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บทบรรณาธิการ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

ความหมายนยัยะของ Post-Truth คอืความจรงิไม่ส�าคญัหรอืไม่มคีวามหมาย
เท่าอารมณ์รบัรู ้การให้ความหมายข้างต้นมาจากพจนานกุรม Oxford Dictionary 
โดยเลอืกค�าว่า Post-Truth ให้เป็นค�าแห่งปี 2016 ทีผ่่านมา โลกมกีารเปลีย่นแปลง
และเกิดสิ่งที่น่าประหลาดใจในโลกการเมืองต้ังแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรฐัอเมรกิา การโหวตเสยีงของพลเมอืงในประเทศองักฤษท่ีคะแนนเสยีงโหวต
แยกตวัจากสหภาพยโุรป ฯลฯ 

ความจริงและเหตผุลอาจจะไม่ส�าคญัเท่ากบัอารมณ์การรับรูแ้ละมคี�าตอบอยู่
แล้วของผูค้นทีเ่ลอืกทีจ่ะสมาทานและเชือ่ว่าตวัเองรูดี้โดยไม่ฟังเสยีงและความเหน็
ใด ๆ  ต่างจากสิง่ทีเ่ชือ่และรู้สกึ คงต้องกล่าวต่อไปอกีว่าเวทีแห่งสทิธแิละเสรภีาพได้
ขยายสูใ่น platform ใหม่คอืโลกออนไลน์ มตีัง้แต่ Facebook, Twitter, Instagram, 
ทีช่วนให้ผูค้นได้แสดงความเห็นตัง้แต่เรือ่งตวัเองจนถงึเรือ่งสาธารณะ แต่กระนัน้    
กด็อี�านาจรัฐกจ็ะเข้าไปจดัการและจดัระบบความคดิของผูค้น เพือ่ต้องการควบคมุ
คนในสงัคม ซึง่ชวนให้นกึถงึนกัคดิคนส�าคญัคอืมเิชล ฟโูกต์  เสนอความคิดเรือ่ง 
“เหตผุลของรฐั” (Raison d’Etat) ซึง่เป็นหน่ึงในเครือ่งมอืส�าคญัของรฐัท่ีท�าให้รฐั
นัน้สามารถมคีวามชอบธรรมในการตรวจตราประชาชนและการใช้การปกครอง
ชวีญาณ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการบรหิารจัดการประชาชนได้ตัง้แต่โบราณจนถึง
โลกออนไลน์ 



4 PataniForum

ด้วยเหตผุลของรฐัและความม่ันคงทีมี่ความจ�าเป็น ท�าให้รัฐต้องสรรหาวธิกีาร
ทีจ่ะควบคมุหรอืตรวจสอบบุคคลอย่างละเอยีดโดยเคร่งครดั แต่ไม่ให้รูส้กึว่าตน
ก�าลงัถกูควบคมุอยู ่ภายใต้กรอบคดิเช่นนี ้วธิกีารทางเศรษฐศาสตร์จึงถูกเข้ามาใช้
ในการเมอืง ร่วมกบัสิง่ทีเ่รยีกว่า “สถติ”ิ ในฐานะของการตรวจสอบประชาชนภาย
ใต้การวางแผนเพือ่ทีจ่ะท�าให้รฐัเข้าหลกัการเศรษฐศาสตร์มากท่ีสดุ นัน่ก็คอื ลดค่า
ใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ ให้มากทีส่ดุ สิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชนเรา ๆ คอืการจดัเกบ็ภาษี 
เพือ่เหตผุลของรฐั 

หากว่าโลกเสรไีร้ขอบเขตทีเ่ราเรยีกว่าโลกแห่งการสือ่สารทางด้านอนิเตอร์เนต็ 
ได้เปล่ียนโลกและผูค้นเป็นอย่างมาก แต่กอ็กีน้ันแหละ รฐักจ็ะเข้าไปควบคุม ตรวจสอบ 
พฤติกรรมของคนในสังคม ทีม่เิชล ฟโูกต์ เคยเสนอเรือ่งการปกครองชีวญาณ  “การ
ปกครองชญีาณ” (Governmentality) ทีม่าจากค�าว่า “govern” + “mentality” 
(การปกครอง + วธิคีดิ) อาจจะท�าให้เราได้เข้าใจโลกแห่งการควบคมุในนามของ     
ผูป้กครอง 

