายขึ้นเป็นเจ้าเมืองปตานีแล้ว ก็ได้ดำเนินนโยบายนำคนสยามจากพัทลุง และ

สงขลา เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปตานีไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน เพื่อถ่วงดุลเชิงประชากรกับชาวมลายูปตานีและ

สร้างการผสมกลมกลืน นอกจากนี้ เขายังพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแบบฉบับของมลายูโดยนำวิถีชีวิตแบบ

สยามเข้าไปแทนท่ี39 นโยบายของนายขวัญซ้ายจึงประจักษ์ชัดว่ามุ่งเป้าสลายสำนึกความเป็นชนชาติมลายูป

ตานี ท้ังทางกายภาพ และทางวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ 

 
38 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 167-168. 

39 เรื่องเดียวกัน, 171-179. 



 71 

 เมื่อนายขวัญซ้ายถึงแก่กรรม สยามก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองปตานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ใน 

ค.ศ.1816 โดยแบ่งแยกอาณาจักรปตานีออกเป็น 7 หัวเมืองซึ่งเป็นอิสระต่อกัน และมีเจ้าเมืองเป็นของตนเอง 

ทั้ง 7 หัวเมือง ให้อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของสงขลา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ชาวมลายูปตานีรวมตัวกัน

ต่อต้านสยามได้40 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสยามเลือกใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง (divide and rule) 

ต่อปตานี จากนั้นจึงวางโครงสร้างการปกครอง โดยสารัตถะ ดังนี้ (1) ยกเลิกระบบสุลต่าน ซึ่งผู้นำมาจากการ

คัดเลือกของสภาขุนนางและผู้รู ้ทางศาสนาที่เรียกว่า สภาชูรอ แล้วใช้ระบบแต่งตั ้งเจ้าเมืองทั้งหมดโดย

ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ (2) เปลี่ยนคำเรียกยศฐา บรรดาศักดิ์ผู้ปกครองจากที่เคยนิยมให้ขึ้นต้นด้วยสุลต่านและ

ลงท้ายด้วยชาฮฺ มาเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงฐานะความเป็นขุนนางภายใต้สยาม คือ พระยาและหลวง และ (3) 

หัวเมืองทั้ง 7 แห่ง มีอิสระในการออกระเบียบกฎเกณฑ์การปกครอง ระบบการคลัง และการเก็บภาษีของ

ตนเอง ยกเว้นการต่างประเทศที่เป็นอำนาจส่วนกลางที่กรุงเทพฯ รวมทั้งหัวเมืองเหล่านี้ยังมีหน้าที่ต้องส่ง

ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง และเครื่องบรรณาการที่มีค่าอื่นต่อรัตนโกสินทร์ และต้องพร้อมสนับสนุนด้านกำลัง

ทหาร อาวุธ และเสบียงให้กับสยามในยามศึกสงคราม ประการสุดท้ายนี้ ทำให้หัวเมืองปตานีทั้ง 7 แห่งยังคงมี

อำนาจอิสระเต็มท่ีในตัวเองต่อการบริหารจัดการเร่ืองภาษามลายู และศาสนาอิสลาม 

 

ตารางท่ี 1 รายนาม 7 หัวเมืองมลายูปตานี ใน ค.ศ.1816  

 หัวเมือง พระยาเมือง (เจ้าเมือง) ท่ีต้ังตำหนัก 

1 ปัตตานี ต่วนสุหลง บ้านกรือเซะ 

2 ยะหร่ิง นายพ่าย (สยามเช้ือสายจีน) บ้านยามู 

3 สายบุรี ต่วนนิดะห์ บ้านยือริงงอ (ย่ีงอ) 

4 หนองจิก ต่วนนิ บ้านหนองจิก 

5 รามัน ต่วนมาโซร์ บ้านโกตาบารู 

6 ยะลา ต่วนยาลอ บ้านยาลอ 

7 ระแงะ ต่วนนิเดะห์ บ้านลือเกะห์ 

ท่ีมา: อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลายู, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (สงขลา: มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม ภาคใต้, 2556), 180-183. 

