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นาย  กรรณ  สุวรรณโน : โครงการออกแบบศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ วนิดา พ่ึงสุนทร 

 
ปัตตานีในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของรัฐหรือเมืองที่ส าคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบน

คาบสมุทรมลายู ประวัติศาสตร์อันยาวนานของปัตตานีก่อให้เกิดขนบประเพณีวัฒนธรรมอันมี
ลักษณะเฉพาะในหลากหลายแง่มุมหลากหลายมิติ การเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานี
ภายใต้หัวข้อ “โครงการออกแบบศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” 
นั้นเห็นสมควรที่จะศึกษาและรื้อฟ้ืนเอารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของปัตตานี
มาใช้เป็นภาพสะท้อนความมี “ตัวตน” ในหน้าประวัติศาสตร์และการด ารงอยู่ของ “วัฒนธรรม” อัน
แสดงออกผ่านรูปแบบทาง “สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานี” ซึ่งเป็นผลผลิตจากพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า การศึกษาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมลายูปัตตานีแบบจารีตตั้งแต่อดีต
จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นได้รับการศึกษาวิจัยอย่างจ ากัด และเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่มรดกทาง
สถาปัตยกรรมลักษณะดังกล่าวนั้นนับวันจะเสื่อมสลายไป  นอกจากนี้ยังปรากฏสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะร่วมกันในเชิง “แบบแผนทางสถาปัตยกรรม” ในพ้ืนที่รัฐกลันตันและรัฐตรังกานูประเทศ
มาเลเซีย (มลายูฝั่งตะวันออกตอนเหนือ) ซึ่งสามารถใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมมลายู
ปัตตานีแบบจารีตได้อันเนื่องมาจากเหตุผลในแง่มิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์
ที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์นี้ต้องการทดลองวางผังและ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ “ศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี” โดยการประยุกต์เอาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีมาใช้ในการออกแบบ
และการวางผังอาคารซึ่งมีอรรถประโยชน์เหมาะสมต่อการใช้งานและสอดคล้องกับสภาพบริบทใน
สังคมปัจจุบัน โดยมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาค้นคว้าถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีแบบ
จารีต ตลอดจนศิลปสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 

 

  



  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58053202 : Major (Thai Architecture) 
MR. KAN SUWANNO : PATTANI HISTORICAL & CULTURAL EXHIBITION HALL 

THESIS ADVISOR :  WANIDA PHUNGSOONTHORN 
Pattani in the past was the location of one of the oldest and most 

important states or cities on the Malay Peninsula. The long history of Pattani has 
created a unique tradition of culture in many aspects and many dimensions. 
Dissemination of Pattani history and culture under the design project’s heading of " 
the Pattani Historical and Culture Exhibition Hall" Deems appropriate to study and 
revive Pattani's unique architectural styles as a reflection of the "identity" in the history 
and existence of the "culture" expressed through the form "Pattani Malay Architecture" 
is a product of valuable cultural development. The study of traditional Pattani Malay 
architectural styles from the past until the present has received limited research. And 
it is very regretful that such architectural heritage will deteriorate day by day. In 
addition, the architecture appears to be common in terms of "Architectural pattern" in 
Kelantan and Terengganu State, Malaysia (Northeastern Malay), which can be used to 
compare with traditional Pattani Malay architecture due to the reason in terms of 
cultural dimensions and historical relationships that have been interacting for a long 
time. The purpose of this thesis is to experiment with the planning and architectural 
design of the project. "The Pattani History and Cultural Exhibition Hall" by applying the 
identity of Pattani Malay vernacular architecture to design and planning of buildings 
with utility suitable for use with the current social context. Which is based on the study 
of Pattani Malay vernacular architectural style including related arts and architecture 

 
 

 

 
 



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้วิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก็ด้วยความกรุณา ความช่วยเหลือ และการ
สนับสนุนจากบุคคลท่านต่างๆ แก่ผู้วิจัยตลอดกระบวนการศึกษานี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้ ค าปรึกษา
ค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนแง่คิดและก าลังใจแก่ผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จนส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ .ดร . โชติมา จตุรวงค์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์  และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์  ที่กรุณาสละเวลาในการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ และครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้วิจัย
ในทุกๆ เรื่อง 

ขอขอบพระคุณ ผศ ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ ที่กรุณาติดตามและให้ค าปรึกษา 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ และให้ความ

เมตตาช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ตะวัน วีระกุล และอาจารย์สิริเดช วังกรานต์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าต่างๆ 
ขอขอบคุณ พ่ีเจน พ่ีพัฒน์ ไผ่ น้องหยก น้องฝน น้องลูกหิน และน้องโอ๊ต ในน้ าใจช่วยเหลือ 
ขอขอบคุณ พ่ีหลีด พ่ีอาร์ต อ.ต้อม และชิน เพ่ือนร่วมเรียนในทุกๆ เรื่อง 
ขอขอบคุณ เพ่ือนร่วมงานที่ให้ก าลังใจในการศึกษา 
ขอบคุณ “แม่” ที่คอยเป็นก าลังใจในการใช้ชีวิตของ “ลูก” เสมอ 
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งที่ได้กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง ทั้งที่เคยให้ความรู้ ประ

สิทธิประสาทวิชา และกรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จและสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

  
  

กรรณ  สุวรรณโน 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 

สารบัญรูปภาพ .................................................................................................................................. ฎ 

บทที่ 1 ............................................................................................................................................ 17 

บทน า .............................................................................................................................................. 17 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ ..................................................................................................... 17 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ .................................................................................................... 18 

1.3 ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................................ 18 

1.4 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีด าเนินงาน ..................................................................................... 18 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................... 19 

บทที่ 2 ............................................................................................................................................ 20 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อกระบวนการออกแบบ .......................................................................................... 20 

หมวดที่ 2.1 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีลักษณะจารีต .................................................... 20 

2.1.1 อาณาบริเวณในบริบททางสถาปัตยกรรมปัตตานี ....................................................... 21 

2.1.2 เรือน .......................................................................................................................... 22 

2.1.3 กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมมลายูชายฝั่งตะวันออกตอนเหนือแบบจารีตในอาคาร
สาธารณะ .................................................................................................................. 39 

2.1.4 องค์ประกอบที่ส าคัญในสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานี .................................................. 55 

        



  ซ 

หมวดที่ 2.2 ประวัติศาสตร์ปัตตานี ............................................................................................. 66 

2.2.1 ยุคอาณาจักรลังกาสุกะ .............................................................................................. 68 

2.2.2 ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม ................................................................................... 75 

2.2.3 ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ ....................................................................................................... 91 

2.2.4 ยุค 7 หัวเมือง ............................................................................................................ 94 

หมวดที่ 2.3 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีปัตตานี ..................................................................... 123 

2.3.1 ความส าคัญของวัฒนธรรมมลายูปัตตานี .................................................................. 125 

2.3.2 รากเหง้าทางวัฒนธรรมมลายูปัตตานี ....................................................................... 129 

2.3.3 ความหมายของวัฒนธรรม ....................................................................................... 132 

2.3.4 วัฒนธรรมด้านต่างๆ ของปัตตานีที่น ามาจัดแสดงภายในโครงการ............................ 136 

2.3.5 วัฒนธรรมปัตตานีสาขามนุษย์ศาสตร์ ....................................................................... 137 

2.3.6 วัฒนธรรมปัตตานีสาขาศิลปะ .................................................................................. 155 

2.3.7 วัฒนธรรมปัตตานีสาขาช่างฝีมือ .............................................................................. 173 

2.3.8 วัฒนธรรมปัตตานีสาขาคหกรรมศิลป์....................................................................... 191 

2.3.9 วัฒนธรรมปัตตานีสาขากีฬาและนันทนาการ ........................................................... 198 

บทที่ 3 .......................................................................................................................................... 211 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ............................................................................. 211 

3.1 ผู้ใช้งานโครงการ ................................................................................................................ 211 

3.2 จ านวนผู้ใช้งานอาคาร ........................................................................................................ 212 

3.3 ส่วนประกอบโครงการ ........................................................................................................ 213 

3.4 การคิดพ้ืนที่ในส่วนจัดแสดงย่อย 1 ส่วน ............................................................................. 215 

3.5 การคิดพ้ืนที่ในส่วนนิทรรศการถาวรส่วนประวัติศาสตร์ ...................................................... 215 

3.6 การคิดพ้ืนที่ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรส่วนวัฒนธรรม .............................................. 217 

3.7 สรุปพื้นท่ีใช้สอยในโครงการ ............................................................................................... 220 

 



  ฌ 

3.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบโครงการ ........................................................ 222 

3.9 การเลือกที่ตั้งโครงการ ....................................................................................................... 223 

3.10 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ............................................................................................... 228 

บทที่ 4 .......................................................................................................................................... 232 

การวางผังและการออกแบบสถาปัตยกรรม .................................................................................... 232 

4.1 แนวความคิดในการออกแบบ ............................................................................................. 232 

4.2 แบบร่างทางเลือก ............................................................................................................... 233 

4.3 ผลงานการออกแบบขั้นสุดท้าย .......................................................................................... 234 

บทที่ 5 .......................................................................................................................................... 246 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ ............................................................................................................... 246 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 247 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 251 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นท่ีใช้สอยในโครงการ ....................................................................................... 222 

ตารางที่ 2 การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการโดยการให้คะแนนปัจจัยต่างๆ .............................................. 227

        



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 กลุ่มสถาปัตยกรรมมลายูในภูมิภาคต่างๆในการศึกษาของ Tengku Anis ......................... 22 

ภาพที่ 2 แม่เรือน 6 เสา .................................................................................................................. 24 

ภาพที่ 3 แม่เรือน 12 เสา ................................................................................................................ 24 

ภาพที่ 4 การขยายแม่เรือนทางยาว ................................................................................................. 25 

ภาพที่ 5 ระเบียงระดับแม่เรือน ....................................................................................................... 26 

ภาพที่ 6 แม่เรือนชักระเบียง ............................................................................................................ 27 

ภาพที่ 7 เรือนขยาย ........................................................................................................................ 27 

ภาพที่ 8 การต่อเรือนแบบชิดชน ..................................................................................................... 28 

ภาพที่ 9 การต่อเรือนแฝด ............................................................................................................... 29 

ภาพที่ 10 การต่อเรือนแบบคั่นด้วยชาน .......................................................................................... 29 

ภาพที่ 11 การต่อเรือนขวาง ............................................................................................................ 30 

ภาพที่ 12 การต่อมุขลด .................................................................................................................. 30 

ภาพที่ 13 โครงสร้างเรือนมลายูแบบจารีต ...................................................................................... 31 

ภาพที่ 14 บาทเสา .......................................................................................................................... 32 

ภาพที่ 15 พรึง ................................................................................................................................ 32 

ภาพที่ 16 เสาสั้น ............................................................................................................................ 33 

ภาพที่ 17 โครงสร้างหลังคา ............................................................................................................ 34 

ภาพที่ 18 เรือนพระยายะลา ........................................................................................................... 35 

ภาพที่ 19 เรือนธิดาตนกูมูฮัมหมัดวังจะบังติกอ ............................................................................... 35 

ภาพที่ 20 เรือนเก่าในเขตนราธิวาส ................................................................................................. 36 

ภาพที่ 21 เรือนเก่าในต าบลบางปู ................................................................................................... 36 

        



  ฏ 

ภาพที่ 22 เรือนเก่าในเขตปูเลาบือซาร์ ............................................................................................ 37 

ภาพที่ 23 เรือนเก่าในโกตาบาห์รู .................................................................................................... 37 

ภาพที่ 24 เรือนตนกูบงสู ................................................................................................................. 37 

ภาพที่ 25 เรือนเติงกูนิก์ .................................................................................................................. 38 

ภาพที่ 26 เรือนเก่าในพิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู .................................................................................... 38 

ภาพที่ 27 มัสยิดอาโห ..................................................................................................................... 41 

ภาพที่ 28 มัสยิดอาโห ..................................................................................................................... 41 

ภาพที่ 29 มัสยิดอาโห ..................................................................................................................... 41 

ภาพที่ 30 มัสยิดอาโห ..................................................................................................................... 42 

ภาพที่ 31 มัสยิดอาโห ..................................................................................................................... 42 

ภาพที่ 32 มัสยิดอาโห ..................................................................................................................... 42 

ภาพที่ 33 มัสยิดตะโละมาเนาะ ....................................................................................................... 44 

ภาพที่ 34 มัสยิดตะโละมาเนาะ ....................................................................................................... 45 

ภาพที่ 35 มัสยิดตะโละมาเนาะ ....................................................................................................... 45 

ภาพที่ 36 มัสยิดก าปงเลาต์ ............................................................................................................. 47 

ภาพที่ 37 มัสยิดก าปงเลาต์ ............................................................................................................. 47 

ภาพที่ 38 มัสยิดก าปงเลาต์ ............................................................................................................. 48 

ภาพที่ 39 มัสยิดก าปงเลาต์ ............................................................................................................. 48 

ภาพที่ 40 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 49 

ภาพที่ 41 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 50 

ภาพที่ 42 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 50 

ภาพที่ 43 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 51 

ภาพที่ 44 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 51 

ภาพที่ 45 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 52 

 



  ฐ 

ภาพที่ 46 มัสยิดลังงาร์ .................................................................................................................... 52 

ภาพที่ 47 มัสยิดก าปงตวน .............................................................................................................. 54 

ภาพที่ 48 มัสยิดก าปงตวน .............................................................................................................. 54 

ภาพที่ 49มัสยิดก าปงตวน ............................................................................................................... 55 

ภาพที่ 50 ประตูรั้ววังยะหริ่งเดิมในปัตตานี ..................................................................................... 55 

ภาพที่ 51 ประตูใหญ่พระราชวังบาลัยบือซาร์ ในรัฐกลันตัน ............................................................ 56 

ภาพที่ 52 ประตูใหญ่มัสยิดหลวงกลันตัน ........................................................................................ 56 

ภาพที่ 53 ซุ้มประตูเรือน ................................................................................................................. 57 

ภาพที่ 54 ซุ้มประตูเรือน ................................................................................................................. 57 

ภาพที่ 55 เรือนข้าว ........................................................................................................................ 58 

ภาพที่ 56 เรือนข้าว ........................................................................................................................ 58 

ภาพที่ 57 ศาลาริมทางในโกตาบาห์รู รัฐกลันตัน ............................................................................. 59 

ภาพที่ 58 บาทเสา .......................................................................................................................... 60 

ภาพที่ 59 บันไดในเรือนเก่าปัตตานี ................................................................................................ 60 

ภาพที่ 60 บันไดในเรือนเก่าปัตตานี ................................................................................................ 61 

ภาพที่ 61 ลักษณะฝาที่พบมากในปัตตานี ....................................................................................... 62 

ภาพที่ 62 ลักษณะฝาที่พบมากในกลันตัน ....................................................................................... 62 

ภาพที่ 63 ลักษณะฝาที่พบมากในตรังกานู ...................................................................................... 63 

ภาพที่ 64 เสาดั้ง ............................................................................................................................. 64 

ภาพที่ 65 ค้างคาว .......................................................................................................................... 64 

ภาพที่ 66 ปั้นลมอาคารในพระราชวังบาลัยบือซาร์ในรัฐกลันตัน ..................................................... 65 

ภาพที่ 67 ปูนปั้นปลายสันตะเข้....................................................................................................... 66 

ภาพที่ 68 เมืองโบราณยะรัง .......................................................................................................... 141 

ภาพที่ 69 Hikayat Patani ........................................................................................................... 145 

 



  ฑ 

ภาพที่ 70 ประเพณีแห่นก ............................................................................................................. 147 

ภาพที่ 71 ประเพณีชักพระโคกโพธิ์ ............................................................................................... 148 

ภาพที่ 72 ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว .................................................................................... 150 

ภาพที่ 73 เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟาฏอนี ......................................................................... 151 

ภาพที่ 74 พนมเทียน .................................................................................................................... 153 

ภาพที่ 75 ขาเดร์ แวเด็ง ................................................................................................................ 155 

ภาพที่ 76 รองเง็ง .......................................................................................................................... 163 

ภาพที่ 77 มะโย่ง ........................................................................................................................... 166 

ภาพที่ 78 ลิเกฮูลู .......................................................................................................................... 169 

ภาพที่ 79 วายังกูเละ ..................................................................................................................... 173 

ภาพที่ 80 ผ้าจวนตานี ................................................................................................................... 178 

ภาพที่ 81 เครื่องแต่งกายชาวมลายู ............................................................................................... 183 

ภาพที่ 82 เครื่องทองเหลืองปัตตานี .............................................................................................. 185 

ภาพที่ 83 เรือกอและจ าลอง ......................................................................................................... 186 

ภาพที่ 84 บุหงาซีเระ .................................................................................................................... 189 

ภาพที่ 85 บุหงามัส ....................................................................................................................... 191 

ภาพที่ 86 การท านาเกลือปัตตานี .................................................................................................. 194 

ภาพที่ 87 อาหารและขนมมลายูปัตตานี ....................................................................................... 197 

ภาพที่ 88 ซีละ .............................................................................................................................. 200 

ภาพที่ 89 ว่าววงเดือน................................................................................................................... 201 

ภาพที่ 90 นกเขาชวา .................................................................................................................... 204 

ภาพที่ 91 นกกรงหัวจุก ................................................................................................................. 206 

ภาพที่ 92 กริชสกุลช่างปัตตานี ..................................................................................................... 210 

ภาพที่ 93 ภาพแสดงแผนผังองค์กร ............................................................................................... 212 

 



  ฒ 

ภาพที่ 94 ภาพแสดงแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของโครงการ ............................... 223 

ภาพที่ 95 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทั้ง 3 ทางเลือก ............................................................... 224 

ภาพที่ 96 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทางเลือกท่ี 1 .................................................................. 224 

ภาพที่ 97 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทางเลือกท่ี 2 .................................................................. 225 

ภาพที่ 98 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทางเลือกท่ี 3 .................................................................. 226 

ภาพที่ 99 สภาพแวดล้อมที่ตั้งโครงการ ......................................................................................... 228 

ภาพที่ 100 สภาพที่ตั้งโครงการเมื่อมองจากทิศใต้ ......................................................................... 229 

ภาพที่ 101 สภาพที่ตั้งโครงการเมื่อมองจากทิศใต้ (ทางหลวงแผ่นดินสาย 42) .............................. 229 

ภาพที่ 102 สภาพที่ตั้งโครงการเมื่อมองจากทิศตะวันตก(ถนนรามโกมุท) ...................................... 229 

ภาพที่ 103 การเข้าถึงท่ีตั้งโครงการ .............................................................................................. 230 

ภาพที่ 104 แสดงทิศทางแดดลมของที่ตั้งโครงการ ........................................................................ 230 

ภาพที่ 105 มุมมองส าคัญจากภายนอกที่ตั้งโครงการ .................................................................... 231 

ภาพที่ 106 ทางเลือก B ................................................................................................................ 233 

ภาพที่ 107ทางเลือก B .................................................................................................................. 233 

ภาพที่ 108 ผังพื้นชั้น 1 ................................................................................................................. 234 

ภาพที่ 109 ผังพื้นชั้น 2 ................................................................................................................. 234 

ภาพที่ 110 โซนต่างๆของกลุ่มผู้ใช้งาน .......................................................................................... 235 

ภาพที่ 111 เส้นทางสัญจรภายในโครงการของกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ .................................................. 235 

ภาพที่ 112 รูปด้านโครงการ ......................................................................................................... 236 

ภาพที่ 113 ทัศนียภาพในโครงการ ................................................................................................ 237 

ภาพที่ 114 ทัศนียภาพในโครงการ ................................................................................................ 237 

ภาพที่ 115 อาคารนิทรรศการส่วนประวัติศาสตร์.......................................................................... 238 

ภาพที่ 116 อาคารนิทรรศการส่วนประวัติศาสตร์.......................................................................... 238 

ภาพที่ 117 อาคารนิทรรศการส่วนวัฒนธรรม ............................................................................... 239 

 



  ณ 

ภาพที่ 118 อาคารนิทรรศการส่วนวัฒนธรรม ............................................................................... 239 

ภาพที่ 119 อาคารหอประชุม ........................................................................................................ 240 

ภาพที่ 120 อาคารหอประชุม ........................................................................................................ 240 

ภาพที่ 121 อาคารส านักงานและฝ่ายสนับสนุนส่วนจัดแสดง ........................................................ 241 

ภาพที่ 122 อาคารส านักงานและฝ่ายสนับสนุนส่วนจัดแสดง ........................................................ 241 

ภาพที่ 123 อาคารต้อนรับ ............................................................................................................ 242 

ภาพที่ 124 อาคารต้อนรับ ............................................................................................................ 242 

ภาพที่ 125 ร้านคา ........................................................................................................................ 243 

ภาพที่ 126 สุขา ............................................................................................................................ 243 

ภาพที่ 127 หุ่นจ าลองโครงการ ..................................................................................................... 244 

ภาพที่ 128 หุ่นจ าลองโครงการ ..................................................................................................... 244 

ภาพที่ 129 หุ่นจ าลองโครงการ ..................................................................................................... 245 

ภาพที่ 130 หุ่นจ าลองโครงการ ..................................................................................................... 245 

 



 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ปัตตานีในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของรัฐหรือเมืองที่ส าคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนคาบสมุทร
มลายู  ภูมิประเทศบริ เวณนี้มีปัจจัยเหมาะสมต่อการตั้ งถิ่นฐาน มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ต าแหน่งที่ตั้งอยู่บนแนวเส้นทางการค้านานาชาติทางทะเลระหว่างจีนและอินเดีย 
มีพัฒนาการเชิงสังคมจาก “เมืองโบราณ” จนกระทั่งกลายมาเป็น “รัฐ” ในฐานะเมืองท่าส าคัญแห่ง
หนึ่ง มีการเปิดรับเอาผู้คนและวัฒนธรรมจากภายนอก จนท าให้สภาพสังคมปัตตานีนั้นกลายเป็น
สังคมที่มีความมั่งคั่งและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัตตานีตั้งอยู่บนตอนล่างของคาบสมุทร
มลายูอันเป็นรอยต่อของการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญสองวัฒนธรรมส าคัญ  ได้แก่ 
วัฒนธรรมของชาวมลายูและวัฒนธรรมไทยของชาวสยามซึ่งจนก่อให้เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นอ่ืนๆของประเทศไทย  

ปัจจุบันความสนใจศึกษาทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมปัตตานีกระจายตัว
ออกไปในวงกว้าง หากแต่องค์ความรู้ในมิติทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมักอยู่
อย่างกระจัดกระจายตามแหล่งต่างๆ ทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหรือท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้โดยตรง จึงท าให้การศึกษาประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมปัตตานีหรือการเข้าถึงข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความไม่สะดวก ล าบาก
ต่อการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ จึงเห็นควรจัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ และองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวกลาง
ในการท างานเชิงศูนย์กลางจัดการแลกเปลี่ยนการจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อผู้สนใจได้อย่างสะดวก 
ถูกต้อง และกว้างขวาง  
 เช่นเดียวกัน “สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานี” นั้นเป็นผลผลิตจากพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า การน าเสนอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานีภายใต้หัวข้อ “โครงการ
ออกแบบศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” นั้นเห็นสมควรที่จะศึกษา
และรื้อฟ้ืนน าเอารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของปัตตานีน ามาใช้เป็นภาพ
สะท้อนความมีตัวตนทางประวัติศาสตร์และการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม นอกจากสถาปัตยกรรมเรือน
พักอาศัยแล้วยังปรากฏอาคารสาธารณะในรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีแบบจารีตที่ ที่
สามารถใช้เป็นต้นแบบศึกษาถึงรูปแบบและโครงสร้างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นปัตตานีได้ดี นอกจากนี้ยัง
ปรากฏสถาปัตยกรรมที่ร่วมลักษณะทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่รัฐ กลันตันและรัฐตรังกานูประเทศ
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มาเลเซีย ที่สามารถใช้ศึกษาเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีได้ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์และมิติทางวัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ค ว า ม มุ่ ง
หมายของการศึกษานี้ต้องการทดลองวางผังและออกแบบสถาปัตยกรรมในโครงการ “ศูนย์
ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” โดยการประยุกต์เอาเอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีมาใช้ในการออกแบบและการวางผังอาคารซึ่งมีอรรถประโยชน์
เหมาะสมต่อการใช้งานและสอดคล้องกับสภาพบริบทในสังคมปัจจุบัน โดยมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษา
ค้นคว้าถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีแบบจารีต ตลอดจนศิลปสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ศึกษารูปแบบ แนวความคิด สถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีแบบจารีตตลอดจนศิลปกรรมที่
เกี่ยวเนื่องในวัฒนธรรมมลายูคาบสมุทรตอนเหนือ (ปัตตานี กลันตัน และตรังกานู) 

2. เพ่ือทดลองออกแบบและวางผังสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยน ารูปแบบทางสถาปัตยกรรม
มลายูปัตตานีแบบจารีตมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอาคารสาธารณะที่มี
อรรถประโยชน์ใช้สอยสอดคล้องต่อกิจกรรมและสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานี 
2. ออกแบบและวางผังบริเวณของโครงการให้เหมาะสมกับกิจกรรมและพ้ืนที่ใช้สอย  
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในผังบริเวณ ได้แก่ หอประวัติศาสตร์ ห้องนิทรรศการ

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ห้องประชุมสัมมนา ห้องสมุด และส านักงาน ฯลฯ 
 
1.4 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีด าเนินงาน 

การศึกษาว่านี้ผู้ศึกษาแบ่งขั้นตอนการศึกษาและออกแบบไว้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร โดยศึกษาและก าหนดกรอบข้อมูลที่

จ าเป็นต่อกระบวนการออกแบบแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 
1.1 ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีแบบจารีตเพื่อน าไปสู่

การพัฒนารูปแบบเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผัง
โครงการ 

1.2 ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานีเพื่อน าไปสู่การก าหนดพื้นที่
จัดแสดงนิทรรศการรูปแบบต่างๆอันเป็นหัวใจหลักของโครงการ 
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1.3 ศึกษาและก าหนดรูปแบบของโครงการเพื่อน าไปสู่การหากิจกรรมและ
พ้ืนที่ใช้สอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการอันเป็นพื้นฐานในกระบวนการ
ออกแบบ 

2. เก็บข้อมูลภาคสนามศึกษาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ตั้งโครงการ การเลือกพ้ืน
ที่ตั้งโครงการ ตลอดจนปัจจัยทางสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อ
กระทบต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงการ  

3. กระบวนการออกแบบ 
3.1 ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบโครงการ 
3.2 ท าแบบร่างขั้นต้น 
3.3 การพัฒนาแบบและผลงานออกแบบขั้นสุดท้าย 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และเข้าใจ รูปแบบ องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีและ
มลายูคาบสมุทรตอนเหนือ 

2. ได้ศึกษารูปแบบและออกแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมลายูปัตตานีประยุกต์ ให้มีความ
เหมาะสมกับอาคารสาธารณะที่มีอรรถประโยชน์ใช้สอยสอดคล้องต่อกิจกรรมและสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 

3. เพ่ือกระตุ้นให้สังคมมีความเข้าใจประวัติศาสตร์และหวงแหนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมลายู
ปัตตานี ผ่านทางรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อกระบวนการออกแบบ 

 
 บทนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารที่จ าเป็นต่อกระบวนการออกแบบ
โครงการ “ศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ” ทั้ งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม การศึกษาประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของปัตตานี เพ่ือน าไปใช้ก าหนดเนื้อหาในส่วนนิทรรศการที่โครงการต้องการน าเสนอ 
ตลอดจนการศึกษาถึงรูปแบบขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การก าหนดพ้ืนที่ใช้งาน - พ้ืนที่ใช้สอยของ
โครงการและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ โดยแบ่งกรอบการศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นต่อกระบวนการ
ออกแบบออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 
 หมวด 2.1) ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีลักษณะจารีตเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนารูปแบบเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังโครงการ 
 หมวด 2.2) ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานีเพ่ือน าไปสู่การก าหนดพ้ืนที่จัด
แสดงนิทรรศการรูปแบบต่างๆอันเป็นหัวใจหลักของโครงการ 
 หมวด 2.3) ศึกษาและก าหนดรูปแบบของโครงการเพ่ือน าไปสู่การหากิจกรรมและพ้ืนที่ใช้
สอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
 
หมวดที่ 2.1 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมลายูปัตตานีลักษณะจารีต 
 เมื่อกล่าวถึงสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีนั้น มักจะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึง
เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจหมายรวมถึงอาคารทาง
ศาสนาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 2 อาคาร ได้แก่ มัสยิดอาโห ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
และมัสยิดวาดีอัลฮุสเซ็น ต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในมุมมองของผู้วิจัย
แล้วทัศนคตดิังกล่าวนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นความเข้าใจต่อสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีในระดับหนึ่ง ยัง
ขาดความเข้าใจถึงภาพรวมในวงกว้างและล าดับความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมในแต่ละประเภท 
กล่าวคืออาคารประเภทเรือนพักอาศัยที่รู้จักกันในนามของ “เรือนมลายูมุสลิมภาคใต้” นั้นเป็น
พัฒนาการชั้นหลังของ “เรือนแบบจารีต” ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภายนอก (Colonial) ตามพลวัฒทาง
สังคม ในขณะที่อาคารทางศาสนาดังกล่าวถึงในข้างต้นนั้นเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจารีตที่ไม่ใช่ 
“เรือน”  
 นอกจากสถาปัตยกรรมลักษณะจารีตซึ่งเป็นอาคารเครื่องสับ(เครื่องไม้)แล้ว ยังมีอาคาร
ทางศาสนาในลักษณะของเครื่องก่อ (ก่ออิฐถือปูน) อีก 2 อาคารในอาณาเขตบริบทสถาปัตยกรรม
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ปัตตานี ได้แก่ มัสยิดปินตูเกอรบังหรือมัสยิดกรือเซะ ต าบลตันหยงลุโละ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
และมัสยิดดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงในบทนี้เนื่องจาก
เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีในลักษณะจารีต 
 

2.1.1 อาณาบริเวณในบริบททางสถาปัตยกรรมปัตตานี 
 ในรายงานการศึกษา “การจ าแนกกลุ่มรูปแบบและลักษณะของสถาปัตยกรรมมลายู 
(มาเลย์) ผ่านองค์ประกอบสถาปัตยกรรม” ของคณะท างานซึ่งน าโดย Tengku Anis Qarihah 
Raja Abdul Kadir แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
อิสลามนานาชาติ มา เล เซี ย  ( Faculty Of Architecture And Environmental Design, 
International Islamic University, Malaysia) 1ได้จัดกลุ่มสถาปัตยกรรมมลายูในภูมิภาค
ต่างๆ ของแหลมมลายูและหมู่เกาะในอุษาคเนย์ไว้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้  1. กลุ่มปัตตานี กลันตัน 
และ ตรังกานู 2. กลุ่มเคดาห์ เปอร์เลีย ปาไซ และอาเจะห์ 3. กลุ่มเปรัค เซอลังงอร์ และสุ
มาตราเหนือ 4. กลุ่มมินังกาเบา หรือ ปาการูยง 5. กลุ่มริเยาและพาเล็มบัง 6. กลุ่มยะโฮร์ ริเยา 
และลิงงา 7. กลุ่มปาหัง ซัมบาส และปนตีอานัก 8. กลุ่มมากัซซาร์ บูลุงกัน และบูตง เป็นที่น่า
สังเกตว่ากลุ่มที่ 1 คือ ปัตตานี กลันตัน และตรังกานูนั้นเมื่อพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์ทั้ง
สามรัฐมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะปัตตานีและกลันตันในแง่ของกลุ่มชาติพันธ์มลายูปัตตานี
และกลันตันยิ่งใกล้ชิดกันมากโดยสังเกตุได้จากประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาพูด
ส าเนียงมลายูปัตตานีใช้กันโดยทั่วไปในพ้ืนที่ปัตตานี กลันตัน และบางส่วนของตรังกานู ซึ่งมี
ความแตกต่างกับส าเนียงมลายูกลางซึ่งใช้กันโดยทั่วไปในรัฐอ่ืนๆของมาเลเซีย บางรายงาน
การศึกษาเรียกกลุ่มนี้ว่า “มลายูชายฝั่งตะวันออกตอนเหนือ” 

                                           
1  
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ภาพที่ 1 กลุ่มสถาปัตยกรรมมลายูในภูมิภาคต่างๆในการศึกษาของ Tengku Anis 
ที่มา:  
 

 จากการศึกษาสามารถจ าแนกสถาปัตยกรรมแบบจารีตมลายูปัตตานีได้ออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ 1) เรือน และ 2) อาคารสาธารณะ 

 
2.1.2 เรือน 
 ท่ามกลางความหลากหลายนั้นรูปแบบที่นับว่าเก่าแก่และเป็นลักษณะพ้ืนฐานของเรือน
มลายูนั้นรู้จักกันในชื่อ “Rumah Bumbung Panjang” หรือ “เรือนหลังคายาว” เรือนหลังคา
ยาวนั้นมี “แม่เรือน” หรือรูปแบบโครงพ้ืนฐานของรือน 2 แบบคือ1) “Rumah Tieng Enam” 
(แม่เรือน 6 เสา) และ 2) “Rumah Tiang Dua Belas” (แม่เรือน 12 เสา) เป็นฉันทลักษณ์
ของเรือนมลายูจารีตแบบพ้ืนฐานที่เก่าแก่ที่สุดและธรรมดาที่สุดที่นิยมสร้างกันในรัฐกลันตัน 
และตรังกานู (รวมถึงปัตตานีด้วย:ผู้วิจัย) บนคาบสมุทรมลายูตอนเหนือ ฉันทลักษณ์และ
องค์ประกอบอาคารของเรือนหลังคายาวเหล่านี้แสดงออกถึงรูปแบบและลักษณะเฉพาะทาง
สถาปัตยกรรม โดยทั่วไปแล้วเรือนแบบจารีตในรัฐกลันตันและตรังกานูนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแม่
เรือน 12 เสา (Rumah Tiang Dua Belas)2 

                                           
2  
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 ฉันทลักษ์ทางรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนแบบจารีต มลายูชายฝั่งตะวันออกตอนเหนือ 
นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบทางกายภาพเชิงพ้ืนที่ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆเพ่ือใช้รองรับ
กิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ของเรือน เช่น พ้ืนที่รับรองแขก พ้ืนที่รับประทานอาหาร และ
พ้ืนที่ส าหรับนอน กิจกรรมเหล่านี้สัมพันธ์กับกายภาพเชิงพ้ืนที่อันเนื่องจากวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวมาลายู ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ใช้สอยเหล่านี้เป็นสิ่งหนด
ล าดับชั้นและการเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ในเรือน การสร้างพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่ใช้สอย (Space) 
ภายในเรือนนั้นเกิดจากการประกอบของเสาและโครงสร้างหลังคาจั่วทรงสูงซึ่งก่อให้เกิดพ้ืนที่
ใช้สอยภายใน เรียกรูปทรงพ้ืนฐานดังกล่าวว่า “Rumah Ibu” หรือ “แม่เรือน” ซึ่งมีระดับพ้ืน
สูงสุดและนับว่าถือเป็นพื้นที่หลักของเรือนด้วย  
 

 2.1.2.1 แม่เรือนพื้นฐาน 
 ฉันทลักษณ์ของ “แม่เรือน” แบบจารีตในงานสถาปัตยกรรมมลายูชายฝั่งตะวันออก
ตอนเหนือนั้นมีแบบแผนเฉพาะที่ถือก าหนดเป็นกฏเกณฑ์ในการ “ปรุงเรือน” แผน
ลักษณะดังกล่าวปรากฏเป็นร่องรอยของ “จารีต” ในการวางผังเรือนแม้กระทั่งในเรือนยุค
หลังที่รับอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาปรับเปลี่ยน “ลักษณะ” เรือนให้มีรูปแบบสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ โดยแม่เรือนพ้ืนฐานในลักษณะจารีตของสถาปัตยกรรมมลายูชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1) “Rumah Tieng Enam” หรือ “แม่เรือน 6 เสา” 
 ลักษณะรูปทรงของ “เรือน 6 เสา (จั่วเดี่ยว)” เป็นทั้งลักษณะของแม่เรือน 
“พ้ืนฐาน” และ “ลักษณะร่วม” ที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
นักวิชาการให้การยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปแบบดั้งเดิมของเรือนมลายู 
นอกจากนั้นอาจพบเห็น “Rumah Tieng Enam” หรือ “แม่เรือน 6 เสา” ตั้งอยู่
โดดๆ โดยไม่มีการชักระเบียงข้างหรือส่วนต่อเติมใดๆ ได้ทั่วไป เนื่องจากแม่เรือนจั่ว
เดี่ยวเป็นรูปแบบเรือนพ้ืนฐานเพียงพอต่อความต้องการใช้สอยส าหรับครอบครัว
ขนาดเล็ก “Rumah Tieng Enam” ยังสามารถต่อเติมระเบียงได้ทั้งสองข้างใน
ระดับพ้ืนเดียวกับแม่เรือนหรือพ้ืนลดระดับ 
 นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าเป็นลักษณะแม่เรือนที่นิยมและ
แพร่หลายมาจากถิ่นปัตตานีหรืออิทธิพลปัตตานี รูปแบบของผังและฉันทลักษณ์ของ
แม่เรือน 6 เสา (จั่วเดี่ยว) นั้นมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งนับว่าเป็นข้อดีที่รูปแบบ
ของแม่เรือนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในเรือนรุ่นหลังที่ต้องการความกระชับใน
เชิงผัง 
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ภาพที่ 2 แม่เรือน 6 เสา 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
  2) “Rumah Tieng Dua Belas” หรือ “เรือน 12 เสา” 

 “แม่เรือน 12 เสา” นั้นเป็นพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมที่ถูกต่อยอดจาก 
“แม่เรือน 6 เสา” โดยสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากความต้องการในการสร้างแม่เรือน
พร้อมกับระเบียง“Serembi” ในคราวเดียว โดย “Rumah Tieng Dua Belas” 
หรือ “เรือน 12 เสา” นั้นตัวแม่เรือนหลักประกอบด้วยพื้นที่ร่วมในเสารับจั่วประธาน
และถูกพ่วงด้วยระเบียงพะไลทั้งสองข้างในลักษณะสมมาตรกัน รวมถึงใช้พ้ืนร่วม
ระดับเดียวกันด้วย  
 “แม่เรือน 12 เสา” นั้นเป็นแบบแผนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าแม่เรือน 6 
เสา(จั่วเดี่ยว) นิยมมากในตรังกานูจนนับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือนแบบตรัง
กานู 
 

 
 

ภาพที่ 3 แม่เรือน 12 เสา 
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ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

 2.1.2.2 การขยายแม่เรือน  
 เป็นการก่อสร้างเรือนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายพ้ืนที่การใช้งาน ส าหรับรองรับครอบครัว
ขยายที่มีการเติบโตตามลักษณะวิถีชีวิตของชาวตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรูปแบบการขยาย
เรือน ดังนี้ 

  1) การขยายแม่เรือนทางยาว  
 ธรรมชาติของเรือนหลังคายาวนั้นการต่อขยายพ้ืนที่ใช้งานที่ง่ายและ
ตรงไปตรงมาที่สุดคือการต่อขยายทางยาว (ตามแนวสันหลังคา) กล่าวคือการเพ่ิม
จ านวนห้องต่อไปเรื่อยในทางยาวซึ่งการขยายเรือนตามทางยาวนี้สะท้อนคุณลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรมผ่าน “ชื่อเรียก” ประเภทของเรือนชนิดนี้ได้ดีนั่นคือ “Rumah 
Bumbung Panjang” หรือ “เรือนหลังคายาว”  

 

 
 

ภาพที่ 4 การขยายแม่เรือนทางยาว 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

  2) การขยายแม่เรือนทางข้าง  
 รูปทรงแม่เรื่อนจั่วเดี่ยวแบบพ้ืนฐานทั้ง “Rumah Tieng Enam” หรือ 
“เรือน 6 เสา” และ “Rumah Tieng Dua Belas” หรือ “เรือน 12 เสา” ยัง
สามารถต่อขยายพ้ืนที่ใช้สอยได้โดยการต่อระเบียงตามด้านยาวของเรือน แบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะคือ 

   2ก ระเบียงระดับแม่เรือน  
 ซึ่งถูกต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอยในระดับพื้นเดียวกันกับแม่เรือน(มักจะอยู่
ทางด้านในสุดของการเข้าถึงพ้ืนที่สอย) นักวิชาการให้ข้อสังเกตว่าพ้ืน
ระเบียงชนิดนี้ใช้โครงสร้างต่อเนื่องจากพ้ืนแม่เรือนจึงจ าเป็นต้องถูก
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ออกแบบและก่อสร้างมาพร้อมกับแม่เรือน ในเรือนสิบสองเสาไม่นิยมต่อ
ระเบียงในระดับเดียวกับแม่เรือนอีกเพราะหลังคาระเบียงจะลาดต่ า ไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 5 ระเบียงระดับแม่เรือน 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
   2ข ระเบียงลดระดับ  

 ซึ่งถูกต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอยในระดับพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับพ้ืนแม่เรือน
หลักโดยแม่เรือนชักระเบียงนั้นสามารถต่อระเบียงได้ระดับเดียวกับแม่เรือน
ได้ทั้งสองข้าง หรือลดระดับได้ทั้งสองข้าง แม้กระทั่งลดระดับเพียงด้านใด
ด้านหนึ่งไม่มีข้อก าหนดตายตัวขึ้นอยู่กับรูปแบบและการใช้สอยพ้ืนที่ ทั้งนี้
พ้ืนระเบียงที่เกิดจากการต่อเติมนั้นไม่เคยมีปรากฏว่าสูงกว่าแม่เรือน แต่ใน 
“เรือน 12 เสา” หรือ “Rumah Tieng Dua Belas” นั้นนิยมต่อระเบียง
แบบลดระดับเนื่องจากระดับชายคาที่ลาดต่ ามักจะเป็นปัญหาส าหรับการใช้
งาน การต่อเติมหรือต่อขยายในระดับเดียวกันมักเกิดขึ้นจากการต่อขยาย
อาคารหรือชานเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังสามารถขยายระเบียงไปตาม
ความยาวยาวได้จนตลอดความยาวแม่เรือนหลักเช่นกัน เราสามารถจ าแนก
รูปแบบของการต่อระเบียงออกได้เป็นโครงร่างอย่างง่ายได้ดังนี้คือ 1) 
“Rumah Tieng enam srembi” หรือ “เรือน 6 เสา” ชักระเบียง” และ 
2) “Rumah Tieng enam srembi” หรือ “เรือน 6 เสา ชักระเบียง” 
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ภาพที่ 6 แม่เรือนชักระเบียง 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 2.1.2.3 การต่อเรือนขยาย 

 นอกเหนือจากการเพ่ิมขยายพ้ืนที่ ใช้สอยโดยการเติมระเบียงจากแม่เรือน 
“ประธาน” หลักแล้ว ยังมีการยังมีการต่อขยายพ้ืนที่ใช้สอยออกไป โดยการ “ต่อเรือน
ขยาย” หรือ “เรือนรอง” ออกไปได้อีกในหลายลักษณะ ข้อได้เปรียบของโครงสร้างใน
เรือนแบบจารีตคือเรือนมีความยืดหยุ่นส าหรับการปรับเปลี่ยนต่อเติมอาคารได้ในภายหลัง
ตามความต้องการ โดยที่ส่วนต่อเติมใหม่นั้นสามารถติดตั้งได้โดยไม่รบกวนโครงสร้างเดิมที่
มีอยู่ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถรื้อถอนได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย ความแข็งแรงของ
อาคารนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าไม้และการยึดโดยการใช้สลักเดือยที่ซับซ้อน สลักเดือยนั้นท า
หน้าที่เป็นกุญแจส าคัญ เมื่อถอดสลักเดือยแล้วอาคารจะแยกออกจากกันอย่างได้อย่าง
ง่ายดาย ในหลายกรณีการย้ายเรือนนั้นท าได้โดยการรื้อชิ้นส่วนลงและน าไปประกอบใหม่
ได้ในสถานที่ที่ต้องการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 7 เรือนขยาย 
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ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

 รูปแบบความหลากหลายของหมู่เรือนขยายนั้นเกิดขึ้นจากการล าดับและจัดเรียงแม่
เรือนหลักกับเรือนขยายต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของเรือน ทั้งนี้วิถีชีวิตและธรรม
เนียมปฏิบัติ ตลอดจนค่านิยมในท้องถิ่นนั้นๆ ย่อมเป็นปัจจัยในการจัดวางรูปแบบของ
เ รื อนขย ายด้ ว ย  ลั กษณะการต่ อ เ รื อนขย ายที่ พบ ในกลุ่ ม วัฒนธ รรมมลายู
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

  1) การต่อขยายแบบเรือนขนาน  
 การต่อขยายแบบเรือนขนานนั้นเป็นการสร้างเรือนรองขึ้นมาในแนว
เดียวกับแม่เรือนหลักในลักษณะเรือนคู่ขนานโดยส้รางชิดกันหรือเว้นช่องเป็นชานก็
ย่อมได้ 

   1ก การต่อเรือนขนานแบบชิดชน (มีรางน้ า)  
 การต่อเรือนขนาดแบบชิดชนนี้ต่อมาได้รับการพัฒนาให้มีการ
เข้าถึงพ้ืนที่ภายในทางด้านหัวท้าย 

 

 
ภาพที่ 8 การต่อเรือนแบบชิดชน 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 9 การต่อเรือนแฝด 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
   1ข การต่อเรือนขนานแบบคั่นด้วยชาน  

 ในสมัยต่อมาความนิยมในการใช้ พ้ืนที่ที่ เรียกว่าชาน (Top 
Oenning) นั้นเสื่อมความนิยมลงไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก
แทบตลอดทั้งป ี
 

 
 

ภาพที่ 10 การต่อเรือนแบบคั่นด้วยชาน 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
  2) การต่อขยายแบบเรือนขวาง  

 การต่อขยายเรือนขวางนั้นนิยมใช้กับเรือนรองที่ต่อไปทางด้านหลังซึ่งมี
หน้าที่การใช้งาน เช่น ครัว หรือการขยายเรือนนอน เมื่อขยายไปในทิศทางที่ขวาง
กับแม่เรือนเกิดขึ้นเป็นเรือนขวางหลังแรกแล้ว ยังสามารถขยายเป็นเรือนขนานเป็น
เรือนขวางหลังที่ 2 , ที่3 ได้อีกตามความเหมาะสม 
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ภาพที่ 11 การต่อเรือนขวาง 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
3) การต่อแบบมุขลด  
 การต่อเรือนขยายแบบมุขลดนั้นไม่นิยมท ากันในเรือนพักอาศัยในกลุ่มของ
สถาปัตยกรรมมลายูตะวันออกเฉียงเหนือ หากแต่ยังมีปรากฏมุขลดในลักษณะนี้ใน
พ้ืนที่ปัตตานีคืออาคารมัสยิดอาวร์ ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

 
 

ภาพที่ 12 การต่อมุขลด 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 2.1.2.4 โครงสร้างเรือนมลายูปัตตานีแบบจารีต  

 เรือนมลายูแบบจารีตนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างเรือนรูปร่างสี่เหลี่ยมและระบบ
โครงหลังคารูปทรงสามเหลี่ยม การปรุงเรือนนั้นเน้นความส าคัญไปที่ความแข็งแรงทาง
โครงสร้าง ชิ้นส่วนของโครงสร้างต่างๆ นั้นท ามาจากไม้ถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้โดย
วิธีการเข้าไม้และการใช้สลักเดือย โครงสร้างส าคัญของเรือนนั้น ได้แก่ เสา คานพ้ืน คาน 
(ขื่อและอะเส)หลังคา ข้อเสียของระบบโครงสร้างของเรือนแบบจารีตคือการขาดโครงค้ า
ยันในแนวทแยง เมื่อโครงสร้างเคลื่อนที่ในกรณีท่ีมีถ่ายน้ าหนักไม่สม่ าเสมอหรือแม้กระทั่ง
การเข้าไม้และการยึดตรึงเดือยต่างๆ ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากช่างฝีมือไม่ช านาญอาจจะ
ท าให้โครงสร้างเสียก าลังซึ่งน ามาซึ่งความเสียหายต่อตัวอาคารได้ 
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ภาพที่ 13 โครงสร้างเรือนมลายูแบบจารีต 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 1) โครงสร้างเสาและฐานราก  

 ในวัฒนธรรมการสร้างเรือนมลายูปัตตานีนั้นเสาของเรือนนั้นมักจะวางอยู่
บนฐานรากหรือบาทเสาที่ท ามาจากไม้เนื้อแข็ง หิน หรือคอนกรีตหล่อ เพ่ือป้องกัน
เรือนจากการทรุดตัวจมลงในพ้ืนดิน น้ าหนักทั้งหมดของเรือนจะถูกถ่ายกดลงบน
บาทเสาท าให้เรือนนั้นมีความมั่นคงแทนการยึดตรึงใดๆ กับบาทเสา โดยปกติแล้ว
ระยะห่างระหว่างฐานรากของเสาอาคารหลักอย่างน้อย 2.70 เมตร บาทเสาที่ท ามา
จากไม้เนื้อแข็ง หิน หรือคอนกรีตหล่อนั้นยังช่วยป้องกันปลวดและป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดกับเสาได้จากการสัมผัสความชื้นโดยตรงจากพ้ืนดิน  
 เสาของเรือนนั้นมักจะท ามาจากไม้เนื้อแข็ง  เช่น ตะเคียนชันตาแมว 
(Cenkal) ซึ่งเนื้อไม้มีความแข็งแรงคงทนและหดตัวน้อยเหมาะส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารทั่วไป 
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ภาพที่ 14 บาทเสา 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 

2) โครงสร้างพื้น  
 ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างแบบจารีตคือ การใช้ “Bendul” หรือ “พรึง”
เป็นกรอบโครงสร้างหลักในระดับช่วงล่างในการบังคับรูปทรงของเรือนให้อยู่ในรูปผัง
สี่เหลี่ยมด้วยความมั่นคง ในโครงสร้างอาคารโบราณนั้นพรึงจึงมีขนาดที่ค่อนข้าง
ใหญ่ 

 

 
 

ภาพที่ 15 พรึง 
ที่มา: https://adoc.tips/lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-masjid-kg-pantai-

pah.html?fbclid=IwAR0_DajywPmbYd7B0WtwcDS52g7IjWdSQAja4EwYJWGAJqMkYI6xvR
YDl3c (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

https://adoc.tips/lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-masjid-kg-pantai-pah.html?fbclid=IwAR0_DajywPmbYd7B0WtwcDS52g7IjWdSQAja4EwYJWGAJqMkYI6xvRYDl3c
https://adoc.tips/lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-masjid-kg-pantai-pah.html?fbclid=IwAR0_DajywPmbYd7B0WtwcDS52g7IjWdSQAja4EwYJWGAJqMkYI6xvRYDl3c
https://adoc.tips/lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-masjid-kg-pantai-pah.html?fbclid=IwAR0_DajywPmbYd7B0WtwcDS52g7IjWdSQAja4EwYJWGAJqMkYI6xvRYDl3c
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 แต่ในโครงสร้างเบา (Light Timber Structure) ส าหรับเรือนแบบจารีตนั้น
ระยะระหว่างเสาโครงสร้างหลักในแม่เรือน (ตามยาวเรือน) ค่อนข้างกว้างเพ่ือให้มี
ขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ปัญหาที่ตามมาคือ “พ้ืน” ซึ่งรับน้ าหนัก
บรรทุกภายในเรือนนั้นมีการแอ่นตัวจากระยะพาดที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
“ช่าง” จึงได้มีการประยุกต์ลักษณะทางโครงสร้างพ้ืนโดยการเพ่ิมชิ้นส่วนที่เรียกว่า 
“รอดชุดที่ 2” ในทางยาวของเรือนมารองรับชุดรอดเดิมซึ่งได้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็น 
“ตง” เพ่ือรับพ้ืนกระดานที่ปูตามทางยาวของเรือน เพ่ือป้องกันการเสียก าลังจาก
ระยะพาดของรอดแนวใหม่จึงเกิดองค์ประกอบที่ตามมาคือ “เสาสั้น” ที่ช่วยถ่าย
น้ าหนักจากรอดตามความยาวเรือนผ่านสู่บาทเสาลงลงสู่พ้ืน 

 

 
 

ภาพที่ 16 เสาสั้น 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 

 นอกจากนั้นแล้ว “รอด” ชุดใหม่ก็กลายมาเป็นโครงสร้างหลักท่ีบังคับความ
แข็งแรงของช่วงล่างอาคารในแนวยาวของเรือนแทน “พรึง” เมื่อพรึงหมดหน้าที่ใน
การรักษาความแข็งแรงทางโครงสร้างแล้ว “พรึง” ในเรือนแบบจารีตนั้นจึงกลายมา
เป็นองค์ประกอบส าหรับงานสถาปัตยกรรมที่หน้าที่เพียงรับรองแนวฝาด้านนอกและ
เป็นชิ้นส่วนส าหรับเก็บความเรียบร้อยของขอบพื้นกระดานเท่านั้น 
 
3) โครงสร้างหลังคา  
 ในขณะที่โครงสร้างชุดรอดนั้นเป็นโครงสร้างหลักที่ใช้บังคับความแข็งแรง
ของอาคารในระดับพ้ืน “ขื่อ”และ “อะเส” ก็เป็นโครงสร้างส าคัญที่ช่วยบังคับโครง
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รูปของเรือนในระดับหลังคาให้มีความมั่นคง ขื่อและอะเสท าหน้าที่เป็นโครงสร้าง
พาดช่วงที่รับน้ าหนักทั้งหมดของหลังคาถ่ายลงสู่หัวเสา ขื่อและอะเสในเรือนอย่าง
จารีตนั้นมีลักษณะกว้างเหมือนขื่อเรือนไทยแต่มีความหนามากกว่า มีการเข้าไม้ ไขว้
กันสนิทและวางบนปลายเสาโดยมีเดือยของปลายเสาบังคับให้โครงสร้างหลักทั้งสอง
ตรึงอยู่ในต าแหน่ง 
 ในระดับโครงสร้างเพ่ือรับผืนหลังคานั้นคล้ายคลึงกับโครงสร้างเรือนไทย 
โดยมีการตั้งเสาดั้งบนขื่อและใช้แม่จันทันวางเป็นโครงแนวทแยงบากไขว้คร่อมรับ
ปลายดั้งเพ่ือรองรับอกไก่ที่เป็นโครงสร้างทางยาวอีกชั้น จากนั้นจึงวางแปลานและ
กลอนเพื่อรับแประแนวส าหรับการมุงหลังคา  
 โครงสร้างหลังคาแบบจารีตนั้นองค์ประกอบส าคัญที่แตกต่างจากเรือนสมัย
หลังนั้นคือ การใช้แปลานขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างพาดตามยาวเรือนเพ่ือรองรับ
กลอน แต่ในเรือนยุคหลังหรือเรือนสมัยใหม่นั้น ได้พัฒนาให้มีการใช้จันทันพรางวาง
เป็นช่วงๆ เพ่ือรับแประแนงเลย โครงสร้างระบบใหม่นี้มีความประหยัดวัสดุกว่า
ระบบจารีตมาก กล่าวคือไม่ต้องมี “แปลาน” และ “กลอน” ซึ่งประหยัดงบประมาณ
จากการก่อสร้างระบบหลังคาแบบจารีต องค์ประกอบทางโครงสร้างใหม่ที่ตามมาคือ 
“สะพานรองอะเส” ที่วิ่งตลอดความยาวหลังคาเพ่ือรับ “จันทันพราง” 

 

 
 

ภาพที่ 17 โครงสร้างหลังคา 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 

 2.1.2.5 ตัวอย่างเรือนพ้ืนถิ่นแบบจารีตมลายูชายฝั่งตะวันออกตอนเหนือ 
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  1) ในเขตปัตตานี 
   1ก เรือนเก่าพระยายะลา 
   1ข เรือนเก่าธิดาตนกูมูฮัมหมัดวังจะบังติกอ 
   1ค เรือนเก่าในเขตนราธิวาส 
   1ง เรือนเก่าในต าบลบางปู 
 

 
 

ภาพที่ 18 เรือนพระยายะลา 
ที่มา: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ

ภูมิปัญญา จังหวัดยะลา, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2544) 
 

 
 

ภาพที่ 19 เรือนธิดาตนกูมูฮัมหมัดวังจะบังติกอ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 20 เรือนเก่าในเขตนราธิวาส 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 

 
 

ภาพที่ 21 เรือนเก่าในต าบลบางปู 
ที่มา: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 

 
  2) ในเขตรัฐกลันตัน 
   2ก เรือนเก่าในเขตปูเลาบือซาร์ 
   2ข เรือนเก่าในโกตาบาห์รู 
   2ค เรือนเก่าตนกูบงสูมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย 
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ภาพที่ 22 เรือนเก่าในเขตปูเลาบือซาร์ 
ที่มา: http://pp-sk.blogspot.com/2015/02/rumah-bujang-siri-binaan-bersejarah.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 23 เรือนเก่าในโกตาบาห์รู 
ที่มา: http://decorativeelement.blogspot.com/2010/04/rumah-kelantan-vs-rumah-

terengganu.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
ภาพที่ 24 เรือนตนกูบงสู 

ที่มา: http://pp-sk.blogspot.com/2015/03/istana-kelantan-tersergam-sebalik-hutan.html 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

http://pp-sk.blogspot.com/2015/02/rumah-bujang-siri-binaan-bersejarah.html
http://decorativeelement.blogspot.com/2010/04/rumah-kelantan-vs-rumah-terengganu.html
http://decorativeelement.blogspot.com/2010/04/rumah-kelantan-vs-rumah-terengganu.html
http://pp-sk.blogspot.com/2015/03/istana-kelantan-tersergam-sebalik-hutan.html
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  3) ในเขตรัฐตรังกานู  
   3ก เรือนเติงกูนิก์ในปาดัง เนอการา 
   3ข เรือนเก่าในพิพิธภัณฑ์รัฐตรังกาน ู
 

 
 

ภาพที่ 25 เรือนเติงกูนิก์ 
ที่มา: https://dome.mit.edu/handle/1721.3/133610?show=full 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 26 เรือนเก่าในพิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู 
ที่มา: https://www.hmetro.com.my/node/182902 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
 
 

https://dome.mit.edu/handle/1721.3/133610?show=full
https://www.hmetro.com.my/node/182902
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2.1.3 กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมมลายูชายฝั่งตะวันออกตอนเหนือแบบจารีตในอาคาร
สาธารณะ 

 2.1.3.1 มัสยิดอาโห 
 ประวัติ : สุเหร่าอาวห์  หรือมัสยิดอาโห ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตันหยง ต าบลมะนังยง 
อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นสุเหร่าขนาดเล็กสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพ้ืนสูงประมาณ 
1 เมตร หลังคาทรงจั่ว 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ถือว่าเป็นมัสยิดรุ่นแรกของปัตตานีที่
มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดที่เหลืออยู่ในเวลานี้ ที่ตั้งของสุเหร่าอยู่ใกล้กับคลองตันหยง ซึ่งเป็นล าน้ า
สาขาของแม่น้ าปัตตานีสมัยลังกาสุกะ ที่ตั้งของมัสยิดเดิมอยู่ริมแม่น้ าซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนขนาดใหญ่ที่พ่อค้าวานิชเข้ามาแวะพักซื้อขายสินค้า เพราะสามารถเดินเรือจากอ่าว
ปัตตานีต่อไปถึงยาลอ (ยะลาในปัจจุบัน) และข้ามฝั่งไปถึงเปรักและเคดาห์ได้ ต่อมาล าน้ า
สาขาของแม่น้ าตันหยงที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าปัตตานีโบราณแถบบ้านกระโด บ้านกอล า และ
บ้านเมาะมาวีตื้นเขินลง เนื่องจากแม่น้ าเปลี่ยนทางเดิน ท าให้ศูนย์กลางความเจริญของ
ชุมชนแห่งนี้เปลี่ยนไป ปัจจุบันยังคงปรากฏร่องรอยความเก่าแก่ของชุมชนบ้านตันหยง
แห่งนี้ นอกจากจะท าหน้าที่เป็นท่าเรือมาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะแล้ว ยังเชื่อว่าเป็นที่ชุมนุม
ของพ่อค้าอิสลามชาวอาหรับและเปอร์เซีย จากดินแดนปาร์ซี (Parsi) หรือคาบสมุทร
อาหรับในสมัยโบราณ ในหนังสือ Hikayat Raja Langasuka ระบุว่าพ่อค้าชาวอาหรับ
และเปอร์เซียเหล่านี้นิยมแต่งงานกับชาวมลายูท้องถิ่นและพากันเดินทางไปค้าขายแถบจีน
และกัมพูชา แม้ว่าหลักฐานข้อมูลการเข้ารับศาสนาอิสลามครั้งแรกของชาวปัตตานียังขาด
ความชัดเจน แต่เชื่อว่าชาวปัตตานีเข้ารับอิสลามครั้งแรกตั้งแต่ประมาณคริสศักราช 1000 
และเป็นผู้น าไปเผยแพร่ในกลันตันราวคริสศักราช 1200 ขณะนั้นกษัตริย์ปัตตานียังนับถือ
ศาสนาพุทธ มีเมืองหลวงอยู่ที่โกตามหลิฆัย อีกราว 300 ปีต่อมา หลังจากย้ายเมืองหลวง
มาอยู่ที่กรือเซะ กษัตริย์จึงเปลี่ยนมาเข้ารับศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ศึกษาประวัติ
ศาสนาอิสลามที่ปัตตานีจึงเชื่อว่าสุเหร่าอาวห์สร้างขึ้นสมัยที่คนปัตตานีเข้ารับนับถือ
ศาสนาอิสลามในยุคแรก และถือว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของปัตตานี (Bougas, 1992) 
ที่เหลืออยู่ในเวลานี้ นอกจากนั้นที่หมู่บ้านนัดตันหยงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นที่ก าเนิดปอเนาะ
แห่งแรกของปัตตานีเช่นกัน 
 สุเหร่าอาวห์หลังเดิมที่อยู่ริมแม่น้ าตันหยงอาจมีอายุเก่าแก่ถึง 600 ปี เมื่อประสบ
ปัญหาตลิ่งถูกน้ ากัดเซาะ ถึงถูกย้ายมาในที่แห่งใหม่ที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน ผู้อาวุโสในชุมชน
เล่าให้ฟังว่า ไม่สามารถระบุอายุของสุเหร่าอาวห์ที่แน่นอน แต่อย่างน้อยมีอายุเก่าแก่ถึง 
600 ปี เนื่องจากสุเหร่าหลังนี้เดิมตั้งอยู่ใกล้ริมตลิ่งของคลองตันหยง แต่เมื่อมีปัญหาน้ าใน
แม่น้ ากัดเซาะจึงได้ช่วยกันหามมาวางในที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่
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ไม่มีการบันทึกไว้ จนถึงปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้าง 
หลังคา ฝาผนัง พ้ืนและเสา โดยเฉพาะเสานั้นได้เปลี่ยนมาใช้เสาปูนแทนเสาไม้ซึ่งได้ผุ
กร่อนไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะมีการซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็คงสภาพเดิมเอาไว้ 
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสร้างบันไดทางขึ้นด้วยคอนกรีต แทนบันไดไม้ที่ช ารุด และสร้าง
โรงเรียนตาดีกาส าหรับให้การศึกษาแก่เด็กๆ ในชุมชนติดกับสุเหร่าดังกล่าว แม้ว่าจะท าให้
ทัศนียภาพเดิมเสียไปบ้าง แต่ก็ได้พยายามสร้างให้กลมกลืนกับสภาพเดิมของสุเหร่า 
 คุณค่าของสุเหร่าแห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมพ้ืนเมืองของช่างท้องถิ่นปัตตานี เชื่อกัน
ว่าวิถีชีวิตและความเชื่อของศาสนาเดิมในชุมชน คือ ฮินดูและพุทธยังคงมีอิทธิพลอยู่มาก
ในขณะนั้น ดังนั้น รูปแบบศิลปกรรมและโครงสร้างของสุเหร่าจึงดูคล้ายกุฏิของวัดในพุทธ
ศาสนา โดยที่รูปแบบอิทธิพลของสถาปัตยกรรมอิสลามแบบตะวันออกกลางยังเข้ามาไม่
ถึง3 
 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : อาคารมัสยิดอาวร์นั้นเป็นอาคารก่อสร้างด้วยไม้
ตะเคียน โดยใช้การเข้าไม้ด้วยสลักเดือยตามกรรมวิธีอย่างโบราณ เป็นอาคารชั้นเดียวยก
ใต้ถุนสูงประมาณ 1 เมตร เสาทุกต้นตั้งอยู่บนบาทเสาปูน ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคาร
ทรงสี่เหลียมผืนผ้าแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นเรือนประธานลักษณะเรือนมลายู
จารีตแบบแม่เรือนจั่วร่วมปีกนกความยาว 4 ช่วงเสา หลังคาทรงจั่ว 3 ชั้นแบ่งออกเป็นจั่ว
ในประธาน หลังคาปีกนก และหลังคายื่นกันสาดด้วยโครงสร้างเต้าจากเสาร่วมนอก แนว
เสาระหว่างห้องไม่มีเสาร่วมในแต่ใช้วิธีพาดขื่อไขว้เพ่ือรับเสาดั้งโครงสร้างหลังคาระดับปี
กนก ผนังหุ้มฝาปะกนโดยรอบตลอดแนวไม่ท าช่องคอสองและร่องตีนช้าง ฝาปะกนแต่ละ
ห้องเสาเจาะช่องเปิดหน้าต่างระดับพ้ืน ฝาปะกนด้านหุ้มกลองห้องตรงกลางเจาะช่อง
ประตูส าหรับเข้าออก พ้ืนใช้ไม้ตะเคียนรองรับด้วยโครงสร้างรอดซึ่งวางบนเสาสั้น ส่วนที่
สองเป็นส่วนน าสวด ลักษณะเป็นส่วนยื่นอาคารท านองมุขลดเหลือความกว้างมุขเพียง
แนวเสาร่วมในของแม่เรือนประธานความยาว 3 ห้องเสา แบ่งออกเป็น 2 ห้องเสาใหญ่
และ 1 ห้องเสาเล็ก หลังคาทรงจั่ว2ชั้น แบ่งออกเป็นจั่วประธานและหลังคายื่นกันสาด
ด้วยโครงสร้างเต้าจากเสา ผนังหุ้มฝาปะกนทั้งสามด้าน เดิมเว้นช่องจั่วโล่งไม่ท าแผงหน้า
บัน อาศัยหลังคาปีกนกไขรากันฝนสาดแทนแผงหน้าบัน 

 

                                           
3  



  41 

 
 

ภาพที่ 27 มัสยิดอาโห 
ที่มา: https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 28 มัสยิดอาโห 
ที่มา: https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 29 มัสยิดอาโห 
ที่มา: https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563) 

https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808
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ภาพที่ 30 มัสยิดอาโห 
ที่มา: https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 31 มัสยิดอาโห 
ที่มา: https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
  

 
 

ภาพที่ 32 มัสยิดอาโห 
ที่มา: https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
 

https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_43_1_2808
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2.1.3.2 มัสยิดตะโละมาเนาะ 
 ประวัติ : มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิดวาดีลฮูเซ็น เป็นศาสนสถานในศาสนา
อิสลามแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านตะโละมาเนาะ ต าบลลุโบะสาวอ อ าเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส บริเวณเชิงเขาบูโด มัสยิดแห่งนี้สร้างด้วยเครื่องไม้ดั้งเดิมที่มีความงดงามและ
เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมลายู ภายในเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเขียนด้วย
ลายมือของวันฮุซเซน อัซซานาวี อิหม่ามคนแรกของมัสยิด และยังเป็นมัสยิ ดที่มี
สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างมลายู ไทย และจีน 
 ชื่อมัสยิดตะโละมาเนาะ มาจากค ามลายูว่า "ตะโละ" แปลว่าอ่าว กับค าว่า "มาเนาะ" 
ซึ่งเป็นชื่อพรรณไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่ง มีมากริมล าธารใกล้มัสยิด จึงมีความหมายว่า "บริเวณ
ที่มีต้นมาเนาะ" แต่บางแห่งก็ว่า "มาเนาะ" เป็นค ามลายูเก่า แปลว่านกหรือไก่ก็มี 
 ที่ตั้งของหมู่บ้านตะโละมาเนาะในอดีตเป็นป่าสมบูรณ์ ต่อมาวันฮุซเซน อัซซานาวี 
นักการศาสนาอิสลามจากหมู่บ้านสะนอ (ปัจจุบันคืออ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี) และ
ภรรยาคืออุมมีกัลซุม หญิงชาวบ้านม่วงหวาน (ปัจจุบันคืออ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี) 
พร้อมผู้ติดตามจ านวนหนึ่งหนีภัยสงครามระหว่างสยามและปัตตานี บางแห่งก็ว่าโยกย้าย
ถิ่นฐานจากค าสั่งของเจ้าเมืองสลินดงบายู (เมืองสายบุรี) ไปตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณเชิงเขาบู
โด 
 กล่าวกันว่าวันฮุซเซนเป็นนักการศาสนาที่ยอดเยี่ยม สามารถท่องจ าพระคัมภีร์อัลกุ
รอานได้อย่างลึกซึ้งทั้งเล่ม รวมทั้งผลิตนักปราชญ์ทางศาสนาได้จ านวนมาก มีด าริให้สร้าง
มัสยิดส าหรับปฏิบัติศาสนกิจ จึงสร้างมัสยิดจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือไม้ตะเคียน ซึ่งมี
มากในป่าบูโด และใช้เครื่องมือท้องถิ่น โดยมีหะยีซายฮู ครูสอนศาสนาเป็นผู้ก่อสร้าง และ
แซมะเป็นนายช่าง4 
 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : อาคารมัสยิดตะโละมาเนาะนั้นเป็นอาคารก่อสร้างด้วย
ไม้ตะเคียนทั้งหลัง โดยใช้การเข้าไม้ด้วยสลักเดือยตามกรรมวิธีอย่างโบราณ เป็นอาคารชั้น
เดียวยกใต้ถุนสูงประมาณ 1.50 เมตร บนเสาไม้ 26 ต้น เสาทุกต้นตั้งอยู่บนบาทเสาปูน 
สันนิษฐานว่าอาคารมัสยิดตะโละมาเนาะในปัจจุบันนี้ถูกกต่อเติมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 - 3 
ครั้ง 
 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลียมผืนผ้าแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็น
เรือนประธานความยาว 4 ช่วงเสามีขนาด 14.20 X 6.30 เมตร ลักษณะทรงโรง กล่าวคือ
มีหลังคาลักษณะเหมือนหลังคาปั้นหยาโดยรอบ หลังคาแบ่งออกเป็นสองชั้น ชั้นบนทรง

                                           
4  
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จั่วยกคอสองสูงระหว่างชั้น ท าบัวหงายปิดตลอดโดยรอบช่องคอสอง ชั้นล่างเป็นหลังคาปี
กนกพาดยื่นเป็นกันสาดรองรับปลายหลังคาด้วยโครงสร้างเต้าจากเสาร่วมนอก แนวเสา
ระหว่างห้องไม่มีเสาร่วมในแต่ใช้วิธีพาดขื่อไขว้เพ่ือรับเสาดั้งโครงสร้างหลังคาระดับปีกนก
เช่นเดียวกับมัสยิดอาวร์ ผนังหุ้มฝาปะกนโดยรอบตลอดแนว ฝาปะกนแต่ละห้องเสาท า
ร่องตีนช้างและช่องคอสองด้านบนฉลุลายพรรณพฤกษาหรือลายเลขาคณิตตลอดแนว 
ด้านยาวเจาะช่องเปิดหน้าต่างทุกช่อง ฝาปะกนด้านหุ้มกลองห้องตรงกลางเจาะช่องประตู
ส าหรับเข้าออก ชุดฝาปะกนมีความสูงเพียงระดับเต้า เว้นช่องว่างระหว่างปลายฝาปะกน
ถึงท้องอะเส พ้ืนใช้ไม้ตะเคียนรองรับด้วยโครงสร้างรอดซึ่งวางบนเสาสั้น ส่วนที่สองเป็น
ส่วนน าสวดมีขนาด 4.60 X 5.60 เมตร ลักษณะเป็นส่วนยื่นอาคารท านองมุขลด หลังคา
ทรงจั่วมะนิลา 2 ชั้น แบ่งออกเป็นจั่วประธานและหลังคาปีกนกพาดยื่นเป็นกันสาดรองรับ
ปลายหลังคาด้วยโครงสร้างเต้าจากเสา ผนังหุ้มฝาปะกนทั้งสามด้าน เว้นช่องจั่วโล่งไม่ท า
แผงหน้าบัน อาศัยหลังคาปีกนกไขรากันฝนสาดแทนแผงหน้าบัน บริเวณที่เป็นไขราจั่ว
ซ้อนเรือนเล็กๆ อีกชั้นใช้เป็นหออะซานประกาศเรียกศาสนิกเมื่อถึงเวลาละหมาด 
ลักษณะหอผังทรงสี่เหลียมจัตุรัสหลังปั้นหยายอดประดับปูนปั้นลายเถาปลายตะเฆ่สัน
ลักษณะละม้ายเก๋งจีน จึงเป็นที่มาของแนวความคิดที่ว่าเป็นอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม
จีน 
 

 
 

ภาพที่ 33 มัสยิดตะโละมาเนาะ 
ที่มา: http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2?fbclid=IwAR1HXrO1WjZT-

NW4PFyI4pfBXfdk-X_36sLclJnuu70h16wQ-88PCgK0Kic  
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

 

http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2?fbclid=IwAR1HXrO1WjZT-NW4PFyI4pfBXfdk-X_36sLclJnuu70h16wQ-88PCgK0Kic
http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2?fbclid=IwAR1HXrO1WjZT-NW4PFyI4pfBXfdk-X_36sLclJnuu70h16wQ-88PCgK0Kic
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ภาพที่ 34 มัสยิดตะโละมาเนาะ 
ที่มา: http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2?fbclid=IwAR1HXrO1WjZT-

NW4PFyI4pfBXfdk-X_36sLclJnuu70h16wQ-88PCgK0Kic  
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

 

 
 

ภาพที่ 35 มัสยิดตะโละมาเนาะ 
ที่มา: http://www.geocities.ws/isaid04652/Fulltext007.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
2.1.3.3 มัสยิดก าปงเลาต์ 
 ประวัติ: มัสยิดก าปงเลาต์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านก าปงนีลัมปุรี เมืองโกตาบาห์รูในรัฐกลัน
ตัน มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนกัวลาไกรตรงข้ามกับสถาบันการศึกษาอิสลามแห่ง
มหาวิทยาลัยมาลายา 
 ตามเรื่องราวมุขปาฐะกล่าวกันว่าเมื่อหลายศตวรรษก่อนได้มีนักการศาสนาแล่นเรือ
ไปทั่วหมู่เกาะมลายูเพ่ือเผยแพร่ศาสนาอิสลามในช่วงปี ค.ศ.1730 กลุ่มนักเผยแผ่ศาสนา
เดินทางผ่านชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายูจากปัตตานีในภาคใต้ของประเทศไทย

http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2?fbclid=IwAR1HXrO1WjZT-NW4PFyI4pfBXfdk-X_36sLclJnuu70h16wQ-88PCgK0Kic
http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/travel/detail/2?fbclid=IwAR1HXrO1WjZT-NW4PFyI4pfBXfdk-X_36sLclJnuu70h16wQ-88PCgK0Kic
http://www.geocities.ws/isaid04652/Fulltext007.html
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ไปยังชวาในอินโดนีเซีย น่าเสียดายที่เรือของพวกเขารั่วและมีปัญหา นักเผยแผ่ศาสนาได้
ตั้งสัจจาธิษฐานว่าถ้าพวกเขาได้เข้าฝั่งอย่างปลอดภัยพวกเขาจะสร้างมัสยิดทันทีเพ่ือร าลึก
ถึงเหตุการณ์ ค าอธิษฐานของพวกเขาได้รับการตอบรับจากพระเจ้า ในที่สุดนักเผยแผ่
ศาสนาได้ข้ึนฝั่งที่บ้านก าปงเลาต์ ต าบลตุมปัต รัฐกลันตันนั้นเอง 
 อาคารมัสยิดเดิมนั้นเป็นอาคารโถงมีเพียงเสาที่รองรับหลังคาสามชั้นที่มุงด้วยใบจาก 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 400 ตารางฟุต ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 19 มัสยิดแห่งนี้
กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส าคัญและได้ขยายมัสยิดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นประกอบด้วย
ส่วนประกอบพิธีทางศาสนา มุขระเบียง รวมถึงหอคอยไว้ประกาศเชิญชวนละหมาด เสา
ทั้งหมด 20 ต้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการต่อเติมนี้ การก่อสร้างกรรมวิธีโบราณโดยการ
เข้าลิ้นและใช้สลักเดือยที่เป็นเอกลักษณ์ หลังคาตับจากถูกมุงแทนที่ด้วยกระเบื้องดินเผา 
 มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นบนริมฝั่งของแม่น้ ากลันตันและมักถูกน้ าท่วมฉับพลันเหมือนเช่น
เหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1926 หรือที่เรียกว่า “บาฮ์ อายร์ เมอระห์” ซึ่งท าลายโครงสร้างฐาน 
หลังจากนั้นถูกน้ าท่วมครั้งใหญ่อีกครั้งในปี ค.ศ.1966  ซึ่งพัดพาเอาชิ้นส่วนของมัสยิด 
สมาคมประวัติศาสตร์มาเลเซียแนะน าให้ย้ายมัสยิดไปยังที่ปลอดภัย ในปี ค.ศ.1968 
มัสยิดได้ถูกย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ในต าบลก าปงนีลัมปุรีจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
 ในปี ค.ศ. 1988 มัสยิดได้รับการปรับปรุงด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น 
ไฟฟ้าน้ าประปาและห้องน้ า5 
 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : อาคารมัสยิดก าปงเลาต์นั้นเป็นอาคารก่อสร้างด้วยไม้
ตะเคียนทั้งหลัง โดยใช้การเข้าไม้ด้วยสลักเดือยตามกรรมวิธีอย่างโบราณ เป็นอาคารชั้น
เดียวยกใต้ถุนสูงประมาณ 1 เมตร เสาทุกต้นตั้งอยู่บนบาทเสาปูน  
 ตัวอาคารหลักมีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลียมจัตุรัสความกว้างยาว 3 ช่วงเสา 
หลังคาทรงจั่ว 3 ชั้น แบ่งออกเป็นหลังคาประธานทรงปั้นหยายอด (พีระมิด) หลังคาปี
กนก และหลังคายื่นกันสาดใช้โดยใช้เสาพะไลรับ เสาร่วมในขนาดใหญ่ 4 ต้นใช้รับหลังคา
ประธาน ช่วงสแปนใหญ่ตรงกลางเพ่ิมเสาร่วมนอกรับฝาปะกน ผนังหุ้มฝาปะกนโดยรอบ
ตลอดแนวเสาร่วมนอก ฝาปะกนแต่ละห้องเสาเจาะช่องเปิดหน้าต่างระดับพ้ืน ฝาปะกน
ด้านฝั่งตรงข้ามส่วนน าละหมาดเจาะช่องประตูส าหรับเข้าออก ต่อมามีการขยายพ้ืนที่ใช้
งานโดยต่อพ้ืนออกไปห้องพะไลที่ปลายสองข้างทางซ้ายและขวามือของส่วนน าละหมาด 
ด้านหน้าอาคารมีอาคารโถงยาวตลอดความยาวอาคารหลัก หลังคาปั้นหยาชักหลังคาปีก
นกคลุมระเบียงใช้เป็นส่วนพื้นที่โถงทางเข้า 

                                           
5  
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ภาพที่ 36 มัสยิดก าปงเลาต์ 
ที่มา: https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-tertua-berusia-lebih-

300.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 37 มัสยิดก าปงเลาต์ 
ที่มา: 

https://www.facebook.com/serundingkakyah/photos/a.1182098291919290/118209515
8586270/?type=1&theater (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
 
 

https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-tertua-berusia-lebih-300.html
https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-tertua-berusia-lebih-300.html
https://www.facebook.com/serundingkakyah/photos/a.1182098291919290/1182095158586270/?type=1&theater
https://www.facebook.com/serundingkakyah/photos/a.1182098291919290/1182095158586270/?type=1&theater
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ภาพที่ 38 มัสยิดก าปงเลาต์ 
ที่มา: Ahmad Sanusi Hassan1, and Mohd Syafik Ahmad Nawawi, Malay Architectural 
Heritage on Timber Construction Technique of the Traditional Kampung Laut 

Old Mosque, Malaysia, Asian Social Science Vol. 10, No. 8 (2014) 
 

 
 

ภาพที่ 39 มัสยิดก าปงเลาต์ 
ที่มา:ที่มา: Ahmad Sanusi Hassan1, and Mohd Syafik Ahmad Nawawi, Malay 

Architectural Heritage on Timber Construction Technique of the Traditional 
Kampung Laut Old Mosque, Malaysia, Asian Social Science Vol. 10, No. 8 (2014) 

 
2.1.3.4 มัสยิดลังงาร์ 
 ประวัติ : มัสยิดลังงาร์ตั้งอยู่ในบนถนนลังงาร์ ต าบลก าปงลังงาร์ เมืองโกตาบาห์รูใน
รัฐกลันตัน มัสยิดลังงาร์เป็นมัสยิดหลวงหนึ่งในไม่กี่แห่งที่เป็นทั้งมัสยิดและเป็นที่ตั้งของ
สุสานหลวงแห่งราชส านักกลันตัน สุสานแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะเป็นที่ฝังพระศพของ 
“ลง ยูนุส” ซึ่งรู้จักกันในนาม “สุสานลังงาร์” ที่ดินบริเวณนี้ต่อมาถูกล้อมรั้วและยกฐานะ
ขึ้นเป็นสุสานหลวง ภายหลังได้มีประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาณาบริเวณโดยรอบและ
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ได้สร้างมัสยิดขึ้นอย่างน้อยในราวปี ค.ศ. 1870 ท่ามกลางภาวะสงครามกลางเมืองซึ่งเกิด
การชิงอ านาจกันระหว่างสมาชิกราชวงศ์กลันตัน ในที่สุด“ลง เจ๊ะนิ” เป็นฝ่ายชนะ เมื่อลง 
เจ๊ะนิ สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.1886 การพระราชพิธีพระศพทางศาสนาถูกจัดขึ้นที่มัสยิด
แห่งนี้ พระศพของพระองค์ถูกฝังข้างๆ อาคารมัสยิด6 
 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : อาคารมัสยิดลังงาร์เป็นอาคารก่อสร้างด้วยไม้ตะเคียน 
โดยใช้การเข้าไม้ด้วยสลักเดือยตามกรรมวิธีอย่างโบราณ เป็นอาคารชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง
ประมาณ 1เมตร เสาทุกต้นตั้งอยู่บนบาทเสาปูน  
 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลียมผืนผ้ามีสัดส่วนความยาวยาวเป็นสองเท่า
ของด้านสั้น ลักษณะเป็นเรือนมลายูจารีตแบบแม่เรือนร่วมปีกนกความยาว 9 ช่วงเสารวม
พะไล หลังคาทรงจั่วซ้อน 3 ตับ ประกอบด้วย จั่วหลังคาตับใหญ่ หลังคาตับปีกนก และ
ตับหลังคาพะไลคลุมพ้ืนที่ระเบียงโดยรอบ (สันนิษฐานว่าได้รับการต่อเติมในภายหลัง
เนื่องจากองศาของหลังคามีความลาดชันน้อยมาก) ระหว่างชั้นหลังคาไม่มีการยกคอสอง
ท าช่องแสงหรือช่องระบายอากาศ ปลายหลังคาจั่วประดับด้วยปั้นลมไขว้กันขนาดใหญ่ใน
ลักษณะกาแล 
 พ้ืนที่ใช้งานถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นชั้นพ้ืนยกสูงที่สุดใช้เป็นประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและส่วนน าสวดมีฝาปะกนกั้นโดยรอบ ส่วนที่สองลดระดับเป็นโถงมุข
ด้านหน้าและทางเดินโดยรอบ 
 