ส�าหรบับทความในวารสารฉบบันี ้เริม่ต้นด้วยการเปิดบทความเรือ่ง เหตใุดจงึ
ไม่มนีกัปรัชญามุสลิม? ค�าถามนีเ้ป็นค�าถามในเชิงปรชัญาทีช่วนสนทนาต่อไปว่าวชิา
ความรูท้ีเ่รยีกว่าปรชัญาในโลกมสุลมิอยู่ทีไ่หนในโลกสมยัใหม่ปัจจบุนั  และบทความ
ทีน่่าสนใจต่อเนือ่งคอื กบัดกั(อ)ประชาธปิไตยในโลกมสุลมิ (ตอนแรก) โดยฉบับนีไ้ด้
เสนอเป็นตอนแรก ทีเ่สนอให้มกีารพดูคยุและทบทวนประชาธปิไตยในโลกมสุลมิ
ด้วยเหตผุลและปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกมสุลมิ สองบทความข้างต้นเป็นการ
เปิดเวทวีชิาการระหว่างเพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นต่อไป 

ในฐานะบรรณาธิการจึงชวนตั้งค�าถามต่อว่า เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยใน
โลกมสุลิม? ค�าถามนีเ้ป็นค�าถามเพือ่ชวนสนทนาต่อ ไม่ได้หวงัให้ใครมาตอบแบบ
เบด็เสร็จและหมดค�าถาม ค�าตอบทีดี่จะชวนให้บทสนทนาเคลือ่นไหวต่อไป บทความ
ทัง้หมดทีเ่สนอในวารสารฉบบัน้ี เป็นบทสนทนาทีร่่วมสมยัและเป็นเหตกุารณ์ที่  
น่าจับตามองอย่างยิง่ในการเมอืงระหว่างประเทศโดยเฉพาะการกระชับอ�านาจ
ของประเทศซาอดุอิาระเบยีต่อประเทศเลก็ ๆ อย่างกาตาร์ ท่ีท�าให้ท่ัวโลกมองมา
ทีก่ารเมอืงในโลกมสุลมิ 
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การมทีีท่างให้แก่คนอืน่หรือว่าชดุความคิดอืน่ย่อมเป็นเรือ่งดีกว่าการปิดกัน้
และกดผู้คนให้จมอยูก่บัความคดิของตวัเอง เรามอิาจจะปฏเิสธได้ว่าโลกแห่งเสรี
เป็นโลกแห่งความจรงิทีเ่รายนือยูต่รงนี ้ในความทีว่่าคุณค่าของมนษุย์และชีวติของ
มนุษย์เป็นสิง่ท่ีส�าคญัมากกว่าอดุมการณ์ทางการเมอืงและความเชือ่ส่วนบคุคล  ทางเรา
จงึเสนอบทความทีช่ือ่ว่า ห้องเรียนเพศวถิ ี“สอน” อะไร เพือ่ให้เกิดความเข้าใจและ
เรยีนรูร้ะหว่างกนั 

เรือ่งความเป็นธรรมถอืว่าเป็นเรือ่งทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของมนษุย์ เพราะความเป็น
ธรรมจะช่วยให้มนษุย์อยูอ่ย่างมศีกัด์ิศรแีละมหีน้ามตีาในสงัคม เพราะเป็นคนเหมอืน
กนั เราจงึเสนอ เมือ่คนตาย เราควรฟังเสยีงใคร? เป็นบทความท่ีเปรยีบเทียบกรณี
จากเหตุการณ์ทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัได้กระท�าการวสิามญัคณุชยัภูม ิ ป่าแส ชวนให้นกึถงึ
เรือ่งราวในเหตกุารณ์จังหวดัชายแดนใต้ และอยากหยบิยกเล่าถึงเหตกุารณ์และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้พบเจอ เพือ่เปรยีบเทยีบในบางประเดน็กบัปรากฏการณ์ความ
ตายของคณุชยัภมู ิป่าแส