   

 การดำเนินนโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองของสยามต่ออาณาจักรบนคาบสมุทรมลายูนั้นมิได้กระทำ

ต่อปตานีเพียงแห่งเดียว แต่สยามยังใช้นโยบายนี้กับกือดะฮฺอีกด้วย โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ัง

เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสยามพิชิตกือดะฮฺได้สำเร็จใน ค.ศ.1821 ก็ได้แบ่งอาณาจักรดังกล่าวออกเป็น 4 หัวเมือง 

ได้แก่ กือดะห์ กูบังปาซู เปอร์ลิส และสตูล นำมาซึ่งการต่อต้านจากชาวมลายูกือดะฮฺอย่างกว้างขวาง ภายใต้

 
40 อิบรอฮีม ชุกร,ี ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตาน,ี 55. 



 72 

การนำของชัยคฺไซนัล อาบีดีน หรือ เติงกูเด็น ลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างกัน โดยที่ปตานีรวมทัพ

สนับสนุนกือดะฮฺ เช่นเดียวกับกำลังพลกองทัพจากกลันตันและตรังกานู สงครามนี้จึงมิใช่เพียงระหว่าง

จักรวรรดิสยามกับอาณาจักรกือดะฮฺเท่านั้น หากแต่ยังมีฐานะเป็นสงครามระหว่างชาวสยามกับชาวมลายู บน

ฐานของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและการแต่งงานของชนชั้นนำมลายูอีกด้วย และกองทัพมลายูพ่ายแพ้ลงใน

ท้ายที่สุด เมื่อ ค.ศ.1832 เติงกูเด็นเสียชีวิตในสนามรบ ชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล ฟาฏอนี ปราชญ์ศาสนา

ชาวมลายูปตานีผู้เขียนตำราอิสลามและเป็นที่เคารพของผู้คนในโลกมุสลิมอย่างสูง หลบหนีไปตรังกานู ก่อน

เดินทางไปซาอุดิอาระเบียในเวลาต่อมา สำหรับกำลังพลมลายูนั ้น ส่วนหนึ่งปะทะถอยร่นไปจนถึงกำปง 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) บือลม ณ เขตแดนของรามันกับเปรัค และตั้งถิ่นฐานที่แห่งนั้น กำปงบือลมจึงเป็นชุมชนของ

นักรบปตานีที่ลี ้ภัยมาตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1832 อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนกำลังพลมลายูอีกส่วนและชาวบ้าน

มลายูปตานีราว 4,000 คน หลบหนีจากการถูกจับเป็นเชลยลี้ภัยกระจายไปยังเมืองมลายูหลายแห่งในตอนใต้

ลงไป รวมทั้งหนีเข้าป่าลึกตามแนวเขาสันกาลาคีรี บริเวณเขตรอยต่อระหว่างกือดะฮฺ ยาลอ และเปรัค-รามัน 

ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในป่าหลายแห่งในเวลาต่อมา เช่น กำปงเยาะ กำปงฮาลา รวมทั้งกำปงบือลมที่กล่าว

ข้างต้น ขณะที่กำลังพลมลายูอีกส่วนหลบหนีไปยังกลันตัน41 ซึ่งเมื่อมองจากปัจจุบันย้อนกลับไปจะพบว่า 

บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีล้ีภัยจากสงครามกับสยามสำหรับนักรบมลายูปตานีมาเน่ินนาน       

 สงครามดังกล่าวก่อตัวขึ้นอีกครั้งเป็นระลอกที่สองในช่วง ค.ศ.1838-1839 ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้

ของชาวมลายูเช่นเดิม นำมาซึ่งผลลัพธ์สำคัญ 3 ประการ คือ (1) สุลต่านอะฮฺหมัด ตาญูดดีน ฮาลิม ชาฮฺ ราชา

เมืองกือดะฮฺก่อนถูกแบ่งแยกเป็น 4 หัวเมือง จำต้องยินยอมส่งตัวเติงกูไซนัล ราชิด ไปอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็น

ตัวประกันมิให้กือดะฮฺแข็งข้อขึ้นได้อีก ต่อมา เติงกูไซนัล ราชิด แต่งงานมีภรรยาในกรุงเทพฯ ให้กำเนิด