 
ภาพที่ 40 มัสยิดลังงาร์ 

ที่มา: http://studentsrepo.um.edu.my/5957/4/Lampiran_4.pdf  
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

                                           
6  

http://studentsrepo.um.edu.my/5957/4/Lampiran_4.pdf
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ภาพที่ 41 มัสยิดลังงาร์ 
ที่มา: http://studentsrepo.um.edu.my/5957/4/Lampiran_4.pdf  

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 42 มัสยิดลังงาร์ 
ที่มา: http://studentsrepo.um.edu.my/5957/4/Lampiran_4.pdf  

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

http://studentsrepo.um.edu.my/5957/4/Lampiran_4.pdf
http://studentsrepo.um.edu.my/5957/4/Lampiran_4.pdf
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ภาพที่ 43 มัสยิดลังงาร์ 
ที่มา: Mohamad Tajuddin and Mohamad Rasdi, The Architectural Heritage of the 
Malay World : The Traditional Mosque, (Malaysia: Penerbit Universiti Teknologi 

Malaysia, 2000) 
 

 
 

ภาพที่ 44 มัสยิดลังงาร์ 
ที่มา: Mohamad Tajuddin and Mohamad Rasdi, The Architectural Heritage of the 
Malay World : The Traditional Mosque, (Malaysia: Penerbit Universiti Teknologi 

Malaysia, 2000) 
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ภาพที่ 45 มัสยิดลังงาร์ 
ที่มา: Mohamad Tajuddin and Mohamad Rasdi, The Architectural Heritage of the 
Malay World : The Traditional Mosque, (Malaysia: Penerbit Universiti Teknologi 

Malaysia, 2000) 
 

 
 

ภาพที่ 46 มัสยิดลังงาร์ 
ที่มา: Mohamad Tajuddin and Mohamad Rasdi, The Architectural Heritage of the 
Malay World : The Traditional Mosque, (Malaysia: Penerbit Universiti Teknologi 

Malaysia, 2000) 
 

2.1.3.5 มัสยิดก าปงตวน 
 ประวัติ : มัสยิดก าปงตวนเป็นมัสยิดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่บ้านก าปงตวนริมฝั่งแม่น้ าลิมบง
ถัดจากศูนย์กลางภาษีของเกอมานัน ในเมืองชูกัย รัฐตรังกานู มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1830 โดยครูสอนศาสนาชาวปัตตานีชื่อ “ซัยยิด อับดุลระห์มาน บิน อับดุล ซามัด” 
ผู้ลี้ภัยมาตรังกานูเนื่องจากแรงกดดันและผลกระทบจากสงครามกับสยาม 



  53 

 ต่อมามัสยิดแห่งนี้ได้รับการสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาต่อโดยบุตรชายคือ “ซัยยิด 
อับดุลซามัด บิน ซัยยิด อับดุล ระห์มาน” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ต่วน เวาะห์” มัสยิดแห่ง
นี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “มัสยิดต่วนเวาะห์” นอกจากนี้เขายังเดินทางไปมาระหว่าง
เกอมานันและกวนตันเพ่ือสอนศาสนาในเบอเซอระห์ เมื่อเสียต่วนเวาะห์ชีวิตลงศพถูกฝัง
ไว้ที่เบอเซอระห์7 
 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : อาคารมัสยิดก าปงตวนนั้นเป็นอาคารก่อสร้างด้วยไม้
เนื้อแข็ง (ตะเคียนชันตาแมว) ที่ตัดมาจากป่าใกล้เคียง โดยใช้การเข้าไม้ด้วยสลักเดือยตาม
กรรมวิธีอย่างโบราณ เป็นอาคารชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงประมาณ 1 เมตร เสาทุกต้นตั้งอยู่บน
บาทเสาปูน  
 ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลียมจัตุรัสมีขนาดกว้างและยาว 9.14 x 9.14 
เมตร ผังพ้ืนทรงสี่เหลี่ยมจัตรัสนี้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา มีการใช้ขื่อพาดไขว้กันเพ่ือรับ
โครงหลังคาหลักแทนการใช้เสาร่วมในเช่นเดียวกับมัสยิดอาวร์ หลังคาทรงปั้นหยายอด
ซ้อน 4 ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา (กระเบื้องสงขลา) แบ่งออกเป็นหลังคาประธานทรงปิ
รามิด หลังคาปีกนก 2 ตับ และหลังคายื่นกันสาดด้วยโครงสร้างเต้าจากเสาร่วมนอก จุดที่
สูงที่สุดประดับด้วยหัวเม็ด (Buah Butong) ซึ่งท ามาจากทองแดง กล่าวกันว่าหัวเม็ดนี้
ควรจะถูกใช้ประดับยอดมัสยิดปินตูเกอรบัง (มัสยิดกรือเซะ) ในจังหวัดปัตตานีแต่
เนื่องจากความขัดแย้งจึงถูกน าไปท่ีเกอมานัน  
 มัสยิดแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์โดยกระทรวงมรดกแห่งชาติในปี ค.ศ. 2006 เพ่ือ
ป้องกันโครงสร้างของมันจากการถูกท าลาย โครงส้รางและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมบางส่วนถึงเปลี่ยนแปลงและต่อเติมโดยศาสนิกชนเพ่ือความแข็งแรงและ
เพ่ิมเติมประโยชน์ใช้สอย จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพ้ืนที่พบว่ามัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างคู่
กับ “มัสยิดก าปงลามาเบอเซอระห์”8 
 พ้ืนที่ใช้สอยหลักถูกหุ้มด้วยฝาปะกนโดยรอบตลอดแนวไม่ท าช่องคอสองและร่องตีน
ช้าง ฝาปะกนแต่ละห้องเสาเจาะช่องเปิดหน้าต่างขนาดเล็กใส่ลูกรงไม้ ฝาปะกนด้านหุ้ม
กลองห้องตรงข้ามส่วนน าละหมาดเจาะช่องประตูส าหรับเข้าออก พ้ืนที่ส่วนน าสวดถูก
ออกแบบให้เป็นมุขโค้งประกอบฝาปะกนต่อเนื่องจากพ้ืนที่หลัก 
 

                                           
7  
8  
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ภาพที่ 47 มัสยิดก าปงตวน 
ที่มา: https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-berbumbung-empat-

lapis-dan_25.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
 

 
 

ภาพที่ 48 มัสยิดก าปงตวน 
ที่มา: https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-berbumbung-empat-

lapis-dan_25.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
 

 

https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-berbumbung-empat-lapis-dan_25.html
https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-berbumbung-empat-lapis-dan_25.html
https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-berbumbung-empat-lapis-dan_25.html
https://penselpatahtunteja.blogspot.com/2016/10/masjid-berbumbung-empat-lapis-dan_25.html
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ภาพที่ 49มัสยิดก าปงตวน 
ที่มา: https://docplayer.info/53959971-Lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-

masjid-kg-pantai-pahang-masjid-lama-parit-istana-1796.html  
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

 
2.1.4 องค์ประกอบที่ส าคัญในสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานี 

 2.1.4.1 เชิงผัง 
  1) ซุ้มประตู 

 1ก “Pintu Gerbang” หรือ “ประตูรั้ว” นิยมสร้างในสถานที่ส าคัญๆ เช่น 
วัง หรือ ศาสนสถานส าคัญๆ โดยมีรูปแบบคล้ายสัตตบริภัณฑ์ซึ่งมีนัยยะหมายถึง
สวรรค์หรือเขาพระสุเมรุ เป็นความเชื่อในคติพราหมณ์ - ฮินดูที่ตกค้างอยู่ในงาน
สถาปัตยกรรมมลายูปัตตานี 

 

 
 

ภาพที่ 50 ประตูรั้ววังยะหริ่งเดิมในปัตตานี 
ที่มา: http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_17.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

https://docplayer.info/53959971-Lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-masjid-kg-pantai-pahang-masjid-lama-parit-istana-1796.html
https://docplayer.info/53959971-Lampiran-4-masjid-kg-kuala-serdang-1908-masjid-kg-pantai-pahang-masjid-lama-parit-istana-1796.html
http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_17.html
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ภาพที่ 51 ประตูใหญ่พระราชวังบาลัยบือซาร์ ในรัฐกลันตัน 
ที่มา: http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_17.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

ภาพที่ 52 ประตูใหญ่มัสยิดหลวงกลันตัน 
ที่มา: http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_17.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563) 
 

 1ข “Gerbang Pintu” หรือ “ซุ้มประตู” นิยมสร้างในเรือนที่มีชานซึ่งใน
เรือนมลายูอย่างจารีต 

 

http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_17.html
http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_17.html
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ภาพที่ 53 ซุ้มประตูเรือน 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 

 
 

ภาพที่ 54 ซุ้มประตูเรือน 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 
  2) เรือนข้าว 

 ยุ้งข้าวหรือเรือนข้าวของชาวไทยมุสลิมมักสร้างอย่างแข็งแรงและมิดชิดไม่
นิยมท าหน้าต่างเนื่องจากฝนตกชุก เรือนข้าวมักสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุง
กระเบื้องทรงจั่วหรือปั้นหยา ฝาท าด้วยไม้ไผ่ขัดแตะหรือสังกะสี เสาสูงมีตอม่อท า
ด้วยซีเมนต์รองรับ โคนเสาอาจใช้น้ ามันดินทาหรือหุ้มด้วยสังกะสี เพ่ือป้องกันสัตว์
ขึ้นไปท าลายข้าว9 

                                           
9  
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ภาพที่ 55 เรือนข้าว 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 

 
 

ภาพที่ 56 เรือนข้าว 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 
  3) ศาลา 

 ชาวไทยมุสลิมมีความนิยมในการสร้างศาลา ศาลาที่สร้างโดยทั่วไปแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ ศาลาริมทาง และศาลาที่สร้างขึ้นในสุสานเพ่ือประกอบพิธี
ทางศาสนา โดยทั่วไปศาลาจะสร้างด้วยไม้มีพ้ืนเป็นรูปตัวยู มีการลดระดับเพ่ือความ
สวยงามและความสะดวกสบายในการเข้าพัก ศาลาในสุสานมักจะสร้างอย่างประณีต
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มีเชิงชายท าด้วยไม้แกะสลัก ศาลาริมทางมักมีบ่อน้ าเพ่ือใช้น้ าดื่มและช าระร่างกาย 
เพ่ือให้คนเดินทางช าระร่างกายก่อนละหมาด10 

 

 
 

ภาพที่ 57 ศาลาริมทางในโกตาบาห์รู รัฐกลันตัน 
ที่มา: Adi Atsauri (ใน Pattani Architecture | สถาปัตยกรรมปัตตานี) 

https://www.facebook.com/groups/PattaniArchitecture/ 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563) 

 
 2.1.4.2 เชิงสถาปัตยกรรม 
  1) ระดับใต้ถุน 
   1ก บาทเสา  

 บาทเสามักจะท ามาจากไม้เนื้อแข็ง หิน หรือคอนกรีตหล่อ ช่วย
ป้องกันปลวกและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเสาได้จากการสัมผัส
ความชื้นโดยตรงจากพ้ืนดิน บางพ้ืนที่มีการทาน้ ามันเพ่ือป้องกันแมลงไต่ขึ้น
อาคาร 

                                           
10  

https://www.facebook.com/groups/PattaniArchitecture/
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ภาพที่ 58 บาทเสา 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 
   1ข บันได 

 นิยมแต่งแม่บันไดให้มีลักษณะโค้งสวยงาม ขั้นบันไดนิยมท า
เช่นเดียวกับเรือนไทยคือมีขั้นบันไดเป็นเลขคี่ เช่น 5 ขั้น ป็นที่เชื่อถือกันว่า
แม่บันไดเรือนนั้นควรจะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือเพ่ือความ
ร่มเย็นเป็นสุข 
 

 
 

ภาพที่ 59 บันไดในเรือนเก่าปัตตานี 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
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ภาพที่ 60 บันไดในเรือนเก่าปัตตานี 
ที่มา: เขต รัตนจรณะ, เต็มดวง เศวตจรณะ, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤษ์ และกุศล นาคะชาต, เรือนไทย

มุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2537) 
 
  2) ระดับตัวเรือน 
   2ก พรึง 

 นั้นท าหน้าที่เป็นทั้งกรอบพ้ืนและชิ้นส่วนที่รองรับฝาด้านนอกโดย
ตลอดลักษณะที่พบนั้นแบ่งออกเป็นกลุ่มคร่าวๆ ได้ตามความนิยมของช่าง
ในแต่ละถิ่น พรึงในเรือนสกุลช่างตรังกานูนั้นมีลักษณะแบนแต่มีขนาดเล็ก
กว่าพรึงในอาคารไม้โบราณอย่างศาสนสถาน นิยมใช้ไม้ท่อนตีบัวในลักษณะ
บัวคว่ าให้เกิดผิวสัมผัสที่โค้งมนและถ่ายเทการขังจากน้ าฝนที่เชิงผนังออกได้
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่พรึงในสกุลช่างกลันตันนั้นนิยมตีบัวให้มีหน้าตัดเป็น
ลักษณะบัวหงาย น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ในพ้ืนที่ปัตตานีนั้นพรึงในเรือน
ลักษณะจารีตนั้นมีหน้าตาเป็นเช่นไรเนื่องจากปัจจุบันนี้ไม่มีเรือนลักษณะ
จารีตในพื้นที่ปัตตานีหลงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
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   2ข ฝาเรือน 
 ลักษณะเป็นฝาปะกนทั้งมีลูกฟักหรือไม่มีลูกฟัก บ้างผสมช่องลมไม้
แกะสลัก การท าฝาเรือนในสถาปัตยกรรมปัตตานีนั้นนิยมท าฝาแต่ละด้าน
รวมเป็นกระแบะเดียวไม่แบ่งกระแบะฝาตามห้องเช่นในเรือนไทยภาคกลาง 
ทั้งนี้ในในเรือนมลายูพุทธก็นิยมเช่นเดียวกัน รูปแบบฝาปะกนที่นิยมท านั้น
แบ่งออกเป็นกลุ่มคร่าวๆ ได้ตามความนิยมของช่างในแต่ละถิ่น ได้แก่ ฝา
แบบปัตตานี ฝาแบบกลันตันและฝาแบบตรังกานู 

 

 
 

ภาพที่ 61 ลักษณะฝาที่พบมากในปัตตานี 
ที่มา: Sukre Sarem 

 

 
 

ภาพที่ 62 ลักษณะฝาที่พบมากในกลันตัน 
ที่มา: http://decorativeelement.blogspot.com/2010/04/rumah-kelantan-vs-rumah-

terengganu.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

http://decorativeelement.blogspot.com/2010/04/rumah-kelantan-vs-rumah-terengganu.html
http://decorativeelement.blogspot.com/2010/04/rumah-kelantan-vs-rumah-terengganu.html
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ภาพที่ 63 ลักษณะฝาที่พบมากในตรังกานู 
ที่มา: http://asumaiyah.blogspot.com/p/solid-work.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2563 
 

   2ค ประตู-หน้าต่าง 
 ช่องประตูหรือหน้าต่างไม่นิยมท ากรอบเช็ดหน้ามาสวมทับฝาอีก
ชั้นอย่างในเรือนไทยภาคกลาง แต่จะใช้กรอบฝาท าหน้าที่เป็นกรอบประตู
หรือหน้าต่างไปในตัว ในสถาปัตยกรรมปัตตานีนั้นนิยมท าช่องประตูหรือ
หน้าต่างให้เป็นรูปฟอร์มโค้งของ “กุนุงงัน” อันเป็นความเชื่อตกค้างจาก
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซึ่งมีความหมายถึงเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของ
เทพเจ้าโดยเฉพาะปัตตานีและกลันตัน ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบเฉพาะถิ่นที่ไม่
นิยมท าในงานสถาปัตยกรรมมลายูถิ่นอ่ืน 

 
  3) ระดับหลังคา 
   3ก เสาดั้ง 

 ในอาคารลักษณะจารีตนั้น “ด้ัง”จะมีลักษณะแบบปลายลายลดรูป
เป็นเดือยหางเสียบทะลุขื่อแล้วขัดไว้ด้วยสลัก แต่ในอาคารสาธารณะนั้นดั้ง
จะมีลักษณะเหมือนเสาตุ๊กตา จ าหลักลาย-ลวดบัวสวยงามติดตั้งลักษณะ
เดียวกับใบดั้งในเรือน บางแห่งมีความพิเศษโดยแกะไม้รูปทรงดอกบัวสวม
ทับปลายเดือยดั้งนั้นไว้แล้วค่อยขัดด้วยสลัก 

 

http://asumaiyah.blogspot.com/p/solid-work.html
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ภาพที่ 64 เสาดั้ง 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
   3ข เชิงชาย 

 เชิงชายนั้นเรือนนั้นมักจะเรียบง่ายแต่ในอาคารสาธารณะนั้นมักจะ
มีการแกะสลักลวดลายต่างๆ เพ่ือนเพิ่มความสวยงาม 

   3ค ค้างคาว  
 เป็นชิ้นส่วนทางโครงสร้างที่ใช้เพ่ือเป็นประกับหรือตัวยึดระหว่าง
โครงสร้าง บูเวาะห์บูตงที่มีชื่อเสียงนั้นใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเต้ากับเชิงชาย
ในอาคารมัสยิดตะโละมาเนาะซึ่งปลายล่างของบูเวาะห์บูตงนั้นแกะสลัก
เป็นรูปดอกบัวตูมบัวบานสลับกันไป นอกจากมัสยิดตะโละมาเนาะแล้วยัง
พบในสถาปัตยกรรมมลายูถิ่นอื่นด้วยซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไป 
 

 
 

ภาพที่ 65 ค้างคาว 
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ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 
   3ง ปั้นลม 

 เ ป็ นส่ วนประดั บปลายหลั ง คา รู ปทร งจั่ ว  ปั้ น ลม ในงาน
สถาปัตยกรรมปัตตานี กลันตัน และตรังกานูนั้นมีลักษณะคล้ายปั้นลมหาง
ปลาในเรือนไทยภาคกลางหากแต่มีรูปลักษณะต่างกันเล็กน้อยกล่าวคือ
ปั้นลมเรือนไทยภาคกลางมีขนาดโตที่ยอดด้านบนจั่ว แต่ปั้นลมปัตตานี 
กลันตัน และตรังกานูนั้นมีลักษณะที่ส่วนบนแคบส่วนล่างมีขนาดโตกว่า 
 

 
 

ภาพที่ 66 ปั้นลมอาคารในพระราชวังบาลัยบือซาร์ในรัฐกลันตัน 
ที่มา: https://archnet.org/sites/4013/media_contents/7165 (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2563 
 
   3จ ปูนปั้นปลายสันตะเข้ 

 เป็นลักษณะเฉพาะที่นิยมในงานสถาปัตยกรรมปัตตานีและกลันตัน 
โดยรูปแบบปลายปั้นลมลักษณะนี้เชื่อกันว่าได้เข้ามาแทนส่วนประดับปลาย
สันหลังคารูปมกรในงานสถาปัตยกรรมเพ่ือไม่ให้ขัดต่อข้อห้ามทางศาสนาที่
ไม่อนุญาตท ารูปสัตว์หรือรูปเคารพใดๆ 
 

https://archnet.org/sites/4013/media_contents/7165
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ภาพที่ 67 ปูนปั้นปลายสันตะเข้ 
ที่มา: http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_20.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
หมวดที่ 2.2 ประวัติศาสตร์ปัตตานี 

ปัตตานีนั้นเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานโดยมีอาณาบริเวณครอบคลุมพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน บางช่วงของประวัติศาสตร์
นั้นยังมีอิทธิพลเหนือรัฐหรือบ้านเมืองข้างเคียง เช่น กลันตัน ตรังกานู สงขลา และพัทลุง เป็นต้น 
ปัตตานีเป็นรัฐที่มีพัฒนาการทางสังคมจากเมืองจนเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ อาทิ การค้า 
การศึกษา การศาสนา ที่โดดเด่นกว่ารัฐหรือบ้านเมืองใกล้เคียง ส่งผลให้ปัตตานีเป็นรัฐที่มีความเจริญ
ทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์แตกต่างจากส่วนอื่นๆ ในภาคใต้ของไทย 

“ปัตตานี” หรือ “ปาตานี” ในอดีตมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ชื่อของปัตตานีปรากฏใน
เอกสารต่างประเทศแตกต่างกันไปหลายชื่อตามส าเนียงภาษาและระยะเวลาที่เปลี่ยนไป อาทิ จีนเรียก 
“ต้าหนี” และ “โฝ่ต้าหนี่” อาหรับและเปอร์เชียเรียก “ฟาฏอนี” ชาวยุโรปส่วนใหญ่เรียก “ปตานี” 
แต่การเขียนแตกต่างกันไปหลายชื่อ  เช่น Patane Petani Patani Patany Patanij pathane 
Pathane Pathani Patanam Patania และ Patania เป็นต้น11 
 ตามประวัติศาสตร์ปัตตานีถือว่าผู้บุกเบิกสร้างนครปัตตานี คือพญาท้าวนภาซึ่งขณะนั้นยังคง
ปกครองเมืองโกตามหลิฆัย ต่อมาเมื่อพญาท้าวนภาสิ้นพระชนม์ โอรสของพระองค์คือ พญาอินทิราได้
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามปัตตานีจึงกลายมาเป็นนครรัฐอิสลามโดยสมบูรณ์และเฉลิมนามเมืองว่า 
“ปตานีดารุสลาม” (Patani Darussalam) การเข้ามาของศาสนาอิสลามท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความเชื่อ ประเพณี การศึกษา และการเมืองการปกครองในสังคมมลายู 

                                           
11  

http://pp-sk.blogspot.com/2016/01/estatika-rumah-tradisional-kelantan_20.html
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 พญาอินทิราหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วได้เปลี่ยนพระนามเป็น “สุลต่านอิส
มาอีล ชาห์ ซิลลุลลอฮฺฟิล อลาม” (Sultan Ismail syah Zillullah Fil A’lam) ทรงมีโอรสธิดารวม 3 
พระองค์ องค์โตเป็นโอรสพระนาม เกอรุป พิชัย ภายหน้า (Kerub Phicai Paina) องค์กลางเป็นธิดา
พระนาม “ตนกูมหาชัย” (Tunku Mahacai) องค์เล็กเป็นบุตรชายพระนาม “มหาชัย ภายหลัง” 
(Mahacai Pailan) โอรสของสุลต่านทั้งสองพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ปัตตานีในเวลาต่อมา คือเกอรุป
พิชัยภายหน้าได้เป็น “สุลต่านมุซัฟฟัร ชาห์” (Sultan Muzaffur Syah) และองค์สุดท้อง คือมหาชัย
ภายหลังได้เป็น “สุลต่านมันโซร์ ชาห์” (Sultan Munsuy syah) ส่วนพระธิดาคือตนกูมหาชัยเปลี่ยน
พระนามเป็น “สิตตี อาอิชาห์” (Siti Aisyah) ซึ่งต่อมาพระองค์ได้เป็นมเหสีของ “สุลต่านจาลาล” 
(Sultan Jalal) แห่งเมืองสาย (สายบุรี) 
 สุลต่านมูซัฟฟัร์ ชาห์ มีโอรส 2 พระองค์ คือ “สุลต่านปาติค สยาม” (Sultan Patik Siam) 
และ “รายามัมบัง” (Raja Bambang) ส่วนสุต่านมันโซร์ ชาห์มีโอรสและธิดารวม 6 พระองค์ 3 
พระองค์แรกเป็นพระธิดาซึ่งต่อมาได้เป็นกษัตริยาแห่งปัตตานี ได้แก่ รายาฮีเยา (Raja Hijau) รายาบีรู 
(Raja Biru) และรายาอูงู (Raja Ungu) องค์ที่ 4 เป็นโอรส รายาบีมา (Raji Bima) องค์ที่ 5 รายามัส 
กรันจัง (Raja Emas Kerencan) และองค์ที่ 6 สุลต่านบาฮาดูร์ ชาห์ (Sultan Bahadu Syah) ซึ่งได้
เป็นกษัตริย์ปัตตานีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ระหว่างปี พ.ศ.2116-2127 ก่อนราชินีฮีเยาจะข้ึนครองราชย์ 
ส่วนราชินีกูนิงธิดาของราชินี อูงู เป็นกษัตริยาองค์สุดท้ายของตระกูล “บูกิต ซิฆุนตัง”(Bukit 
Siguntang) ราชวงศ์ศรีวังสาซึ่งเป็นสายเลือดปัตตานีอย่างแท้จริง หลังจากนั้นอ านาจปกครองปัตตานี
ตกอยู่ภายใต้กษัตริย์จากราชวงศ์กลันตันตั้งแต่ปี พ.ศ.2194 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2329 ปัตตานีตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสยาม กษัตริย์เชื้อสายกลันตันยังคงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปัตตานีสืบต่อกันมา
อีกหลายพระองค์ ในปี พ.ศ.2351 ได้มีการลดทอนอ านาจของเมืองปัตตานีโดยแบ่งออกเป็นเมืองเล็กๆ  
7 เมือง เรียกว่าเมืองมลายู 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา รามันห์ 
และระแงะ โดยได้คัดเลือกบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสามารถขึ้นเป็นเจ้าเมืองปัตตานีสืบต่อมา ในปี 
พ.ศ.2449 ได้มีประกาศจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นมาอีกมณฑลหนึ่งเรียกว่า “มณฑลปัตตานี” มี
ลักษณะการปกครองเช่นเดียวกับมณฑลอ่ืนๆ ของราชอาณาจักรสยามในเวลานั้น ทั้งนี้ได้ปรับปรุง
อาณาเขตเสียใหม่โดยยุบเมืองเล็ก 3 เมือง คงเหลือ 4 เมือง คือเมืองปัตตานี เมืองยะลา เมืองสายบุรี 
และเมืองระแงะ ในปี พ.ศ. 2459 ได้ยกเลิก “เมือง” เปลี่ยนมาเป็น “จังหวัด” ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสายบุรี และจังหวัดนราธิวาส (เมืองระแงะเดิม) ต่อมาได้ยกเลิกจังหวัดสายบุรี
เหลือเป็นอ าเภอ และในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยามให้จังหวัดทั้งสาม คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตรงต่อ
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กระทรวงมหาดไทย บริหารการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นสืบ
เยื่องมาจนถึงปัจจุบัน12 
 ปัตตานีในอดีตมีชื่อเสียงทางการค้า และเป็นเมืองท่าที่ส าคัญมาตั้งแต่ปลายสมัยอาณาจักร
โบราณลังกาสุกะ ท่าเรือปัตตานีตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมบนคาบสมุทรมลายู มีอ่าวขนาดใหญ่
ส าหรับจอดเรือและมีแหลมคอยก าบังคลื่นลม ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-23 ถือว่าเป็นยุคทองของ
ปัตตานี ตลอดทั้งปีมีเรือสินค้าจากชาติต่างๆ เข้ามาค้าขายเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ปัตตานีกลายเป็น
เมืองท่าขนาดใหญ่และมีฐานะเทียบเท่ามหานครชั้นน าของโลกในเวลานั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัตตานี
จะมีอิสรภาพทางการค้ากับต่างประเทศ แต่ในทางการเมืองการปกครองแล้ว สยามถือว่าปัตตานีเป็น
เมืองภายใต้การปกครองของสยามมาตั้งแต่เมื่อครั้งสุโขทัยร่วมมือกับนครศรีธรรมราชขยายอ านาจลง
ไปตอนล่างของคาบสมุทรมลายู บางครั้งที่สยามอ่อนแอปัตตานีก็จะกลับมาเป็นอิสระ อย่างไรก็ตามไม่
เฉพาะสยามเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อปัตตานี รัฐแถบทางใต้คาบสมุทรมลายูต่างก็ได้ขยายอิทธิพลขึ้นมา
ตอนบนของคาบสมุทรมลายูเช่นกัน ในทางภูมิศาสตร์ปัตตานีจึงเป็นรัฐชายขอบที่มีการเปลี่ยนผ่าน
อ านาจและมักตกอยู่ใต้อิทธิพลของรัฐอ่ืนอยู่เสมอ บางครั้งอ านาจของรัฐอ่ืนก็แผ่ขยายมาทับซ้อนกัน 
จนสร้างความสับสนให้แก่รัฐผู้อยู่ใต้อ านาจ 
 ผู้วิจัยแบ่งประวัติศาสตร์ปัตตานีออกเป็น 4 ยุคส าคัญเพ่ือความเข้าใจง่าย ดังต่อไปนี้ 
  1 .ยุคอาณาจักรลังกาสุกะ  
  2. ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม 
  3. ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ 
  4. ยุคเจ็ดหัวเมือง 
 

2.2.1 ยุคอาณาจักรลังกาสุกะ 
อาณาจักรลังกาสุกะกับอาณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรร่วมสมัยมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 

7 ต่อมาในสมัยพระเจ้าฟาน ชิ-มัน แห่งอาณาจักรฟูนัน (ประมาณพ.ศ.748-768) ลังกาสุกะได้
ตกอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรฟูนัน ในเอกสารจีนได้กล่าวถึงอาณาจักรแรกๆ  บน
คาบสมุทรมลายูที่เชื่อว่าได้ถูกพระเจ้าฟานชิ-มันเข้าครอบครอง ได้แก่ ลัง-ยา-สุย (Lang-ya-
Hsiu : ลังกาสุกะ) ตัน-มา-หลิง (tan-ma-ling : ตามพรลิงค์) และชู่-ลี (Chu-li) เป็นที่น่าสังเกต
ว่ารัฐที่มีชื่อเสียงในระยะนั้นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทร ส่วนเคดาห์และเปรัคนั้นเพ่ิง
เจริญขึ้นในระยะเวลาต่อมา สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี
หลายท่านที่ระบุว่าหลักฐานร่องรอยทั้งด้านจารึกและโบราณวัตถุสถานที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบใน
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แคว้นไทรบุรีอยู่ในสมัยต่างๆ กันคือ ที่เคดาห์นั้นไม่เก่าไปถึงต าราภูมิศาสตร์ของปโตเลมีหรือ
จดหมายเหตุจีน กล่าวคือไม่เก่าไปถึงสมัยอาณาจักรฟูนันขยายอ านาจลงมาในแหลมมลายูใน
พุทธศตวรรษที่ 8 

นักประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านหนึ่งคือ ศาสตราจารย์เพิร์น กล่าวว่า 
ราชอาณาจักรแรกสุดที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู  ได้แก่ “อาณาจักรลังกาสุกะ” ซึ่งได้
เจริญรุ่งเรืองเป็นรัฐขนาดใหญ่เนื่องจากตั้งอยู่ตรงต าแหน่งที่เหมาะสมบนเส้นทางข้ามสมุทร
ระหว่างอ่าวไทยกับมหาสมุทรอินเดีย มีศูนย์กลางตั้งอยู่บนฝั่งตะออกของคาบสมุทรบริเวณ
จังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน อาณาจักรลังกาสุกะปรากฏขึ้นบนคาบสมุทรประมาณพุทธศตวรรษท่ี 
7 ถัดจากอาณาจักรลังกาสุกะขึ้นไปทางตอนเหนือของคาบสมุทรเป็นรัฐอยู่บนเส้นทางข้าม
สมุทรอีกเส้นทางหนึ่ง  ได้แก่ “อาณาจักรตามพรลิงค์” ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลิกอร์หรือ
นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน เหนือขึ้นไปทางตะวันออกบริเวณแม่น้ าโขง ได้แก่ อาณาจักรฟูนัน
ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสมัยนั้น 

ลังกาสุกะตั้งอยู่ในต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีเส้นทางบกผ่านช่องเขาและล า
น้ าเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งออกทะเลได้โดยสะดวก สามารถข้ามคาบสมุทรไปเคดาห์และเปรัคบนฝั่ง
ตะวันตกเชื่อมต่อการเดินทางค้าขายทางเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้  

ในพุทธศตวรรษที่ 11 ลังกาสุกะได้ส่งทูตและผู้แทนการค้าไปติดต่อสัมพันธ์กับจีน 
ในช่วงเวลาต่อจากนั้นมาชื่อของลังกาสุกะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เรือสินค้าจากชาติ
ต่างๆ นิยมแวะพักจอดเรือและค้าขายกันมาก ในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่อ านาจรัฐ
ทางเหนือและใต้อ่อนแอลงรวมถึงความยุ่งยากในการเดินทางอ้อมคาบสมุทรผ่านช่องแคบมะ
ละกาเนื่องจากปัญหาโตรสลัดชุกชุมและปัญหาการแย่งชิงอ านาจเพื่อควบคุมการค้าบริเวณช่อง
แคบมะละกา เหล่านี้ล้วนส่งผลให้บทบาททางการค้าของลังกาสุกะโดดเด่นกว่าเมืองท่าอ่ืนๆ ใน
ยุคสมัยเดียวกัน  

ลังกาสุกะพัฒนาจากเมืองท่าเล็กๆ ชายฝั่งของชาวพ้ืนเมืองจนเติบโตเป็นรัฐอัน
เนื่องจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพ่อค้าและนักบุกเบิกจากอินเดียกลุ่มแรกๆ อารยธรรม
อินเดียมีผลต่อลังกาสุกะอย่างกว้างขวางทั้งด้าน ศาสนา ภาษา และศิลปะวิทยาการ ดังที่
ปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีและการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 
1,400 ปี13 

เมื่อประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลังกาสุกะจากเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ท าให้สรุปได้ว่า ลังกาสุกะตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีอายุเก่าแก่ไม่ต่ ากว่าพุทธศตวรรษท่ี 
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7 เป็นต้นมา อาณาเขตของลังกาสุกะในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามอ านาจปกครองและ
อิทธิพลภายนอก ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่  11 เมื่ออาณาจักรฟูนันเสื่อมลงอาณาเขต
ปกครองของลังกาสุกะกว้างขวางมีพ้ืนที่ครอบคลุมตั้งแต่ปัตตานีและเคดาห์ขึ้นไปจนถึงคอคอด
กระและเมืองท่าตามชายฝั่งอ่าวเบงกอล ชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังอาณาจักรลังกาสุกะ
ในสมัยนั้นจึงกล่าวถึงอาณาบริเวณของลังกาสุกะว่ากว้างขวางกว่ายุคใดๆ เช่น ในปี พ.ศ.1150 
“จาง-ซุน” ราชทูตจีนแห่งราชวงศ์สุยเดินทางโดยเรือจากประเทศจีนท่านทางแหลมญวนแล้ว
แล่นเรือมาทางตะวันตกอีก 2-3 วันก็เห็นเทือกเขาลังยาซู ซึ่งต่อมาหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี 
ได้ให้ความเห็นว่าเทือกเขาดังกล่าวคือ เทือกเขาสามร้อยยอดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
แสดงว่าอาณาเขตตอนบนของลังกาสุกะในสมัยนั้นรวมถึงพ้ืนที่เหนือคอคอดกระขึ้นไปด้วย 
สอดคล้องกับรายงานของเคดี้ที่ระบุว่าตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมาอาณาจักร
ลังกาสุกะมีอ านาจปกครองเหนือคอดคอดกระตลอดจนไปถึงอ่าวเบงกอล 

ศูนย์กลางของลังกาสุกะก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามศูนย์กลางอ านาจในแต่ละยุคสมัยท า
ให้หลักฐานต่างๆ ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่บ้าง ในระยะแรกลังกาสุกะที่เคดาห์มีบทบาทและ
ความส าคัญมากเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าและนักเผยแผ่ศาสนาจากอินเดียและอาหรับ 
เมื่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกเจริญรุ่งเรืองขึ้น บทบาทและความส าคัญของลังกาสุกะจึง
เปลี่ยนมาอยู่ที่ปัตตานี หลักฐานเอกสารและข้อมูลโบราณคดีที่ศึกษากันในระยะต่อเป็นจ านวน
มากสนับสนุนว่าศูนย์กลางของลังกาสุกะอยู่ที่ปัตตานี กล่าวได้ว่าการที่ลังกาสุกะถูกแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนนั้นเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และอาจเกี่ยวข้องกับการเกิดสงครามกับ
อาณาจักรใหญ่ๆ ที่แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆ ท าให้ลังกาสุกะมีการปกครองแยก
ออกเป็น 2 ศูนย์กลางคือที่เคดาหห์และปัตตานี โดยเคดาห์นั้นควบคุมอ านาจด้านฝั่งตะวันตก
ปัตตานีควบคุมอ านาจทางตะวันออก ลังกาสุกะจึงมีอาณาเขตจรดสองฝั่งทะเล และท าหน้าที่
เมืองท่าควบคุมผลประโยชน์และมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ในเวลาต่อมาหลักฐานทาง
เอกสารตอนปลายสมัยลังกาสุกะกล่าวถึงลังกาสุกะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปัตตานีเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ศูนย์กลางอ านาจของลังกาสุกะเปลี่ยนมาอยู่ที่ปัตตานีทั้ งหมด
เมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานใดระบุแน่ชัด 

เอกสารส าคัญหลายฉบับระบุที่ตั้งของลังกาสุกะที่ปัตตานีอย่างชัดเจน เช่น เอกสาร 
“Wu-Pei-Chih” ที่จัดท าขึ้นจากการบันทึกการเดินทางของ “นายพลเจิ้ง-เหอ” ในตอนต้น
สมัยราชวงศ์หมิงของจีนรวม 6 เล่ม เล่มแรก จัดท าข้ึนช่วงปี พ.ศ.1946-1967 อีก5 เล่มที่เหลือ
ท าข้ึนหลังจากท่ีนายพลเจิ้งเหอเสียชีวิตไปแล้ว แผนที่บริเวณคาบสมุทรมลายูที่แสดงในเอกสาร 
“Wu-Pei-ChihW เล่มนี้ระบุชัดเจนว่าลังกาสุกะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าเตอลุบัน(แม่น้ าสายบุรี) กับ 
ซิงคอรา (สงขลา) “เจ.วี.มิลล์” ยืนยันว่าลังกาสุกะสมัยโบราณตั้งอยู่ตรงพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีใน
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ปัจจุบันอย่างแน่นอน และลังกาสุกะเป็นราชอาณาจกัรที่มีภูมิประเทศที่สวยงามและมีชื่อเสียง
ที่สุดบนคาบสมุทรมลายูในสมัยนั้น เซอร์โรนัลด์ บรัดเดล ตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารที่ชาว
ต่างประเทศบันทึกไว้ โดยเฉพาะเอกสารจากจีนนั้น เรียกชื่อลังกาสุกะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ช่วงเวลา เอกสารเกือบทั้งหมดที่เขียนตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมาจนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ต่างระบุว่า ลังกาสุกะตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรมลายู 
ผู้เขียนเอกสารดังกล่าวหลายท่านระบุชัดเจนว่าลังกาสุกะอยู่ที่ปัตตานี ความเจริญของลังกาสุ
กะได้ถ่ายเทสู่รัฐปัตตานีหรือราชอาณาจักรมลายูปัตตานีในเวลาต่อมาหลังจากอาณาจักรลังกา
สุกะได้เสื่อมอ านาจลง 

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการค้นพบเอกสารเก่าเขียนด้วยลายมือด้วยอักษียาวีชื่อ “Tarikh 
Patani” หรือ “ประวัติศาสตร์ปัตตานี” ผู้เขียนคือ “เชค ฟากิฮฺ อาลี บิน วันมูฮัมหมัด บิน เชค 
ซอฟี ยุดดิน” (Shiekh Fakih Ali Bin Wan Muhamad Bin Shiekh Sufiyuddin) เขียนไว้
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 20 ซึ่งต่อมา “เชค ดาวุด บินอับดุลลอฮฺ อัลฟาฏอนี” (Shiekh Daud Bin 
Abdullah Al-Fatoni) ชาวปัตตานีแห่งเมืองกรือเซะได้คัดลอกใหม่และเขียนค าน าไว้เมื่อปี 
พ.ศ. 2345 (ต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษาไทยและเรียบเรียงไว้ในเอกสาร “ชีวประวัติ เชค 
ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟาฏอนี” โดย “กูอารีเฟน บิน กูจิ” (Ku Ariffin Bin Ku Ji) ในบทน า
ของหนังสือได้กล่าวไว้ว่าลังกาสุกะเกิดตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาล ต่อมาในราวคริสศักราช 200 
หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 7 ได้มีราชปกครองลังกาสุกะก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเกิดขึ้นในดินแดน
อาหรับ ต่อมา “เชค ฟากิฮฺ อาลี” ผู้เป็นหลานของ “เชค ซอฟี ยุดดิน อัลอับบาซ” ได้เดินทาง
มาสู่ดินแดนปัตตานีใน พ.ศ.1943 แผ่นดินปัตตานีสมัยนั้นชาวอาหรับเรียกว่า “ฟาฏอนี” มี
อาณาเขตรวมกันตั้งแต่เคดาห์ ฟาฏอนี ซังยูรา ลิกอร์ เข้าด้วยกันกับไชยาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
ขึ้นไปดินแดนเหล่านั้นรวมเข้าด้วยกันก่อนที่อิสลามจะถูกน าเข้ามาเผยแผ่แถบคาบสมุทรมลายู
และก่อนที่อิสลามจะรวมกันเป็นรัฐอิสลามในดินแดนอาหรับ 

ใน “Tarikh Petani” นั้นเขียนไว้ว่าดินแดนคาบสมุทรมลายูอันเป็นที่ตั้งของลังกาสุกะ
มีคนพ้ืนเมืองตั้งแต่บรรพกาล ต่อมาเมื่อชาวอินเดียซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เข้ามา
ค้าขายในดินแดนฝั่งตะวันตกของแหลมมลายูได้ตั้งศูนย์กลางทางการค้าขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งใกล้
เมืองเคดาห์พร้อมทั้งเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปด้วยท าให้ผู้ปกครองได้รับนับถือศาสนานั้น
อย่างกลมกลืน ราชธานีของลังกาสุกะในสมัยนั้นจึงเริ่มที่ เคดาห์และราชาก็เป็นผู้นับถือศาสนา
พราหมณ์ฮินดู ต่อมาราชาของลังกาสุกะได้มอบอ านาจการปกครองเมืองทางฝั่งชายทะเลด้าน
ตะวันออกให้แก่บุตรธิดาเพ่ือติดต่อการค้าขายกับชาวจีน เขมร บูกิส ชวา และบาหลี การส่ง
บุตรธิดาไปสร้างเมืองทางชายฝั่งตะวันออกปรากกในต านานเคดาห์หรือ “Hikayat Merong 
Mahavamsa”  
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ตอนหนึ่งของ “Tarikh Petani” กล่าวถึงความหลายหลายของผู้คนและวัฒนธรรม
ลังกาสุกะว่าลังกาสุกะเต็มไปด้วยบุคคลชาติต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อค้าขาย ส่วนใหญ่พวกเขา
เดินทางค้าขายทางทะเลโดยใช้เรือใบ บางพวกจะเดินทางด้วยช้างบรรทุกสินค้าผ่านทาง
ภูเขาเคดาห์ไปถึงปัตตานี เดินทางด้วยช้างใช้เวลาเดินทาง 1 เดือน กับ 25 วัน การเดินทางไม่
เร็วและไม่ช้าเพราะหยุดพักระหว่างทางเพ่ือให้ช้างได้กินอาหารและพักผ่อน 

ด้านประเพณีและวัฒนธรรมใน “Tarikh Petani” ระบุว่า ผู้คนที่มาอาศัยในลังกาสุกะ
บางคนกินข้าว บางคนกินแป้งสาลี และบางคนก็กินข้าวโพด คนอาหรับเดินทางมาจากทะเล
ฟาร์ซี และฮัทดรอเม้าท์ (คาบสมุทรอาหรับ) เข้ามาค้าขายกับคนลังกาสุกะและคนจีน คนฮินดู
มีความรู้เรื่องการรักษาโรคและการเล่นกล คนอ่ืนๆ จึงเกรงกลัวพวกเขาด้วยความฉงนสนเท่ห์ 
แต่พวกเขาก็กราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก้อนหินก็กราบไหว้ ไม้เขาก็ราบไหว้ คนมลายูก็เกรงกลัว 
มีคนมลายูจ านวนมากหันไปนับถือศาสนาของคนฮินดี คนฮินดูนัน้จะสังเกตได้ง่ายโดยพวกเขา
จะผูกเชือกไว้ที่คอเป็นสีเหลืองบ้าง สีด าบ้าง ราชาลังกาสุกะและราชาปัตตานีก็ได้เคารพนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นกันทุกพระองค์ คนอาหรับและคนฟาร์ซีส่วนใหญ่จะกราบไหว้บูชาไฟ 
เขานับถือศาสนามายูซี (Majusi)  บางคนนับศาสนามูซา (Moses) และศาสนานบี อีซา 
บินมัรยัม (Alai Himas Salami) ซึ่งคนมลายูไม่เข้าใจพฤติกรรมของคนเหล่านั้น คนชวามี
ความสามารถในการเดินเรือทะเล คนชวาจึงขายเรือให้กับคนจีนและเขมร มีคนพ้ืนเมืองคือ
พวกซาไกซึ่งมักถูกเรียกว่าคนป่า เมื่อพบคนจะหนีเข้าป่าทันที พวกเขาไม่สวมเสื้อผ้า แต่เมื่อ
รู้สึกหิวและกระหายก็จะเข้าไปลักขโมยอาหารโดยไม่ได้ขอ เพราะเขาไม่รู้ภาษามลายูหรือภาษา
อ่ืนใด พวกซาไกมีรูปพรรณ ผิวด า ผมหยิกด า ร่างเตี้ยและวิ่งเร็ว 

เอกสารดังกล่าวระบุว่าในยุคนั้นคนฮินดีได้น ารูปเคารพมาขายให้กับคนลังกาสุกะและ
คนฮินดีได้เผยแผ่ศาสนาพุทธที่เคารพรูปปั้น คนฮินดีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาเมื่อใดจะมีคนมลายู
จ านวนมากเข้าไปห้อมล้อม คนฮินดีจะแสดงกลให้ดูและจะรักษาโรคจนเป็นที่แปลกใจแก่คน
มลายู ในสมัยนั้นคนจ านวนมากศรัทธาและนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู ลังกาสุกะสมัยนั้นจึงมี
การก่อสร้างศาสนสถานและรูปเคารพกันมากมาย 

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 10 นักเดินเรือชาวจีนได้บันทึกว่า ลังกาสุกะเมื่อเขามา
เยือนนั้นเขาได้พบกับพวกพราหมณ์จากอินเดียที่อาศัยอยู่ในต าหนัก หลักฐานดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้ามายังลังกาสุกะก่อนพุทธศตวรรษที่ 10 แล้ว ในปี พ.ศ.1058 
ลังกาสุกะมีกษัตริย์ปกครองชื่อ “ภคทัต” เป็นชื่อในภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่า “ผู้น า
แห่งอ านาจ” ประวัติศาสตร์จีนในราชวงศ์เหลียงกล่าวว่าชาวเมืองลังกาสุกะไม่ชอบไว้ผมยาว
นิยมโกนศรีษะ พวกเขาใส่เสื้อผ้าที่ทอจากส าลี และใส่เสื้อที่ไม่มีแขน กษัตริย์ชอบเดินทางโดย
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ช้างทรงมีประชาชนติดตามด้านหลังเป็นแถวยาวและถือธงพร้อมกับตีกลอง ประเพณีการแต่ง
กายบ่งบอกว่าชาวลังกาสุกะรับเอาอารยธรรมอินเดียเข้ามาแล้ว 

ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 10 พุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในลังกาสุกะ ชาวฮินดูใน
ลังกาสุกะหันมาเข้ารับนับถือพุทธศาสนามากขึ้นเป็นล าดับ ชาวจีนในลังกาสุกะก็รับนับถือพุทธ
ศาสนากันมาก ชาวเมืองลังกาสุกะส่วนใหญ่จึงนับถือพุทธศาสนา มีการค้นพบพระพุทธรูปสมัย
ศรีวิชัยที่วัดถ้ าคูหาภิมุขจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าชาวลังกาสุกะหันมานับถือพุทธ
ศาสนาแล้ว ขณะเดียวกันความเชื่อและประเพณีต่างๆ ตามแบบแผนของฮินดูก็ยังปฏิบัติกัน
ต่อๆ มา เอกสารหลายแหล่งจึงระบุว่าชาวลังกาสุกะนับถือฮินดู-พุทธ พุทธศาสนาที่ลังกาสุกะ
เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 19 ก็ถึงจุดเสื่อม  

เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยมีอ านาจเหนืออาณาจักรตามพรลิงค์ในปี พ.ศ.1318 ได้ขยาย
ฐานอ านาจมายังลังกาสุกะที่ปัตตานี อาณาจักรศรีวิชัยเข้าครอบครองและมีอิทธิพลเหนือ
อาณาจักรลังกาสุกะ ในทางการเมืองการปกครองศรีวิชัยมีอิทธิพลต่อลังกาสุกะมาก เริ่มตั้งแต่ปี
แรกที่ศรีวิชัยปกครองลังกาสุกะ ท าให้ลังกาสุกะเป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยที่ผ่านมา 
การปกครองของศรีวิชัยนั้นไม่ได้ใช้อ านาจทางทหารหรือการเมืองเข้าควบคุมแต่ใช้อ านาจเข้า
ควบคุมเศรษฐกิจการค้าขายและการเดินเรือ อ านาจการบริหารยังคงขึ้นอยู่กับกษัตริย์ลังกาสุ
กะหากแต่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแก่ศรีวิชัยที่ปาเล็มบัง รายได้หลักของลังกาสุกะใน
ขณะนั้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรและก าไรจากการค้าขาย การเกษตรที่ลังกาสุกะนั้นได้รับ
ผลดีเพราะได้รับเทคนิคการท าการเกษตรจากชวา บันทึกฉบับหนึ่งของอ้ี -ชิงภิกษุนักเดินทาง
ชาวจีนระบุว่า ประเพณีวัฒนธรรมมลายูพุทธในหมู่เกาะอินโดนีเซียสมัยนั้นเจริญมาก
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 11 เป็นที่เชื่อว่าประเพณีดังกล่าวถูกน ามายังลังกาสุกะ เช่น ภาษา 
ศาสนาพุทธ ความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ ศิลปะการก่อสร้าง ดนตรีและเครื่องใช้ของราชนิกูล  

ใน “Tarikh Petani” กล่าวถึงการปกครองของลังกาสุกะตั้งแต่เริ่มแรกว่า “ราชามหา
วังสา” (Raja Maha Vamsa) เป็นผู้ปกครองเมืองลังกาสุกะราชาองค์นี้มีมเหสีหลายพระองค์ 
และมีบุตรธิดาหลายพระองค์เช่นกัน บุตรธิดาเหล่านี้ต่อมาได้ถูกส่งไปปกครองเมืองต่างๆ ของ
ลังกาสุกะ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ศรีวิชัยมีอ านาจเหนือลังกาสุกะเนื่องจากราชชามหา
วังสาได้อ่อนแอลง ราชาศรีวิชัยมาจากเมืองปาเล็มบัง คนปาเล็มบังมีความช านาญและเก่งกาจ
ในการท าสงครามทางทะเลด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่เกรงขามต่อคนลังกาสุกะ ในปี พ.ศ.1293 
ราชาที่ชื่อ “ซัง จายา วังสา” (Sang Jaya Vamsa) ราชาพระองค์นี้ได้ท าสงครามกับบรรดา
เมืองต่างๆ ในอาณาจักรลังกาสุกะ ในสุดลังกาสุกะจึงพ่ายแพ้แก่กองทัพศรีวิชัย 

หลังจากราชาแห่งศรีวิชัยได้รับชัยชนะ พระองค์จึงเสาะแสวงหาสถานที่ส าหรับสร้าง
เมืองหลวงและต าหนักส าหรับตนเอง มีผู้กราบทูลว่าหมู่บ้าน ”โต๊ะตานี” เป็นสถานที่ที่มีความ
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อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การสร้างเมืองและต าหนัก จากนั้นพระราชาจึงไปสร้างเมืองหลวงที่
หมู่บ้านโต๊ะตานี ชาวเมืองเรียกหมู่บ้าน “ปะตานี” ดังนั้นจึงกลายมาเป็นที่มาของนามเมือง 
“ปตานี” หรือ “ปัตตานี” ในเวลาต่อมาเมืองปัตตานีกับเมืองเคดาห์ในขณะนั้นมีการติดต่อกัน
ตลอดเวลา พระราชาได้ล่องเรือจากเคดาห์ตามล าน้ าเพ่ือมายังปัตตานี และแม่น้ านั้นเรียก “สุ
ไหงปตานี”(Sungai Petani : อยู่ในรัฐเคดาห์ มาเลเซีย) 

ราชวงศ์ศรีวิชัยได้ปกครองลังกาสุกะประมาณ 500 ปีก็เกิดสงครามมุลกู-ชวา เพ่ือแย่ง
ชิงอ านาจความเป็นใหญ่ระหว่างราชวงศ์ศรีวิชัยกับราชวงศ์ไศเลนทร์ การสู้รบกินเวลานานทั้ง
ทางบกและทางน้ า ต่อมาจึงได้ท าสัญญาสงบศึกสงครามและได้มีการตกลงปกครองอาณาจักร
อาณาจักรต่างๆด้วยกันทั้งสองราชวงศ์ ดังนั้นลังกาสุกะจึงอยู่ภายใต้การปกครองของทั้งสอง
ราชวงศ์ดังกล่าว หลังจากนั้นผู้มีอ านาจของราชวงศ์ศรีวิชัยกับราชวงศ์ไศเลนทร์ได้จัดตั้ง
ศูนย์กลางการปกครองที่ปัตตานีเพ่ือจะได้รักษาอ านาจและความสงบเรียบร้อยของอาณาจักร
มลายูทางด้านตะวันออก ดังนั้น ลังกาสุกะจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้ง ปัตตานีจึงเป็นที่
รู้จักโดยคนอาหรับ จีน ชวา และอินเดีย ราชาจะมีพระนามเป็นภาษาสันสกฤต แต่ภาษาพูดจะ
เป็นภาษามลายูซึ่งใช้กันมาแต่ครั้งภายใต้อ านาจราชวงศ์ศรีวิชัย หลังจากที่ราชวงศ์ไศเลนทร์ได้
เข้ามามีบทบาทในการปกครองนับแต่นั้นจึงมีภาษาชวาเข้ามาผสมด้วย 

ประวัติลังกาสุกะหลังจากนั้นปรากฏในเอกสารของชาวต่างประเทศ เช่น ในปี พ.ศ.
1892 “หวัง-ต้า-หยวน” ได้บันทึกไว้ว่า เสียน หรือ สยามแห่งอาณาจักรละโว้-อโยธยาได้โจมตี
เมือง “เตมาสิก” (Tamasik : สิงคโปร์)ในปี พ.ศ.1885 กษัตริย์ละโว้อโยธยาคือพระเจ้าอู่ทอง
ได้ส่ง “พระพนมวัง” และ “นางสเดียงทอง” ไปปกครองนครศรีธรรมราชและในปี พ.ศ.1887 
พระพนมวังได้แต่งตั้งให้ “พญาฤทธิเทวา” ออกไปปกครองลังกาสุกะที่โกตามหลิฆัย ในหนังสือ
ประวัติเมืองลังกาสุกะเมืองปัตตานีของอนันต์ วัฒนานิกรได้กล่าวถึ งว่าพญาฤทธิเทวา (พระ
เปตามไหยกาของพญาอินทิรา) ได้น าชาวเมืองโกตามหลิฆัยไปช่วยพระเจ้าอู่ทอง (สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1) สร้างพระนครศรีอยุธยาระหว่างปี พ.ศ. 1890-1893 พญาฤทธิเทวาครองโก
ตามหลิฆัยจนถึงปี พ.ศ. 1927 ก็สิ้นพระชนม์ กษัตริย์องค์ต่อมาเป็นสมเด็จพระอัยกาของพญา
อินทิราครองราชย์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 1927-1967 ต่อมาพญาท้าวเการพมหาจันทราครองราชย์
ระหว่างปี พ.ศ. 1967-2012 ต่อจากนั้นพญาอินทิราครองเมืองโกตามหลิฆัยเป็นพระองค์
สุดท้ายระหว่างปี พ.ศ. 2012-2057 ก่อนที่จะย้ายเมืองจากโกตามหลิฆัยไปอยู่ที่เมืองกรือเซะ
หรือปตานีดารุสลามในเวลาต่อมา 

การเสื่อมสลายของอาณาจักรลังกาสุกะยังไม่ได้มีการศึกษากันมากนัก อย่างไรก็ตาม
รายงานของ “จี.มาสเปอโร” ระบุว่าใน พ.ศ. 1503 ลังกาสุกะยังมีสถานะเป็นอาณาจักร ส่วน
ชื่อของเมืองและท่าเรือลังกาสุกะนั้นได้ปรากฏในบันทึกของชาวต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
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โดยเฉพาะเอกสารจีน เช่น บันทึกของ “อ้ี-ชิง” ในปี พ.ศ. 1214-1238 ระบุว่าลังกาสุกะเป็น
ท่าเรือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสมัยนั้น นอกจากนั้นแล้วในการเดินทางของ “มาร์โคโปโล” 
ในปี พ.ศ. 1833 ได้กล่าวถึงลังกาสุกะว่าเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับเมืองใด เป็นเมืองท่าทางตอน
เหนือที่มีวัฒนธรรมแตกต่างออกไปจากเมืองมลายูทางตอนใต้ซึ่งเริ่มรับเอาอารยธรรมอิสลาม
จากพ่อค้าพาณิชย์ชาวอาหรับ ลั งกาสุกะมีการค้าขายกับจีนมาก มีการติดต่อกับ
นครศรีธรรมราชและเมืองอ่ืนๆ ที่นับถือพุทธศาสนาทางตอนเหนือขึ้นไป ชื่อของลังกาสุกะ
ปรากฏในบันทึกของพ่อค้าชาวอาหรับครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2054 หลังจากนั้นก็หายไปจาก
หน้าประวัติศาสตร์ 

อาณาจักรลังกาสุกะรุ่งเรืองมากจนถึงพุทธศตวรรษที่ 20 ก็ค่อยๆ ลดความส าคัญลง
เพียงการค้าระดับท้องถิ่นชื่อของลังกาสุกะก็ค่อยๆ เลือนหายไป ห่างออกไปประมาณ 12 
กิโลเมตรทางเหนือมีเมืองท่าปัตตานีแห่งใหม่เกิดขึ้นและค่อยๆ ทวีความส าคัญการค้าทางเรือ
ขึ้นมาแทนที่โกตามหลิฆัยศูนย์กลางการปกครองและเมืองท่าเดิมที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 
ประกอบกับคูคลองหลายสายตื้นเขิน ทะเลถอยห่างออกไป การค้าที่โกตามหลิฆัยจึงซบเซาลง 
ประชาชนจ านวนมากได้ย้ายมาอาศัยและท าการค้าที่เมืองท่าแห่งใหม่บริเวณชายทะเลมากขึ้น
เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการค้าขายทางเรืออย่างกว้างขวางกับ
สยาม จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ชวา อาหรับ และชาติตะวันตก ฯลฯ ซึ่งต่อมาได้รับการกล่าวขานว่า
ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่านทะเลแถบนี้ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21 - 23 จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง
และมหานครของภูมิภาค14 

 
2.2.2 ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม 

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ศูนย์กลางการปกครองของปัตตานียังอยู่ที่ลังกาสุกะ
แถบปาราวันหรือ ปราแว (prawan : พระราชวัง) โดยมีเมืองโกตามหลิฆัยเป็นเมืองหลวงและ
เป็นที่พ านักของกษัตริย์ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้นบริเวณแถบชายฝั่งกรือเซะบานามีหมู่บ้าน 
“ปตานี” เกิดขึ้น และมีเรือสินค้ามาจอดค้าขายเป็นจ านวนมาก ปตานีจึงท าหน้าที่เป็นท่าเรือที่
ส าคัญของลังกาสุกะมาเป็นเวลานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางไกลออกไป ชายฝั่งทะเล
ของปตานีก่อนหน้านั้นมีแม่น้ าเชื่อมต่อไปถึงลังกาสุกะได้หลายเส้นทาง สถานที่หลายแห่งจึง
เป็นสถานที่จอดเรือส าหรับค้าขายกับชุมชนภายในและได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ชื่อ
สถานที่ดังกล่าวยังปรากฏเป็นชื่อหมู่บ้านมาถึงทุกวันนี้ เช่น กาแลบือซาร์ (ท่าเรือใหญ่) 
เมาะโมะ (ท่าราบ) ทีเยระยา (เสากระโดงเรือ) กาแลจินอ (ท่าจีน) ฯลฯ ส่วนหมู่บ้านปตานีก็

                                           
14  
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เติบโตขึ้นเป็นเมืองใหญ่ ต่อมาเรียกว่า “เมืองตานี” หรือ “ปัตตานี” มาจนกระทั่งทุกวันนี้ พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 - 23 ปัตตานีเจริญรุ่งเรืองมาก ตัวเมืองมีขนาดใหญ่โตจนกล่าวกันว่ามีขนาดพอๆ  
กับเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมในขณะนั้น นอกจากนี้ยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “มหานคร” 
(Metropolis) ของภูมิภาคเลยทีเดียว 

เมืองปัตตานีที่กรือเซะบานาในอดีตเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆ บริเวณชายทะเลและปาก
แม่น้ าซึ่งอยู่ห่างจากโกตามหลิฆัยออกไปประมาณ 12 กิโลเมตร ได้กลายเป็นที่จอดเรือของ
พ่อค้าต่างถ่ินที่แล่นเรือมาค้าขายเนื่องจากล าน้ าและคูคลองต่างๆ ที่เคยใช้ติดต่อกับเมืองโกตาม
หลิฆัยหลายสายตื้นเขิน ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลมากเกินไป ท าให้บริเวณ
ชายทะเลซึ่งเดิมมีแต่ชาวประมงอาศัยอยู่ก็กลายเป็นท่าเรือที่แออัดไปด้วยผู้คน นอกจากนั้น
ประชาชนทั่วไปก็เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันโกตามหลิฆัยก็เริ่มเงียบเหงา ผู้คน
เริ่มอพยพไปอยู่นอกเมืองในที่สุดพลเมืองก็มีน้อยลงเป็นล าดับ “โทเม ปิเรส์” ได้เขียนถึง
เหตุการณ์ในระยะนั้นโดยเฉพาะการเกิดเมืองปัตตานี โดยกล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานแถบชายฝั่ง
ทะเลซึ่งเป็นที่ตั้งของปัตตานีที่กรือเซะบานาได้ปรากฏมาก่อนแล้วเป็นเวลานานก่อนหน้านั้น 
อย่างน้อยก็อยู่ ในระหว่างปี  พ.ศ.  1923 - 1933 ซึ่งต่อมา “ศาสตราจารย์ทิววู” และ 
“ศาสตราจารย์วายแอท” ได้ให้ความเห็นว่าชุมชนปัตตานีแห่งใหม่ได้เจริญเติบโตขึ้นระหว่าง
พ.ศ. 1893 - 1993 เวลานั้นอิทธิพลของสยามก าลังแผ่ลงมาทางใต้ของคาบสมุทร และเป็น
เวลาเดียวกันที่ศาสนาอิสลามแผ่เข้ามาอย่างกว้างขวางเช่นกัน 

ในหนังสือ “Hikayat Patani” ประมวลเรื่องราวเอาไว้ว่าบริเวณริมฝั่งทะเลดังกล่าว
นั้นเดิมมีเพียงชายชราชาวมลายูชื่อ “เอ็นชิค ตานี” (Encik Tani) เป็นชาวประมงอาศัยอยู่ก่อน
คนทั่วไปเรียกท่านว่า “ปะตานี” (Pak Tani) ต่อมาเมื่อมีคนมาอาศัยเพ่ิมมากขึ้นจึงเรียก
หมู่บ้านดังกล่าวว่าหมู่บ้าน “ปะตานี” นานวันเข้าก็เรียกเป็น “ปตานี” (Petani) ในที่สุด 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านปตานีซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเมืองปัตตานีและเจริญสูงสุด
จนกลายเป็นมหานครแห่งภูมิภาคนั้นปรากฏในหนังสือ “Hikayat Patani” ได้อ้างถึงเรื่องราว
ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ชายชราผู้นี้เดิมอาศัยอยู่ในโกตามหลิฆัยและได้ติดตามกษัตริย์องค์ก่อนไป
ช่วยสร้างเมืองอยุธยา แต่เกิดเจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทะเล
จนได้พบกับกษัตริย์ราชวงศ์ศรีวังสาคือ “พญาท้าวนภา” (Phya Tu Nakpa) กษัตริย์แห่งโก
ตามหลิฆัยรวมทั้งข้าราชบริพารที่ประพาสพักผ่อนและล่าสัตว์แถบชายทะเลดังกล่าว เมื่อทรง
เห็นว่าสถานที่แห่งนั้นมีชัยภูมิที่เหมาะสมจึงรับสั่งให้เกณฑ์ผู้คนจากเมืองโกตามหลิฆัยและเมือง
ลานช้าง (Lancang) ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางต้นน้ าให้มาช่วยกันสร้างเมือง สองเดือนต่อมาการ
ก่อสร้างก็แล้วเสร็จ พญาท้าวนภาก็ได้ทรงโยกย้ายเมืองหลวงจาโกตามหลิฆัยมาอยู่ที่แห่งใหม่ 
และได้ย้ายต าหนักมาสร้างใหม่ด้วย  
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เมืองปัตตานีที่กรือเซะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว พญาท้าวนภาทรงให้พระบรมวงศานุวงศ์
ทั้งหมดมาอยู่ที่เมืองใหม่ มีพสกนิกรทั่วไปติดตามมาด้วยมากมาย บริเวณพระราชวังเรียกว่า โก
ตาอิสตานาเป็นที่ตั้งของ “อิสตานานีลัม” (Istan Nilam) หรือต าหนักนิล ซึ่งได้สร้างขึ้นริมฝั่ง
คลองตรงข้ามกับหมู่บ้านปตานี ประตูหน้าพระราชวังหันหน้าออกไปยังฝั่งน้ าเพ่ือให้สะดวกใน
การน าเรือเข้าออกล าคลองริมพระราชวังชื่อคลองปาเปรี (ปัจจุบันติ้นเขินไปแล้ว) รอบ
พระราชวังแห่งใหม่ได้มีการขุดคูเมืองสร้างป้อมปราการเพ่ือป้องกันศัตรู คูเมืองที่ขุดเริ่มจาก
จากคลองกรือเซะผ่านหน้าพระราชวังตรงไปเชื่อมต่อกับคลองปาเปรีซึ่งไหลผ่านพระราชวังไป
ออกทะเลที่บ้านปาเระ ในช่วงนั้นเมืองปัตตานีเริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางออกไปทั่วโลก พ่อค้า
ชาวอาหรับเรียกปัตตานีว่า “ฟาฏอนี” มีเรือจากตะวันออกและตะวันตกเข้ามาค้ายขายอย่าง
คับค่ัง   

สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองปัตตานีที่กรือเซะบานาตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เหมาะสม ภูมิ
ประเทศเป็นที่โล่งกว้างอยู่ในระดับสูงปลอดภัยจากน้ าท่วมในฤดูฝน ชายทะเลฝั่งด้านเหนือเป็น
อ่าวขนาดใหญ่เปิดออกสู่ทะเลจีนใต้ ห่างออกไปมีแหลมยื่นไปในทะเลเป็นปราการธรรมชาติ
ช่วยก าบังคลื่นลม ภายในอ่าวจึงเหมาะสมที่จะเข้าจอดเรือค้าขายหรือแวะพัก ชาวประมงที่อยู่
รอบอ่าวสามารถจับปลาและสัตว์น้ าในอ่าวซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่รอบอ่าวเป็นที่ราบ
ชาวปัตตานีใช้เป็นแหล่งปลูกข้าวใกล้ๆ ตัวเมืองมีแม่น้ าไหลผ่าน สามารถติดต่อกับพ้ืนที่ตอนใน
และออกทะเลได้อย่างสะดวก ในช่วงที่พญาท้าวนภาปกครองปัตตานีอยู่นั้นปรากฏว่าพลเมือง
เพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนมาก การค้าขายก็ยิ่งเจริญรุดหน้า ต่อมาเมื่อพญาท้าวนภาสิ้นพระชนม์
บุตรชายของพระองค์คือ “พญาอินทิรา” (Phya Tu Intera) ได้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์
และปกครองเมืองปัตตานีในเวลาต่อมา 

เมืองปัตตานีตั้งแต่สมัยพญาท้าวนภามาถึงช่วงต้นสมัยพญาอินทิรายังคงมีวัฒนธรรม
แบบฮินดูกล่าวคือ ประชาชนและกษัตริย์ยังคงนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จนกระทั่งชาว
ปาไซกลุ่มหนึ่งจากสุมาตราได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่ปัตตานีห่างออกไปจากตัวเมือง หมู่บ้าน
บ้านดังกล่าวในเวลาต่อมาจึงเรียกว่า “ก าปงปาไซ” (Kampung Pasai) หรือหมู่บ้านปาไซ 
ประชาชันนับถือสาสนาอิสลาม ในจ านวนนั้นมีผู้มีความรู้ความสามารถทางกฏหมายอิสลามคน
หนึ่งชื่อ “เชค ซาอิด” (Shiekh Said) ชาวอาหรับเยเมนจากเมืองปาไซได้เป็นผู้เผยแผ่ศาสนา
อิสลามให้แก่กษัตริย์ปัตตานีในขณะนั้นคือพญาอินทิรา ในที่สุดพญาอินทิราก็เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม เชค ซาอิด นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาอิสลามแล้วยังมีความสามารถ
ทางการแพทย์ มีความสามารถในการรักษาโรคต่างๆ ชาวปัตตานียังให้ความยกย่องนับถือเขา
มากแม้แต่พระราชาซึ่งป่วยเป็นโรคผิวหนังรักษาไม่หายแม้ได้รับการรักษาจากมหอชาวสยาม
หลายคนแล้วก็ตาม ในที่สุด เชค ซาอิด ก็รักษาพระองค์จนหายขาดและพระองค์ยอมเข้ารับ



  78 

ศาสนาอิสลามตามเงื่อนไขการรักษาของ เชค ซาอิด ทุกประการ หลังจากนั้นศาสนาอิสลามจึง
ได้ถูกเผยแผ่เข้าสู่ราชส านักและประชาชนชาวปัตตานีอย่างรวดเร็วโดยมี เชค ซาอิด ได้ท า
หน้าที่สอนศาสนา และให้ค าแนะน าด้านกฎหมายอิสลามแก่พระราชาและข้าราชบริพารในราช
ส านักสืบต่อมา ส่วนพญาอินทิรา เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วได้ทรงเปลี่ยนพระนามใหม่เป็น 
"สุลต่านอิสมาอีล ชาห์" (Sultan Ismail Syah) 

นอกจากการส้รางพระราชวัง คูเมือง และป้อมปราการรอบเมืองปัตตานีแล้วในสมัย
ของพระองค์มีการสร้างมัสยิดประจ าเมืองอีกด้วย ต่อมาเมื่อ “สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์” (Sultan 
Muzaffar Syah) โอรสของสุลต่านอิสมาอีล ชาห์ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ปัตตานีพระองค์
ต่อมาทรงเห็นว่าปัตตานีมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก มีความสงบเรียบร้อย มีพ่อค้า
ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายและพักอาศัยเป็นจ านวนมาก พระองค์ได้รับค าแนะน าจาก เชค 
ซอฟียุดดิน อัลอับบาซ นักการศาสนาอิสลามชาวอาหรับให้ก่อสร้างมัสยิดส าหรับศาสนิกชน
เพ่ือใช้ปฏิบัติกิจทางศาสนา นอกจากนั้นยังทรงให้สร้างมัสยิดอีกหลังหนึ่งที่ท่าเรือไว้ส าหรับ
พ่อค้าและนักเดินทางทั่วไปใช้ปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อการก่อสร้างมัสยิดทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ได้พระราชทานนาม “ดาโต๊ะ ซะรี รายา ฟากิฮฺ” (Datok Seri Raya Fakih) ให้แก่ เชค ซอฟี
ยุดดิน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจ าราชส านัก ต่อจากนั้นศาสนาอิสลามก็แพร่หลายออกไปสู่ย่าน
ชนบทของปัตตานีและไกลออกไปถึงเมืองโกตามหลิฆัย ประชาชนทั่วไปต่างพากันเข้ารับนับถือ
ศาสนาอิสลาม  

ในบันทึกของ “จอห์น นิวฮอฟฟ์” เมื่อครั้งเดินทางมาที่ปัตตานีใน พ.ศ. 2196 ได้
กล่าวถึงสภาพบ้านเมือง พระราชวัง และมัสยิดที่เมืองปัตตานีสมัยนั้นว่าสภาพบ้านเรือนทั่วไป
สร้างด้วยไม้ ไม้ไผ่ ใช้ฝีมือการสร้างอย่างประณีตสวยงาม ตัวเมืองและชานเมืองมีบ้านเรือน
ติดต่อกันเป็นแนวยาว ด้านหลังของเมืองมีบ้านเรือนแยกเป็นสองฝั่ง เนื่องจากมีแม่น้ าไหลผ่าน 
พระราชวังของพระราชาและต าหนักต่างๆ สร้างอย่างสวยงาม โบสถ์ของศาสนาอิสลามสร้าง
ด้วยอิฐ ภายในมีการประดับประดาอย่างหรูหรา ตกแต่งด้วยลวดลายสลัก และเขียนตกแต่ง
ด้วยนิ้วมือ 

เมืองปัตตานีที่กรือเซะบานาในพุทธศตวรรษท่ี 21 - 23 มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก 
ในระยะที่บริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษมาค้าขายที่ปัตตานีได้มีการบันทึกไว้ในปี พ.ศ.  2221 
กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นว่า เมืองปัตตานีตังอยู่บนพ้ืนที่กว้างถึง 8 ไมล์ ระหว่างปาก
แม่น้ าสองแห่งจึงมีลักษณะเหมือนเกาะมีความยาวเข้าไปตอนใน 12 ไมล์ ในสมัยก่อนเกาะนั้น
เป็นแหล่งการค้าแต่เพียงแห่งเดียวในย่านนี้ บนเกาะมีก าแพงเชิงเทินและคูน้ าล้อมรอบ ก าแพง
เชิงเทินและคูน้ ารอบเมืองนั้นได้สร้างเพ่ือใช้ในการศึกครั้งก่อน บางส่วนได้ช ารุดทรุดโทรมไป
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บ้าง หากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเล็กน้อยก็อาจจะเสริมแต่งให้เป็นแหล่งการค้าที่แข็งแรงแห่ง
หนึ่งได ้

เมืองปัตตานีสมัยนั้นมีเขตพระราชวังซึ่งสร้างอยู่บนพ้ืนที่ประมาณ 1 ตารางไมล์ 
ก าแพงวังปัตตานีท าด้วยไม้ซุงเรียงกันเหมือนเสากระโดงเรือ ประตูวังปัตตานีมี 2 ประตู คือ 
“ประตูชัย” (Pintu Gerbang) และ“ประตูช้าง”(Pintu Gajah) ด้านบ้านเกอดี ที่ประตูวังมีปืน
ใหญ่หลายกระบอกวางอยู่ ในยามศึกสงครามจะตั้งปืนใหญ่ล้อมรอบบนก าแพงวัง ในหนังสื อ 
“Hikayat Patani” ระบุว่าตอนที่กองทัพปาเล็มบังราว 100,000 คน โจมตีเมืองปัตตานีในปี
พ.ศ. 2107 พวกเขาไม่สามารถบุกเข้าถึงก าแพงวังได้ เพราะทางวังปัตตานีได้จัดก าลังทหาร
ป้องกันวังอย่างเข้มแข็ง มีปืนใหญ่วางเรียงรายบนก าแพงโดยรอบทุกๆ 1 ฟาธอม นอกจากนั้น
ยังมีก าแพงเมืองชั้นนอก สร้างขนานไปกับแนวชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
ป้องกันตัวเมืองให้ปลอดภัยจากข้าศึกท่ีมาทางทะเล ก าแพงเมืองชั้นนอกนี้สร้างเป็นคันดินกว้าง 
6 - 8 ฟุต หน้าก าแพงมีคูน้ า มีประตูเมืองหรือประตูใหญ่ บริเวณด้านตะวันตกปัจจุบันร่องรอย
ของก าแพงเมืองยังคงเหลือเป็นแนวคันดินอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ถูกปรับสภาพเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกไปจนเกือบหมด ส่วนก าแพงวังที่สร้างด้วยไม้ซุงนั้นถูกเผาท าลายในช่วงเกิดสงคราม 
บางส่วนที่หลงเหลือมานั้นเพ่ิงจะถูกท าลายและปรับสภาพพ้ืนที่ส าหรับสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 42 ตัดผ่านใจกลางเมืองและบริเวณท่ีเคยเป็นที่ตั้งพระราชวังเมื่อไม่นานมานี้ 

เมื่อสุต่านอิสมาอีล ชาห์ ได้ครองราชย์สมบัติเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองปัตตานีต่อจาก
บิดาของพระองค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2043 เป็นต้นมา พระองค์ทรงสานสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีบทบาทมากในเวลานั้น ได้แก่ มะละกาและสยาม การเสด็จเยือนมะละกาของ
พระองค์นั้นได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจาก “สุลต่านมะหะหมัด ชาห์” (Sultan 
Mahamad Syah) ซึ่งเป็นสุลต่านองค์สุดท้ายของมะละกาก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของ
โปรตุเกส ปัตตานีในสมัยนั้นก าลังอยู่ในความสนใจของพ่อค้าและเป็นที่รู้ จักกันโดยทั่วไปย่าน
ตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น จีน สยาม และหัวเมืองมลายูอ่ืน เมืองปัตตานีมีเรือมาเทียบท่าเพ่ิมมาก
ขึ้นการค้าเจริญรุดหน้าไปมากท าให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองและขยายตัวมากข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2054 มะละกาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส การต่อต้านโปรตุเกสมีขึ้นเป็น
ระยะๆ หลังจากนั้นพ่อค้าชาวตะวันตกอ่ืนๆ ก็เริ่มเข้ามาค้าขายกับดินแดนมลายู ในปี พ.ศ. 
2059 ปัตตานีก็ได้มีโอกาสต้อนรับเรือสินค้าของโปรตุเกสเป็นครั้งแรก หลังจากท่ีได้รับอนุญาต
จากสุลต่านปัตตานีการค้าขายระหว่างสองประเทศก็มีมาอย่างต่อเนื่อง พ่อค้าชาวโปรตุเกส
ท่านหนึ่งชื่อ “ปินโต” (Pinto) ได้บันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2081 ตอนที่เขาเข้ามาปัตตานีครั้งนั้นได้
พบกับชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในเมืองปัตตานีราว 300 คน และนอกเหนือจากชาวโปรตุเกสก็
ยังมีชาวตะวันออก เช่น สยาม จีน และญี่ปุ่น ซึ่งมีกิจการใหญ่โตในเมืองนี้ 
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เมื่อสุลต่านอิสมาอีล ชาห์สิ้นพระชนม์ ผู้ที่สืบทอดบัลลังก์ต่อจากสุลต่านอิสมาอีล ชาห์ 
นั้นคือ รายามูซัฟฟัร ด้วยความเหมาะสมและความเห็นพ้องต้องกันของเหล่าเสนาบดี มุขมนตรี 
พระองค์ทรงใช้พระนามว่า “สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์” (Sultan Muzaffar Syah) ส่วน “รายามัน
โซร์” (Raja Mansur) ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมหาอุปราช(Raja Muda) 

ในรัชสมัยของสุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ พระองค์ทรงเห็นว่านอกเหนือจากราชกิจที่ต้อง
ดูแลความเป็นอยู่ของพสกนิกรควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศแล้วยังได้ทรงพยายามเชื่อม
สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศด้วย พระองค์ได้เสด็จเยือนสยามพร้อมพระอนุชารายามันโซร์ เพ่ือ
ผูกสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์สยาม พระองค์ได้ทรงจัดกองเรือเดินทางทางสู่อยุธยา การเดินทาง
ใช้เวลาอยู่หลายวันก็ถึงอยุธยา เมื่อพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงทราบได้มีรับสั่งให้ขุนนาง
ทั้งหลายออกไปต้อนรับสุลต่านมูซัฟฟัร์ ชาห์ ด้วยความยินดี สุลต่านได้มาถึงพระราชวังพร้อม
กับเครื่องบรรณาการที่จัดมาอย่างวิจิตรตระการตา เมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าแผ่นดินได้ทรง
กล่าวยกย่องว่าสุลต่านมีลักษณะหลายอย่างที่แสดงถึงผู้ทรงเกียรติ ต่อจากนั้นพระเจ้าแผ่นดิน
อยุธยาได้จัดเรือนพักให้กับสุลต่านใกล้ๆ กับพระราชวังโดยไม่อนุญาตให้สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ 
กลับไปท่ีเรือของพระองค ์

สุลต่านมูซัฟฟัร์ ชาห์ พ านักอยู่ที่อยุธยาเป็นเวลา 2 เดือนจึงเสด็จกลับปัตตานี พระเจ้า
แผ่นดินสยามได้มอบเชลยชาวพะโค (Pegu) และชาวล้านช้าง (Lancang) ให้แก่สุลต่านมูซัฟฟัร์ 
ชาห์ สุลต่านได้น าเชลยเหล่านั้นพร้อมทั้งครอบครัวลงเรือล่องลงปากแม่น้ าออกสู่ทะเลตรง
มายังเมืองปัตตานี เมื่อถึงปัตตานีทรงให้เชลยชาวพะโคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราว 60 คนตั้ง
บ้านเรือนอยู่เชิงสะพานบ้านเกอดี มีหน้าที่เลี้ยงช้างของพระองค์ 2 เชือกคือ “อ้ายสิงห์” และ 
“อีกรับ” ส่วนเชลยชาวล้านช้างจ านวน 100 คน ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองปาเระ เชลยทั้ง
สองกลุ่มนับถือพระพุทธศาสนา จึงสร้างวัด กุฏิ และเจดีย์ ตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาครั้งเก่า
ก่อน วัดดังกล่าวคือ “วัดกะดี”หรือ “วัดบ้านดี” ซึ่งยังคงปรากฏอยู่เป็นมรดกตกทอดมาถึงทุก
วันนี้เช่นเดียวกับหมู่บ้านกะดีหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบ้านพุทธ (Rumah Sami) ยังคงมีมาถึงใน
ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “บ้านดี” (Ban Di) นั่นเอง 