ส�าหรับหนังสอื จากส�านกัพมิพ์ปาตาน ีฟอรัม่ ทางเรากย็งัคงขายหนงัสอืต่อ
ไปเพือ่ต่อลมหายใจทางด้านเศรษฐกจิและความฝันต่อไป ฉบับนีเ้ราเสนอบทความ 
“สรุปย่อ “ชวนถกหนงัสอืของ ผศ.ดร.อนสุรณ์ อุณโณ – ‘นบไีม่กินหมาก” 

ปิดเล่มด้วย ถอดบทสนทนาจากเวท ีวง Think Tank Forum  หวัข้อ เข้าใจกรอบ
จนิตนาการพฒันาเศรษฐกจิปาตาน ี  ส�าหรบับทสนทนาชายแดนใต้ท่ีชวนคดิและ
ปฏเิสธไม่ได้คอืเรือ่งเศรษฐกจิ มนีกัวิชาการเคยกล่าวว่า หากวเิคราะห์การเมอืงโดย
ไม่มองเศรษฐกจิ กเ็หมอืนปิดตาข้างหนึง่แล้วเพ่งมอง ทางปาตานฟีอรัม่จึงพยายาม
มองไปพร้อม ๆ  กนั เพราะในยคุทนุนยิมเรามิอาจจะปฏเิสธระบบเศรษฐกิจเสรนิียม
ได้ ฉะนัน้ค�าถามจงึมอียูว่่า ในสงัคมปาตานจีะสมาทานความคดิเศรษฐกิจแบบใด ? 
เพราะหากมแีต่ข้อเสนอทางการเมอืงโดยไม่มแีผนพัฒนาเศรษฐกจิทีเ่ป็นข้อเสนอ ก็
ย่อมยากทีจ่ะมองเหน็ภาพอนาคต 

ด้วยมติรภาพ
เอกรนิทร์ ต่วนศริิ 
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 ในขณะเดยีวกนั ค�าถามของกาวริาชกย็งัเชือ่มโยงกบัอกีค�าถามหนึง่ทีถ่กูหยบิยกโดย ฮามิด 
ดาบาช ิเม่ือไม่นานมานี ้: “ พวกทีไ่ม่ใช่ชาวยโุรปสามารถคดิเองได้หรอืไม่ ? ” ในบทความของ
เขา ดาบาชเิน้นให้เหน็ว่า แนวคดิทีไ่ม่ได้มาจากยโุรป – ในทีน่ีคื้อ ความคิดจากมสุลิม – ถกู
วงวชิาการคดัเลอืกอย่างไร เพราะปัญหาไม่ได้อยูท่ีว่่า มุสลมิมคีวามสามารถในการคิดหรอืไม่ 
แต่อยูท่ีว่่า ความคดิของมสุลมิจ�าเป็นต้องได้รบัการปรบัรปูแบบเพือ่ให้เข้ากับสไตล์การคดิ
แบบตะวนัตกอย่างไร เพือ่ทีแ่นวคดินัน้จะได้รบัการยอมรับว่าเป็น “ปรชัญา” ตามแนวทาง
ของวิชาการตะวนัตกและไม่ใช่อะไรทีอ่งิกับเทพเทวดาหรอืนยิายปรมัปรา

 ในแง่หนึง่ค�าถามทีว่่า “ เหตใุดจงึไม่มีนกัปรัชญามสุลมิ ? ” เป็นค�าถามทีอ่อกจะแปลก
ประหลาด ฮามดิ ดาบาชิ และวอลเตอร์ มกิโนโล ซ่ึงได้ชือ่ว่าเป็นนกัคดิคนส�าคญั เคยอ้างถงึ
ชือ่ของนกัปรัชญามสุลมิจ�านวนมาก (เช่น  Souleymane Bachir Diagne, Azmi Bishara, 
Sadeq Jalal Al-Azm, Fawwaz Traboulsi, Abdallah Laroui, Abdolkarim Soroush, 
และ Seyyed Hossein Nasr) นอกจากนี ้วาเอล ฮลัลคั ผูซ้ึง่เป็นนกัคดิคนส�าคญัเช่นกัน กไ็ด้
อ้างถึงชือ่นกัปรัชญามสุลมิอกีหลายคนในค�าวจิารณ์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการเมอืง
และความรู้ของเขา (เช่น Muhammad Arkoun, M Abed al-Jabiri, Ali Harb, Hasan 
Hanafi, and Muhammad Shahrur)