บุตรชายคือ เติงกูอับดุลเราะห์มาน ผู้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเรียกร้องเอกราชมลายาจากอังกฤษ และเป็น

นายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพันธรัฐมลายา (2) ตำบลสตูลซึ่งเคยอยู่ภายใต้กือดะฮฺถูกแบ่งแยกออกไปให้อยู่

ภายใต้การปกครองของสงขลา และ (3) สยามแต่งตั้งเจ้าเมือง 7 หัวเมืองปตานีใหม่เพื่อรับประกันการมีผู้ไว้ใจ

ได้จากส่วนกลางเป็นผู้ปกครองหัวเมืองเหล่านั้น ยกเว้นยะหริ่งที่เป็นคนของสยามอยู่แล้ว และเมืองสายกับรา

มันท่ีไม่ได้เข้าร่วมสงคราม42 ระบบการปกครอง 7 หัวเมืองมลายูดำรงอยู่ในลักษณะของระบบการปกครองท่ีให้

อิสระแก่เจ้าเมืองผู ้ถูกแต่งตั ้งจากสยาม แต่ระบบดังกล่าวก็ดำรงอยู ่มาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อสยามเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ จึงได้ผนวกดินแดน 7 หัว

เมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตภายใน และเปลี่ยนระบบการปกครอง 7 หัวเมืองมลายูที่มีความเป็นอิสระ

ในระดับหน่ึงไปสู่การจัดวางเข้าไว้ในระบบการปกครองส่วนภูมิภาค   

 อนึ่ง การที่กลันตันเป็นสถานที่ลี้ภัยของนักรบปาตานีมาอย่างยาวนานมีนัยสำคัญไม่น้อย เพราะหาก

ย้อนกลับไปไกลกว่าสงครามข้างต้นจะพบการลี้ภัยสงครามจากสยามหลายระลอก ที่สำคัญคือ การลี้ภัย ค.ศ.

 
41 อารีฟิน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน, และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล, ปาตานี: ประวัติศาสตร์และการเมืองใน

โลกมลาย,ู พิมพ์ครั้งที่ 3, 185-191. 

42 เรื่องเดียวกัน, 193-196. 



 73 

1810 สยามทำสงครามกับปตานียุคดาโต๊ะปังกาลัน โดยดาโต๊ะปูยุด ขุนนางผู้ใหญ่ได้ลี้ภัยหนีมายังปากน้ำกลัน

ตันและตั้งตำหนักขึ้นเป็นเขตปกครองกลันตันภาคตะวันออก ขณะที่ในฝั่งตะวันตก ต้องย้อนกลับไปไกลกว่าปี

ข้างต้น ขุนนางปตานีท่านหน่ึงช่ือ วันดาอิมซ่ึงเป็นอดีตเจ้าเมืองจามปาก่อนจะอพยพมาปตานี ท่านมีบุตร 4 คน 

หนึ่งในนั้นคือ ต่วนสุหลงผู้ลี้ภัยมาตั้งตำหนักขึ้นเป็นเขตปกครองกลันตันภาคตะวันตก ส่วนอีกคน คือ หลวงบา

ฮาร์ผู้มีบุตรชายสืบต่อมาอีก 2 คน คือ ราชาอาลงยูนุส ผู้ปกครองปตานีใน ค.ศ. 1729 และอีกคนคือ หลวงสุไล

มาน ผู้เป็นสุลต่านกลันตันระหว่าง ค.ศ.1735-1756 ท่านมีบุตรชาย 1 คน คือ หลวงยูนุส ผู้เป็นต้นราชวงศ์ก

ลันตันมาจนถึงปัจจุบันน้ี43  

 เรื่องราวเหล่านี้เองช่วยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างชายแดนภาคใต้ของไทยกับชายแดน

ภาคเหนือของมาเลเซียในยุคสมัยปัจจุบัน ประวัติศาสตร์บอกเราว่าสุลต่านและชนชั้นนำกลันตันก็คือลูกหลาน