ในหนังสือ “Sejarrah Kerajaan Melayu Patani” กล่าวถึงการเดินทางไปเยือน
สยามครั้งนั้นว่าขณะที่สุลต่านมูซัฟฟัร์ ชาห์ พ านักอยู่ที่อยุธยา พระองค์ได้รับการต้อนรับอย่าง
ไม่สมพระเกียรติ เมื่อกลับถึงปัตตานีจึงสั่งการให้รวบรวมก าลังพลเพ่ือเตรียมไปตีอยุธยาต่อไป 
เช่นเดียวกับข้อความในหนังสือ “Penganta Sajarah Patani” ระบุว่าการเสด็จกลับจากการ
เยือนสยามของสุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ ครั้งนั้น พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยกษัตริย์สยามเป็นอย่าง
มาก ดั้งนั้นเมื่อทราบข่าวว่าพม่าก าลังยกทัพมาตีสยามในปี พ.ศ. 2106 สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ได้
จัดกองก าลังซึ่งประกอบด้วยเรือยาหยับ (Jagab) 200 ล า พร้อมก าลังพลอีกนับหมื่นคนรวมทั้ง
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พระอนุชาของพระองค์คือรายมันโซร์ เมื่อกองทัพพระองค์เดินทางถึงอยุธยาก็ได้ตั้งค่ายอยู่ที่
หน้าวัดกุฏิบางกะจะ เมื่อได้จัดเตรียมก าลังพร้อมแล้ว วันถัดมาในตอนค่ ากองทัพของสุลต่านก็
ได้บุกเข้าไปพระราชวังและประสบผลส าเร็จสามารถยึดบัลลังก์ของกษัตริย์อยุธยาได้ เหตุการณ์
ในครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2106 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อย่างไรก็ตาม
กษัตริย์สยามสามารถหลบหนีออกไปได้ และในที่สุดก็สามารถกู้ราชบัลลังก์คืนได้จากสุลต่านมู
ซัฟฟัร ชาห์ 

เหตุการณ์ที่สุลต่านปัตตานีโจมตีอยุธยาในครั้งนี้ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า ในจุลศักราช 925 (พ.ศ. 2106) พระยาศรีสุลต่าน ได้เข้ามา
ช่วยอยุธยารบพม่าแล้วกลับเป็นขบถ พระยาตานีคุมชาวตานีบุกเข้าไปในพระราชวังได้ เอา
ช้างเผือกมาขี่ยืนอยู่ที่ท้องสนาม แล้วลงช้างออกไปทางตะแลงแกง ตอนนั้นข่าวขบถคงรู้กัน
ทั่วไป ชาวพระนครก็เอาพวนมาขึงไว้เข้าต่อรบด้วยชาวตานีตายลงเกลื่อนกลาด แล้วพระยา
ตานีนั้นได้ลงส าเภาหนีรอดไปได้   

ในหนังสือ “Hikayat Patani” ระบุว่าช่วงที่สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ ท าสงครามอยู่นั้น 
พระองค์ได้มีรับสั่งให้ รายามันโซร์พระอนุชาเสด็จกลับปัตตานีเสียก่อน โดยมีปืนใหญ่ชื่อ นาง
ลิว-ลิว ติดตั้งบนเรือคุ้มกันไปตลอดทาง โดยที่พระองค์เหลือทหารเพียง 1,500 นายเท่านั้นที่
คอยให้ความช่วยเหลือ ขณะที่สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ เสด็จกลับจากอยุธยาพระองค์ได้เสด็จ
สิ้นพระชนม์โดยกะทันหัน พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ใกล้บริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา ตาม
กฎมณเฑียรบาลนั้นสุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์มีพระโอรสที่ประสูติจากพระสนมพระนามว่ารายาบัม
บังไม่มีสิทธิขึ้นครองราชย์ ท้ายที่สุดบรรดาเสนาบดีมุขมนตรีจึงมีมติให้รายามันโซร์ผู้เป็นอนุชา
สืบราชสมบัติแทน หลังจากนั้นพระมเหสีของสุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ จึงประสูติพระราชโอรส 
สุลต่านมันโซร์ ชาห์ จึงพระราชทานนามว่า “รายา ปาติค สยาม” (Raja Patik Siam) เพ่ือ
ร าลึกถึงสุลต่านมูซัฟฟัร์ ชาห์ บิดาของพระองค์ซ่ึงสิ้นพระชนม์ที่ประเทศสยาม 

ในสมัยสุลต่านมันโซร์ ชาห์ เป็นกษัตริย์ปัตตานีนั้นได้สร้างสัมพันธไมตรีกับอยุธยา โดย
ส่งคณะทูตไปเยือนอยุธยา ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนราชส านักปัตตานีในครั้งนั้นคือ “เชค 
ซอฟียุดดีน” (วันมูหะหมัด บิน เชคซอฟียุดดีน) ผู้เชี่ยวชาญประจ าราชส านักพร้อมกับต าแหน่ง
ใหม่ที่ได้รับคือ “โอรัง กายา ซะรี อาการ์ ดี รายอ” หรือ “ผู้แทนพระองค์พระราชา” เชค ซอฟี
ยุดดีน ในฐานะทูตจากปัตตานี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งอยุธยาเพ่ือถวายสาสน์
จากสุลต่านมันโซร์ ชาห์ การเข้าเฝ้าเป็นไปอย่างสมเกียรติและด้วยมิตรภาพ ทูตจากปัตตานี
ประสบความส าเร็จในการเยือนอยุธยาในครั้งนี้ สุลต่านมันโซร์ ชาห์ ปกครองปัตตานีต่อเนื่อง
มาอย่างราบรื่นเป็นเวลา 8 ปี ในรัชสมัยของพระองค์โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับสยาม 
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หลังจากสุลต่านมันโซร์ ชาห์ สวรรคตได้สั่งเสียให้รายาปาติค สยามโอรสของสุลต่านมู
ซัฟฟัร ชาห์ เป็นผู้สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ ดังนั้นบรรดาเสนาบดีมุขมนตรีจึงทูลเชิญรายา
ปาติค สยาม ขึ้นครองราชสมบัติเป็น “สุลต่านปาติค สยาม” (Sultan Patik Siam) ซึ่งขณะนั้น
พระองค์มีพระชนมายุเพียงแค่ 9 ชันษา ด้วยเหตุดังกล่าว รายาอาอีชาห์พระมาตุจฉา (อา) 
มเหสีสุลต่านเมืองสายบุรี จึงเสด็จกลับมาพ านักอยู่ที่ปัตตานีถวายการอภิบาลและทรงเป็น
ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ การแต่งตั้งสุลต่านปาติด สยาม นั้นสร้างความไม่พอใจให้กับรา
ยามัมบัง พระเชษฐาต่างมารดาเป็นอย่างมาก ดังนั้นในเวลาเช้าวันหนึ่งก่อนเวลาละหมาดซู
โบะฮ์ รายามัมบังได้เข้าไปในห้องบรรทมของสุลต่านปาติด สยาม และได้ลอบปลงพระชนม์
สุลต่านปาติด สยามซึ่งขณะนั้นมีพระชันษาเพียง 10 ชันษาเท่านั้น ผู้เป็นเหยื่อสังหารอีก
พระองค์คือรายาอาอีชาห์ หลังจากก่อเหตุอุกฉกรรจ์ดังกล่าวแล้ว รายาบัมบังก็ได้หลบหนีออก
นอกวังแต่ถูกทหารล้อมจับเอาไว้ ขณะที่พระองค์หลบซ่อนตัวในห้องๆ หนึ่ง ในที่สุดรายาบัมบัง
จึงถูกสังหารด้วยหอกจนสิ้นพระชนม์เหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์สุลต่านปาติค สยามถือว่าเป็น
เหตุการณ์นองเลือดครั้งแรกในราชวงศ์ปัตตานี ผู้ที่สืบทอดบัลลังก์ต่อจากสุลต่านปาติค สยาม 
คือ “สุลต่านบาฮาดูร์ ชาห์” พระโอรสในสุลต่านมันโซร์ ชาห์ ซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องกับสุลต่านปา
ติค สยาม  สุลต่านบาฮาดูร์  ชาห์ขึ้นครองราชย์ เป็นสุลต่านปี พ.ศ.  2116 แต่สุดท้าย
ประวัติศาสตร์ก็ซ้ ารอย เมื่อพระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์จากฝีมือพระเชษฐาต่างพระมารดา
คือรายาบีมา ซึ่งมูลเหตุมาจากความเห็นไม่ลงรอยกัน รายาบีมาถูกควบคุมตัวและส าเร็จโทษใน
เวลาต่อมา ทายาทของสุลต่านบาฮาดูร์ ชาห์ มีแต่พระธิดา คือ รายาฮีเยา รายาบีรู และรายาอู
งู พระธิดาทั้งสามพระองค์มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์ปัตตานี ภายใต้การปกครองของ
กษัตริยาทั้ง 3 พระองค์ปัตตานีก็กลับรุ่งเรืองอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 22  

เนื่องจากสุลต่านบาฮาดูร์ ชาห์ ไม่มีพระโอรสแม้แต่พระองค์เดียว หลังจากสิ้นพระชนม์ 
เสนาบดีมุขมนตรีและพระบรมวงศานุวงศ์ในราชส านักจึงมีมติแต่งตั้งรายาฮีเยาขึ้นเป็นกษัตริยา 
(Raja Perempuan) ขึ้นครองเมืองปัตตานี นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ปัตตานีมี
ผู้ปกครองเป็นสตรี ราชินีฮีเยาปกครองปัตตานีใน พ.ศ. 2127 ต่อจากนั้นก็ปกครองโดยกษัตริ
ยาอีก 3 พระองค์ สมัยนี้ประวัติศาสตร์ปัตตานีจึงรู้จักกันในนาม “สมัยราชินี” (Zaman Ratu-
Ratu) การปกครองโดยราชินีด าเนินต่อมาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษจนถึงราชินีองค์สุดท้ายคือ 
ราชินีกูนิง กล่าวได้ว่าภายใต้การปกครองของราชินีได้ท าให้ปัตตานีเข้าสู่ยุคทองที่เจริญรุ่งเรือง
สูงสุด 

ราชินีฮีเยาขึ้นปกครองปัตตานีในระยะเวลาที่ชาวตะวันตกได้เริ่มขยายการค้าเข้ามายัง
โลกตะวันออก ในสมัยนี้โปรตุเกสได้เอาชนะมะละกา สเปนเริ่มตั้งถิ่นฐานในฟิลิปปินส์
โดยเฉพาะในลูซอน  ในพุทธศตวรรษที่ 22 นี้ปัตตานีเริ่มได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศซึ่งไม่
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เพียงแต่ในด้านเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น แต่ได้รับอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองโดยเฉพาะ
อิทธิพลสยาม ญี่ปุ่น และฮอลันดา 

ในปี พ.ศ. 2145 ราชินีฮีเยาได้อนุญาตพ่อค้าชาวฮอลันดาจั้ดตั้งโรงสินค้าในเมือง
ปัตตานี ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2134 ความสัมพันธ์ด้านการค้าขายที่เป็นทางการมีขึ้น
ระหว่างญี่ปุ่นและปัตตานีเมื่อราชินีมีความพอใจในการเจรจากับทูตญี่ปุ่นในปีดังกล่าว ในปี 
พ.ศ. 2148 ชาติสเปนได้เข้ามาท าการค้าขายในปัตตานีอีกชาติหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2155 
ปัตตานีได้ท าสัญญาค้าขายกับชาติอังกฤษ 

ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นผลให้ราชินีฮีเยาทรงปกครอง
บ้านเมืองมาเป็นเวลานานหลายปี เมืองต่างๆ ส่งคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองปัตตานี 
ขณะเดียวกันราชินีฮีเยาได้ส่งราชทูตของพระองค์ไปยังเมืองต่างๆ เพ่ือเป็นการตอบแทน
สัมพันธไมตรี ในบรรดาประเทศเหล่านั้นมีสยามและญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ญี่ปุ่นเริ่มให้ความสนใจ
และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับปัตตานีอย่างเป็นทางการเพ่ือขยายกิจการการค้าเป็นส าคัญ ในปี 
พ.ศ. 2135 พระองค์ทรงให้การต้อนรับคณะทูตจากญี่ปุ่นที่น าของที่ระลึกจากโชกุน โตกุ งาวะ 
อิเอยาสึ มาถวายแด่พระองค์ พร้อมกับได้น าสินค้านานาชนิดมาจ าหน่ายและขอพระบรมรา
ชานุญาตเปิดการค้าขายในเมืองนี้  ในปี พ.ศ. 2412 ราชินีฮีเยาก็ได้ส่งคณะทูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิญี่ปุ่น และในปี พ.ศ. 2149 คณะราชทูตจากปัตตานีก็เดินทางไป
เยือนญี่ปุ่นอีกครั้งเพ่ือกระชับสัมพันธไมตรี นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การค้าระหว่างปัตตานีและ
ญี่ปุ่นก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ เรือสินค้าญี่ปุ่นเดินทางมาสู่ปัตตานีและแล่นไปมาอย่างไม่
ขาดสาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามกับปัตตานีในระยะนั้นก็เพ่ิมความกระชับแน่น
แฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองสายซึ่งตั้งอยู่ใกล้ปัตตานีปรากฏว่ามีเรือสินค้าแล่นไปมาหาสู่กัน 
ชาวสยามได้มาค้าขายที่เมืองปัตตานี ชาวปัตตานีก็ได้ท าการค้าที่เมืองสยาม พระเจ้าแผ่นดิน
สยามทรงเรียกพระนามราชินีปัตตานีว่า “พระนางเจ้าหญิง” ซึ่งพระนามนี้ได้ทรงเรียกกษัตริยา
ปัตตานีองค์อ่ืนๆ ที่ครองเมืองในล าดับต่อมาด้วย แม้แต่ชาวปัตตานีเองก็เรียกพระนามราชินี
ของตนอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงเรียกเช่นกัน 

ในสมัยราชินีฮีเยาครองบัลลังก์ปัตตานีบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและมีประชากร
เพ่ิมมากข้ึน พระองค์สนพระทัยต่อปัญหาความเป็นอยู่ของพสกนิกร พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ
ของพระองค์ ได้แก่ การขุดคลองเพ่ือน าน้ าจืดมาใช้ในการเกษตรและผลักดันน้ าเค็ม เนื่องจาก
ในขณะนั้นแม้ว่าล าคลองกรือเซะไหลผ่านบ้านเรือนราษฎร แต่ก็ไม่อ านวยความสะดวกแม้แต่
น้อย เพราะน้ ามีความเค็มมากยิ่งกว่านั้นตรงต้นน้ าตอนเหนือล าคลองมีทุ่งนากว้างขวางให้
ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากมีน้ ากร่อยเข้าถึง ทรงรับสั่งให้ราษฎรช่วยกันขุดคลองโดยเริ่มจา
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กกรือเซะมุ่งไปทางต้นน้ าเจอถึงแม่น้ าใหญ่ที่เตอมางัน เมื่อสามารถขุดคลองเชื่อมกับแม่น้ าใหญ่
แล้ว น้ าก็ไหลมาตามคลองแห่งใหม่ผ่านคลอง กรือเซะแล้วไหลออกทะเลตรงกัวลาอารูบริเวณ
บ้านปาเระ ต าบลบาราโหมในปัจจุบัน น้ าจืดจากแม่น้ าท าให้น้ าในล าน้ าตลอดสายจืดลงจน
สามารถท านาได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างน่าพอใจ ราชินีฮีเยาปกครองปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2159 ก็
สวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 63 พรรษา พระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่า “มัรโฮม เตอมางัน”  
(Marhum Temangan) ทั้งนี้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
โดยการขุดคลองท่ีหมู่บ้านเตอมางัน 

ในปลายรัชสมัยราชินีฮีเยาความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับสยามเริ่มตึงเครียดมากขึ้น 
แต่ปัตตานีก็ยังสามารถรักษาสถานภาพของตนเองเอาไว้ได้ ปัตตานีในสมัยราชินีฮีเยาเป็น
ศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้แต่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของสยามในยุคเดียวกันก็มีความเจริญด้านการค้าเป็นรองปัตตานี พระเจ้าแผ่นดิน
สยามจึงมุ่งครอบครองปัตตานีเช่นการสู้รบเมื่อปี พ.ศ. 2146 สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
กองทัพเรือของสยามก็มุ่งหน้าตรงมายังปัตตานี โดยมีออกญาเดโชน าทหารนับพันคนหมายเข้า
ยึดปัตตานี กองทัพสยามยกพลขึ้นบกที่ปากอ่าวปัตตานีและบุกเข้าประชิดตัวเมือง ราชินีฮีเยา
ได้น าทหารออกต่อต้านอย่างเต็มความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าชาว
ต่างประเทศอย่างเต็มที่ ชาวยุโรปให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธและปืนใหญ่ รวมทั้งสิ่งของ
จ าเป็นต่างๆ ชาวเมืองปัตตานีได้ต่อต้านการบุกของกองทัพสยามอย่างเหนียวแน่น ทหารเมือง
ปัตตานีใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ทหารชาวสยามจนต้องถอยทัพกลับไปในที่สุด ในเวลาต่อมาพระเจ้า
แผ่นดินสยามสนพระทัยการใช้ปืนใหญ่ในการสงคราม พระองค์ได้ส่งราชทูตมายังปัตตานีเพ่ือ
ขอซื้อปืนใหญ่ เพราะสมัยนั้นปัตตานีเป็นศูนย์กลางของการซื้ออาวุธต่างๆ รวมทั้งปืนใหญ่ 
แม้แต่จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยนั้นก็ทรงซื้อปืนใหญ่และอาวุธปืนยาวชนิดต่างๆ จากปัตตานี 

หลังจากราชินีฮีเยาสิ้นพระชนม์แล้วบรรดาเสนาบดีมุขมนตรีและพระบรมวงศานุวงศ์
ได้ตกลงแต่งตั้งรายาบีรูพระขนิษฐาของพระองค์ขึ้นครองราชย์ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2159 เป็นต้นมา 
หลังจากนั้นอีก 3 ปีต่อมาคลองที่ขุดต่อจากหมู่บ้านเตอมางันไปถึงกรือเซะนั้น มีกระแสน้ าไหล
แรงเซาะริมฝั่งบริเวณประตูช้างใกล้กับพระราชวังได้รับความเสียหาย นอกจากนั้นยังท าให้น้ า
ในคลองกรือเซะกลายเป็นน้ าจืด เป็นเหตุให้นาเกลือชายทะเลไม่สามารถเป็นเกลือได้เพราะน้ า
ลดความเค็มลง ราชินีบีรูจึงมีรับสั่งให้สร้างเขื่อนกันน้ าที่ไหลมาจากด้านเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่
คลองกรือเซะและได้ปิดปากคลองปาเปรีด้วย เขื่อนดังกล่าวสร้างด้วยหินต่อมาจึงเรียกชื่อ
หมู่บ้านบริเวณนั้นว่าบ้านตาเนาะบาตูหรือบ้านท านบหินซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน  

เมืองปัตตานีสมัยราชินีบีรูได้เริ่มสร้างปริมณฑลทางอ านาจกับปาหัง ยะโฮร์ และสยาม 
กล่าวคือพระองค์ได้ให้เจ้าหญิงอูงูพระขนิษฐาของพระองค์อภิเษกกับสุลต่านปาหัง หลายปี
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ต่อมาเมื่อสุลต่านปาหังสิ้นพระชนม์ราชินีบีรูจึงมีรับสั่งให้เสนาบดีผู้ใหญ่ท่านหนึ่ งไปรับรายาอูงู
กลับปัตตานีพร้อมพระธิดา ซึ่งสืบเชื้อสายจากสุลต่านปาหัง 1 พระองค์ ซึ่งได้รับพระราชทาน
นามว่า รายากูนิง หลังจากนั้นไม่นานราชินีบีรูก็ได้ยกรายากูนิงซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 12 ชันษา
ให้แต่งงานกับขุนนางสยามชื่อ “ออกญาเดโช” ต่อมาเมื่อราชินีบีรูสิ้นพระชนม์ รายาอูงูจึงได้
ราชสมบัติสืบต่อมา  

นอกจากนโยบายสร้างปริมณฑลทางอ านาจของราชินีบีรูแล้ว พระองค์ยังต้องการ
รวมกลันตันกับปัตตานีให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือรวบรวมก าลังทหารให้เข้มแข็งและสามารถเผชิญ
กับกองทัพสยามซึ่งอาจจะเกิดสงครามขึ้นกับปัตตานีเมื่อใดก็ได้ ราชินีบี รูได้ส่งทูตไปกลันตัน
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2159 หลังจากทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน แต่ไม่ได้รับการสนองตอบ แม้ว่า
ในปี พ.ศ. 2160 พระองค์ได้เสด็จไปกลันตันด้วยพระองค์เอง อย่างไรก็ตามการเสด็จไปกลันตัน
ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2161 ความประสงค์ของพระองค์ก็ส าเร็จ เมื่อสุลต่านกลันตันตกลงท า
สัญญาร่วมมือกับพระองค์ การรวมตัวกับปัตตานีได้ด าเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นในปี 
พ.ศ. 2162 จนถึง พ.ศ. 2293 เป็นเวลานานถึง 131 ปี และถือว่าเป็นการรวมตัวกันที่ยาวนาน
ที่สุดในประวัติศาสตร์ปัตตานี-กลันตัน 

เมืองปัตตานีในสมัยราชินีบีรูนั้นมีข่าวเสมอว่าว่า พระเจ้าแผ่นดินสยามก าลังเตรียมทัพ
ใหญ่เพ่ือมาโจมตีเมืองปัตตานี สาเหตุนี้เองท าให้ราชินีบีรูทรงวิตกเกรงว่าข่าวนั้นจะเป็นความ
จริง ในที่สุดพระองค์ทรงเห็นว่าควรที่จะหล่อปืนใหญ่เพ่ิมเติมให้มากเท่าที่จะมากได้ ในการหล่อ
ปืนใหญ่ครั้งนั้นชาวจีนชื่อ ลิ้มโต๊ะเคี่ยม อาสาเป็นช่างหล่อปืนให้ตามความประสงค์ของราชินี 
ลิ้มโต๊ะเคี่ยม เดินทางเข้ามาอาศัยในปัตตานี ต่อมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและมีชื่อว่าโต๊ะ
เคียน เขาอาศัยอยู่กับเสนาบดีของราชินี เนื่องจากเขาเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดีงามและมี
ความสามารถ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นนายด่านเก็บภาษีอากรเข้าออกท่าเรือของเมืองปัตตานี คน
ทั่วไปจึงเรียกท่าเรือในก ากับเขาว่า “ท่าเรือเต้าเคียน” เมื่อรวบรวมทองเหลืองได้ตามที่ต้องการ
แล้วไม่กี่เดือนต่อมาการหล่อปืนใหญ่ก็แล้วเสร็จได้ปืน 3 กระบอก 2 กระบอกแรกมีขนาดใหญ่
มากมีความยาว 3 วา 1 ศอก 1 คืบ 2 ½ นิ้ว ปากกระบอกว้าง 11 นิ้ว ส่วนกระบอกเล็กมีความ
ยาว 5 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว ปากกระบอกกว้าง 3 นิ้ว ทรงตั้งชื่อ 2 กระบอกแรกว่า “ศรีนครา” 
(Seri Negara) “ศรีปตานี” (Seri Patani) และ “มหาเลลา” (Maha le-la) ปืนใหญ่ทั้ง3 
กระบอกติดตั้งไว้บนรถลาก ในปี พ.ศ. 2175 การใช้ปืนใหญ่ทั้ง 3 กระบอกมีประสิทธิภาพมาก
สามารถป้องกันไม่ให้กองทัพสยามเข้าตีเมืองได้ 

ราชินีอูงูเป็นขนิษฐาของราชินีบีรูและเป็นมเหสีของอดีตสุลต่านปาหัง พระองค์ได้
ประทับอยู่ที่ปาหังเป็นเวลา 30 ปีจึงได้เสด็จกลับมาพ านักที่ปัตตานีภายหลังจากการการ
สวรรคตของ “สุลต่านอับดุลฆอฟุร” พระราชสวามีในปี พ.ศ. 2157 พระองค์เป็นราชินีที่องอาจ
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กล้าหาญ เมื่อทราบข่าวคราวว่าสยามจะโจมตีปัตตานี พระองค์จึงส่งกองทัพไปโจมตีเมือง
พัทลุงและนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2173 เพ่ือตัดก าลังกองทัพสยามเนื่องจากปกติแล้วสยาม
จะมีบัญชาให้กองทัพจากนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ร่วมกับกองทัพสยามไปโจมตี
ปัตตานีด้วยเสมอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2175 เจ้าชายแห่งยะโฮร์พร้อมไพร่พลจ านวน 3,000 คน 
และเรือจ านวน 10 ล า มาถึงปัตตานีเพ่ือจะอภิเษกกับรายากูนิง ขณะเดียวกันนั้นพระเจ้า
ปราสาททองได้ส่งกองทัพมาเพ่ือโจมตีปัตตานีพอดี ชาวปัตตานีกับชาวยะโฮร์จึงได้ร่วมกันต่อสู้
จนกองทัพสยามล่าถอยกลับไป จากนั้นจึงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างรายากูนิงกับเจ้าชายยะ
โฮร์อย่างยิ่งใหญ่ 

เพียงไม่กี่ปีท่ีราชินีอูงูครองราชย์ก็น าไปสู่สงครามถึง  2 ครั้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่
เป็นประเพณีไปเสียแล้วระหว่างปัตตานีกับสยาม ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2175 และครั้งที่ 2 ในปี 
พ.ศ. 2176 ถึงแม้ว่าสยามจะได้รับการช่วยเหลือจากฮอลันดาที่มาจากปัตตาเวีย แต่สยามก็ไม่
สามารถจะเอาชนะปัตตานีได้ ทั้งนี้เพราะว่าการป้องกันดูแลเมืองปัตตานีในสมัยนั้นเป็นไป
อย่างดีเยี่ยม เพ่ือเป็นการป้องกันการโจมตีจากฝ่ายสยาม ราชินีอูงูได้รวบรวมทหาร จ านวน 
23,000 คน และได้รับการช่วยเหลือจากกลันตัน ปาหัง และยะโฮร์ อีกเป็นจ านวน 30,000 คน 
ด้วยความพยายามดังกล่าวท าให้สามารถเอาชนะการโจมตีจากสยามทั้งสองครั้ง 

เมื่อสงครามกับสยามยุติลงได้ 2 ปี ราชินีอูงูก็ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 
2178 ชาวเมืองขนานนามพระองค์ว่า “มัรโฮมปาหัง” (Marhum Pahang) เนื่องจากพระองค์
เป็นมเหสีของอดีตสุลต่านแห่งปาหัง เสนาบดีมุขมนตรีทั้งหลายจึงอัญเชิญรายากูนิง ธิดาของ
ราชินีอูงูขึ้นครองราชย์สมบัติสืบต่อมา เมืองปัตตานีสมัยราชินีกูนิงเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยพระองค์ทรงโปรดปรานการเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม พระองค์มีรายได้จากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรจากอุทยานของพระราชวังท าให้พระองค์ไม่รับเงินค่าครองชีพส าหรับเจ้า
เมืองดังเช่นเจ้าเมืององค์อ่ืนๆ พระองค์มีเรือสินค้าส าหรับค้าขายกับต่างประเทศ ทรง
ด าเนินการค้าสินค้าทุกประเภทกับต่างประเทศต่างๆ โดยมีผู้ท าการค้าแทนพระองค์คือ “นาโก
ดา ซานแด” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ซาดาแฆ ราจา” ซึ่งหมายถึงพ่อค้าของพระราชานั่นเอง ใน
สมัยการปกครองของพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้ขยายปากแม่น้ าปัตตานีให้กว้างขึ้นและขุดร่องน้ า
ปัตตานีให้ลึกกว่าเดิมส าหรับเป็นเส้นทางเข้าออกของเรือสินค้าของพระองค์ ปัตตานีในสมัย
ราชินีกูนิงก้าวสู่ประเทศชั้นน าด้านธุรกิจระดับนานาชาติ จนได้รับการกล่าวถึงว่าปัตตานีในสม้ย
นั้นมีฐานะเทียบเท่าประเทศขนาดใหญ่ทั้งหลาย เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮอลันดา และอังกฤษ  

แม้ว่ากองทัพสยามได้โจมตีปัตตานีถึง 3 ครั้งในปี พ.ศ. 2146 , 2175 และ 2176 ก็
ตามและทุกครั้งที่โจมตีก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ถึงกระนั้นก็ตามพระเจ้าแผ่นดินสยามก็ทรงมี
ความหวังที่จะยึดเมืองปัตตานีให้จงได้ เมื่อทราบว่าราชินีอูงูสิ้นพระชนม์และพระธิดาคือราชินีกู
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นิงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงมีพระราชบัญชาให้ออกญาเดโชเป็นแม่
ทัพคุมทัพมาโจมตีปัตตานีอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2178 การเคลื่อนทัพมาครั้งนี้ ไม่ได้มีจุดหมายเข้า
โจมตีปัตตานี แต่มาในฐานะราชทูตสยามเพ่ือขอร้องให้ราชินีปัตตานีพระองค์ใหม่ยอมอยู่ใต้การ
ปกครองของสยามประเทศ แต่การขอร้องดังกล่าวนี้ปรากฏว่าราชินีกูนิงไม่สนพระทัยและเพ่ิม
ความพิโรธยิ่งขึ้น เพราะทรงเห็นว่าสยามดูหมิ่นอธิปไตยของพระองค์ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสยาม
ทรงทราบเช่นนั้นก็ทรงไม่พอพระทัยอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน  

ก่อนหน้านั้นพระเจ้าแผ่นดินสยามยังมีรับสั่งมายังข้าหลวงใหญ่ที่ท าการปกครองเมือง
นครศรีธรรมราชให้น าก าลังโจมตีเมืองปัตตานี ข้าหลวงใหญ่ผู้นี้เป็นชาวญี่ปุ่นชื่อว่า “ยามาดะ 
นางามาซะ” ยามาดะจึงน าก าลังชาวญี่ปุ่น และชาวสยามเมืองนครศรีธรรมราชเข้าโจมตีเมือง
ปัตตานีในปี พ.ศ. 2173 แต่เนื่องจากทหารปัตตานีเคยผ่านการสู้รบมาหลายครั้งจึงพร้อมใจกัน
รักษาบ้านเมืองเป็นผลให้ทหารญี่ปุ่นและทหารเมืองนครศรีธรรมราชไม่สมารถเข้ายึดเมือง
ปัตตานีได้ส าเร็จจึงจ าเป็นต้องถอยทัพกลับเมืองนครศรีธรรมราช การสู้รับในครั้งนั้นยามาดะ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาและกลับไปเสียชีวิตที่นครศรีธรรมราชในเวลาต่อมา   

หลังจากที่ไม่ประสบความส าเร็จถึง 4 ครั้ง พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงทราบถึงจุดอ่อน
ของกองทัพ พระองค์ทรงเห็นว่าแท้จริงแล้วปัตตานีมีอาณาเขตปกครองกว้างขวาง มีพลเมือง
มากดังที่ “อเลกซานเดอร์ ฮามิลตัน”ชาวอังกฤษที่มาเยือนปัตตานีได้บันทึกไว้ว่า ปัตตานีสมัย
นั้นมีแคว้นต่างๆ อยู่ในปกครองถึง 43 แคว้น รวมทั้ง ตรังกานู และกลันตัน พลเมืองในเมือง
ปัตตานีเฉพาะผู้ชายอายุ 16 - 60 ปี มีถึง 150,000 คน มีบ้านเรือนหนาแน่นตั้งแต่หน้าประตู
พระราชวังต่อเนื่องไปจนถึงหมู่บ้านจนแทบจะไม่มีช่องว่าง ตัวเมืองปัตตานีตั้งอยู่ระหว่างปาก
แม่น้ า 2 แห่งคือ “กัวลาปตานี” (Kuala Patani) และ “กัวลาบือเกาะฮ์” (Kuala Bekah) 
เมืองปัตตานีสมัยนั้นเรียกว่า “โกตากะได” (Kota Kedaya) ซึ่งหมายถึงเมืองที่เป็นแหล่งการค้า 

ในสมัยราชินีกูนิงพระองค์ทรงให้ความส าคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านตั้งแต่ปีแรกที่ทรงขึ้นครองราชย์ กล่าวคือเมื่อสยามส่งคณะทูตมาเจรจากับพระองค์
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2178 จากนั้นอีกเพียง 5 เดือนคือ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2179 พระองค์
ก็ได้ส่งทูตไปอยุธยา และในเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2179 พระองค์ได้ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง 
(Bunga Mas) ไปถวายพระเจ้าแผ่นดินสยามในสมัยนั้นคือ “พระเจ้าปราสาททอง” ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2184 ราชินีกูนิงได้เสด็จไปเยือนอยุธยาด้วยพระองค์เองเพ่ือฟ้ืนฟูสันติภาพ การส่งดอกไม้
เงินดอกไม้ทองและการไปเยือนอยุธยาของราชินีกูนิงปรากฏในบันทึกของ “วันวลิต” (Van 
Vilet) ว่า พระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามทรงสนองตอบด้วยความยินดียิ่ ง  และแสดงว่ า
ราชอาณาจักรทั้งสองได้สถาปนาสันติภาพแล้วโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือ
ท าลายซึ่งกันและกัน หลังจากการเยือนอยุธยาในปี พ.ศ. 2184 แล้ว ปัตตานีก็อยู่อย่างสงบสุข
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โดยไม่ถูกรุกรานและเป็นยุคทองของปัตตานีอีกครั้งพร้อมทั้งเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลต่อรัฐ
มลายูเพื่อนบ้านอื่นๆ ทั่วไปในบริเวณนี้ 

ในช่วงปลายรัชสมัยของราชินีกูนิง ปัตตานีเริ่มมีความขัดแย้งกับกลันตันจึงเ กิด
ความสัมพันธ์แบบไม่สนิทใจระหว่างพระองค์กับ “รายาสักตีที่ 1” ของกลันตัน ด้วยเรื่องความ
ไม่ลงรอยกันในการสืบราชบัลลังก์ของกลันตันซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือ “รายาอับ
ดุลเลาห์” เป็นสุลต่าน อีกฝ่ายยอมรับรายาสักตีที่ 1 ท าให้ต้องแยกปกครองกลันตันเป็น 2 ส่วน 
รายาอับดุลเลาะห์เมื่อขึ้นปกครองกลันตันจึงสถาปนาตนเป็นสุลต่าน ท าให้กลันตันต้องออกจาก
การเป็นเมืองร่วมของปัตตานี แม้ว่าราชินีกูนิงได้ให้ความยอมรับรายาสักตีที่ 1 เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการใดๆ กับรายาอับดุลเลาะห์ ท าให้รายาสักตีที่ 1 ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง 
ทรงเห็นว่าราชินีกูนิงมีเจตนาที่จะปล่อยให้กลันตันอยู่ในสภาวะความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีท่าที
ต้องการท าลายเชื้อสายกลันตัน ราชาสักตีที่ 1 จึงได้รวมทหารก่อการกบฏชึ้นในปี พ.ศ. 2192 
และในปี พ.ศ. 2193  ได้โจมตีเมืองหลวงคือปัตตานี โค่นอ านาจและขับไล่ราชินีกูนิงให้พ้นจาก
ต าแหน่งกษัตริยาแห่งปัตตานี  

ราชินีกูนิงได้สละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2194 จากนั้นได้ลี้ภัยไปยังยะโฮร์ ขณะเดินทาง
ไปนั้นพอใกล้ถึงฝั่งกลันตันพระองค์ก็ประชวร เรือจึงแวะพักที่เมืองโกตา ปังกาลัน ดาตู ไม่กี่
เดือนหลังจากนั้นจึงสิ้นพระชนม์ พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ที่ “บ้านปันจอร์” (Kampung 
Panchor) ในปัจจุบัน หลุมฝังศพดังกล่าวยังมีอยู่และเรียกชื่อว่า “มากัม นาจายัง” (Makam 
Nang Cayan) แปลว่าหลุมศพของพระนางเจ้าหญิง 

ราชินีกูนิงทรงสละราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2194 เนื่องจากถูกโค่นอ านาจโดยราชาสักตีที่
1 จากกลันตัน ราชาสักตีที่ 1 มอบหมายให้พระโอรสของพระองค์คือ “รายาบาฮาร์” (Raya 
Bahar) ปกครองปัตตานีต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2213 ในสมัยการปกครองของกษัตริย์กลันตันนี้
แม้ว่าศูนย์กลางอ านาจจะเปลี่ยนไปจากกษัตริย์ราชวงศ์ปัตตานี แต่ราชาสักตีที่ 1 ไม่คิดที่จะ
แยกกลันตันออกจากปัตตานียิ่งกว่านั้นยังได้รวบรวมเมืองต่างที่อยู่ในอ านาจพระองค์ เช่น ตรัง
กานู สงขลา และพัทลุง ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งพอที่จะต่อต้าน
อ านาจของสยามในเวลานั้น เขตปกครองที่รวมเอาเมืองต่างๆ ตั้งแต่ตรังกานูขึ้นไปถึงพัทลุง
เรียกว่า “ปัตตานีบือซาร์”(Patani Besar) ต่อมาเมื่อรายาสักตีที่ 1 สวรรคตผู้สืบทอดราช
สมบัติเมืองปัตตานีคือโอรสองค์ท่ี 2 ของพระองค์คือ “รายาโอมาร์” (Raya Omar) แต่รายาโอ
มาร์ปกครองปัตตานีอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ พระองค์จึงมอบอ านาจให้กับพระเชษฐาคือราชาบา
ฮาร์  

ในหนังสือ “Sejarah Kerajaan Melayu Patani” กล่าวว่าราชาบาฮาร์ปกครอง
ปัตตานีอยู่ได้ 2 ปีก็สิ้นพระชนม์ บรรดาเสนาบดีมุขมนตรีจึงได้เลือกโอรสของรายากลันตันคือ 
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“รายามัส กลันตัน” (Raja Mas Kelantan) และพระองค์ต่อมาคือ “รายามัส จายัม” (Mas 
Jayam) ซึ่งเป็นโอรสของรายามัส กลันตันปกครองปัตตานีสืบมา ในสมัยรายาทั้ ง 3 พระองค์
ปกครองเมืองปัตตานี (พ.ศ. 2231-2253) เป็นระยะที่มีความสงบ ไม่มีข้าศึกรุกราน แต่ในด้าน
การค้าเริ่มซบเซาลงเมื่อเทียบกับสมัยการปกครองโดยราชวงศ์ศรีวังสา ในสมัยการปกครองของ
รายากลันตัน ไม่มีพ่อค้าชาวยุโรปเหลืออยู่เลย คงมีแต่พ่อค้าชาวตะวันออก เช่น จีน ญี่ ปุ่น 
อินเดีย และ อาหรับ ท าธุรกิจการค้าอยู่ในเมืองปัตตานีเท่านั้น อย่างไรก็ตามพ่อค้าชาวอินเดีย
และอาหรับที่เป็นมุสลิมได้ท าการค้าขาย ในที่สุดพวกเขาได้กลายมาเป็นพลเมืองส่วนหนึ่งของ
ปัตตานีไปด้วย  

รายามัส กลันตันปกครองเมืองเป็นเวลา 17 ปี (พ.ศ. 2233-2250) ก็สิ้นพระชนม์ 
ประชาชนเรียกว่า “มัรโฮมกลันตัน” (Marhum Kelantan) ส่วนรายามัส จายัมครองราชย์อยู่
เพียงแค่ 3 ปี (พ.ศ. 2250-2253) ก็ถูกขับออกจากราชบัลลังก์และแต่งตั้ง “รายาเดวี” (Raja 
Dewi) ขึ้นครองราชย์เป็นเวลา 9 ปี (พ.ศ. 2253-2262) ต่อจากนั้น “รายาบึนดัง บาดัน” (Raja 
Bendung Badan) ได้ครองราชย์สมบัติเมืองปัตตานี แต่อยู่ได้เพียงแค่ 4 ปีก็ถูกขุนนางชื่อ “ลัก
ษมานา ดายัง” (Laksamana Dajang) ยึดอ านาจและตั้งตัวเองเป็นรายาปัตตานี แต่รายาลัก
ษมานัง ดายัง ครองราชย์อยู่ได้เพียง 11 เดือนก็ถูกพวกขุนนางขับออกจากราชบัลลังก์ บรรดา
เสนาบดีมุขมนตรีจึงพร้อมใจกันเชิญรายามัส จายัมซึ่งเคยครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2250-2253 
แต่ถูกขับออกไปให้กลับมาครองราชย์อีกครั้งหนึ่ง รายามัส จายัมครองราชย์ได้เพียง 2 ปี (พ.ศ. 
2267 - 2269) ก็สิ้นพระชนม์ “อาลง ยูนุส” (Along Yunus) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง
ปัตตานีคนต่อมา แต่ปกครองอยู่ไม่นานก็เกิดสงครามกลางเมือง โดย “ระตู ปะกาลัน” เจ้า
เมืองสายผู้เป็นน้องชายแย่งราชสมบัติ อาลงยูนุสถูกปลงพระชนม์ในปี พ.ศ. 2272 เป็นอัน
สิ้นสุดรายาปัตตานีเชื้อสายกลันตัน จะเห็นว่าเมืองปัตตานีระยะนั้นประสบแต่ความวุ่นวายแย่ง
ชิงอ านาจ โค่นล้มราชบัลลังก์ ความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้องและขุนนางในราชส านักเกิดขึ้น
ตลอดเวลา 

หลังจากราชวงศ์กลันตันแล้วปัตตานีไม่มีกษัตริย์ปกครอง เหตุการณ์ภายในประสบแต่
ความวุ่นวายทางการเมืองเป็นเวลานาน ปัตตานีจึงอ่อนแอและเสื่อมอ านาจลงอย่างที่สุด บาง
ช่วงเวลาไร้ผู้ปกครอง บางครั้งต้องเลือกผู้น าจากเมืองอ่ืนๆ ที่อยู่ในสังกัดมาเป็นผู้ปกครอง 
ศูนย์กลางอ านาจในบางระยะไม่ได้อยู่ที่เมืองปัตตานี เช่น สมัยระตูปูยุดได้ย้ายที่ท าการบริหาร
ไปอยู่ที่ปุยุดอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาขุนนางคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บ้านดูวาได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น
สุลต่านพระนามว่า “สุลต่านมูฮัมหมัด” ปกครองปัตตานีระหว่างปี พ.ศ. 2319 - 2329 ใน
หนังสือ “Sejarah Kerajaan Melayu patani” ระบุว่าสุลต่านมูฮัมหมัดเป็นโอรสของรายาคน
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หนึ่งชื่อ “รายาอฮหมัด” (Raya Ahmad) อาศัยอยู่บ้านดาวาย (Dawai) ได้รับการคัดเลือกจาก
ที่ประชุมกรมการเมืองให้เป็นผู้ปกครองเมืองปัตตานี 

ในระหว่างที่ปัตตานีก าลังอ่อนแอและวุ่นวายทางการเมืองนั้นสยามก็ก าลังประสบ
ความยากล าบากและเกิดกบฏช่วงชิงอ านาจเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2310 ก็ถูกพม่าเข้าโจมตี
กรุงศรีอยุธยาและยึดครองได้ในที่สุด บรรดาหัวเมืองต่างๆ ที่เคยอยู่ใต้อ านาจการปกครองของ
สยาม เช่น สงขลา นครศรีธรรมราช ฯลฯ ถือโอกาสเป็นอิสระปกครองตนเอง ในเวลาต่อมาขุน
นางสยามคนหนึ่งคือพระยาตาก ได้รวบรวมก าลังพลเข้าต่อสู้กับพม่าและสามารถยึดกรุงศรี
อยุธยากลับคืนมาได้จึงสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ และย้ายเมืองหลวงมาตั้งใหม่ที่กรุงธนบุรีในปี 
พ.ศ. 2312 พระเจ้าตากจึงน าก าลังลงมาตีเมืองนครศรีธรรมราชและสงขลาจนสามารถยึดเมือง
ได้ เจ้าเมืองนครศรีรรมราชได้หลบหนีไปยังเมืองพัทลุงและเมืองสงขลา กองทัพพระเจ้าตาก
ติดตามไปจนถึงสงขลา ในที่สุดทั้งพระยานคร พระยาสงขลา และพระยาพัทลุง หนีไปอาศัยที่
ปัตตานีและขอความคุ้มครองจากเจ้าเมืองปัตตานี กองทัพสยามได้ติดตามไปถึงเมืองเทพาซึ่ง
เป็นเขตแดนระหว่างสยามกับปัตตานีในสมัยนั้น พระเจ้าตากได้ส่งผู้แทนไปเจรจากับเจ้าเมือง
ปัตตานีให้จับกุมและส่งตัวเจ้าเมืองทั้งสามที่ก าลังหลบหนี เจ้าเมืองปัตตานีได้ด าเนินการส่งตัว
แม่ทัพทั้งสามให้แก่พระเจ้าตาก กองทัพสยามจึงถอนทัพกลับไป 

กรุงธนบุรีเมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจ้าตากแล้ว แม่ทัพของพระองค์คือพระยาจักรีได้เป็น
พระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวง
จากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2327 - 2328 พม่าได้โจมตีหัวเมืองต่างๆ ทาง
ภาคใต้ของไทย กองทัพหลวงของสยามน าโดยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทซึ่งเสร็จจาก
การรบกับพม่าที่เมืองกาญจนบุรีได้ลงไปช่วยรบกับพม่ายึดหัวเมืองทางใต้กลับคืนมาได้ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเห็นว่าเมืองปัตตานีตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นกับ
สยามจึงส่งกองทัพไปตีเอาเมืองปัตตานีในปี พ.ศ. 2329  

ในหนังสือ “Sejarah Kerajaan Melayu Patani” ระบุว่า หลังจากที่กองทัพหลวงยึด
หัวเมืองทางใต้คืนจากพม่าได้แล้วก็ส่งทูตมายังปัตตานีบีบบังคับให้สุลต่านมูฮัมหมัดยอมจ านาน
แต่โดยดี แต่สุลต่านปัตตานีและเสนาบดีผู้ใหญ่ต่างไม่ยินยอม ด้วยเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินสยาม
จึงมีบัญชาให้พระยากลาโหมเป็นแม่ทัพน าก าลังมาตีเมืองปัตตานี แม้ว่าฝ่ายปัตตานีได้
เตรียมการป้องกันไว้อย่างดีแต่แผนการรบและการจัดวางก าลังถูกเปิดเผยให้พระยากลาโหมรู้
ล่วงหน้าโดยข้าราชการสยามในราชส านักปัตตานี สงครามเกิดขึ้นและด าเนินมาหลายวันใน
ที่สุด สุลต่านมูฮัมหมัดถูกปืนใหญ่ฝ่ายสยามล้มลงสิ้นพระชนม์บริเวณหน้าพระราชวัง ทหาร
สยามบุกเข้าพระราชวังได้ส าเร็จ จากนั้นจึงจับกุมชาวเมืองยึดเอาทรัพย์สมบัติ เผาวังของ
สุลต่านและกวาดต้อนเชลยชายหญิง รวมทั้งได้น าปืนใหญ่สมัยราชินีบีรูไปยังเมืองสยาม
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กระบอกหนึ่งคือพญาตานี (ศรีปตานี) ส่วนอีกกระบอกหนึ่ง (ศรีนครา) พลัดตกจมทะเลบริเวณ
ปากแม่น้ าปัตตานีขณะที่ทหารสยามก าลังช่วยกันยกขึ้นส าเภา สงครามครั้งนั้นทหารสยาม
กวาดต้อนเชลยชาวปัตตานีไปกรุงเทพฯ กวาดเอาทรัพย์สินเงินทอง ปืนใหญ่ 2 กระบอก 
รวมทั้งข้าวสารจนเต็มล าเรือ จนทหารต้องเดินเท้ากลับกรุงเทพฯ นับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของ
ปัตตานีก่อนตกอยู่ภายใต้อธิปไตยสยาม15 

 
2.2.3 ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ 

อธิปไตยของปัตตานีตกอยู่ภายใต้อ านาจสยามหลังพ่ายแพ้สงครามในสมัยสุลต่านมูฮัม
หมัด สยามให้ปัตตานีอยู่ในความควบคุมของนครศรีธรรมราช “เติงกูลามิเด็น” (Tengku 
Lamidin) ได้รับการแต่งตั้งจากสยามเป็นเจ้าเมืองปัตตานีซึ่งจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
ทุกสามปีเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ในห้วงเวลาดังกล่าวนั้นเมืองจะนะ (Canak) และ
เมืองเทพา (Tiba) ได้ถูกแยกออกจากปัตตานีไปเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสงขลา 

เนื่องจากผลของสงคราม บ้านเมืองได้รับความเสียหายจึงเป็นภาระอันหนักหน่วงของ
เติงกูลามิเด็นที่จะต้องฟ้ืนฟูและพัฒนาบ้านเมืองให้กลับไปสู่สภาวะปกติ สิ่งส าคัญที่สุด
ส าหรับเติงกูลามิเด็นก็คือการรวมเอาชาวปัตตานีที่ต้องทิ้งบ้านเมืองลี้ภัยไปซุกซ่อนตามสถานที่
ต่างๆ ทั้งในป่าเขาและต่างเมืองให้กลับมาอยู่รวมกันเพ่ือสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น  

เติงกูลามิเด็นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า “พระต าหนักอิสตานานีลัม” (Istana Nilam) 
“มัสยิดปินตูเกอรบัง” (Masjid Pintu Gerbang : มัสยิดกรือเซะ) และบ้านเรือนราษฎรที่กรือ
เซะนั้นได้ถูกท าลายเสียหายจากภัยสงคราม โดยเฉพาะถูกเพลิงไหม้จนยากจะฟ้ืนฟูซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพเดิมได้ จึงย้ายพระต าหนักของพระองค์ไปยังบ้าน “ปราแว” หรือ “ปราวัน” 
(Prawan) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโกตามหลิฆัยเมืองหลวงเก่าสมัยลังกาสุกะ ส่วนที่กรือเซะนั้นได้
มอบหมายให้ “ดาโต๊ะปังกาลัน” (Datok Pangalan) เสนาบดีชาวปังกาลันบือซาร์เป็น
ผู้ปกครองควบคุมดูแล 

ชาวมลายูปัตตานีภายใต้การปกครองของเติงกูลามิเด็นในจิตใจนั้นต่างมีความรู้สึก
เจ็บปวดเคียดแค้นและชิงชังสยามอันเนื่องมาจากผลของสงครามในอดีต พวกเขาต่างรอคอย
โอกาสที่จะกอบกู้เอกราชอธิปไตยของปัตตานีกลับคืนอยู่ตลอดเวลา ในปี พ.ศ. 2332 เติงกูลามิ
เด็นเจ้าเมืองปัตตานีได้ส่งสาสน์ลับไปยังกษัตริย์เวียดนามเกียลอง หรือ “เจ้าองเชียงสือ” ให้
โจมตีสยามทางฝั่งตะวันออกส่วนปัตตานีจะโจมตีสยามทางด้านทิศใต้ พร้อมสาสน์ดังกล่าวเติง
กูลามิเด็นได้ส่งปืนสั้นลายทอง 1 กระบอก ดาบด้ามทองค า 2 เล่ม และแหวนเพชรอีก 1 วง 

                                           
15  
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เจ้าองเชียงสือได้น าสาสน์ลับดังกล่าวเปิดเผยต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามเป็นการตอบแทนพระ
มหากรุณาธิคุณที่สยามเคยชุบเลี้ยงเจ้าองเชียงสือมาก่อน เมื่อทราบดังนั้นจึงได้ส่งพระยา
กลาโหมน าทัพสยามจ านวนหนึ่งเดินทางไปปราบปรามเมืองปัตตานีทันที 

เติงกูลามิเด็นหารู้ไม่ว่าสาสน์ดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามเสียแล้ว 
พระองค์ได้ยกกองทัพปัตตานีโจมตีกองก าลังของสยามจนสามารถยึดเอาเมืองจะนะและเทพา
กลับคืนมาจากสงขลาได้ จากนั้นพระองค์ก็น าทัพโจมตีเมืองสงขลาจนกองทัพสงขลาต้องแตก
พ่ายไป เจ้าเมืองสงขลาได้ขอให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชส่งกองทัพมาช่วยสงขลาสู้รับกับ
กองทัพปัตตานี เมื่อกองทัพนครศรีธรรมราชเข้ามาสมทบช่วยสงขลาสู้รับกับกองทัพปัตตานีก็
ต้องพ่ายแพ้และล่าถอยไป กองทัพปัตตานีรุดไล่ตามตีกองทัพนครศรีธรรมราชและสงขลาที่
หลบหนีจนไปถึงเมืองพัทลุง จนกระทั่งกองทัพสยามน าโดยเจ้าพระยากลาโหมเดินทางมาถึงจึง
ได้สมทบทัพกับกองทัพนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง โอบล้อมไล่ตีกองทัพปัตตานีจน
ต้องล่าถอยไปตั้งหลักที่เขาลูกช้างเมืองสงขลาอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดกองทัพปัตตานีก็ถูกโจมตีจน
พ่ายแพ้ เติงกูลามิเด็นถูกจับตัวได้และถูกส าเร็จโทษที่เขาลูกช้างนั่นเอง 

กองทัพปัตตานีแตกพ่ายทหารต่างหลบหนีเอาตัวรอดหลบซ่อนตัวในป่าเขาและเมือง
มลายูอ่ืนๆ หลังจากนั้นพระยากลาโหมยังได้น ากองทัพสยามเดินทางติดตามไปยังเมืองปราวัน 
(โกตามหลิฆัยเดิม) แล้วเผาท าลายต าหนักที่ประทับของเติงกูลามิเด็นที่ปราวันจนหมดสิ้นแล้ว
ได้กวาดต้อนบรรดาชาวเมืองปัตตานีกลับไปยังกรุงเทพฯ ส่วนชาวปัตตานีที่หนีรอดจากภัย
สงครามได้หลบหนีไปยังเมืองมลายูที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เคดาห์ เปรัค กลันตัน และตรังกานู ฯลฯ 
ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯพระยากลาโหมได้แต่งตั้ง “ดาโต๊ะปังกาลัน” (Datok Pangalan) 
เป็นเจ้าเมืองปัตตานีพร้อมกับแต่งตั้งเสนาบดีชาวสยามผู้หนึ่งคือ “พระจะนะ” หรือ “ลักษมา
นาดายัง” (Laksmana Dajang) เป็นผู้ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยและคอยรายงาน
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในเมืองปัตตานีต่อราชส านัก 

ดาโต๊ะปังกาลันเป็นขุนนางคนหนึ่งของปัตตานีซึ่งสยามได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง
ปัตตานีโดยมีต าแหน่งที่เรียกว่า “คุณหลวง” ซึ่งนับว่าเป็นต าแหน่งชั้นสูงและส าคัญในสมัยนั้น 
ในขณะเดียวกันสยามได้แต่งตั้งพระจะนะหรือลักษมานาดายังเป็นผู้ว่าราชการเมืองปัตตานี
ซ้อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งด้วย จึงถือว่าพระจะนะเป็นผู้ว่าราชการปัตตานีคนแรกในประวัติศาสตร์ 
นอกจากนี้สยามยังได้แต่งตั้งชาวสยามอีกจ านวนหนึ่งไปปฏิบัติราชการในปัตตานีเพ่ือควบคุม
ก ากับดูแลและคานอ านาจในการปกครองเมืองปัตตานีอีกทางหนึ่ง 

ในระหว่างการปกครองของดาโต๊ะปังกาลันนั้นเหตุการณ์ในปัตตานีสงบเรียบร้อยลง
ระยะหนึ่ง แต่ต่อมาไม่นานความขัดแย้งระหว่างขุนนางชั้นผู้ ใหญ่ปัตตานีกับข้าราชการสยาม
เริ่มก่อตัวขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในเรื่องกฎระเบียบปฏิบัติและขนบธรรมเนียม
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ประเพณีต่างๆ ของชาวมลายูปัตตานี ความขัดแย้งได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 
2351 ดาโต๊ะปังกาลันเจ้าเมืองพร้อมด้วยชาวเมืองปัตตานีได้ร่วมกันขับไล่ชาวสยามให้ออกไป
จากปัตตานี ทางกรุงเทพฯได้สั่งให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจัดกองทัพไปสบทบกับทัพเมือง
สงขลาเข้าปราบปรามเจ้าเมืองปัตตานี กองทัพจากนครศรีธรรมราชและสงขลาได้ร่วมกันต่อสู้
กับชาวปัตตานีเป็นเวลานานหลายเดือนก็ไม่อาจเอาชนะชาวปัตตานีได้จนต้องล่าถอยกลับ
สงขลาและนครศรีธรรมราชไป 

ต่อมาอีกไม่กี่เดือนกองทัพสยามซึ่งน าโดยเจ้าพระยาพลเทพจึงเดินทางจากกรุงเทพฯ
พร้อมด้วยกองทัพเรือจ านวนมากโดยการสนับสนุนก าลังพลจากสงขลาและนครศรีธรรมราชก็
มุ่งหน้าสู่ปัตตานี สงครามได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทรหดที่บริเวณเมืองยามู เมืองกรือเซะ 
และบาโระลากูนี (หรือทุ่งกูนิง) ในสงครามครั้งนี้สยามได้มีใบบอกไปยัง “สุลต่านอะหมัด ตาญุด
ดีน อาลิม ชาห์ ที่ 2” (Sultan Ahmad Tajuddin II) แห่งเคดาห์ส่งกองทัพและเสบียงอาหาร
ไปสนับสนุนกองทัพสยามเพ่ือสู้รบกับปัตตานีด้วย แต่สุลต่านแห่งเคดาห์กลับเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตาม  

ในประชุมพงศาวดารสยามภาค 3 กล่าวไว้ว่า “...ปลัดจะนะ(ขวัญซ้าย) ตามระตูปังกา
ลันไปทันกันที่ปลายน้ าเมืองรามันห์ริมแดนเมืองเปรัคได้สู้รบกันในต าบลนั้น ระตูปังกาลันถูก
กระสุนปึนตายในระหว่างนั้น กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จยกทัพเรือไปตั้งอยู่ที่ปากอ่าว
เมืองปัตตานี ครั้นพระยากลาโหมกองทัพหน้าตีระตูปะกาลันแตกแลได้ตัดศรีษะระตูปะกาลัน
มาแล้ว พระยากลาโหม พระยาเสน่หาภูธร (ทองอิน) พระยาพัทลุง (ทองขาว) หลวงสุวรรณคีรี 
(บุ่นอุ้ย) พระยาเมืองสงขลา ปลัดจะนะ (ขวัญซ้าย) พร้อมกันลงไปเฝ้าเรือพระที่นั่งหน้าเมือง
ปัตตานีทูลแจ้งราชการ...”  ใน “Sajarah Kerajaan Melayu Patani” ระบุไว้ว่า “...การ
สงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งทางบกที่บาอุเราะห์เลอมุนี ส่วนทางน้ าเกิดขึ้นที่เมืองกรือเซะ ใน
ที่สุดฝ่ายปัตตานียอมแพ้อย่างสิ้นเชิง ดาโต๊ะปังกาลันหลบหนีหายไป...” 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ปี พ.ศ. 2352 - 2367 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปัตตานีเสียใหม่โดย “นายขวัญซ้าย” 
ได้ถูกส่งตัวไปเป็นเจ้าเมืองปัตตานีแทนการแต่งตั้งเจ้าเมืองจากชาวมลายู เป็นครั้งแรกที่มี
ผู้ปกครองเป็นชาวสยามซึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จในกิจการเมืองปัตตานี เมื่อนายขวัญซ้ายได้เป็น
เจ้าเมืองปัตตานีแล้วจึงเกณฑ์พลเมืองชาวสยามเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปัตตานีไม่น้อยกว่า 500 
ครัวเรือนเพ่ือใช้ถ่วงดุลสัดส่วนประชากรกับชาวมลายู นายขวัญซ้ายได้พยายามเปลี่ยนแปลง
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมลายูและน าวิถีชีวิตแบบชาวสยามไปแทนที่จนกระท่ังท่านได้เสียชีวิต
เมื่อปี พ.ศ. 2358 ต่อมาน้องชายของท่าน “นายพ่าย” ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง และ
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ลูกพ่ีลูกน้องชื่อนาย “เหมไส” หรือ “ยิ้มซ้าย” มีต าแหน่งเป็นหลวงสวัสดิ์ภักดีเป็นผู้ช่วยเจ้า
เมืองปัตตานี  

จนถึงปี พ.ศ. 2359 สยามยกเลิกการปกครองอาณาจักรมลายูปัตตานีจากระบบ
สุลต่าน/ราชา ซึ่งเดิมผู้น ารัฐมาจากการคัดสรรของคณะเสนาดีมุขมนตรี หรือที่เรียกกันว่า
ระบบคณะกรรมการสรรหาหรือ “ซูรอ” (Shuraw) เป็นการแต่งตั้งจากราชส านักส่วนกลางที่
กรุงเทพฯโดยการเสนอชื่อของผู้น าชาวสยามที่มีอ านาจ พร้อมกับได้แยกปัตตานีออกเป็น 7 หัว
เมือง แต่ละเมืองมีเจ้าเมืองหรือ “พระยาเมือง” ปกครองกันเองอย่างอิสระ แต่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของพระยาสงขลาโดยไม่ต้องขึ้นกับรายาหรือสุลต่านปัตตานีเหมือนเช่นในอดีตอีก
ต่อไป16 

 
2.2.4 ยุค 7 หัวเมือง 

การเคลื่อนไหวของชาวปัตตานีเพ่ือต่อต้านอ านาจของสยามในเมืองปัตตานีเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นายพ่ายเจ้าเมืองปัตตานีต้องรายงานเหตุการณ์ในปัตตานีให้สงขลาและ
กรุงเทพฯทราบตลอดเวลา ต่อมาทางกรุงเทพฯได้มีค าสั่งให้ “พระยาอภัยสงคราม” (เถ้ียนจ๋อง) 
พระยาเมืองสงขลาไปจัดการแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็นหัวเมืองย่อย 7 หัวเมืองเพ่ือให้ง่ายต่อ
การบริหารจัดการและควบคุม การแบ่งแยกและปกครองนี้เป็นการแก้ไขปัญหาการรวมตัวของ
ชาวมลายูปัตตานีที่ต่อต้านอ านาจสยามลงได้อย่างถาวร แม้ว่าสยามจะมอบหมายหน้าที่การ
ควบคุมเมืองปัตตานีให้แก่เจ้าเมืองสงขลาแต่สงขลาก็มีก าลังทหารน้อยและไม่เข้มแข็งพอที่จะ
ควบคุมปัตตานีซึ่งเป็นเมืองใหญ่ได้ จึงได้มีการแบ่งแยกปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมืองแต่ละเมืองมี
อิสระปกครองกันเองดังต่อไปนี้  

  1. เมืองปัตตานี (Pattani) 
  2. เมืองหนองจิก (Tok jong) 
  3. เมืองรามันห์ (Reman) 
  4. เมืองยะลา (Jala/Jalor) 
  5. เมืองสาย (Sai) 
  6. เมืองยะหรี่ง (Jering,Jambu : ยามู) 
  7. เมืองระแงะ (Legeh) 
เหตุผลที่สยามใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเมืองปัตตานีนั้นอ้างว่าเพ่ือจะให้

อิสระแต่ละหัวเมืองทั้งอ านาจการปกครองและการคลัง แต่ความจริงนั้นสยามต้องการลดทอน

                                           
16  
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อ านาจของปัตตานีเพ่ิมความควบคุมให้เข้มงวดใกล้ชิดยิ่งขึ้น และเพ่ือเตรียมการวางรากฐาน
รูปแบบการปกครองตามแบบการปกครองของสยามในปัตตานี ผู้เป็นเจ้าเมืองนั้นจะต้องได้รับ
การแต่งตั้งจากส่วนกลางที่กรุงเทพฯเท่านั้น มิใช่การคัดสรรจากบรรดามนตรีและขุนนางมลายู
อย่างในอดีต ขณะเดียวกันเจ้าเมืองก็ยังมีสิทธิที่จะเลือกทายาหรือบุคคลใกล้ชิดให้ส่วนกลาง
ต่างตั้งเป็น “อุปราชเมือง” (Raja Muda) เพ่ือท าหน้าที่รักษาการแทนเจ้าเมืองในบางโอกาส 
นอกจากนี้เจ้าเมืองยังมีหน้าที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้ทางราชส านักที่กรุงเทพฯรวมทั้ง
สิ่งของเครือ่งบรรณาการต่างๆ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสยามด้วย  

เนื่องจากปัตตานีนั้นอยู่ไกลจากส่วนกลางมาก สยามจึงให้อ านาจแก่เจ้าเมืองทั้ง 7 ใน
ปัตตานีสามารถออกระเบียบกฎเกณฑ์ในทางการปกครองและเก็บภาษีได้อย่างอิสระ แต่ใน
ขณะเดียวกันหัวเมืองต่างๆ ในปัตตานีจะต้องพร้อมให้การสนับสนุนก าลังทหาร อาวุธยุทธภัณฑ์ 
และเสบียงอาหารเมื่อยามศึกสงคราม ส่วนการติดต่อกับต่างประเทศเป็นอ านาจและความ
รับผิดชอบของกรุงเทพฯ เท่านั้น  

ครั้นเมื่อพระยาอภัยสงครามเจ้าเมืองสงขลาแยกปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมืองแล้วจึง
แต่งตั้งนายพ่ายเป็นพระยาเมืองยะหริ่ง นายยิ้มซ้ายเป็นผู้ช่วยพระยาเมือง และมอบหมายให้
นายพ่ายพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเป็นเจ้าเมืองต่างๆ ที่เหลือทั้งหกหัวเมืองแก่พระยาอภัย
สงครามซึ่งต่อมามีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1. ต่วนสุหลง เป็นเจ้าเมืองปัตตานี 
  2. ต่วนนิค เป็นเจ้าเมืองหนองจิก 
  3. ต่วนมาโซ เป็นเจ้าเมืองรามันห์ 
  4. ต่วนยาลอ เป็นเจ้าเมืองยะลา 
  5. นิดะห์ เป็นเจ้าเมืองสาย 
  6. นิเด๊ะ เป็นเจ้าเมืองระแงะ 
  7. นายพ่าย ย้ายจากปัตตานีไปเป็นผู้รักษาการพระยาเมืองยะหริ่ง 
ต่อมาพระยาอภัยสงครามก็ได้น ารายชื่อกราบบังคมทูลฯและทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

แต่งตั้งพระราชทานตราตั้งตามรายชื่อที่พระยาอภัยสงครามพระยาสงขลาจัดท าไว้ 
ในสมัยที่ต่วนสุหลงเป็นเจ้าเมืองปัตตานีนั้นท่านเอาใจใส่ในกิจการทางศาสนาอิสลาม

เป็นอย่างมาก ท่านพยายามบูรณปฏิสังขรณ์ “มัสยิดปินตูเกอรบัง” (Masjid Pintu Gerbang : 
มัสยิดกรือเซะ) ซึ่งได้รับความเสียหายจากสงคราม นอกจากนั้นในสมัยของท่านยังมีนักการ
ศาสนาที่มีชื่อเสียงคือ “เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัล -ฟาฏอนี” (Shiekh Daud Bin 
Abdullah Al-Fatoni) เป็นนักปราชญ์ชาวปัตตานีที่เขียนต าราและเผยแผ่ศาสนาอิสลามจน
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกมลายู ปัตตานีจึงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้ง
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ในฐานะถิ่นก าเนิดของนักปราชญ์ผู้โด่งดัง ต าราของท่านถูกน าไปใช้ในการเรียนการสอนศาสนา
อิสลามและใช้อ้างอิงในการศึกษาศาสนาอิสลามทั่วโลก 

ทางด้านรัฐมลายูอ่ืนในอ านาจปกครองของสยามอย่างเคดาห์นั้น นโยบายแบ่งแยก
และปกครองก็ถูกน ามาใช้ในลักษณะเดียวกันกับปัตตานีดังนั้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2364 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
กองทัพสยามได้บุกโจมตีและยึกเมืองเคดาห์ได้ไว้ในอ านาจ “สุลต่านอัฮหมัด ตาญุดดีน อาลิม 
ชาห์” (Sultam Ahmad Sayuddin Syah) ต้องทรงลี้ภัยไปยังเกาะปีนังทิ้ งบ้านเมืองไว้
เบื้องหลังจนกระทั่งสยามได้แบ่งการปกครองเคดาห์ออกเป็น 4 หัวเมือง ได้แก่ 

  1. เมืองเคดาห(์Kedah) 
  2. เมืองกูบังปาซู (Kubang Pasu) 
  3. เมืองปะลิส (Perlis) 
  4. เมืองสตูล (Setul) 
นอกจากนั้นยังแต่งตั้ง “พระยาภักดีบริรักษ์” เป็นผู้ว่าราชการเมืองเคดาห์ปกครอง

ดูแลทั้ง 4 เมืองของเคดาหแ์ละแต่งตั้งพระยาเสนานุชิตเป็นผู้ช่วย 
จากการที่สยามเข้าไปวางระบบการปกครองในเคดาห์นั้นได้ถูกต่อต้านจากชาวเคดาห์

โดยเฉพาะ “เชค ไซนัล อาบิดีน” (Syekh Zainal Abidin) หรือ “เติงกูเด็น” (Tengku Den) 
มีศักดิ์เป็นหลานของสุลต่านอะหมัด ตาญุดดีน สุลต่านเคดาห์ การต่อต้านได้ขยายตัวลุกลามจน
ไปถึงการใช้ก าลังเข้าต่อสู้ด้วยอาวุธ เติงกูเด็นได้รวบรวมชาวเมือง เคดาห์จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับ
ผู้ปกครองชาวสยามในเคดาห์ จนในที่สุดพระยาภักดีบริรักษ์และบริวารต้องหนีเอาตัวรอดจาก
เมืองเคดาห์ไปตั้งหลักที่เมืองสงขลา กรมการเมืองสงขลาจึงได้รายงานไปยังกรุงเทพฯ ทาง
กรุงเทพฯจึงได้มีค าสั่งลงมาให้จัดกองทัพจากนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลารวมกันเข้าไป
โจมตียึดเมืองเคดาห์กลับคืน การเข้าโจมตีของกองทัพสยามในครั้งนี้แม้ว่าอังกฤษที่เกาะปีนังจะ
ให้ความร่วมมือกับสยามตามสนธิสัญญาเบอร์นี่ก็ตาม แต่ชาวเคดาห์โดยการน าของเติงกูเด็น
หลานชายของสุลต่านอะหมัด ตาญุดดีนร่วมกันต่อสู้กับกองทัพสยามจนต้องถอยทัพกลับไปยัง
สงขลา 

การต่อต้านของชาวเคดาห์ในครั้งนี้สยามมองว่าหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไป
เมืองมลายูอ่ืนก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างและอาจจะลุกลามขยายตัวออกไปมากขึ้น จึงได้มีค าสั่ง
จากกรุงเทพฯให้หัวเมืองปักษ์ใต้ต่างๆ รวมตัวกันเข้าปราบปรามเคดาห์โดยเร็ว ดังนั้นพระยา
นครศรีธรรมราชจึงได้มีค าสั่งให้เจ้าเมืองมลายูปัตตานีจัดกองทัพจากเมืองปัตตานีสมทบทัพ
สยามปราบปรามเคดาห์ เมืองปัตตานี หนองจิก ยะลา ระแงะ และยะหริ่งเท่านั้นที่จัดทัพตาม
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ใบบอก เว้นแต่เมืองรามันห์ และเมืองสายเพิกเฉยมิได้จัดกองทัพไปในครั้งนั้นเนื่องจากมีความ
ขัดแย้งกับขุนนางสยามที่จะกล่าวต่อไป 

กองทัพเมืองมลายูปัตตานีทั้ง 5 ได้รวมพลกันที่ปัตตานีก่อนแล้วจึงมุ่งหน้าไปสมทบทัพ
สยามที่เมืองสงขลา หากแต่ก่อนหน้านั้นสุลต่านอะหมัด ตาญุดดีนได้ส่งสาสน์ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากหัวเมืองมลายูปัตตานีทั้งหลาย เว้นแต่นายพ่ายเจ้าเมืองยะหริ่งเท่านั้นที่ เคดาห์
ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ ดังนั้นการเดินทัพของกองทัพปัตตานีจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะ
บรรดาแม่ทัพทหารนายกองทหารมลายูล่วงรู้แผนการลับมาก่อนแล้วว่าจะต้องร่วมมือกับ เค
ดาห์ขัดขวางสยามในการสงครามครั้งนี้ 

พระยาสุนทรารักษ์เจ้าเมืองสงขลาได้รายงานเหตุการณ์ไปยังกรุงเทพฯกรณีเจ้าเมือง
มลายูปัตตานีบางเมืองไม่ยอมส่งกองทัพไปช่วยเหลือสงขลา เนื่องมาจากกรณีความไม่พอใจต่อ 
“พระยาสุรินทร์” ของบรรดาเจ้าเมืองมลายู ซึ่งขุนนางสยามคนดังกล่าวจากเมืองสงขลาได้แอบ
น าโจรปล้นทรัพย์สินของชาวมลายูปัตตานี ท าให้บรรดาเจ้าเมืองมลายูเหล่านั้นไม่พอใจสยามที่
ไม่จัดการใดๆ ต่อขุนนางคนดังกล่าวจึงบิดพลิ้วไม่ยอมส่งกองทัพไปช่วยสงขลาท าสงครามกับเค
ดาห์ 

กองทัพมลายูเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณเข้าลูกช้างเขตเมืองสงขลากลับล าเป็นกบฏ เข้า
ร่วมกับฝ่ายเคดาห์โจมตีสยามสงขลาในสงครามครั้งนั้นมีแม่ทัพคนส าคัญคือ “เติงกูเด็น” 
หลานชายของสุลต่านเคดาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพมลายูทั้งหมด นอกจากกองทัพชาว
มลายูเคดาห์และปัตตานีแล้ว ยังมีกองทัพมลายูอ่ืนๆ คือกองทัพมลายูกลันตัน และกองทัพ
มลายูตรังกานูมาร่วมสมทบด้วยเนื่องจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดและชาติพันธ์ ดังนั้น
สงครามในครั้งนั้นมิใช่เพียงสงครามระหว่างเคดาห์กับสงขลา หรือปัตตานีกับสยามเท่านั้น แต่
ถือเป็นสงครามระหว่างชาวมลายูกับชาวสยามที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์บน
แหลมมลายูแห่งนี้ 

สงครามครั้งนั้นด าเนินไปอย่างหนักหน่วงจนกองทัพสยามไม่อาจต้านทานกองทัพ
มลายูได้จึงล่าถอยขึ้นไปทางทิศเหนือ พร้อมกันนั้นพระยาสงขลาได้มีใบบอกไปยังกรุงเทพฯเพ่ือ
ขอความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2375 ทางกรุงเทพฯได้ส่งก าลัง
ทางเรือจ านวน 30,000 คน น าโดยพระยาพระคลังเป็นแม่ทัพ น าทัพมุ่งลงทางทิศใต้สมทบกับ
กองทัพนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง เพื่อท าสงครามกับกองทัพมลายู สงครามด าเนินไป
จนถึงวันที่ 22 เมษายน ในปีเดียวกันนั้น เติงกูเด็นแม่ทัพมลายูก็เสียทีแก่ข้าศึกถูกอาวุธเสียชีวิต
ทันทีในสนามรบ กองทัพเคดาห์ถูกปิดล้อมจากกองทัพสยาม ทหารชาวเคดาห์ถูกฆ่าตายเป็น
จ านวนมากท าให้กองทัพมลายูอื่นๆ ต่างเสียขวัญตามไปด้วยจึงล่าถอยทัพอย่างไม่เป็นรูปขบวน 



  98 

กองทัพสยามสามารถรุกไล่กองทัพมลายูแตกพ่าย ทหารฝ่ายกองทัพมลายูถูกฆ่าตายเป็น
จ านวนมาก ผู้ที่รอดชีวิตก็พากันหลบหนี 

ต่วนสุหลงกับต่วนกูโนเจ้าเมืองปัตตานีและยะลาลี้ภัยไปยังกลันตันและถูกจับกุมใน
ภายหลัง ส่วน “นิเด๊ะห์” เจ้าเมืองระแงะ และ “ต่วนกือจิ” เจ้าเมืองหนองจิกท้ังสองท่านหนีลง
ไปทางทิศใต้ในเขตแดนเมืองรามันห์กับเปรัค ขณะเดียวกันนั้นกองทัพสยามส่วนหนึ่งได้ติดตาม
คนทั้งสองไปอย่างกระชั้นชิด มีการปะทะต่อสู้กันหลายระลอกระหว่างหลบหนี จนกระทั่งทั้ง
สองพร้อมด้วยชาวมลายูอีกจ านวนหนึ่งหนีไปถึงบ้าน “บือลม” (Kampung Belum) เขตแดน
ระหว่างรามันห์กับเปรัคซึ่งมีการปะทะกันอย่างดุเดือด ต่วนนิเด๊ะห์ถูกสังหารที่นั่น ส่วน
ต่วนกือจิเจ้าเมืองหนองจิกหนีรอดไปได้และลี้ภัยอยู่ในกลันตันด้วยกันกับต่วนสุหลงและต่วนกู
โน 

กองทัพเคดาห์ กลันตัน และตรังกานูต่างก็หลบหนีกลับไปยังบ้านเมืองของตน ปัญหา
ทั้งปวงถูกทิ้งไว้เบื้องหลังให้เป็นชะตากรรมของชาวเมืองปัตตานี จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
พลเมืองชาวปัตตานีถูกจับเป็นเชลยจ านวน 6,000 คน ถูกกว่าต้อนครัวเรือนกลับไปยัง
กรุงเทพฯ ส่วนชาวปัตตานีอีกราว 4,000 คน ที่รอดชีวิตต่างลี้ภัยไปยังเมืองมลายูต่างๆ เช่น เค
ดาห์ เปรัค กลันตัน ตรังกานู ปาหัง แม้กระทั่งสุมาตราและเกาะแก่งต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ 
รวมทั้งป่าลึกตามแนวภูเขาสันกาลาคีรีระหว่างเมืองเคดาห์ ยาลอ และเมืองเปรัค รามันห์ 
ต่อมากลายเป็นหมู่บ้านและชุมชนในเวลาต่อมา เช่น ก าปงเยาะ ก าปงฮาลา ก าปงบือลม เป็น
ต้น 

การพ่ายแพ้ในสงครามของกองทัพมลายูในครั้งนั้นให้เกิดความหวาดหวั่นแก่เมือง
มลายูต่างๆ ที่เข้าร่วมในสงคราม “สุลต่านมูฮัมหมัด ที่ 1” (Sultan Muhamad I) แห่งกลันตัน
เสนอเงินชดใช้ค่าเสียหายแก่สยามจ านวน 30,000 เหรียญเงิน และเงินเหรียญสเปนอีก 20,000 
เหรียญ รวมเป็นเงิน 50,000 เหรียญและยอมส่งตัวต่วนสุหลงเจ้าเมืองปัตตานี และต่วนกูโนเจ้า
เมืองหนองจิกให้แก่สยาม พร้อมสัญญาว่าจะส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นราชบรรณาการแก่
สยามทุก 3 ปีเพ่ือแลกกับความอยู่รอดปลอดภัยชองกลันตัน เดือนกันยายน พ.ศ. 2375 ต่วนสุ
หลง ต่วนกูโน และต่วนกือจิถูกกรมการเมืองกลันตันจับกุมตัวส่งมอบให้แม่ทัพสยาม ในที่สุดทั้ง
สามท่านถูกตัดสินประหารชีวิต ส าหรับเจ้าเมืองรามันห์ และเจ้าเมืองสายบุรีที่ไม่ได้ส่งกองทัพ
ของตนไปช่วยเหลือสยามรบกับเคดาห์ที่สงขลาและไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเมืองมลายูอ่ืนๆ 
ต่อต้านสยามก็ไม่ได้ถูกคาดโทษใดๆ เจ้าเมืองทั้งสองยังคงมีอ านาจปกครองเมืองของตนต่อไป 

อย่างไรก็ตามพระยาพระคลังได้ติดต่อไปยัง “สุลต่านมันซูร์ ชาห์” (Sultan Manzur 
syah) แห่งตรังกานูให้เข้าสวามิภักดิ์สยามและส่งตัวแม่ทัพปัตตานีทั้ง 4 คน ให้กับสยามคือ ปัง
ลีมามูฮัมหมัด ปังลีมาดามิต ปังลีมาอะหมัด และปังลีมาปิค ในเบื้องต้นสุลต่านทรงเพิกเฉยไม่
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ส่งตัวแม่ทัพทั้ง 4 ให้สยาม ต่อมาสยามได้ส่งเรือรบจ านวนมากไปปิดล้อมปากอ่าวเพ่ือบีบคั้น
ตรังกานู ขณะเดียวกันอังกฤษที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสยามก็ได้สร้างแรงกดดันและเกลี้ย
กล่อมให้ตรังกานูรีบด าเนินตามความประสงค์ของสยาม ในที่สุดตรังกานูจ าต้องยินยอมส่งแม่
ทัพทั้ง 4 ท่านให้กับสยามเพ่ือแลกกับความอยู่รอดของตรังกานูเช่นเดียวกันกับกลันตัน 

หลังจากที่ต่วนสุหลงเจ้าเมืองปัตตานี ต่วนกูโนเจ้าเมืองยะลา และต่วนกือจิเจ้าเมือง
หนองจิกถูกประหารชีวิต และนิเด๊ะห์เจ้าเมืองระแงะถูกสังหารที่บ้านบือลืมแล้ว พระยาสงขลา
ได้แต่งตั้ง “นิบงสู” (Nik Bongsu) ชาวบางปูเขตเมืองยะหริ่งซึ่งมีความดีความชอบจากการร่วม
เดินทางไปกับกองทัพสยามในสงครามเมื่อปี พ.ศ. 2375  ให้เป็นเจ้าเมืองระแงะ สยามได้
แต่งตั้ง “นายยิ้มซ้าย” หรือ “หลวงสวัสดิ์ภักดี” ผู้ช่วยเจ้าเมืองยะหริ่งไปเป็นเจ้าเมืองยะลา 
แต่งตั้งให้นายแม่นเมืองจากเมืองจะนะไปเป็นเจ้าเมืองหนองจิก และแต่งตั้ง “นิโซ๊ะ” หรือ 
“โต๊ะกี ยูโซ๊ะ” ซึ่งเคยมีความดีความชอบเช่นกันเป็นเจ้าเมืองปัตตานี ต่อมาเมื่อนายพ่ายพระยา
ยะหริ่งถึงแก่กรรมสยามก็แต่งตั้งนายยิ้มซ้าย (หลวงสวัสดิ์ภักดี) เจ้าเมืองยะลากลับไปเป็นเจ้า
เมืองยะหริ่งแทน  