“ เหตใุดจงึไม่มีนกัปรัชญามุสลิม ? ” สธุปิตา กาวริาช โยนค�าถามนีใ้ห้ผมใน
ฤดใูบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2009 เม่ือครัง้ทีผ่มก�าลังศกึษาตัวบททางปรชัญาเชงิวพิากษ์ของนกั
ปรชัญาจากโลกตะวนัตกกบัเขา แม้ว่าจะเป็นค�าถามทีซ่บัซ้อน (ซึง่การทีก่าวริาชในฐานะ
นักคดิหลังอาณานิคมทีส่�าคัญคนหนึง่เป็นผูถ้าม ผมเองไม่อยากมองค�าถามนีอ้ย่างผวิเผนิ) 
ค�าถามนีก้ช็ีใ้ห้เหน็ถงึความล้มเหลวของนกัคดิมสุลมิทีจ่ะมีส่วนร่วมในจารตีทางปัญญา
ของตนพร้อมๆ กบัจารตีทางความคดิของโลกตะวนัตก 

ผู้เขียน : Hazan Azad  

“ เหตุใดจึงไม่มีนักปรัชญามุสลิม ? ”
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 ความคดิแบบมสุลมิและวงวชิาการตะวนัตก

 เมือ่ไม่นานมานี ้ ผมพยายามครุน่คดิเกีย่ว
กับชุดค�าถามชุดหนึ่งและลองโยนค�าถามเหล่า
น้ันในวงเสวนาวชิาการสองถงึสามวง ซึง่ทัง้หมด
มนัีกวิชาการมสุลมิเป็นตวัแทนเข้าร่วม แต่ก็ยงัไม่
ได้รับค�าตอบทีน่่าพึงพอใจ ค�าถามของผมได้แก่ 
มสุลมิสามารถคดิในฐานะมสุลมิคนหนึง่ในแวดวง
วชิาการได้มากน้อยแค่ไหนโดยไม่ถกูมองว่ามคีวาม
เป็นมุสลมิมากเกนิไป? และความคดิของมุสลมิถกู
ปรบัมากน้อยแค่ไหนเพือ่ให้เข้ากบักระบวนทศัน์
ของการคดิแบบตะวันตก?

การตั้งค�าถามของผมมาจากฐานที่ว ่า 
มสุลมิในแวดวงวชิาการเป็น “พวกมสุลมิใน
บ้าน” หรือ “มุสลมิในสนาม”

 นัน่หมายความว่า งานเขยีนของนักวิชาการ
มสุลมิจะได้รับการยอมรับในทางวชิาการกต่็อเมือ่
งานชิน้นัน้ไม่ถกูจดัประเภทว่าเป็นข้อเขียนเก่ียว
กบัอสิลามแต่เป็นเพียงการแสดงออกแบบปรวสิยั
ในทางวิชาการเท่านัน้ หากมองมมุต่าง ถ้าบทบาท
เบือ้งต้นของวิชาการคอืการสอนให้เชือ่ฟังรฐั และ
ถ้ามสุลิมจะต้องปรับความคดิให้สอดคล้องกบัข้อ
บังคบัทางวิชาการดงักล่าว นกัวชิาการมสุลมิเอง
มใิช่หรอืท่ีก�าลงัผลติซ�า้อ�านาจและความรูแ้บบ
ตะวนัตก? อย่างทีม่เิชลล์ ฟูโกต์ สอนเราว่าความ
รูแ้ละอ�านาจนัน้เกีย่วพันกนัจนแทบแยกไม่ออก

 ผมอยากจะย�า้เตอืนผูอ่้านทัง้หลายว่า หนึง่
ในความปรารถนาอนัแรงกล้าของเครอืจกัรภพ
องักฤษทีม่ต่ีออนิเดยี (ซ่ึงเป็นตวัอย่างหนึง่ของ
แผนในการล่าอาณานคิม) คอื ให้การศกึษาแก่ชาว
อนิเดยีตามต�าราความรูแ้บบตะวนัตกสมยัใหม่
เพือ่เตรียมผูค้นให้พร้อมทีจ่ะยอมรบัและต้อนรบั