ขุนนางจากปตานีเป็นโครงสร้างหลัก รวมทั้งมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติและผ่านการแต่งงานระหว่างทั้งชนช้ัน

นำและท้ังสามัญชนอย่างสลับซับซ้อน ตลอดจนสงครามกับสยามหลายระลอกนำไปสู่การอพยพไปต้ังถ่ินฐานใน

อีกฟากฝั่งของขอบเขตอำนาจหัวเมืองมลายูที่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ในประเทศมาเลเซีย สายสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้คนและภูมิศาสตร์ที่ตั้งอย่างมีประวัติศาสตร์เช่นนี้ส่งผลให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นชะตาร่วมกัน

ระหว่างพ่ีน้องมลายูสองฟากฝ่ังเขตแดน        

 การนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดข้างต้นมุ่งสะท้อนนัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ฐาน

ที่มาแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรปตานีนั้นกอปรขึ้นด้วยผู้คนหลากเชื้อชาติร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองข้ึน 

ทั้งพ่อค้าต่างชาติ การสนับสนุนเทคโนโลยีอาวุธที่ก้าวหน้าจากต่างชาติ รวมทั้งแรงงานต่างชาติ ประกอบกับ

ความยิ่งใหญ่ในอดีตอันเป็นฐานแห่งชาตินิยมมลายูปตานีอันขับเคลื่อนขบวนการต่อสู้ในปัจจุบันนั้น ยิ่งใหญ่ข้ึน

ได้เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าและเป็นท่าเรือสำคัญในโครงข่ายเศรษฐกิจของภูมิภาค อันมีความหมายอีกแบบ

คือ การเป็นเมือง “มหานคร” เชื่อมโยงผนวกเอาความแตกต่างหลากหลายภายนอกเข้าไว้ (Cosmopolitan 

City) เม่ือเป็นเช่นน้ี ชาตินิยมมลายูปตานีท่ีตีความอย่างแคบ จำกัดและกีดกันความแตกต่างหลากหลาย จึง

เป็นแนวคิดท่ีบิดเบือนอดีต ไม่สอดรับปัจจุบัน และไร้ประโยชน์ต่ออนาคต 

 งานของยงยุทธ ชูแว่น เสนอภาพวิเคราะห์ที่ไปต่อจากบันทึกประวัติศาสตร์ข้างต้นได้เป็นอย่างดี โดย

ช่วยให้เราเห็นถึงพัฒนาการของรัฐปตานีโบราณได้อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ในระยะก่อนกลางศตวรรษท่ี 15 

ปตานีมีสถานะเป็นเมืองเล็กส่วนหน่ึงในเครือข่ายอำนาจของอยุธยาผ่านทางนครศรีธรรมราชซ่ึงเป็นศูนย์อำนาจ

ใหญ่ระดับท้องถิ่นที่มีอิทธิพลควบคุมเมืองท่าในคาบสมุทรมลายูตอนบน ต่อมาครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 15 

ความเป็นเมืองท่าของปตานีจึงได้ขยายตัวมากข้ึนภายใต้บริบทกระแสการขยายตัวทางการค้าโลกกระท่ังพัฒนา

เป็นรัฐการค้าชายฝั่งที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณ ผลประโยชน์จากการค้าทางทะเล

หนุนส่งให้รัฐปตานีโบราณเดินทางเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดอันมาพร้อมกับความ

เป็นอิสระทางการเมือง และสำหรับอยุธยา ความเป็นรัฐเมืองท่าของปตานีในเครือข่ายการค้าที่มั่งคั่งขึ้นมาน้ี 

ทำให้สถานะของปตานีในสายตาอยุธยาถูกยกระดับขึ้นเป็นรัฐบรรณาการที่แยกออกมาต่างหากจากการอยู่ใต้

 
43 เรื่องเดียวกัน, 197-203. 