ในปี พ.ศ. 2384 นายยิ้มซ้ายเจ้าเมืองยะหริ่งถึงแก่อสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชโองการให้นิยูโซ๊ะ เจ้าเมืองปัตตานีในขณะนั้นไปเป็นเจ้าเมือง
ยะหริ่งแทน จึงท าให้ต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานีว่างลง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภายในราชวงศ์d
ลันตันในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้  
“เติงกูมูฮัมหมัด” หรือ “เติงกูบือซาร์” ไปเป็นเจ้าเมืองปัตตานี เติงกูมูฮัมหมัดได้รับการขนาม
นามว่า “สุลต่านมูฮัมหมัด”(Sultan Muhamad) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระยาวิชิตภักดีศรีสุรวังสา
รัตนาณาเขตประเทศราช” ในตอนแรกเติงกูมูฮัมหมัดได้พ านักอยู่ที่ฮูญงตายง หรือ ตาหยงดา
โต๊ะเพ่ือรอสร้างต าหนักใหม่ที่ก าลังก่อสร้างอยู่ที่บ้านญือเบาะปูโยะยังไม่แล้วเสร็จจึงเรียกว่า 
“วังจะบังติกอ” (Istana Cabang Tika) และพระองค์ได้ย้ายไปพ านักท่ีต าหนักนั้นในเวลาต่อมา 
ดังนั้นวังจะบังติกอจึงเป็นสถานที่ว่าราชการของเติงกูมูฮัมหมัดสุลต่านปัตตานีในราชวงศ์กลัน
ตันอีกวาระหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2399 สุลต่านมูฮัมหมัดสิ้นพระชนม์ พระศพของพระองค์ถูกน าไป
ฝังไว้ที่ตันหยงดาโต๊ะ หรือ เซอบารัง ตันหยง จึงได้รับพระสมัญญานามว่า “มัรโฮม ตันหยง” 
(Murhum Tanjong) 

ภายหลังจากที่สุลต่ามูฮัมหมัดสิ้นพระชนม์แล้ว ต่วนปูเต๊ะพระโอรสได้เป็นเจ้าเมืองสืบ
ทอดบรรดาศักดิ์จากบิดา “พระยาวิชิตภักดีศรีสุรวังสารัตนาณาเขตประเทศราช” ต่วนปูเต๊ะ
พยายามผลักดันการพัฒนาท่าเรือเมืองปัตตานีให้เป็นท่าเรือสินค้านานาชาติเหมือนในอดีต การ
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ที่สยามให้บรรดาศักดิ์แก่เจ้าเมืองประเทศราชมลายูทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการรวมศูนย์การปกครองและสร้างความมั่นคงแก่สยามในการปกครองหัวเมืองมลายู 

ในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกทางภาคใต้ของสยามเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษ
ซึ่งได้ยึดครองรัฐต่างๆ บนแหลมมลายูทางตอนใต้ อังกฤษพยายามท่ีจะขยายอ านาจเข้าไปในรัฐ
มลายูทางตอนเหนือซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสยามในขณะนั้น เช่น ปัตตานี กลันตัน ตรัง
กานู และเคดาห์ แต่สยามได้ใช้นโยบายประนีประนอมและรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับอังกฤษ
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในปี พ.ศ. 2362 ทหารอังกฤษน าโดย “นายพลแสตนฟอร์ด ราฟ
เฟิล” (Stanford Raffles ) หลังจากยึดสิงคโปร์ได้แล้วก็พยายามลดอิทธิพลของสยามเพ่ือที่
อังกฤษจะได้เข้าไปมีอิทธิพลในรัฐมลายูทางตอนเหนือ เช่น ที่ปัตตานี การหารือเรื่องอนาคต
ของปัตตานีได้ถูกหยิบยกข้ึนมาเจรจาโดย “โรเบิร์ต ฟูลเลอร์ตัน” (Robert Fulerton) ผู้ว่าการ
เกาะปีนัง เมื่อคราวท าสนธิสัญญาเบอร์นีที่กรุงเทพเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2367 อังกฤษ
พยายามเสนอให้สยามคืนเอกราชให้แก่เมืองมลายูต่างๆ ได้แก่ ปัตตานี เคดาห์ กลันตัน และ
ตรังกาน ู

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ให้สิทธิการปกครองบ้านเมืองแก่เจ้าเมืองมลายู 7 หัวเมือง ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2427 พระองค์เสด็จประพาสปัตตานี หลังจากเสด็จประพาสหัวเมืองมลายูแล้วจึงมี
พระราชด าริเกี่ยวกับปัญหาหัวเมืองมลายูที่ก าลังถูกคุกคามจากประเทศตะวันตกว่าเราไม่มี
ผลประโยชน์แต่อย่างใดในบรรดาหัวเมืองเหล่านี้ หากเราต้องเสียหัวเมืองเหล่านี้แก่อังกฤษ เรา
จะขาดเพียงดอกไม้ทอง นอกเหนือไปจากเครื่องราชบรรณาการนี้แล้ว ก็ไม่มีการสูญเสีย
ทางด้านวัตถุอ่ืนใดอีก อย่างไรก็ตามการสูญเสียดินแดนเหล่านี้ไปย่อมเป็นการเสื่อมเสีย
เกียรติภูมิของประเทศนี่เป็นเหตุผลว่าท าไมเราจึงต้องย้ าความเป็นเจ้าของดินแดนส่วนนี้ 

การปกครองปัตตานีในระยะนั้นไม่เข้มแข็งพอที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้
ดังนั้น “โทมาส    แบรดเดลล์” (Thomas Bradell) ผู้แทนทั่วไปของอังกฤษท่ีอินเดียได้เร่งเร้า
ให้ทางผู้แทนรัฐบาลอังกฤษท่ีปกครองมลายูเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองในปัตตานี เพ่ือจะให้
ปัตตานีได้รวมกับรัฐมลายูอ่ืนๆ ในขณะนั้นที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษแล้ว โทมาส แบ
รดเดลล์ ได้ท าหนังสือด่วนอธิบายเหตุผลที่อังกฤษจะต้องเข้าไปแทรกแซงปัตตานีให้กับ 
“แฟรงค์ สวิทเท่นแฮม” (Frank Swithenham) ได้ทราบ แต่ก็ไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาล
อังกฤษ 

ในปี พ.ศ.  2438 “เติงกูตีมุน” (Tengku Timun) สิ้นพระชนม์ “เติงกูสุไลมาน” 
(Tengku Suleiman) โอรสสุลต่านมูฮัมหมัดได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองใช้นามว่า “สุลต่าน สุไลมาน 
ชารีฟุดดีน ชาห์” (Sultan Suleiman Sharifuddin Syah) สุลต่านสุไลมานให้ความสนใจใน
กิจการทางศาสนาอิสลามมาก และได้ก่อสร้างมัสยิดประจ าเมืองคือ “มัสยิดรายอจะบังติกอ” 
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(Masjid Raya Cabang Tika) ได้ทรงย้ายต าหนักจากเดิมไปทางทิศตะวันออกบริเวณใกล้เคียง
กับที่ตั้งมัสยิดรายอจะบังติกอที่ท่านได้สร้างขึ้น (ต าหนักนี้ถูกรื้อถอนหลังจากทรงสิ้นพระชนม์) 
นอกจากพระองค์จะส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามแล้วท่านยังมีแผนพัฒนาเพ่ือให้ปัตตานีมี
รายได้โดยสั่งขุดคลอง “สุไหงบารู” (Sungai Bharu) หรือ “คลองใหม่” ลัดแม่น้ าปัตตานีที่จะ
ไหลวกข้ึนเหนือไปทางเมืองหนองจิกก่อนแล้วจึงไหลวกกลับเข้ามาในเขตเมืองปัตตานีให้ตัดตรง
ออกปากแม่น้ าได้สะดวกขึ้น การเก็บภาษีจากเดิมที่ต้องจ่ายให้ทั้งสองท้องที่คือเมืองปัตตานี
และเมืองหนองจิกก็เหลือเพียงปัตตานีที่เดียว ในขณะเดียวกันแม่น้ าปัตตานีสายเดิมก็ตื้นเขิน
ขึ้น เรือไม่สามารถจะแล่นได้จึงท าให้เมืองหนองจิกขาดรายได้จากภาษีเรือน ามาซึ่งปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าเมืองปัตตานีกับเจ้าเมืองหนองจิก แต่ในที่สุดก็สามารถเจราจายุติปัญหากัน
ได ้

ในปี พ.ศ. 2442 สุลต่านสุไลมานสิ้นพระชนม์ พระศพของท่าถูกฝังที่สุสานหรือกูโบร์
โต๊ะอาเยาะ จะบังติกอ ต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานีตกทอดสู่ “เติงกูอับดุลกอเดร์ กามารุดดีน” 
(Tengku Andul Kadir Kamaruddin)พระโอรสตามราชประเพณี ระยะเวลานั้นเป็นช่วง
สุดท้ายของอาณาจักรมลายูปัตตานี ที่ผู้ปกครองชาวมลายูมีอ านาจปกครอง แม้จะอยู่ภายใต้
การก ากับและความคุมของสยามก็ตาม 

สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 เป็นต้นมา สยามมีความ
จ าเป็นจะต้องเร่งปรับปรุงการปกครองหัวเมืองประเทศราชให้ทันกับสถานการณ์ที่ชาติ
ตะวันตกก าลังล่าอาณานิคมพร้อมกับเผยแพร่ลัทธิทุนนิยมเข้ามาในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 
สยามเกรงว่ามหาอ านาจตะวันตกจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองหัวเมืองมลายูทางภาคใต้
โดยเฉพาะเมืองปัตตานี กลันตัน ตรังกานู และเคดาห์ซึ่งอยู่ห่างไกลและไม่อาจจะท าให้หัวเมือง
มลายูเหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเมืองอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามได้ ในวันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2437 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกรมมหาดไทยเป็นพระองค์แรกของราชอาณาจักรสยาม พระองค์ได้ทรง
ปฏิรูประบบการปกครองใหม่ โดยเฉพาะการวางระเบียบการปกครองและการบริหารรวมทั้ง
จัดระบบเก็บภาษีในหัวเมืองมลายูด้วย ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 ได้มีพระราชด ารัสให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองทั่วราชอาณาจักรเสียใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในภูมิภาค สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงได้ทรงน าระบบ
มณฑลเทศาภิบาลมาใช้ในการปกครองในส่วนภูมิภาค ระบบนี้ได้มีการรวมหัวเมืองต่างๆ ให้
เป็นเขตย่อยๆ เขตหนึ่งเรียกว่า “มณฑล” ซึ่งในขณะนั้นทั่วราชอาณาจักรมีทั้งสิ้น 18 มณฑล 



  102 

ในแต่ละมณฑลจะมีผู้ว่าราชการมณฑลเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเรียกว่า “ข้าหลวงเทศาภิบาล” 
ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2440 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่” และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442 ได้ออก
ข้อบังคับการปกครองหัวเมืองมลายู ซึ่งอ านาจแต่งตั้งเจ้าเมืองจะท าได้โดยพระบรมราชโองการ
จากพระมหากษัตริย์ เท่ านั้น เจ้า เมืองหรือผู้ ว่ าราชการเมืองจะต้องรับผิดชอบต่อ
พระมหากษัตริย์ ดังนั้นหลักการปกครองใหม่นี้จึงลิดรอนอ านาจของเจ้าเมืองที่มีอยู่ในอดีต 
นอกจากนี้รัฐมนตรีกรมมหาดไทยยังมีอ านาจแตงตั้งผู้ช่วยเจ้าเมืองซึ่งเรียกว่า “ปลัดเมือง” 
หรือ “ยกกระบัตรเมือง” และผู้เก็บรายได้แผ่นดินหรือเรียกว่า “ผู้ช่วยเจ้าเมือง” ผู้ว่าราชการ
เมืองนั้นมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและเสมียนระดับล่าง การแต่งตั้งจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าการมณฑลด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านั้นจะถูก
จ ากัดในการประกอบอาชีพ เช่น การท าการค้า รับเหมา พวกเขาจะได้รับเพียงเงินเดือนที่
รัฐบาลจ่ายให้เท่านั้น ระเบียบการปกครองใหม่นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าเมืองจะต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ว่าราชการมณฑล จึงเป็นการลดทอนอ านาจของเจ้าเมืองที่เคยมีอ านาจปกครอง
ภายใต้การควบคุมจากส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ดังนั้นระบบการปกครองนี้จึงเกิดผลกระทบที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้กับหัวเมืองประเทศราชต่างๆ โดยเฉพาะหัวเมืองมลายู ในขณะเดียว กันระบบ
การปกครองใหม่นี้ถือว่าเป็นเครื่องมือป้องกันหรือสกัดกั้นการขยายอ านาจของมหาอ านาจ
อ านาจตะวันตกในการแทรกแซงกิจภายในตามหัวเมืองประเทศราชต่างๆ โดยเฉพาะอังกฤษที่
สยามไม่ต้องการให้เข้ามาสร้างอิทธิพลทางอ านาจในหมู่เจ้าเมืองมลายูเพ่ือการต่อรองใดๆ แต่
ในขณะเดียวกันสยามก็ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอังกฤษเพ่ือถ่วงดุลทางอ านาจกับ
ฝรั่งเศสที่ก าลังขยายฐานอ านาจอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ดังนั้นสยามจึงน าระบบการปกครอง
แบบใหม่มาบังคับใช้ในหัวเมืองมลายูนี้ด้วยวิธีการอันแข็งกร้าว 

ข้อตกลงระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2439 เป็นข้อตกลงที่
ให้การยอมรับในดินแดนของสยามสองฟากแม่น้ าเจ้าพระยา แต่ไม่ยอมรับดินแดนอ่ืนๆ ภายใต้
อ านาจของสยามนอกเหนือจากนั้นหรือที่สยามเรียกว่า “เมืองประเทศราช” ดังนั้นเพ่ือป้องกัน
การแทรกแซงจากมหาอ านาจทั้งสอง สยามจึงได้ส่งข้อราชการและผู้ส าเร็จราชการไปประจ า
เมืองประเทศราชทั้ง 7 หัวเมือง ได้แก่ ปัตตานี ยะหริ่ง สายบุรี  หนองจิก ยะลา รามันห์ และ
ระแงะ ในขณะที่บรรดาเจ้าเมืองมลายูต่างๆ เหล่านั้นไม่มีผู้ใดล่วงรู้หรือเข้าใจถึงนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบใหม่ของสยามที่มีต่อหัวเมืองมลายูทั้ง 7 ผู้ส าเร็จราชการ
และข้าราชสยามที่ถูกส่งไปปกครองปัตตานีนั้นไม่รู้ภาษา ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
ชาวมลายู ดังนั้น ข้าหลวงหรือผู้ส าเร็จราชการคนแรกจึงมีความขัดแย้งกับเติงกูสุไลมานเจ้า
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เมืองปัตตานีอย่างรุนแรง จนกระทั่งรัฐบาลทางกรุงเทพฯต้องเรียกตัวกลับเป็นการด่วนเพราะ
เกรงจะเกิดปัญหาลุกลามบานปลายไปยังหัวเมืองมลายูอื่นๆ ในระหว่างที่มีการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าหลวงหรือผู้ส าเร็จราชการไปปกครองปัตตานีนั้นเป็นขณะเดียวกันกับที่สยามลงนามใน
ข้อตกลงกับผู้แทนรัฐบาลอังกฤษในปี พ.ศ. 2440 อันเกี่ยวกับปัญหาของรัฐมลายูที่อยู่ที่อยู่
ภายใต้อ านาจการปกครองของสยาม ในข้อตกลงนั้นทางอังกฤษจะไม่เข้าแทรกแซงโดยเฉพาะ
ในกรณีของปัตตานี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่สยามสามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การปกครองในปัตตานีได้อย่างสะดวก ในข้อตกลงนั้นสยามจะไม่คืนดินแดนตอนใต้ขอแหลม
มลายูให้แก่ชาติใด ซึ่งหมายถึงรัฐเคดาห์ กลันตัน ตรังกานู ปัตตานี และปะลิส นอกจากจะมี
การยินยอมจากทั้งสองฝ่าย 

ปี พ.ศ. 2441 นับตั้งแต่ “พระยาสุขุม” หรือ “พระยาสุขุมนัยวินิจ” ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นข้าหลวงมณฑลปัตตานี เริ่มมีความขัดแย้งกับบรรดาเจ้าเมืองปัตตานีทั้ง 7 หัวเมือง โดย
ปกติพระยาสุขุมจะพ านักอยู่ที่เมืองสงขลา ส่วนในปัตตานีได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการเมือง ผู้
พิพากษา เจ้าพนักงานภาษี ในส่วนของเจ้าเมืองมลายูเดิมนั้นถูกลดทอนอ านาจลงอยู่ใต้บังคับ
บัญชาผู้ว่าราชการที่ถูกแต่งตั้งไปปกครองเสียอีก เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจากเมือง
นครศรีธรรมราชได้ถูกส่งเข้าไปจัดการแก้ไข “กฎหมายอิสลาม” (Shariah) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิมเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบการปกครองของสยาม  

ระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่นอกจากเป็นการลดทอนอ านาจของเจ้าเมือง
มลายูแล้ว ยังจะเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้กับส่วนกลางมากขึ้น จึงห้ามมิให้เจ้า
เมืองมลายูเข้ายุ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เพ่ือปรับปรุงระบบราชการใหม่ที่ให้กรุงเทพฯเป็น
ศูนย์กลางรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบจากทุกเมือง ในส่วนของเจ้าเมืองมลายูนั้นจะมี
รายได้เท่าที่ตนเคยได้ หรือเมื่อเก็บภาษีได้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของ
เจ้าเมือง อีกส่วนหนึ่งต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน นโยบายการเก็บภาษีใหม่ของสยามในครั้งนี้ได้
ถูกปฏิเสธจากเจ้าเมืองมลายูทั้งหลายเนื่องจากภาษียาสูบนั้นเป็นรายได้หลักของบรรดาเจ้า
เมือง แม้จะถูกคัดค้านทัดทานจากเจ้าเมืองมลายูอย่างหนักแต่พระยาสุขุมก็เพิกเฉยยังคง
ด าเนินนโยบายดังกล่าวต่อไป ท าให้เจ้าเมืองมลายูโดยเฉพาะเติงกูสุไลมานเจ้าเมืองปัตตานี ซึ่ง
รับหน้าที่เป็นตัวแทนของบรรดาเจ้าเมืองมลายูทั้งหลายถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นโยบายภาษีในหัวเมืองมลายูของสยามด าเนินไปในปีแรกภาษีจากยาสูบ
ที่เก็บได้ในทุกหัวเมืองมลายูนั้นยังคงแบ่งปันให้กับเจ้าเมืองแต่ในปีต่อๆ มาเจ้าเมืองจะไม่ได้รับ
ส่วนแบ่งจากภาษีนั้นเพราะถูกเบียดบังจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงของขุนนางบางคนในสมัยนั้น 
ในที่สุดเติงกูสุไลมานเจ้าเมืองปัตตานีกับเติงกูซัมซูดินหรือต่วนเงาะห์เจ้าเมืองระแงะร้องเรียน
ไปยังส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มิได้รับการแก้ไขปัญหาจากทางกรุงเทพฯท าให้การฉ้อราษฏร์บัง
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หลวงของข้าราชการในปัตตานีนั้นขยายเป็นวงกว้าง พฤติการณ์ของข้าราชการสยามในระยะ
นั้นได้ก่อให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังในหมู่ประชาชน นอกจากจะมีปฏิกิริยาต่อต้านข้าราชการส
ยามด้วยแล้วยังลุกลามไปถึงบรรดาเจ้าเมืองมลายูด้วย เนื่องจากประชาชนเข้าใจว่าเจ้าเมือง
ต่างๆ มีส่วนรู้เห็นกับข้าราชการสยามเอารัดเอาเปรียบประชาชนของตนเอง 

หลังจากเติงกูสุไลมานเจ้าเมืองปัตตานีสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2442 “เติงกูอับดุลกอ
เดร์ กามารุดดีน” (Tengku Abdul Kadir Kamaruddin) โอรสได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสืบต่อจาก
เติงกูสุไลมานตามราชประเพณี เติงกูอับดุลกอเดร์ได้ร้องเรียนไปยังรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ 
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการภาษีในมณฑลปัตตานีแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น 
ต่อมาเติงกูอับดุลกอเดร์ได้รับหนังสือจากผู้ส าเร็จราชการที่ปัตตานีแจ้งให้ทราบว่า การเข้ารับ
ต าแหน่งของท่านนั้นจะต้องได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เสียก่อนจึงจะเป็นเจ้าเมืองโดย
สมบูรณ์ได้ ดังนั้นการเก็บภาษีน าเข้าและส่งออกที่ปากน้ าปัตตานีนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานของรัฐบาลสยาม รายได้ที่เก็บได้นั้นจะแบ่งให้แก่เจ้าเมืองปัตตานีได้นั้นก็ต่อเมื่อเติงกู
อับดุลกอเดร์ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพฯเสียก่อน ท่านจึงไม่มีสิทธิเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บภาษีรวมทั้งการปกครองบ้านเมืองปัตตานีด้วยเช่นนั้น เติงกูอับดุลกอ
เดร์จึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือขอรับพระราชทานตราตั้งให้เป็นเจ้า
เมืองแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากถูกขัดขวางจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และมี
ข้าราชการในกรุงเทพฯ แจ้งท่านให้ทราบว่ากรณีของท่านนั้นจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง
ภายในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ท่านจึงตัดสินใจเดินทางตรงไปยังสิงคโปร์เพื่อพบผู้ส าเร็จราชการของ
รัฐบาลอังกฤษประจ าแหลมมลายู คือ เซอร์ แฟรงค์ สวิทเท่นแฮม ท่านได้เปิดโปงกรณี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัตตานีให้ผู้แทนต่างประเทศได้รับทราบปัญหาในทางปกครอง เพ่ือให้
ประเทศเหล่านั้นติดต่อกับสยามและท่านยังได้ขอให้รัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือปัตตานีและ
ประชาชนชาวมลายูรอดพ้นจากอาณัติปกครองของสยาม แต่ผู้แทนอังกฤษในมลายูไม่อาจจะ
แทรกแซงในปัญหานี้ได้ เนื่องจากอังกฤษมี่ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสยามอยู่อย่างใกล้ชิด 
ผู้แทนอังกฤษจึงไม่อาจให้ความช่วยเหลือใดๆ กับเติงกูอับดุลกอเดร์ 

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเติงกูสุไลมานได้ 2 ปี เติงกูอับดุลกอเดร์ จึงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองปัตตานี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อ
คราวเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และปัตตานี หนังสือแต่งตั้งนั้นได้ให้เติงกูอับดุลกอเดร์ ซึ่ง
เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็น “พระพิพิธภักดี” ได้รับบรรดาศักดิ์ใหม่เป็น “พระยาวิชิภักดี ศรีสุรวังษา 
รัตนาณาเขตประเทศราช” ให้มีต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานี  

ตั้งแต่มีระเบียบการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2442 ประกาศใช้แล้วอ านาจต่างๆ ของเจ้า
เมืองมลายูได้ถูกลดทอนเปลี่ยนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ส าเร็จราชการทีละเล็กละน้อย ที่เห็น
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ได้อย่างชัดเจนคือการเก็บภาษี ในระหว่างที่เติงกูอับดุลกอเดร์เดินทางไปต่างประเทศ “พระยา
สุขุม” ได้สั่งเก็บภาษีชาวปัตตานีเป็นรายหัว ยิ่งท าให้ประชาชนเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ความรู้สึก
เคืองแค้นและความตึงเครียดก็เกิดขึ้นแก่ประชาชนในปัตตานี เมื่อข้าราชการสยามได้ถูกส่งเข้า
ไปในหัวเมืองต่างๆ ของปัตตานีจ านวนมากขึ้น เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกเกลียดชังและ
เกรงกลัวอ านาจของข้าราชการสยามเหล่านั้น และทวีเพ่ิมมากขึ้นเมื่อข้าราชการสยามที่ถูก
ส่งไปปฏิบัติการไม่รู้ภาษามลายู วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาอิสลาม พวกเขารู้สึกว่าพวก
เขาอยู่กันคนละข้างกับข้าราชการสยามเหล่านั้น 

การปฏิบัติต่อชาวมลายูปัตตานีของข้าราชการสยามนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อกัน เนื่องมาจากความไม่รู้ในวัฒนธรรมประเพณี และศาสนาอิสลามของข้าราชการ 
เช่นการที่ต้องไปขึ้นศาลในวันศุกร์ อันเป็นวันส าคัญที่ชาวมุสลิมต้องไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่มัสยิด การที่ต้องสาบานตนในศาลอันเป็นการขัดต่อหลักศาสนา และในเดือนถือศีลอด
ประชาชนชาวมลายูจะถูกเกณฑ์แรงงานในเวลากลางวันแม้ในขณะที่มีแดดร้อนจัด เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ส าเร็จราชการยังมีค าสั่งห้ามมิให้เติงกูอับดุลกอเดร์ยกเลิกข้อบังคับที่ให้ชาวมุสลิม
จะต้องจ่ายค่าปรับกรณีไม่ไปละหมาดที่มัสยิดในวันศุกร์ และห้ามการเก็บซะกาด (เงินบริจาค) 
ทุกชนิดที่มัสยิด ในวันส าคัญต่างๆ ของสยามชาวมลายูต้องยืนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
ต่อหน้าพระพุทธรูป และข้าราชการสยามมักจะเรียกชาวปัตตานีว่า “แขก” อันหมายถึงผู้มา
เยือนหรือผู้มาอาศัย 

การปกครองใน 7 หัวเมืองมลายูในอดีตนั้นข้าราชการสยามขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ขาดการควบคุมก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา เนื่องจากปัตตานีอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ 
มาก ข้าราชการส่วนใหญ่มีรายได้น้อยดั้ งนั้นข้าราชการบางคนจึงมิ เกรงกลัวที่จะก่อ
อาชญากรรม ฉ้อราษฎร์บังหลวง แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวก การ
กล่าวหาร้องเรียนข้าราชการที่ปล้นทรัพย์สินชาวมลายู  เช่น โค กระบือ ข้าว หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ของพลเรือนมีอยู่ประจ า สัญญานของความขัดแย้งได้ทวีขึ้นตามล าดับ เมื่อเหล่าบรรดา
ข้าราชการสยามบางคนมีพฤติกรรมละเมิดในเชิงชู้สาวกับหญิงชาวมลายู มุสลิม แต่การ
กล่าวโทษใดๆ ที่กระท าต่อพลเรือนถึงความผิดทางอาญาก็ไม่มีการพิสูจน์จึงหาความยุติธรรม
ไม่ได้ ในยุคสมัยนั้นชาวมลายูมักจะถูกฆ่าตายโดยไม่มีการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม 
การกระท าของข้าราชการต่อชาวมลายูนั้นได้สร้างการชิงชังและเคียดแค้น จนท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ ชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะเศรษฐกิจตกต่ า ภาษีรายหัว ภาษี
ยาสูบ ภาษีสินค้าน าเข้าและส่งออก ได้ถูกน าเข้าส่วนกลาง และส่วนหนึ่งถูกเบียดบังไปเป็นของ
ข้าราชการฉ้อฉล 
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ดังนั้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหัวเมืองมลายูนั้น นอกจากเป็นการ
รวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ส่วนกลางกรุงเทพฯ แล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการพ้ืนฐานการ
ปกครองตามรูปแบบอิสลามที่มีอยู่ดั้งเดิมของปัตตานีด้วย บันทึกความทรงจ าของเติงกูอับดุล
กอเดร์ที่เขียนถึงการกระท าของบรรดาข้าราชการสยามที่มีต่อชาวมลายูปัตตานีพอสรุปได้คื อ 
สยามได้พยายามท าลายวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิมโดยการออกกฎหมายและกฎข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ขัดต่อหลักยุติธรรมในศาสนาอิสลาม (หลักการชารีอะห์) ทั้งทางอาญาและทรัพย์สิน
มรดก พยายามน าพิธีกรรมของพุทธศาสนาเข้าไปสู่หมู่ชนชาวมลายูมุสลิม ไม่ส่งเสริมให้ชาว
มุสลิมท าพิธีทางศาสนาที่มัสยิด และห้ามการใช้กฎระเบียบที่มีอยู่ลงโทษปรับชาวมุสลิมที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม เช่น การไม่ไปละหมาดวันศุกร์ มีการก่ออาชญากรรมข่มขืน
ช าเราหญิงชาวมุสลิม ผู้ส าเร็จราชการเรียกเก็บภาษีรายหัวจากชาวมลายูมุสลิมเสมือนเป็นคน
ต่างด้าวแทนการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเหมือนแต่ก่อน และผู้ส าเร็จราชการยังบังคับเก็บภาษี
เกลืออีก 6,000-7,000 บาทต่อปี 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2444 “พระยาศักดิ์เสนีย์” ได้รับการแต่งตั้งไปด ารง
ต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการมณฑลปัตตานีแทนพระยาสุขุมวินิจ ความจริงแล้วท่านได้รับค าสั่งให้
ไปปลดต าแหน่งเจ้าเมืองมลายู และให้ลงนามยินยอมตามระเบียบการปกครองใหม่ ร.ศ. 116 
การเดินทางไปปัตตานีของพระยาศักดิ์เสนีย์ในครั้งนั้นไปพร้อมด้วยก าลังทหารและเจ้าหน้าที่
สรรพากรเพ่ือเริ่มท าการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสิทธิอ านาจบางส่วนของเจ้าเมือง 
ในขณะเดียวกันได้มีข่าวการจับกุมต่วนลือเบะห์ หลวงรายา หรือ หลวงรายาภักดี ผู้รักษาการ
เจ้าเมืองรามันห์ เนื่องจากทางการสยามตั้งข้อสงสัยว่าก าลังติดต่อกับต่างชาติเพื่อก่อการกบฏ 

ข่าวการจับกุมต่วนลือเบะห์ ท าให้ชาวมลายูปัตตานีรวมตัวกันขึ้นทั้งที่ปัตตานี รามันห์ 
ระแงะ และสายบุรี และยังมีประชาชนที่มาให้การสนับสนุนมาจากเมืองยะลา ยะหริ่ง และ
หนองจิก เพื่อต่อต้านสยาม การรวมตัวของชาวปัตตานีในครั้งนั้นต่างหวังว่า “ฝรั่งเศส” ซึ่งเป็น
มหาอ านาจก าลังสร้างอิทธิพลอยู่ทางด้านแหลมอินโดจีนอาจจะเข้าโจมตีสยามทางทิศ
ตะวันออก อันจะเป็นโอกาสที่เจ้าเมืองมลายูทั้ งหลายจะประกาศอิสรภาพจากสยาม การ
เตรียมการนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2444 ซึ่งได้มีการติดต่อขอสนับสนุนอาวุธจาก
เยอรมันท่ีรวบรวมอยู่ที่เกาะสิงคโปร์ 

เนื่องจากปัตตานีและรามันห์มีการท าสัญญาท าเหมืองแร่กับ “วิลเลี่ยม ดัฟฟ์” 
(William Duff) เจ้าเมืองมลายูจึงได้มีโอกาสบอกเล่าถึงปัญหาต่างๆ ในการเมืองและแนวทาง
ต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยจากอ านาจสยาม เจ้าเมืองปัตตานีได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่ปัตตานีต้อง
ตกอยู่ภายใต้อ านาจสยาม โดยท่านเจ้าเมืองพร้อมจะให้ความร่วมมือกับสยามถ้าหากประชาชน
ของท่านไม่ถูกข่มเหงรังแกอย่างไม่เป็นธรรมจากข้าราชการสยาม ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 
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2444 เติงกูอับดุลกอเดร์ เจ้าเมืองปัตตานีได้ฝากหนังสือร้องเรียนฉบับหนึ่งไปถึง เซอร์สวิทเท่น
แฮม ผู้ส าเร็จราชการอังกฤษที่สิงคโปร์เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษในลอนดอน ซึ่ง
ต่อมาได้มีหนังสือของต่วนลือเบะห์รักษาการเจ้าเมืองรามันห์ เติงกูอับดุลมุตตอเลบเจ้าเมือง
สายบุรี และเติงกูเงาะห์ ซัมซูดินเจ้าเมืองระแงะร้องเรียนปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าเมือง
มลายูกับผู้ส าเร็จราชการสยามในท านองเดียวกัน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวมลายูปัตตานี 
รัฐบาลอังกฤษที่ปกครองมลายูได้เริ่มคิดว่าไฟแห่งความขัดแย้งจะลุกลามเผาผลาญให้เสียหาย
แก่ผลประโยชน์ของอังกฤษบนคาบสมุทรมลายูโดยรวมได้ ดังนั้น “อังกฤษ” จึงต้องวาง
นโยบายขัดขวางปัตตานีตั้งแต่ต้นลม เริ่มด้วยการห้ามซื้อขายอาวุธยุทธภัณฑ์ให้แก่ชาวมลายู
โดยเฉพาะรัฐฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู 

หนังสือร้องเรียนของบรรดาเจ้าเมืองมลายูได้ถูกน ามาถกเถียงกันเป็นการเคร่งเครียด
ส าหรับ เซอร์ สวิทเท่นแฮม ผู้แทนอังกฤษที่สิงคโปร์รวมทั้งที่ลอนดอน แผนการต่อสู้ของเมือง
มลายูตอนเหนือน าโดยเจ้าเมืองปัตตานี ได้รับการตอบรับและการยืนยันจากเจ้าเมืองมลายูอื่นๆ 
ที่จะให้การช่วยเหลือรวมทั้งความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือจากประเทศมหาอ านาจอ่ืนๆ 
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น นอกจากจะมีผลกระทบ
ต่อการค้าหรือผลประโยชน์ของอังกฤษแล้วก็ยังมีประเทศมหาอ านาจอ่ืนเข้ามาแทนที่อังกฤษใน
ภูมิภาคนี้ทันทีนั่นคือ “เยอรมัน” ดังนั้นปัญหาปัตตานีจึงมองเป็นเรื่องเล็กไม่ได้อีกแล้ว ส าหรับ
อังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมในมลายูดังนั้น เซอร์ สวิทเท่นแฮม จึงได้ติดต่อไปยังส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่อังกฤษท่ีลอนดอนอธิบายเหตุการณ์และสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในปัตตานีรวมทั้งความ
เคลื่อนไหวของเจ้าเมืองต่างๆ ในปัตตานีที่ได้ขอความช่วยเหลือ หลังจากรายงานของเซอร์สวิท
เท่นแฮมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ อังกฤษจึงได้ติดต่อสอบถามอย่างไม่เป็นทางการกับ
ทางสยามในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัตตานี จากหัวข้อสอบถามสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพได้สั่งให้ “พระยาศรีสหเทพ” (แสง วิริยศิริ) ปลัดกรมมหาดไทยเดินทางไปสืบ
เสาะหาข้อเท็จจริงที่ปัตตานี 

ครั้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาม พ.ศ. 2544 พระยาศรีสหเทพไปถึงปัตตานี การไปปัตตานีครั้ง
นี้มีข่าวออกไปหลายกระแสชาวปัตตานีที่เคยคิดว่าจะก่อการก็เกิดความแตกแยก พระยาศรีสห
เทพได้เข้าพบกับเติงกูอับดุลกอเดร์ เจ้าเมืองปัตตานี และขอทราบเหตุผลของความไม่พอใจต่อ
ผู้ส าเร็จราชการที่มาอยู่ที่ปัตตานี และได้รับค าชี้แจงว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้มีการ
แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการและข้าราชการสยามมาในปัตตานีและหัวเมืองมลายูอ่ืนๆ ท าให้สถานะ
ของเจ้าเมืองปัตตานีอยู่ในสภาวะตกต่ า อ านาจถูกลิดรอน ถูกดูหมิ่นไร้ศักดิ์ศรี ราษฎรของท่าน
ต้องได้รับความเดือดร้อนในหลายๆ เรื่อง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เจ้าเมืองปัตตานีได้
เตรียมข้อเสนอไว้คือ ปัตตานีมีเมืองที่ถูกแยกออกเป็นหัวเมืองเล็กๆ ส่วนใดเป็นอ านาจของ
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สุลต่านก็สามารถน ากฎหมายอิสลามหรือหลักชารีอะห์ อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของศาสนา
อิสลามออกมาบังคับใช้เองได้ ให้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งในราชการของหัวเมืองมลายู
ปัตตานี และให้มีอ านาจพิจารณาคดีได้ เว้นแต่คดีท่ีมีโทษถึงประหารชีวิต   

ในวันรุ่งขึ้นพระยาศรีสหเทพ ก็เข้าพบเติงกูอับดุลกอเดร์เจ้าเมืองปัตตานีพร้ อมด้วย
หนังสือฉบับหนึ่งซึ่งเป็นภาษาไทยเพื่อให้เจ้าเมืองปัตตานีลงนาม โดยอ้างว่าหนังสือฉบับนั้นเป็น
ค าร้องเรียนของเติงกูอับดุลกอเดร์ เพ่ือจะน าเสนอต่อสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ
รัฐมนตรีกรมมหาไทยพิจารณา พระยาศรีสหเทพได้รับรองอย่างแข็งขันหนักแน่นว่าหนังสือ
ดังกล่าวมิใช่เอกสารสัญญาและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับเติงกูอับดุลกอเดร์ แต่เติงกูอับดุลกอเดร์ไม่
ยอมลงนามในเอกสารนั้นและได้ขอให้ล่ามแปลเป็นภาษามลายูเสียก่อน พระยาศรีสหเทพจึงได้
จัดให้คนมาแปลและให้ค ารับรองส าทับอีกว่าในหนังสือฉบับนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาและข้อ
ผูกมัดใดๆ หากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขึ้นใหม่ก็ย่อมสามารถจะท าได้ในภายหลัง เมื่อได้ฟัง
ค ารับรองเช่นนั้น เติงกูอับดุลกอเดร์จึงได้ยินยอมลงนามในเอกสารฉบับนั้น จากนั้นพระยา
ศรีสหเทพจึงได้ออกเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ทันที ที่สิงคโปร์พระยาศรีสหเทพได้เข้าพบกับ
เซอร์สวิทเท่นแฮมผู้แทนอังกฤษประจ าสิงคโปร์และวิลเลียม ดัฟฟ์ ท่านได้แสดงหนังสือที่เติงกู
อับดุลกอเดร์ได้ลงนามไว้ซึ่งกลับกลายเป็นหนังสือที่แสดงเนื้อหาใจความว่า “เจ้าเมืองมลายูได้
ยอมรับในรูปแบบการปกครองใหม่ของสยามที่ก าหนดขึ้นแล้ว ปัญหาความขัดแย้งหรือไม่พอใจ
ต่างๆ ของบรรดาชาวมลายูปัตตานีก็ได้หมดสิ้นไปแล้ว” ทั้งสองรับฟังตามเอกสารและยอมรับ
ในการแก้ปัญหาของสยามที่มีต่อปัตตานี 

อย่างไรก็ตามเมื่อเติงกูอับดุลกอเดร์ได้สั่งให้เลขานุการของท่านแปลเอกสารดังกล่าว
ขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าเนื้อความและสาระส าคัญแตกต่างไปจากที่พระยาศรีสหเทพและล่ามชาว
สยามได้แปลไว้ก่อนหน้านั้น เอกสารที่น าไปแสดงต่อสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งเติง
กูอับดุลกอเดร์ได้ลงนามไปแล้วนั้นเป็นเอกสารที่ให้การยอมรับในการปกครองตามระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน ร.ศ. 116 นอกจากนั้นยังเป็นการยอมรับการแต่งตั้งปลัดเมืองจากชาว
สยามซึ่งเป็นผู้มีอ านาจเต็มและให้การยินยอมในขั้นสุดท้ายของการบริหารราชการในหัวเมือง
มลายู ดังนั้นการลงนามของเติงกูอับดุลกอเดร์ครั้งนั้นได้เป็นพยานหลักฐานที่ส าคัญในการ
บังคับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในปัตตานี ดังนั้นเติงกูอับดูลกอเดร์จึงได้ส่งตัวแทนจ านวน 2 
ท่านคือ “วันอิสมาอีล” (Wan Ismail) และ “วันมูฮัมหมัด” (Wan Muhamad) เดินทางไปยัง
สิงคโปร์เพ่ือไปชี้แจงความเป็นจริงเรื่องที่พระยาศรีสหเทพให้คนของตนเองแปลเอกสาร
แตกต่างไปจากข้อเท็จจริง 

การเข้าพบปะของผู้แทนเจ้าเมืองปัตตานีทั้งสองกับพระยาศรีสหเทพที่สิงคโปร์ พระยา
ศรีสหเทพรับปากว่าจะไปพบกับเติงกูอับดุลกอเดร์อีกครั้งเพ่ือท าความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว 
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การพบปะครั้งต่อไปนั้นพระยาศรีสหเทพรับรองว่าปัญหาต่างนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขใหม่ ใน
คราวที่จะมีการพบปะกันระหว่างเจ้าเมืองมลายูทั้งหลายในปัตตานีโดยจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ 
นอกจากนั้นพระยาศรีสหเทพ ยังได้ขอร้องมิให้เติงกูอับดุลกอเดร์กระท าการใดๆ กรณีดังกล่าว
นั้นให้เป็นที่เข้าใจผิดแก่บรรดาเจ้าเมืองมลายูอ่ืนๆ ในปัตตานี และในขณะเดียวกันก็ขอให้เติงกู
อับดุลกอเดร์ได้ให้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองใหม่ของสยามด้วย 

การประชุมหารือกันได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444 ที่บ้านของ “พระ
ยาเพชราภิบาลนฤเบศร์ฯ” (มิ่ง) เพื่อให้การยอมรับในรูปแบบการปกครองใหม่ในหัวเมืองมลายู
ที่พระยาศรีสหเทพได้พยายามกดดันเจ้าเมืองมลายูโดยเฉพาะปัตตานี รามันห์ สายบุรี ระแงะ 
ยะลา และยะหริ่งให้ยอมรับและให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยในหลักการใหม่นี้หัวเมืองต่างๆ  
ใน 7 หัวเมืองมลายูซึ่งได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2359 นั้น จะรวมเข้าด้วยกันแล้วแบ่งการปกครองเสีย
ใหม่เป็นสองส่วนดังนี้คือ 1) ส่วนของปัตตานี จะรวมเข้าด้วยกันคือ ปัตตานี หนองจิก รามันห์ 
และยะลา 2) ส่วนของสายบุรี จะรวมเข้าด้วยกันคือ สายบุรี กะลาพอ (ยะหริ่ง) และระแงะ 

ในแต่ละส่วนนั้นจะมีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการ ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ ผู้พิพากษา หัวหน้า
การคลัง รวมทั้งผู้ช่วยของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะผู้ว่าราชการนั้นจะรับผิดชอบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งปวง ภายใต้การดูแลของผู้ส าเร็จราชการสามารถที่จะแต่งตั้งหรือปลดข้าราชการ
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ส าเร็จราชการ รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งหรือปลดเจ้าเมืองมลายู
และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ชาวมลายูอีกด้วย หลักการปกครองใหม่นั้นเจ้าเมืองยังคงต้องรับผิดชอบ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ แต่ทุกกรณีเจ้าเมืองจะต้องรายงานและผ่านความเห็นชอบของ
ปลัดเมืองและกรรมการเมือง หรือให้ผู้มีอ านาจของสยามรับทราบและให้ความเห็นชอบ แต่
อย่างไรก็ตามก็ยังมีอ านาจบางอย่างที่เจ้าเมืองมลายูและปลัดเมืองไม่อาจจะท าได้ เช่น  

  1) การออกกฎหมาย  
  2) ให้มีการรับเหมาเก็บภาษีจากประชาชน  
  3) การให้สัมปทานเหมืองแร่ หรือสัมปทานป่าไม้กับบริษัทหรือองค์กร 

  ต่างประเทศ  
  4) การลงโทษประหาร หรือการจ าคุกตลอดชีวิตแก่จ าเลยหรือยึดทรัพย์สิน

  ของประชาชน การอนุญาตให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม สร้างที่อยู่
  อาศัยอย่างถาวรบนแผ่นดินนี้ หรือท าสัญญากับรัฐต่างประเทศ หรือการมีกองก าลัง
  ของตนเองและการเก็บสะสมอาวุธ ตามระเบียบการปกครองใหม่ของสยามรับรอง
  ว่า เจ้าเมืองนั้นจะมีเงินประจ าต าแหน่งที่พอเพียงสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่าง 
  สะดวกสบาย 
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อย่างไรก็ตามพระยาศรีสหเทพก็ไม่อาจจะโน้มน้าวหรือกดดันให้เจ้าเมืองมลายูปัตตานี
อ่ืนเห็นด้วยได้ เว้นแต่ นายนิโว๊ะ หรือ พระยาพิพิธเสนามาตย์ เจ้าเมืองยะหริ่ง และขุนพิทักษ์
หรือต่วนกูเดร์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองปัตตานีที่เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งข้าราชการสยามบาง
คนที่เห็นด้วยกับระเบียบการปกครองหัวเมืองมลายูฉบับใหม่ดังกล่าวนั้น ก่อนเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ พระยาศรีสหเทพ ได้เข้าพบเติงกูอับดุลกอเดร์ เพ่ือให้ลงนามเห็นชอบ แต่เติงกูอับดุล
กอเดร์กลับปฏิเสธไม่ยอมลงนาม พร้อมกันนั้นเติงกูอับดุลกอเดร์ก็ได้ท าหนังสือคัดค้านมอบให้
พระยาศรีสหเทพเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย 

ทางกรุงเทพฯไม่ได้ให้ความสนใจต่อกรณีการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
เจ้าเมืองมลายูปัตตานีและยังคงด าเนินนโยบายเพ่ือยกเลิกระบบการปกครองรูปแบบสุลต่าน
หรือราชาตามวัฒนธรรมชาวมลายู ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2444 สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ ได้ออกระเบียบบริหารราชการ 7 หัวเมืองมลายู (มณฑลปัตตานี) ร.ศ. 
120 โดยหลักการปกครองดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งข้อตกลงต่างๆ ที่พระยาศรีสหเทพ
ได้เคยท าไว้กับเจ้าเมืองต่างๆ ในปัตตานีก็ถูกยกเลิกเสียทั้งสิ้น 

ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2444 เติงกูอับดุลกอเดร์ได้มีหนังสือถึงสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพว่า “ท่านเสียใจต่อการกระท าดังกล่าวของสยาม ซึ่งได้เคยให้เจ้าเมืองมลายู
ปัตตานีได้ปกครองบ้านเมืองของตนเองเป็นปกติสุข อย่างที่เคยเป็นมาแต่กาลอดีต ประกอบกับ
พระมหากษัตริย์เองก็ได้ออกหนังสือแต่งตั้ง และรับรองด้วยว่าให้ท่านเจ้าเมืองได้ปกครอง
บ้านเมืองของตนเองอย่างเป็นธรรม และใช้อ านาจปกครองเช่นเดียวกับบรรพบุรุษในอดีต” 
และท่านยังได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าท่านได้เตรียมการเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ปัตตานีกับสยามอย่างมีเงื่อนไข กล่าวคือ สยามจะต้องให้เกียรติหรือเคารพในอธิปไตยของ
ปัตตานี ท่านได้เตรียมการแก้ไขปรับปรุงการปกครองให้ดีและทันสมัยขึ้น เช่น จะให้มี 
“คณะกรรมการเมือง” (Majlis Negeri) “เจ้าพนักงานการคลังของเมือง” (Pegawai 
Keawangan Negeri) “ส านักงานว่าการเจ้าเมือง” (Jebatan Perbendaharaan) และแต่งตั้ง 
“เจ้าหน้าที่กรมการอ าเภอ” (Pegawai Daerah) เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งรูปแบบ (บางประการ) 
ของการปกครองเมืองมลายูในอดีต ขณะเดียวกันเติงกูอับดุลกอเดร์ ได้เตรียมยื่นข้ อเสนอ
ต่อรองกับสยามไว้ดังนี้คือ 

  1) เจ้าเมืองมลายู จะต้องมีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนข้าราชการ
  สยามท่ีกระท าผิดได้  

  2) เจ้าเมืองมลายูยินยอมที่จะให้ก าลังต ารวจจ านวน 60 นายพร้อมอาวุธ
  ปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนมลายูปัตตานี  
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  3) ให้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาในการติดต่อราชการมิเฉพาะภาษาไทย 
  เท่านั้น  

  4) เจ้าเมืองมลายูยินยอมจะส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้ทางกรุงเทพฯตาม
  ราชประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบมาในอดีต 

 
เซอร์แฟรงค์ สวิทเท่นแฮม ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นข้าหลวงใหญ่ประจ ารัฐอาณานิคม

และเป็นผู้ส าเร็จราชการอังกฤษประจ าแหลมมลายูในปี พ.ศ. 2444 จึงได้สร้างความหวังให้แก่
ผู้น ามลายูปัตตานีมาก เป็นโอกาสให้เจ้าเมืองปัตตานีโดยการสนับสนุนของ “สุลต่านมูฮัมหมัด
ที่ 4” แห่งกลันตัน เจ้าเมืองต่างๆ ก็ส่งผู้แทนของตนไปพบกับ เซอร์สวิทเท่นแฮมที่สิงคโปร์เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากอังกฤษ เพ่ือรอดพ้นจากสยาม แต่ความคาดหวังของบรรดา
เจ้าเมืองมลายูปัตตานีต้องสูญเปล่า เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลอังกฤษต้องกา รสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสยามจึงเป็นไปไม่ได้ที่อังกฤษจะเข้ายุ่งเก่ียวกับปัญหาของปัตตานี นอกจาก
การวางแผนให้เจาเมืองต่างๆ ในปัตตานีได้มีโอกาสพบปะกับผู้น าชั้นสูงของสยามและแสดง
ท่าทีให้สยามเห็นว่าอังกฤษนั้นส่งเสริมสนับสนุนให้เมืองมลายูต่างๆ ได้อยู่ภายใต้สยามอย่าง
สงบต่อไป 

แต่กระนั้นก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนมลายู
เมื่อเดินกรกฎาคม พ.ศ. 2444 เซอร์สวิทเท่นแฮม ได้อาศัยโอกาสนั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและน าปัญหาของเมืองมลายูทางตอนเหนือที่อยู่ภายใต้สยามเข้าหารือ ในต้นเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2445 เติงกูอับดุลกอเดร์ได้ท าหนังสือขอความช่วยเหลือจากอังกฤษอีกครั้ง
เพ่ือให้ปลดปล่อยปัตตานี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 เซอร์สวิทเท่นแฮมได้รับฉันทานุมัติ
จากกรุงลอนดอน ให้น าปัญหาปัตตานีเข้าหารือกับสยาม ซึ่งสวิทเท่นแฮม ได้แสดงความเป็น
ห่วงเกี่ยวกับปัญหาปัตตานีซึ่งผู้น าและประชาชนเหล่านั้นก าลังเรียกร้องกันอยู่ หากไม่ได้รับการ
สนองตอบ ปัญหาความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นได้ในที่สุด หากมีเหตุการณ์การต่อสู้ขั้นรุนแรงเกิดขึ้น 
เชื่อว่าเมืองมลายูอ่ืนๆ คงจะเข้าด้วยช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นชานชาติมลายูและมุสลิมด้วยกัน 
ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับการต่อสู้ของชาวมุสลิมในอาเจะห์และปาหังแม้ว่าอังกฤษจะมี
อ านาจเพียงพอที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็ต้องใช้ความรุนแรงในการขจัดและยุติปัญหา 

ในขณะที่สยามก็ทราบดีถึงปัญหาปัตตานีจึงได้ขอความร่วมมือจากอังกฤษเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหานี้ลุล่วง ขณะเดียวกันผู้แทนสยามได้ขอร้อง เซอร์สวิทเท่นแฮม ในกรณีอังกฤษมี
ความพยายามจะสร้างฐานอ านาจในปัตตานี และผู้แทนสยามไม่เชื่อว่าเจ้าเมืองมลายูปัตตานี
จะสามารถลุกขึ้นต่อต้านสยามได้ เว้นแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศมหาอ านาจ
ภายนอกเท่านั้น ความสงบใดๆ ในเมืองมลายูตอนเหนือรวมทั้งปัตตานีจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่
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กับความจริงใจของอังกฤษที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมากน้อยเพียงใด ในการพบปะกันกับ
ผู้แทนสยามในครั้งนั้นได้มีการเตรียมมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยกันดังนี้  

  1) สยามไม่ต้องการน าข้อเรียกร้องต่างๆ ของปัตตานีมาพิจารณาและต้อง
  ตัดทอนอ านาจเจ้าเมือง  

  2) แต่งตั้งผู้แทนชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์เข้าไปในปัตตานีเพ่ือพิสูจน์
  ความจริงที่อังกฤษตั้งข้อกล่าวหาต่อสยาม  

  3) สยามมอบความไว้วางใจให้อังกฤษท าความเข้าใจกับเจ้าเมืองมลายู การ
  ปกครองในหัวเมืองปัตตานีสยามจะมอบให้คนปัตตานีก าหนดเองโดยสยามจะไม่เข้า
  ไปแทรกแซง ด้วยเหตุฉะนั้น เซอร์สวิทเท่นแฮม จึงขอให้ปัตตานียังคงมีการส่ง 
  ดอกไม้เงินดอกไม้ทองแทนการเสียภาษีรายปี ซึ่งจะต้องส่งไปยังเมืองหลวง 
  เหมือนเดิม 

 
การเจราจาได้ยืดเยื้อจนไปถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ เซอร์

สวิทเท่นแฮม ได้ขอให้สยามอนุญาตให้เจ้าเมืองมลายูได้ใช้ภาษาของตนเองเป็นภาษาในการ
ติดต่อแทนที่จะใช้ภาษาไทยเท่านั้นเป็นภาษาราชการในเมืองมลายู เนื่องจากได้มีความ
พยายามที่จะให้ใช้ภาษาไทยขึ้นในเมืองปัตตานี นอกจากนั้น เซอร์สวิทเท่นแฮม ได้น าเรื่องที่
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ รัฐมนตรีกรมมหาดไทยพยายามที่จะยุบและยกเลิก
ต าแหน่งของเจ้าเมืองมลายู โดยวิธีการบังคับและสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรง สมเด็จกรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพทรงปฏิเสธการเป็นตัวแทนของเจ้าเมืองมลายูทั้ง 7 หัวเมืองของเติงกูอับดุล
กอเดร์ เพ่ือเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายปกครองหัวเมืองมลายูที่จะมีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้
ก่อให้เกิดความไม่พอพระทัยแก่สมเด็จกรมพระยาด ารงเป็นอย่างมาก เพราะเท่ากับเติงกูอับดุล
กอเดร์ก าลังท้าทายอ านาจของสยาม แต่สยามก็ไม่อาจท าอะไรรุนแรงต่อเติงกูอับดุลกอเดร์ได้ 
เนื่องจากเกรงว่าอังกฤษที่สิงคโปร์จะถือโอกาสเข้าแทรกแซง 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ด าเนินการปฏิรูประบบการบริหารราชการในหัว
เมืองมลายูเป็นขั้นเป็นตอนอย่างระมัดระวังด้วยการมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ในระดับสูงคือ 
“พระยาศักดิ์เสนีย์” ลงไปเจรจาขอลายมือชื่อยินยอมจากเจ้าเมืองมลายูอันเกี่ยวกับระบบการ
ปกครองใหม่ ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 “เติงกูอับดุลมุตตอเลบ” เจ้าเมืองสาย
บุรีก็ลงลายชื่อและประทับตราประจ าต าแหน่งไว้เพ่ือให้ความเห็นชอบกับระเบียบการปกครอง
ใหม่ พ.ศ. 2445 โดยมีเงื่อนไขสัญญาด้วยว่าจะไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการสยามเข้ามาอีก ใน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 พระยาศักดิ์เสนีย์ก็สามารถโน้มน้าวและเกลี้ยกล่อมให้ “เติงกู
เงาะห์ ซัมซดิูน” เจ้าเมืองระแงะยินยอมลงนามอีกท่านหนึ่ง 
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เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 เวลาบ่าย 3 โมงเจ้าหน้าที่ได้ตามเติงกูอับดุลกอ
เดร์ให้ไปพบกับพระยาศรีสหเทพ ณ ที่พักแห่งหนึ่งริมแม่น้ าปัตตานี ท่านก็พร้อมด้วยผู้ติดตาม
ไป 20 คนเดินทางไปพบกับพระยาศีสหเทพรายล้อมไปด้วยทหารพร้อมอาวุธประมาณ 100 
คน เมื่อท่านเข้าไปพร้อมแล้วพระยาศรีสหเทพได้เปิดหนังสือและอ่านให้เติงกูอับดุลกอเดร์ฟัง 
จบแล้วได้ขอให้เติงกูอับดุลกอเดร์ลงนาม แต่เติงกูอับดุลกอเดร์ไม่ยมลงนามโดยท่านอ้างว่าจะ
ขอปรึกษากับมุขมนตรีของท่านซึ่งเดินทางไปพบสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพอยู่ที่
กรุงเทพฯเสียก่อน พระยาศรสหเทพก็พยายามเร่งเร้าและข่มขู่ว่าหากไม่ลงชื่อท่านจะปลดออก
จากต าแหน่งเจ้าเมือง และจะแต่งตั้งตนกูเดร์ หรือ “พระยาพิทักษ์” ซึ่งขณะนั้นมีต าแหน่งเป็น
คณะกรมการเมืองปัตตานีเป็นเจ้าเมืองแทน แต่กระนั้นเติงกูอับดุลกอเดร์ก็ไม่ยอมลงนาม 
ดังนั้นพระยาศีสหเทพจึงได้สั่งการให้ทหารจับกุมเติงกูอับดุลกอเดร์ และควบคุมตัวไปลงเรือ
เพ่ือจะน าไปยังเมืองสงขลา 

ข่าวเกี่ยวกับเติงกูอับดุลกอเดร์ถูกจับกุมได้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองปัตตานีอย่างรวดเร็ว 
ประชาชนและผู้ติดตามจ านวนหนึ่งจะเข้าขัดขวางทหารที่ควบคุม แต่เติงกูอับดุลกอเดร์ได้ร้อง
ห้ามปรามไว้มิให้เกิดการต่อสู้ที่ต้องเสียเลือดเนื้อ และท่านได้สัญญากับประชาชนของท่านไว้ว่า
ท่านจะกลับมาปัตตานีอีก ดังนั้นพระยาศรีสหเทพจึงอนุญาตให้มีผู้ติดตามเติงกูอับดุลกอเดร์ไป
ด้วย 3 คน หนึ่งในจ านวนนั้นคือ ท่าน“ฮัจญีอับดุลาตีฟ” ซ่ึงเป็นโต๊ะอิหม่ามมัสยิดรายอจะบังติ
กอติดตามไปด้วย หลังจากนั้นท่านก็ถูกน าตัวไปกรุงเทพฯ เติงกูอับดุลกอเดร์ ถูกกล่าวหาว่าเป็น
กบฏ ได้ต้องโทษจ าคุกเป็นเวลา 10 ปี โดยถูกน าตัวเข้าคุมขังอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น
ต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานีของเติงกูอับดุลกอเดร์ก็ถูกประกาศให้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2445 จึงถือว่าเติงกูอับดุลกอเดร์เป็นราชามลายูปกครองปัตตานี
เป็นคนสุดท้าย วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2445 ได้มีการแต่งตั้ง “พระพิทักษ”์ หรือ “กูเดร์” เป็น
ผู้รักษาการเจ้าเมืองปัตตานี 

การที่สยามได้มีการกวาดล้างจับกุมบรรดาเจ้าเมืองมลายูปัตตานี สายบุรี รามันห์ และ
ระแงะ เนื่องมาจากการคัดค้านระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ที่จะยกเลิกต าแหน่งเจ้า
เมืองมลายู มีเป้าหมายเพ่ือการผนวกเมืองมลายูเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรสยาม ได้ก่อให้เกิด
การต่อต้านจากบรรดาชาวมลายูทั้งหลายทั่วแหลมมลายู โดยเฉพาะรัฐมลายูที่มีความสัมพันธ์
ทางเครือญาติใกล้ชิดกับบรรดาเจ้าเมืองมลายูปัตตานี เช่น เมืองกลันตัน และมีการเคลื่อนไหว
ที่จะมีการก่อตัวต่อต้านสยามในครั้งนั้นด้วย ส านักงานข้าหลวงใหญ่อังกฤษที่สิงคโปร์ได้
กลายเป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดาเชื้อพระวงศ์หรือผู้ใกล้ชิดของบรรดาเจ้าเมืองมลายูปัตตานี
ทั้ง 4 หัวเมือง เพื่อเฝ้าสังเกต การณ์ปฏิกิริยาของอังกฤษต่อกรณีเจ้าเมืองมลายูปัตตานีถูกสยาม
จับกุมในครั้งนี้ ประชาชนในแหลมมลายูและหนังสือพิมพ์ต่างๆ ต่างเรียกร้องให้อังกฤษเข้าไป
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แทรกแซงเพ่ือให้สยามปล่อยตัวเจ้าเมืองมลายูเหล่านั้นเป็นอิสระ และเรียกร้องให้อังกฤษใช้
ความพยายามปลดปล่อยปัตตานีให้ไปอยู่ภายใต้ปกครองของอังกฤษเช่นเดียวกับเมืองมลายู
อ่ืนๆ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นต่อเจ้าเมืองปัตตานีในครั้งนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่บรรดาเจ้า
เมืองต่างๆ ในคาบสมุทรมลายูโดยเฉพาะกลันตัน รวมทั้งชาวต่างประเทศและประชาชนมลายู
ทั่วไป “เติงกูปุตรี” ชายาของเติงกูอับดุลกอเดร์ได้มีหนังสือฉบับลงวันที 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2445 ไปถึงเซอร์สวิทเท่นแฮมบรรยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเติงกูอับดุลกอเดร์ถูกจับกุมโดย
ละเอียด โรเบิร์ต วิลเลียม ดัฟฟ์ ได้เข้าแสดงความเสียใจต่อเติงกูปุตรีและครอบครัวของท่าน 
ส่วนเซอรฺสวิทเท่นแฮมเกิดความสับสนและไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีหนังสือไปถึงลูคัส 
(Lucas) ผู้ส าเร็จราชการประจ าอาณานิคมอังกฤษฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2445 แสดง
ความผิดหวังและไม่พอใจสยามที่กระท าต่อเมืองมลายูเหล่านั้น ในหนังสือได้กล่าวถึงการรับ
สินบน ความเกียจคร้าน และความไม่น่าไว้วางใจของข้าราชการสยามที่อยู่ในปัตตานี ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2445 อังกฤษได้จัดสถานที่เพ่ือให้อดีตเจ้าเมืองและชาวปัตตานีที่ลี้ภัยเข้าไปอยู่
ในดินแดนมลายูที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ 

เนื่องจากทางรัฐบาลอังกฤษไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของอังกฤษกับสยามกระทบ
กระเทือนโดยเฉพาะข้อตกลงทางการค้าที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง อังกฤษนั้นจึงท าได้
แต่เพียงจ ากัดและระมัดระวังหัวเมืองมลายูอ่ืนๆ ที่จะไม่ให้ เหตุการณ์ท านองเดียวกับปัตตานี
เกิดขึ้นอีก และอังกฤษแสดงให้สยามเห็นว่าอังกฤษไม่เข้าไปแทรกแซงปัญหาภายในของสยาม
และมีความพยายามจะส่งเสริมสนับสนุนให้สยามสร้างความมั่นคงในปัตตานีต่อไปอย่างไรก็
ตามผู้แทนอังกฤษที่สิงคโปร์ก็ยังคงห่วงใยกับปัญหาปัตตานีที่อาจจะลุกลามไปถึงกลันตันและ
ตรังกานูด้วย ในสัญญาข้อตกลงระหว่างอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2445 ลงนาม
กันที่ลอนดอนระหว่าง “ลอร์ดแลนสดาวน์” กับ “พระยาศรีสหเทพ” ซึ่งมีต าแหน่งเป็น
รัฐมนตรีช่วยกรมมหาดไทยขณะนั้นโดยในข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับในการ
แต่งตั้งผู้แทนอังกฤษเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของกลันตันและตรังกานู ส่วนปัญหาปัตตานีให้เป็น
เรื่องภายในของสยาม เมื่อมีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้น ข้าราชการ รวมทั้งกองก าลังทหารต ารวจ
ของสยามก็ถูกดยกย้ายเข้าไปในปัตตานีจ านวนมาก ขณะเดียวกันชาวมลายูปัตตานีต่างก็
หลบหนีลี้ภัยเข้าไปยังเมืองมลายูข้างเคียง เช่น เคดาห์ กลันตัน ตรังกานู ปาหังและเมืองอ่ืนๆ 
เป็นจ านวนกว่าหมื่นคน 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้น าและชาวมลายูปัตตานีได้สร้างความรู้สึกผิดหวัง เจ็บปวด
และความไม่พอใจที่มีต่อบาบาทของอังกฤษอย่างไรก็ตามสยามได้ตัดสินใจปลดปล่อยบรรดา
เจ้าเมืองที่ถูกคุมขังและจองจ าให้เป็นอิสระเมื่อเดือนเมษยน พ.ศ. 2446 เติงกูอับดุลกอเดร์อดีต
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เจ้าเมืองปัตตานีก็ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2447 
หลังจากถูกคุมขังอยู่นาน 2 ปี 3 เดือนและได้รับการปล่อยตัว เติงกูอับดุลกอเดร์ก็เดินทางกลับ
โดยเรือ ส.จักรพงษ์ไปถึงปัตตานีเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2447 ในปีเดียวกันนั้นสยามได้
แต่งตั้ง “พระยามหิพันธ์บริรักษ์” (สวัสดิ์ ภูมิรัตน์) ไปเป็นผู้ว่าราชการปัตตานีแทน “พระยา
ศักดิ์เสนีย์” เพ่ือลดความตึงเครียดของชาวปัตตานีที่มีต่อพระยาศักดิ์เสนีย์ ในขณะการปกครอง
ในปัตตานีได้เปลี่ยนเป็นระบบการปกครองตามระบบใหม่ที่เรียกว่า ระเบียบการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคให้ปัตตานี สายบุรี ยะลาและนราธิวาสเป็นจังหวัด ทหารต ารวจได้ถูกส่งลงไปรักษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาอ านาจรัฐในปัตตานีซึ่งได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรสยามไปแล้วเติงกูอับดุลกอเดร์ อยู่ที่ปัตตานีได้ไม่นาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 
ท่านพร้อมด้วยครอบครัวก็เดินทางออกจากปัตตานีไปยังกลันตันอย่างเงียบๆ และพ านักอยู่ที่
ต าหนัก “ศรีอาการ์” (Istana Sri Akar : ศรีอัคร) หลานชายของท่าน (บุตรของเติงกูยูโซฟ นู
รุดดิน) เป็นบุตรเขยของสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 4 แห่งกลันตันนั่นเอง พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กลัน
ตัน พระศพของพระองค์ถูกผังไว้ที่สุสานหลวง “ลังงาร์” (Langgar)  เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2442 ได้มีข้อตกลงปักปันเขตแดนที่ได้ลงนามกันระหว่าง
อังกฤษกับสยามซึ่งข้อตกลงกันดังกล่าวได้มีผลต่อเมืองมลายูคือ ปัตตานี เปรัค และปาหัง จาก
ข้อตกลงนี้ได้เป็นพันธะผูกพันในข้อตกลงอ่ืนๆ ที่จะมีต่อไปในเวลาข้างหน้า เดือนเมษายน พ.ศ. 
2450 หลังจากสยามได้ท าสัญญากับฝรั่งเศสเรื่องดินแดนทางด้านตะวันออกแล้ว การเจรจา
ด้านคาบสมุทรมลายูได้มีขึ้นที่กรุงเทพฯระหว่าง “เอ็ดวาร์ด สโตรเบล” (Edward Strobel) 
ผู้แทนสยามกับ “ราล์ฟ เพเกท” (Ralph Paget) ผู้แทนมลายูของอังกฤษ ราล์ฟได้ขอให้สตูล
รวมกับปะลิสแล้วคืนดินแดนทั้งสองดังกล่าวให้กับเคดาห์ แต่สโตรเบลผู้แทนสยามนั้นไม่
ยินยอม เพียงแต่ยอมคืนเฉพาะปะลิสเท่านั้น 

จนถึงปี พ.ศ. 2451 การเจรจาปัญหากับปัตตานีได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจากมีแรงผลักดันของบรรดาคนชั้นสูงของอังกฤษที่มีหน้าที่ดูแลอาณานิคมมลายู  เช่น 
“สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์”, “เฟดริก เวลล์ เจมส์ โลว์”, “โรเบิร์ต ฟุลเลอร์ตัน”, “โทมาส แบรด
เดลล์”, “แฟรงค์ สวิทเทนแฮม” และอีกหลายๆ ท่าน ราล์ฟ เพเกท ผู้แทนมลายูของอังกฤษให้
ความเห็นว่าชาวมลายูปัตตานีนั้นไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้ปกครองของสยาม การท าสงคราม
และการก่อความสงบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แสดงให้เห็นชัดว่าชาวปัตตานีนั้นไม่ต้องการ
อยู่ภายใต้สยาม อย่างไรก็ตามปัญหาของปัตตานีก็ชะงักและไม่มีความก้าวหน้าในการเจรจา
ต่อไปอีก กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2452 ข้อตกลงที่เรียกกันว่า “Anglo-Saim Treaty” ที่
ท าขึ้นระหว่างอังกฤษกับสยามได้มีการลงนามกันระหว่าง หม่อมราชวงศ์ทิวาวงศ์ วโรปกรณ์ 
รัฐมนตรีต่างประเทศสยาม Jensley Westengard (แทนเอดเวิร็ด สโตรเบลที่เสียชีวิตไปก่อน) 
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เป็นผู้แทนฝ่ายสยาม กับราล์ฟ เพเกท ผู้ส าเร็จราชการในมลายูของอังกฤษ เป็นผู้แทนของฝ่าย
อังกฤษสาระส าคัญของข้อตกลงคือ  

  1) เมืองมลายูเคดาห์ กลันตัน ปะลิส ตรังกานู ดินแดนภาคใต้ของปัตตานี
  และเกาะลังกาวีให้มอบคืนแก่รัฐบาลอังกฤษ  

  2) บันทึกลับที่เคยลงนามกันระหว่างอังกฤษ-สยาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
  พ.ศ. 2440 ให้ถือเป็นข้อตกลงลับกันต่อไป  

  3) สยามจะไม่มอบดินแดนใดๆ ให้แก่มหาอ านาจใดก็ตามที่ได้ตกลงลับที่ท า
  กันไว้แล้วเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2440  

  4) สยามให้สัญญาว่าจะให้ความยุติธรรมแก่พลเมืองชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่
  ในสยาม ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยแก่ตุลาการและที่ปรึกษาทางด้าน 
  กฎหมายที่เป็นชาวยุโรปหากจ าเป็นจะต้องมีที่ดินไว้และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับชาว
  อังกฤษที่อยู่ในสยาม  

  5) อังกฤษจะรับผิดชอบในปัญหาหนี้สินที่หากจะมีอยู่ของเมืองมลายูที่มอบ
  ให้กับอังกฤษ รวมทั้งเงินกู้ต่างๆ และงานก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ของสยาม 

  6) ข้อสุดท้ายอังกฤษสัญญาว่าจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองใน
  ดินแดนที่มอบให้กับสยาม เช่น สตูลและปัตตานี  

 
สัญญาข้างต้นนั้นสร้างความไม่พอใจแก่ชาวมลายูเจ้าของแผ่นดินทั่วไปโดยเฉพาะชาว

สตุลและปัตตานี ความคิดเห็นของชาวมลายูทั่วไปรวมทั้งชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในมลายูต่าง
เห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดต่อชาวมลายู พวกเขาเห็นว่าสยามไม่มี
สิทธิใดๆ ในทางการเมืองการปกครองต่อคนเชื้อชาติมลายูและดินแดนของมลายู 

ความไม่พอใจของชาวมลายูปัตตานีที่มีต่อสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในครั้งนี้ได้มี
การเคลื่อนไหวเพ่ืออิสรภาพขึ้นโดยมีการก่อตัวของชาวปัตตานีจ านวนกว่า 100 คน เข้าท าลาย
สถานที่ราชการในอ าเภอยะหา จังหวัดยะลาเพ่ือแสดงให้อังกฤษรู้ว่าชาวปัตตานีไม่พอใจ 
อย่างไรก็ตามการก่อเหตุจลาจลของชาวปัตตานีกลุ่มนี้สยามเชื่อว่าเกิดจากการสนับสนุนของ
เติงกูอับดุลกอเดร์อดีตเจ้าเมืองปัตตานี 

นักประวัติศาสตร์มลายูวิจารณ์ว่าการยึดครองปัตตานีและสตูลโดยไม่ได้ให้ความส าคัญ
ถึงปัจจัยภายในนั้นจะกลายเป็นปัญหาในทางการเมืองการปกครองของสยามเองในอนาคต 
เสมือนกับมีหนามที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดให้กับสยามต่อไปภายภาคหน้า 
ดังนั้นจึงมีรัฐมลายู 11 รัฐอยู่ภายใต้อังกฤษในขณะที่ปัตตานีเพียงรัฐเดียวที่ตกอยู่ภายใต้สยาม
และต่อมาได้กลายเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสยาม 
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พ.ศ. 2452 - 2458 รัฐบาลสยามพยายามจะให้ชาวปัตตานีเหล่านั้นได้ใช้ภาษาไทยซึ่ง
เป็นการสร้างจิตส านึกใหม่ของความเป็นชาวสยามที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ สถานที่ราชการ
ต่างเริ่มใช้ภาษาสยามผสมมลายูบนป้ายประกาศต่างๆ ในสถานที่ราชการชาวมลายูที่อยู่ใน
เมือง ประชาชนเริ่มเข้าใจภาไทยได้บ้าง แต่ในขณะที่ชาวมลายูในชนบทกลับถูกทอดทิ้ง 
ข้าราชการสยามได้เริ่มเข้ามาท างานมากขึ้นในขณะที่การสื่อสารของข้าราชการกับประชาชนที่
ใช้ภาษามลายูกลับเป็นปัญหา ในปี พ.ศ. 2464 ได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการไม่รู้ภาษาไทยของชาวมลายู ชาวปัตตานีรับรู้ว่ากฎหมายใหม่มีผลกระทบต่อความคิด
ของนักศึกษาที่ต้องเปลี่ยนไปเรียนภาษาสยาม อาจจะขัดต่อการศึกษาปอเนาะที่ต้องเรียนหลัก
ศาสนาและอัลกรุอาน การเก็บภาษีในปัตตานีก็เข้มงวดและเรียกเก็บมากขึ้นในขณะที่
ประชาชนมีรายได้น้อยลง เนื่องจากความยากจนจึงได้ เป็นมูลเหตุความขัดแย้งในปี พ.ศ.2466 
ที่ชาวมลายูต่างไม่ยอมจ่ายภาษีให้รัฐ กล่าวกันว่าการท้าทายอ านาจรัฐของชาวมลายูครั้งนี้เติงกู
อับดุลกอเดร์ อดีตเจ้าเมืองปัตตานีอยู่เบื้องหลัง ได้มีการปะทะกันระหว่างชาวมลายูกับต ารวจ
สยามที่บ้านราเกาะ เขตอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  ชาวมลายูที่ร่วมในการต่อสู้ถูกจับกุม
จ านวนหนึ่งและอีกจ านวนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงได้มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการบริหารราชการในหัว
เมืองมลายูดังความต่อไปนี้ “...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางหลักรัฐ
ประศาสนโยบายที่ผ่อนปรนกว่าในรัชกาลก่อน ทรงก าหนดพระบรมราโชบายส าหรับมณฑล
ปัตตานีไว้เป็นการเฉพาะ โดยพระราชหัตถเลขาที่ 778 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 
สาระส าคัญแลถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ 

ข้อ 1. ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติอย่างใดเป็นแนวทางให้พลเมืองรู้สึกเห็นไปว่าเป็นการ
เบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลามต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที การใดที่จะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่าให้
ขัดกับลัทธินิยมของอิสลามหรือยิ่งท าให้เห็นเป็นการการอุดหนุนต่อศาสดามูฮัมหมัดได้ยิ่งดี 

ข้อ 2. การกะเกณฑ์ใดๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรืออย่างใดๆ ก็ดี เมื่อพิจารณาโดย
ส่วนรวมเทียบกัน ต้องอย่าให้ยิ่งกว่าที่พลเมืองในแว่นแคว้นของต่างประเทศ ซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ติดต่อกันนั้นต้องเกณฑ์ต้องเสียอยู่เป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกันแต่เฉพาะอย่าง ต้องอย่า
ให้ยิ่งหย่อนกว่ากันจนถึงเหตุเสียหายในการปกครองได้ 

ข้อ 3. การกดขี่บีบคั้นแต่เจ้าพนักงานของรัฐบาล เนื่องแต่การหมิ่นแคลนพลเมืองชาติ
แขก โดยฐานที่เป็นคนต่างชาติก็ดี เนื่องแต่การหน่วงเหนี่ยวชักช้าในกิจการตามหน้าที่เป็นเหตุ
ให้ราษฎรเสียความสะดวกในทางหาเลี้ยงชีพก็ดี พึงต้องแก้ไขระมัดระวังมิให้มีขึ้นเมื่อเกิดขึ้น
แล้วต้องให้ผู้ท าผิดรองรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไม่ใช่สักแต่ว่าจัดการกลบเกลื่อนให้เงียบ
ไปเสียเพื่อจะไว้หน้าสงวนศักดิ์ของข้าราชการ 
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ข้อ 4. กิจการใดทั้งหมดอันเจ้าพนักงานต้องบังคับแก่ราษฎรต้องระวังอย่าให้ราษฎร
ต้องขัดข้องเสียเวลาเสียการในทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แม้จะเป็นการจ าเป็นโดย
ระเบียบการก็ดีเจ้าหน้าที่พึงสอดส่องแก้ไขอยู่เสมอเท่าท่ีสุดจะท าได้ 

ข้อ 5. ข้าราชการที่จะแต่งตั้งออกไปประจ าต าแหน่งในมณฑลปัตตานีพึงเลือกเฟ้นแต่
คนมีนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไม่ใช่สักแต่ว่าส่งไปบรรจุให้ต าแหน่งหรือส่งไป
เป็นการลงโทษเพราะเลว เมื่อจะต้องส่งไปต้องสั่งสอนชี้แจงให้รู้ลักษณะทางการอันพึงประพฤติ
ระมัดระวังโดยหลักที่ได้กล่าวในข้อหนึ่งและข้อสี่ข้างบนนั้นแล้ว ผู้ใหญ่ในท้องที่พึงสอดส่อง
ฝึกฝนอบรมกันต่อๆ ไปในคุณธรรมเหล่านั้นไม่ใช่คอยให้พลาดพลั้งลงไปก่อน แล้วจึงกล่าวโทษ 

ข้อ 6. เจ้ากระทรวงทั้งหลายจะจัดวางระเบียบการอย่างใดขึ้นใหม่หรือบังคับการอย่าง
ใดในมณฑลปัตตานีอันจะเป็นทางพากถึงสุขทุกข์ราษฎรก็ควรพิจารณาเหตุผลแก้ไขหรือยับยั้ง 
ถ้าไม่เห็นด้วยว่ามีมูลขัดข้องก็ควรหารือกระทรวงมหาไทย แม้แต่ยังไม่ตกลงกันได้ระหว่าง
กระทรวงก็พึงน าความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรม
ราชวินิจฉัย พระบรมราโชบายนี้ได้มาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่นาน แต่ก็ท าให้บ้านเมืองเกิด
ความสงบเรียบร้อยชั่วขณะจนกระทั่งปี พ.ศ. 2474 จึงได้ยกเลิกการปกครองมณฑลปัตตานี 
เลิกใช้พระบรมราโชบายและน าไปสู่การขัดแย้งครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง 

ในระหว่างการครองราชย์ของรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 - 2478) ปัญหาผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกท าให้รัฐบาลต้องประหยัด มีการปลดข้าราชการออก ลดเงินเดือน 
และระงับการแต่งตั้งข้าราชการให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น ท าให้บรรดาข้าราชการไม่พึงพอใจ 
ประกอบกับกระแสความต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเก่าไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกซึ่งมีบรรดาข้าราชการที่ไปศึกษาต่างประเทศกลับมาพร้อมกับน า
แนวคิดดังกล่าวกลับมาด้วย ดังนั้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในกรุงเทพฯโดยมีกลุ่มที่เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” ผู้น าในครั้ง
นั้นก็มี “นายปรีดี พนมยงค์” และ “จอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม” นอกจากนี้ยังมีชาวมุสลิม
ในกรุงเทพฯได้เข้าร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย เช่น “นายหะยีซัมซูดิน มุ
สตาฟาร์” หรือ “แช่ม พรหมยงค์” ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและให้การช่วยเหลือ
นายปรีดี พนมยงค์มากที่สุด นากจากนี้ยังมี “นายบรรจง ศรีจรูญ” เป็นต้น กลุ่มคณะราษฎรได้
มีการร่างรัฐธรรมนูญการปกครองขึ้นใหม่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2475 ซึ่งมีหลักการส าคัญๆ ใน
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่คือ 

  1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง 
  ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศให้มั่นคง 
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  2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลด 
  น้อยลงให้มาก 

  3. จะต้องท านุบ ารุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาล
  ใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกๆ คนท า จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้
  ราษฎรอดอยาก 

  4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิ์ยิ่งกว่าราษฎร
  เช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้) 

  5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อ
  หลัก 4 ประการดังกล่าวข้างต้น 

  6. จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ประชาชน 
 
อย่างไรก็ตามจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ท่านปรีดี พนมยงค์ ได้แต่งตั้งพระ

ยามโนปกรณ์นิติธาดาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก การปกครองในส่วนภูมิภาคที่เคยเป็น
ระบบมณฑลเทศาภิบาลได้มีการยกเลิก และให้มีการปกครองส่วนภูมิภาคที่เป็นระบบจังหวัด
เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเริ่มต้นมีเพียง 71 จังหวัด บางส่วนของสายบุรีได้ถูกรวมกับเมืองบางนราหรือ
เมืองเมอนาราเปลี่ยนเป็นจังหวัดนราธิวาส และสายบุรีได้กลายเป็นอ าเภอหนึ่งผนวกเป็น
จังหวัดปัตตานีจึงท าให้มณฑลปัตตานีได้กลายเป็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสจนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกก็มี
ขึ้นในสยาม ชาวเมืองมลายูที่เคยอยู่ในปัตตานีก็ได้สิทธิในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับคนสยาม
ทั่วไป ท าให้เกิดความคาดหวังว่าจะพบกับความเท่าเทียมกันของชาวมลายูในฐานะที่เป็น
พลเมืองของรัฐสยาม แต่อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ชาวมลายูใน
ภาคใต้ของสยาม โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ. 2475 เมื่อนายกรัฐมนตรีคนที่สองคือท่าน พระยา
พหลพลพยุหโยธิน ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งงานการหย่าร้างและการแบ่งทรัพย์
มรดก ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามเม่ือปี พ.ศ. 2477 