การเข้ามาของการปกครองโดยองักฤษ ความฝัน
อนัหนึง่ของโทมสั บาบงิตนั แมคเคาเลย์ (ค.ศ. 
1800-1859) ผู้ซ่ึงมีบทบาทหลักในการน�าเข้า
ระบบการศกึษาแบบตะวนัตกมาสูอ่นิเดยี กค็อื 
ชาวอนิเดยีจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรูแ้บบตะวนัตก
ให้กับชาวอนิเดยีคนอืน่ ๆ ต่อไป 

 ความฝันดังกล่าวได้กลายเป็นจริงในรูป
แบบทีแ่ม้กระทัง่แมคเคาเลย์และเพือ่นของเขา
ก็คาดไม่ถึง ชาวอินเดีย – มุสลิมและชนชาติ
อืน่ๆ – และชนชาตทิีไ่ม่ใช่ชาวยโุรปทัว่โลก ต่าง
ถกูสอนด้วยเนือ้หาความรูแ้บบตะวนัตกโดยคน
ที่ไม่ใช่ชาวตะวันตกเองด้วยซ�้า ปรากฏการณ์
นี้เกิดขึ้นกับแวดวงวิชาการด้วยเช่นกัน หาก
พจิารณาถึงประวตัศิาสตร์คตินยิมแบบตะวันออก 
(Orientalism) อสิลามศกึษากน็บัเป็นเพยีงหัวข้อ
ศกึษาหนึง่ของวชิาการตะวนัตก

 ผมกล่าวไปก่อนหน้านีแ้ล้วว่า จนถงึตอนนี้
ยงัไม่ได้รบัค�าตอบทีน่่าพงึพอใจให้กบัค�าถามของ
ผม ความจรงิกค็อื บางค�าตอบทีไ่ด้รบัต่างตดิอยู่
ทีว่ธิกีารถามของผม ซึง่มองกลบัไปอาจจะเข้า
ท่า เพราะวธิทีีผ่มสร้าง ค�าถามตัง้ต้นของผม

คอื มสุลมิในแวดวงวชิาการเป็น “มสุลมิในบ้าน” 

(house Muslims) หรอื “มสุลมิในสนาม” (field 

Muslims) เมือ่ฟังอย่างนี ้เป็นทีแ่น่นอนว่าผมก�าลงั
ใช้อปุมาอปุไมยเรือ่ง “house negroes” และ 
“field negroes” ของ   มลัคอล์ม เอก็

 ตามค�าอธิบายของมลัคอล์ม เอ็ก นโิกร
ในบ้าน หรอื “house negroes” เป็นผูม้ลัีกษณะ
คล้อยตามเจ้าของบ้าน (Master) ในทกุ ๆ เรือ่ง 
หากผูน้�าของบ้านว่าอย่างไร เขาก็จะเชือ่ พดู และ
ท�าตามนัน้ ไม่คิดจะโต้แย้งหรอืท�าอะไรทีแ่ตกต่าง 
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ซึง่มัลคอร์มมองว่า นโิกรในบ้านเป็นคนกลุม่น้อย 
ในขณะที ่นโิกรในสนาม หรอื “field negroes” 
ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ (มลัคอล์มอ้างว่าเขาก็เป็นหนึง่
ในนี)้ จะมลีกัษณะตรงกนัข้าม คอื พร้อมทีจ่ะต่อต้าน
ผูน้�าและสร้างหนทางของตนเอง (ขยายความโดย
กองบรรณาธกิารแปล) อ่านเพิม่เตมิที ่ [http://
ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/mxp/
speeches/mxa17.html]

 และบทบาทของ house negroes ใน
ระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองใน
สหรฐัอเมรกิาเพือ่ท�าให้เจ้าหน้าทีร่ฐัผวิขาวผ่อน
คลายความกังวลเกี่ยวกับพลเมืองแอฟริกัน
อเมรกินัลง