 74 

อำนาจนครศรีธรรมราช ส่วนในสายตาของปตานี ศตวรรษที่ 15-16 เป็นยุคที่อาณาจักรปตานีผงาดขึ้นมา

ย่ิงใหญ่ รุ่งเรืองจากฐานอำนาจทางเศรษฐกิจในการเป็นเมืองท่าสำคัญของเส้นทางการค้าทางทะเล44 

 จุดที่น่าสนใจยิ่งในงานของยงยุทธ ชูแว่นชิ้นข้างต้น คือ การพาเราก้าวข้ามออกมาจากมายาคติคับ

แคบอันเกิดจากตำราประวัติศาสตร์ฉบับทางการที่มักจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของรัฐปตานีไว้ในบริบทของรัฐ

บรรณาการในฐานะเมืองประเทศราชของศูนย์กลางอำนาจบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างแข็งทื่อตายด้าน ยง

ยุทธกล่าวว่า “...ในความเป็นจริงแล้ว รัฐเล็ก ๆ ในโลกมลายูสมัยจารีตนั้นมีโครงสร้างเป็นของตัวเอง ที่ไม่ได้มี

รูปแบบพัฒนามาจากการแผ่อำนาจของศูนย์กลางออกไปปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่...”45 แต่มีลักษณะเป็น

หน่วยวัฒนธรรม (cultural expression) ที่ไร้แบบแผนตายตัวเกี่ยวกับสัมพันธภาพทางอำนาจกับศูนย์กลาง

อำนาจหรือหน่วยวัฒนธรรมอ่ืน โดยมีตัวแปรเร่ืองความสัมพันธ์เครือญาติกำกับ  

 การเข้าใจธรรมชาติของระบบรัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณจะทำให้เราเข้าใจว่า อย่าง

น้อยในช่วงศตวรรษท่ี 16-17 นั้น รัฐปตานีมิใช่เมืองข้ึนของอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเพราะมิได้อยู่

ในระบบราชการของศูนย์กลางอำนาจบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาดังเช่นหัวเมืองภาคใต้อื่นตั้งแต่สงขลาขึ้นไป และ

แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างปตานีกับอยุธยานั้นดำเนินไปภายใต้เงื่อนไขกำกับของความสัมพันธ์เชิงอำนาจท่ี

ไม่เท่าเทียมอันมีลักษณะหลวม ๆ และไม่ติดตรึงกับการครอบครองดินแดน46 แต่กระน้ัน ขีดอำนาจของปตานีก็

ไม่มากพอจะผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคได้ สังเกตได้จากความทะเยอทะยานของสุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ 

ชาฮฺ ที่ไม่ประสบผล พร้อมกับการดำรงอยู่ของภัยคุกคามที่มีศักยภาพ (potential threats) อันห้อมล้อม

อาณาจักรแห่งนี้ รอจังหวะเข้าควบคุมอยู่ตลอดเวลา เฉกเช่นภายหลังการสิ้นพระชนม์บนผืนแผ่นดินอยุธยา

ของสุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ น้องชายของพระองค์ที่ขึ้นครองราชย์ต่อ คือ สุลต่านมันศูร ชาฮฺ ก็ต้องเผชิญความ

ห่วงกังวลจากการโจมตีของอาเจะห์ซึ่งอยู่ปลายตอนเหนือของเกาะสุมาตรา โปรตุเกสที่ครอบครองมะละกา 

และเผชิญการโจมตีจริงจากสุลต่านปาเล็มบัง ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างได้ประเมินเห็นถึงความอ่อนแอของปตานีจาก

การเสียกษัตริย์และเปลี่ยนรัชสมัย เฉกเช่นเดียวกับท่ีสุลต่านมุฏ็อฟฟาร์ ชาฮฺ ผู้วายชนม์ประเมินเห็นโอกาสจาก

ความอ่อนแอของอยุธยา นั่นเอง สถานการณ์นี้บีบบังคับให้สุลต่านมันศูร ชาฮฺ จำต้องส่งราชทูตไปฟื้นคืน

สัมพันธไมตรีกับอยุธยาอีกคร้ังในท้ายท่ีสุด   

 ระเบียบกติกาของเงื่อนไขโบราณดังกล่าวกำหนดพฤติกรรมให้รัฐซึ่งมีอำนาจมากแผ่ขยายอำนาจและ