จอมพล ป.พิบูลย์สงครามเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ได้พัฒนากองทัพ
ให้เข้มแข็งและท่านเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับชาตินิยมสูง ดังนั้นเมื่อท่านเป้นนายกรัฐมนตรี
ขณะที่มีอายุ 41 ปี นั้นท่านยังได้รั้งต าแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยและกลาโหมไปพร้อมกันด้วย 
ต าแหน่งรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงนี้ท าให้ท่านมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการทหารและการ
ปกครองในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และต่อมาได้มีต าแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกต าแหน่ง
หนึ่ง การเป็นรัฐมนตรีที่ได้ควบต าแหน่งรัฐมนตรีอีก 3 ต าแหน่งท าให้อ านาจทางการเมืองมี
ความมั่นคงสูง ขณะเดียวกันท่านสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ ท่านได้พูดเสมอว่าประเทศสยามเป็นประเทศอิสระและเป็นไทย ดังนั้นเสียงเรียก
ค าว่าไท จึงดังขึ้น ดังนั้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ค าว่าประเทศไทยจึงได้บังเกิดขึ้น 
เพ่ือให้ประชาคมโลกได้รู้จักประเทศไทย ให้ประเทศไทยเป็นชาติที่มีอารยธรรม รัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลย์สงคราม ได้ออกนโยบายรัฐนิยม วัฒนธรรมไทย และเพ่ือให้เป็นรูปธรรมในสังคมไทย
จึงเริ่มด้วยการประชาสัมพันธ์นาวทางของชาวตะวันตกในระบบราชการติดตามด้วยการแต่ง
กายตามวัฒนธรรมแบบตะวันตก เช่น การนุ่งกางเกงอย่างฝรั่ง สวมเสื้อเชิ้ต สวมรองเท้าแบบ
ฝรั่ง และสวมหมวกการแต่งกายแบบตะวันตกได้ถูกน ามาเผยแพร่เป็นขั้นตอน และให้ถือเป็น
วัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันก็ห้ามมิให้ชาวบ้านกินหมากพลูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ระบบ
การศึกษาก็ได้มีการออกกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทุกโรงเรียนจะต้องยึดหลักสูตรแห่งชาติ
เท่านั้น ต าราเรียนและการสอบจะต้องก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ บรรดาครู อาจารย์
จะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้อง กรณีเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อทางศาสนาและการสร้างความรัก
ชาติได้ถูกปลุกเร้าในหมู่ประชาชนสยาม ผู้ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาจะไม่ได้รับสิทธิในการรับ
ราชการหรืออาจจะถูกปลด หรือไม่ได้รับการเลื่อนชั้นต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 

รัฐบาลได้เร่งรัดให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและศีลธรรมด้วย การส่งเสริมพุทธศาสนาโดย
มี พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484  ให้ประชาชนมานับถือศาสนาพุทธ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม 
ถึงกับกล่าวว่า “เมืองไทยเป็นของคนไทย มิควรให้คนศาสนาอ่ืนอยู่” จากนโยบายดังกล่าว
ข้างต้นย่อมเป็นการขัดแย้งกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมลายูมุสลิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
บรรดาผู้น าศาสนาอิสลามเริ่มจะมีความรู้สึกอึดอัดที่พวกเขาไม่สามารถจะโพกสะระบั่น
ตามปกติได้ ภาษามลายูก็ถูกห้ามสอนในโรงเรียนและห้ามใช้สื่อสารกันในสถานที่ราชการโดย
เด็ดขาด ชาวมลายูจะต้องเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เหมือนกับชาวไทยพุทธ กิจการทางศาสนาอ่ืนๆ 
ถูกกีดกันเนื่องจากไทยมีพุทธศาสนาประจ าชาติ ข้าราชการในระดับสูง ทั้งทหารต ารวจ รวมทั้ง
โอกาสทางการศึกษาชาวมลายูจะไม่ได้รับโอกาสนั้นอย่างเท่าเทียม ชาวมุสลิมจะถูกบังคับให้
กราบไหว้พระพุทธรูป เพ่ือจะให้คนเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อและลัทธิทางศาสนาของ
พวกเขา จากนโยบายรัฐนิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
เดือดร้อยแก่ชาวมลายูปัตตานีเป็นการทั่วไป ชาวมลายูเริ่มต่อต้านรัฐบาลไทย เริ่มก่อตัวมากข้ึน
เนื่องจากนโยบายรัฐนิยมดังกล่าวขัดต่อศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของชาวมลายูมุสลิม “นาย
อดุลย์ ณ สายบุรี” ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสได้ตั้งกระทู้ถาม
เกี่ยวกับนโยบายรัฐนิยมที่ท าให้ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวมลายูมุสลิม ขอให้รัฐบาลยกเลิกแต่
ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ท้ายที่สุดจึงได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังองค์การต่างประเทศจน
ถูกทางรัฐบาลออกหมายจับจนต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่รัฐกลันตันและร่วมมือกับ “ตนกูมะ
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มหูด มาฮัยยิดดิน” บุตรชายเติงกูอับดุลกอเดร์อดีตเจ้าเมืองปัตตานีก่อตั้งองค์กรต่อต้านรัฐไทย
ในเวลาต่อมา 

เมื่อเกิดสงครามโลกในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกญี่ปุ่นโดยกองทัพอาทิตย์อุทัย ได้ท า
สงครามกับชาติต่างๆ ในทวีปเอเชีย ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศ
ไทยก็ได้เข้าพบกับจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม เพ่ือร่วมกันประกาศสงครามกับชาติสัมพันธมิตร
ญี่ปุ่นจึงถือว่าไทยเป็นพันธมิตรไม่นับเป็นศัตรู ได้อาศัยดินแดนประเทศไทยเป็นทางผ่านของ
กองทัพญี่ปุ่นเข้าไปในมลายู วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เวลาตี 2 ก าลังทหารกองพัน 25 ส่วน
ที่ 5 ได้ยกพลขึ้นบกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ปัตตานี อันเป็นประตู
ทางเข้าสู่มลายูและพม่า ขณะนั้นนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม อยู่ต่างประเทศจึง
อยู่ภายใต้รักษาการแทนของ “หลวงอดุลย์ เดชจรัส” รองนายกรัฐมนตรี นายพลอาติโกะ นา
กามุระ แม่ทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ท าสัญญาระหว่างไทย-ญี่ปุ่นขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2484 มีสาระส าคัญโดยสรุปว่ารัฐบาลไทยยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินผ่านดินแดนภาคใต้ของ
ไทยได้แม้จะไม่ตั้งทัพถาวรในประเทศไทย ประเทศไทยได้ให้การร่วมมืออย่างดีแก่กองทัพญี่ปุ่น 
ทางด้านการเมือง การทหาร และทางเศรษฐกิจ ดังนั้นญี่ปุ่นจึงช่วยเหลือรัฐบาลไทยยึดดินแดน
ต่างๆ ที่เสียไปให้แก่อังกฤษ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2486 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น “ฮิเดกิ โตโจ” ได้
เดินทางมาเยี่ยมกรุงเทพฯได้ลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2486 เกี่ยวกับสิทธิ
ของไทยบนรัฐฉานและเมืองเก่าเชียงตุง ดินแดนต่างๆ ที่มีขนาด 30,164 ตารางไมล์ อัน
ประกอบด้วยรัฐเคดาห์ ปะลิส กลันตัน และตรังกานู ซึ่งเคยเสียให้กับอังกฤษเมื่อคราวท า
สัญญาเมื่อปี พ.ศ. 2452 ญี่ปุ่นได้คืนให้แก่ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยมิได้ส่งผู้ใด
ไปปกครองหัวเมืองมลายูเหล่านั้นเหมือนกับในรัฐฉาน ในด้านประชาชนชาวสยามกลับต่อต้าน
ญี่ปุ่นและรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้มีการจัดตั้งขบวนการต่อต้านที่น าโดย “พันตรี
จ ากัด พลางกูร” ให้การสนับสนุนนายปรีดี พนมยงค์ ที่พักพิงอยู่กับชุมชนมิสลิมไทยที่น าโดย
หะยีซัมซูดิน มุสตาฟาร์ ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มต่อต้านจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ที่อยู่
ต่างประเทศโดยมีส านักงานอยู่ที่สถานทูตไทยประจ าวอชิงตันตั้งชื่อว่า “ขบวนการเสรีไทย” 
ภายใต้การน าของ มรว.เสนีย์ ปราโมช ต่อมาพวกเขาก็ได้ร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษเพ่ือต่อต้านฝ่ายอักษะที่น าโดยญี่ปุ่น เยอรมัน และอิตาลี 

การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2488 ท าให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้ยุติสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม 
ก็หมดอ านาจ ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตกเป็นของนายควง อภัยวงศ์ การแพ้สงครามในครั้งนี้
ไทยจ าต้องคืนดินแดนต่างๆ ให้แก่อังกฤษคือเมือง เคดาห์ กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ท าให้
ชาวมลายูปัตตานีมีความหวังอีกครั้งหนึ่งที่จะได้รับอิสรภาพ และจะได้มีการแก้ไขสัญญา
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ชายแดนระหว่างอังกฤษและสยามเมื่อปี พ.ศ. 2452 เพ่ือให้ปัตตานีได้รวมกับแผ่นดินมลายู
ส่วนใหญ่ แต่รัฐบาลอังกฤษก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้ชาวปัตตานีได้ ปัตตานีก็ยังคงอยู่
ภายใต้อ านาจการปกครองของไทยต่อไป ท าให้ชาวมลายูต่างผิดหวัง แม้ความจริงแล้วอังกฤษก็
ได้มีความพยายามและเตรียมการเพ่ือการรวบรวมดินแดนมลายูรวมเข้าไว้ด้วยกัน แต่เนื่องจาก
ได้รับการกดดันคัดค้านอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกามหาอ านาจใหม่ในขณะนั้นจึงไม่
สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลงได้ ดังนั้นดินแดนภาคใต้ของไทยคือ ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส สตูลและบางส่วนของจังหวัดสงขลาก็ยังคงอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรไทยจวบ
จนกระท่ังปัจจุบัน17 

 
ล าดับกษัตริย์และเจ้าเมืองปัตตานี (ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2043 เป็นต้นมา) 
ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม : ราชวงศ์ศรีวังสา 
พญาท้าวนภา (Pyah Tu Nakpa)    ถึง พ.ศ. 2043 
พญาอินทิรา (Pyah Tu Intera) หรือ    พ.ศ. 2043 -2073 
สุลต่านอิสมาอีล ชาห์ (Sultan Ismail Syah)   
สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์ (Sultan Muzaffar Syah)  พ.ศ. 2073 -2107 
สุลต่านมันโซร ชาห์ (Sultan Mansor Syah)   พ.ศ. 2107 -2115 
สุลต่านปาติค สยาม (Sultan Patik Siam)   พ.ศ. 2115 -2116 
สุลต่านบาฮาร์ดูร ชาห์ (Sultan Bahardur Syah)  พ.ศ. 2116 -2127 
ราชินีฮีเยา (Raja Hijau)     พ.ศ. 2127 -2159 
ราชินีบีรู (Raja Biru)     พ.ศ. 2159 -2167 
ราชินีอูงู (Raja Ungu)     พ.ศ. 2167 -2178 
ราชินีกูนิง (Raja Kuning)     พ.ศ. 2178 -2194 
 
ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม : ราชวงศ์กลันตัน 
ราญาบาฮาร์ (Raja Bahar)     พ.ศ. 2194 -2213 
ราญาโอมาร์ (Raja Omar)     พ.ศ. 2213-2213 
ราญาบาฮาร์ (Raja Bahar)     พ.ศ. 2213-2231 
ราญาบากัล (Raja Bakal)     พ.ศ. 2231-2233 
ราญามัส กลันตัน  (Raja Mas Kelantan)   พ.ศ. 2233-2250 

                                           
17  
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ราญามัส จายัม (Raja Mas Jayam)    พ.ศ. 2250-2253 
ราญาเดวี (Raja Dawi)     พ.ศ. 2253-2262 
ราญาบันดัง บาดัน (Raja Bendang Badan)   พ.ศ. 2262-2266 
ราญาลักษมานา ดายัง (Raja Laksamana Dajang)  พ.ศ. 2266-2267 
ราญามัส จายัม (Raja Mas Jayam)    พ.ศ. 2267-2269 
อาลง ยูนุส (Along Yunus)     พ.ศ. 2269-2272  
 ( 2272 – 2319 บ้านเมืองเกิดจลาจล ไม่มีการสถาปนาผู้น าอย่างเป็นทางการ ) 
 
ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม : กษัตริย์สถาปนาจากขุนนาง 
สุลต่านมูฮัมหมัด (Sultan Muhamad)   พ.ศ. 2319 -2329 
 
ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ 
ตนกูลามิเด็น (Tunku Lamidin)    พ.ศ. 2319 -2334 
ดาโต๊ะปังกาลัน (Datok Panglan)    พ.ศ. 2334 -2351 
นายขวัญซ้าย (ชาวสยาม)     พ.ศ. 2351 -2358 
นายพ่าย (ชาวสยาม)     พ.ศ. 2358 -2359 
 
ยุค 7 หัวเมือง : เจ้าเมืองปัตตานี 
ต่วนสุหลง (Tuan Sulong)     พ.ศ. 2359-2375 
นิยูโซ๊ะ (NIk Yusuf)     พ.ศ. 2375-2388 
สุลต่านมูฮัมหมัด (Sultan Muhamad)   พ.ศ. 2388-2399 
เติงกูปูเต๊ะ (Tengku Lamidin)    พ.ศ. 2399-2424 
เติงกูตีมุง (Tengku Lamidin)    พ.ศ. 2424-2433 
สุลต่าน สุไลมาน ซาริฟุดดีน ชาห์ (Sultan Suleiman Sharifuddin Syah) 

         พ.ศ. 2433-2442 
เติงกูอับดุลกอเดร์ กามารุดดีน (Tengku Abdul Kadir kamaruddin)  

         พ.ศ. 2442-2445 
 

หมวดที่ 2.3 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีปัตตานี 
ค าปรารภของนางสุกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ปี พ.ศ. 2554 –

2555) ในหนังสือ “มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคตคืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้” ได้
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แสดงถึงความส าคัญของวัฒนธรรมมลายูปัตตานีที่จะเป็นรากฐานและองค์ประกอบส าคัญในการ
แก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่เรียกว่าดินแดนมลายูปัตตานีเดิม ดัง
ใจความบางส่วนบางตอนว่า “...ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกันหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการปกครอง กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ฯลฯ โดยมีพ้ืนฐานส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ท าความเข้าใจถึงความเป็นมาในอดีต ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
สภาพเศรษฐกิจ และลักษณะสังคมของท้องถิ่น ในปัจจุบันการศึกษาและท าความเข้าใจวิถีชีวิต อัน
ประกอบด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา คติความเชื่อซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งเหล่านี้มีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวก าหนดคือศาสนาอิสลามซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการแก้ปัญหาควรศึกษาในเรื่องนี้ให้ลึกซึ้ง นอกจากนี้ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ ลักษณะ
ภูมิประเทศที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชาชน การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต อันมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากประชาชนในภาคอ่ืนของประเทศ การเรียนรู้นโยบายและการด าเนินการ
ในอดีตที่ผ่านมาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการปกครองและวัฒนธรรมซึ่งกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชนในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง การน าข้อผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนในการ
แก้ปัญหาในปัจจุบัน ...”18 

การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมลายูปัตตานีของ “โชคชัย วงษ์ตานี” ระบุว่า
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งการกระท าจากผู้
ต่อต้านและไม่เข้าใจระบบคุณค่า วิธีคิด และแนวการด าเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นดังกล่าว เป็นส่วน
หนึ่งของปัญหาที่ท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงตอบโต้เจ้าหน้าที่ และเป็นข้ออ้างที่ใช้สร้างความชอบ
ธรรมให้แก่ผู้ก่อการในการชักชวน “แนวร่วม” และการรับการสนับสนุนทั้งในและนอกพ้ืนที่ อีกท้ังยัง
เป็นเหตุผลที่ใช้ในการต่อสู้ด้วยการเลือกใช้ความรุนแรงเพราะอ้างได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าใจ ไม่เคารพ 
และให้เกียรติ ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการไม่รู้และการไม่เข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นดังกล่าว 

ประเด็นทางศาสนาและวัฒนธรรมมักถูกใช้เป็นข้ออ้าง เงื่อนไข และเหตุผลส าคัญ ท าให้เกิด
ความขัดแย้งที่บานปลาย ดังนั้นให้รัฐและเจ้าหน้าที่ควรให้ความระมัดระวัง สร้างความเข้าใจและ
ตระหนักปัญหาที่เกิด กระบวน การสร้างการเรียนรู้และการรับรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังมีข้อจ ากัดในด้านพื้นที่สื่อในหมู่ประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างภาคและเจ้าหน้าที่
รัฐที่มาจากต่างถิ่น ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้เข้าไปแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่มักประสบ
ปัญหามากมาย อาทิ ภาษาในการสื่อสาร การท างานร่วมกับชาวบ้าน การไม่ได้รับความไว้วางใจและ
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การให้ความร่วมมือกับภาครัฐของชาวบ้านในโครงการการพัฒนาด้านต่างๆ การท างานร่วมกับเด็ก
และผู้หญิงมุสลิมทั้งในและนอกพ้ืนที่ การสมัครงานของเยาวชน การขออนุญาตตรวจค้นร่างกายของ
เจ้าหน้าที่ การใช้สุนัขตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางวัฒนธรรม
และความจ าเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าวเป็นส าคัญ 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่ละเอียดอ่อน ผู้คนมีความแตกต่างกันในทุกด้านทั้ง 
ชาติพันธ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ทั้งภายในพ้ืนที่เองและต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ การ
เรียนรู้วิถีชีวิตในด้านความแตกต่างเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือคือการเรียนรู้ความหลากหลายเพ่ือเข้าใจถึง 
“สิ่งที่เขาเป็น” “สิ่งที่เขายอมได้” และ “สิ่งที่เขายอมไม่ได้” ของชาวมลายูปัตตานีในพ้ืนที่ จะท าให้
เกิดความตระหนัก เข้าใจ ระมัดระวัง และให้เกียรติ ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับความแตกต่างและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุข19 

 
 2.3.1 ความส าคัญของวัฒนธรรมมลายูปัตตานี  

  ค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากค าว่า “Culture” ในภาษอังกฤษ วัฒนธรรมไม่ใช่ค าไทย
 ดั้งเดิม แต่เป็นค าบัญญัติขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ
 หลังจากนั้น โดยแปลจากจาก “Culture” ของศัพท์ตะวันตกที่หมายถึง การเพาะปลูก 
 การเกษตรกสิกรรม ถือเอาเหตุเมื่อมนุษย์หยุดเร่ร่อนแสวงหาอาหารตามธรรมชาติแล้วตั้ง
 หลักแหล่งบ้านเรือนเป็นชุมชนถาวรขนาดเล็กเริ่มเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  ค าว่า 
 “วัฒนธรรม” เกิดจากการน าเอาค าว่า “วฑฺฒน” ในภาษาบาลีรวมเข้ากับค าว่า “ธรฺม” ใน
 ภาษาสันสกฤตเป็นค าใหม่ว่า “วัฒนธรรม” ในพจนานุกรมมติชนกล่าวไว้ว่าหมายถึง แบบ
 แผนการด าเนินชีวิตและขนบประเพณีของสังคมแต่โดยทั่วไปแล้วมักเข้าใจกันในมิติแคบๆ ว่า
 หมายถึง ความมีระเบียบ ความสวยงาม ความเจริญ ที่ถูกก าหนดโดยชนชั้นสูงของสังคม
 เท่านั้น 
  การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ชุมชน หรือสังคมขึ้นย่อมต้องมีความสันพันธ์
 ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ทั้งที่เป็นชาวบ้าน พลเมือง และกลุ่มคนในสังคมทุกสาขาอาชีพ การ
 ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติจ าเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลใน
 กลุ่มให้อยู่ในขอบเขตที่จะอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างมีความสงบสุข สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการ
 สร้างแบบแผนเพ่ือการส่ง เสริมและควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มต่างๆ  นั้นเรียกว่า 
 “วัฒนธรรม” ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมอนอาภรณ์ห่อหุ้มร่างกาย ตกแต่ง ประดับประดา
 คนและกลุ่มชนให้น่าดูชม เป็นเอกลักษณ์ท่ีสร้างความเป็นที่รู้จัก เป็นวิถีชีวิตที่คัดสรรและถูก
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 เลือก โดยถูกสร้างสรรค์ ผลิตและประดิษฐ์ด้วยความรู้ ความเชื่อ ความศรัทธา อีกทั้ง
 วัฒนธรรมยังเป็น เกราะป้องกันการรุกรานทางความคิด ความรู้ ความเชื่อ ความศรัทธาจาก
 ภายนอกและเป็น การแสดงถึงการยืนยันและยืนหยัดในความเป็น “ตัวตนของกลุ่มชน” (Self 
 of Group) ทีผู่ก ร้อยกลุ่มคนเข้าด้วยกันกับการด ารงอยู่ของความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ 
 วิธีคิด ความเชื่อถือและศรัทธา วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กับคนและกลุ่มชนอย่างแยก
 ออกจากกันไม่ได้ 
  การท าความเข้าใจวัฒนธรรมของชาวมลายูปัตตานีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องท า
 ความเข้าใจหลักการและที่มาของวัฒนธรรมอิสลามเพ่ือใช้เป็น “สดมภ์หลัก” ในการอธิบาย
 และการท าความเข้าใจวัฒนธรรมเฉพาะในพ้ืนที่แห่งนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในฐานะ 
 “องค์ประกอบหนึ่ง” ของสังคมไทยในปัจจุบันที่จะต้องอยู่ร่วมกัน  
  หลักการและที่มาของวัฒนธรรมอิสลามที่น าสู่การก าหนดกรอบวัฒนธรรมหรือ
 แนวทางปฏิบัติของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า “มุสลิม” ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามนั้นมีที่มาจาก
 หลักฐานที่ถูกระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกรุอานดังนี้ “....โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราไม่ได้
 สร้างพวกเจ้ามีเพศชายและเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นหมู่เหล่า เผ่า และตระกูล 
 เพ่ือที่พวกเจ้าจะได้รู้จักกัน แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮฺนั้นคือ ผู้ที่มีความ
 ย าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน... ” และ “...
 เรา (อัลลอฮฺ) ได้ให้ความสวยงามแก่ทุกประชาชาติ ซึ่งการงานของพวกเขา ...” บทบัญญัติ
 ดังกล่าวถือเป็น “หัวใจ” ของวัฒนธรรมอิสลามซึ่งถือว่าวัฒนธรรมอิสลามเป็นสิ่งสากลที่ทุก
 ประชาชาติพึงมีเป็นสมบัติส่วนตนและสมบัติร่วมของกลุ่มชน วัฒนธรรมในทัศนะอิสลามจึงมี
 ความหมายครอบคลุมถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้มีความเหมือนที่ด ารงอยู่ท่านกลางความ
 แตกต่างหลากหลายเพ่ือที่มนุษยชาติจะได้ใคร่ครวญย้ าคิดในความสามารถของพระองค์ และ
 ย้ าเตือนว่ามนุษย์เราเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสร้าง ถูกผลิตมาเพ่ือให้เราได้เรียนรู้ท าความรู้จัก ท า
 ความเข้าถึงความแตกต่างหลากหลายที่สวยงาม เพ่ือให้มวลมนุษย์ได้พินิจพิเคราะห์ถึงที่มา
 และการด ารงอยู่ของสรรพสิ่งต่างๆ ในสากลโลก 
  ที่ส าคัญท้ังสองบทบัญญัติข้างต้น พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเพียงเพ่ือมวล “มุสลิม” 
 เท่านั้น แต่กล่าวถึง “มนุษยชาติ” ทั้งมวล เพ่ือเชญชวนสู่การยอมรับความหลากหลายในการ
 อยู่ร่วมกัน บทบัญญัติข้างต้นประทานลงมาเพ่ือ “เรา” ทั้งหมดเพ่ือที่จะได้เรียนรู้ ท าความ
 รู้จัก เข้าใจ ตระหนัก และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเพ่ือนมนุษย์ ทั้งที่มีมาจาก
 ความต่างทางสีผิว ฐานะ เพศ หมู่เหล่า เผ่า ตระกูล รวมทั้งความต่างทั้งเรื่องของชาติ ศาสนา 
 และชาติพันธุ์ เพ่ือมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเกิดการยอมรับในความไม่
 เหมือนกันของเปลือก ที่ถูกสร้างและก าหนดโดยพระองค์ อีกทั้งยังก าหนดความเหมือนกัน
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 เท่าเทียมกันใน “แก่นแกน” ของร่างกายและความเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างโดยมีโครงสร้างที่เป็น
 กระดูกสีขาวและเลือดสีแดงไม่แตกต่างกันมนุษย์ที่นับถือและยึดมั่นในแนวทางของอิสลาม 
 จึงต้องพินิจสิ่งที่ถูกสร้างที่มาจากความเมตตาของพระองค์ และจ าเป็นที่จะต้อง “รู้จักและ
 เรียนรู้” ความหลากหลายของเพ่ือนมนุษย์และกลุ่มชน ซึ่งเป็นประเด็นหลักของคนใน
 วัฒนธรรมที่ต้องเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน ส่วนเรื่องของรายละเอียด
 ปลีกย่อยในการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม อาจมีลักษณะของความเป็นพลวัตในเชิงพ้ืนที่และ
 เวลา ที่ท าให้วัฒนธรรมถูกปรับปรุงแปรเปลี่ยนรวมทั้งการออกแบบวิธีการในการผูกคนและ
 กลุ่มชนเข้าด้วยกัน ซึ่งผ่านกระบวนการผลิต พิทักษ์ รักษาและสร้างความมีเอกลักษณ์ที่
 แตกต่างในแต่ละกลุ่มชน ทั้งนี้วัฒนธรรมที่หลากหลายอาจได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อ 
 ความศรัทธา วิธีคิด ภูมิปัญญา ศาสนาสภาพแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ20 
  “อารง สุทธาศาสน์” อดีตอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กล่าวไว้ว่า “วัฒนธรรมอิสลาม” หมายถึง การด าเนินชีวิตหรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนว
 ปฏิบัติ) ของมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งล้วนมีส่วนผูกพันกับข้อปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม
 อย่างใกล้ชิด วัฒนธรรมอิสลามแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   1. วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งมีการระบุหลักการที่
  แน่นอนตายตัวไว้เป็นกฎข้อบังคับ เช่น การนมัสการหรือการละหมาด (สมา 
  แยสัมบะยัง) วันละ 5 เวลา การถือศีลอด (ปัวซา) ในเดือนรอมฎอน การไปจาริก
  แสวงบุญที่เรียกว่า “ฮัจย์” ณ นคร เมกกะห์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต หรือการที่
  มุสลิมต้องบริโภคอาหาร “ ฮาลาล” เท่านั้น เป็นต้น 
   2. วัฒนธรรมอิสลามที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมักจะเป็นหลักการที่ระบุไว้กว้างๆ 
  หรือไม่ ระบุเลย ทั้งจากพระมหาคัมภีร์อัลกรุอานและวัจนะของท่านศาสดา แต่ให้
  มุสลิมใช้ วิจารณญาณว่าสิ่งไหนควร ไม่ควรปฏิบัติ เช่น  การเลือกอาชีพ เลือกแบบที่
  พ านักอาศัย การเลือกระบบการศึกษา เลือกลักษณะการช่วยเหลือ การเลือกสวม
  อาภรณ์สีสันรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและวิถีชีวิตความเป็นท้องถิ่น 
  แต่ทั้งหมดที่เลือกสรรจะต้องอยู่ในหลักการที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับ เป็นต้น 
  หากกล่าวถึงเฉพาะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเฉพาะการละหมาดนั้น 
 ทัศนะของอิสลามมองว่าหากมุสลิมคนใดขาดการละหมาด ความเป็นมุสลิมของ เ ข า ก็ จ ะ
 บกพร่องไปทันที ข้อนี้ท าให้ชนต่างศาสนิกที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ หน่วยงานที่มีมุสลิมร่วมงาน
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 หรือรัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจและอ านวยความสะดวกในเรื่องของ “เวลา” หรือ 
 “สถานที”่ เพ่ือให้ศาสนิกสามารถปฏิบัติได้ตามความเชื่อและศรัทธา21 
  วัฒนธรรมมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการสืบสาน เรียนรู้ สืบทอด ส่ง
 ต่อ และบ่มเพาะให้เจริญงอกงามในเหล่ามุสลิมผู้ศรัทธา ที่มาจากหลักการในศาสนาอิสลามที่
 ถูกประทานลงมาในรูปแบบของการด าเนินชีวิตผ่านแบบอย่าง และจริยวัตรของท่านศาสดา 
 ศาสนาอิสลามได้ก าหนดหลักศรัทธาและหลักการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมในทุกเรื่องเริ่ม
 ตั้งแต่มนุษย์อยู่ในท้องแม่ การใช้ชีวิตขณะอยู่บนโลก จนกระทั่งถึงเวลาที่มนุษย์ได้รับการ
 พิจารณาผลการใช้ชีวิตหลังความตายในหลุมศพ อิสลามก าหนดรายละเอียดตลอดทั้ง 24 
 ชั่วโมงของการใช้ชีวิต อิสลามเสนอรูปแบบหรือแนวทางที่ดีเพ่ือให้มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วจะ
 ก่อเกิดความสันติในการอยู่ร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกอากัปกริยาในชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาที่
 แท้จริงจึงผูกโยงอยู่กับวิถีชีวิตที่อิสลามก าหนด 
  วัฒนธรรมของชาวมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้มีความหลากหลายและมีความ
 เกี่ยวข้องทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรม ทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธารวมเข้าด้วยกัน คนใน
 พ้ืนที่สามจังหวัดมีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่มักเรียกกันว่า “วัฒนธรรมที่แข็ง” 
 กล่าวคือปรับเปลี่ยนยากและมีความยึดติดสูง เช่น วัฒนธรรมการเลือกผู้น า (ทั้งตัวแทนชุมชน
 ที่เป็นผู้น าทางศาสนาและการปกครอง) บางชุมชนใช้วิธีการที่เรียกว่า “ชุรอ” (Shuraw : 
 การเลือกผู้แทนมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้น าอีกที) การได้มาซึ่งผู้น าที่อาจจะต่างจาก
  ระบบลงคะแนนกากบาทรายชื่อที่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปของไทย ซึ่งส าหรับคนใน
 พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอาจมีวิธีการและเนื้อหาสาระที่ต่างออกไป อีกทั้ง
 มารยาทในการเลือกตั้งของชุมชน เช่น การไม่เสนอตัวเองแต่จะเสนอตัวแทนเข้า ไปท างาน
 ส่วนรวม ในบางชุมชน “วัฒนธรรมการเลือกผู้น า” จะส่งผลต่อการได้รับการยอมรับการให้
 เกียรติต่อผู้น าและการภักดี รวมทั้งการมอบสิทธิ์ในการตัดสินชี้ขาดและรับข้อวินิจฉัยทาง
 ศาสนา 
  วัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิมปัตตานีจะครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมด้านภาษาการสื่อสาร 
 การอาชีพ การค้าลงทุน การหารายได้ วัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต ศาสนา การเกิด การตาย 
 วัฒนธรรมที่เกิดจากวันส าคัญตามเทศกาล เช่น วันศุกร์ เทศกาลรายอปอซอ(Buasa) 
 เทศกาล รายอฮายี วัฒนธรรมเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
 ปฏิสัมพันธ์เรื่องเพศ วัย ชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา วัฒนธรรมในเรื่องของวิธีการไกล่เกลี่ย
 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง ทั้งเรื่องครอบครัว มรดกและผลประโยชน์ร่วมต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรม
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 อ่ืนๆ ที่มักถูกท าให้เข้าใจผิดจากเพ่ือนต่างศาสนิก เช่น การที่มุสลิมสามารถมีภรรยาได้ 4 คน 
 โดยไม่ได้กล่าวถึงเกียรติของสตรีความสามารถด้านศักยภาพ กฎเกณฑ์และการให้ความ
 ยุติธรรมต่อภรรยาทั้งหมดได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ฯลฯ22 
 

 2.3.2 รากเหง้าทางวัฒนธรรมมลายูปัตตานี 
  สืบเนื่องจากภาคใต้ตอนล่างอันได้แก่พ้ืนที่บางส่วนทางตอนใต้ของจังหวัดสงขลา 
 พ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา สตูลและนราธิวาสมีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกับประเทศ
 มาเลเซียและอินโดนีเซียตั้งอยู่ต่อแดนและใกล้ชิดกัน วัฒนธรรมพ้ืนฐานอันเนื่องจากความ
 หลากหลายทางชีวภาพจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงที่การแบ่งแยกกลุ่มชนด้วยอ านาจ
 รัฐเป็นอาณาเขตยังไม่ลงตัว ประชาชนยังมีอิสระในการไปมาหาสู่และมีการติดต่อกันโดยเสรี 
 ท าให้ผู้คนและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ดังกล่าวถ่ายเทและผสมผสานกันโดยปราศจากเงื่อนไขของ
 พรมแดน บริบททางสังคมและวัฒนธรรมจึงมีลักษณะร่วมกันมากกว่าส่วนที่แตกต่างกัน และ
 ด้วยเหตุที่ดินแดนดังกล่าวนี้ต่างก็ได้รับวัฒนธรรมฮินดูอย่างกว้างขวางและฝังลึกสืบเนื่องมา
 นานกว่า 15 ศตวรรษ (พุทธศตวรรษที่ 5-19) จึงท าให้ผู้คนและวัฒนธรรมในสามจังหวัด
 ชายแดนภาคใต้มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวัฒนธรรมฮินดูและวัฒนธรรมชวา-มลายู 
  การที่ชาวอินเดียจากแคว้นกุจารัตได้อพยพเข้าสู่ดินแดนชวา-มลายูในราวพุทธ
 ศตวรรษที่ 5 จนถึงปี พ.ศ.621 (รัชสมัยของ Aji Caka) ในชวาหรืออินโดนีเซียในปัจจุบัน 
 ปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่ามีการน าเอาภาษาสันสกฤต อักษรปัลวะ และอักษรเทวนาครีเข้ามา
 ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งต่อมาภาษาและตัวอักษรดังกล่าวได้รับพัฒนาการจากภาษาของชาว
 ชวาพ้ืนเมืองจนเกิดเป็นภาษา “กาวี” (Kawi) ขึ้น น าไปสู่การขยายตัวทางสังคมและการค้า
 ท าให้ดินแดนดังกล่าวต่อมาเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในนาม “สุวรรณทวี” และ 
 “ชวาทวีป” พร้อมกันนั้นยังส่งผลให้ ดินแดนดังกล่าวกลายเป็นอาณาจักรของชาวฮินดูที่โด
 เด่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 7 ศตวรรษ วัฒนธรรมและ ขนบประเพณีอินเดียมีอิทธิพลต่อชวา
 มลายูอย่างกว้างขวางทั้งการปกครอง ระบบกษัตริย์ ระบบชนชั้นทางสังคม การจัดระเบียบ
 องค์ทหาร วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ เกษตรกรรม ศาสนาและพิธีกรรม และวรรณกรรม
 ต่างๆ เป็นต้น จนวัฒนธรรมฮินดูเจริญเติบโตเต็มที่ในสมัยชวาจนถึงระยะที่เรียกว่าสมัย
 อาณาจักรฮินดูซึ่งมีวัฒนธรรมฮินดูและพุทธฝ่ายมหายานเป็นแกนหลักทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมอันเนื่องด้วยพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาสู่สุวรรณทวีปและชวาทวีประหว่างพุทธ
 ศตวรรษที่ 5-6 และเจริญอย่างยิ่งในพุทธศตวรรษที่ 13 โดยเฉพาะพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
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 ดังจะเห็นได้จากการสร้างพุทธสถาน “บุโรพุทโธ” (Borobudur) ในชวาตอนกลางระหว่าปี 
 พ.ศ. 1293-1393 และพระบรมธาตุไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นต้น 
  ในยุคที่อารยธรรมอินเดียเข้ามามีอิทธิพลระหว่างพุทธศตวรรษที่ 5-13 นั้นท าให้วิถี
 ชีวิตของประชาชนบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะต่างๆ ถูกหลอมด้วยวัฒนธรรมฮินดูโดยมีชน
 ชั้นสูงที่มีอ านาจเหนือกว่าเป็นผู้ควบคุมให้เอาอย่าง ครั้นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 (พ.ศ. 
 1454-1550) อาณาจักรสิงหส่าหรีมีอ านาจในชวาตะวันออกในสมัยราชาธรรมวังสา ได้มีการ
 จัดท าประมวลกฎหมายและแปลมหากาพย์มหาภารตะและปรัชญาฮินดู เช่น ภควัฆคีตา เป็น
 ต้น ชวาตะวันออกประสบความรุ่งโรจน์อย่างยิ่งในสมัยราชอาณาจักรมัชปาหิต (พ.ศ. 1836-
 2063) หลังจากยุคทองของมัชปาหิตแล้วดินแดนแถบชวามลายูจึงเข้าสู่ยุคอาณาจักรแห่ง
 ศาสนาอิสลาม  
  ทรัพยากรบุคคลในช่วงแรกเริ่มประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ในดินแดน
 มลายูปัตตานี ปรากฏว่าอารยชนเชื้อชาติชวา-มลายู ได้ตั้งรกรากกระจายตัวอยู่ทั่วไปใน
 บริเวณแหลมมลายูตั้งแต่ มะละกา ยะโฮร์ เคดาห์ และปัตตานี กลุ่มชนเหล่านี้ต่างใช้ภาษา
 มลายูในการติดต่อสื่อสารกันและต่างก็ได้รับเอาวัฒนธรรมฮินดูชวาฝังรากลึกอยู่ในคติความ
 เชื่อและประเพณีท้องถิ่นทั้งยังมีสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างเหนียวแน่น จึงท าให้วัฒนธรรม
 ชวามลายูฝังลึกในบริเวณนี้ตลอดทั้งรอบอ่าวปัตตานีจรดเคดาห์ ปัจจัยนี้ก่อให้เกิดรอยแบ่ง
 ทางวัฒนธรรมบางลักษณะ ต่างไปจากบ้านเมืองใกล้เคียงทางตอนเหนือขึ้นไป แม้ว่าดินแดน
 มลายูปัตตานีบางระยะในประวัติศาสตร์จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรตามพร
 ลิงค์ในสมัย “เมืองสิบสองนักษัตร” ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 นครศรีธรรมราช สทิงพระ 
 และพัทลุง ต่างรับเอาวัฒนธรรมที่มากับพุทธศาสนาหินยานแบบลังกาวงศ์ต่อมาเจริญรุ่งเรือง
 ขึ้นอย่างรวดเร็ว หลักฐานด้านพุทธศาสนาแถบดินแดนมลายูปัตตานีกลับขาดหายไป ในช่วง
 เวลาเดียวกันนี้รัฐนครศรีธรรมราชและรัฐสุพรรณภูมิในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาทางภาคกลางได้
 สถาปนาความร่วมมือกันขึ้น ต่อมาศาสนาอิสลามได้แผ่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนมลายู
 ปัตตานีซึ่งมี “ปตานี” ก็กลายเป็นศูนย์กลางของแหล่งอารยธรรม-วัฒนธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ตัวอย่างวัฒนธรรมฮินดูและชวา-มลายูที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเด่นชัดในดินแดน
 มลายูปัตตานีคือ วัฒนธรรมการใช้กริช ซึ่งมีต้นก าเนิดจากชวา ต่อมาพัฒนาจนกลายเป็น
 วัฒนธรรมร่วมของบ้านเมืองต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ชวา สุมาตรา บาหลี มลายู และถูก
 เผยแพร่ ในวงกว้างออกไปยังชนชาติอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง ตามต านานที่ว่ากริชเล่มแรกของชวาชื่อ 
 “ปโสปติ”อันเป็นพระนามหนึ่งของพระศิวะก็ดี การที่กริชต้องมีองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง
 เรียกว่า “คช” อันมีนัยยะหมายถึงพระคเณศก็ดี คติความเชื่อต่างๆ  ที่มีอยู่ในกริชก็ดี 
 วัฒนธรรมการใช้กริชก็ดี ล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงคติความเชื่อทางวัฒนธรรมฮินดูที่ผสมผสาน
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 กับความเชื่อท้องถิ่น ร่องรอยวัฒนธรรมอินดูและชวา-มลายูที่ปรากฏในภาคใต้ตอนล่างที่ได้
 จากการศึกษาถูกส ารวจพบเป็นจ านวนมาก มีทั้งที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและ
 สามารถจะขยายผลการศึกษาถึงที่มาที่ไปได้ เช่น ความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุและสิ่งที่เป็น
 สัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมฮินดูชวา-มลายูยังปรากฏชัดใน
 ด้านดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง คติความเชื่อเกี่ยวกับต านานการสร้างโลกและจักรวาล เป็น
 ต้น 
  อย่างไรก็ตามหลังจากที่ศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามา (พุทธศตวรรษที่ 21) และฝัง
 รากลึกลงยังดินแดนมลายูปัตตานีแล้ว วิถีชีวิตของชาวมุสลิมมลายูปัตตานีมีลักษณะการถือ
 ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดยยึดหลักส าคัญ 4 ประการคือ    
   1. ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ 
   2. ถือปฏิบัติตามขนบประเพณีท้องถิ่นท่ีไม่ขัดต่อหลักศาสนา 
   3. ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือระบิลเมือง 
   4. ถือปฏิบัติตามหลักสากลที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา 
  วัฒนธรรมมลายูปัตตานีซึ่งมีปัตตานีเป็นศูนย์กลาง มีพัฒนาการตามอิทธิพลจาก
 ภายนอกแบ่งออกได้เป็น 4 ระลอกคือ 
   1. วัฒนธรรมอันเนื่องมาจากผู้คนและวัฒนธรรมพื้นเมือง 
   2. วัฒนธรรมอันเนื่องมาจากผู้คนและวัฒนธรรมฮินดู 
   3. วัฒนธรรมอันเนื่องมาจากผู้คนและวัฒนธรรมชวา-มลายู 
   4. วัฒนธรรมอันเนื่องมาจากผู้คนและวัฒนธรรมอิสลาม 
  วัฒนธรรมทั้ง 4 ระลอกนี้มีทั้งที่ผสมกันอย่างกลมกลืน มีลักษณะร่วมกัน และที่
 แตกต่างกัน แต่ที่โดดเด่นและเข้มข้นที่สุดที่ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดในปัจจุบันคือ วัฒนธรรม
 อันเนื่องด้วยศาสนาอิสลาม  
  โครงสร้างและพลวัตทางวัฒนธรรมมลายูปัตตานีในระยะที่ยังไม่ได้รับอิทธิพลจาก
 ภายนอกมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมใกล้เคียงรวมถึงภาคใต้ตอนกลางและตอนบนของ
 ประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน มีปัจจัยทางด้านทรัพยากร
 ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใกล้เคียงกัน แม้กระทั่งในระยะที่วัฒนธรรมฮินดู
 แผ่ขยายเข้ามาสู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนแถบนี้ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากชาวฮินดูอัน
 เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์และพุทธฝ่ายมหายานเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วปัจจัยที่ท า
 ให้โครงสร้างและพลวัตทางวัฒนธรรมมลายูปัตตานีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากส่วนอ่ืนของ
 ประเทศไทย เช่น ภาคใต้ตอนกลางซึ่งมีพ้ืนที่ต่อเนื่องกันคือวัฒนธรรมชวา-มลายูที่มีเข้ามา
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 อย่างต่อเนื่องและวัฒนธรรมอิสลามที่แพร่เข้ามาจากภายนอกและฝั่งแน่นอยู่ในดินแดนมลายู
 ปัตตานีจึงท าให้พลวัตและวัฒนธรรมมลายูปัตตานีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
  กล่าวโดยสรุปวิถีชีวิตของชาวใต้ตอนล่างจะเป็นวัฒนธรรมในลักษณะผสมผสานของ
 วัฒนธรรมดั้งเดิม วัฒนธรรมฮินดู วัฒนธรรมชวา-มลายู และวัฒนธรรมอิสลามจากภายนอก 
 โดยปรากฏให้เห็นในวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง เช่น พิธีกรรม ความเชื่อ 
 ประเพณี เทคโนโลยี และการดนตรี-นาฏศิลป์ต่างๆ ฯลฯ แสดงร่องรอยดังกล่าวยังคงปรากฏ
 ชัดเจนในวัฒนธรรมร่วม เช่น การแต่งกาย การใช้อาวุธ อาหารการกิน ความเชื่อ ฯลฯ ทั้งนี้
 ปัจจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะเป็นอย่างเดียวกันเพราะต่างก็อยู่ในบริเวณที่มี
 อากาศร้อนชื้น มีทรัพยากรชายฝั่งทะเลเป็นเครื่องยังชีพ ส่วนทรัพยากรบุคคลแม้จะต่างสาย
 พันธุ์กันบ้างแต่ก็มีชาติพันธ์รากเหง้าที่สัมพันธ์กัน การผสมกลมกลืนและรอมชอมกัน จึงมี
 มากกว่าการปะทะกันระหว่างกลุ่ม จึงท าให้ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรากแก้วของ
 วัฒนธรรมแถบนี้มีลักษณะเป็น “วัฒนธรรมร่วม” มากกว่าความแปลกแยก เขตแดน หรือ
 ก าแพงที่ขีดกั้นระหว่างกลุ่มชนจึงมีอย่างหลวมๆ หรือเกือบไม่ม ี
  ดังนั้นวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปัตตานีเป็นศูนย์กลางจึงมีอัตลักษณ์ที่มีความ
 หลากหลาย บางส่วนมีความเหลื่อมทับกัน และบางส่วนก็เป็นวัฒนธรรมร่วมกับส่วนอ่ืนๆ 
 ของภาคใต้เนื่องจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมฮินดูชวา ชวามลายู ศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรม
 ต่างชาติที่เข้ามาท าการค้ากับปัตตานีผสมผสานอยู่อย่างซับซ้อน จึงเป็นกลุ่มวัฒนธรรม
 หลากหลายชาติพันธุ์ที่น่าสนใจยิ่ง23 
 

 2.3.3 ความหมายของวัฒนธรรม 
  ค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากภาษาอังกฤษ ค าว่า “Culture” ค านี้มีรากศัพท์มาจาก 
 “Cultura” ในภาษาละตินมีความหมายว่าการเพาะปลูกหรือการปลูกฝังซึ่งอธิบายได้ว่า
 มนุษย์ เป็นผู้ปลูกฝั งอบรมบ่มนิสัยให้ เกิดความเจริญงอกงาม ในด้านภาษาศาสตร์  
 “วัฒนธรรม” เป็นค าที่ได้มาจากการรวมค า 2 ค าเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
   - วัฒนะ หรือ วัฒน หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง 
   - ธรรมะ หรือ ธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ 
  ฉะนั้น เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมตามความหมายนี้จึงหมายถึง ความเป็นระเบียบ การมี
 วินัย เช่น เมื่อกล่าวถึงบุคคลหนึ่งว่า เป็นคนมีวัฒนธรรม ก็มักจะหมายความว่า เป็นที่มี
 ระเบียบวินัย เป็นต้น ในด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมมีความหมายกว้างขวางมากกล่าวคือ 
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 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต (Way of Life) ของมนุษย์ในสังคมและแบบแผนในการด าเนิน
 ชีวิตของมนุษย์ทุกๆ อย่างรวมทั้งบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นตลอดจน
 ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
  ในด้านนิติศาสตร์แบบไทย พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช 2483 
 กล่าวไว้ดังนี้ “วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ 
 ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน” ความหมายนี้ทาง
 ราชการและวงการทั่วไปยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นักวิชาการไทยบางท่านได้ให้
 ความหมายวัฒนธรรมคล้ายๆ กัน เช่น 
   1) พระยาอนุมานราชธน กล่าวว่า “วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง
  ปรับปรุง หรือผลิตสร้างข้ึน เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวมที่ 
  ถ่ายทอดกันได้ เลียนแบบกันได้ เอาอย่างกันได”้  
   2) อุทัย หิรัญโต กล่าวว่า “วัฒนธรรมคือ มรดกทางสังคมที่ได้ตกทอดมา
  เป็นสมบัติของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันและน ามาใช้ในการครองชีวิตเป็นแบบแผนแห่ง
  การครองชีวิต (Design of Living) หมายความว่า วัฒนธรรมเป็นแบบฉบับที่ท าการ
  ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ไปว่าจะต้องท าอย่างไร และคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร 
  อะไรดี อะไรชั่ว วัฒนธรรมมิได้หมายความถึงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงานได้ 
  เหมาะสม หรือความเป็นผู้มีจิตใจสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้าง
  และรับมาปฏิบัติสืบต่อมา” 
   3) ยุทธ ศักดิ์เดชยันต์ ได้กล่าวว่า “วัฒนธรรม รวมถึงความคิดและแบบ
  แผนพฤติกรรมทุกอย่างที่ตกทอดสืบต่อกันมาโดยทางการสื่อสารหรือส่งสัญลักษณ์ 
  ไม่ตกทอดโดยกรรมพันธุ์ เราเรียนรู้ วัฒนธรรมโดยอาศัยค าพูด ท่าทาง เช่น การที่
  นกรู้สร้างรังได้นั้นเป็นการตกทอดทางกรรมพันธุ์ แต่การที่มนุษย์รู้จักสร้างบ้านพันที่
  อยู่อาศัยนั้นเป็นถ่ายทอดทางวัฒนธรรม”24 
 
  โดยทั่วไปแล้วมักจะแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
   1. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material Culture) ซึ่งได้แก่สิ่งประดิษฐ์และ 
  เทคโนโลยีต่างๆ ที่มนุษย์คิดค้นผลิตขึ้นมา เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน อาวุธ
  ยุทโธปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 

                                           
24  
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       2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non – Material Culture) หมายถึง อุดมการณ์ 
  ค่านิยม  แนวคิด ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ 
  การเมือง กฎหมาย วิธีการกระท า และแบบแผนในการด าเนินชีวิตซึ่งมีลักษณะเป็น
  นามธรรม (Abstract) ที่มองเห็นไม่ได้ 
 
  การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น นักสังคมวิทยา
 บางท่านเห็นว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั้นคลุมเครือจึงได้แบ่งวัฒนธรรม
 ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ 
   1. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มนุษย์
  สร้างข้ึน เพ่ือน ามาใช้ในสังคม เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค 
   2. วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึก
  คิด ทัศนคติ ความเชื่อต่างๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ ความเชื่อใน
  เรื่องกฎแห่งกรรม การเชื่อถือโชคลาง ตลอดจนเรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี 
  สุภาษิต และอุดมการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
       3. วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ
  ตามระเบียบแบบแผนที่สังคมก าหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็น
  ลายลักษณ์อักษรก็ตาม ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้ 
        - วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
   ความประพฤติ หรือมารยาททางสังคม เช่น การไหว้ กาจับมือทักทาย การ
   เข้าแถว การแต่งชุดด าไปงานศพ เป็นต้น 
        - วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Legal Culture) เป็น 
   วัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์เพ่ือให้คนในสังคมอยู่
   ด้วยกันอย่างมคีวามสุข 
        - วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture)  
   วัฒนธรรมประเภทนี้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม เช่น ความ
   ซื่อสัตย์ สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น 
 
  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2485 ได้แบ่งประเภท
 วัฒนธรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   1. คติธรรม (Moral) คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการด ารงชีวิตส่วนใหญ่
  เป็นเรื่องของจิตใจ และได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสังคม 
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  เช่น ความเสียสละ ความขยัน หมั่นเพียร การประหยัดอดออกม ความกตัญญู ความ
  อดทน ท าดีได้ดี เป็นต้น 
       2. เนติธรรม (Legal) คือวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่
  ยอมรับนับถือกันว่ามีความส าคัญพอๆ กับกฎหมายเพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
  อย่างมีความสุข 
       3. สหธรรม (Social) คือวัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่างๆ ที่จะ
  ติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการ
  ติดต่อกับบุคคลต่างๆ ในสังคม 
       4. วัตถุธรรม (Material) คือวัฒนธรรมทางงวัตถุ เช่น เคราองนุ่งห่ม ยา
  รักษาโรค บ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่อง 
  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
  ปัจจุบันเพ่ือสะดวกแก่การศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
 วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ 
   1. สาขามนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม 
  ศาสนา  ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย 
  เป็นต้น 
      2. สาขาศิลปะ ได้แก่ ภาษา วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์  
  สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต้น 
       3. สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจัก
  สาน การท าเครื่องเขิน การท าเครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ 
  การท าเครื่องปัน้ดินเผา เป็นต้น 
       4. สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ ความรู้เรื่องอาหาร การประกอบอาหาร  
  ความรู้เรื่องการแต่งกาย การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความรู้
  เรื่องยา การรู้จักใช้ยา ความรู้ในการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เป็นต้น 
       5. สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ การละเล่น มวยไทย ฟันดาบสอบมือ 
  กระบี่ กระบอง การเลี้ยงนกเขา ไม้ดัดต่างๆ เป็นต้น25 
 

                                           
25 
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 2.3.4 วัฒนธรรมด้านต่างๆ ของปัตตานีที่น ามาจัดแสดงภายในโครงการ 
  เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษา ผู้วิจัยจึงคัดเลือกมรดกศิลปวัฒนธรรมมลายูปัตตานีที่มี
 เฉพาะถิ่นแตกต่างจากวัฒนธรรมอ่ืน สมควรได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แบ่ง
 ออกเป็นสาขาต่างๆ ตามการแบ่งประเภทของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 ข้างต้นดังต่อไปนี้ 
   1) สาขามนุษย์ศาสตร์ ได้แก่ 
    1.1 โบราณคดีปัตตานี 
    1.2 ศาสนาอิสลาม 
    1.3 วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ 
    1.4 ประเพณีต่างๆ 
    1.5 บุคคลส าคัญของปัตตานี 
   2) สาขาศิลปะ ได้แก่ 
    2.1 ภาษามลายูปัตตานี 
    2.2 รองเง็ง  
    2.3 มะโย่ง  
    2.4 ลิเกฮูลู  
    2.5 วายังกูเละ  
   3) สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ 
    3.1 ผ้าจวนตานี  
    3.2 ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ  
    3.3 เครื่องแต่งกายชาวมลายู 
    3.4 เครื่องทองเหลืองปัตตานี  
    3.5 เรือกอและจ าลอง  
    3.6 บุหงาซีเระ (บายศรีมลายู) 
    3.7 บุหงามัส (ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง) 
   4) สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่  
    4.1 เกลือและการท านาเกลือปัตตานี 
    4.2 อาหารและขนมมลายูปัตตานี 
   5) สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ 
    5.1 ซีละหรือมวยมลายู 
    5.2 ว่าวมลายู 
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    5.3 การเลี้ยงนกเขาชวา 
    5.4 การเลี้ยงนกกรงหัวจุก 
    5.5 กริชสกุลช่างปัตตานี 
  

 2.3.5 วัฒนธรรมปัตตานีสาขามนุษย์ศาสตร์ 
  2.3.5.1 โบราณคดีปัตตานี 
   จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เป็นจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต้ของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐทางตอนเหนือของประเทศ 
  มาเลเซีย โดยมีเขาสันกาลาคีรีเป็นทิวเขาก้ันพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ ด้วยสภาพ
  ภูมิประเทศของภาคใต้ตอนล่างที่มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ และตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่ใน
  กระแสวัฒนธรรมการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนกลุ่มต่างๆ จึงพบร่องรอย 
  หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์อยู่จ านวนมาก ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึง
  ปัจจุบันคาบสมุทรมลายู ซึ่งรวมถึงภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยจึงเป็นจุดสนใจ 
  ส าหรับการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออก
  เฉียงใต้ โดยมีการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีมาเป็นเวลานานตั้งแต่ราวกลางพุทธ 
  ศตวรรษท่ี ๒๕  
   ในระยะแรกเริ่มของงานโบราณคดีในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มักจะ
  มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณ
  ต่างๆ เช่น เมืองโบราณสทิงพระจังหวัดสงขลา หรือเมืองโบราณยะรังจังหวัด 
  ปัตตานี การศึกษาเกี่ยวกับเมืองโบราณยะรังของนักโบราณคดี เช่น รอง 
  ศาสตราจารย์ชูสิริ จามรมาน อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับนักโบราณคดี 
  ได้ด าเนินการขุดค้นแหล่งโบราณคดี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗ กอง 
  โบราณคดี กรมศิลปากร ได้ด าเนินงานโครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเมือง
  ยะรัง จังหวัดปัตตานี และมีการด าเนินงานโบราณคดีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
   เมืองปัตตานีโบราณสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีปรากฏข้อมูล
  อยู่ในเอกสารโบราณต่างๆ ว่าเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา ที่
  มีพ่อค้าชาวต่างชาติทั้งชาติตะวันตกและตะวันออก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ 
  จีน ญี่ปุ่น ได้เข้ามาเปิดสถานีการค้าจากข้อมูลเอกสารโบราณแสดงให้เห็นว่าเมือง
  ปัตตานีโบราณสมัยอยุธยาเป็นเมืองที่มีความส าคัญและยิ่งใหญ่มากแห่งหนึ่งซึ่งใน
  ปัจจุบันยังหลงเหลือร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันถึงความเป็นเมืองท่าที่
  ส าคัญได้ระดับหนึ่ง เช่น โบราณสถานมัสยิดกรือเซะ สุสานรายาปัตตานี แหล่ง 
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  เตาเผาโบราณบ้านดี และโบราณวัตถุที่พบกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปในพ้ืนที่ตั้ง
  เมือง เช่น เศษภาชนะดินเผา เงินตราโบราณต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามร่องรอย
  หลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ยังมิได้มีการส ารวจและศึกษาทาง
  โบราณคดีอย่างเป็นระบบมีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเพียงบางแหล่งที่ศึกษา
  และส ารวจอย่างเป็นระบบ เช่น การส ารวจธรณีฟิสิกส์บริเวณท่ีหล่อปืนใหญ่ 
  นางพญาตานี โดยส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 10 สงขลา 
  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส ารวจในปี พ.ศ.2545- 
  2546 ซึ่งเป็นเพียงการศึกษาในบางส่วนของพ้ืนที่เมืองโบราณปัตตานี แต่การศึกษา
  ทางโบราณคดีในภาพรวมของเมืองโบราณปัตตานี เช่น การศึกษาขอบเขตของ 
  เมือง/วัง แหล่งที่อยู่อาศัย ระบบอุตสาหกรรมและการค้าขาย ฯลฯ ยังมิได้มี 
  การศึกษาตรวจสอบทางโบราณคดีแต่อย่างใด ท าให้ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับเมือง
  โบราณปัตตานีสมัยอยุธยาที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้มาจากเอกสารทาง 
  ประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น หนังสือกรียาอันมลายูปัตตานี สยาเราะห์ปัตตานี เขียน
  โดย อิบบราฮิม ชุกกรีในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ หรือ พ.ศ. ๒๕๐๑ หนังสือประชุม 
  พงศาวดารภาค ๓ พงศาวดารเมืองตานี ซึ่งพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) เป็นผู้
  เรียบเรียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือ Hikayat 
  Patani (the Story of Patani) ของ A. Teeuw & D.K. Wyatt และเอกสารบันทึก
  การเดินทางของชาวต่างชาติ เป็นต้น  
   หลักฐานทางเอกสารต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ซึ่งจัดอยู่ในเอกสารประเภทชั้นรอง ที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเมืองปัตตานีโบราณได้น ามาใช้
  ประกอบการศึกษามาโดยตลอด แต่ปัจจุบันข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่
  นับเป็นหลักฐานชั้นต้นนั้น ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้ามากนัก ซึ่งหากมี
  การศึกษาทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบแล้ว ข้อมูลจากงานโบราณคดีจะเป็นข้อมูล
  ส าคัญที่ช่วยเพ่ิมเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองโบราณปัตตานีสมัยอยุธยาได้ดียิ่งขึ้น 
  ด้านสภาพทั่วไปของชุมชนโบราณเมืองยะรังนั้นอยู่บนพื้นที่ราบซึ่งเกิดจากการทับถม
  ของตะกอนแม่น้ าปัตตานีสายเดิม 
   เมืองโบราณยะรัง เป็นเมืองโบราณซ้อนทับกันสามเมือง ตั้งแต่บ้านวัดที่
  เก่าแก่ท่ีสุด บ้านจาเละและบ้านประแว ในนี้มีโบราณสถานกว่า 40 แห่ง ชุมชน 
  โบราณยะรังเป็นชุมชนรัฐโบราณที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีอาณาบริเวณติดกับ 
  3 ต าบล คือยะรัง วัด และปิตูมุดี นักโบราณคดีส ารวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขต
  ต าบลกระโด เขตต าบลวัด ต าบลแว้ง และต าบลปิตูมุดี พบว่าปรากฏซาก 
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  โบราณสถานจ านวนมาก น่าจะเป็นพ้ืนที่ศาสนสถานมากกว่าที่อยู่อาศัยของ 
  ประชาชน อาจเป็นไปได้ว่าที่อยู่อาศัยของชุมชนตั้งอยู่บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้าน 
  บราโอ และบ้านกรือเซะ จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศของอาจารย์ทิวา  ศุภ-
  จรรยาและนายกฤษณพล วิชพันธุ์ เชื่อว่าแหล่งโบราณคดีทั้งสองเป็นบริเวณที่เคย
  ตั้งอยู่ใกล้ทะเลเดิม (ชะวากทะเลยะรัง) มีร่องรอยคลองขุดของกิจกรรมมนุษย์ 
  ปรากฏอยู่  
   ชุมชนโบราณยะรัง มีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  ยอมรับนับถือศาสนาพุทธซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดีย นอกจากการมีความสัมพันธ์
  กับภายนอกแล้วยังรับวัฒนธรรมใกล้เคียงที่นับถือศาสนาเดียวกัน เช่น ดินแดนภาค
  กลางของสยาม และคาบสมุทรอินโดจีน ด ารงสืบเรื่อยมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 
  ๑๕ ก่อนที่อาณาจักรศรีวิชัยจะมีอ านาจรุ่งเรืองครอบคลุมคาบสมุทรมลายู นับเป็น
  ช่วงแรกในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของดินแดนในพ้ืนที่ปัตตานีปัจจุบัน อย่างไรก็
  ตามผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่พบในเมืองโบราณยะรังนั้น น่าจะยังคงอาศัยสืบ
  เรื่อยมาจนเมื่อเมืองหมดความส าคัญลง จากการส ารวจทางโบราณคดีกับภาพถ่าย
  ทางอากาศพบว่า พ้ืนที่ของชุมชนโบราณยะรังประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างเมืองโบราณ
  หรือชุมชน คูน้ า คันดิน โบราณสถานที่เป็นสถูปและศาสนสถานสระน้ าโบราณและ
  อ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 600 กว่าไร่ แต่ส่วนที่กรมศิลปากร กระทรวง 
  วัฒนธรรมได้ข้ึนทะเบียนโบราณสถานไว้ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  ได้แก่ 
   1) กลุ่มเมืองโบราณบ้านวัด หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านวัด และหมู่ที่ 5 
  ต าบลปิตุมุดี กลุ่มโบราณสถานบ้านวัดเป็นเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้า มี 
  ศูนย์กลางเป็นลานจัตุรัสกลางเมือง ล้อมรอบด้วยคูน้ าและมีซากเนินดินโบราณสถาน
  กระจายอยู่โดยรอบ ภายในบริเวณเมืองโบราณประกอบไปด้วย เนินสิ่งก่อสร้างอิฐ
  จ านวน 4 แห่ง สระน้ าโบราณ 3 แห่ง ทางด้านตะวันตกของเมือง กลุ่มเนิน 
  สิ่งก่อสร้างอิฐจ านวน 13 แห่ง และสระน้ าโบราณขนาดใหญ่ 2 แห่ง นอกจากนี้พบ
  เนินสิ่งก่อสร้างอิฐกระจายตัวบริเวณทางเหนือ ตะวันตก และทางใต้ของเมืองอีก
  จ านวน 11 แห่ง  
   2) กลุ่มเมืองโบราณบ้านจาเละ  หมู่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลยะรัง กลุ่ม 
  โบราณสถานบ้านจาเละประกอบด้วย คูน้ ารูปวงรีล้อมรอบด้วยพุทธสถานอิฐ 5 แห่ง 
  เนินสิ่งก่อสร้างอิฐกระจายอยู่ทางด้านตะวันตก ด้านตะวันออกเฉียงเหนือและด้าน
  ตะวันตกเฉียงใต้ของรูปวงรี จ านวน 6 แหล่ง สระน้ าโบราณเป็นสระสี่เหลี่ยมขนาด
  ใหญ่กว่า 25 แห่งกลุ่มโบราณสถานบ้านจาเละ ประกอบด้วย คูน้ ารอบพุทธสถานอิฐ 
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  5 แห่ง คูน้ าด้านตะวันตกเฉียงใต้ 6 แห่ง สระน้ าโบราณ 1 แห่ง สิ่งก่อสร้างรูปร่าง
  คล้ายป้อม 2 แห่ง ความส าคัญของโบราณสถานคือพุทธสถานอิฐ จากการขุดแต่ง
  พบหลักฐาน เป็นสถูปในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 
  นับเป็นสถูปในพุทธศาสนาดังกล่าวเก่าแก่ท่ีสุดพบในประเทศไทย 
   3) กลุ่มเมืองโบราณบ้านปราแว เมืองโบราณบ้านประแว (เมืองพระวัง) 
  เป็น 1 ใน 3 เมืองของเมืองโบราณยะรัง อยู่ทางด้านเหนือสุดของเมืองโบราณห่าง
  จากเมืองโบราณบ้านจาเละ 300 เมตร ผังเมืองโบราณบ้านประแวเป็นรูปสี่เหลี่ยม
  ขนมเปียกปูน ขนาด 470x510 เมตร มีคูน้ า (คูขุดลึกและแคบ) ก าแพงดินและป้อม
  ทั่งสี่มุม ทางด้านทิศตะวันตกมีคลองส่งน้ าขนาดเล็กต่อเชื่อมกับทางน้ าธรรมชาติที่
  ไหลมาจากบ้านวัดด้านทิศใต้มีคลองส่งน้ าที่ขุดจากบริเวณป้อมไปเชื่อมกับคูเมือง
  บริเวณมุมเมืองทางด้านทิศเหนือของเมืองยะรัง ภายในตัวเมืองทางด้านทิศใต้พบ
  แนวดินรูปตัวแอล (L) ความยาว 120 และ 130 เมตร สันนิษฐานว่าเป็นคันกั้นน้ า 
  และจากการส ารวจพบกลุ่มโบราณสถานที่ส าคัญภายในเมืองคือซากสิ่งก่อสร้างอิฐ ๒ 
  แห่ง และบ่อน้ าเก่า 5 แห่ง หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นนี้พบว่าเมืองโบราณบ้าน 
  ประแว สร้างขึ้นร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (ปลายพุทธศตวรรษที่ 19)  แต่
  จากหลักฐานจากการส ารวจ พบโบราณวัตถุที่ร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านจา
  เละและบ้านวัด เช่น ศิวลึงค์ ชิ้นส่วนกุฑุ ชิ้นส่วนสถูป เป็นต้น ท าให้นักวิชาการ 
  สันนิษฐานว่า อาจมีการใช้พ้ืนที่บริเวณนี้มีตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา
  ร่วมกับเมืองโบราณบ้านจาเละ และบ้านวัด จากนั้นได้มีการสร้างเมืองขึ้นอีกครั้งใน
  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 คือเมืองประแวที่มีผังขนาด 470x510 เมตร มีคูน้ า
  ก าแพงดินและป้อมสี่เมืองที่เห็นในปัจจุบันโดยสันนิษฐานว่าอาจมีความเกี่ยวพันกับ
  การสร้างเมืองบริเวณกับบ้านกรือเซะ และกลายมาเป็นเมืองปัตตานีในสมัยต่อมา 
  เมืองประแวเป็นตัวอย่างของรูปแบบเมืองคูน้ าคันดินที่หายากในภาคใต้ตอนล่าง 
  และเป็นประจักษ์พยานถึงภูมิปัญญาของบรรพชนพ้ืนถิ่นในการออกแบบและสร้าง
  เมืองให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมโบราณวัตถุที่ได้จากการส ารวจหลายชิ้น เช่น 
  ศิวลึงค์ ในพ้ืนที่เมืองโบราณประแว แสดงให้เห็นว่าก่อนการก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่นี้
  บางส่วนอาจมีชุมชนอยู่อาศัยมาแต่เดิม และอาจร่วมสมัยกับโบราณสถานในเขต
  บ้านจาเละซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง เมืองโบราณที่มีคูน้ าก าแพงดินและป้อมสี่มุม
  เมือง เรียกว่า “เมืองประแว” (เมืองพระวัง) จากการขุดค้นพบหลักฐานว่าเมือง 
  ประแวสร้างข้ึน ในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา(ปลายพุทธศตวรรษที่19)การสร้างเมืองแห่ง
  นี้เกี่ยวพันกับการสร้างเมืองปัตตานีที่บ้านกรือเซะ โบราณวัตถุที่ได้จากการส ารวจ 
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  เช่น ศิวลึงค์ แสดงให้เห็นว่าก่อนการสร้างเมืองในบริเวณพ้ืนที่นี้บางส่วน อาจมี 
  ชุมชนอยู่อาศัยมาแต่เดิมและอาจร่วมสมัยกับโบราณสถานในเขตบ้านจาเละซึ่งอยู่
  ทางตอนใต้ของเมืองประแว 
   เมืองโบราณยะรัง เมืองพุทธศาสนถานมหายานเป็นเมืองที่มีความเจริญ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 700-1400 ทิศเหนือติดต่อเมืองสงขลาและพัทลุง ทิศใต้แผ่ไปจนสุด
  แหลมมลายู ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกจรดชายฝั่งทะเลทั้งสองฝั่ง มีซาก 
  โบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัยและทาราวดี  เมืองโบราณยะรังเป็นชุมชน
  ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างมาก อาจมี 
  ความสัมพันธ์กับอาณาจักร "ลังกาสุกะ" ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดอาณาจักร
  หนึ่งบนคาบสมุทรมลายู มีหลักฐานอยู่ในเอกสารจีน อาหรับ ชวา และมลายู ในราว
  พุทธศตวรรษที่ 1326 
 

 
ภาพที่ 68 เมืองโบราณยะรัง 

ที่มา: https://sites.google.com/site/thaukaenoi/sthan-thi-sakhay/meuxng-boran-yarang 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563  

  2.3.5.2 ศาสนาอิสลาม 
   หลักธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามประกอบด้วยหลักส าคัญ 2 ประการ 
  คือ หลักศรัทธา 5 และหลักปฏิบัติ ๕ กล่าวพอสังเขปได้ดังนี้ 
   หลักศรัทธา ๖ ประการ ได้แก่ 
    1) ศรัทธาในพระอัลลอฮฺ (ซบ.) มุสลิมเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
   เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ไม่มีรูปร่างที่ตาธรรมดาจะมองเห็นได้ ทรงมีสภาวะเป็น
   นิจนิรันดร์ ทรงรู้ทุกสิ่ง สามารถท าทุกสิ่งและทรงพระเมตตาหาที่สุดมิได้ 

                                           
26  
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   พระองค์จะพิพากษามนุษย์ในวันสุดท้ายตามความดีความชั่วที่แต่ละคนได้
   ท าไว้ มุสลิมจะสักการบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากพระอัลลอฮฺ มิได้ 
    2) ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮ์ (เทวทูต) มลาอิกะฮ์คือผู้รับใช้พระ
   เจ้า มีจ านวนมาก มีหน้าที่ต่างๆ กัน เป็นวิญญาณที่โดยปกติจะมองไม่เห็น 
   มุสลิมต้องเชื่อว่ามลาอีกะฮ์มีจริง บางครั้งมลาอิกะฮ์ก็ท าหน้าที่เหมือนทูต 
   เช่น ญิบรอฮีลซึ่งท าหน้าที่น าโองการ ครั้งแรกมาให้แก่ท่านศาสดามูฮัมมัด 
   (ซล.) (ท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) 
    3) ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ พระเจ้าของศาสนาอิสลามนั้นเป็นพระ
   เจ้าองค์เดียวกันกับศาสนายูดายและคริสต์ ก่อนหน้านี้พระเจ้าได้ประทาน
   คัมภีร์แก่มนุษย์ผ่านศาสดาตามาแล้ว 104 คัมภีร์ รวมทั้งคัมภีร์ของศาสนา
   ยูดายและศาสนาคริสต์ด้วย มุสลิมต้องศรัทาคัมภีร์ทั้งหมดนี้ แต่ให้ถือว่าอัล 
   - กุรอาน เป็นคัมภีร์อันสุดท้ายและสมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้แก่
   มนุษยชาติ 
    4) ศรัทธาในศาสนทูต ศาสนทูตหรือรอซูลคือมนุษย์ธรรมดาที่พระ
   เจ้าทรงเลือก ขึ้นมาเพ่ือน าค าสอนของพระองค์มาประกาศแก่มนุษย์มุสลิม 
   เชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสดาองค์สุดท้าย ที่พระเจ้าให้น าค าสอนที่ 
   สมบูรณ์ที่สุดมาประกาศสั่งสอนแก่มวลมนุษย์ 
    5) ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมเชื่อว่าโลกเรานี้จะต้องถึงวันๆ 
   หนึ่งซึ่งเป็นกาลอวสานของสิ่งทั้งหลาย ทุกชีวิตที่ตายไปแล้วจะบังเกิดข้ึนมา
   อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือรับการพิพากษาตามความดีความชั่วที่ตนได้กระท าไว้ 
    6) ศรัทธาในกฏสภาวะของพระเจ้า มุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าได้ลิขิต
   กฏไว้แก่โลกและมนุษย์แล้ว ทุกคนเป็นอิสระว่าจะเลือกท าอย่างไร เช่น ถ้า
   อยากได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับเกียรติก็ต้องประพฤติตนเป็นมุสลิมที่
   ดี ต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น หรือถ้ามีใครประพฤติตนเป็นขโมยก็ต้อง 
   เชื่อมั่นว่าในไม่ช้าผู้นั้นก็ต้องถูกจับตัวไปลงโทษ ถึงแม้ว่าการท าผิดบางอย่าง
   ไม่มีใครรู้เห็นกฎหมายเอาผิดไม่ได้ แต่การกระท านั้นหาได้รอดพ้นจากการ
   รับรู้ของพระเจ้าไม่ และในที่สุดเขาก็จะได้รับการลงโทษตามความผิดนั้น 
   ในทางตรงข้ามเมื่อเลือกท าดีที่สุดแล้วก็ต้องศรัทธาในพระเจ้าว่า พระองค์
   จะรับรู้และให้ความเป็นธรรมแก่ตน 
 
   หลักปฏิบัติ 5 ประการ 
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    1) การปฏิบัติตน มุสลิมต้องกล่าวค าปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้าขอ 
   ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และแท้จริงมูฮัมมัดเป็นศาสน
   ทูต (รอซูล) ของอัลลอฮฺ” การปฏิญาณต้องท าเสมอเมื่อนมัสการพระเจ้า 
    2) การละหมาด การละหมาด คือ การนมัสการหรือการแสดง 
   ความภักดีต่อพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ มุสลิมทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
   ก็ตามต้องปฏิบัติละหมาดวันละ 5 เวลา คือ เวลาย่ํารุ่ง กลางวัน เย็น พลบ
   ค่ํา และกลางคืน ก่อนปฏิบัติละหมาดต้องรวมจิตใจให้บริสุทธิ์ ช าระล้าง
   ร่างกายให้สะอาดด้วยน้ํา การละหมาดจะท าท่ีใดก็ได้แต่ต้องเป็นที่ๆ สะอาด 
   และไม่เป็นที่ต้องห้ามตามหลักการของศาสนาอิสลาม การละหมาดจะ 
   กระท าคนเดียวก็ได้ หรือท ารวมกันหลายๆ คนก็จะเป็นการดี ในวันศุกร์
   มุสลิมโดยเฉพาะผู้ชายจะต้องไป ละหมาดร่วมกันที่มัสยิดซึ่งเป็นศาสน 
   สถานของมุสลิม ในการละหมาดมุสลิมทั่วโลกจะต้องหันหน้าไปทางเมือง
   เมกกะ 
    3) การถือศีลอด การถือศีลอดหมายถึงการละเว้นจากการบริ 
   โภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาส ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึง
   เวลาพระอาทิตย์ตกดิน มสลิมต้องถือศีลอดปีละ 1 เดือน คือในเดือน 
   รอมฎอนตามปฏิทินอิสลาม ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอด ได้แก่ 
   คนชรา หญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูกอ่อน คนที่ต้องท างานหนัก คนเดินทาง ไกล 
   ผู้หญิงขณะมีรอบเดือน หรือหลังคลอด คนป่วย แต่เมื่อพ้นสภาวะดังกล่าว 
   เช่น หายป่วย ก็ให้ถือศีลอตชดเชยตามจ านวนวันที่หยุดก่อนที่จะถึงเดือน
   ถือศีลอดของปีถัดไป การถือศีลอดเป็นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้มี
   ความอดทน ให้รู้ว่าความหิวโหยนั้นจริงๆ เป็นอย่างไร จะได้เห็นใจผู้ยากไร้ 
   เป็นการควบคุมตนเองให้พ้นจากอ านาจฝ่ายต่ า ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ 
    4) การบริจาคซะกาต ซะกาต (หรือ ซากาต) หมายถึงการบริจาค
   ทาน บังคับจากผู้มีทรัพย์สิน มุสลิมทุกคนต้องส ารวจทรัพย์สินหมุนเวียน
   ของตนในทุกรายปี และจะต้องจ่ายเป็นศาสนพลีในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี
   ของเงินเหลือที่สะสมไว้ เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ สิ่งที่ต้องจ่ายเป็นซะกาต 
   ได้แก่ ทองค าและเงินที่ใช้จ่าย รายได้จากปศุสัตว์ รายได้จากพืชผล รายได้
   จากธุรกิจการค้า ขุมทรัพย์ ซะกาตเหล่านี้จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์รับบริจาค 
   ได้แก่ คนอนาถา คนขัดสนหากินไม่พอใช้ ผู้รวบรวมซากาตที่ทางการ 
   แต่งตั้งขึ้น ผู้ที่เพ่ิงเข้ารับนับถือ ศาสนาอิสลาม ทาสที่หาเงินเพ่ือไถ่ตัวเอง ผู้
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   มีหนี้สินเพราะท างานส่วนรวม ผู้อ ารงและเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ผู้ที่ 
   เดินทางไปในหนทางที่ศาสนาอนุมัติและขาดเงินที่จะเดินทางกลับภูมิล าเนา
   ของตนเอง การบริจาคซะกาตเป็นข้อบังคับเป็นบทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติ 
    5) การประกอบพิธีฮัจญ์ มุสลิมทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงต้อง 
   เดินทางไปบ าเพ็ญฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย อย่างน้อย
   ครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งนี้หากมีความสามารถทั้งก าลังกายและก าลังทรัพย์ พิธี
   ฮัจญ์ไม่ได้บังคับให้มุสลิมต้องกระท า แต่ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติส าหรับผู้ที่มี
   ความพร้อมและมีความสามารถ การบ าเพ็ญฮัจญ์นั้นเป็นเครื่องวัดความ
   อดทน และความเสียสละของแต่ละคนในหนทางของพระเจ้า และเพ่ือเป็น
   การประกาศสัตยาบันต่อพระเจ้า27 
 
  2.3.5.3 วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ 
   1) Tarikh Patani หรือ ประวัติศาสตร์ปัตตานี ผู้เขียนคือ “เชค ฟากิฮฺ 
  อาลี บิน วันมูฮัมหมัด บิน เชค ซอฟียุดดิน” (Shiekh Fakih Ali Bin Wan  
  Muhamad Bin Shiekh Sufiyuddin) เขียนไว้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งต่อมา 
  “เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัล ฟาฏอนี” (Shiekh Daud Bin Abdullah Al- 
  Fatoni) ชาวปัตตานีแห่งเมืองกรือเซะได้คัดลอกใหม่และเขียนค าน าไว้เมื่อปี พ.ศ. 
  2345 (ต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษาไทยและเรียบเรียงไว้ในเอกสาร “ชีวประวัติ 
  เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟาฏอนี” โดย “กูอารีเฟนบินกูจิ” (Ku Ariffin Bin 
  Ku Ji)  ต้นฉบับตาริคปาตานี หรือ ประวัติศาสตร์ปาตานี เขียนเป็นภาษามลายู 
  อักษรยาวี สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นก่อน ค.ศ. 1400 (หรือราว พ.ศ. 1943) หรือ
  ก่อนรายาศรีวังสาจะสถาปนารัฐปาตานีที่ริมอ่าวปัตตานีใกล้ชายฝั่งทะเลเล็กน้อย 
  อันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการรับศาสนาอิสลามเข้าสู่บ้านเมืองของปาตานี หนังสือ
  เล่มนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนแยกออกเป็นสามภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
  และภาษามลายูดั้งเดิม (ยาวี) เนื้อหากล่าวถึงประวัติของราชาลังกาสุกะ ผู้นับถือ
  ศาสนาฮินดู ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เคดาห์ทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทร และค้าขายกับ
  ชาวฮินดีหรืออินเดีย 
   2) Hikayat Patani หรือ ต านานเมืองปัตตานี เป็นงานเขียนพ้ืนเมืองของ
  ชาวมลายูที่ไม่ปรากฎว่าใครเป็นผู้เขียน คาดเดาว่าถูกเรียบเรียงขึ้นประมาณ 

                                           
27  



  145 

  คริสต์ศตวรรษที่ 18 มีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยาม-
  มลายูในอดีต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ อาณาจักร แว่นแคว้นใหญ่น้อยใน 
  คาบสมุทรมลายู เนื้อหาของฮิกายัตปัตตานี เกี่ยวข้องกับการต่อตั้งรัฐมลายูปัตตานี
  จนถึงประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ส าหรับต้นฉบับ “ฮิกายัตปัตตานี” นั้นมี 
  ส านวนต่างๆ กันและถูกค้นพบแล้วมีทั้งหมด 6 ส านวน 
 

 
 