 แน่นอนผมไม่ได้มอง “ผิวส”ี และ “มุสลมิ” 
ว่าเป็นสองประเภทแยกกนั เพราะจรงิ ๆ  แล้วสอง
อย่างนี้เก่ียวพันทับซ้อนกัน ทั้งนี้อัตชีวประวัติ    
ของมัลคอล์ม เอก็ ตรงใจผม (มุสลมิทีไ่ม่ใช่คนผิวส)ี 
มากกว่าหนงัสือเพือ่การต่อต้านเล่มใดใดในรอบ 
ห้าสบิปี งานทีเ่ก่ากว่านัน้อกีชิน้หน่ึงทีม่อีทิธพิล
พอๆ กนั คอื “ผวิด�า หน้ากากขาว” (Black Skin, 
White Masks) ของฟรานต์ซ ฟานอน

 อย่างไรก็ดี บางคนก็ตอบค�าถามโดยยืน
กรานว่า รบัไม่ได้กบัอปุมาอปุไมยของผมเพราะ
ประสบการณ์ของแอฟริกันอเมริกันและมุสลิม
น้ันไม่เหมอืนกนั ถงึกระนัน้ ผมก็ยงัสงสยัอยูด่ว่ีา 
ข้อกงัขาบางอย่างนัน้เป็นเพราะผมท�าให้บทบาท
ของมสุลมิในแวดวงวชิาการเป็นประเดน็ขึน้มา
หรือไม่ เพราะทัง้หมดทัง้มวลผมก�าลงัตัง้ค�าถาม
กบัแหล่งทีม่าของงานและรายได้ของพวกเขา ผม
กงัวลเกีย่วกบัการเข้าไปมส่ีวนโดยไม่ตัง้ใจของนกั

วชิาการในการแบ่งขัว้ตรงข้ามระหว่าง “แนวคิด
สดุโต่ง” และ “แนวคดิเป็นกลาง” ทีเ่กิดขึน้หลัง
เหตวุนิาศกรรม 9/11 ซึง่ก�าลงักอรปสร้างวาท
กรรมยโูร-อเมรกัินเกีย่วกบัมสุลมิทัว่โลก และได้
ขยายวงกว้างออกไปเรือ่ยๆ 

 มสุลมิในบ้าน

 ในขณะทีว่าทกรรมยโูร-อเมรกินัพยายาม
ระบตุวัตนและส่งเสรมิมสุลิมสายกลางมากกว่า
สายสุดโต่ง ผมมีค�าถามว่า ‘นักวิชาการ
มุสลิมเองจะสร้างคุณูปการต่อเรื่องเล่าทาง
ภมิูศาสตร์การเมอืงทีถ่กูท�าให้เป็นการเมืองนี ้โดย
การพยายามระบตุวัตนของมุสลมิและอสิลามสาย
กลางและส่งเสรมิให้ตวัตนทีว่่าอยูเ่หนอืรปูแบบ
อืน่ใดของอสิลาม ซึง่มคีวามหลากหลายมากเกนิ
กว่าทีใ่ครจะจนิตนาการไปถงึได้อย่างไร?’ ข้อโต้แย้ง
ของผม คือ หากมสุลมิยดึโยงกบัการ ท�าความ
เข้าใจมสุลมิโดยแยกออกเป็นสองฝ่ายทีต่รงข้ามกนั 
(Racialized binary) ตามทีเ่ดวดิ ไทลเรอร์ นกัทฤษฎี
เชงิวพิากษ์ด้านชนต่างสผีวิได้อธบิายไว้ แสดงว่า 
นกัวชิาการมสุลิมก�าลังเล่นบท “มุสลิมในบ้าน”

จารีตทางปัญญาของ
อสิลามมปีระวตัศิาสตร์อัน
ยาวนานของการตีความ
สิง่ต่างๆ ในแบบทีต่รงข้าม
กบัการตคีวามทั่วไป
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 แต่บทสนทนาทีผ่มพยายามริเริม่ดงักล่าว
กล้็มเหลวและถกูลบเลอืนไปซ�า้แล้วซ�า้เล่า มคีนๆ 
หนึง่บอกว่า ผมก�าลงัหมกมุน่อยูก่บัความรูท้าง
ปรชัญาปลอม ๆ  (pseudo-intellectualism) ซ่ึง
เป็นปัญหาทีโ่ดยทัว่ไปจะไม่ได้รบัการตอบสนอง 
เพราะว่ามันมักท�าให้การอภิปรายต้องหยุดลง
ก่อนทีจ่ะได้ถามค�าถามใจกลางด้วยซ�า้ เธอ หรือ 
เขา (บคุคลดงักล่าวไม่ต้องการให้เปิดเผยตวัตน) 
เห็นว่า ข้อได้เปรียบอย่างหนึง่ทีม่สุลมิมคีอื พวก
เขาปฏเิสธทีจ่ะคดิภายใต้กระบวนทศัน์อาณานคิม
และนัน่คอืข้อได้เปรียบทีม่สุลิมยงัคงม ี (ผมเองก็
ยงัไม่แน่ใจว่าข้อได้เปรียบทีว่่านัน้ มุสลมิมีมากกว่า
ใครกลุ่มใด) 