อิทธิพลไพศาลไปทั้งภูมิภาคด้วยมโนทัศน์จักรพรรดิราชอันมีฐานสำคัญวางอยู่บนแนวคิดเทวราชา47 ส่วนรัฐซ่ึง

มีอำนาจน้อยก็จะอ่อนน้อมด้วยความสมัครใจเพื่อรับผลประโยชน์ในรูปของความสงบและการคุ้มครอง พร้อม

 
44 ยงยุทธ ชูแว่น,  “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตาน”ี, 5-16.  
45 เรื่องเดียวกัน, 15. 
46 เรื่องเดียวกัน, 17-18. 
47 ผู้สนใจแนวคิดนี้และการทำงานของแนวคิดนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรดดู, เอนก มากอนันต์, 

จักรพรรดิราช: คติอำนาจเบื ้องหลังชนชั ้นนำไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2562) และ; Jan Gonda, 

Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View (Leiden: E. J. Brill, 1969).   
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กับที่ยังคงความเป็นอิสระภายในของตนเอง หรืออาจแข็งเมืองขัดขืนหากสถานการณ์ทางอำนาจแปรเปลี่ยนไป

ในแต่ละห้วงเวลา รวมไปถึงการรักษาดุลอำนาจระหว่างศูนย์อำนาจที่รายล้อมตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างป

ตานีกับศูนย์กลางอำนาจบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา อย่างอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นในระยะต่อมา รวมไป

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปจึงเป็นประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัฏจักรแห่ง

สงครามและสันติภาพสลับกันไปมาภายในโครงสร้างอำนาจระหว่างรัฐที่ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ บนฐานคิดร่วม

ทางการเมืองและศาสนาบางประการของชนพ้ืนเมืองในภูมิภาค     

 ดังนั้น นับตั้งแต่ยุคการค้าหรือประมาณปลายศตวรรษท่ี 15 เป็นต้นมา สัมพันธภาพระหว่างปตานีกับ

รัฐในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ดำเนินไปในแบบแผนที่มีทั้งมิตรสัมพันธ์ การ

เป็นประเทศราชทั้งแบบที่ยินยอมและแบบที่ไม่พร้อมใจ การตั้งรับสงครามจากศูนย์อำนาจในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ที่ประสงค์จะกระชับอำนาจในคาบสมุทรมลายู ตลอดจนการขัดขืนและท้าทายจากปตานีในฐานะศูนย์อำนาจ

ท้องถิ่น กระทั่งเมื่อยุคสมัยที่ศูนย์อำนาจแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาดำเนินนโยบายแผ่ขยายอำนาจมายังแหลมมลายู 

และปตานีเสื่อมอำนาจลงจากปัจจัยการเมืองภายในเป็นสำคัญ ปตานีจึงถูกกระชับอำนาจเข้าอยู่ภายใต้ศูนย์

อำนาจแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาแน่นขึ้น ทั้งหมดล้วนเป็นแบบแผนปกติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุค

ของรัฐจารีต และในเมื่อการครอบครองดินแดนมิใช่สำนึกสำคัญของรัฐลักษณะดังกล่าว หากแต่เป็นการ

ครอบครองกำลังคน ร่องรอยหลงเหลือจากยุคสมัยนั้นที่น่าสนใจจึงเป็นเรื่องผู้คนที่ถูกเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 

โดยเฉพาะมลายูที่ถูกกวาดต้อนมายังบางกอก และการดำรงอยู่ของปืนใหญ่พญาตานีหน้ากระทรวงกลาโหม 

อันเป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่มักถูกนำเสนอโดยนักชาตินิยมมลายูปตานีในโครงเรื่องของประวัติศาสตร์

บาดแผลที่สะท้อนสภาวะกดขี่เหยียบย่ำ เมื่อความเชื่อต่ออดีตเป็นเช่นนี้ และสถานการณ์ปัจจุบันตอกย้ำ

ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานะอันไม่เท่าเทียมของชาวมลายูโดยไม่ต่างจากอดีตนัก ความปรารถนาต่ออนาคตจึงเป็น

เร่ืองของหน้าท่ีในการทวงคืนสิทธิและศักด์ิศรีของชนชาติ น่ันเอง   
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