ภาพที่ 69 Hikayat Patani 
ที่มา: https://prachatai.com/journal/2012/06/41089  

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.5.4 ประเพณีต่างๆ 
   - ประเพณีแห่นก เป็นประเพณีพ้ืนเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น 
  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งได้กระท าสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จัดขึ้ นเป็นครั้ง
  คราวตามโอกาสเพ่ือความสนุกรื่นเริง เป็นประเพณีที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิด
  ริเริ่มสร้างสรรค์ในศิลปะ และอาจจัดขึ้นในโอกาสเพ่ือเป็นการแสดงคารวะ แสดง
  ความจงรักภักดีแก่ผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ หรือในโอกาสต้อนรับแขกเมือง บางที
  อาจจะจัดขึ้นเพ่ือความรื่นเริงในพิธีการเข้าสุหนัด หรือที่เรียกว่า “มาโซะยาวี” หรือ
  จัดขึ้นเพ่ือการประกวดเป็นครั้งคราว จากต านานบอกเล่ากล่าวถึงความเป็นมาของ
  ประเพณีแห่นกว่าเริ่มที่ชวา กล่าวคือ มีเจ้าผู้ครองนครแห่งชวาพระองค์หนึ่ง มี 
  พระโอรสและพระธิดาหลายพระองค์ พระธิดาองค์สุดท้องทรงเป็นที่รักใคร่ของพระ
  บิดาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการเอาอกเอาใจทั้งจากพระบิดาและข้าราชบริพาร ต่าง
  พยายามแสวงหาสิ่งของและการละเล่นมาบ าเรอ ในจ านวนสิ่งเหล่านี้มีการจัดท านก
  และจัดตกแต่งอย่างสวยงาม มีขบวนแห่แหนไปรอบๆลานพระที่นั่ง เป็นที่พอพระทัย
  ของพระธิดาเป็นอย่างยิ่งจึงโปรดฯ ให้มีการจัดแห่นกถวายทุก  7 วัน อีกต านานหนึ่ง
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  ว่า ชาวประมงได้น าเหตุมหัศจรรย์ที่ได้พบเห็นมาจากท้องทะเลขณะที่ตระเวนจับ
  ปลามา เล่าว่า พวกเขาได้เห็นพญานกตัวหนึ่งสวยงามอย่างมหัศจรรย์ ผุดขึ้นมาจาก
  ท้องทะเลแล้วบินทะยานขึ้นสู่อากาศแล้วหายลับไปสู่ท้องฟ้า พระยาเมืองจึงซักถาม
  ถึงรูปร่างลักษณะของนกประหลาดตัวนั้น ต่างคนต่างก็รายงานแตกต่างกันตาม 
  สายตาของแต่ละคน พระยาเมืองตื่นเต้นและยินดีมาก ลูกชายคนสุดท้องก็รบเร้าจะ
  ใคร่ได้ชม พระยาเมืองจึงป่าวประกาศรับสมัครช่างผู้มีฝีมือหลายคนให้ประดิษฐ์รูป
  นกตามค าบอกเล่าของชาวประมงซึ่งได้เห็นรูปที่แตกต่างกันนั้น ช่างทั้งหลาย 
  ประดิษฐ์รูปนกขึ้นรวม 4 ลักษณะ คือ  
    1) นกกาเฆาะซูรอ หรือนกกากะสุระ นกชนิดนี้ตามการสันนิษฐาน
   น่าจะเป็น “นกการเวก” เป็นนกสวรรค์ที่สวยงามและบินสูงเทียมเมฆ การ
   ประดิษฐ์มักจะตกแต่งให้มีหงอนสูงแตกออกเป็นสี่แฉก นกชนิดนี้ชาวพ้ื 
   นเมืองเรียกว่า “นกทูนพลู” เพราะบนหัวมีลักษณะคล้ายบายศรีพลูที่ 
   ประดับในถาดเวลาเข้าขบวนแห่ท าเป็นกนกลวดลายสวยงามมาก มักน าไม้
   ทั้งท่อนมาแกะสลักตานกแล้วประดับด้วยลูกแก้วสี ท าให้กลอกกลิ่งได้ มีงา
   ยื่นออกมาจากปากคล้ายงาช้างเล็กๆ พอสมกับขนาดของนก 
    2) นกกรุดาหรือนกครุฑ มีลักษณะคล้ายกับครุฑที่เห็นโดยทั่วไป 
    3) นกบือเฆาะมาศหรือนกยูงทอง มีลักษณะคล้ายกับนกกาเฆาะซู
   รอมาก การประดิษฐ์ตกแต่งรูปนกพญายูงทองนั้น ต้องท ากันอย่างประณีต
   ถี่ถ้วนและใช้เวลามาก 
    4) นกบุหรงซีงอหรือนกสิงห์ มีรูปร่างคล้ายราชสีห์ ตามคตินกนี้มี
   หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นราชสีห์ ตามนิทานเล่ากันว่ามีฤทธิ์มาก ทั้งเหาะเหิน
   เดินอากาศและด าน้ าได้ ปากมีเขี้ยวงาน่าเกรงขาม ในการประดิษฐ์นกนิยม
   ใช้ไม้เนื้อเหนียว เช่น ไม้ตะเคียน ไม้กายีร น ามาแกะเป็นหัวนก เนื้อไม้ 
   เหล่านี้ไม่แข็งไม่เปราะจนเกินไป สะดวกในการแกะของช่าง ทั้งยังทนทาน
   ใช้การได้นานปี ส าหรับตัวนกจะใช้ไม้ไผ่ผูกเป็นโครงติดคานหามแล้วน า
   กระดาษมาติดรองพ้ืน ต่อจากนั้นก็ตัดกระดาษสีเป็นขนประดับส่วนต่างๆ สี
   ที่นิยมได้แก่ สีเขียว สีทอง (เกรียบ) สีนอกนั้นจะน ามาใช้ประดับตกแต่ง
   เพ่ือให้สีตัดกันแลดูเด่นขึ้น28 
 

                                           
28  
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ภาพที่ 70 ประเพณีแห่นก 
ที่มา: https://sites.google.com/site/wathnthrmcanghwadpattani/prapheni-hae-nk 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
  
   - ประเพณีลากพระหรือชักพระ มีหลายจังหวัดที่จัดประเพณีนี้เป็นประจ า 
  ทุกปีในวันออกพรรษา ส าหรับจังหวัดปัตตานีมีงานชักพระท่ีจัดเป็นงานเทศกาล 
  ประจ าปี มีการลากพระมาชุมนุมกันคืองานชักพระอ าเภอโคกโพธิ์ และงานชักพระ
  อ าเภอปะนาเระ 
   ประเพณีลากพระหรือชักพระตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออก
  พรรษา ทางภาคกลางมีประเพณีตักบาตรเทโว หรือค าเดิมว่า “เทโวโรหณะ” ซึ่งมี
  ที่มาของประเพณีและวิธีการท าพิธีคล้ายกับประเพณีลากพระของชาวใต้และมี 
   เหตุผลในการจัดงานนี้คือ เมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดง
  ธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์หรือดุสิตเทพพิภพนั้น พระองค์
  ได้เสด็จกลับมายังมนุษยโลกทางบันไดแก้วถึงที่ประตูเมืองสังกัสสะในตอนเช้าตรู่วัน
  แรม 1 ค่ า เดือน 11 ตรงกับวันออกพรรษา พุทธบริษัทต่างยินดีจึงอัญเชิญพระพุทธ
  องคข์ึ้นประทับบนบุษบกที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วแห่แหนกลับไปยังที่ประทับ 
   กล่าวส าหรับจังหวัดปัตตานีแล้วมีประเพณีลากพระเดือน 5 ที่วัดคอกควาย
  อ าเภอปะนาเระเป็นการลากพระบนบกตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี  
  ปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือความสนุกสนานภายหลังจากวันว่าง
  ที่เป็นประเพณีวันสรงน้ าพระและท าบุญกระดูกปู่ย่าตายาย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า 
  เดือน 5 
   ส าหรับการเตรียมการทางวัดจะจัดเตรียมเรือพระ ซึ่งมีทั้งลากในน้ าถ้ามีล า
  น้ า ถ้าไม่มีน้ าก็ลากเรือบก มีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปบนเรือพระ มีหลังคาท า
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  เป็นบุษบกหรือชาวบ้านเรียก “พนม” ตกแต่งสวยงาม ส่วนชาวบ้านเตรียมอาหารที่
  ส าคัญคือ ข้าวต้มห่อด้วยใบกะพ้อ 
   เมื่อถึงวันงานจะเริ่มต้นที่วัดชาวบ้านน าข้าวต้มมัดมาบรรทุกในเรือพระ เมื่อ
  พระฉันเสร็จสรรพแล้วก็ช่วยกันลากเรือพระออกจากวัดไปสู่ที่หมาย ประมาณว่าให้
  ไปถึงที่หมายก่อนเวลาพระฉันเพล พอตกบ่ายลากเรือพระกลับวัด ขากลับนี้ก็จะเป็น
  ช่วงสนุกสนานที่ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยมาเล่นสนุกกันตลอดเวลาของการชักพระจะมี
  การตีกลอง ฆ้อง ประโคมตลอดเวลา ส่วนรูปแบบการจัดก็แตกต่างกันไป เช่น บางวั
  ดมีงานมหรสพแสดงที่วัด บางแห่งน าเรือพระไปค้างคืนมีการแสดงเป็นงานเทศกาล 
  บางแห่งลากพระไปกลับก็จบกัน เป็นต้น29 
 

 
ภาพที่ 71 ประเพณีชักพระโคกโพธิ์ 

ที่มา: https://www.facebook.com/sulaila01/photos/a.588929037965309/ 
588929044631975/?type=1&theater (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

   - ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปีจะมี
  งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวโดย จังหวัดปัตตานีจะให้ความส าคัญกับงานนี้เป็น
  พิเศษ งานสมโภชจะมีความยิ่งใหญ่มโหฬาร มีประชาชนจากต่างจังหวัดของไทยและ
  จากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางหลั่งไหลมาชมงานนมัสการเจ้าแม่กันอย่างเนืองแน่น 
  ปกติจะมีการจัดงานประมาณ 7 วัน 7 คืน นับตั้งแต่ วันขึ้น 8 ค่ า เดือน 3 บรรดา
  ร้านค้ามาเปิดขายของคล้ายๆ กับงานประจ าปีทั่วๆ ไป มหรสพ 2 อย่างที่จะขาดเสีย
  มิได้ คือ งิ้ว และมโนห์รา งิ้วและมโนห์ราจะจัดให้แสดงบนโรงถาวรหน้าศาลเจ้า 
  เพราะถือว่าเจ้าแม่ชอบดูศิลปะการแสดงทั้ง 2 อย่างนี้มาก นอกจากนั้นยังมีการเชิด
  สิงโต หนังกลางแปลงจอยักษ์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

                                           
29  

https://www.facebook.com/sulaila01/photos/a.588929037965309/
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   คืนวันขึ้น 14 ค่ า บริเวณงานจะยิ่งคึกคักเป็นพิเศษเพราะผู้คนจะหลั่งไหล
  มาอย่างเต็มที่ ทางมูลนิธิเทพปูชนียสถานจะจัดการแสดงต่างๆ ที่เร้าใจผู้คนมาก 
  ยิ่งขึ้น เช่น จัดแห่มังกรนครสวรรค์ และจุดพลุตระการตา ภายในศาลเจ้าผู้คนจะ
  เบียดเสียดยัดเยียดเข้าสักการะ เด็กๆ วัยรุ่น ผู้ใหญ่ วัยฉกรรจ์ ตระเตรียมจองคาน
  หามกันคึกคัก เพ่ือร่วมพิธีอันส าคัญยิ่งที่จะเริ่มต้นเช้าตรูไปจนถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นนั่นคือ 
  การแห่พระรอบเมือง และการแห่พระลุยไฟ 
   ตอนเช้าตรู่ของวันขึ้น 15 ค่ า ท่ามกลางเสียงกลองและเสียงประทัดประดัง
  จนแสบแก้วหู ขบวนคานหามเริ่มทยอยออกจากศาลเจ้า โดยธรรมเนียมปฏิบัติพระ
  หมอจะเป็นคานหามน า ตามด้วยคานหามเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นอันดับ 2 แล้วจึง
  ต่อด้วยคานหามพระองค์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
   คานหามแต่ละคานหามจะมีผู้หาม 4 - 6คน คอยส ารองไว้ 4 – 6 คน แต่
  ละคนได้รับผ้ายันต์สีแดงของเจ้าแม่ผูกข้อมือไว้เป็นที่สังเกต นอกจากขบวนหามพระ
  ยังมีขบวนแห่ สิงโต ขบวนแห่ป้าย ขบวนหาบกระเช้าดอกไม้ และขบวนกระจับปี่สี
  ซอเป็นแถวยาวเหยียดไปตามถนน ประชาชนทั้ง 2 ฟากถนนที่เลื่อมใสศรัทธา จะจัด
  โต๊ะบูชา จุดธูปกราบไหว้ คานหามพระจะแยกย้ายกันไปตามบ้านต่างๆ ให้คนได้
  สักการะทั่วถึง บางคานหามจะลงว่ายข้ามแม่น้ าปัตตานี จวบจนเวลาใกล้เที่ยงทุก
  คานหามจะกลับถึงศาลเจ้า เพ่ือรอกระท าพิธีกรรมหามพระลุยไฟ อันเป็นพิธีกรรมที่
  ส าคัญสุดยอดของงาน 
   กองไฟถูกก่อด้วยถ่านไฟรอไว้กลางลานดินหน้าศาลเจ้า ขนาดประมาณ 3 x 
  4 เมตร กองพูนสูงเทียมหัวเข่า มีพนักงานคอยกระพือพัดให้ไฟลุกแดงจนได้ท่ี เมื่อได้
  เวลาน้ ามนต์จากโอ่งมังกรใบใหญ่ถูกน ามาราดรดผู้หามคานหามจนชุ่มโชกเพ่ือสร้าง
  ขวัญและก าลังใจ แล้วคานหามแต่ละคานหามก็ถูกหามฝ่าไปในกองไฟด้วยเท้าที่
  เปล่าเปลือย คานหามละ 3 เที่ยว จนครบทุกคานหาม30 
 

                                           
30  
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ภาพที่ 72 ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ที่มา: http://thongthinmayo.blogspot.com/2014/11/blog-post.html  

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.5.5 บุคคลส าคัญของปัตตานี 
   - เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟาฏอนี (Shiekh Daud Bin Abdullah 
  Al-Fatoni) เป็นนักปราชญ์ชาวปัตตานีที่เขียนต าราและเผยแผ่ศาสนาอิสลามจนเป็น
  ที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกมลายู ปัตตานีจึงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงขึ้นมา
  อีกครั้งในฐานะถิ่นก าเนิดของนักปราชญ์ผู้โด่งดัง ต าราของท่านถูกน าไปใช้ในการ
  เรียนการสอนศาสนาอิสลามและใช้อ้างอิงในการศึกษาศาสนาอิสลามทั่วโลก ชัยคฺ
  ดาวุดบินอับดุลลอฮฺอัล-ฟาฏอนี มีชื่อเต็มว่า หะยีวันดาวุด บินวันอับดุลลอฮฺ บินวัน
  อิดริส อัลยาวี อัลฟะฏอนีอัลมลายูวี เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2312 ณ บ้านปา
  เระ คลองกรือเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีบิดาชื่อวันอับดุลลอฮฺ บิน วันอิดริส 
  มารดาชื่อ วันฟาฏิมะฮฺ ถึงแก่กรรมวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2390 สิริรวมอายุ 78 ปี 
   แรกเริ่มท่านศึกษาหาความรู้ด้านอิสลามศึกษากับพ่อและลุงของท่านคือ 
  เชคศอฟียุดดีน เป็นเวลา 5 ปีที่ปัตตานี หลังจากนั้นเมื่อท่านอายุ 16 ปี ท่านเดินทาง
  ไปศึกษาต่อ ณ อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นเมื่อท่านอายุ
  ครบ 18 ปี ท่านเดินทางไปศึกษาต่อ ณ เมืองมักกะฮฺ เป็นเวลา 30 ปี และเดินไป
  ศึกษาต่ออีก 5 ปี ณ เมืองมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย ในขณะที่ท่านอยู่มักกะฮ 
  ประเทศซาอุดิอารเบีย 30 ปี ระหว่างเรียนหนังสือท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ
  ของท่าน สอนหนังสือในมัสยิดอัลหะรอม รวมทั้งแต่งและแปลต าราต่างๆ มากมาย
  เกือบ 100 เล่ม มีทั้งภาษามลายูอักษรยาวีและอาหรับ ต าราที่ได้รับการยอมรับและ
  ยังเป็นต าราที่สอนอยู่ในสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศ
  อาเซียน 
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ภาพที่ 73 เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟาฏอนี 
ที่มา: https://tanwir.my/syeikh-daud-bin-abdullah-al-patani/ 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
   - พนมเทียน เป็นนามปากกาของ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ เกิดเมื่อวันที่ 1 
  เมษายน พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดปัตตานี แต่ไปเติบโตและเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ 
  และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดปัตตานีในฐานะผู้สร้างผลงานสาขาวรรณศิลป์ จน
  ได้เป็นศิลปินแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2540 
   ศิลปินแห่งชาติผู้นี้เริ่มต้นการศึกษาท่ีโรงเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม ที่ 
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเมื่อส าเร็จชั้นมัธยมปลายแล้วได้ไปศึกษาต่อที่
  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ประมาณ 1 ปี จากนั้นไปศึกษาด้านภาษาศาสตร์ที่เมือง
  บอมเบย์ ประเทศอินเดีย จนสามารถอ่านเขียนภาษาสันสกฤตได้อย่างดี 
   นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ เริ่มเขียนเรื่องตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน โดย
  เขียนลงในสมุดแจกให้เพ่ือนๆ อ่านตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 5 ได้เขียนเรื่อง 
  “เห่าดง” เมื่อตอนมีอายุได้ 15 - 16 ปี เป็นอาชญนิยายประเภทสวมหน้ากาก  
  ลักษณะเนื้อเรื่องเป็นแบบเพ้อฝันของเด็กๆ และท่านได้เขียนเรื่องต่างๆ เรื่อยมา 
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2474 ถึงปัจจุบัน 
   ต่อมาท่านได้เขียนเรื่อง “จุฬาตรีคูณ” ขณะที่เรียนเตรียมอักษรศาสตร์ ที่
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยใช้นามปากกาว่า “พนมเทียน” ซึ่งเขาบอกว่าชื่อ
  ของท่านหมายถึงเปลวไฟที่ติดอยู่บนปลายเทียน เรื่องนี้โด่งดังมากจากอดีตจนถึง
  ปัจจุบันก็เพราะครูแก้ว อัจริยะกุล ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชื่อก้องของวงสุนทราภรณ์ ได้
  ร่วมมือกับครูเอ้ือ สุนทรสนาน เจ้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์ แต่งเพลงประจ าเรื่อง
   จุฬาตรีคูณให้อีก 5 เพลง คือ เพลง จุฬาตรีคูณ เพลงเจ้าไม่มีศาล เพลงอ้อม
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  กอดพ่ี เพลงใต้ร่มมลุลี และเพลงปองใจรัก ซึ่งทั้ง 5 เพลงนี้เป็นเพลงอมตะมาจนถึง
  ปัจจุบัน ท าให้ชื่อของพนมเทียนผู้เขียนนิยายเรื่องจุฬาตรีคูณดังไปทั่วประเทศไทยไป
  ด้วย หลังจากนั้นพนมเทียนก็ได้เขียนนิยายอีกมากมายหลายเรื่อง หลายแนว ซึ่งล้วน
  เป็นที่นิยมของคนอ่านทั่วทั้งประเทศไทย 
  นิยายเรื่อง “ศิวาราตรี” เป็นนิยายที่พนมเทียนรักมาก มากจนท่านเคยพูดว่าถ้าจะ
  ให้เขาเขียนนิยายแนวนี้อีก ท่านคงเขียนให้เหมือนอย่างเรื่องศิวาราตรีไม่ได้อีกแล้ว 
  เรื่องศิวาราตรีก็ได้ท าให้ชื่อของพนมเทียนดังขจรขจายอีกครั้ง (ศิวาราตรี หมายถึง 
  คืนของพระศิวะ หมายความว่า คืนดังกล่าวจะมีพิธีลอยบาป นี่คือค าอธิบาย เรื่องศิ
  วาราตรีของพนมเทียน) 
   เนื่องจากพนมเทียนมีความรู้เรื่องปืนอย่างดี และในช่วงหนึ่งของชีวิตเคย
  เป็นเด็กเกเรมาก่อน เคยชกต่อยตีรันฟันแทงท าให้ได้ความรู้มาเขียนนิยายเรื่อง  
  เล็บครุฑ ทูตนรก ล่ามัจจุราช ล่าพระกาฬ มัจจุราชสีรุ้ง เด็กเสเพล ปฐพีเพลิง  
  โดยเฉพาะเรื่องทูตนรกเป็น เรื่องท่ีพนมเทียนสะท้อนเหตุการณ์ใน 5 จังหวัด 
  ชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี 
   นิยายแนวรักกระจุ๋มกระจิ๋มที่พนมเทียนเขียนไว้มีหลายเรื่อง อาทิ ละออง
  ดาว สกาวเดือน รัศมีแข แววมยุรา รัตติกาลยอดรัก รัตติกัลยา ภูตสีชมพู ฯลฯ  
  นิยายที่ พนมเทียนใช้เวลาเขียนนานที่สุด คือ เรื่องเพชรพระอุมา เขียนนานที่สุด
  เกือบ 26 ปี คือ เริ่มเขียนตั้งแต่ พ.ศ. 2507 มาจบเรื่องเมื่อ พ.ศ. 2533 และช่วง 
  พ.ศ. 2533 - 2541 นานเกือบ 4 ปีนี้ พนมเทียนได้หยุดเขียนนิยาย โดยหันมาเขียน
  เรื่องความรู้เกี่ยวกับปืนลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายวัน และยังได้ท าหนังสือ
  ชื่อ จักรวาลปืน เป็นการเขียนเรื่องการรายงานการทดสอบปืน คล้ายต าราเกี่ยวกับ
  อาวุธศึกษาใช้นามปากกาเขียนชนิดนี้ว่า “ก้อง สุรกานต์" 
   เกือบ 50 ปีที่นามปากกาพนมเทียนได้สร้างงานประพันธ์ จ านวน 39 เรื่อง 
  งานของพนมเทียนมีลักษณะเด่น คือ ส่วนมากจะเป็นเรื่องยาวมาก เมื่อพิมพ์เป็นเล่ม
  สามารถรวมชุดได้หลายเล่ม อาทิ ศิวาราตรีมี 4 เล่ม เล็บครุฑ 2 ตอน ตอนละ 4 
  เล่ม รวม 8 เล่ม มัจจุราชสีรุ้ง มี 4 ตอน ตอนละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม เพชรพระอุมา 
  มี 48 เล่ม ตัวละครหลายตัวของพนมเทียนเหมือนบุคคลในชีวิตจริง เช่น “ชีพ ชูชัย” 
  จากเรื่อง เล็บครุฑ “เจ้าชายอริยวรรต” กับ “เจ้าหญิงดารารายพิลาส” จากเรื่อง 
  จุฬาตรีคุณ “ดร.ทรงกลด" กับ นางสาว “กระต่าย” จากเรื่องสกาวเดือน “แงซาย” 
  พรานป่ากะเหรี่ยง - กชาติ กับ “รพินทร์ ไพรวัลย์” จอมพรานผู้ยิ่งใหญ่จากเรื่อง
  เพชรพระอุมา 
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   เรื่องเพชรพระอุมาเป็นนิยายที่ได้รับความนิยมสูงสุด และเป็นเรื่องยาวนาน
  ที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติวรรณกรรมไทยที่มียอดพิมพ์จ าหน่ายสูงสุด นิยายของพนม
  เทียน แทบทุกเรื่องมีผู้น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ไทย เป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับความ
  นิยมเสมอมา 
 

 
 

ภาพที่ 74 พนมเทียน 
ที่มา: http://www.smilefm101.com/archives/409 

(ออนไลน์) สืบคน้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
   - นายขาเดร์ แวเด็ง ชื่อแวกาเดร์ แวเด็ง เป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไปก่อนที่จะได้
  เป็นศิลปินแห่งชาติอันเป็นชื่อที่ปรากฏในบัตรประชาชน ส่วนชื่อในฐานะศิลปิน 
  แห่งชาติคือ ขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติประจ าปี 2536 สาขาศิลปะการแสดง 
  (ดนตรีพื้นบ้าน) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2 ที่ปัตตานี โดยได้เติบโตที่อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
  มี อาชีพหลักเป็นช่างทอง ออกแบบท าทองรูปพรรณต่างๆ ช านาญการท าแหวนมาก
  เป็นพิเศษ โดยขาเดร์ แวเด็ง ได้เรียนวิธีการท าแหวนจาก “ครูเจาะสาแม” ที่อ าเภอ
  รามัน จังหวัดยะลา ตอนอายุประมาณ 18 ปี (ก่อนที่จะเรียนวิธีท าแหวนได้เป็นเป็น
  ช่างท าตัวถังรถยนต์มาก่อน) 
   นายขาเดร์ แวเด็ง ได้สมรสเมื่ออายุได้ 29 ปี มีบุตร 2 คน ธิดา 3 คน  
  ปัจจุบัน อยู่กับครอบครัวที่บ้านเลขที่ 240/1  หมู่ 9 ถนนรามโกมุท ต าบลยามู  
  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ท่านฝึกการเล่นดนตรีโดยวิธีจดจ าจากนักดนตรีรุ่นพ่ี
  ตั้งแต่เด็กๆ เครื่องดนตรีเป็นพิเศษ คือ การสีไวโอลิน นอกจากนั้นท่านยังเล่น แมน
  โดลิน ร ามะนาเล็ก ร ามะนาใหญ่ มาราคัส (ลูกแซ็ก) และฆ้อง รวมถึงแอคคอเดียน 
  ได้ดีอีกด้วยเช่นกัน 
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   เพลงรองเง็งที่ไพเราะเป็นที่ถูกใจของคนดูอย่างยิ่ง ต้องเป็นเพลงรองเง็งจาก
  วง "เด็นดังอัสลี” ที่มีแวกาเดร์ แวเด็ง เป็นเจ้าของวง ลูกวงของขาเดร์ แวเด็ง มี 
  หลายคน อาทิ “เช็ง อาบู” เล่นแมนโดลิน “สะแปอิง ตาเยะ” ตีฆ้อง “แวสะมะแอ 
  แวดาโอ๊ะ” ตีกลอง “มะยูโซะ เจ๊ะโน” ตีกลองเล็ก “สะมาแอ มามะ” เล่นมาราคัส 
  นายขาเดร์ แวเด็ง มีชื่อเสียงจากการเล่นดนตรีส าหรับเต้นรองเง็งที่มี 14 เพลง คือ 
  เพลงลาฆูดูวอ เพลงเลนัง เพลงปูโจ๊ะปีซัง เพลงเมาะอินังลามา เพลงจินตาซายัง 
  เพลงเมาะอินังยาวอ เพลงอาเนาะดีดิ๊ เพลงบุหงาร าไป เพลงมาสแมเราะห์ เพลง
  ซัมเป็ง เพลงโยเก็ตรองเง็ง เพลงมาริซ เพลงปุราค าเปา และเพลงแกแนะอูแด ท่าน
  ภูมิใจเป็นอันมากที่มีโอกาสได้บรรเลงดนตรีรองเง็งถวายพระบาทสมเด็จพระ 
  เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังเคยพาลูกวงไปบรรเลงที่ประเทศ
  มาเลเซียมาแล้ว ซึ่งทางมาเลเซียเคยเสนอให้สอนไวโอลินที่รัฐยะโฮร์ เมื่อ พ.ศ.  
  2512 โดยให้เงินเดือนสูง แต่ท่านพอใจจะอยู่ที่เมืองไทยมากกว่า ซึ่งการแสดงที่ 
  เมืองไทยตามงานพิธีต่างๆ ทางภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืองานเข้าสุหนัต 
  รวมทั้งงานเลี้ยงทั่วไปไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินค่าจ้าง อย่างดีก็ได้กินข้าวในงานเลี้ยง
  นั้น นานๆ ครั้งจึงจะมีเจ้าภาพบางคนเอาเงินใส่ซองให้บ้าง ขาเดร์ แวเด็ง บอกว่า
  ท่านชอบเล่น เมื่อมีคนมาเชิญไปเล่นท่านมักจะไปเสมอ ตอนหลังเมื่อตั้งเป็นวงดนตรี
  หลังจากได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วจึงได้ค่าตอบแทนจากการแสดงบ้าง และยังมี 
  เงินเดือนในฐานะศิลปินแห่งชาติด้วย 
   ก่อนได้เป็นศิลปินแห่งชาติ ขาเดร์ แวเด็ง เคยได้รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
  “ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจ าปี 2535” และปีเดียวกันนี้ ได้รับ
  รางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากล”  
  (ไวโอลิน) จากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รางวัลเกียรติยศสูงสุดที่
  เป็นความภาคภูมิใจของนาย ขาเดร์ แวเด็ง คือ การได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปิน 
  แห่งชาติ ประจ าปี 2536 สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างชื่อเสียง
  แก่จังหวัดปัตตานีที่เป็นถิ่นก าเนิดของ ขาเดร์ แวเด็ง ด้วย31 
 

                                           
31  
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ภาพที่ 75 ขาเดร์ แวเด็ง 
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/282228 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
  

 2.3.6 วัฒนธรรมปัตตานีสาขาศิลปะ 
  2.3.6.1 ภาษามลายูปัตตานี 
   ภาษามลายูถิ่นปัตตานี หมายถึงภาษามลายูที่ประชาชนใช้พูดกันในสาม
  จากภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และในอ าเภอจะ
  นะ อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็น
  ภาษาของท้องถิ่นท่ีประชาชนใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน 
   แวมายิ ปารามล วรวิทย์ บารู และ จรูญ ตันสูงเนิน (2540) ได้ศึกษาภาษา
  มลายูถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยพบว่า มีภาษามลายูถิ่นที่ใช้กันอยู่หลายถิ่น เช่น 
  ภาษามลายูถิ่นสตูล ภาษามลายูถิ่นนครศรีธรรมราช และภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
  ภาษามลายูถิ่นที่มีผู้พูดมากที่สุดและแพร่หลายที่สุดคือภาษามลายูถิ่นปัตตานี  
  นอกจากนี้ในทางภาษาศาสตร์อาจจะถือได้ว่าภาษามลายูถิ่นที่ใช้พูดกันในชุมชนชาน
  เมืองกรุงเทพมหานครอัน ได้แก่ บ้านคลองหนึ่งแก้วนิมิตร บ้านสวนพริกไทย และ
  บ้านบางโพ จังหวัดปทุมธานี และบ้านท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี เป็นภาษาถิ่นย่อยของ
  ภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
   มีการเรียกภาษามลายูถิ่นปัตตานีอย่างผิดๆ ว่า ภาษายาวี ภาษาอิสลาม อัน
  ที่จริง “ยาวี” ไม่ใช่ชื่อภาษาแต่หมายถึงอักษรอาหรับที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการ
  เขียนค าภาษามลายูส่วน “อิสลาม” เป็นชื่อศาสนามิใช่ภาษา 
   ตระกูลภาษามลายูภาษามลายูถิ่นปัตตานีจัดเป็นภาษาถิ่นของภาษามลายู 
  ส่วนภาษามลายูเป็นภาษาหนึ่งที่จัดอยู่ในแขนงภาษาหมู่เกาะมลายูตะวันออก  
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  (Eastern Nusantara) ซึ่งอยู่ในสาขาภาษาหมู่เกาะมลายู สาขาหมู่เกาะมลายูเป็น
  สาขาหนึ่งในตระกูลภาษาออสโตรเนเซียนหรือ มาลาโยโปลิเนเซียน 
   ภาษามลายูถิ่นในแหลมมลายูแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มซึ่งแผ่ขยาย
  จากปัตตานี และกลุ่มซึ่งแผ่ขยายจากรัฐยะโฮร์ ภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีความ 
  คล้ายคลึงกับภาษามลายูถิ่นลันตันมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง ค าและโครงสร้าง 
  ประโยค ชาวกลันตันกับชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) 
  สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้เกือบทั้งหมด แต่ในระยะหลังๆ ภาษามลายูถิ่นปัตตานียืม
  ค าในภาษาไทยไปใช้มากข้ึนจึงท าให้ความแตกต่างในเรื่องของค ามีมากข้ึน 
  ส าเนียงต่างๆ ของภาษามลายูถิ่นปัตตานี 
   ภาษามลายูถิ่นที่ใช้พูดกันในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใช่ว่าจะ
  เหมือนกันทุกประการโดยไม่มีข้อผิดเพ้ียน แต่ข้อแตกต่างดังกล่าวนับว่าน้อยมาก
  โดยทั่วไปจึงถือว่าภาษามลายูถิ่นที่ใช้พูดกันในจังหวัดยะลา และนราธิวาส เป็นภาษา
  มลายูถิ่นปัตตานี 
   ภาษามลายูถิ่นปัตตานีแบ่งได้เป็น 2 ส าเนียงหลัก ได้แก่ ส าเนียงอูลู (หรือ 
  ดาฤะ) และส าเนียงอีเล ค าว่า “อูลู” หมายถึงต้นน้ า นอกจากนี้ยังถูกน าไปใช้ในการ
  บอกทิศซึ่งหมายถึงทิศใต้ ค า “อีเล” หมายถึงปลายน้ าและยังถูกน าไปใช้ในการบอก
  ทิศซึ่งหมายถึงทิศเหนือ ส่วนค า “ดาฤะ” หมายถึงภาคพ้ืนดิน ดังนั้นโดยความหมาย
  ค าส าเนียงอูลหรือส าเนียงดาฤะ หมายถึงส าเนียงภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่ใช้พูดกัน
  บริเวณต้นน้ าซึ่งหมายถึงเขตเชิงเขา หรือในส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปทางต้นน้ า ส่วน 
  ส าเนียงอีเลหมายถึงส าเนียง ภาษามลายูถิ่นปัตตานีที่ใช้พูดกันในพ้ืนที่บริเวณปลาย
  น้ าและริมทะเล 
   มีข้อสังเกตในการพิจารณาว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานีนั้นเป็นส าเนียงอูลู หรือ 
  อีเล ดังนี้ 
    1) ความเป็นธนิตหรือการพ่นลมของเสียงพยัญชนะ 
   เสียงพยัญชนะที่เป็นธนิตมีใช้ในส าเนียงอูลูมากกว่าส าเนียงอีเล ส าเนียงอีเล 
   มีการใช้พยัญชนะธนิตในค ายืมไม่มากนัก เช่น เซาะ - ไฟฟ้าลัดวงจร (ยืม
   จากภาษาอังกฤษ) พะ - พรรค (ยืมจากภาษาไทย) เป็นต้น ส่วนส าเนียงอูล 
   เสียงพยัญชนะธนิตยังเกิด ในค ามลายูแท้ๆ ได้ด้วย โดยเกิดจากการย่อค า 
   (มักเป็นค าสองพยางค์) ซึ่งพยัญชนะต้น ของพยางค์ที่สองเป็นเสียง /h/ 
   โดยการท าเสียงพยัญชะต้นให้เป็นธนิต และตัดเสียงสระของพยางค์แรก
   ออกไป เช่น 
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   ภาษามลายูมาตรฐาน  อีเล  อูลู   ความหมาย 
   Pohon (โปฮน)   (ปอฮง)  (พง)   ต้นไม้  
   Pahat (ปาฮัต)   (ปาฮะ)   (พะ)  สิ่ว  
    2) เสียงพยัญชนะต้น [h] ฮ หรือ [?] อ 
   เมื่อเปรียบเทียบกับภาษามลายูมาตรฐาน ส าเนียงอีเลมีแนวโน้มที่จะแทน
   เสียง พยัญชนะต้น ฮ ด้วย E ในขณะที่ส าเนียงอูลูยังคงใช้เสียง ฮ เช่น 
   ภาษามลายูมาตรฐาน อีเล  อูลู  ความหมาย 
   Hidung (ฮีดง)   อีดง ฮีดง  จมูก  
   Hijau (ฮิเฌา)  อีณา ฮีณา  เขียว  
   Ayam (อายัม)  อาแย ฮาแย  ไก ่
    3) เสียงสระประสม 
   เสียงสระประสม ao และ ae ในส าเนียงอีเลจะเป็น 0 และ e ในส าเนียงอูลู 
    เช่น  
   ภาษามลายูมาตรฐาน อีเล   อูลู  
   Pauh (ปา - ฮุฮ)   Paoh (ปา - โอะฮ)  Poh (โปะฮ)   
   Kain (กา - อิน)   Kaen (กะ เอ็ง)   Ken (เก็ง)  
    4) เสียงสระประสม - ai ท้ายพยางค์เปิดในภาษามลายูมาตรฐาน
   จะกลายเป - a ในส าเนียงอีเล และเป็นอธิ์ ในส าเนียงอูลู เช่น 
   ภาษามลายูมาตรฐาน  อีเล   อูลู  
    samai (เซอไม)   Sima (ซื้อมา)   Sim E (ซื้อแม) 
    Sunai (ซูไง)   Suna (ซูงา)   Sun E (ซูแง) 
     
 
 
  ลักษณะโดยทั่วไปของภาษามลายูถิ่นปัตตานี  
   ภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีลักษณะโดยทั่วไป ดังนี้ 
    1) ค าพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นค า 2 พยางค์ เช่นเดียวกับค าพ้ืนฐาน
   ของภาษาอ่ืนๆ ในตระกูลภาษาออสโตรเนเชียน ตัวอย่างเช่น นาซิ - ข้าว 
   มาแก - กิน ดูวิ - เงิน เป็นต้น 
    2) ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ และการ
   เน้นเสียง หนัก - เบา (stress) ก็ไม่ใช่ลักษณะส าคัญของภาษานี้ ดังนั้นการ
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   ออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์ใดของค าก็ตาม ไม่ท าให้ความหมายของค านั้นๆ 
   เปลี่ยนแปลง เช่น มาแซ - เปรี้ยว, ถ้าจะออกเสียงเป็นมาแซ หรือ มา แซ ก็
   ยังคงความหมายเดิม 
    3) ภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีพยัญชนะเสียงยาวหรือการยืดเสียง
   พยัญชนะต้นของค า ซึ่งเป็นลักษณะที่ท าให้ความหมายของค าเปลี่ยนแปลง
   ได้ นับเป็นลักษณะพิเศษของภาษาถิ่นนี้ ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการลดรูปค า
   ให้เหลือจ านวนพยางค์น้อยลง ส่วนใหญ่จะเป็นการลดหน่วยเติมหน้าค า 
   (อุปสรรค) ตัวอย่างเช่น 
    ตือลอ – ไข ่   ตคือลอ - วางไข่  
    บูงอ - ดอกไม้   บบูงอ - ออกดอก  
    กาแล – ปากกา   กกาแล - ท่าเรือ 
    4) การเปลี่ยนระดับเสียงในระดับประโยค ท าให้ความหมายของ
   ประโยคเปลี่ยนแปลงได้ ระดับเสียงท้ายประโยคในภาษามลายูถิ่นปัตตานีมี
   ผลต่อหน้าที่ประโยคนั้นๆ เช่น 
    ฆี ตตานิง - ไปปัตตานี (บอกเล่า)  
    ฆี ตตานึง - ไปปัตตานีหรือ? (ประโยคค าถาม)  
    ฆี ตตานัง ไปปัตตานีหรือ? (ถามย้ าเพื่อความแน่ใจ แฝงความ 
   ประหลาดใจ) 
    ฆี ตตานึง - ไปปัตตานีกันไหม? (ชักชวน) 
    5) ความสั้น - ยาว ของเสียงสระในภาษามลายูถิ่นปัตตานีไม่ท าให้
   ความหมายเปลี่ยนแปลง โดยปกติเสียงสระในพยางค์เปิดจะยาวกว่าเสียง
   สระในพยางค์ปิดเพียงเล็กน้อย ยกเว้นเสียงสระ - อ ซึ่งจะออกเสียงสั้นกว่า
   เสียงสระอ่ืนในพยางค์เปิด 
    6) ในทางสัทศาสตร์ถือว่าภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีเสียงพยัญชนะที่
   เกิดต าแหน่งท้ายค าเพียง ๓ เสียงเท่านั้น ได้แก่ เสียงปรากฏในค าที่ลงท้าย
   ด้วยเสียงสระเสียงสั้นในภาษาไทย เช่น 
    มีนุง   ดื่ม  
    ฮาบิฮ   หมด  
    อาเนาะ   ลูก 
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    7) ภาษามลายูถิ่นปัตตานียืมค าจากภาษาอ่ืนมาใช้มากมาย สี่ภาษา
   หลักที่เป็นแหล่งค ายืมของภาษามลายูถิ่น ได้แก่ สันสกฤต อาหรับ อังกฤษ 
   และไทย ดังตัวอย่างค ายืมต่อไปนี้  
   ค ายืมภาษาสันสกฤต เช่น   
    นาฆอ  พญานาค  
    ราฌอ  รายา ราชา 
    แดวอ   เทวดา 
   ค ายืมภาษาอาหรับ เช่น   
    กาแล  ท่าเรือ  
    ฤา-เอะ   หายสาบสูญ 
    ซื้อคือเกาะฮ  ให้ทาน  
   ค ายืมภาษาอังกฤษ เช่น   
    โบะ  สมุด  
    ซซีกา   รถจักรยาน  
    ชื่อตเกง  ถุงเท้า  
    แลเข็ง  ใบอนุญาตขับขี่  
   ค ายืมภาษาไทย เช่น  
    มะงา  มักง่าย 
    โทราทะ  โทรทัศน์  
    เราะ  รอบ 
    กือมือแน ก านัน 
  
  บทบาทของภาษามลายูถิ่นปัตตานี  
   ภาษามลายูถิ่นปัตตานี นับเป็นสมบัติอันล้ าค่าของชาวไทยในสามจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ภาษามลายูถิ่นปัตตานียังคงท าหน้าที่เป็นหลักเช่นเดียวกับภาษา
  อ่ืนๆ คือเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการ 
  เป็นต้น 
   ภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาที่ใช้พูดคุยสนทนาในชีวิตประจ าวันและใช้
  กันอย่างแพร่หลายในระหว่างชาวไทยมุสลิมด้วยกัน แม้แต่ข้าราชการ พนักงาน 
  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต่างก็จะใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานีในการพูดคุยกับ
  ชาวไทยมุสลิมด้วยกัน ปัจจุบันทางราชการสนับสนุนให้ข้าราชการสามารถพูดภาษา
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  มลายูได้เพ่ือใช้ในการสื่อสาร ขณะเดียวกันก็มีการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ที่ใช้ภาษา
  มลายูในชีวิตประจ าวันด้วยเช่นกัน32 
 
  2.3.6.2 รองเง็ง  
    ร็องเง็ง มีวิวัฒนาการมาจากการเต้นร าพ้ืนเมืองของชาวสเปนหรือ
   โปรตุเกสซึ่งน ามาแสดงในแหลมมลายูเมื่อคราวที่ได้มาติดต่อท าการค้า 
   จากนั้นชาวมลายูพ้ืนเมืองได้ ดัดแปลงเป็นการแสดงที่เรียกว่า “ร็องเง็ง” 
   ส าหรับในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเต้นร็องเง็งมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่
   สมัยก่อนการยกเลิกการปกครอง 7 หัวเมือง โดยที่นิยมเต้นกันเฉพาะในวัง
   ของเจ้าเมือง ฝ่ายชายที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานรื่นเริงในวังจับคู่เต้นกับฝ่าย
   หญิงซึ่งมีหน้าที่เต้นร็องเง็งที่เป็นบริวารในวัง หลังจากนั้นร็องเง็งได้ 
   แพร่หลายไปสู่ชาวบ้านโดยที่ใช้เป็นรายการสลับฉากของมะโย่งซึ่งมุ่งแต่
   ความสนุกสนานและหาเงินรายได้เป็นส าคัญไม่รักษาแบบฉบับที่สวยงาม 
   ซ้ ายังเอาจังหวะเต้นร าอ่ืนๆ เช่น รุมบ้า แซมบ้า ฯลฯ เข้าไปปะปนด้วย ท า
   ให้คนที่เคยเต้นร็องเง็งมาแต่เดิมมองเห็นว่า ร็องเง็งได้เปลี่ยนไปในทางที่ไม่
   ดีจึงพากันเสื่อมความนิยมไปชั่วระยะหนึ่ง 
    ใน พ.ศ. 2494 ได้มีการรื้อฟ้ืนรองเง็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยท่าน
   ขุนจารุวิเศษศึกษากร ศึกษาธิการอ าเภอเมืองปัตตานีท่านได้น าเพลงร็องเร็ง
   ดั้งเดิม 2 เพลง คือ ลากูดูวอ และเมาะอีนังชวามาปรับปรุงท่าเต้นขึ้นจาก 
   รองเง็งของเดิมเพ่ือแสดงในงานปิดอบรมศึกษาภาคฤดูร้อนของคณะครู
   จังหวัดปัตตานี ปรากฏว่าร็องเง็งกลายเป็นที่แปลกใหม่และได้รับความ 
   สนใจจากคนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง 
    ต่อมาสมาคมของชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีซึ่งติดต่อไปมาหาสู่
   ระหว่างปัตตานี กลันตัน มาเลเซียอยู่เสมอได้น าเอาเพลงจินตาซายัง ปูโต๊ะ
   ปีชัง เลนัง ฯลฯ เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ท าให้เพลงร็องเง็งมีเพ่ิมมาก
   ขึ้น ประกอบกับมีผู้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติ และประดิษฐ์ดัดแปลงท่าเต้นขึ้น
   ใหม่ เช่น จากท่าเดินของหนังตะลุงและท่าร าของไทย ท าให้เพลงร็องเร็งมี
   เพ่ิมมากข้ึนซึ่งรวบรวมได้ถึง 13 เพลง 
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    องค์ประกอบของการแสดงร็องเง็ง ผู้เต้นร็องเร็ง ประกอบด้วยผู้
   เต้นชาย – หญิง เป็นคู่กัน จ านวนคู่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ 
   แต่ที่นิยมเต้นกันไม่ต่ํากว่า 5 คู่ ชาย – หญิงฝ่ายละ 5 คน เข้าแถวแยกกัน
   เป็นแถวตอน ชายหนึ่งแถวหญิงหนึ่งแถว ยืนห่างกันพอสมควรเพ่ือความ
   งามของการแสดงหมู่ ผู้แสดงควรมีความสูงไล่เลี่ยกัน ฝ่ายชายควรมีความ
   สูงกว่าฝ่ายหญิงเล็กน้อยและทั้งสองฝ่ายควรมีรูปร่างหน้าตาสง่างาม สม
   ส่วน ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป บุคลิกดี จังหวะเพลงและลีลาในการเต้น
   งดงาม 
    ท่าเต้น เมื่อดนตรีขึ้นเพลงทุกเพลง ชาย – หญิงจะโค้งและเมื่อจบ
   เพลงก็จะโค้งอีกครั้งหนึ่ง ลีลาเต้นจะเคลื่อนไหวทั้งข้อมือ เท้า และล าตัว
   อย่างนิ่มนวล เพลงร้องเง็งทั้งหมดแต่ละเพลงประจ าไม่ปะปนกัน ผู้แสดง
   จะต้องจ าให้ได้และฟังเพลงให้ออกว่าเพลงไหนใช้ท่าเต้นอย่างไร นอกจากนี้
   จุดเด่นของการเต้น ได้แก่ การเต้นเปลี่ยนจังหวะ ช้า – เร็ว ของเพลง 
   ประกอบการเต้นลีลาการเต้นก็จะเปลี่ยนไปด้วย บางเพลงมีลีลายั่วเย้า 
   อารมณ์และท่าเต้นของชายหญิงจะหลบหลีกล่อหลอกเล่นหูเล่นตากัน 
   ตลอดเพลง บางเพลงก็เต้นอยู่กับที่หรือมีการหมุนตัวสลับกันบ้าง บางเพลง
   ฝ่ายชายนั่งลงตบมือท าจังหวะให้ฝ่ายหญิงใช้ลีลานาดแขน ความงามอีก
   ประการหนึ่งของการเต้นร็องเง็งก็คือ ความพร้อมเพรียงในการเต้น และ
   การก้าวหน้าถอยหลังของท่าเต้นแต่ละท่าตามจังหวะ 
    การแต่งกาย ตามแบบเดิมฝ่ายชายที่ได้รับเชิญไปในงานจะแต่ง
   กายตามแบบพื้นเมือง คือนุ่งกางเกง (ซลวา) ยาวกรอมเท้า สวมเสื้อคอกลม
   แขนยาวผ่าครึ่งอก (ตือโละบลางอ) สีเดียวกับกางเกงแล้วนุ่งผ้าทับข้างนอก 
   (ซลีแน) ยาวเหนือเข่าเล็กน้อย สวมหมวกสีด า (ซอเกาะ) ผ้าที่นั่งทับข้าง
   นอกจะแสดงฐานะของเจ้าของ คนมีเงินจะนุ่งไหมยกดิ้นเงินดิ้นทองจากรัฐ 
   กลันตัน หรือผ้าไหมไทยอย่างดีลายโตๆ รองลงมาเป็นผ้าฝ้ายคุณภาพดี 
   ราคาแพงหน่อยจนถึงผ้าโสร่ง ปาเต๊ะธรรมดา ส่วนหญิงที่มีหน้าที่เป็นคู่เต้น
   มักจะแต่งเป็นชุดทั้งโสร่งและเสื้อเป็นดอกสีเดียวกัน มักเป็นสีสดๆ แบบเสื้อ
   เป็นเสื้อบานงแขนยาวผ่าอกตลอดหรือเสื้อคอชวาแขนสามส่วนนุ่งผ้ากรอม
   เท้า มีผ้าคลุมไหล่ปักดิ้นหรือลูกไม้ตามฐานะ 
    ปัจจุบันการแต่งกายในการเต้นร็องเง็งนิยมใช้ผ้าสอดดิ้นทองแพรว
   พราวตัดเป็นเสื้อกางเกงและหมวกของฝ่ายชาย ทั้งตัดเป็นเสื้อผ้านุ่งของ
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   ฝ่ายหญิงเหมือนกันเป็นคณะหรือคู่ละสีตามความเห็นงามของผู้จัดแสดง ส่
   วนรองเท้าสวมรองเท้าตามสมัยนิยมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
    เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ได้แก่ ไวโอลิน  
   ร ามะนา และ ฆ้อง ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย มีเสียง 
   แหลม ใส อ่อนหวาน สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้เป็นอย่างดีทั้งอารมณ์
   สนุกสนานและเศร้าสร้อย ไวโอลินจะเป็นตัวหลักของการบรรเลง 
   ท่วงท านองเพลง ปัจจุบันบางคณะเพ่ิมแมนดูรินหรือกีต้าร์เข้าไปผสม  
   เพ่ือให้จังหวะไพเราะชวนฟังยิ่งขึ้น 
    ร ามะนาหรือบานารูปร่างเป็นกลองแบนๆ ขึงด้วยหนังเพียงหน้า
   เดียวเป็นเครื่องประกอบจังหวะในเพลงร็องเง็ง ปัจจุบันบางคณะเพ่ิมกลอง
   แขกเข้าไปประกอบเพื่อให้จังหวะกระชับและชัดเจนขึ้น 
   ฆ้องเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของชาวตะวันออก ท าด้วยสัมฤทธิ์มีหลายชนิด
   หลายขนาด ฆ้องที่ใช้เป็นฆ้องเดี่ยวเจาะรูร้อยเชือกตรงขอบส าหรับแขวน
   หรือถือ ปลายไม้ตีหุ้มด้วยหนังอ่อนๆ เสียงของฆ้องดังกังวานกระหึ่ม ผู้เต้น
   จะยึดเสียงฆ้องเป็นหลักในการก้าวเท้าแตะเท้าหรือเล่นเท้าตามลีลาท่าเต้น
   ของเพลง 
    เพลงและเนื้อร้องเพลงร็องเง็ง เพลงที่ใช้มีอยู่ 13 เพลง คือ ลากูดู
   วอ จีนตาซายัง เมาะอีนังลามา อาเนาดิดิ๊ จินดังซายัง บุหงาร าไปหรือรุม
   บ้าร็องเง็ง มาสแมระห์ จินโยดีวักตูมาลีมฮารี เลนัง ปูโจ๊ะปีซัง เมาะอินังบา
   รู เมาะอินังแลเงาะ และเมาะอินังชวา แต่ปัจจุบันนี้ที่ปรากฏว่ายังมีการเต้น
   อยู่เพียง 8 เพลง คือ ลากูดูวอ เลนัง ปูโจ๊ะปีซึ่ง เมาะอินังชวา จินตาซายัง 
   เมาอีนังลามา อาเนาะดิดิ๊ บุหงาร าไปหรือรุมบ้ารองเง็ง ในการจัดการแสดง 
   ผู้จัดนิยมจัดแสดงเพียงครั้งละ 3-5 เพลง โดยเลือกจาก 8 เพลงดังกล่าว 
    สถานที่และโอกาสที่แสดง แต่เดิมร็องเร็งในประเทศไทยนั้นมีเล่น
   กันเฉพาะในบรรดาผู้สูงศักดิ์ เช่น ในวังของพระยาพิพิธเสนามาตย์ในโอกาส
   รื่นเริงสนุกสนานโดยเจ้าภาพจัดเตรียมผู้เต้นฝ่ายหญิงไว้เป็นคู่เต้นของแขก
   รับเชิญมาในงาน เช่น งานเลี้ยง หรืองานพิธีการต่างๆ ดังนั้นผู้เต้นจึงมีเป็น
   จ านวนมาก สถานที่เต้นจึงต้องเป็นห้องโถงที่มีขนาดกว้างพอสมควรจุคู่เต้น
   ได้จ านวนมาก33 
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ภาพที่ 76 รองเง็ง 
ที่มา: https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar-

saedng/rxngngeng (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.6.3 มะโย่ง  
    มะโย่งเป็นการแสดงเพ่ือเฉลิมฉลองหรือเพ่ือความรื่นเริง ก าเนิด
   ของมะโย่งมีผู้สันนิษฐานแตกต่างกันไปหลายกระแส ดังนี้ 
     1) มะโย่งเป็นการแสดงที่เกิดจากในวังของเมืองปัตตานี
    เป็นครั้งแรก เมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว จากนั้นแพร่หลายไป  
    ทางกลันตัน 
     2) พิจารณาจากรูปศัพท์ ซึ่งกล่าวว่าค าว่า “มะโย่ง” มา
    จากค า “มัคฮียัง” (MAKHIANG) แปลว่าเจ้าแม่โพสพ เนื่องจากพิธี
    ท าขวัญข้าวในนาของชาวมุสลิมในสมัยโบราณนั้น จะมีหมอผู้ท า
    พิธีทรงวิญญาณเจ้าแม่โพสพเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญที่เจ้า
    แม่โพสพมีเมตตาประทานน้ านมมาให้เป็นเมล็ดข้าวเพ่ือเป็น 
    โภชนาหารของมนุษย์ ตลอดทั้งเพ่ือขอความสมบูรณ์พูนสุข ความ
    สวัสดิมงคลให้บังเกิดแก่ชาวบ้านทั้งหลาย ในพิธีจะมีการร้องร า
    บวงสรวงด้วย ซึ่งในภายหลังได้วิวัฒนาการมาเป็นละครที่เรียกกัน
    ว่า “มะโย่ง” 
     3) มะโย่งเป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลมาจากชวาตั้งแต่
    ครั้งโบราณ แล้วเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิมใน 
    บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้อธิบายเพ่ิมเติมโดยกล่าวถึง
    ที่มาของค า “มะโย่ง” ว่าค าว่า มะ หรือเมาะ แปลว่า แม่ ส่วนโย่ง

https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar-saedng/rxngngeng
https://sites.google.com/site/looknampattalung/phumipayya-ni-dan-silpkar-saedng/rxngngeng
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    หรือโยง เป็นพระนามของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งแห่งชวา จึงชวนให้
    สันนิษฐานต่อไปได้ว่าเหตุที่เรียกละครประเภทนี้ว่า มะโย่ง หรือ
    เมาะโย่ง อาจเนื่องมาจากเป็นละครที่เจ้าหญิงแห่งชวาทรงคิดขึ้น
    เป็นครั้งแรก และ / หรือเพราะเหตุที่ใช้หญิงแสดงเป็นตัวพระ จึง
    เรียกกันโดยใช้ค าว่า มะ หรือ เมาะน าหน้า 
 
    เครื่องดนตรีนิยมใช้กันอยู่ 3 ชนิด คือ รือบะ จ านวน 1 - 2 คน 
   กลองแขก 2 หน้า จ านวน 2 ใบ และฆ้องใหญ่เสียงทุ้มแหลมอย่างละใบ มะ
   โย่งบางคณะยังมีเครื่องดนตรีอีก 2 ชิ้น คือ กอเลาะ กรับ จ านวน 1 คู่  
   และจือแระ จ านวน 3 - 4 อัน (จือแระท าด้วยไม้ไผ่ยาวประมาณ 16 – 18
   นิ้ว ใช้ดี) 
    ผู้แสดงมะโย่งคณะหนึ่งๆ มีคนประมาณ 20 - 30 คน เป็นลูกคู่
   เล่นดนตรี 5 – 7 คน นอกนั้นเป็นผู้แสดงและเป็นผู้ช่วยผู้แสดงบ้าง 
   ผู้แสดงหรือตัวละครส าคัญมี 4 ตัว คือ 
     1) ปะโย่ง หรือเปาะโย่ง แสดงเป็นพระเอก มีฐานะเป็น
    กษัตริย์หรือเจ้าชาย ตัวปะโย่งจะใช้ผู้หญิงร่างแบบบางหน้าตา 
    สะสวยมีเสน่ห์ขั บกล่อมเก่ง น้ าเสียงดี เป็นผู้แสดง 
     2) มะโย่งหรือเมาะโย่ง แสดงเป็นนางเอก มีฐานะเป็นเจ้า
    หญิงหรือสาวชาวบ้านธรรมดาตามแต่เนื้อเรื่อง ใช้ผู้หญิงร่างแบบ
    บางหน้าตาดีเป็นผู้แสดง 
     3) ป๋อรันมูดอ แสดงเป็นตัวตลกตัวที่ 1 มีฐานะเป็นเสนา
    คนสนิทหรือคนใช้ใกล้ชิดของปะโย่ง ใช้ผู้ชายหน้าตาท่าทางน่า
    ขบขันชวนหัวเป็นผู้แสดง ปีอรันมูดอจะพูดจาตลกคะนองสองแง่
    สองมุม ฉลาดทันคน กล้าหาญ แต่บางครั้งโง่ทึบและขลาดกลัวตา
    ขาว 
     4) ปีอรันดูวอ แสดงเป็นตัวตลกตัวที่ 2 มีฐานะเป็นเสนา
    คนสนิทตัวรองของ เปาะโย่ง เป็นเพ่ือนสนิทของปีอรันมูดอจะเป็น
    ตัวที่คอยสนับสนุนให้ชื่อรันมูดอสามารถตลกจี้เส้นได้มากข้ึน 
 
    โรงหรือเวทีแสดง ปัจจุบันโรงมะโย่งปลูกเป็นเพิงหมาแหงน ยกพ้ืน
   สูงประมาณ 1 เมตร กว้าง 5 - 6เมตร ยาว 8 - 10 เมตร จากท้ายโรง 
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   ประมาณ 1 - 2 เมตร จะกั้นฝา 3 ด้าน คือ ด้านท้ายกับด้านข้างทั้งสอง 
   ด้านหน้าใช้ฉากปิดกั้นให้มีช่องออกหน้าโรงได้ เนื้อที่ด้านท้ายโรงใช้เป็นที่
   แต่งกาย เก็บของและพักผ่อนนอนหลับ ด้านหน้าโรงเปิดโล่ง ทั้ง 3 ด้าน 
   จากพ้ืนถึงหลังคาด้านหน้าสูงประมาณ 3.5เมตร ชายหลังด้านหน้านี้จะมี
   ระบายป้ายชื่อคณะอย่างโรงลิเกหรือโนรา ส่วนใต้ถุนโรงใช้เป็นที่พักหลับ
   นอนไปด้วย 
    โอกาสที่แสดง มะโย่งจะแสดงในงานเฉลิมฉลองงานเทศกาลหรือ
   งานรื่นเริงอ่ืนๆ ตามที่เจ้างานรับไปแสดง ปกติแสดงในเวลากลางคืนโดย
   เริ่มแสดงราว 19.00 นาฬิกา เลิกเวลาประมาณ 01.00 นาฬิกา 
    สมัยเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนนี้ ผู้ชมมะโย่งไม่ต้องเสียค่าผ่านประตู 
   มะโย่งมีวิธีหาเงินเข้าคณะด้วยการให้หนุ่มๆ ที่มาชมเข้าร่วมเต้นร็องเง็งกับ
   สาวๆ ชาวคณะมะโย่ง ผสมไปกับการแสดง 
    เมื่อได้เวลาแสดงลูกคู่ผู้เล่นดนตรีออกมานั่งหน้าโรงแต่ไม่มีการโหม
   โรง จากนั้นปะโย่งจะมานั่งพับเพียบหันหน้าเข้าหาลูกคู่คนที่เล่นรือบะแล้ว
   ปะโย่งจะเริ่มขับบทเป็นการไหว้ครู - ประกาศข่าว เมื่อปะโย่งขับบทจบ
   วรรคหนึ่งลูกคู่จะร้องรับพร้อมกันช้าๆ ในระหว่างที่ลูกคู่ร้องรับอยู่ปะโย่งจะ
   ยกแขนตั้งวงร าไปพลางพอจบบทขับร้องตอนหนึ่งก็จะเปลี่ยนท านองเป็น
    การเริ่มตอนใหม่ ลูกคู่ก็ร้องรับพร้อมกัน และตีเครื่องดนตรีเป็น
   จังหวะเร็วขึ้น หลังจากที่ปะโย่งนั่งขับบทเปลี่ยนท านองสักครู่แล้วปะโย่งก็
   จะค่อยๆ ชันเข่าลุกขึ้นไปพลางขับบทไปพลางลูกคู่ก็ร้องรับไปเรื่อยๆ เมื่อ
   ปะโย่งเดินวนร าร้องไปสักครู่หนึ่งก็จะเริ่มแสดงเรื่องตั้งเมืองตามแบบของ
   การแสดงละครประเภทนี้ 
    การเริ่มแสดงเรื่องไม่มีแบบแผนที่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องที่แสดง 
   แต่ที่จะเป็นแบบแผนเหมือนกันทุกคณะทุกเรื่องที่แสดงก็คือ ในฉากแรก
   ต้องมีปะโย่งแสดงด้วย เช่น อาจเริ่มด้วยปะโย่งขับบทไปตามท้องเรื่องแล้ว
   มะโย่งก็ออกมาขับบทเดินตามหลังปะโย่งเสร็จแล้วก็เจรจากัน หรือพอปะ
   โย่งขับบทตามท้องเรื่องเป็นการบรรยายฉากแรกสักครู่ก็มีหญิงสาวออกมา
   เต้นร็องเง็งให้ปะโย่งชม หนุ่มๆ ผู้ชมก็จับคู่เต้นกับหญิงสาวที่แสดง 
   การแสดงในขั้นตอนต่อมา ปะโย่งร้องร าแล้วจับมัดหวายไม้เรียวขึ้นพร้อม
   กับเจรจา ร้องเรียกปือรันมูดอให้ออกมา ฝ่ายปีอรันมูดอเมื่อได้ยินก็ไม่ 
   ออกมาทันที จะโอ้เอ้เจรจาโต้ตอบกับปะโย่งอยู่หลังเวทีอย่างตลกขบขัน 
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   เมื่อปะโย่งได้พบกับชื่อรันมูดอก็จะเจรจากัน ในระหว่างที่เจรจากันนั้นปะ
   โย่งจะใช้มัดหวายหรือไม้เรียวที่ถืออยู่เฆี่ยนตีปีอรันมูดอไปพลาง ซึ่งปีอ 
   รันมูดอจะแสดงท่าทางตลก เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน ปีอรันมูดอมีความ
   ซื่อสัตย์เคารพนับถือปะโย่งนายของตนมาก 
    หลังจากที่ปะโย่งกับชื่อรันมูดอสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมพัก
   ใหญ่แล้วก็เรียกปือรันดูวอออกมา เมื่อปือรันดูวอออกมาความสนุกสนานก็
   ยิ่งทวีขึ้นเพราะปือรันดูวอเป็นตัวที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน เปิดจังหวะให้
   ชื่อรันมูดอตลกจี้เส้นได้ถึงใจ ต่อจากนั้นจึงแสดงเป็นนิยายตามท้องเรื่อง
   ต่อไปจนเลิกเวลาประมาณ 01.00 นาฬิกา ก่อนที่จะเลิกแสดงในแต่ละคืน
   ประมาณ 1 ชั่วโมง จะเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆ รอคอยด้วยความตื่นเต้น  
   เพราะจะมีหญิงสาวชาวคณะมะโย่งออกมาเต้นร็องเง็งให้หนุ่มๆ จับคู่ เต้น 
   เป็นการหาเงินเข้าคณะอีกครั้งหนึ่ง แต่การเต้นร็องเง็งเก็บเงินท านองนี้ไม่มี
   แล้วในปัจจุบัน34 
 

 
 

ภาพที่ 77 มะโย่ง 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=mDvWR8QZ1Ms 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

  2.3.6.4 ลิเกฮูลู 
   ลิเกฮูลู เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความ
  นิยมมากประเภทหนึ่ง ค าว่า “ลิเก” หรือ “ดิเกร์” เป็นศัพท์เปอร์เซียมีความหมาย 
  2 ประการ คือ 

                                           
34  
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    1) หมายถึงเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้า ปรกติการขับร้องเนื่องใน
   เทศกาลวันก าเนิดพระนาบี ชาวมุสลิมเรียกงานเมาลิดเลยเรียกการสวด
   ดังกล่าวนี้ว่า “ดิเกร์เมาลิด” 
    2) หมายถึงกลอนเพลงโต้ตอบ นิยมเล่นกันเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะ
   เรียกว่า “ลิเกฮูลู” บางท่านเล่าว่าลิเกฮูลูได้รับแบบอย่างมาจากคนพ้ืนเมือง 
   เผ่าซาไก ซึ่งมีการเล่นอย่างหนึ่งเรียกตามภาษามลายูว่า “มะนอฆอออแฆ
   สาแก” แปลเป็นภาษาไทยว่ามโนห์รา คนซาไกกล่าวคือเขาเอาไม้ไผ่มาตัด
   ท่อนสั้นทะลวงปล้องออกให้กลวงหัวกลวงท้ายแล้วเอาเปลือกไม้หรือกาบไม้ 
   เช่น กาบหมากมาหุ้มหรือเสียบติดไว้ข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งเปิดไว้แล้วใช้ไม้
   หรือมืออุดข้างที่หุ้มท าให้เกิดเสียงดัง แล้วร้องร าท าเพลงขับแก้กันตาม 
   ประสาชาวป่า ว่ากันว่ากระบอกไม้ไผ่ที่หุ้มกาบไม้ข้างหนึ่งนั้นได้กลายเป็น
   ร ามะนาและบานอ ที่ใช้กันมาจนทุกวันนี้ 
 
   ผู้รู้บางท่านกล่าวว่าลิเกฮูลูเอาแบบอย่างการเล่นล าตัดของไทยผสมเข้าไป
  ด้วย บางท่านเล่าว่าในสมัยปกครอง 7 หัวเมือง ถ้ามีงานพิธีต่างๆ เช่น เข้าสุหนัต มา
  แกปูโละ เจ้าเมืองต่างๆ มาร่วมพิธีและชมการแสดง เช่น มะโย่ง โนรา และละไป ละ
  ไปนั้นคือการร้องเพลงล าตัดภาษาอาหรับและเรียก “ซีเกร์มัรฮาแบ” การร้องเป็น
  ภาษาอาหรับ ถึงแม้จะไพเราะแต่คนไม่เข้าใจจึงน าเอาเนื้อเพลงภาษาพ้ืนเมืองร้องให้
  เข้ากับจังหวะร ามะนา จึงกลายมาเป็นลิเกฮูลูสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
  วิธีการละเล่น 
   ก่อนการแสดงลิเกฮูลูนั้นจะมีการร้องปันตนอีนังก่อน ตัวอย่างบทปันตน
  อินัง เช่น 
    บูรงตะซ้ือเบะ   บูรงมือลาโตะ  
    ตือรือแบมือแลวอ ตาญงตะตานี  
    มีเตาะตาเบะ  ซื้อลากอดาโตะ  
    ดาตูมือถือรอ   ดารีซีน 
    (นกตะตือเบะ นกมือลาโตะ  
    บินร่อนเหนือแหลมตานี  
    ขอคารวะพระผู้ทรงศรี  
    ภูบดีและโอรสแห่งสถาน) 
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   กล่าวกันว่าเจ้าเมืองตานีสมัยอดีตมักเรียกคณะในตนอินังที่มีชื่อเสียงเข้ามา
  แสดงในวังโดยเฉพาะเนื่องในพิธีเข้าสุหนัตลูกชาย ต่อมาคณะปันตนอินังก็เบลอ ลิเก
  ฮูลู ชาวบ้านมักเรียกการแสดงประเภทนี้แตกต่างกัน เช่น ที่กลันตันเรียก “สกาย” 
  หรือ “บาฆะ” (ลิเกตะวันตก) ปัตตานีเรียก “ลิเกฮูลู” (ลิเกเหนือ) 
   ผู้เล่นลิเกฮูลูหลายท่านกล่าวถึงการฝึกว่า บางคนข้ามฝั่งไปเรียนที่กลันตัน 
  เคยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สมัยโบราณไม่มีการฝึกหัดผู้หญิงเล่นลิเกฮูลู แต่สมัยนี้
  ดาราลิเกฮูลูหลายคนเป็นหญิง เช่น คณะเจ๊ะลีเมาะซึ่งมีลูกคู่เป็นหญิงล้วนและบาง
  คนเป็นดาราโทรทัศน์อันเป็นยอดนิยมของมาเลเซีย 
   การตั้งวงหรือตั้งคณะลิเกฮูลูคล้ายกับการตั้งวงล าตัดหรือเพลง ฉ่อยของภาค
  กลาง คณะหนึ่งๆ มีลูกคู่ประมาณ 10 กว่าคน ผู้ร้องเพลงและขับร้องมีประจ าคณะ
  อย่างน้อยคณะละ 2-3 คน และอาจมีนักร้องภายนอกวงมาสมทบร่วมสนุกอีกก็ได้ 
  กล่า คือคนดูคนใดนึกสนุกอยากร่วมวงก็จะได้รับอนุญาตจากคณะลิเกคล้ายๆ กับ
  การเล่นเพลงบอกภาคใต ้
   การแต่งกาย ผู้แสดงลิเกฮูลูสมัยก่อนแต่งชุดอย่างชาวบ้านทั่วๆ ไปคือ โพก
  หัว สวมเสื้อคอกลม นุ่งโสร่ง บางครั้งเหน็บขวานท านองไว้ข่มขวัญคู่ต่อสู้ ต่อมามี
  การแต่งกายแบบ การเล่นสีละแต่ไม่เหน็บกริชหรือถือกริช อาจเหน็บขวานด้วย 
  เหตุผลดังกล่าวปัจจุบันมักแต่งกายแบบไทยมุสลิมทั่วไปหรือตามแบบสมัยนิยม 
   เวทีแสดงลิเกฮูลูยกสูงไม่เกิน 1 เมตร ดูโล่งๆ คล้ายเวทีมวยแต่ไม่กั้นเชือก
  หรือม่านหรือฉาก ลูกคู่ขึ้นไปนั่งล้อมวงร้องรับและตบมือโยกตัวเข้ากับจังหวะดนตรี 
  ส่วนผู้ร้องหรือผู้โต้กลอนจะลุกข้ึนยืนข้างๆ  
   วงลูกคู่ ถ้ากรณีมีการประชันกันแต่ละคณะจะขึ้นนั่งบนเวทีด้วยกัน แต่ล้อม
  วงแยกกันพอสมควร การแสดงก็ผลัดกันร้องที่ละรอบทั้งรุกทั้งรับเป็นที่ครึกครื้นสบ
  อารมณ์ผู้ชม 
   ดนตรีลิเกฮูลูประกอบด้วย ร ามะนา (รือบานา) อย่างน้อย 2 ใบ ฆ้อง 1 วง 
  และลูกแซ็ก 1-2 คู่ บางคณะอาจมีขลุ่ยเป่าคลอขณะลูกคู่ร้องและดนตรีบรรเลง 
  ดนตรีจะหยุดเมื่อมีการร้องหรือขับ ท านองเดียวกับการร้องล าตัดหรือเพลงฉ่อย 
  ท่วงท านองดนตรีนั้นกล่าวกันว่าสมัยโบราณมีจังหวะช้าเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันมี
  อย่างน้อยๆ จังหวะ คือ สโลว์ แมมโบสโลว์ และจังหวะนาฏศิลป์อินเดีย มีข้อสังเกต
  ว่าเนื้อร้องจังหวะใดก็ต้องใช้ร้องกับจังหวะนั้นๆ จะใช้ร้องต่างจังหวะกันไม่ได้ 
   ขั้นตอนการแสดง ลิเกฮูลูเริ่มแสดงด้วยดนตรีโหมโรงเร้าอารมณ์ผู้ดู  
  สมัยก่อนมีการไหว้ครู เมื่อประชันกันมักจะเป็นคณะที่ต่างหมู่บ้านหรือเจ้าภาพ 
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  จัดการเชิญชวนร่วมแข่งขันบางครั้งต่างฝ่ายต่างมักใช้ก าลังภายใน เช่น อาจมี “บอ
  มอ” หรือผีคอยปัดรังควานคู่ต่อสู้ แต่ปัจจุบันถือเป็นกีฬาสู้กันด้วยศิลปะหรือคารม
  คมคาย บางคราวอาจใช้เวลาโต้ตอบกัน ถึง 10 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก 
   เมื่อลูกคู่โหมโรงเสร็จแล้วจะมีนักร้องออกมาร้องจังหวะต่างๆ บางทีเนื้อร้อง
  กล่าวถึง ความประสงค์ในการเล่น เช่น เจ้าภาพต้องการให้มาแสดงในงานมาแกปู
  โละ35  
 

 
 

ภาพที่ 78 ลิเกฮูลู 
ที่มา: http://lkjadsada.blogspot.com/2015/08/blog-post.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.6.5 วายังกูเละ หรือ หนังตะลุงมลายู  
   วายังกูเละเป็นศิลปะการเล่นเงาที่นิยมกันมาเป็นเวลาช้านานในพื้นที่บริเวณ
  สามจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นศิลปะการแสดงที่
  มีรูปแบบของ ตนเอง ชาวไทยพุทธในพ้ืนที่ดังกล่าวเรียกว่า “หนังตะลุงมลายู หรือ
  วายังกูลิต” ชาวไทยมุสลิมเรียกเป็นภาษามลายูถิ่นว่า “วอแยกูเละ หรือวายังกูเละ” 
  การสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของวายังกูเละ บางท่านเชื่อว่าได้รับแบบอย่างมาจาก
  อินโดนีเซียโดยผ่านทางมลายู (มาเลเซีย) อีกทอดหนึ่ง กล่าวกันว่าหนังชวาเข้าสู่กรุง
  รัตนโกสินทร์ราวปี พ.ศ. 2329 เมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯรับสั่งให้อพยพ 
  ครอบครัวชาวปัตตานีเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณคลองมหานาคและแถบบริเวณ
  หน้าวัดชนะสงคราม ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สุนทรภู่ซึ่ง

                                           
35  



  170 

  เป็นกวีในราชส านักได้ถ่ายทอดภาพพจน์รูปหนังชวาออกมาเป็นอักษรครั้งแรก ดัง
  ปรากฏอยู่ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนท าศพนางวันทองว่า 
   “เหล่าเจ้าพวกแขกแทรกเข้ามา  
   พิศดูหน้าตามันป๋อหลอ  
   รูปร่างโสมมผมหยิกงอ  
   จมูกโด่งโก่งคอเหมือนเปรตยืน” 
   จากบทกลอนข้างต้นนี้ท าให้ทราบว่าหนังชวาได้เข้ามาในประเทศไทยแล้ว 
  และลักษณะของรูปหนังชวามีลักษณะแปลกออกไปคือ มีหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์
  โดยทั่วๆ ไป จะมีรูปร่างน่าเกลียด ผมหยิก จมูกโด่งโค้งงอ คอยาวไม่ได้สัดส่วน  
  เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาจะท ารูปหนังให้เหมือนมนุษย์ไม่ได้นั่นเอง 
  เรื่องที่แสดงนั้นหนังชวานิยมเล่นเรื่องอิเหนา ส่วนของไทยนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ 
  หรือที่เรียกในภาษามลายูถิ่นปัตตานีว่า ฮีกายตศรีรามและฮีกายัตราวณอ (ท้าว 
  ราพณ์) เรื่องราวณอ หรือท้าวราพณ์นิยมเล่นเวลาแก้บนไหว้ครูด้วยนับถือตัวหนัง
  ราวณอเป็นหนังเจ้า เช่นเดียวกับฤาษีของหนังตะลุงไทย ในปัจจุบันเรื่องที่แสดงไม่
  จ ากัดเฉพาะเรื่องอิเหนาหรือรามเกียรติ์เท่านั้น 
   วายังกเละคณะหนึ่งเรียกว่า 1 โรง ประกอบ ด้วยดาลัง (นายหนัง) และ
  วอแย (รูปหนัง) เรื่องท่ีแสดง เครื่องดนตรี ลูกคู่ ฉากและ องค์ประกอบอื่นๆ 
  ดาลัง (นายหนัง) เป็นทั้งคนพากย์และคนเชิดรูป การพากย์จะต้องพากย์ได้หลายๆ 
  เสียงทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนแก่ ยักษ์ตลอดจนตัวเสนา เป็นต้น และยังเป็นผู้ก ากับ
  การบรรเลงของดนตรีประกอบ เป็นผู้บริหารงานทั้งหมดในคณะอีกด้วย 
   วอแย (รูปหนัง) ท าจากหนังวัวหรือหนังควาย โดยเฉพาะหนังลูกวัวหรือ
  หนังลูกควาย เพราะไม่มีไขมันมากนัก เวลาแกะเป็นรูปท าได้ง่ายและท าให้สีติดทน
  นาน วายังกูเละคณะหนึ่งๆ จะมีรูปหนังไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้ รูป
  หนังวายังกูเละแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
    1) รูปหนังที่ได้รับอิทธิพลจากหนังชวา ได้แก่ รูปเทวดา และตัว
   ตลกเวาะโซะ ซึ่งถือว่าเป็นรูปเคารพ ส าหรับตัวตลกเวาะโต๊ะนั้นถือว่าเป็น
   ตัวแทนของเทวดาให้ลงมาอยู่ร่วมกับ มนุษย์คอยดูแลความทุกข์สุขของ 
   มนุษย์จึงถือเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ รูปเหล่านี้ตามความเชื่อทางศาสนาจะท ารูปให้
   เหมือนมนุษย์ไม่ได ้
    2) รูปหนังที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงเรื่องโบราณคือเรื่องศรีรามอ  
   (พระราม) จะมีรูปหนังทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม เช่น รูปศรีรามอ  
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   (พระราม) ลักษมะนอ (พระลักษมณ์) สตีเทวี (นางสีดา) หนุแม (หนุมาน) 
   ฝ่ายอธรรม เช่น มหาราชานอ (ทศกัณฐ์) เป็นต้น รูปที่เขียนขึ้นเหล่านี้มักจะ
   มีมงกุฎยอดแหลมสวมใส่เครื่องทรงครบถ้วนตามแบบฉบับหนังเจ้า 
   เช่นเดียวกับหนังตะลุงไทย 
    3) รูปหนังที่มาจากหนังตะลุงไทยภาคใต้ได้มาจากการหยิบยืมจาก
   หนังตะลุงไทย ได้แก่ รูปเจ้าเมือง มเหสี ฤาษี และตัวตลกไอ้เท่ง เป็นต้น 
    4) รูปหนังละครพื้นบ้านส่วนใหญ่จ าลองมาจากบุคลิกของชาวบ้าน
   มุสลิมไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ทรงผม เครื่องประดับ รองเท้า ทั้งที่เป็นแบบเดิม 
   และประยุกต์ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนการแต่งกายตามสมัยนิยมเช่นในปัจจุบัน
   นี้ ส าหรับรูปตัวตลกซ่ึงถือว่าเป็นตัวชูโรงนั้นนอกจากวายังกูเละจะยืมไอ้เท่ง
   มาจากหนังตะลุงไทยแล้ว ยังมีตัวตลกของตนเอง คือ เวาะโซะ เวาะเยาะ 
   สะอิ และสะมะ ร่วม แสดงด้วยทุกครั้ง 
   เจอรีตอ (เรื่องที่แสดง) เรื่องที่แสดงมี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ เรื่องโบราณ
  ที่จดจ ากันมาคือ เรื่องฮีกายัตศรีรามอมักใช้แสดงแก้บน และเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ จาก
  นิยายไทย อีกประเภทหนึ่งคือนิยายสมัยใหม่ที่นายหนังแต่งขึ้นเองดัดแปลงมาจาก
  นิยายไทยบ้าง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับความรักการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต  
  เรื่องราวเสียดสีสังคมเฉพาะถิ่น เป็นต้น 
   ปางง (โรงหนังและส่วนประกอบของโรงหนัง) โรงหนังวายังกูเละเป็น 
  โรงเรือนเพิงหมาแหงน มีขนาดกว้าง 4 - 5 เมตร ลึก 4 - 5 เมตร เสาหน้าสูง 5  
  เมตร เสา หลังสูง 4 เมตร ส่วนที่ยกพ้ืนสูงประมาณ 2 เมตร มีบันไดขึ้นทางหลังโรง 
  แต่เดิมนิยมมุงหลังคาด้วยจากและกั้นด้วยใบมะพร้าวสาน ปัจจุบันนิยมใช้ผ้าส าหรับ
  ท าเต็นท์มากั้นแทน 
   สวนจอหนังเป็นผ้าขาวกว้างประมาณ 2.5 - 3 เมตร ยาว 4 - 5 เมตร ขอบ
  จอจะเป็น ผ้าสีทึบ เช่น สีน้ําเงินหรือแดง กว้างประมาณ 1 ฟุต ที่ขอบผ้าทึบจะมีหู
  ผูกติดอยู่ช่วงละ 1 ฟุต ส าหรับจึงให้ตึง ในพ้ืนที่ส่วนบนของจอผ้าขาวมักจะเขียนชื่อ
  ของคณะหนังไว้ชัดเจน ที่กรอบจอประดับด้วยผ้าสีต่างๆ 
  ภายในโรงหนังยังมีอุปกรณ์อ่ืนๆ อีก เช่น 
   ปลีตอ (ไฟ) ส าหรับให้แสงสว่างแต่เดิมใช้ตะเกียงน้ํามันไขสัตว์ น้ํามัน 
  มะพร้าว หรือตะเกียงเจ้าพายุ ปัจจุบันใช้หลอดไฟฟ้ากลมขนาด 300 - 500 แรง
  เทียน หลอดไฟจะแขวนจากหลังคาลงมาห้อยอยู่ข้างหน้านายหนังสูงประมาณศีรษะ
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  ของนายหนัง ขณะนั่งตรงหลอดไฟจะมีแผ่นไม้บังมิให้แสงสว่างมาด้านหลัง ส่วน 
  ด้านหลังของแผ่นไม้จะผูกไมโครโฟนติดไว้ 
   เครื่องขยายเสียง แต่เดิมนายหนังจะต้องใช้ปากเปล่าพากย์หนัง นายหนังจึง
  ต้องเป็นคนเสียงดังมาก ต่อมาจึงมีการใช้เครื่องขยายเสียงช่วยผ่อนแรงให้นายหนัง
  ได้มาก 
   บาแตปีแซ (หยวก) หยวกคือล าต้นของกล้วย วายังกูเละมีหยวกไว้เป็น 
  ท่อนๆ เพื่อปักรูปหนัง แต่ละโรงจะมีหยวก 3 ท่อน ท่อนหนึ่งเป็นท่อนยาววางไว้หลัง
  ผ้าจอตรงหน้านายหนังเพ่ือปักรูปเวลาแสดง อีกสองท่อนเป็นท่อนสั้นวางไว้ด้านซ้าย
  และขวาของนายหนัง นายหนังฝึกหัดคอยจัดล าดับรูปและรับส่งรูปในขณะที่แสดง
  อยู่ ตลอดจนจัดรูปเข้าแผงเมื่อแสดงเสร็จแล้ว 
   กากะวอแย (เครื่องดนตรี) เครื่องดนตรีวายังกูเละมี ซูแน (ปี่ชวา) มือดุ 
  (กลอง สองหน้า) มือแน (กลองแขก) มือดอเมาะ (ทับ) บูเวากรือจิง (นิ่งหรือฉาบ
  เล็ก) ฆง (ฆ้องคู่) บูเวาะตง - เตง (โหม่ง) และตือโป๊ะ (ไม้เคาะจังหวะ) ดนตรีที่ใช้
  ประกอบนี้จะบรรเลงตอนโหมโรงและจะบรรเลงสลับไปตลอดการแสดง เว้นตอน
  เจรจาจะหยุดบรรเลง 
   ฉาก ฉากจะเป็นฉากนามธรรมที่ต้องอาศัยการพากย์บอกผู้ชมว่าฉากนี้เป็น
  สถานที่ใด เวลาใด แต่มีรูปหนังบางรูปที่ท าเป็นรูปธรรมขึ้นบ้าง เช่น รูปต้นไม้ใหญ่
  แทนฉากป่า รูปปราสาทแทนเมือง รูปกระท่อมแทนหมู่บ้าน บางครั้งใช้เทคนิคของ
  การเล่นเงาเพ่ือสร้างบรรยากาศในฉาก เช่น หรี่ไฟให้สลัวๆ เป็นฉากกลางคืน หรือ
  การท าให้เงารูปหนังปรากฏบนจอในลักษณะพร่ามัวในบทของภูตผีหรือวิญญาณ 
  ก าหนดส่วนบนของจอส่วนบนหมายถึงสวรรค์ ใช้ส าหรับเวลาตัวละครเหาะเหิน 
  เดินอากาศ เป็นต้น 
   โอกาส เวลา และสถานที่ที่แสดง งานแสดงของวายังกูเละส่วนใหญ่เป็นงาน
  รื่นเริง ซึ่งแต่ละงานจะมีช่วง 2 คืน 3 คืน ถึง 7 คืน บางครั้งก็แสดงเพ่ือแก้บนอาจจะ
  มีเพียงคืนเดียวหรืออาจได้รับการเรียกร้องให้แสดงจนจบเรื่อง บางเรื่องก็ใช้เวลา ถึง 
  3 - 4 คืน 
   การล าดับขั้นตอนในการแสดง จะเริ่มแสดงเวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา มี
  ดนตรีบรรเลงเพลงเป็นการโหมโรงอยู่ระยะหนึ่งเพ่ือเรียกผู้ชม หนังชวาจะใช้รูปกุนุง
  งันออกมาปักไว้กลางจอ หลังจากโหมโรงจะแสดงเบิกโรงโดยให้ฤาษีหรือมหาบิก 
  (มหาภิกขุ) ออกมา ว่าคาถา จากนั้นทศกัณฐ์ออกชมเมือง (หากแสดงเรื่อง 
  รามเกียรติ์) พระราม พระลักษมณ์ออกมาปรึกษาเรื่องบ้านเมืองที่ท้องพระโรง ตัว
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  ตลกออกแล้วด าเนินเรื่องราวต่อไป ถ้าเป็นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ อ่ืนๆ ก็จะให้เจ้าเมือง
  ออกมาปรึกษาหารือกับเหล่าเสนาหรืออ ามาตย์ (ตัวตลก) แล้วด าเนินเรื่องต่อไป 
  เช่นเดียวกัน 
   การเลือกใช้รูปในการแสดง ในการแสดงแต่ละเรื่องถ้าเป็นเรื่องพ้ืนๆ  
  ธรรมดา ทั่วไปจะใช้รูปหนังซ้ าๆ กัน เช่น พระเอก นางเอก ตัวโกง ผู้ร้าย หรือตัว
  ประกอบอ่ืนๆ ตามเนื้อเรื่องแต่จะมีตัวตลกเสาะโซะ เวาะเยาะ สะอิ สะมะ และไอ้
  เท่งเสมอ ถ้าแสดงเรื่องโบราณหรือรามเกียรติ์นอกจากตัวตลกดังกล่าวแล้วจะมี 
  เทวดาซึ่งนิยมรูปหนังชวาหรือเลียนแบบรูปเทวดาของชวา รูปศรีรามอ ลักษมะนอ 
  สตีเทวี และหนุแม เป็นต้น 
   การเลือกเรื่องท่ีแสดง ถ้าเป็นเรื่องแก้บนและเรื่องโบราณจะแสดงเรื่อง 
  รามเกียรติ์ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ นายหนังจะเลือกแสดงตามความนิยมของสังคมในท้องถิ่น
  นั้นๆ36 
 

 
 

ภาพที่ 79 วายังกูเละ 
ที่มา: http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4322&filename=index 

(ออนไลน์) สืบคน้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 2.3.7 วัฒนธรรมปัตตานีสาขาช่างฝีมือ 
  2.3.7.1 ผ้าจวนตานี  
   ผ้าจวนปัตตานี หรือผ้ายกตานี เป็นผ้าพ้ืนเมืองดั้งเดิมแบบหนึ่งของปัตตานี 
  และจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์คือมีล่องหรือลวดลายตามชาย
  ผ้าหรือท่ีริมผ้า บางครั้งจึงเรียกว่า “ผ้าล่องจวน” ช่างทอผ้าชาวเมืองปัตตานีรุ่นเก่าๆ 
  เรียกผ้าดังกล่าวว่า “จูวา” จูวา หมายถึงลวดลายที่ปรากฏอยู่บริเวณชายผ้าทั้งสอง

                                           
36  



  174 

  ด้าน หากลวดลายวางเป็นแนวอยู่ในช่องขนาน มีลักษณะเป็นร่องริ้วก็เรียกว่า “ล่อง
  จูวา” ลายของจูวาส่วนอื่นเป็นลายที่ใช้กรรมวิธีมัดหมี่ รูปแบบของลายจูวามี 
  หลากหลายลักษณะ ผ้าที่เป็นลายจูวาเต็มตลอดทั้งผืนเรียกกันว่า “ผ้าลีมา” จัดเป็น
  ผ้าชั้นสูง ต้องใช้ความประณีตและราคาแพง ส าหรับกรณีท่ีเอาลายจูวาไปท าเป็นลาย
  ผ้าที่ต าแหน่งตะโพก (ปาต๊ะ) ก็จะเรียกว่าผ้า “ปาต๊ะจูวา” หากเป็นโสร่งก็เรียกว่า 
  “ผ้าโสร่งปาต๊ะจูวา” 
   สมบูรณ์ ธนะสุข และพิชัย แก้วขาว ศึกษาวิจัยเรื่องผ้าโบราณที่พบในเมือง
  ปัตตานีพบว่า ผ้าโบราณของเมืองปัตตานีมีหลากหลายแบบทั้งกรรมวิธีการทอ 
  เทคนิคพิเศษหรือวิธีการผลิตลวดลายและวัสดุหรือเส้นใยที่น ามาใช้ทอสรุปพอสังเขป
  ดังนี้  
   เรียกชื่อตามกรรมวิธีการทอ ได้แก่ 
    1) ผ้าการะดูวอ เป็นผ้าทอแบบสองตะกอ เป็นผ้าที่ใช้กันทั่วไปใน
   พ้ืนบ้านภาคใต้ การทอใช้การสอดสานของเส้นด้ายที่เป็นเส้นยืนกับเส้น
   ขวางสลับกันคล้ายลายจักสานลายหนึ่งหรือลายขัด คือยกหนึ่งข่มหนึ่ง 
   ตลอดผืน เป็นการทอที่ง่ายที่สุด ตัวอย่าง เช่น ผ้าขาวที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 
    2) ผ้าการะตีฆอ เป็นผ้าทอแบบสามตะกอ เนื้อผ้าจะมีเส้นด้ายใน
   แนวเฉียงเพ่ิมอีก 1 แนว เนื้อผ้าจะปรากฏคล้ายสานนูนบนเนื้อผ้าขึ้นเป็น
   แนวเฉียง ผ้ามีความหนาและน้ าหนักมากขึ้น 
    3) ผ้าการะปีะห์ เป็นผ้าทอแบบสี่ตะกอ เนื้อผ้าจะเป็นลายสี่เหลี่ยม
   ขนมเปียกปูนหรือลายแบบฟันปลาตลอดทั้งผืน สามารถสร้างเป็นลวดลาย
   แปลกๆ ได้หลายแบบ ลักษณะที่ปรากฏจะเป็นลายนูนในเนื้อผ้า ผืนผ้าจะมี
   ความหนามากข้ึน 
    4) ผ้าซอแก๊ะ หรือผ้าซองเก็ต เทียบได้กับผ้ายกหรือผ้าทอยก ผ้า
   ชนิดนี้มีทั้งยกด้วยฝ้าย ไหม ดิ้นเงินและดิ้นทอง ผ้าโบราณที่พบมีวิธีการทอ
   ทั้ง 3 แบบ คือวิธียกที่ใช้กันทั่วๆ ไปและรวมทั้งวิธีจก และขิด ผ้าซอแก๊ะ
   ปัตตานีที่ทอยกด้วยวิธีจกส่วนมากจะใช้ดิ้นคู่ ส่วนการขิดนั้นใช้เป็นขอบคั่น
   แนวของล่องจูวา หรือล่องจวนเป็นส่วนใหญ่ ลายของผ้าซอแก๊ะมีชื่อเรียก
   แตกต่างกันไป เช่น ลายลูกพริกไทย ลายลูกหวาย หรือลายเกล็ดพิมเสน 
   เป็นต้น 
 
   เรียกชื่อตามเทคนิคพิเศษหรือวิธีการผลิตลวดลาย ได้แก่ 
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    1) ผ้าบาเต๊ะ หรือผ้าปาเต๊ะ ผ้าชนิดนี้จะใช้เทคนิคในการลงเทียน
   หรือขี้ผึ้งลงบนผืนผ้าแล้วน าไปย้อมสี จากนั้นจึงน าเอาผ้ามาต้มเพ่ือเอาขี้ผึ้ง
   ออก ต าแหน่งที่เคยปิดทับด้วยขี้ผึ้งมาก่อนสีจะไม่ติด เกิดเป็นลวดลายสีขาว
   ขึ้นมาในต าแหน่งนั้น จะเพ่ิมสีสันอื่นๆ เข้าไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความ 
   ต้องการหรือกรรมวิธีพิเศษของช่างผู้ผลิต เทคนิคของการลงขี้ผึ้งนี้ในภาษา
   อินโดนีเซีย (ชวา) จะเรียกว่า “BATIK” ผ้าที่เกิดลวดลายขึ้นในผืนผ้าด้วย 
   เทคนิคอันนี้จึงเรียกขานกันว่า ผ้าบาติก หรือ ผ้าบาเต๊ะ ซึ่งเป็นชื่อผ้าที่ใช้
   เทคนิคของการผลิตน ามาตั้งชื่อ และผ้าชนิดนี้ก็เป็นผ้าชนิดเดียวกับที่เรียก
   กันในสมัยโบราณว่า ผ้ายาวา หรือผ้ายาวอ ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ใน
   เกาะชวา 
    2) ผ้าอีกัต เป็นผ้าประเภทผ้าปูมหรือผ้ามัดหมี่นั่นเอง ค าว่าอีกต 
   หรือ อีกัต ในความหมายของค า ชวา - มลายู จะหมายถึงการผูกมัด ซึ่งผ้า
   ชนิดนี้จะมีการผูกมัดเส้นด้าย แล้วน าไปย้อมสีเพื่อท าให้เกิดลวดลาย  
   ต าแหน่งที่ผูกมัดจะไม่ติดสีจะเกิดเป็นลวดลายสีขาว การที่จะท าให้เกิด 
   ลวดลายหลากสีก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและจ านวนครั้งในการมัดย้อมเส้นด้าย 
   ค าว่าอีกัตหรือการผูกมัดนั้นก็มีที่มาจากการมัดเส้นด้ายหรือเส้นไหม - ฝ้าย 
   เพ่ือที่จะมีการท ากรรมวิธีมัดหมี่ เพ่ือท าการย้อมเส้นด้ายและมัดย้อม เพ่ือ
   ท าลายผ้าปะลาวิ่ง (ผ้าปะลาง เป็นผ้ามัดย้อมชนิดหนึ่ง) จะใช้เส้นเชือกที่ท า
   มาจากกาบกล้วยตานี เป็นวัสดุในการมัด 
 
   เรียกชื่อตามวัสดุหรือเส้นใยที่น ามาทอ ได้แก่ 
    1) ผ้าสตือรอ หมายถึงผ้าทุกชนิดที่ทอมาจากเส้นไหมซึ่งก็คือผ้า
   ไหมนั่นเอง ส าเนียงมลายูท้องถิ่นปัตตานีจะออกเสียงเป็น ผ้าสตือฆอ หรือ
   กาเฮนสตือฆอ (กาเฮน หมายถึง ผ้า, สตือฆอ หมายถึง ไหม หรือเส้นไหม) 
   ผ้าไหมที่เคยทอในปัตตานีในสมัยก่อนวัตถุดิบจ าพวกเส้นไหมหรือไหมดิบจะ
   ถูกสั่งซื้อมาจากที่อ่ืนๆ รวมทั้งเส้นไหมจากจีนด้วย 
    2) ผ้ากะป๊ะส์ หมายถึงผ้าฝ้ายทุกชนิด ในสมัยก่อนในท้องถิ่น 
   ปัตตานีจะมีการปลูกฝ้ายส าหรับน าเอาเส้นใยมาปั้นเป็นเส้นด้ายส าหรับใช้
   ทอผ้า เมื่อก่อนจะปลูกฝ้ายพันธุ์ต้นเตี้ยสมอกลม ซึ่งฝ่ายพันธุ์นี้เมื่อเก็บเกี่ยว
   ปุยฝ้ายจะเก็บได้ครั้งเดียวแล้วต้นฝ้ายก็ตาย (พันธุ์ล้มลุก) เมื่อก่อนปลูกกัน
   เป็นแปลงๆ ในช่วงหลังมีฝ่ายพันธุ์ใหม่เข้ามา ฝ่ายพันธ์นี้ต้นโตสูงปลูกครั้ง
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   เดียวเก็บปุยได้ตลอดปี สมอฝ้ายจะมีลักษณะรียาว แต่ละต้นอายุจะยืนยาว
   ประมาณ 2 ปีกว่า นิยมปลูกแซมกันตามแนวรั้ว ฝ่ายพันธุ์นี้จะเรียกกันใน
   ท้องถิ่นภาคใตว้่า “ฝ้ายขี้แมว” 
    3) ผ้าสะตูลี หมายถึง ผ้าที่ทอขึ้นมาจากด้ายส าเร็จรูปชนิดหนึ่ง ที่
   เรียกกันในท้องถิ่นภาคใต้ว่าด้ายสะตูล หรือด้ายตูหลี หรือด้ายจูหลี ด้าย
   ชนิดนี้มีการน าเข้ามาใช้เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นที่นิยมกันในหมู่ช่าง
   ทอผ้าภาคใต้ทั้งกลุ่มชาวมุสลิมและพุทธ ผ้าที่ทอขึ้นจากด้ายชนิดนี้ในกลุ่ม
   ชาวมุสลิมจะเรียกว่า “ผ้าสะตูลี” ส่วนในกลุ่มชาวพุทธจะออกเสียงเป็น 
   “ผ้าจูหลี” ด้ายดังกล่าวเส้นด้ายจะเล็กละเอียดเป็นเงามันย้อมสีส าเร็จมา
   จากโรงงาน 
    
   เรียกชื่อที่เป็นลักษณะที่เป็นชื่อเฉพาะของผ้าชนิดนั้นๆ ได้แก่ 
    1) ผ้าชายรามู ผ้าชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทผ้ายาวหรือผ้าปล่อย (ผ้า
   ลือปัส) มีพบทั้งผืนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ผืนขนาดเล็กนี้พบมากและ
   มักจะเป็นฝีมือการทอของช่างท้องถิ่น ลักษณะของผืนผ้าจะเหมือนกับ 
   ผ้าขาวม้าทุกอย่าง ลักษณะเด่นของผ้าจะอยู่ที่ขอบปลายของชายผ้าทั้งสอง
   ด้านซึ่งช่างทอจะเว้นเส้นยืนให้เหลือเอาไว้และท าการฟันเกลียวผูกปมที่
   ปลายเอาไว้เป็นคู่ๆ จากการที่เว้นเส้นด้ายยืนของผืนผ้าเป็นระย้าเอาไว้ ผ้า
   ชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า ผ้าชายรามู ผ้าชนิดนี้มีพบน้อยกว่าผ้าชนิดอ่ืนๆ ในกลุ่ม
   ชาวมุสลิมจะใช้เป็น ผ้าโพกศีรษะ ท าเป็นผ้าคลุมศีรษะหรือผ้าคลุมไหล่ ท า
   เป็นผ้าสไบคล้องคอ ส่วนในกลุ่มชาวพุทธจะนิยมใช้กันในกลุ่มสตรีสูงอายุ 
   ใช้ท าเป็นผ้าพาดเฉียงส าหรับไปท าบุญที่วัดหรือออกงานอ่ืนๆ เช่นเดียวกับ
   ผ้าแพรเบี่ยง หรือผ้าแพรวาของภาคอื่นๆ 
    2) ผ้าปูชอปอต็อง ผ้าชนิดนี้ก็จัดอยู่ในประเภทผ้ายาวหรือผ้าปล่อย 
   (ผ้าลือปัส) เช่นเดียวกับผ้าขาวม้า แต่ผืนผ้าจะมีการทอให้ยาวกว่าผ้าขาวม้า
   ธรรมดา คือจะยาวประมาณ 5 – 6 ศอก ขอบคอชายผ้าจะมีล่องจูวาหรือ
   ล่องจวนอยู่ทุกผืนเช่นกัน ผ้าชนิดนี้จุดประสงค์หลักก็คือใช้ส าหรับนุ่ง 
   ปูชอปอต็อง หรือนุ่งเลื้อยชาย ซึ่งวิธีการนุ่งผ้าแบบนี้นิยมนุ่งกันในกลุ่ม 
    ผู้ชายชาวภาคใต้ทั้งชาวพุทธและมุสลิมในช่วงก่อนสงครามโลกครั้ง
   ที่สอง ปัจจุบันไม่นิยมใช้ผ้าชนิดนี้แล้ว ในเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย
   ยังคงมีการนุ่งผ้าในลักษณะนี้กันอยู่ แต่ในบาหลีเขาจะเรียกการนุ่งผ้าแบบนี้
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   ว่า “นุ่งคันตุ๊ต” วิธีการนุ่งจะคล้ายกับ การนุ่งผ้าขาวม้า แต่นุ่งปูชอปอต๊อง
   จะปล่อยให้ชายผ้ายาวเฟ้ือยจรดดิน 
    3) ผ้าปะลาวิง ผ้าชนิดนี้เป็นประเภทผ้ามัดย้อม ในท้องถิ่นปัตตานี
   เรียกผ้า ปะลาวิงที่เป็นผ้าปาเต๊ะ หรือผ้าบาติกว่า “บาติกจัมบุตตัน” (Batik 
   Jumputan) ผ้าปะลาวิงของเมืองปัตตานีได้รับอิทธิพลจากตรังกานูและก
   ลันตัน ส่วนมากใช้ผ้าแพรจีนสีขาวหรือผ้าไหมสีขาวมาพิมพ์ลาย โดยใช้ 
   แม่พิมพ์ที่แกะจากไม้มาจุ่มสีแล้วกดประทับลงบนผืนผ้า จากนั้นน าเชือก
   กล้วยผูกมัด แล้วย้อมสีหรือพิมพ์ลายเพ่ิมเติมตามที่ต้องการ ผ้าโบราณชนิด
   นี้มีขนาดความกว้างประมาณ 2 ฟุต ยาวประมาณ 1 หลา ที่ท าเป็นผ้าคลุม
   ผมแบบสี่เหลี่ยม จัตุรัสก็มี 
    4) ผ้าลีมา เป็นผ้ามัดหมี่โบราณประเภทผ้าปูม ผ้าชนิดนี้จัดเป็นผ้า
   ชั้นสูงประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มชาวมุสลิมผู้มีเชื้อสายชวา -  
   มลายู ในสมัยก่อนภาคใต้ตอนล่างผ้าชนิดนี้จะมีใช้อยู่ในกลุ่มชนชั้นสูง และ
   มีฐานะดีทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธ เนื่องจากผ้าชนิดนี้มีลวดลายสวยงาม
   เด่นสะดุดตาและมีราคาแพง ผืนผ้าทอขึ้นมาจากเส้นไหมชั้นดีเส้นเล็ก 
   ละเอียดที่เรียกกันว่าไหมน้อย ที่เป็นผ้าฝ้ายแกมไหมก็มีพบบ้างเล็กน้อย 
   ส่วนที่เป็นผ้าฝ้ายล้วนๆ ยังไม่พบ 
    ลักษณะของผ้าลีมา ผ้าชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นผ้ายาวหรือผ้าปล่อย
   ชายคล้ายผ้าขาวม้า แต่ผ้าลีมาผืนผ้าจะมีขนาดกว้างและยาวกว่าประมาณ
   สอง ความกว้างประมาณ 55 - 80 เซนติเมตร ยาวประมาณ 210 - 220 
   เซนติเมตร จุดเด่นของผืนผ้าจะอยู่ที่เชิงของผ้าซึ่งมีสีแดง เท่าท่ีพบในขณะนี้
   ผ้าลีมาทุกผืนจะมีเชิงสองทุกผืน แต่ก็มีพบบ้างในจ านวนไม่กี่ผืนที่มีเชิงเป็น
   สีน้ าตาลแกมแดง ลวดลายทอง มีความสวยงามและเด่นสะดุดตามากกว่า
   ลวดลายในผืนผ้าหรือท้องผ้า ลักษณะของลายเชิงผ้าพบว่าในลวดลาย 
   เหล่านั้นจะมีลายคล้ายลายเชิงผ้าของอินเดียที่ไทยออกแบบและสั่ งเข้ามา
   จากอินเดียก็มี เป็นลวดลายในศิลปะแบบชวา - มลายูก็มี ในบางผืนจะมี
   ความคลายกับลายในเชิงผ้าปูมเขมร ในท้องที่แถบจังหวัดสงขลา จังหวัด
   พัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกผ้าแบบนี้ว่า “ผ้าซอเลาะ” 
    
   ผ้าโบราณปัตตานีนอกจากจะเรียกชื่อดังกล่าวแล้วยังเรียกชื่อซึ่งแตกต่าง
  ออกไปตามรูปแบบของลวดลายในผืนผ้า เช่น ผ้าลีมาปะไลก์ต (ผ้าลีมาลายตาหมาก
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  รุก) ผ้าลีมาบินตัง (ผ้าลิมาลายดาวกระจาย) ผ้าลีมาปูกะต์ (ผ้าลีมาลายตาข่าย) ผ้าลี
  มาอายะต์ (ผ้าลีมาลายอักษร อาหรับ) ผ้าลีมาจูวา (ผ้าลิมาลายจวนหรือผ้าลีมาล่อง
  จวน) รูปแบบและลวดลายที่มีหลากหลายเช่นนี้ แสดงถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์
  และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้านการผลิตและการใช้ผ้าของเมืองปัตตานีที่มี 
  ชื่อเสียงมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษท่ีผ่านมา37 

 
 

ภาพที่ 80 ผ้าจวนตานี 
ที่มา: https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.7.2 ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ  
   (ดูผ้าจวนตานี) 
 
  2.3.7.3 เครื่องแต่งกายชาวมลายู 
   ประเพณีการแต่งกายของชาวปัตตานีจะกล่าวถึงกลุ่มของประชากรที่มี 
  ประเพณีการแต่งกายแตกต่างกันแต่บางอย่างนิยมเหมือนกัน กลุ่มของชาวบ้าน 
  โดยทั่วไปทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีความนิยมเหมือนกันคือ การ
  นุ่งผ้าถุงหรือโสร่ง คนปัตตานีนิยมนุ่งผ้าถุงหรือผ้าโสร่ง ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผู้ชายนุ่ง
  ผ้าโสร่งลายตาหมากรุก ผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าโสร่งปาเต๊ะ เสื้อก็สวมเสื้อที่หาซื้ อได้ตาม
  ท้องตลาดทั่วไป ในความนิยมที่เหมือนกันก็จะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างผู้
  ที่นับถือศาสนาพุทธและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม คือ ผู้หญิงมุสลิม เมื่อจะออกนอก
  บ้านจะแต่งกายแบบมิดชิด ใช้เสื้อแขนยาวและมีผ้าคลุมศีรษะ ผู้ชายเมื่อจะออก
  นอกบ้านจะนุ่งผ้าโสร่งสวมเสื้อแขนยาวและจะมีผ้าโพกศีรษะเรียกว่า ผ้าตรือแบ 
  หรือซือแบ หากไม่ใช้ผ้าโพกศีรษะก็จะใช้สวมหมวกที่เรียกว่า กือปีเยาะ หรือซอเก๊าะ 

                                           
37  
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิติมา ระเด่นอาหมัด อธิบายถึงการแต่งกายของชาว
  ไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีว่า มีประเพณีการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
  ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล และมีลักษณะแตกต่างจากการแต่งกายของชาวไทย
  โดยทั่วไป บ้างว่าคล้ายกับการแต่งกายของชาวมาเลเซีย และบ้างก็ว่าคล้ายกับของ
  ชาวอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมก็ไม่เหมือนสองชาติ
  ดังกล่าวทีเดียว แต่อาจจะได้รับอิทธิพลบ้างโดยสืบเนื่องมาจากท าเลที่ตั้งซึ่งมีการ
  ติดต่อไปมาค้าขายตั้งแต่อดีต ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยมุสลิมในภูมิภาค
  อ่ืนๆ ได้ทวีความส าคัญมากข้ึน ทั้งนี้เพราะปัจจัยทางการคมนาคมขนส่งเป็นประการ
  ส าคัญ ประกอบกับมีกลุ่ม “ดะวะห์” ช่วยเผยแพร่ศาสนา ท าให้ศาสนาอิสลามมี
  บทบาทต่อการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมมากขึ้น แต่เดิมลักษณะการแต่งกาย 
  เป็นศาสนวัฒนธรรมอยู่แล้ว แต่อาจจะมีบางอย่างที่ขัดต่อหลักการศาสนาบ้าง เมื่อมี
  การเผยแผ่หลักปฏิบัติในการแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยถือว่า
  การเปิดเผยอวัยวะบางส่วนของร่างกายเป็นการไม่เหมาะสม บริเวณที่ควรปกปิด
  ส าหรับผู้ชาย ได้แก่ อวัยวะตรงกลางล าตัว ตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงกลางน่อง ผู้หญิง
  จะต้องปกปิดท่ัวร่างกายเว้นแต่ใบหน้ากับมือเท่านั้น 
   แต่เดิมการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี มีทั้งระดับในราช
  ส านักลงมาถึงระดับชาวบ้าน ส่วนมากเป็นการดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกับโอกาส
  ต่างๆ แต่คงลักษณะเด่นบางอย่างไว้นั่นคือ ต้องมิดชิด ตามหลักการของศาสนา จะ
  แต่งกายด้วยอาภรณ์ใด รูปแบบใด เด่นดีและเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้ที่ได้พบเห็น 
  การแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีวิวัฒนาการ
  มาตามล าดับ การแต่งกายบางแบบก็เลิกใช้แล้ว อย่างเช่น ชุดกระโจมอกเป็นการ
  แต่งกายของหญิงมุสลิมในอดีต และเลิกใช้มาประมาณ 80 - 100 ปีแล้ว การแต่ง
  กายแบบนี้สมัยก่อนเป็นที่นิยมทั่วไปส าหรับสวมอยู่ในบ้านหรือออกงานก็ได้  
  ประกอบด้วยผ้า 3 ชิ้น ชิ้นแรกเป็นผ้าโสร่งปาเต๊ะ หรืออาจใช้ผ้าสตือรอ (ผ้าไหม) 
  ลักษณะเป็นถุงนุ่งยาวกรอมเท้า ชิ้นที่สองเป็นผ้ากระโจมอก มักใช้ผ้าแอแจ๊ะ (เป็นผ้า
  ไหม สายต่าง ๆ เช่น ลายคดกริชยาวตามแนวนอนและลายมัดหมี่ เป็นต้น (ค าว่า 
  แอแจ๊ะ เพ้ียนมาจากชื่อเมือง Aceh ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะสุมาตรา) หรืออาจ
  ใช้ผ้าตลือโป๊ะ (ผ้าไหมลิโป้จากเมืองจีน) หรือผ้าปาเต๊ะ ผ้าที่ใช้กระโจมอกนี้ยาว 
  ประมาณ 30 – 40 นิ้ว และกว้าง ประมาณ 30 - 36 นิ้ว วิธีการกระโจมอกซึ่งเป็น
  จุดส าคัญของการแต่งกายชุดนี้ คือ ให้ชายผ้าทั้งสองข้างห้อยอยู่ตรงกลาง ผ้าคลุม
  ศีรษะซึ่งมักใช้ผ้าป่านมีดอกดวงสวยงาม หรือผ้าลาง (ผ้าแพรชนิด) วิธีคลุมก็อาจ
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  คลุมโดยปล่อยชายทั้งสองไว้ข้างหน้าหรือจะตลบชายข้างใดข้างหนึ่งให้พาดโอบไป
  ข้างหลังก็ได้ หญิงไทยมุสลิมที่แต่งกายแบบนี้มักนิยมเกล้าผมมวยแบบโบราณ หรือ
  ปล่อยสยายลงมาเม่ืออยู่กับบ้าน ในขณะที่หญิงไทย มุสลิมแต่งกายกระโจมอก 
  ดังกล่าว ชายไทยมุสลิมในท้องถิ่นนิยมแต่งกายด้วยชุดปูฌอปอตอง ซึ่งปัจจุบันไม่
  นิยมแล้ว ประกอบด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาวผ่าหน้ายาวพอสวมทางศีรษะได้ ติด 
  กระดุม 3 เม็ด แขนสั้น ส่วนผ้าที่นั่งมีลักษณะเหมือนผ้าขาวม้าท าด้วยไหมสีสัน 
  ค่อนข้างฉูดฉาดไม่เย็บเป็นถุงใช้นุ่งทับบนเสื้อ วิธีนุ่งต้องให้ชายทั้งสองข้างห้อยอยู่
  ตรงกลางเป็นมุมแหลม (ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ปูฌอปอตอง) มีผ้ามือแฆ เป็นผ้าจาก
  เมืองจีนคล้ายแพรดอกในตัว หรือไหม เป็นผ้าที่มีขนาดเล็กกว่านั่งทับบนผ้าปูฌอปอ
  ตองอีกขั้นหนึ่ง เสร็จแล้วเหน็บกริช หรือหอกด้วยก็ได้ การแต่งกายแบบนี้นิยมใช้ส
  ตาแงโพกศีรษะ ภาษามลายูเรียกว่า สตางัน เป็นผ้าโพกศีรษะที่พับเป็นรูปต่างๆ 
  การแต่งกายของผู้หญิงไทยมุสลิมตามประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงความนิยมในปัจจุบัน 
  ส าหรับผู้หญิงทุกวัยคือ ชุดกุรง ลักษณะเป็นเสื้อคอกลมติดคอ ผ่าหน้าพอสวมศีรษะ
  ได้ ติดกระดุมคอ 1 เม็ด หรือเข็มกลัด 1 ตัว แขนกระบอกยาวเกือบจรดข้อมือหรือ
  ต่ ากว่าข้อศอก ใต้รักแร้ระหว่างตัวเสื้อและแขนต่อด้วยผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆ ตัวเสื้อ 
  หลวมยาวคลุมสะโพก (คล้ายเสื้อ Kurt ของผู้หญิงชาวปากีสถาน) เสื้อกุรงมักสวม
  เป็นชุดกับผ้าปาเต๊ะหรือจะใช้ผ้าชนิด เดียวกันกับเสื้อท าเป็นถุงนุ่งแบบธรรมดา หรือ
  นุ่งจีบรวมไว้ข้างเดียวที่สะเอวข้างใดข้างหนึ่ง ตามแบบการนุ่งผ้าของชาวรัฐยะโฮร์ 
  มาเลเซีย และหากไปงานหรูหราก็อาจนุ่งผ้ายกเงินยกทอง ที่เรียกว่า ผ้าซอแกะ การ
  แต่งกายแบบนี้มีผ้าคลุมศีรษะหรือคลุมไหล่ดังกล่าวแล้วข้างต้น หรือใช้ผ้าโปร่งที่ปัก
  เลื่อมงดงามซึ่งมีขนาดเล็กกว่าผ้าป่านคลุมศีรษะโดยทั่วไป สมัยก่อนหญิงที่แต่งกาย
  แบบนี้มักจะเกล้าผมมวยหรือถักเปีย 
   การแต่งกายของหญิงในท้องถิ่นนี้อีกแบบหนึ่ง คือ เสื้อบายอ ลักษณะเป็น
  เสื้อคอวีผ่าหน้าตลอด กลัดด้วยเข็มกลัด ซึ่งส่วนใหญ่นิยมกลัด 3 ตัว แต่ละตัวมีสาย
  โซ่ต่อกัน แขนเสื้อยาวปลายกว้างเล็กน้อย ตัวเสื้อค่อนข้างหลวมยาวคลุมสะโพก 
  ชายเสื้อตรงหรืออาจแหลมเล็กน้อย เสื้อบายอนี้ใช้กับผ้าถุงธรรมดา ปัจจุบันเสื้อบา
  ยอเป็นที่นิยมเฉพาะหญิงมุสลิมสูงวัยเท่านั้นและมักคลุมศีรษะเช่นเดียวกับการแต่ง
  กายชุดกุรง ส าหรับหญิงที่เป็นหะยีหรือฮัจยะห์ นิยมคลุมศีรษะ 2 ผืนๆ หนึ่งเป็นผ้าสี
  ขาวบางๆ มีลวดลายเล็กๆ หรือไม่มีเรียกว่า มือดูวาเราะห์ เป็นผ้าที่น าเข้ามาจากซา
  อุดิอารเบีย ใช้ส าหรับปิดผมให้มิดชิดและอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าป่าน ส าหรับคลุมตาม
  ประเพณีท้องถิ่น  
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   ต่อมาการแต่งกายของหญิงไทยมุสลิมได้วิวัฒนาการมาอีกข้ันหนึ่ง  
  โดยเฉพาะเป็นที่นิยมในหมู่หญิงสาว ลักษณะคล้ายเสื้อบายอแต่เน้นรูปทรงมากกว่า 
  เสื้อแบบนี้เรียกว่า บานง (ภาษามลายูกลาง เรียกว่าบันดง มาจาก Bandung ชื่อ
  เมืองทางตะวันตกของเกาะชวา) เป็นเสื้อแขนยาวรัดรูปจรดข้อมือ เสื้อบานงใช้นุ่ง
  กับผ้าถุงธรรมดาหรือผ้าซอแกะหรือผ้าพันที่ท้องถิ่นนี้เรียกว่า “กาเฮงมือเละ” ผ้าพัน
  เป็นผ้าลวดลายปาเต๊ะยาวประมาณ 3 เมตร ไม่เย็บเป็นถุง วิธีนุ่งผ้าพันนั้นไม่ง่ายนัก 
  ต้องมีเทคนิคเฉพาะเพ่ือให้ก้าวขาเดินได้สะดวก ชายผ้าด้านนอกอาจจีบทบแบบจีบ
  หน้านาง หรือม้วน หรืออาจปล่อยให้สุดปลายผ้าไว้เฉยๆ โดยเหน็บชายผ้าตรงกลาง
  สะเอวและนิยมให้ปลายผ้าด้านล่างทแยงเล็กน้อยด้วย 
   การแต่งกายของหญิงไทยมุสลิมในท้องถิ่นนี้ก็เช่นเดียวกับหญิงทั่วๆ ไป ที่
  นิยมสวมเครื่องประดับเพ่ือความสวยงามยิ่งขึ้นและเพ่ือแสดงถึงฐานะ เช่น เข็มกลัด 
  สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไลมือ และต่างหู ต่อมามีการประยุกต์เสื้อบานงเป็นอีกแบบ
  หนึ่ง คือเป็นเสื้อคอวีลึกปิดทับด้วยลิ้นผ้าสามเหลี่ยม เสื้อแบบนี้ เรียกว่า “บานงแม
  แด” (ภาษามลายูกลางเรียกว่า บันดงเมตาน ค าว่า Medan เป็นชื่อเมืองทาง 
  ภาคเหนือของเกาะสุมาตรา) เป็นเสื้อที่ได้รับอิทธิพลจากอินโดนีเซียเช่นกัน ผ้าที่
  นิยมใช้ตัดเสื้อแบบนี้ คือ ผ้าลูกไม้ ผ้าก ามะหยี่ ผ้าต่วน และผ้าชีฟอง เสื้อบานงแม
  แดอาจจะนุ่งกับผ้าถุงธรรมดา ผ้าถุงส าเร็จ ผ้าพัน หรือกระโปรงยาวปลายบานก็ได้ 
  ส าหรับการแต่งกายของชายในท้องถิ่นนั้นแต่เดิมนิยมสวมเสื้อ “ตือโละ บลางอ” 
  (Telok Balanga เป็นชื่อเมืองทางภาคเหนือของชวา) ลักษณะเป็นเสื้อคอกลมอาจมี
  คอตั้งแบบคอจีนหรือไม่มีก็ได้ ผ่าหน้าครึ่งหนึ่ง ติดกระดุมโลหะ 3 เม็ด สมัยก่อนใช้
  กระดุมทองค า แขนเสื้อทรงกระบอกกว้างยาวจดข้อมือแต่พับชายขึ้นมาเล็กน้อย 
   เสื้อตือโละบลางอได้รับอิทธิพลจากอินโดนีเซีย นิยมนุ่งกับผ้าปาลิกต ซึ่ง
  เป็นผ้าจากประเทศอินเดีย เป็นผ้าชนิดเดียวกับที่พวกเบงกาลีใช้นุ่ง แต่ชาวเบงกาลี
  ไม่เย็บเป็นถุง ลักษณะเป็นผ้าถุงลายขวางหรือตาหมากรุกและใช้วิธีนั่งทบทั้งสองข้าง
  เข้าหากันแล้วจึงขมวดไว้กลางล าตัว การนุ่งผ้าปาลิกตแบบนี้ได้รับอิทธิพลจาก 
  อินเดียผ่านชวา 
   การแต่งกายด้วยเสื้อตือโละบลางออาจมีผ้าคลุมไหล่ที่เรียกว่า “ตรือแบ” 
  หรือ “ซือแบ” (ภาษามลายูกลาง เรียกว่า ตีรบัน) ชุดนี้เป็นที่นิยมส าหรับ “โต๊ะครู” 
  ซึ่งเป็น เจ้าของสถานศึกษาศาสนาอิสลามและอุตตะห์ หรือครูสอนศาสนา โต๊ะครู
  บางท่านนิยมสวมเสื้อนอกแบบสากลทับเสื้อตือโละบลางออีกชั้นหนึ่ง ส่วนบางท่าน



  182 

  นิยมสวมเสื้อสีขาวคล้าย เสื้อมือโละบลางอแต่ตัวยาวกรอมเท้าและทับด้วยเสื้อนอก
  ก็มี 
   ปัจจุบันนี้เสื้อตือโละบลางอบางแบบอาจใช้สวมกับกางเกงขายาวแบบสากล 
  แต่ยังคงสวมหมวก “ซอเก๊าะ” ที่ท าด้วยก ามะหยี่สีต่างๆ (คล้ายหมวกของชนบาง
  กลุ่มในปากีสถาน และชาวตะวันออกกลางบางประเทศ เช่น ตุรกี) สีที่เป็นที่นิยมกัน
  มากคือสีด า หรืออาจสวม หมวกขาวที่เรียกว่า “กูปีเยาะ” ซึ่งเป็นหมวกทรงกลม ท า
  ด้วยผ้าปักดิ้นแวววาวหรือปักด้วย ด้ายธรรมดาหรือถักด้วยโครเชต์ทั้งใบ 
  ในวันนักขัตฤกษ์ หรือวันส าคัญทางศาสนาอิสลาม ชายมุสลิมในท้องถิ่นนี้อาจจะแต่ง
  กายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าสลีแน (ภาษามลายูกลาง เรียกว่า เซอรเลนดัง) ลักษณะ
  เหมือน ชุดประจ าชาติมาเลเซียที่เรียกว่า ชุดเกอบังซาอัน ซึ่งใช้ในพิธีต่างๆ ที่เป็น
  ทางการ ชุดสลีแนประกอบด้วยเสื้อมือโละบลางอนุ่งกับกางเกงแบบจีน มีผ้าซอแก๊ะ
  ขนาดสั้นกว่าใช้เป็นผ้านุ่ง ของผู้หญิงนุ่งทับกางเกงให้ยาวเหนือเข่า อาจเหน็บกริชที่
  เอวและสวมสตาแงก็ได้ 
   ในงานแต่งงานของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี คู่บ่าวสาวที่มีฐานะนิยม
  ใช้ผ้าสีแวววาวหรือผ้าซอแก๊ะ มักใช้ผ้าชนิดเดียวกันทั้งชุด เจ้าสาวนิยมสวมเสื้อบานง
  หรือบานงแมแดแบบประยุกต์อ่ืนๆ ยาวคลุมสะโพก นุ่งผ้าถุงแบบธรรมดาหรือผ้าถุง
  ส าเร็จ หรือกระโปรงยาว ประดับด้วยเครื่องประดับหลายชิ้น ส่วนเจ้าบ่าวแต่งด้วย
  ชุดสลีแน ใช้ผ้าชนิดเดียวกันทั้งชุดเสื้อกางเกง ผ้าทับกางเกงและสตาแง ชุดสลีแน
  ของเจ้าบ่าว มักมีกริชเหน็บไว้ด้วยเพ่ือเสริมความสง่างามให้แก่ผู้สวมใส่นั่นเอง หาก
  เป็นคู่บ่าวสาวทั่วๆ ไปก็จะแต่งกายด้วยชุด พ้ืนเมืองแบบใดแบบหนึ่งตามอัตภาพ 
   การแต่งกายของชาวไทยมุสลิมโดยทั่วๆ ไป ในปัจจุบันนี้ได้ประยุกต์การแต่ง
  กายแบบพ้ืนเมืองและแบบสากลเข้าด้วยกัน ในท้องถิ่นตามชนบทชายไทยมุสลิม
  มักจะแต่งกายอย่างเรียบง่าย ซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ทั่วไป ลักษณะเด่นก็คือ นุ่งผ้าปา
  ลิกตแบบหยักรั้ง ตลบชายสองข้างเข้าหากันแล้วม้วนชายพกไว้ด้านหน้า สวม 
  เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดหรือไม่สวมเสื้อ นอกจากนี้นิยมใช้ผ้าขาวม้าพันศีรษะคาดไว้ที่
  หน้าผากแล้วโพกโอบรอบไปทางท้ายทอยและพับเหน็บไว้ หรืออาจจะใช้ผ้าขาวม้า
  ดังกล่าวคาดเอวก็ได้ ส่วนผู้หญิงชาวบ้านยังนิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมเสื้อบานงหรือบาย
  อหรือกุรง หรือเสื้อประเภทท่อน ที่ตัดเย็บแบบสากลหรือเสื้อยืด ถ้าอยู่กับบ้านจะไม่
  ใช้ผ้าคลุมศีรษะ แต่เมื่อออกจากบ้านจึงจะคลุมศีรษะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะ วัย และ
  การศึกษาของบุคคล 
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   ปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศ
  แถบตะวันออกกลาง เพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์ หรือไปศึกษาต่อหรือท างาน ท าให้ 
  ลักษณะการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในท้องถิ่นนี้ได้รับอิทธิพลจากประเทศ 
  ดังกล่าวมากขึ้นตามล าดับ ประกอบกับการเผยแผ่ศาสนาของกลุ่มดะวะห์ ท าให้เกิด
  การแต่งกายเลียนแบบผู้น าดะวะห์อีกแบบ หนึ่งด้วย38 

 
 

ภาพที่ 81 เครื่องแต่งกายชาวมลายู 
ที่มา: https://sites.google.com/site/wathnthrrmphakhti/kar-taeng-kay-ni-phakh-ti-1 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.7.4 เครื่องทองเหลืองปัตตานี 
   หัตถกรรมช่างฝีมือประเภทเครื่องทองเหลืองของเมืองปัตตานีมีชื่อเสียง
  เลื่องลือในด้านความประณีต ความสวยงาม และมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิด
  จากการผสมผสาน ศิลปะของชาติต่างๆ เช่น จีน อาหรับ ยุโรป สยาม ผสมผสานเข้า
  กับศิลปะแบบมลายูท้องถิ่น แหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองปัตตานีแหล่งใหญ่ ได้แก่ ที่
  จะบังติกอปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จะบังติกอเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง
  ของเมืองปัตตานีระหว่างปี พ.ศ. 2388 - 2545 และเป็นที่ตั้งของวังเจ้าเมืองปัตตานี
  ในยุคนั้นด้วย การท าเครื่องทองเหลืองที่จะบังติกอเป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองปัตตานี แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้  
    1) เครื่องครัว ได้แก่ หม้อ กระทะ กระบอกอัดเส้นขนมจีน กาน้ํา 
   แม่พิมพ์ ขนมไข่ ฯลฯ 

                                           
38  
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    2) เครื่องเชี่ยนหมาก ได้แก่ เชี่ยนหมาก เต้าปูน ตะบันหรือยน 
   ฯลฯ  
    3) เครื่องให้แสงสว่าง เช่น ตะเกียงจุดด้วยน้ํามันมะพร้าว 
    4) เครื่องประดับตกแต่งอาวุธ เช่น ดอเก๊าะกริช ปลอกหอก ฝัก
   ดาบ โกร่งไกปืน ฯลฯ 
    5) เครื่องใช้อ่ืนๆ เช่น ขอช้าง ปลอกเขาวัว หลักวัว 
   
   ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองปัตตานีแพร่หลายออกไปไกลมาก รวมทั้งช่าง
  จากปัตตานีบางส่วนได้ไปประกอบอาชีพในเมืองอ่ืนๆ เช่น นครศรีธรรมราช กลันตัน 
  ฯลฯ แต่คนทั่วไปก็ยังเรียกว่าช่างปัตตานี หรือเครื่องทองเหลืองแบบปัตตานี ต่อมา
  เมื่อความนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เริ่มลดน้อยลงช่างก็ลดการผลผลิตลงไปด้วย ใน
  ที่สุดก็ค่อยๆ เลิกการผลิตไป ปัจจุบันยังคงเหลือผู้ผลิตเพียงครอบครัวเดียวอยู่ที่ 
  บ้านเลขที่ 53 ถนนหน้าวัง ใกล้ๆ กับวังจะบังติกอในเมืองปัตตานี ผลิตภัณฑ์ที่ท า
  เหลือเฉพาะแม่พิมพ์ขนมไข่ กรรมวิธีการท าเป็นแบบดั้งเดิม คือจากการปั้นหุ่น 
  ต้นแบบทีละชิ้นแล้วน าไปพอกด้วยขี้ผึ้งหรือพาราฟิน แล้วพอกทับด้วยดินเหนียว 
  น าไปเผาไฟให้ขี้ผึ้งละลายออกมา แล้วจึงเททองเหลืองที่หลอม ใส่ลงไปในแม่พิมพ์
  ดังกล่าวจนเต็ม จากนั้นทุบแม่พิมพ์ออกแล้วน าชิ้นงานทองเหลืองมาขัดแต่ง ให้ 
  สวยงาม 
   ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองปัตตานีแบบต่างๆ ยกเว้นแม่พิมพ์ขนมไข่ 
  ปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วเนื่องจากวัตถุดิบทองเหลืองหายากขาดช่างที่จะสานงานต่อ 
  และมีผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองจากแหล่งอ่ืนที่ผลิตได้มากและรวดเร็วกว่าออกมา
  ตีตลาด เครื่องทองเหลืองปัตตานีจึงกลายเป็นเครื่องประดับตามบ้านเรือนที่เจ้าของ
  หรือนักสะสมของเก่าเก็บรักษาไว้ เป็นการบ่งบอกถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองปัตตานี 
  พร้อมกับชื่อเสียงที่ขจรไกลในการเป็นแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองที่ส าคัญบนแหลม
  มลายู39 
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ภาพที่ 82 เครื่องทองเหลืองปัตตานี 
ที่มา: https://www.m-culture.go.th/pattani/ewt_news.php?nid=130&filename=slider 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
  2.3.7.5 เรือกอและจ าลอง 
   เรือกอและเป็นเรือประมงท่ีชาวปัตตานใช้เป็นพาหนะออกหาปลา มี 
  เอกลักษณ์ท่ีส าคัญคือรูปลักษณ์และการเขียนลวดลายที่หัวเรืออย่างสวยงาม 
  ปัจจุบันมีการท าเรือกอและจ าลองใช้ส าหรับประดับบ้านและเป็นของที่ระลึก ใน
  พ้ืนที่อ าเภอสายบุรี เช่น นายอับดุลเลาะ บูละ บ้านเลขท่ี 112/1 นายมะยูน สะ 
  แลแม บ้าน เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 นายบือราเฮง มะมิง บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 7 ต าบล
  ปะเสยะวอ พร้อมเพ่ือนๆ 4 - 5 คน 
   ในอดีตที่ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีช่างต่อเรือกอ
  และเป็นที่รู้จักในวงการใช้เรือกอและออกทะเลหาปลา ชื่อนายตาเยะ มูละ หรือนาย
  เวาะเยะ มูละ 
   ไม้ส าหรับท าเรือกอและออกหาปลาจะใช้ไม้ล าต้นใหญ่ๆ มาขุดและเปิดให้
  กว้างโดยกรรมวิธีของนายช่างขุดเรือ จากนั้นในตัวล าเรือจะมีการวาดดอกเป็นศิลปะ
  ต่างๆ ทั้ง ลายไทย ลายหนุมาน ลายมังกรต่างๆ อย่างสวยงาม เพ่ือแสดงถึงความ
  ยิ่งใหญ่และความมีฐานะของเจ้าของเรือด้วย นอกจากวาดโดยลงสีแล้วยังมีการแกะ
  ฉลุในบางส่วน และเมื่อมีเวลาว่างมากมายก็ชอบแกะเรือกอและจ าลองไว้ดูเล่น ฝีมือ
  ต่อเรือของนายตาเยะ บูละ ได้ตกทอดมาถึงบุตรชายคือ นายมะนิเต็ง บูละ ซึ่งคอย
  เป็นช่างลูกมือ ปัจจุบันนายมะนิเม็ง มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ นายอับดุลเลาะ บูละ มี
  ความสามารถท าเรือกอและได้ทั้งชนิดออกทะเลและเรือกอและจ าลอง เพ่ืออวดฝีมือ
  และอนุรักษ์วัฒนธรรมในอดีต เรือกอและจ าลองจึงรู้จักแพร่หลาย ราคาที่จ าหน่าย
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  ขนาดล าเรือยาว 50 เซนติเมตร ล าละ 3,000 - 5,000 บาท ถ้าขนาดใหญ่ราคาจะ
  เพ่ิมข้ึนตามส่วนและฝีมือการออกแบบ40  
 

 
 

ภาพที ่83 เรือกอและจ าลอง 
ที่มา: http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/otop/detail/4 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.7.6 บุหงาซีเระ(บายศรีมลายู) 
   บุหงาซีเระ (บายศรีมลายู) หมายถึง บายศรีประดิษฐ์แบบมลายูลักษณะ
  หนึ่ง โดยการน าดอกไม้สด ใบพลู มาประดิษฐ์ในลักษณะต่างๆให้สวยงาม 
  หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนถึงแบบสมัยใหม่ “บุหงา” หมายถึงดอกไม้ 
  “ซีเระ” หมายถึงใบพลู พานบายศรี (บุหงาซีเระ หรือ บุหงาซือรี) เป็นการจัดพาน
  บายศรีที่ใช้ร่วมในประเพณีแห่นก โดยเล่าต่อๆ กันมาว่าบรรพบุรุษของชาวมลายูมี
  ชื่อเสียงในงานศิลปะและงานประดิษฐ์อย่างมาก โดยเฉพาะการประดิษฐ์บุหงาซีเระ
  เป็นที่ขึ้นชื่อมาแต่โบราณ และเป็นที่นิยมจัดท ากันสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่มี
  หลักฐานใดๆให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ประวัติความเป็นมา มีแต่ค าบอกกล่าวของบรรพ
  บุรุษที่ว่า ชาวไทยมลายูส่วนใหญ่เมื่อจะจัดงานมงคลไม่ว่าจะเป็น งานแต่งงาน พิธี
  เข้าสุหนัต พิธีสู่ขอ พิธีรับขวัญเด็ก หรืองานพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณีของชาว
  มลายูมักจะใช้บายศรีบุหงาซีเระมาประกอบพิธีการเหล่านี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริ
  มงคลของเจ้าภาพ ถือเป็นสิ่งน าโชคและเพ่ือความสวยงาม บางหมู่บ้านหรือบาง 

                                           
40  
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  ต าบลก็จัดแข่งขันการประดิษฐ์บุหงาซีเระขึ้นเพ่ือสืบทอดงานหัตถศิลป์ชนิดนี้ไว้ไม่ให้
  สูญหายไป 
   การใช้ในโอกาสต่างๆ  
    1) บุหงาซีเระ 3 ชั้น ใช้ในโอกาสพิธีการที่ไม่ส าคัญมาก เช่น พิธี
   เข้าสุหนัต พิธีแต่งงาน พิธีสู่ขอ พิธีขึ้นเปลรับขวัญเด็ก พิธีที่ต้องใช้ถือเดิน
   ร่วมในขบวนแห่ต่างๆ 
    2) บุหงาซีเระ 5 ชั้น ใช้ในพิธีที่ต้องตั้งอยู่กับที่ เช่น บนขบวนรถแห่
   เพราะมีขนาดใหญ่จึงจต้องตั้งประดับบนยานพาหนะหรือคานหาม ใช้ 
   ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ใช้ในงานพิธีการต่างๆเพ่ือเป็นเกียรติ 
    3) บุหงาซีเระ 7 ชั้น ใช้ในพิธีที่จัดยิ่งใหญ่งานมหกรรมต่างๆ เช่น 
   ประเพณีแห่นก 
    4) บุหงาซีเระ 9 ชั้น จัดท าขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
   พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปัจจุบัน การ
   ท าบายศรีของภาคใต้ มีลักษณะเป็นการผสมผสานรูปแบบของบายศรีภาค
   กลางและภาคอีสานเข้าด้วยกัน และเป็นการท าบายศรีในรูปแบบของการ
   ประยุกต์ ตามจินตนาการของผู้ท าบายศรี ยกเว้นบายศรีของ 3 จังหวัด 
   ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ยังคงท าบายศรีเป็น
   เอกลักษณ์ของตนเอง 
  
   การประกอบบุหงาซีเระเริ่มจากการน าโครงไม้ไผ่มาตั้งบนขอบพานด้านใน
  โดยท าเป็นรูปกากบาทแล้วมัดด้วยลวดตรึงติดกับตัวพาน ชั้นที่ 1 ให้น าวงกลมที่ท า
  ด้วยกระดาษมาสวมลงที่โครงไม้ไผ่ติดกับตัวพาน จากนั้นจึงน าใบพลูประมาณ 3 - 5 
  ใบ เรียงสอดระหว่างช่องไม้ไผ่โดยรอบให้แน่น โดยให้ใบพลูตั้งยืนประมาณ 45 องศา 
  แล้วน าใบมะยมที่เด็ดเป็นใบๆ มาสอดไว้ด้านในระหว่างโครงไม้กับกระดาษทุกชั้น 
  (ใบมะยมที่ใส่ด้านในโครงไม้ไผ่เพ่ือให้ใบพลูมีความเย็น ไม่เหี่ยวง่าย และท าให้ใบพลู
  ทรงตัวได้ดี) ชั้นที่ 2 วางขอบกระดาษวงกลมบนใบพลู ขั้นตอนต่อไปท าเหมือนชั้นที่ 
  1 และชั้นต่อๆไปสลับระหว่างขอบกระดาษวงกลมกับใบพลู ใบพลูตั้งลดหลั่นตาม
  จ านวนชั้นที่วางเรียงลดหลั่นกัน จากนั้นน าต้นกล้วยใส่ลงด้านบนของปากกระบอก
  ไม้ไผ่โดยให้ยอดของต้นกล้วยที่มีใบอยู่เหนือปากกระบอกไม้ไผ่ (ฐานต้นกล้วย จะ
  วางอยู่บนพานพอดี) จากนั้นตกแต่งด้วยดอกไม้หรือมาลัย อุบะทัดหูให้สวยงาม 
  บุหงาซีเระนิยมท าเป็นเลขคี่ คือ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น   
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   ความสวยงามของบุหงาซีเระข้ึนอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 
    1) การซ้อนใบพลู เรียงซ้อนให้ได้ระเบียบสวยงาม ปลายใบพลู
   เท่าๆ กัน ชั้นแรกใบพลูแต่ละใบใช้ขนาดใหญ่ และชั้นต่อไป ใช้ใบพลูขนาด
   กลาง เล็ก และเล็กท่ีสุด ตามล าดับ การวางใบพลูให้จัดปลายตั้งยืน 
   ประมาณ 45 องศา ระหว่างกลีบ ให้จัดซ้อนกันตามล าดับให้แน่น 
    2) สีสันของใบพลูต้องมีสีเขียวอมเหลืองนวล 
    3) กระดาษแต่ละชั้นต้องให้ขอบชั้นสมดุลกัน โดยให้วงของ 
   กระดาษจากใหญ่ไปเล็กสุด และระหว่างชั้น ใช้มาลัยหรือดอกไม้ ตกแต่งให้
   สวยงาม 
    4) ต้นกล้วยต้องมียอดและมีใบเล็กประมาณ 3 - 4 ใบในล าต้น
   เดียวกัน 
   
   ข้อควรระวัง ไม่ควรให้ใบพลูถูกน้ ามากเพราะจะเปื่อยง่าย การจัดวางต้อง
  ระวังไม่ให้ยอดใบพลูขาด เพราะจะดูไม่สวยงามการท าโครงไม้ไผ่ถ้าเป็นแบบโบราณ
  จะใช้โครงไม้ไผ่ผ่าเป็นซี่ แต่ถ้าเป็นแบบประยุกต์จะใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ๆ โดยเหลา
  ปลายให้แหลมแล้วแทงต้นกล้วยจากยอด ระหว่างซี่จะห่างกันประมาณ 1 นิ้ว กางซี่
  ไม้ไผ่ให้กว้างเท่าขอบพานด้านใน น าซี่ไม้ไผ่แทงฐานต้นกล้วยให้เป็นรูปกากบาทแล้ว
  มัดตรึงกับพานให้แน่น การประกอบก็จะประกอบเหมือนกันทุกประการแต่การท า
  โครงไม้ไผ่แบบประยุกต์จะท าให้ต้นกล้วยช้ า41 
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ภาพที่ 84 บุหงาซีเระ 

ที่มา: http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=38&chap=2&page=t38-2-
infodetail06.html (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

 
  2.3.7.7 บุหงามัส(ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง) 
   ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง หรือดอกไม้เงินและดอกไม้ทอง หรือบุหงามาศ (Bunga 
  mas : ดอกไม้ทอง) เป็นเครื่องราชบรรณาการที่ประเทศราชของสยามต้องส่งมา
  ถวายพระเจ้าแผ่นดินทุกๆ สามปี เพ่ือแสดงความสวามิภักดิ์ นอกจากนี้ยังใช้เป็น
  สิ่งของคารวะของเจ้านายหรือขุนนางถวายต่อพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานพระ
  อิสริยยศหรือบรรดาศักดิ์ให้สูงขึ้นเรียกว่า "พุ่มไม้เงินพุ่มไม้ทอง" บ้างก็พบว่ามีการใช้
  ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นเครื่องสักการะถวายเป็นพุทธบูชาในวัด 
   ประเพณีการถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองหรือมูลเหตุในการใช้ต้นไม้เงินต้นไม้
  ทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือใดหรือเพราะอะไร แต่จาก 
  หนังสือ “สยามประเภท” เล่ม 2 ตอนที่ 17 วันที่ 1 สิงหาคม ร.ศ. 118 ของ ก.ศ.ร. 
  กุหลาบ "เรื่องต้นเหตุเมืองแขกมะละกาขึ้นกับไทย" ปรากฏความเกี่ยวกับต้นไม้เงิน
  ต้นไม้ทองเป็นบรรณาการมาอย่างน้อยก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความว่า “...ราว พ.ศ. 
  2045 ในแผ่นดินพระเจ้าบรมราชามหาพุทธางกูร สยามเป็นไมตรีกับโปรตุเกส  
  โปรตุเกสขอกองก าลังกองทัพเรือไทยไปช่วยตีเมืองมะละกา เพราะชาวมะละกาไป
  ท าร้ายพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่เข้าไปค้าขาย กองทัพเรืออยุธยาตีเมืองมะละกาได้ พระ
  เจ้าแผ่นดินสยามในขณะนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าราชบุตรแขกเมืองมะ
  ละกาเป็นเจ้าเมืองสืบแทนพระบิดา ให้มีพระนามว่าจ้าวมะหะหมัดรัตนะรายา 
  มหาราช และให้เป็นเมืองประเทศราชถวายดอกไม้เงินทองสิ่งของเครื่องราช 
  บรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยาตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณ...” 
   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ปกครองหัวเมืองประเทศราช อันได้แก่ หัวเมือง
  มลายู (ไทรบุรี, ปัตตานี, กลันตัน และตรังกานู) หัวเมืองลาวพุงขาว (ล้านช้าง) หัว
  เมืองลาวพุงด า (ล้านนา) หัวเมืองเขมร (กัมพูชา) และหัวเมืองกะเหรี่ยง (ตะวันตก
  ของพม่าในปัจจุบัน) ซึ่งประเทศราชเหล่านี้จะต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่อง
  บรรณาการมาทุกๆ สามปี มูลค่าของดอกไม้เงินดอกไม้ทองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
  19 อาจจะสูงถึงราวๆ หนึ่งพันดอลลาร์สเปนเลยทีเดียว ทั้งนี้การส่งบรรณาการ 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=38&chap=2&page=t38-2-infodetail06.html
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=38&chap=2&page=t38-2-infodetail06.html
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  ดังกล่าวไม่มีกฎเกณฑ์ว่ามากน้อยเพียงใดเพราะขึ้นอยู่กับผลิตผลในท้องถิ่น หรือเป็น
  สิ่งของที่ทางกรุงเทพฯ ที่แจ้งความต้องการไป 
   ในปี พ.ศ. 2435 ได้มีการปฏิรูปการปกครองยกเลิกหัวเมืองประเทศราชใน
  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธรรมเนียมการส่งต้นไม้เงินต้นไม้
  ทองเป็นบรรณาการจึงไม่ปรากฎอีก ปรากฏครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งเจ้าอินทวโรรสสุริ -
  ยวงษ์ พร้อมด้วยเจ้าราชภาคินัย เจ้าน้อยเลาแก้ว เจ้าน้อยสมพมิตร เจ้าน้อยเมืองชื่น 
  และเจ้าน้อยวุฒิวงษ์ เข้าเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 
  2447 และนับเป็นเครื่องราชบรรณาการงวดสุดท้าย ก่อนจะมีการยกเลิกธรรมเนียม
  การถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
   ลักษณะของต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ใช้เพื่อเป็นบรรณาการช่วงกรุง 
  รัตนโกสินทร์ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1) ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ต้องจัดเป็นคู่ 
    2) ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ต้องท าด้วยเงินทองแท้ท้ังต้น 
    3) ต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่คู่กันจะมีน้ าหนักเท่ากัน 
    4) ต้นไม้เงินต้นไม้ทองทุกต้นจะต้องมี กิ่งก้าน กาบดอก และใบ 
   ครบสมบูรณ์ 
    5) รูปร่างลักษณะความสูงต่ าของต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่คู่กัน ต้อง
   เหมือนหรือเท่ากัน 
    6) หากมีกระถางหรือแจกันรองรับ จะต้องเหมือนกันเป็นคู่กัน 
    7) ความสวยงามและความประณีตก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเชิงช่างของแต่
   ละเมืองนั้นๆ 
 
   ส่วนต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ใช้ในการศาสนาเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชามีลักษณะ
  และขนาดเดียวกันกับข้างต้น แต่ต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่เจ้านายและขุนนางใช้คารวะ
  พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศหรือบรรดาศักดิ์ให้ 
  สูงขึ้นนั้น จะมีลักษณะเดียวกันแต่เป็นขนาดย่อมกว่าเรียกว่า "พุ่มไม้เงินพุ่มไม้ทอง" 
  โดยจะใส่ในแจกันแก้วเจียรนัยหรือแจกันเคลือบก็สุดแต่ฐานะของท่านผู้ได้ 
  บรรดาศักดิ์ ทั้งนี้เหตุผลในการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง เข้าใจว่าเป็นการแสดงการ
  สวามิภักดิ์ และความจงรักภักดีแก่ประเทศที่มีอ านาจเหนือกว่า ขณะที่พงศาวดาร
  มะโรง “มหาวงศ”์ ซึ่งเป็นเอกสารของราชส านักไทรบุรี (เกอดะห์) ระบุว่าเป็น 
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  สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์สมานฉันท์สามัคคีรักใคร่แนบแน่นต่อกัน และเพ่ือเป็น
  ของเล่นสนุกส าหรับพระราชโอรส พระราชธิดา 
   ใน พ.ศ. 2435 ได้มีการปฏิรูปการปกครองยกเลิกหัวเมืองประเทศราชใน
  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธรรมเนียมการส่งต้นไม้เงินต้นไม้
  ทองเป็นบรรณาการจึงสิ้นสุดลงตามไปด้วย42 
 

 
 

ภาพที่ 85 บุหงามัส 
ที่มา: 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:N
ational_Museum_KL_2008_(36).JPG (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

 
 2.3.8 วัฒนธรรมปัตตานีสาขาคหกรรมศิลป์ 

  2.3.8.1 เกลือและการท านาเกลือปัตตานี 
   การท านาเกลือท่ีปัตตานี มีมานานหลายร้อยปีมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการจด 
  บันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพียงแต่เล่าต่อๆ กันมาหลายช่วงอายุคน ผู้ท านาเกลือรุ่นเดิม 
  2 – 3 ราย ให้ข้อมูลว่า เกลือมีความส าคัญต่อชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณ เกลือเป็น
  สิ่งจ าเป็นในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชน คนสมัยก่อนได้ยินได้ฟัง
  ต่อๆ กันมาว่า น้ าในทะเลสามารถน ามาท าให้แห้งเป็นเกลือใช้ประกอบอาหารให้มี
  รสชาติดี สถานที่ท่ีเหมาะสมแก่การท านาเกลือคือ พ้ืนที่ราบริมทะเลที่น้ าทะเล 

                                           
42  

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:National_Museum_KL_2008_(36).JPG
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:National_Museum_KL_2008_(36).JPG
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  สามารถขึ้นได้ในช่วงเดือนข้างขึ้นตลอดปีโดยเฉพาะจังหวัดที่มีที่ริมทะเล เพราะดิน
  เป็นดินเหนียว เช่นเดียวกับภาคกลางที่สมุทรสาครและเพชรบุรี 
   ในภาคใต้มีนาเกลือแห่งเดียวที่ปัตตานี ดังในบันทึกของสมเด็จกรมพระยา
  ด ารงราชานุภาพ รายงานทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เมื่อ 
  พ.ศ. 2439 ความว่า “ในเมืองปัตตานีมีนาเกลือแห่งเดียวตลอดแหลมมลายู สินค้า
  เกลือเมืองปัตตานีขายได้อย่างแพงถึงเกวียนละ 16 เหรียญ ขายตลอดออกไปจน
  สิงคโปร์และเกาะหมาก...” 
   ปัจจุบันพ้ืนที่นาเกลือบางส่วนได้แปรสภาพเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
  เป็นย่านที่อยู่อาศัย และบางส่วนเปลี่ยนเป็นนากุ้ง มีผู้ท านาเกลือเป็นอาชีพประมาณ 
  500 คน พืน้ที่ประมาณ 3,500 ไร่ ผลิตเกลือได้ปีละประมาณ 7,000 ตัน 
   นายสุหลง ตอมา อายุ 72 ปี และ นายอูมา อับดุลสามะ อายุ 41 ปี (ลุง
  และหลาน) บ้านเลขท่ี 21 หมู่ที่ 4 ต าบลบานา มีอาชีพท านาเกลือเล่าให้ฟังว่า ตอน
  นายอูมาอายุ 3 ขวบ เคยอยู่กับคุณตา และนายเจะปอ สาและ ผู้ เป็นอาซึ่งมีอาชีพ
  ท านาเกลือ ได้เป็นลูกมือคอยช่วยเหลือในการท านาเกลือ จึงท านาเกลือต่อมาจนถึง
  ปัจจุบัน อาชีพการท านาเกลือที่ปัตตานีมีมานานหลายช่วงอายุคน นายสุหลง เล่าว่า
  คนรุ่นก่อนไม่เรียนหนังสือจึงไม่มีผู้ใดจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพียงแต่จ ากันมาว่ามี
  การท านาเกลือมา 900 กว่าปี เมื่อคนรุ่นปู่ของปู่ตายไปคนรุ่นหลังก็ท านาเกลือต่อๆ 
  กันมา หากใครมาสอบถามก็เล่าให้ฟังและจ าได้ว่าสมัยรัชกาลที่ 5 นาเกลือมีแล้ว 
  เป็นการสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น 
   การท านาเกลือ เริ่มต้นโดยการเลือกพ้ืนที่ใกล้ชายทะเลที่ราบเรียบที่ 
  เหมาะสม ที่เป็นดินเหนียว จากนั้นก็ยกคันนาเป็นแปลงๆ ขนาดประมาณ 10 – 4 0 
  เมตร เพ่ือแบ่งพ้ืนที่เหมือนนาข้าว คันนากว้างประมาณ 50 ซม. พอให้คนเดินผ่าน
  ไปมาได้และสูงไม่เกิน 1 ฟุต สามารถขังน้ าทะเลได้ 
   หลังจากนั้นก็จะปรับพ้ืนนาแต่ละแปลงให้ราบเรียบ ให้แปลงนาที่อยู่ไกล
  ที่สุดจากทะเลมีระดับสูงกว่าแปลงนาที่อยู่ใกล้ล าคลองที่เชื่อมติดกับทะเล เมื่อน าน้ า
  ทะเลไปตามล าคลองส่งน้ าให้น้ าไปขังอยู่ในแปลงเหนือสุดก่อน สมัยก่อนการชักน้ า
  เข้านาจะใช้กาบหลาวชะโอนหรือใบจากมาท าเป็นถังตักน้ํา หรือท าด้วยไม้กระดาน
  ใช้ตะปูตอกเป็นรูปถังน้ ากลมหรือสี่เหลี่ยม บางแห่งขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
  เมตร (ปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นภาชนะวิดน้ าเข้านา มีด้ามคล้ายช้อนขนาดใหญ่ ต่อมาปี 
  พ.ศ. 2508 ใช้กังหันวิดน้ าเข้า น้ าที่วิดเข้าก็จะไหลไปตามคลองส่งสู่แปลงนาตอนบน
  ให้น้ าขังอยู่แปลงบน (แปลงที่ 1) น้ําค่อยๆ ไหลลงแปลงนาที่ต่ําถัดมาตามล าดับ 
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  (แปลงที่ 2) แปลงที่ 1 – 2  จะให้หญ้าขึ้นได้ จากนั้นสังเกตดูถ้าน้ าแปลงที่ 1 -2 ลด 
  เจ้าของต้องวิดน้ าใส่เพ่ิมอยู่เสมอๆ เมื่อน้ าที่ขังในแปลงที่ 1 – 2 นานๆ ความเค็มใน
  ดินและน้ านั้นเค็มมากขึ้น จากนั้นก็เปิดให้น้ าไหลจากแปลงที่ 2 ไปนาแปลงที่ 3 นา
  แปลงที่ 3 จะมีการเตรียมพ้ืนดินโดยบดอัดดินให้แน่นก่อนโดยใช้น้ าผสมบดอัด 
  หลายๆ ครั้งให้ดินท้องนามีความเค็มอ่ิมตัว โดยใช้ท่อนซุงมะพร้าวบดโดยใช้คนลาก 
  พอแห้งให้รดน้ําให้ชุ่มอีกครั้ง บดอัดอีกทีจนดินแน่นเค็มได้ที่ ทิ้งไว้ประมาณ 1  
  สัปดาห์ ปล่อยน้ าจากแปลงที่ 2 ลงมาขังไว้ เมื่อน้ าในแปลงนาใกล้จะแห้งก็ปล่อยน้ํา
  เพ่ิมเข้าไปในแต่ละแปลงแดดจะเผาให้น้ าตกผลึก และการปล่อยน้ าเข้านาแต่ละ 
  แปลงจะต้องไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปและมีความต่อเนื่อง แปลงที่นาระหว่างแปลง
  ที่ 3 ถึง 5 จะมีแปลงที่ 4 กั้นกลาง จะแบ่งท าเป็นแปลงเล็กๆ ต่างระดับกันเล็กน้อย 
  การเตรียมดินแปลงที่ 4 และ 5 ปฏิบัติเหมือนการเตรียมดินแปลงที่ 3 แต่ว่าน้ าที่
  น ามาผสมดินท าให้ชุ่มนั้นใช้น้ าเค็มจากในนาแปลงที่ 3 ทั้งนี้เพราะความเค็มของน้ ามี
  มากกว่าแปลงที่ 1 - 2 
   เมื่อน้ าที่ขังในแปลงนาแปลงที่ 3 มีความเค็มจัดจึงปล่อยลงแปลงที่ 4 น้ าจะ
  มีลักษณะความเป็นเกลือมากข้ึนทุกระยะ เมื่อปล่อยน้ าให้ไหลไปอยู่ในแปลงที่ 5 ซึ่ง
  เป็นแปลงสุดท้ายอยู่ใกล้ทะเลจนครบทุกแปลง จึงปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 7 - 10 วัน 
  เมื่อน้ าระเหยไปกับแสงแดดเหลืออยู่เล็กน้อยและเกลือตกผลึกแล้วก็ใช้เครื่องมือ
  คราดตอกด้วยตะปูเคาะเกลือให้แตกแล้วกวาดด้วยเครื่องมือคราดท าด้วยไม้กระดาน
  มากองไว้ และปล่อยให้น้ าที่เหลือระเหยแห้งไปเอง และล้างเกลือในพ้ืนไปในตัวได้
  ด้วย ในระหว่างนี้ห้ามผู้ใดลงไปจะท าให้โคลนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปปนเปื้อน 
  จะสังเกตเห็นว่าถ้าน้ําระเหยเร็วโดยที่เกลือยังไม่ตกผลึก ชาวนาก็ชักน้ าเข้าแปลงอีก
  ครั้งจนกว่าจะได้เกลือเมื่อกวาดเกลือไปกองและน าขึ้นไปเก็บไว้เตรียมขาย ให้ปล่อย
  น้ าเค็มจากแปลงที่ 3 มาอีกครั้ง จนได้เกลือรอบที่ 2, 3 และ 4 ตามกระบวนการ
  ดังกล่าวปีใดที่ฤดูร้อนยาวนานชาวนาเกลือก็จะได้เกลือจากนาเกลือหลายรอบ  
  ขั้นตอนที่เสียเวลากว่าจะได้เกลือคือการยกคันนาบดอัดที่นาเตรียมดิน 6 เดือน  
  หลังจากนั้นแล้วได้เกลือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะถึงฤดูฝน 
   การน าน้ าทะเลเข้าไปในนาแต่เดิมใช้แรงคนวิดน้ าเข้านา หลังจากปี พ.ศ. 
  2508 มีการใช้กังหันลมวิดน้ ากันมาก ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์สูบน้ าแทนการ
  ใช้กังหันลม แต่ยังมีกังหันลมเหลืออยู่เป็นหลักฐานบ้าง 
   เกลือปัตตานีต่างจากเกลือเพชรบุรีและสมุทรสาครคืออยู่ที่ความขาวของ
  เกลือ เกลือปัตตานีขุ่นกว่าเกลือจากสองจังหวัดดังกล่าวเนื่องจากวิธีการเก็บเกลือ
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  แตกต่างกัน ความหนาของชั้นเกลือที่ปัตตานีประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว แต่ที่ภาคกลาง
  หนาถึง 5 - 10 นิ้ว จึงได้เกลือขาวกว่า และภาคกลางได้เกลือปีละ 1 ครั้ง แต่ที ่
  ปัตตานีสามารถได้เกลือมากกว่า 1 ครั้ง คือเมื่อคราดเอาเกลือรอบแรกแล้วยังมี 
  น้ าเค็ม ที่กักไว้สามารถปล่อยลงแปลงนาทิ้งไว้ 10 วัน สามารถได้เกลืออีกเป็นครั้งที่
  สองหรือสาม43 
 

 
 

ภาพที่ 86 การท านาเกลือปัตตานี 
ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190507145152960 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.8.2 อาหารและขนมมลายูปัตตานี 
   อาหารและขนมมลายูปัตตานี ประชากร 3.7 ล้านคนในจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลามากกว่าร้อยละ 60 คือมุสลิมชาติ
  พันธุ์มลายู แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนในประเทศทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
  ประเพณี ศาสนาและภาษา จึงหล่อหลอมให้อาหารในพ้ืนที่นี้มีอัตลักษณ์โดดเด่น
  แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ตัวอย่างอาหารมลายูปัตตานี ได้แก่ 
    - นาซิดาแฆ ภาษาไทยใกล้เคียงได้ค าว่า "ข้าวมันแกงไก่" เป็น 
   อาหารที่ชาวมุสลิมปักษ์ใต้นิยมรับประทานกันเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะมื้อ
   เช้า เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง ประกอบด้วยข้าว แกงไก่หรือแกง
   ปลาโอ และไข่ต้ม ความหมายของชื่ออาหารนี้มีหลายความหมาย บ้างว่า
   หมายถึงข้าวส าหรับคนอนาถา เพราะใช้ข้าวเจ้าหุงผสมกับข้าวเหนียว หรือ

                                           
43  
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   อีกนัยหนึ่ง "ดากัง" (dagang) เป็นค าภาษาอินโดนีเซียที่แปลว่าหาบ ส่วน
   ภาษามลายูปัตตานีเรียกว่า “ดาแฆ” และยืมมาใช้หมายถึงคนต่างถิ่น จึง
   หมายถึงข้าวของคนต่างถิ่นที่น ามาเผยแพร่ในบริเวณนี้ ทางชายฝั่งตะวันตก
   ของมาเลเซียจะเรียกนาซีเลอมะก์ของชายฝั่งตะวันออกในรัฐตรังกานูและก
   ลันตันว่า "นาซีดากัง" แต่ไม่พบในบริเวณอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งนาซีดากัง
   และนาซีเลอมะก์เป็นอาหารยอดนิยมในมาเลเซียทั้งสองด้านของคาบสมุทร 
   ในตรังกานูและกลันตันนิยมท านาซีดากังเป็นอาหารเช้าในเทศกาลฉลอง
   การสิ้นสุดการถือศีลอด 
    - ไก่กอและ หรือ ไก่ฆอและ เป็นอาหารมลายูปักษ์ใต้และมาเลเซีย 
   อาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่ชาวมุสลิมแถบชายแดนใต้ของไทยท ารับประทาน
   กัน โดยเฉพาะที่ปัตตานีจะมีชื่อเสียงมาก บางแห่งจะท าไก่ฆอและขายคู่
   กับข้าวหลามด้วย ไก่กอและในภาษามลายูปาตานีจะอ่านว่า “อาแยฆอ
   และ” (Ayam Golek) ค าว่า “อาแย” (Ayam) แปลว่าไก่ “ฆอและ”  
   (Golek) แปลว่า กลิ้ง อาแยฆอและ จึงแปลว่า ไก่กลิ้ง ก็น่าจะหมายถึงการ
   ย่างเพราะต้องคอยพลิกกลับไปมา นอกจากจะใช้ไก่ท าแล้วยังสามารถใช้
   เนื้อสัตว์อ่ืนๆท าได้ ถ้าใช้หอยแครงสดท า เรียกว่า “กือเปาะห์ฆอและ” ใช้
   ปลาท าเรียกว่า “อีแกฆอและ” ถ้าใช้เนื้อท าเรียกว่า “ดาฆิงฆอและ” 
    - รอเยาะ หรือ เต้าขั้ว ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เรียกว่า “โร
   จะก์” (มลายู: rojak) อินโดนีเซียเรียกว่า รูจะก์ (อินโดนีเซีย: rujak) เป็น
   สลัดประเภทหนึ่งในอาหารมลายูและอินโดนีเซีย น้ าย าท าจากกะปิเคี่ยวกับ
   น้ าตาลโตนด น้ ามะขามเปียก พริก มีรสหวาน โรยถั่วลิสงคั่ว ในปีนังจะเพ่ิม
   น้ าผึ้ง นิยมกินกับผลไม้ เช่น ชมพู่ มะม่วงดิบ ฝรั่ง มันแกว สับปะรด ผัก
   ลวกเช่น ถั่วงอก ผักบุ้ง มันเทศต้ม เต้าหู้ทอด 
    - สะเต๊ะ เป็นอาหารอย่างหนึ่งซึ่งท าจากเนื้อที่หั่นบางๆ หรือหั่น
   เป็นก้อน อาจจะเป็น เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อปลา ฯลฯ เสียบ
   ด้วยไม้เสียบที่ท าจากไม้ไผ่ แล้วน าไปย่างบนเตาฟืนหรือเตาถ่าน เสิร์ฟ 
   พร้อมเครื่องปรุงรส ที่มีรสจัด (ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละต ารับ) สะเต๊ะ
   มีจุดก าเนิดมาจากเกาะชวาหรือเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แต่ก็ยัง
   ได้รับความนิยมในประเทศอ่ืนๆ ด้วย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
   รวมทั้งประเทศไทย หรือแม้แต่เนเธอร์แลนด์ซึ่งรับเอาวัฒนธรรมไปกับ 
   อาณานิคมของตน 
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    - นาซิเกอราบู หรือ ข้าวย าบูดู เป็นอาหารไทยภาคใต้ โดยถือกัน
   ว่าเป็นอาหารที่ครบโภชนาการมากที่สุด และมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่าง
   โดยเป็นอาหารจานเดียวที่มีน้ าปรุงราด ข้าวย าท าจากข้าวที่เรารับประทาน
   กันประจ าวันนี้เอง แต่เพ่ิมการปรุงแต่งบ้างเล็กน้อย เพ่ือให้ข้าวเหล่านั้นมี
   สีสันและรสชาติที่น่ารับประทานมากขึ้น ในข้าวย าจะมีผักรับประทาน 
   กับข้าวย าเรียกผักหมวด ผักที่นิยมน ามาท าเป็นผักหมวด ได้แก่ ถั่วฝักยาว 
   ถั่วงอก ตะไคร้ กระถิน ยอดมะม่วงหิมพานต์ ผักบุ้ง ใบยอ ถั่วพู และพา
   โหม ราดด้วยน้ าบูดู ชาวมลายูนิยมน าสีจากพืชมาหุงกับข้าวให้ได้ข้าวสี 
   ต่างๆ เรียกว่าข้าวย าห้าสี (นาซิกราบู ลิมอจายอ) ส่วนข้าวย าทางจังหวัด
   สตูลจะมีเอกลักษณ์เฉพาะคือไม่ใส่น้ าบูดู แต่จะน าข้าวมาคลุกกับเครื่องแกง
   และผัก โดยเครื่องปรุงหลักคือข่า เรียกว่าข้าวย าหัวข่า 
    - นาซิ ลือเมาะ หรือ นาซิเลอมะกฺ เป็นข้าวเจ้าหุงกับกะทิซึ่งพบใน
   มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ หมู่เกาะเรียว และภาคใต้ของประเทศไทย  
   มาเลเซียกล่าวว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารประจ าชาติและเป็นมรดกทาง
   วัฒนธรรมของมาเลเซีย แม้ว่าจะมีการแพร่กระจายในบริเวณอ่ืน ๆอาหารนี้
   เป็นคนละชนิดกับนาซีดากัง (นาซิ ดาแฆ) ซึ่งเป็นที่นิยมทางชายฝั่ง 
   ตะวันออกของคาบสมุทรมลายู คือกลันตันและตรังกานู แต่ทั้งนาซีเลอมะก์
   และนาซีดากังก็เป็นอาหารเช้าที่แพร่หลาย ค าว่านาซิ ลือเมาะ ในภาษา
   มลายูหมายถึงข้าวมัน โดยน าข้าวไปแช่ในกะทิ แล้วน าส่วนผสมไปนึ่ง  
   กระบวนการปรุงคล้ายกับอาหารอินโดนีเซียคือนาซีอูดุก์ บางครั้งจะเติม
   ใบเตยหอมลงบนข้าวขณะนึ่งเพ่ือให้เกิดกลิ่นหอม อาจเพ่ิมเครื่องเทศบาง
   ชนิด ได้แก่ ขิงและตะไคร้ เพ่ือเพ่ิมความหอม การรับประทานแบบพ้ืนบ้าน
   จะห่อด้วยใบตอง ใส่แตงกวาหั่น ปลาร้าทอด (ikan bilis) ถั่วลิสงอบ ไข่ต้ม
   แข็ง และซัมบัลซึ่งเป็นซอสมีลักษณะคล้ายน้ าพริก รสเผ็ด นาซีเลอมะก์นี้
   อาจจะรับประทานคู่กับไก่ทอด (ayam goreng) ผักบุ้งผัด หมึกผัดพริก 
   (sambal sotong) หอยแครง อาจาด เรินดังเนื้อ (แกงเนื้อกับกะทิและ 
   เครื่องเทศ) หรือปอดวัว (paru) อาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่มีรสเผ็ด 
    - ตูป๊ะ หรือ ตูปัต เป็นอาหารว่างอย่างหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศ
   ไทย และยังพบในบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตูปัตมีหลาย 
   ประเภท โดยที่เป็นที่รู้จักกันมากท่ีสุดคือเกอตูปัตนาซีกับเกอตูปัตปูลุต เกอ
   ตูปัตนาซีท าจากข้าวขาวห่อด้วยใบมะพร้าว ส่วนเกอตูปัตปูลุตท าจากข้าว
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   เหนียวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยใบกะพ้อ ชาวมลายูนิยมรับประทานใน
   เทศกาลฮารีรายอ ในอินโดนีเซียจะรับประทานกับโอปอร์อายัม เรินดัง ซัม
   บัลโกเร็งอาตี (ตับวัวรสเผ็ด) เกรอเจะก์ (อาหารท าจากหนังควาย) หรือซา
   ยูร์ลาบูเซียม มุสลิมโมโรในฟิลิปปินส์จะรับประทานเกอตูปัตกับตียูละห์อีตุม 
   เรินดัง กีนาตาอังมานอก กุรุหม่า และ สะเต๊ะ โดยรับประทานในเทศกาล
   ส าคัญและงานแต่งงาน 
    - บูดูเป็นอาหารพ้ืนเมืองที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ ได้มาจากการ
   หมักปลากับเกลือเช่นเดียวกับการหมักน้ าปลาโดยอาศัยเอนไซม์และ 
   จุลินทรีย์จากปลาที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการหมัก 8 - 15  
   เดือน ที่ต่างจากน้ าปลาคือบูดูเป็นของเหลวขุ่นที่เป็นสารแขวนลอย ต้อง
   เขย่าให้เข้ากันเสียก่อนรับประทาน ส่วนน้ าปลาไม่มีชิ้นส่วนของตะกอน 
   ปริมาณเกลือของน้ าปลา (ร้อยละ 22 - 37) จะสูงกว่าบูดูซึ่งมีความเค็มอยู่
   ในช่วงร้อยละ 19 - 25 บูดูมักนิยมน ามาปรุงเป็นเครื่องจิ้มเช่น บูดู 
   ทรงเครื่องโดยใส่หอมแดงซอย พริกขี้หนูซอย ตะไคร้ซอย ใยมะกรูดซอย 
   น้ ามะนาว น้ าตาล กินกับผักสด หรือปรุงเป็นน้ าบูดูส าหรับราดข้าวย าโดย
   ใส่หอม กระเทียม ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูดและน้ าตาลแล้วเคี่ยวให้มีความ 
   เหนี่ยวข้น 
    นอกจากตัวอย่างของอาหารข้างต้นแล้วในวัฒนธรรมการกินของ
   ชาวมลายูปัตตานียังมีอาหารต่างๆ อีกมากมายหลากหลายรายการทั้ง 
   อาหารคาวและอาหารหวาน 
 

 
 

ภาพที่ 87 อาหารและขนมมลายูปัตตานี 
ที่มา: http://news.muslimthaipost.com/news/26347 
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(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 

 2.3.9 วัฒนธรรมปัตตานีสาขากีฬาและนันทนาการ 
  2.3.9.1 ซีละหรือมวยมลายู 
   ซีละ หรือเรียกว่าดีกา หรือบือดีกา เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาว
  ไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยได้รับอิทธิพลด้าน 
  ศิลปะการแสดงที่มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกที่เกาะสุมาตรา ประเทศอิน
  โดนีเชีย หรือจากมะละกา และแพร่กระจายมายังประเทศมาเลเชีย และมาทางตอน
  ใต้ของประเทศไทย 
   องค์ประกอบในการแสดง 
    1) ผู้แสดง ซีละคณะหนึ่งๆ มีอย่างน้อย 5 คน ผู้เล่นดนตรี 5 คน ผู้
   เล่นซีละ 2 คน การเล่นซีละจะเป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้เป็นคู่ ต่อสู้ตัว
   ต่อตัว ผู้เล่นจึงมี 2 คนเป็นอย่างน้อย 
    2) เครื่องดนตรีซีละเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีดนตรี 
   ประกอบเช่นเดียวกับมวยไทยมี 2 ชนิด คือ ฆือแน(กลองแขก) จ านวน 1 - 
   2 ใบ ฆง(ฆ้อง) จ านวน 1 ใบ ซูนา(ปี่) จ านวน 1 เลา 
    3) เวทีการแสดง ปกติแสดงกันบนพ้ืนดิน สนามหญ้า หรือลาน
   บ้าน ถ้ามีการรับเชิญไปแสดงบนเวทีก็แสดงได้ แต่ไม่ค่อยนิยมกัน 
 
   วิธีการแสดง ผู้แสดงนิยมแต่งกายรัดกุม นุ่งกางเกงขายาว (แบบกางเกงจีน) 
  ใส่เสื้อยืดคอกลมมีแขน มีผ้าลวดลายสวยงามพันทับจากเอวถึงเหนือเข่าและใช้ผ้า
  คาดสะเอว ไม่สวมรองเท้า ถ้าเป็นซีละมือเปล่าก็จะไม่พันมือ ถ้าเป็นซีละกริชจะ 
  เหน็บกริชด้วย เมื่อดนตรีประโคมนักซีละก็จะก้าวออกมาสู่เวทีทั้งคู่แล้วผลัดกันไหว้
  ครูทีละคน และท าความเคารพผู้ชมโดยการโค้งค านับนั่งหรือยืนไหว้ หลังจากนั้นคู่
  ต่อสู้จะออกมาสลามัตต่อกัน (การท าความเคารพแบบพ้ืนเมือง) คือยื่นมือทั้งสอง
  ออกไปขอสัมผัสกัน แล้วเอาฝ่ามือทั้งสองข้างของตนมาแตะที่หน้าผากกับหน้าอก 
  ต่อจากนั้นนักซีละทั้งคู่ก็เริ่มแสดงลวดลายท่าร่ายร า ดูชั้นดูเชิงกันก่อน ต่างก็ให้คู่
  ต่อสู้เห็นกล้ามเนื้ออันทรงพลังของตน เพ่ือเป็นการข่มขวัญ บางครั้งจะกระทืบเท้า 
  ตบมือฉาดๆ หรือใช้ฝ่ามือตบต้นขาของตนให้เกิดเสียงดังเพ่ือข่มคู่ต่อสู้ พอแสดง 
  ลวดลายร่ายร า กระทืบเท้า ตบมือ ตบขา ขู่ส าทับดูชั้นเชิงกันพอสมควรแล้ว ดนตรี
  จะประโคมเร่งเร้าให้นักซีละคึกคะนอง นักซีละก็จะขยับเข้าใกล้กันและหาจังหวะเข้า
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  ห้ าหั่นซึ่งกันและกัน เพ่ือให้คู่ต่อสู้เพลี่ยงพล้ า พ่ายแพ้ เช่น หาจังหวะใช้มือหรือเท้า
  ฟาดล าตัวหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่ต่อสู้ ถ้าคู่ต่อสู้เตะ อีกฝ่ายหนึ่งก็มักแก้
  โดยการใช้มือผลักหรือปัดขาคู่ต่อสู้แล้วชกสวนตรงหน้าหรือล าตัวอย่างฉับไว หรือหา
  จังหวะที่จะใช้น้ าหนักตัวทุ่มทับลงบนบ่า คู่ต่อสู้ก็พยายามต่อสู้แล้วขัดขาให้คู่ต่อสู้ล้ม 
  เมื่อฝ่ายหนึ่งเข้าต่อสู้แบบนี้คู่ต่อสู้ที่ฉลาดจะแก้ไขโดย พยายามสปริงตัวออกห่าง 
  หรือถ้าล้มไปแล้วก็จะพยายามที่จะจับจุดอ่อนของคู่ต่อสู้เพ่ือท าลายพลัง มือจึง 
  ไขว่คว้าป้องปัดเป็นพัลวัน ขณะนั้นดนตรีจะเร่งรุดโหมประโคมในจังหวะกระชั้นเป็น
  การเร่งความระทึกใจแก่ผู้ชม และเพ่ิมความคึกคะนองให้แก่นักซีละ เมื่อนักซีละ
  แสดงไปจนหมดลีลา ซึ่งใช้เวลาประมาณคู่ละ 15-20 นาที หรือเมื่อมีการแพ้ชนะกัน
  แล้วทั้งคู่จะถอยห่างออกจากกัน แล้วท าความเคารพผู้ชม ท าความเคารพต่อกันเป็น
  การจบสิ้นส าหรับการแสดงซีละคู่นั้น ถ้ามีการแสดงคู่อ่ืนอีกก็ก้าวออกไปสู่เวทีแล้ว
  เริ่มต้นตลอดจนจบลงด้วยลักษณะเดียวกัน การเล่นซีละไม่มีการพักเป็นยก ไม่มีการ
  ให้น้ า ไม่มีพ่ีเลี้ยง ไม่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและไม่มีกรรมการ ทั้งนี้เพราะนัก
  ซีละแต่ละคนจะมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์เคารพกติกา ไม่เอารัดเอา
  เปรียบคู่ต่อสู้โดยใช้เล่ห์เหลี่ยมนอกลู่นอกทางศิลปะของซีละ 
   กติกาในการต่อสู้มีข้อห้ามดังนี้ 
    1) ห้ามใช้นิ้วแทงตา 
    2) ห้ามบีบคอ 
    3) ห้ามชกต่อยแบบมวย 
    4) ห้ามใช้เข่าแบบมวยไทย 
    5) ห้ามเตะหรือตัดล่าง 
    6) ห้ามใช้ศอก ทั้งศอกสั้นและศอกยาว 
   ส าหรับเกณฑ์การตัดสินนั้น ถ้าฝ่ายใดสามารถท าให้คู่ต่อสู้ล้มลงได้เพียงฝ่าย
  เดียวโดยที่ตนไม่ล้มเลย ถือว่าฝ่ายนั้นชนะขาด แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ล้มหรือล้มพอๆ 
  กัน ผู้ชมก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยใช้เสียงปรบมือ ซีละนิยมเล่นกันในหมู่ชายเท่านั้นในหมู่
  หญิงไม่นิยมและสามารถพูดได้ว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงเล่นซีละเลย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก
  การเล่นซีละเป็นการแสดงหรือกีฬาที่ใช้ก าลังมาก มีลีลาท่าทางที่ไม่ต้องกับธรรม
  เนียมของผู้หญิงมลายูมุสลิมซึ่งเรียบร้อย นิ่มนวล อ่อนหวาน ไม่นิยมการเล่นที่โลด
  โผนโจนทะยาน ซีละจึงเป็นการเล่นที่ผิดเพศส าหรับหญิงมลายูมุสลิม 
   การเล่นซีละมีความเชื่อและวัฒนธรรมอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องไม่น้อย  
  นับตั้งแต่การเริ่มฝึกหัด ศิษย์ใหม่จะต้องไหว้ครูมอบตัวยอมรับว่าเป็นศิษย์ของครูเสีย
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  ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน แต่การไหว้ครูของซีละไม่จ าเป็นที่จะต้องท าพิธีในวัน
  พฤหัสบดี เพราะไม่ได้นับถือเทพเจ้าพฤหัสบดีว่าเป็นครูของเทพทั้งหลายเหมือนคติที่
  ชาวไทยนับถือกัน และไม่ได้กระท าอาการกราบเพราะผิดหลักการทางศาสนาที่ได้
  กล่าวไว้แล้วในตอนต้น ตลอดทั้งไม่ต้องท ากันทุกๆ ปี ศิษย์คนหนึ่งจะประกอบพิธี
  ไหว้ครูเพียงครั้งเดียวเมื่อเข้ามาเป็นศิษย์ใหม่ของส านักเท่านั้น 
   ใช้แสดงในงานเทศกาลส าคัญ งานแก้บน งานเข้าสุหนัต หรืองานเฉลิม 
  ฉลองในโอกาสต่างๆ44 
 

 
 

ภาพที่ 88 ซีละ 
ที่มา: https://yala-patani-naratiwat.blogspot.com/2017/04/blog-post_61.html 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.9.2 ว่าวมลายู 
   ว่าววงเดือน หรือเรียกว่า “วาบูแลหรือวาบูลัน” “บูลัน” แปลว่าดวงจันทร์ 
  เป็นว่าวที่มีรูปดวงเดือนเป็นส่วนประกอบอยู่ตรงกลางล าตัว ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
  คือ ปีก เขา (คล้ายเขาควาย) และดวงเดือนซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างปีกและเขาและ
  ตอนกลางของล าตัวว่าววงเดือน มี 2 แบบคือ แบบมีแอกและแบบไม่มีแอก ความ
  เป็นมาของว่าวบ้างว่าว่าวชนิดนี้มาจากประเทศมาเลเซีย บ้างว่ามาจากปัตตานี จึงไม่
  มีข้อสรุปถึงแหล่งก าเนิดที่แน่ชัด การท าว่าววงเดือนเริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
  และเครื่องมือ จากนั้นท าการเหล่าไม้ไผ่และเตรียมประกอบไม้ไผ่ น ากระดาษลอก
  ลายมาวางไว้แล้วแปะลงบนไม้ไผ่ที่ประกอบ ท าการเขียนลายและท าการลงสี เสร็จ

                                           
44  
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  แล้วผูกเชือกบนตัวว่าว เก็บรายเอียดของว่าว ท าการตกแต่ง ชั่งน้ าหนักขนาดปีก
  ของว่าวให้เท่ากัน เก็บรายละเอียดอีกครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ระยะเวลา
  ในการผลิตประมาณ 3 วัน ต่อว่าว 1 ตัว แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ลวดลายที่ต้องการตกแต่ง 
  ลักษณะพิเศษของว่าวเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เช่น ลวดลายของว่าวและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ปัจจุบันมีผู้นิยม
  เล่นว่าวเป็นจ านวนมากแต่ช่างฝีมือท าว่าวกลับมีน้อยมาก  
   ตามต านานในสมัยก่อนเล่าสืบต่อกันมาว่า “ว่าววงเดือน” เป็นของเล่น 
  เทวดา (แดวอมูดอ) โดยผู้ที่ให้ว่าวแก่แดวอมูดอคือพระบิดาของพระราม (รายอสรา
  มอ) ชื่อ ซีระห์มะห์รายอ จึงท าให้ว่าววงเดือนมีรูปเทวดา ทั้งนี้ว่าววงเดือนมีหลาย
  ชนิดมีหลายรูปแบบและมีการเล่นกันแพร่หลายในพ้ืนที่ภาคใต้ แต่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
  จะมีการเน้นความสวยงามรวมทั้งประเภทเสียงดัง ประเภทขึ้นสูง ที่ส าคัญปัจจุบันมี
  การจัดท าเพ่ือจ าหน่ายในรูปแบบของที่ระลึกอีกด้วย 
   เอกลักษณ์ของว่าววงเดือน คือการสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์สุนทรีย์ของชาว
  มลายู เพราะไม่ใช่เป็นการท าว่าวเพียงเพ่ือให้ลอยอยู่บนอากาศได้ หากแต่ยังตกแต่ง
  อย่างตั้งใจสวยงามวิจิตรตามลวดลายของท้องถิ่น และยังเพ่ิมเสียงอันไพเราะยาม
  เมื่อฉวัดเฉวียนไปมาในอากาศ ด้วยการใส่แอกใบลานที่ติดกับตัวว่าว 
 

 
 

ภาพที่ 89 ว่าววงเดือน 
ที่มา: https://localwisdom.gsb.or.th/detail/index/143 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.9.3 การเลี้ยงนกเขาชวา 
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   นกเขาชวาหรือนกเขาเล็ก ชื่ออังกฤษ Zebra Dove อยู่ในสกุล Geopelia 
  Striata มีลักษณะขนสีเทา แกมด า หางยาวประมาณ  ๘.๙ เซนติเมตร นกเขาชวามี
  ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไทยเกือบทุกภาคเรียกว่า "นกเขาเล็ก" ชาวชวาเรียกว่า “บุรง
  ปะระกูตด” ชาวมลายูทางเหนือของคาบสมุทรเรียกว่า “บุรงตีเตะ” ชาวมลายูกลาง
  และสิงคโปร์เรียกว่า “มะระบก” ส่วนค าว่า "นกเขาชวา" มีการสันนิษฐานที่มาของ
  ชื่อไว้ 3 ประการ คือ 
    1. เป็นนกที่พบมากในชวา ประเทศอินโดนีเซีย 
    2. เสียงขันดังกังวานไพเราะคล้ายกับเสียงปี่ชวา 
    3. แขกชวาเป็นผู้น านกแบบนี้มาเลี้ยงในประเทศไทยเป็นคนแรก 
   จึงได้เรียกตามชื่อของผู้ที่น ามาเลี้ยงด้วยเหตุนี้คนในสมัยโบราณจนถึง 
   ปัจจุบันจึงได้เรียกนกเขาเล็กว่า “นกเขาชวา” 
    
   นกเขาชวามีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและแถบประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
  มาเลยเซีย และอินโดนีเซีย การเลี้ยงนกเขาชวาในประเทศไทยนิยมเลี้ยงมาตั้งแต่
  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามหลักฐานพระราชต ารับดูลักษณะนกเขาชวาของ
  รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงและเล่นนกเขาชวากันมากใน
  ภาคใต้ รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอ่ืนๆ  
   นกเขาชวาเป็นนกประเภทหนึ่งที่พบในประเทศไทยและมีชื่อเรียกแตกต่าง
  กัน เช่น นกเขาพม่า นกเขาไฟ นกเขาเขียว นกเขาเปล้า นกเขาหม้อ นกเขาตู้  
  นกเขาป่า นกเขาแขกหรือนกเขาเทศ นกเขานา นกเขาฟ้า นกเขาใหญ่หรือนกเขา
  หลวง และนกเขาชวาหรือนกเขาเล็ก ถิ่นก าเนิดของนกเขาชวาอยู่ในแถบเอเซีย 
  อาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส าหรับประเทศ
  ไทยนิยมเลี้ยงนกเขาชวากันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วทางภาคใต้ ได้แก่  จังหวัด
  สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส การเลี้ยงหรือการเล่นนกเขาชวาของชาว 
  ภาคใต้เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของคนในภาคใต้ ในคติความเชื่อทางชวา
  ยกย่องว่านกเขาเป็น 1 ใน 5 สมบัติอันมีเกียรติของบุรุษที่สมบูรณ์พร้อม ได้แก่ 1. 
  นก 2. เรือน 3. ภรรยา 4. อาชา 5. กริช 
   หากจะพูดว่าการเลี้ยง หรือการเล่นนกเขาชวาเกิดขึ้นก่อนในภาคใต้ก็คงไม่
  ผิด เพราะตามประวัติการเลี้ยงนกเขาชวาจุดเริ่มต้นจากการที่ภูเขาไฟในประเทศ
  อินโดนีเซียระเบิด ท าให้บรรดานกที่อาศัยอยู่บินอพยพมายังประเทศไทยจนท าให้
  เกิดการจับมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ขายกัน ซึ่งในอดีตนิยมเลี้ยงหรือเล่นนกเขาชวากัน
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  ในภาคใต้ของไทยต่อมาก็แพร่หลายไปยังภาคอ่ืนๆ ด้วย มีเรื่องเล่าว่าการเลี้ยงนกเขา
  ชวาในภาคใต้นั้นนิยมกันมาก่อนหน้านี้มากโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาว
  นครศรีธรรมราชมีการเลี้ยงนกเขาชวาก่อน พ.ศ. 2430 ต่อจากนั้นก็แพร่หลายไปยัง
  จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และก็ได้ขยายวงกว้าง
  ไปยังภาคอ่ืนๆ ของไทย เช่น ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ชลบุรี  จนถึงประมาณ พ.ศ. 
  2489 ที่อ าเภอมีนบุรี และอ าเภอหนองจอก กรุงเทพฯ  ก็เริ่มนิยมเลี้ยงนกเขาชวา
  และนิยมต่อนกเขาชวากัน ในสมัยโบราณถือว่าการเลี้ยงนกเขาชวาไว้ประจ าบ้าน
  เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตา เลี้ยงไว้ดูเล่นแก้ร าคาญ และเลี้ยงไว้ฟังเสียงเพ่ือความสุขใจ 
  รวมทั้งคนในจังหวัดภาคใต้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธหรืออิสลามนิยมเลี้ยงนกเขา
  ชวากันมาก โดยเฉพาะบ้านของผู้มีอันจะกินมักจะต้องหานกเขาชวาเสียงดีๆ มา 
  เลี้ยงไว้ประดับบ้าน และส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยใจรักมากกว่าการค้าด้วยเหตุนี้จึงท า
  ให้นกเขาชวาในภาคใต้มีราคาสูง ซึ่งเป็นราคาที่คนซื้อพยายามเสนอให้เจ้าของนก
  ขาย มิใช่ราคาสูงด้วยเจ้าของนกตั้งราคาเอง เหมือนทางภาคกลาง แต่ปัจจุบัน 
  ลักษณะการเลี้ยงนกเขาชวาบางแห่งในภาคใต้เริ่มมุ่งเพ่ือการค้าแบบภาคกลางแล้ว 
  คนที่มีนกเขาชวาดีอยู่ในครอบครองมักมีชื่อเสียง เป็นที่อยากรู้จักของนักเลงนกเขา
  ทั่วไป มีหน้ามีตา ดังนั้นผู้ที่มีนกเขาชวาดีในสมัยก่อน มักไม่ใคร่ยอมขายนกของตน
  ให้ใครง่ายๆ เพราะเกิดความรักและหลงใหลเสียงนก อีกทั้งเกรงว่าจะเป็นการขาย
  ความมีชื่อของตนไปด้วย จังหวัดทางภาคใต้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาโดยเฉพาะจังหวัด
  สงขลา ปัตตานี สตูล นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ฯลฯ ทุกบ้านที่มีนกเขาชวา
  จะมีเสารอกนก และมีกรงนกเขาชวาแขวนไว้หน้าบ้านระเกะระกะไปหมด อย่าง
  น้อยมากกว่าหนึ่งกรงเสมอ  
    นกเขาชวาไม่ใช่สัตว์ประเภทสวยงามแต่คนนิยมเลี้ยงเนื่องจากเสียงร้องมี
  ความไพเราะ น่าฟัง เมื่อได้ยินเสียงร้องของนกท าให้เกิดความสุข อิ่มอกอ่ิมใจ ยิ่งถ้า
  ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของนกท่ีร้องดีๆ ด้วยแล้วก็ยิ่งท าให้มีความสุขใจมากยิ่งข้ึน 
  เสียงร้องของนกเขาชวา แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ 
    1) ประเภทนกเสียงเล็ก 
    2) ประเภทนกเสียงกลาง 
    3) ประเภทนกเสียงใหญ่45 
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ภาพที่ 90 นกเขาชวา 
ที่มา: http://thaihealthycommunity.org/?p=1392 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
  2.3.9.4 การเลี้ยงนกกรงหัวจุก 
   นกกรงหัวจุก มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “นกปรอดหัวโขนเคราแดง” เป็น
  สัตว์คุ้มครองประเภทนกที่เพาะพันธุ์ได้ ตามต านานเล่าต่อๆ กันมาว่า ย้อนไป พ.ศ. 
  2410 ชนชาติแรกที่น านกปรอดหัวจุกมาเลี้ยงคือ ชาวจีน น ามาเลี้ยงเเทนนกโรบิ้น 
  ซึ่งเป็นนกที่ตกใจง่ายถึงขั้นช็อคตายคากรง ต่างจากนกกรงหัวจุกที่เลี้ยงง่าย สีสัน
  สวยงาม เสียงเพราะ ต่อจากนั้นมา ความนิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกได้แผ่ขยายไปยัง 
  อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา จนถึงภาคใต้ของประเทศไทย  
   นกปรอดหัวโขน หรือ นกปรอดหัวจุก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นกกรงหัวจุก 
  เป็นนกที่อยู่ในวงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) ซึ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด 109 ชนิด  
  ส าหรับในประเทศไทยพบได้ 36 ชนิด นกปรอดหัวโขนเป็นนกขนาดเล็กขนาดโต
  เต็มที่ประมาณ 20 เซนติเมตร ที่มีสีสันสวยงามและเสียงร้องไพเราะ ที่แก้มและคอ
  จนถึงหน้าอกจะมีสีขาวและมีสีแดงเป็นเส้นอยู่ข้างหูลงมาถึงหน้าอกเหมือนเป็นเส้น
  แบ่งขนสีขาวกับสีด าที่มีอยู่ทั่วทั้งตัวขนส่วนหัวจะร่วมกัน เป็นเหมือนหน่อตั้งอยู่บน
  หัวสูงขึ้นไปเหมือนหัวโขน อันเป็นที่มาของชื่อ ใต้ท้องมีขนสีขาว พบกระจายอยู่ 
  ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงเอเชียตะวันออก พบได้ใน
  สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่ยอดเขาสูง ป่าที่ราบต่ า จนถึงทุ่งหญ้า ชายป่า 
  และเขตที่ใกล้กับชุมนุมมนุษย์มีชนิดย่อยท้ังหมด 9 ชนิด ดังนี้ 
    P. j. jocosus พบในฮ่องกง 
    p. j. fuscicaudatus พบในตอนกลางของอินเดีย 
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    P. j. abuensis พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
    P. j. pyrrhotis พบในตอนเหนือของอินเดีย ติดกับปากีสถาน , 
   เนปาล และบังกลาเทศ 
    P. j. emeria พบในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าคงคา 
    P. j. whistleri พบในหมู่เกาะอันดามัน 
    P. j. monticola พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
   ของอินเดีย มีสีสันที่ด ากว่าชนิด P. j. pyrrhotis 
    P. j. pattanni พบในประเทศไทย 
    P. j. peguensis พบในตอนใต้ของพม่า 
  
   นกปรอดหัวโขน เป็นที่นิยมในแง่ที่เป็นสัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยงเพ่ือฟังเสียงร้องอัน
  ไพเราะ และเพ่ือการแข่งขันเสียงร้องเช่นเดียวกับนกเขาชวา (Geopelia striata) 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ที่ติดกับมาเลเซีย คือ นราธิวาส , ปัตตานี, ยะลา ซึ่งการเลี้ยงนกชนิดนี้เป็น
  เหมือนหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตของผู้คนที่นั่น นกปรอดหัวโขนหาก
  ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องสามารถมีอายุยืนนานได้ถึง 11 ปี และนกตัวใดที่มีเสียง
  ร้องไพเราะและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันอาจมีสนนราคาถึงหลัก
  ล้านบาท 
   ปัจจุบัน นกปรอดหัวโขน เป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวน
  และคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่มีความพยายาม
  ของผู้ที่นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประเด็น
  นี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากจนถึงปัจจุบันนกปรอดหัวโขนที่เลี้ยงไว้เกือบ
  ทั้งหมดมาจากการจับจากธรรมชาติทั้งสิ้น ไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงอย่างที่อ้างกัน 
  ซึ่งการจับนกจากธรรมชาติเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นกชนิดนี้สูญพันธ์ไปจากธรรมชาติ
  ในภาคใต้ของประเทศไทย46 
   นกกรงหัวจุกในฐานะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิด  ราคาซื้อ-ขาย นกกรงหัว
  จุกแต่ละจังหวัดราคาไม่เท่ากัน หากเป็นนกภาคอีสานเเละภาคเหนือราคาจะถูกกว่า
  นกภาคใต้ มูลค่าต่อตัวนกที่เป็นเพลงเเล้ว ตัวละ 8,000-10,000 บาทข้ึนไป แต่หาก
  เป็นลูกนก ตัวละ 3,000-5,000 บาท จากกระแสความนิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุก ได้
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  ส่งผลให้เกิดอาชีพต่างๆ ขึ้นมากมาย อาทิ ผู้เพาะเลี้ยงหนอนนก โรงงานผลิตอาหาร
  นก ยารักษาโรค รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับนก ไม่ว่าจะเป็น ผ้าคลุมกรง ตะขอ
  ส าหรับแขวนกรงนก รวมถึงกรงนก ซึ่งถ้าหากใช้วัสดุท าจากไม้เนื้อแข็ง อาทิ ไม้สัก 
  ไม้มะม่วง ไม้ประดู่ชิงชัน น ามาเเกะสลัก ประดับด้วยมุก หรืออัญมณี จะมีมูลค่าสูง
  นับเเสนบาทเลยทีเดียว47 

 
 

ภาพที่ 91 นกกรงหัวจุก 
ที่มา: https://sites.google.com/site/26598asianamsna/kar-leiyng-du-nk-krng-haw-cuk-

raya-tang/kar-leiyng-du-nk-hnum 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

 
  2.3.9.5 กริชสกุลช่างปัตตานี 
   กริชเป็นอาวุธประเภทมีดสองคมชนิดหนึ่ง ใบของกริชจะมีทั้งแบบตรงและ
  คด นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าการใช้กริชเป็นวัฒนธรรมของชนชาติชาวชวา-มลายู
  มาก่อน แต่เนื่องจากกริชได้รับความนิยมและแพร่หลาย ค่านิยมในเรื่องการใช้กริช
  จึงได้กระจายไปกว้างเกือบทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
  (ชวา) มาเลเซีย บรูไน บางส่วนของฟิลิปปินส์และภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะใน 
  ภาคใต้ของไทยตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส มีการใช้
  กริชกันมากในราชส านักสยามในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
  นารายณ์มหาราชมีการใช้กริชกันในหมู่ข้าราชการและขุนนางชั้นสูง ซึ่งมีหลักฐาน
  ปรากฏอยู่ทั้งภาพเขียนและเอกสารบันทึก เช่น ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ 
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  ในสมัยก่อนการใช้กริชนอกจากจะใช้เป็นอาวุธแล้ว ยังใช้กริชเป็นเครื่องประดับ 
  เกียรติยศและใช้เป็นเครื่องรางของขลังของคนในยุคนั้นอีกด้วย ส.พลายน้อย ได้ 
  กล่าวถึงเรื่องกริชไว้ในหนังสือเกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย ชุดที่ 1 ว่า ตามต านาน
  ของกริชกล่าวว่าเริ่มมีใช้ในสมัยปันหยีคือในสมัยอิเหนาอยู่ในราว พ.ศ. 1460  
  กริชที่เก่าแก่และดั้งเดิมมากที่สุ คือ กริชมัชปาหิต (Majapahit) และกริชที่ใช้ใน 
  ประเทศชวากริชในสมัยนั้นไม่ได้ใช้เป็นอาวุธเพียงแต่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นของขลัง
  เท่านั้นกริชนั้นเป็นที่นิยมของชาวฮินดูชวามาก่อน ต่อมาเม่ือเปลี่ยนมานับถือ  
  ศาสนาอิสลาม คติความเชื่อและค่านิยมในการ ใช้กริชก็ยังคงอยู่ แต่มีการ 
  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กริชที่เคยเป็นรูปแบบของกริชแบบฮินดูมาให้ เป็นกริชใน 
  รูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง เล็กน้อย 
   จากคุณลักษณะของกริชที่ใช้ได้ทั้ง ในรูปของอาวุธ เครื่องประดับเกียรติยศ 
  และเครื่องรางของขลัง กริชจึงได้รับการยกฐานะให้เป็นอาวุธที่สูงส่ง ชายหนุ่มและ
  ชายวัยกลางคนทั้งชาวไทยมุสลิมและพุทธเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนก็จะนิยมพก
  กริชกันเป็นส่วนใหญ่ในยุคนั้น เมื่อกริชได้รับความนิยมสูงและแพร่กระจาย 
  กว้างไกลในแต่ละท้องถิ่นท่ีรับเอาวัฒนธรรมในการใช้กริชมาใช้ก็จะท าการปรับ  
  รูปแบบของกริชทั้งใบกริช ฝักกริชและด้ามกริช ให้มีรูปแบบเหมาะกับรสนิยมของผู้
  ที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่น จึงเป็นเหตุให้กริชในแต่ละท้องที่เกิดเป็นรูปแบบมีเอกลักษณ์
  เป็นจุดเด่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะฝักกริชและด้ามกริชจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 
  ชัดเจนมากจนเกิดเป็นรูปแบบของกริชสกุลช่างต่างๆ ขึ้นหลายสกุลช่าง เช่น กริช
  สกุลช่างชวา กริชสกุลช่างสุมาตรา กริชสกุลช่างบาหลีและล็อมบ็อก กริชสกุลช่างบู
  กิส กริชสกุลช่างปัตตานี กริชสกุลช่างสงขลา - นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
   กริชสกุลช่างปัตตานีนี้จะเรียกกันในท้องถิ่นกันอยู่หลายชื่อในกลุ่มของชาว
  มุสลิมปัตตานีจะเรียกกริชรูปแบบนี้ว่า “กริชตะยง” ก็มี เรียกว่า “กริชจอแต็ง” ก็มี 
  ส่วนในกลุ่มชาวพุทธจะเรียกอยู่หลายชื่อเช่นกัน เช่น กริชหัวนก กริชหัวพังกะ กริช
  หัวนกพังกะและกริชพังกะ เนื่องจากรูปลักษณ์ของด้ามกริชรูปแบบนี้มองดูผิวเผิน
  ด้ามกริชจะมีจมูกยาวแหลมคล้ายปากของนกกระเต็น นกกระเต็นนี้ชาวภาคใต้ใน
  สมัยก่อนจะเรียกว่า “นกพังกะ” ซึ่งเป็นภาษามลายูถิ่น ค ามลายูกลางเรียกนก 
  กระเต็นว่า “บุรงเปกากะ” (Burung Pekaka) เนื่องจาก กริชชนิดนี้จะมีลักษณะ
  เด่นอยู่ที่ด้ามกริชที่คนทั่วไปมองรูปลักษณ์ของด้ามกริชคล้ายหัวของ นกกระเต็นจึง
  เรียกกริชรูปแบบนี้ว่า กริชหัวนกพังกะ ด้ามกริชและฝักกริชถือก าเนิดขึ้นในพ้ืนที่ 
  ของเมืองปัตตานีในอดีต จึงเรียกกริชที่มีฝักและด้ามในรูปแบบนี้ว่า “กริชสกุลช่าง
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  ปัตตานี” กริชชนิดนี้พบว่ามีใช้กันตั้งแต่พ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาตอนใต้ อันได้แก่  
  อ าเภอจะนะ อ าเภอ เทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย ตลอดลงไปจนถึงปัตตานี ยะลา 
  นราธิวาส รวมไปถึงรัฐกลันตัน และตรังกานูของประเทศมาเลเซีย 
   
  รูปแบบของฝักกริชและด้ามกริชสกุลช่างปัตตานี รูปแบบของฝึก 
   ปีกฝักหรือปากฝักจะมีรูปแบบคล้ายตัวเรือ ปลายปีกทั้งสองข้างงอนบาง
  เข้าข้างใน ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ า ส่วนตัวฝักหรือก้านฝักจะยาวตรงและยาวออกไป
  เกินความยาวของใบกริชไปอีกประมาณหนึ่งในสาม นับเป็นรูปแบบพิเศษของฝัก
  กริชปัตตานี ทั้งนี้ก็เพราะว่าฝักกริชของสกุลช่างอ่ืนๆ นั้นจะไม่ยาวไปกว่าใบกริช
  มากนัก ฝักกริชแบบปัตตานีจะมีอยู่สองรุ่นแต่ละรุ่นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก 
  ฝักกริชทั้งสองรุ่น ได้แก่ ฝักรุ่นเก่าและฝักรุ่นหลัง 
   ฝักรุ่นเกา่ 
    ฝักแบบนี้ตัวฝักทั้งหมดไม่ว่าปีกฝักและก้านฝักจะท าจากไม้ท่อน
   เดียวโดยการเจาะและเกลาขึ้นรูปจนเป็นฝักกริช ทุกชิ้นส่วนของฝักกริช
   จะเป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถที่จะถอดแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ เหมือน 
   ฝักกริชแบบรุ่นหลังได้ ไม้ที่นิยมน ามาใช้ท าเป็นฝักกริชรุ่นนี้เท่าที่พบจะเป็น
   ไม้ประดู่หอมหรือประดู่อังสะนาทั้งสิ้น ไม้ชนิดนี้ในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
   เรียกว่า “กายูสะนอ” และเรียกกันในภาษามลายูกลางว่า “กายูอังซะนา” 
   ก้านฝักของฝักกริชรุ่นเก่านี้จะยาวกว่าใบกริชไม่มากนัก แต่จะมีความแอ่น
   โค้งและเรียวเล็กน้อยพอมองเห็นได้ ตัวฝักทั้งหมดจะมีความยาวประมาณ 
   20 - 40 ซม. 
   ฝึกรุ่นหลัง 
    ฝึกรุ่นนี้ขนาดฝักจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าฝักรุ่นเก่ามาก  
   รูปแบบหรือรูปทรงของฝักจะคล้ายคลึงกันมาก ตัวฝักหรือก้านฝักจะยาว
   ตรงเป็นแนวขนานไม่โค้งเรียวเหมือนก้านฝักรุ่นเก่า ฝักรุ่นหลังนี้ในแต่ละ
   ฝักสามารถที่จะถอดแยกชิ้นได้ 2-3 ชิ้น คือปักฝักหนึ่งชิ้น ก้านฝักหนึ่งชิ้น 
   และปิดท้ายก้นฝักอีกหนึ่งชิ้น ถ้าเป็นแบบ 2 ชิ้นจะไม่มีปิดท้ายก้นฝัก ปีก
   ฝักนิยมท าจากไม้แก้วชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาหินปูนเรียกกันว่า “ไม้
   แก้วลูกเล็ก” หรือ “ไม้แก้วดีปลี” ในภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานีเรียกว่า 
   “กายูแกมูนิง” ส่วนก้านฝักนั้นจะท าด้วยไม้ประดู่หอมเช่นกัน โดยท าการ
   เจาะทะลวงแล้วคว้านแต่งจนสามารถสอดใส่ใบกริชเข้าไปได้ ฝักกริช 
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   ปัตตานีทั้งสองแบบจะใช้วิธีเจาะคว้านเพ่ือใส่ใบกริชทั้งสิ้น ไม่พบว่ามีการ
   ใช้วิธีผ่าประกบเช่นฝักกริชสกุลช่างอ่ืนๆ ทั้งนี้เข้าใจว่าเพ่ือความมั่นคง 
   แข็งแรงและเพ่ือการอวดฝีมือในเชิงช่าง 
    
   หลังจากท าฝักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะซักเงาโดยการเคลือบทับด้วยยางของ
  ต้นชะนวนอีกครั้งหนึ่ง ยางชะนวนนี้มีคุณสมบัติพิเศษเพราะเมื่อแห้งสนิทดีแล้วจะ
  มีความโปร่งใสมองเห็นสีสันของลวดลายเนื้อไม้ได้ชัดเจน ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี
  มากคล้ายกับการทาแลคเกอร์หรือน้ ายายูริเทน ปัจจุบันต้นชะนวนที่ใช้ยางส าหรับ
  เอามาท าเป็นน้ ายาเคลือบเงา หรือน้ าเกลี้ยง เป็นต้นไม้พ้ืนบ้านที่หลงเหลืออยู่น้อย
  มาก 
   
   รูปแบบของด้ามด้ามกริชแบบปัตตานีเป็นจุดเด่นในการเสริมความสง่างาม
  ให้แก่กริช ด้ามกริชนิยมท าจากไม้แก้วดีปลีน ามาแกะเป็นรูปหัวยักษ์ในตัวหนังชวามี
  จมูกยาวงอน ตาถลนดุดัน ผมหยก ปากแสยะเห็นไรฟันและเขี้ยวชัดเจน มีหนวด
  เคราใต้คาง ผมและหนวดเคราจะแปลงรูปให้เป็นตัวกนกลวดลายที่มีการแกะสลัก
  อันละเอียดและวิจิตรพิสดารมากจนยากที่ช่างในยุคปัจจุบันจะท าได้เท่าเทียม กนก
  ลวดลายที่พบบนด้ามกริชปัตตานีนั้นส่วนมากจะเป็นลายในรูปแบบของลายก้านขด 
  ลักษณะของลายที่ใช้แกะจะเป็นลวดลายแบบตะวันตกหรือแบบยุโรปก็มีคล้ายลาย
  ชวาก็มี คล้ายลายไทยและลายขอมก็มี แม้กระท่ังลวดลายแบบจีนก็มีอยู่ไม่น้อย 
  เช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมืองท่าปัตตานีในอดีตนั้นเคยมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
  ชนชาติเหล่านี้มาก่อ ในด้านการค้าขายทางทะเล ศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ จากต่าง
  แดนจึงได้มาแฝงตัวและแสดงออกอยู่ในงานศิลปะของปัตตานีซึ่งรวมไปถึงด้ามกริช
  หัวนกพังกะแบบปัตตานีนี้ด้วย ด้ามกริชหัวนกพังกะแบบปัตตานีที่แกะสลักมาจาก
  แก่นไม้สีด าเมื่อน ามาประดับตกแต่งด้วยการเลี่ยมนากหรือทองค าตามส่วนต่างๆ 
  เช่น ที่จมูก เขี้ยว ลูกนัยน์ตา ที่หงอนและแก้ม สีอันแวววับของนากและทองค า จะ
  ช่วยขับให้ความงามของด้ามกริชสวยเด่นและงามสง่าข้ึนมาได้อย่างมากทีเดียว48  
 

                                           
48  
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ภาพที่ 92 กริชสกุลช่างปัตตานี 
ที่มา: 

https://www.facebook.com/1584043788350495/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E
0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%87/15840485

35016687/ (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/1584043788350495/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%87/1584048535016687/
https://www.facebook.com/1584043788350495/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%87/1584048535016687/
https://www.facebook.com/1584043788350495/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%87/1584048535016687/
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

 
 โครงการออกแบบศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนั้น
เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการในการเผยแพร่เนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมปัตตานีในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้เยี่ยมชม นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานีแล้ว  โครงการ “ศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” ยังได้ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานีส าหรับผู้สนใจ ตลอดจนเป็นตัวกลางในการจัดสัมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
 ทั้งนี้เพ่ือให้การการวางผังและออกแบบสถาปัตยกรรมใน “ศูนย์ประวัติศาสตร์และ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” มีประโยชน์ใช้สอยสนองตอบต่อความต้องการ จึงจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบการใช้งานในส่วนต่างๆ ของโครงการ การจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยภายใน
โครงการนอกเหนือจากส่วนจัดแสดงที่ต้องก าหนดเรื่องราว สาระการน าเสนอในหมวดต่างๆ แล้ว ยัง
จ าเป็นต้องก าหนดส่วนประกอบต่างๆของโครงการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้ใช้งานโครงการด้วย 
 
3.1 ผู้ใช้งานโครงการ 
 “ศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี” นั้นสามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งานออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ “กลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบจ านวนผู้ใช้สอย
แน่นอน พ้ืนที่ใช้สอยจากกิจกรรมของผู้ใช้งานกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากการคาดคะเนให้มีขนาดเหมาะสมต่อ
โครงการ เช่น ห้องประชุม ห้องสมุด ฯลฯ และ “กลุ่มผู้ใช้งานประจ า” (บุคลากร) ซึ่งเป็นกลุ่มที่
สามารถก าหนดจ านวนผู้ใช้งานได้  พ้ืนที่ใช้สอยเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามโครงสร้างองค์กร 
 1) กลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว ได้แก่ 
  a. ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป  
  b. นักเรียน / นักศึกษา  
  c. นักวิชาการ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการ 
  d.   ผู้มาติดต่อเพ่ือรับหรือให้บริการด้านต่างๆ เช่น ธุระส่วนบุคคล  
   พนักงานส่งของ ซ่อมงานระบบต่างๆ ฯลฯ  
 2) กลุ่มผู้ใช้งานประจ า ได้แก่  
  a. เจ้าหน้าที่   
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3.2 จ านวนผู้ใช้งานอาคาร    
 โครงการ “ศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ” นี้
ก าหนดให้เป็นหน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารองค์กร
และควบคุมการบริหารโดยคณะกรรมการ (แต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มีเจ้าหน้าที่
โครงการฝ่ายต่างๆ เป็นลูกจ้างองค์กร โดยแบ่งการจัดการภายในองค์กรเป็นส่วนต่างๆ ตาม
องค์ประกอบโครงการดังนี้49 
 

 
 

ภาพที่ 93 ภาพแสดงแผนผังองค์กร 
ที่มา: ดัดแปลงแก้ไขจากการศึกษาของสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี 

 
 จากโครงสร้างผังองค์กรดังกล่าวสามารถจ านวนบุคคลากรภายในโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น
ฝ่ายต่างๆ ได้ดังนี้ 
 1) ฝ่ายบริหารและธุรการ ได้แก่ 
  a. ผู้อ านวยการ   1 ต าแหน่ง 

                                           
49ดดัแปลงแกไ้ขจากการศึกษาของ  
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  b. เลขานุการ   1 ต าแหน่ง 
  c. เจ้าหน้าที่ธุรการ   2 ต าแหน่ง 
  d. เจ้าหน้าที่การเงิน   1 ต าแหน่ง 
  e. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ทะเบียน  2 ต าแหน่ง 
  f. เจ้าหน้าที่บุคลากร  1 ต าแหน่ง 
 2) ฝ่ายนิทรรศการ ได้แก่ 
  a. เจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการถาวร 1 ต าแหน่ง 
  b. เจ้าหน้าที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน  2 ต าแหน่ง 
  c. ภัณฑารักษ์   1 ต าแหน่ง 
  d. ช่างศิลป์    2 ต าแหน่ง 
 3) ฝ่ายบริการ ได้แก่ 
  a. นักวิชาการประจ า  1 ต าแหน่ง 
  b. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  1 ต าแหน่ง 
  c. เจ้าหน้าที่ร้านหนังสือ  1 ต าแหน่ง 
  d. เจ้าหน้าที่โสต/วัสดุ  1 ต าแหน่ง 
  e. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 ต าแหน่ง 
  f. เจ้าหน้าที่ร้านเครื่องดื่ม   1 ต าแหน่ง 
  g. แม่บ้าน     1 ต าแหน่ง 
  h. นักการภารโรง/อาคารสถานที่ 2 ต าแหน่ง 
  i. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ต าแหน่ง 
 รวมจ านวนเจ้าหน้าที่ (ผู้ใช้งานประจ า) 24 คน 
 
3.3 ส่วนประกอบโครงการ  
 จากการศึกษาในส่วนของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การก าหนดรูปแบบการบริหารองค์กร
ฯ โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีสามารถก าหนด
ส่วนประกอบโครงการ ได้ดังนี้  
 1) ส านักงานบริหาร  
  1.1 ส่วนผู้บริหาร   - ห้องผู้อ านวยการ 
  1.2 ส่วนธุรการ   - ฝ่ายเลขานุการ 
      - ฝ่ายธุรการ 
      - ฝ่ายบัญช ี
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      - ฝ่ายการเงิน  
      - ฝ่ายพัสดุ 
      - ฝ่ายทะเบียน 
      - ฝ่ายบุคลากร 
  1.4 ห้องรับรอง 
  1.5 ห้องประชุมภายใน 
  1.6 ส่วนเตรียมอาหาร  
 2) ส านักงานส่วนหน้า 
  2.1 โถงต้อนรับ 
  2.2 ประชาสัมพันธ์ / จ าหน่ายบัตร 
  2.3 ร้านจ าหน่ายหนังสือ / ของที่ระลึก  
  2.4 ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม  
  2.5 สุขา 
 3) ฝ่ายจัดแสดง 
  3.1 ส่วนนิทรรศการถาวร  - ส่วนบรรยายต้อนรับ 
      - ส่วนประวัติศาสตร์ 
      - ส่วนวัฒนธรรม 
  3.2 ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน 
  3.3 ส่วนสนับสนุนส่วนจัดแสดง - ห้องท างานเจ้าหน้าที่น าชม 
      - ห้องท างานเจ้าหน้าที่นิทรรศการ/ช่างศิลป์ 
      - ส่วนเก็บและจัดซ่อมวัสดุจัดแสดง 
 4) ฝ่ายบริการกิจกรรม 
  4.1 ห้องท างานนักวิชาการประจ า 
  4.2 ห้องสมุด   - ส่วนท างานเจ้าหน้าที่ 
      - ส่วนบริการอ่านหนังสือ 
      - ส่วนชั้นหนังสือ 
      - ส่วนเก็บของและเก็บซ่อม 
  4.3 ห้องประชุม / สัมมนา  - ส่วนประชุม 
      - ห้องพักวิทยากร  
      - ห้องควบคุมเครื่องเสียง 
      - ห้องเก็บอุปกรณ์ 
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  4.4 ส่วนกิจกรรรมการแสดง - ส่วนเวทีการแสดง 
      - ที่นั่งชมการแสดง 
  4.5 ลานกิจกรรม 
  4.6 สุขา 
 6) ฝ่ายอาคารสถานที่ 
  6.1 ส่วนอาคารสถานที่  - ห้องท างานแม่บ้าน (อเนกประสงค์) 
      - ห้องพักนักการภารโรง/อาคารสถานที่ 
      - ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ส่วนหน้า) 
      - เตรียมอาหาร 
      - ห้องอุปกรณ์ท าความสะอาด-ซักล้าง 
      - สุขา 
  6.2 ฝ่ายเทคนิค   - ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า 
      - ห้องเครื่องสุขาภิบาล 
  6.3 ที่จอดรถ 
 
3.4 การคิดพื้นที่ในส่วนจัดแสดงย่อย 1 ส่วน 
 เกณฑ์มาตรฐานในการใช้พื้นที่ (1 ส่วนจัดแสดงย่อย : 1 เรื่องหรือเหตุการณ์ที่จัดแสดง) ใน
แต่ละหมวด ดังนี้ 
  Space / Picture   3-5 m2  (Hanging Surface) 
  Space / Sculpture   6-10 m2  (Ground Surface) 
  Space / 400 coins  1 m2  (Cabinet Space) 
 เนื่องจากการจัดแสดงใช้การแสดงแบบผสม กล่าวคือใช้พ้ืนที่ในการจัดแสดงแบบ Hanging 
และ Ground อย่างละกึ่งหนึ่งคือ (8 m2) 50 
 
3.5 การคิดพื้นที่ในส่วนนิทรรศการถาวรส่วนประวัติศาสตร์ 
 1) ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรลังกาสุกะ แบ่งออกเป็น 10 ส่วนจัดแสดงย่อย 
ได้แก่  
  - อาณาจักรลังกาสุกะอยู่ที่ไหน?  - บันทึกจากชาวโลก 
  - โลก ณ เวลานั้น    - โบราณคดีลังกาสุกะ 

                                           
50  
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  - แรกเริ่มอุษาคเนย์   - สุวรรณทวีป 
  - สภาพบ้านเมืองโกตามลิฆัย  - วัฒนธรรมลังกาสุกะ  
  - พุทธศาสนาในลังกาสุกะ   - โกตามลิฆัยสู่ปัตตานี 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 80 ตร.ม 
  
 2) ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักรปาตานีดารุสลาม แบ่งออกเป็น 40 ส่วนจัดแสดง
ย่อย ได้แก่  
  - ก าเนิดปัตตานี    - ภูมิศาสตร์และท่ีตั้งปัตตานี 
  - คาบสมุทรมลายู   - ปัตตานีในความทรงจ าโลก 
  - สังคมพราหมณ์ – พุทธ   - สร้างบ้านแปงเมือง 
  - อาณาจักรเพ่ือนบ้าน   - ปัตตานีภายใต้อ านาจศรีวิชัย 
  - ปัตตานีภายใต้อ านาจมัชปาหิต  - ปัตตานีภายใต้อ านาจมะละกา 
  - ราชวงศ์ศรีวังษา   - สุลต่านอิสมาแอลชาห์ 
  - การเข้ามาของศาสนาอิสลาม  - สุลต่านมูซัฟฟัร ชาห์  
  - สุลต่านมันโซร ชาห์    - มัสยิดกรือเซะ 
  - สถานีการค้าโลกตะวันออก  - ปัตตานีในฐานะมหานคร 
  - บันทึกจากชาวโลก   - การชิงอ านาจภายในราชส านัก 
  - ราชินีฮีเยา    - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
  - ราชินีบีร ู    - สงคราม   
  - ปืนใหญ่คู่นคร    - ราชินีอูงู 
  - ความสัมพันธ์กับสยามและรัฐเพื่อนบ้าน - บุคคลส าคัญร่วมสมัย 
  - ราชินีกูนิง    - สิ้นยุคราชวงศ์ศรีวังษา 
  - ใต้ร่มเงาราชวงศ์กลันตัน   - ปาตานีบือซาร์ 
  - ปัตตานี – กลันตัน   - ปัตตานีในช่วงเวลาที่เสียกรุงฯ 
  - ความขัดแย้งภายใน   - บ้านเมืองเกิดจลาจล 
  - บ้านเมืองเกิดจลาจล   - สงครามกับสยาม   
  - เสียเอกราช    - เชลยและการอพยพ 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 320 ตร.ม 
 
 3) ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ แบ่งออกเป็น 10 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - เติงกูลามิเด็น   - การกอบกู้ผู้คนและบ้านเมือง 
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  - สาสน์ลับและสงครามครั้งใหม่ - จลาจลกลางเมือง 
  - สมรภูมิทุ่งบาโระลากูนิง  - แบ่ง 7 หัวเมือง 
  - ผู้ปกครองชาวสยาม  - ระเบียงมักกะฮ์  
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 80 ตร.ม 
 
 4) ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ยุค 7 หัวเมือง แบ่งออกเป็น 25 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - การเข้ามาของสยามและการจัดการปกครอง 
  - หนองจิก   - ยะหริ่ง 
  - สาย    - ยะลา  
  - รามันห์   - ระแงะ 
  - สงครามพันธมิตรมลายูกับสยาม - จะบังติกอเมืองใหม่ 
  - กรุงเทพฯ - ปัตตานี  - ส่วนหนึ่งของสยาม 
  - สยามยุคล่าอาณานิคม  - ปัญหาภายใน 
  - สุลต่านองค์สุดท้าย  - การเสด็จประพาสปัตตานีของ ร.5 
  - ชุมชนชาวจีนในปัตตานี  - มณฑลเทศาภิบาลปัตตานี 
  - การเสด็จประพาสปัตตานีของร.6 - การเสด็จประพาสปัตตานีของ ร.7 
  - การสร้างความเจริญในเมืองปัตตานีของสยาม- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
  - ปัตตานีในสมัยสงครามโลก - สถาบันกษัตริย์กับพระราชกรณียกิจในปัตตานี 
  - ปัตตานีและการพัฒนาภายหน้า  - ปัตตานีกับโลกเสรีอาเซียน 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 200 ตร.ม 
  

พ้ืนที่จัดแสดงส่วนประวัติศาสตร์      680  ตร.ม 
รวมพ้ืนที่สัญจร 30%      204 ตร.ม 
รวมพ้ืนที่จัดแสดงส่วนประวัติศาสตร์    884 ตร.ม 

 
3.6 การคิดพื้นที่ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรส่วนวัฒนธรรม  
 1) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนบริบทและของวัฒนธรรมและประเพณีปัตตานี 1 ส่วนจัด
แสดง 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดง 8 ตร.ม  
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 2) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนรากเหง้าของวัฒนธรรมและประเพณีปัตตานี แบ่งออกเป็น 4 
ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - วัฒนธรรมชาวมลายู  - วิถีชีวิตสังคมมลายู 
  - วัฒนธรรมมุสลิม  - วัฒนธรรมร่วมสมัย 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 32 ตร.ม 
 
 3) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็น 8 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - ก าเนิดศาสนาอิสลาม   - อิสลามในอุษาคเนย์ 
  - ปัตตานีในฐานะระเบียงแห่งเมกกะห์ - หลักการศาสนา 
  - หลักปฏิบัติทางศาสนา   - โลกอิสลาม   
  - สังคมอิสลามในส่วนอื่นๆ ของไทย - อิสลามกับหนทางแห่งสันติสุข 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 64 ตร.ม 
 
 4) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนจัดแสดง
ย่อย ได้แก่ 
  - Tarik Patani    - Hikayat Patani 
  - Sajarah Patani   - พงศาวดารเมืองปัตตานี 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 32 ตร.ม 
 
 5) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนประเพณีต่างๆ แบ่งออกเป็น 8  ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - ประเพณีแห่นก    - ประเพณีชักพระ 
  - ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  - ประเพณีแห่เจ้าพ่อเล่าเอ๊ียะกง 
  - ประเพณีวันชิงเปรต   - ประเพณีลาซัง   
  - ประเพณีวันฮารีรายอ   - กีฬาตกปลาสายบุรี 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 64 ตร.ม 
 
 6) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนบุคคลส าคัญของปัตตานี แบ่งออกเป็น 5 ส่วนจัดแสดงย่อย 
ได้แก่   
  - เชค ดาวุด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-ฟาฏอนี - พนมเทียน   
  - ขาเดร์ แวเด็ง    - พระยาเดชานุชิต 
  - พระเทพญาณโมลี 
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 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 40 ตร.ม 
 
 7) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนภาษาปัตตานี แบ่งออกเป็น 4 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - ภาษามลายูปัตตานี   - ภาษาไทยถิ่นใต้   
  - ภาษาต่างประเทศในวัฒนธรรมปัตตานี - ภาษาไทยพิเทน ไทยตากใบ 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 32 ตร.ม 
 
 8) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนการแสดง แบ่งออกเป็น 6 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - รองเง็ง     - มะโย่ง  
  - ลิเกฮูลู      - วายังกูเละ 
  - โนรา     - หนังตะลุง 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 48 ตร.ม 
 
 9) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนเครื่องแต่งกาย แบ่งออกเป็น 6 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - วิวัฒนาการทางการแต่งกาย  - การแต่งกายบุรุษ 
  - การแต่งกายสตรี   - ผ้าจวนตาน ี
  - ผ้าปาเต๊ะ    - การแต่งกายไทยพุทธ 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 48 ตร.ม 
 
 10) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนหัตกรรมศิลป์ แบ่งออกเป็น 8 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - เครื่องทองเหลืองปัตตานี  - เรือกอและจ าลอง 
  - บุหงาซีเระ (บายศรีมลายู)  - กริชสกุลช่างปัตตานี 
  - บุหงามัส (ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง) - เครื่องจักรสาน 
  - เครื่องปั้นดินเผาปัตตานี   - เครื่องเรือนพ้ืนบ้าน 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 64 ตร.ม 
 
 11) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนคหกรรมศิลป์ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - วิวัฒนาการทางอาหารปัตตานี  - อาหารปัตตานี 
  - ขนมปัตตานี    - การถนอมอาหาร 
  - เกลือปัตตานี    - อาหารจากมะพร้าวและตาลตโนด 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 48 ตร.ม 
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 12) ส่วนจัดแสดงวัฒนธรรมส่วนนันทนาการ แบ่งออกเป็น 8 ส่วนจัดแสดงย่อย ได้แก่ 
  - ซีละหรือมวยมลายู   - ว่าวมลาย ู
  - การเลี้ยงนกเขาชวา   - การเลี้ยงนกกรงหัวจุก 
  - เพลงกล่อมเด็ก    - การละเล่นพื้นบ้าน 
  - เครื่องดนตรีมลายู   - วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 ใช้พื้นที่ส่วนจัดแสดงย่อยละ 8 ตร.ม รวม 64 ตร.ม 
 

พ้ืนที่จัดแสดงส่วนวัฒนธรรม      664  ตร.ม 
รวมพ้ืนที่สัญจร 30%      199.2 ตร.ม 

 รวมพ้ืนที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม     863.2   ตร.ม 
  
3.7 สรุปพื้นที่ใช้สอยในโครงการ 
 

ล าดับที่ ส่วนประกอบ ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) 
1 ส่วนส านักงาน 

 ผู้อ านวยการ 9 

 ฝ่ายเลขานุการ 9 
 ฝ่ายธุรการ 9 

 ฝ่ายบัญชี 9 
 ฝ่ายการเงิน 9 

 ฝ่ายพัสดุ 9 

 ฝ่ายทะเบียน 9 
 ฝ่ายบุคลากร 9 

 ห้องประชุม 18 

 ส่วนรับรอง 9 
 ห้องเก็บของ 9 

 เตรียมอาหาร/ทานอาหาร 18 

2 ส านักงานส่วนหน้า 
 โถงต้อนรับ 18 
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 ประชาสัมพันธ์ / จ าหน่ายบัตร 12 

 ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม 54 
 ร้านจ าหน่ายหนังสือ/ของที่ระลึก 54 

 สุขา 18 

3 ฝ่ายจัดแสดง 
 ส่วนบรรยายต้อนรับ 108 

 นิทรรศการถาวรส่วนประวัติศาสตร์  884 

 นิทรรศการถาวรส่วนวัฒนธรรม  865 
 ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน 320 

4 ส่วนสนับสนุนส่วนจัดแสดง 
 ห้องท างานเจ้าหน้าที่น าชม 9 

 ห้องท างานเจ้าหน้าที่นิทรรศการ/ช่างศิลป์ 32 

 ส่วนเก็บและจัดซ่อมวัสดุจัดแสดง 150 
5 ฝ่ายบริการกิจกรรม 

 ห้องท างานนักวิชาการประจ า 9 

 ห้องสมุด  108 
 ห้องประชุม  108 

 ห้องสัมมนา 280 

 ห้องพักวิทยากร 12 
 ห้องควบคุมเครื่องเสียง 12 

 ห้องเก็บอุปกรณ์ 12 
 สุขา 54 

6 ฝ่ายอาคารสถานที่ 

 ห้องท างานแม่บ้าน -เตรียมอาหาร (อเนกประสงค์) 18 
 ห้องพักนักการภารโรง/อาคารสถานที่ 9 

 ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ส่วนหน้า) 3 

 ห้องอุปกรณ์ท าความสะอาด-ซักล้าง 9 
 สุขา 6 

 ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า 9 

 ห้องเครื่องสุขาภิบาล 9 
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7 กิจกรรมกลางแจ้ง 

 เวที *ไม่คิดพ้ืนที่อาคาร 90 
 Back Stage *ไม่คิดพ้ืนที่อาคาร 45 

 สุขา 54 

 ที่นั่งชมการแสดง *ไม่คิดพ้ืนที่อาคาร *แล้วแต่ความเหมาะสม 
 ที่จอดรถ*ไม่คิดพ้ืนที่อาคาร *แล้วแต่ความเหมาะสม 

รวมพ้ืนที่ใช้สอย 3,362 

พ้ืนที่สัญจร 30% 1,008.6 
รวมพ้ืนที่อาคารประมาณ (ตารางเมตร) 4,370.6 

 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นท่ีใช้สอยในโครงการ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 
3.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบโครงการ 
 การจัดวางและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของโครงการนั้นพยายามที่จะ
จัดกลุ่มของฟังก์ชันออกเป็นสามส่วนหลักๆ ได้แก่  

1) ส่วนชั้นนอก ได้แก่ ส่วนบริการแก่บุคคลภายนอก ที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงส่วนบริการชั้นใน 
2) ส่วนกึ่งชั้นใน ได้แก่ ส่วนบริการแก่ผู้ใช้โครงการที่จ าเป็นต้องเข้าถึงส่วนบริการกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับส่วนนิทรรศการถาวร 
3) ส่วนชั้นใน ได้แก่ ส่วนบริการซึ่งสงวนไว้เฉพาะผู้เข้าชมโครงการเท่านั้น เช่น ส่วน

นิทรรศการถาวร 
 โดยใช้พ้ืนที่ส่วนโถงนิทรรศการหมุนเวียนเป็นตัวเชื่อมส่วนประกอบต่างๆ ของโครงการโดย
ล าดับความสัมพันธ์จากการใช้สอยของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานเพ่ือจ ากัดการเข้าถึง และจัดการเส้นทางใช้
สัญจรในโครงการแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพดังแสดงให้เห็นจากภาพแสดง
ความสัมพันธ์ส่วนประกอบต่างๆภายในโครงการดังนี้ 
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ภาพที่ 94 ภาพแสดงแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
3.9 การเลือกที่ตั้งโครงการ 
 การเลือกที่ตั้งโครงการนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยต่างๆ ในการเลือกท่ีตั้งโครงการล้วน
แล้วแต่มีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเชิงเป้าหมาย หรือเชิดชู
ศักยภาพของโครงการให้เป็นไปตามจุดประสงค์ ทั้งในแง่การรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการใช้
สอยในเชิงกายภาพ และการท างานในเชิงจินตภาพของการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโครงการ ดังนั้น
เกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญต่อการเลือกท่ีตั้งโครงการจึงก าหนดได้เป็น 7 ข้อ ดังนี้ 
  1) ความเหมาะสมด้านกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ  
  2) ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางประวัติศาตร์ 
  3) ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมซึ่งไม่ขัดแย้งหรือสอดคล้องต่อภาพลักษณ์ของ
 โครงการ 
  4) ความเหมาะสมในเชิงการตลาด 
  5) ความเหมาะสมด้านความปลอดภัย ไม่ล่อแหลมต่อกรณีความขัดแย้งฯ 
  6) ความเหมาะสมด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 95 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทั้ง 3 ทางเลือก 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 96 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทางเลือกท่ี 1 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั้นมีท าเลที่เหมาะสมต่อโครงการที่สมควรน ามาพิจารณา
เป็นสถานที่ตั้งโครงการศูนย์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 3 ท าเล ได้แก่  
  1) บริเวณถนนหนองจิก ต าบลรูสะมิแลซึ่งมีความส าคัญในลักษณะเปรียบเสมือน
 เป็นประตูทางผ่านเข้า-ออกสู่ตัวอ าเภอเมืองปัตตานีจากภายนอกผ่านทางหลวงแผ่นดินสาย 
 42 และ 418 เหมาะส าหรับสร้างสถานที่ที่เป็นเสมือนห้องรับแขกเมืองโดย ปัจจุบันบ้านเรือน
 กิจการห้างร้านเอกชนเจริญ เติบโตขยายตัวออกตามถนนเส้นดังกล่าวมากขึ้น 
  ที่ดินที่เลือกมาเป็นทางเลือกท่ี 1 : ที่ดินเปล่าหัวมุมระหว่างถนนหนองจิก , ทาง
 หลวงแผ่นดินหมายเลข 42 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418  
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 พ้ืนที่ประมาณ 15,425 ตร.ม.(9.6ไร่) 
 ข้อดี : เข้าถึงง่ายไม่ไกลจากศูนย์ราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ  
 ข้อเสีย : ที่ตั้งไม่สัมพันธ์กับบริบททางประวัตศาสตร์และวัฒนธรรม 
 

 
 

ภาพที่ 97 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทางเลือกท่ี 2 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
  2) บริเวณถนนเลี่ยงเมืองทางหลวงแผ่นดินสาย 42 ต าบลบานา บริเวณนี้มีลักษณะที่
 เป็นทุ่งนาเก่าที่ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจัดสรรเป็นพื้นที่ขยายรองรับความเจริญเติบโตของ
 เมืองในด้านต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง ศูนย์การค้า ศูนย์การศึกษา แม้กระทั่งที่ดินส าหรับจัดสรร
 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ความแออัดของพ้ืนที่มีน้อย แต่ไม่ไกลจากความเจริญในจังหวัด 
  ที่ดินที่เลือกมาเป็นทางเลือกท่ี 2 : ที่ดินเปล่าหัวมุมระหว่างถนนรามโกมุท และทาง
 หลวงแผ่นดินหมายเลข 42  
 พ้ืนที่ประมาณ 16,804 ตร.ม.(10.5ไร่) 
 ข้อดี : ที่ดินมีขนาดใหญ่กว่าทางเลือกอื่น สถานที่ตั้งไม่ไกลจากพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ ไม่
 ไกลจากชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพที่ 98 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งท่ีดินทางเลือกท่ี 3 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
  3) บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 42 ต าบลตันหยงลุโละ บริเวณดังกล่าวเป็น
 ท้องที่ตั้งเมืองเก่าปัตตานีในอดีตมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ 
 การสร้างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นท่ี
 ประวัติศาสตร์ย่อมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและการศึกษาประวัติศาตร์โดยตรง  
 ที่ดินที่เลือกมาเป็นทางเลือกท่ี 3 : ที่ดินเปล่าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตรงข้ามกับ
 มัสยิดกรือเซะ  
 พ้ืนที่ประมาณ 13,959 ตร.ม. (8.7 ไร่) 
 ข้อดี : พื้นที่ตั้งอยู่ในบริบททางประวัติศาตร์ 
 ข้อเสีย : ล่อแหลมต่อกรณีความมั่นคงอาจถูกใช้เป็นเป้าในการแสดงความเคลื่นไหวก่อการ
 ร้าย, อยู่ไกลจากกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย กิจกรรมที่จัดหมุนเวียนอาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง
 จากสังคม 
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 ผลการพิจารณาสามารถสรุปพ้ืนที่ตั้งโครงการศูนย์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมปัตตานีได้
ดังที่ตั้งทางเลือกท่ี 2 ที่ดินเปล่าต าบลบานา อ.เมือง จังหวัดปัตตานีบริเวณหัวมุมระหว่างถนนราม
โกมุท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 พ้ืนที่ประมาณ 16,804 ตร.ม. (10.5 ไร่) ตามเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้  
 
เกณฑ์การพิจารณา น้ าหนัก 

(ค่า
น้ าหนักละ 
5 
คะแนน) 

ที่ดินทางเลือก
ที่ 1 

ที่ดินทางเลือก
ที่ 2 

ที่ดินทางเลือกท่ี 
3 

นน. คะแนน
เต็ม 5 

นน. คะแนน
เต็ม 5 

นน. คะแนน
เต็ม 5 

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ 5 4 20 3 15 2 10 

บริบททางประวัติศาตร์ 5 2 10 3 15 4 20 
สภาพแวดล้อมส่งเสริม
ภาพลักษณ์โครงการ 

5 3 15 4 20 2 10 

การตลาด 4 4 16 4 16 3 12 

ความปลอดภัย 4 4 16 4 16 2 8 

สาธารณูปโภค / สิ่งแวดล้อม 3 4 12 3 9 3 9 
รวม   89  91  69 

 
ตารางที่ 2 การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการโดยการให้คะแนนปัจจัยต่างๆ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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3.10 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ 
 1) สภาพแวดล้อมที่ตั้งโครงการ 

 
 

ภาพที่ 99 สภาพแวดล้อมที่ตั้งโครงการ  
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Map  

เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

พ้ืนที่ติดต่อข้างเคียง 
ทิศตะวันออก  ที่ดินเอกชน 
ทิศใต้  ถนนรามโกมุทกว้าง 15 เมตร  และแนวเขตทางหลวงแผ่นดินสาย 42 กว้างมากกว่า 
  20 เมตร 
ทิศตะวันตก ที่ดินเอกชน 
ทิศเหนือ ที่ดินเอกชน 
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ภาพที่ 100 สภาพที่ตั้งโครงการเมื่อมองจากทิศใต้ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 101 สภาพที่ตั้งโครงการเมื่อมองจากทิศใต้ (ทางหลวงแผ่นดินสาย 42) 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 102 สภาพที่ตั้งโครงการเมื่อมองจากทิศตะวันตก(ถนนรามโกมุท) 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 103 การเข้าถึงท่ีตั้งโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Map  

เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

ภาพที่ 104 แสดงทิศทางแดดลมของที่ตั้งโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Map  

เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ภาพที่ 105 มุมมองส าคัญจากภายนอกที่ตั้งโครงการ 
ที่มา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Map  

เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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บทที่ 4 
การวางผังและการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
4.1 แนวความคิดในการออกแบบ 
 โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนั้นนอกจากจะเป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ของผู้คนในสังคมในเชิงอรรถประโยชน์ใช้สอยแล้วยังก าหนดเป้าหมายให้เป็น
ตัวแทนทางกายภาพของสิ่งซึ่งอนุมานหรือนิยามได้ถึงความเป็น “มลายูปัตตานี” ในเชิงสัญลักษณ์อีก
ด้วย 
 เมื่อพิจารณาถึงความหมายของค าว่า “ประวัติศาสตร์” , “ศิลปวัฒนธรรม” และ “มลายู
ปัตตานี” จะมีความหมายดังนี้  
  - “ประวัติศาสตร์” หมายถึง “วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของ 
 ประเทศชาติเป็นต้นตามท่ีบันทึกไว้เป็นหลักฐาน”  
  - “ศิลปวัฒนธรรม” หมายถึง “วิถีการด าเนินชีวิต ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองไม่ว่า
 จะเป็น การละเล่น การแสดง การร้องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้
 สร้างสรรค์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนความคิด ความเชื่อ 
 ความรู้ ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม” 
  - “มลายูปัตตานี” หมายถึง “กลุ่มมลายูชาติพันธ์หนึ่งซึ่งมีระบบสังคม วัฒนธรรม มี
 ดินแดน มีฐานะเป็นรัฐในอดีต ปัจจุบันเชื้อชาติมลายูมีฐานะเป็นเป็นประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง”  
 
 นอกเหนือจากความหมายตรงตัวของค าเหล่านั้นแล้วยังมี “ภาพ” หรือ “นัยยะ” ในทาง
ความรู้สึกท่ีแฝงอยูด่้วยเช่น ค าว่า 
  -“ประวัติศาสตร์” นั้นส าหรับชาวปัตตานีนั้นประวัติศาตร์เป้นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่าง
 ที่สุด 
  -“ศิลปวัฒนธรรม” นั้นแฝงไว้ด้วยความงามของขนบธรรมเนียมจารีตที่มีเส่นห์  
  -“มลายูปัตตานี” นั้นหมายถึงตัวตนในเชิงชาติพันธ์, ความเป็นตัวของตัวเอง 
 เมื่อน า Keyword จากค าทั้งสามมาพิจารณาตีความจากมโนทรรศจึงได้กลายมาเป็นนิยาม
ทางจินตทรรศคุณลักษณ์หรือรูปธรรมได้ดังนี้ 
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4.2 แบบร่างทางเลือก 
 

 
 

ภาพที่ 106 ทางเลือก B 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 107ทางเลือก B 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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4.3 ผลงานการออกแบบขั้นสุดท้าย 

 
ภาพที่ 108 ผังพื้นชั้น 1 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 109 ผังพื้นชั้น 2 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 110 โซนต่างๆของกลุ่มผู้ใช้งาน 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 111 เส้นทางสัญจรภายในโครงการของกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ 

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 112 รูปด้านโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 113 ทัศนียภาพในโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 114 ทัศนียภาพในโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 115 อาคารนิทรรศการส่วนประวัติศาสตร์ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 116 อาคารนิทรรศการส่วนประวัติศาสตร์ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 117 อาคารนิทรรศการส่วนวัฒนธรรม 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 118 อาคารนิทรรศการส่วนวัฒนธรรม 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 119 อาคารหอประชุม 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 120 อาคารหอประชุม 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 121 อาคารส านักงานและฝ่ายสนับสนุนส่วนจัดแสดง 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 122 อาคารส านักงานและฝ่ายสนับสนุนส่วนจัดแสดง 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 123 อาคารต้อนรับ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 124 อาคารต้อนรับ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 125 ร้านคา 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 126 สุขา 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 127 หุ่นจ าลองโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 128 หุ่นจ าลองโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 129 หุ่นจ าลองโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 130 หุ่นจ าลองโครงการ 
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย 

 
 
 
 



  246 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนั้นริ่เริ่มจากการตั้ง
ค าถามต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นปัตตานีที่มีข้อสังเกตว่ามีบ้างมีรูปแบบที่สัมพันธ์กับ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมข้างเคียง (ไทยและมลายู) และขณะเดียวกันบ้างก็มีส่วนที่ไม่
สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมข้างเคียงหรือแม้กระทั่งยากจะอธิบายถึง
ความสัมพันธ์กันในเชิงรูปแบบของสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีเอง 
จากการศึกษาจึงพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นปัตตานีที่ผ่านมานั้นมักจะให้
ความส าคัญกับสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาแล้ว (เรือนไทยมุสลิม
อิทธิพลตะวันกตก) และละเลยที่จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจารีต 
ซึ่งมีรูปแบบและลักษณะบางประการละม้ายกับสถาปัตยกรรมมลายูในประเทศเพ่ือนบ้าน หรือใน
ขอบเขตที่กว้างกว่านั้นมีลักษณะร่วมบางประการกับสถาปัตยกรรมในภูมิภาคซึ่งวิวัฒนาการมาจาก
สภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศ ขนบธรรมเนียมวิถีชีวิต ตลอดจนความเชื่อความศรัทธา 
 การศึกษาในกรณีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นแบบจารีตมลายูปัตตานีโดยเฉพาะเรือน
ลักษณะจารีตนั้นพบความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบจารีตในสถาปัตยกรรมลักษณะเรือนกับ
สถาปัตยกรรมแบบจารีตในลักษณะอาคารสาธารณะ แม้กระทั่งความสัมพันธ์บางประการกับเรือนพื้น
ถิ่นมลายูปัตตานีในชั้นหลัง (เรือนอิทธิพลตะวันตก) ผู้วิจัยจึงต้องการให้บันทึกความรู้และข้อคิดเห็น
ต่อองค์ความรู้สถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีอย่างจารีตไว้ในการศึกษานี้ เพ่ือได้ริเริ่มกล่าวถึงและ
เผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรู้และเข้าใจต่อสถาปัตยกรรมมลายูปัตตานีได้อย่างถูกต้อง เป็นที่น่า
เสียดายว่าการศึกษานี้มุ่งเน้นเพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรมตามหัวข้อข้างต้น ฉะนั้นการศึกษา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นแบบจารีตมลายูปัตตานีนี้จึงท าได้ในขอบเขตอันจ ากัดต่อเวลา และขอบเขตที่มุ่ง
ประโยชน์เพ่ือน าไปสู่กระบวนการการออกแบบ ยังมีเรื่องราวและสาระอีกมากที่น่าสนใจและสมควร
บันทึกไว้จึงตั้งข้อเสนอแนะไว้ให้ผู้ที่มีความสนใจน าไปศึกษาต่อยอดในรูปแบบการวิจัยเชิงวิชาการ
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป  
 ในส่วนของการออกแบบโครงการศูนย์ประวัติศาสตร์และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานีนั้นพยายามหยิบยกรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นแบบจารีตมลายู
ปัตตานีมาใช้ บ้างก็ให้ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนจนสร้างความแตกต่างจากสังคมไทยทั่วไป 
และบ้างก็ให้ความรู้สึกที่ละม้ายกับภูมิภาคอ่ืนในสังคมจนอาจจะสูญเสียอัตลักษณ์ไป ฉะนั้นแล้วอาจ
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เกิดการตั้งค าถามของสังคมต่อรูปแบบที่น ามาใช้ ฉะนั้นการหยิบยืมรูปแบบใดๆมาใช้สอยต่ออาคาร
สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการอ้างอิง 



  248 

 

รายการอ้างอิง 
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