 ประเดน็ของผมคอื ด้วยการให้การศกึษา
แบบตะวันตกในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม 
ความรูแ้บบตะวนัตกจะกลายเป็นความรูใ้นตวั
มนัเอง ซึง่จะเข้ามาแทนทีวิ่ถกีารคดิการรูอ้ืน่ๆ ทีม่ี
อยูม่ากมายนบัไม่ถ้วนและเคยด�ารงอยูเ่คยีงคูกั่บ
ความรู้แบบตะวันตกตัง้แต่ยคุก่อนสมยัใหม่ ดงันัน้ 
ความคดิทีว่่าใคร ๆ กส็ามารถคดินอกกรอบของ
การศกึษาหาความรูแ้บบตะวนัตกได้นัน้จงึเป็น
เพยีงสิง่เพ้อฝัน 

 การตอบโต้ที่ผมได้รับจากโลกออนไลน์
เป็นประสบการณ์ทีย่�า้เตอืนให้ผมเข้าใจว่า จาก
ประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมา มสุลมิมกัจะสร้างพืน้ที่
ให้เกดิการตัง้ค�าถามและท้าทายสภาพปัจจุบนั
ของสังคมเสมอ จารีตทางปัญญาของอิสลาม
มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการตีความสิ่ง
ต่าง ๆ ในแบบท่ีตรงข้ามกับการตีความท่ัวไป 
ใจความของมนักค็อื เราจะมวีถิใีนการตคีวามงาน
เขยีนหรือท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคม

 แล้วเหตใุดจงึไม่มนีกัปรชัญามสุลมิ? ผม
ยอมรบัว่าค�าถามนีจ้ะก่อกวนใจนักวิชาการผู้
มชีือ่เสยีงไปอกีหลายปีต่อจากน้ี 

 

มากกว่าหนึง่แนวทางเสมอ อบิเอน็ อาราบ ี(ค.ศ. 
1165-1240) ซึง่ในหมูผู้่คนทีช่ืน่ชมผลงานของเขา
จะรูจ้กักนัในนาม “ครผูู้ยิง่ใหญ่” เป็นผู้มอีทิธพิล
อย่างมากต่อโลกมสุลมิแต่ในขณะเดยีวกนัเขาก็
ถกูกล่าวหาจากคนบางกลุ่มว่าเป็นพวกนอกรตีด้วย

 ด้วยข้อเสนออนัเล่ืองชือ่ของเขาทีว่่า ฟาโรห์ – 
ผูท้ีน่บัถอืศรทัธาส่ิงต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบชูาใน
ศาสนาทีน่บัถอืพระเจ้าองค์เดยีวตามเรือ่งเล่าจาก
คมัภร์ีกุรอ่านและไบเบลิ – ถอืเป็นผู้เชือ่ว่าพระเจ้า
มอีงค์เดยีว นอกจากน้ี การซาลิ (ค.ศ. 1058-1111) 
นกัวชิาการทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อแนวคดิอสิลาม
อกีคนหนึง่ได้โต้แย้งว่า เราควรเรยีนรูเ้กีย่วกบัความ
เชือ่ว่าพระเจ้ามอีงค์เดยีวจากซาตาน ทัง้นี ้ จารตี
ทางปัญญาท่ีมีชีวิตชีวาจะสามารถผลิตตัวตน
ของนกัวชิาการทีด่เูหมอืนมีความย้อนแย้งในตวั
เองและมวีธิคิีดทีท้่าทายทางปัญญาดงัเช่นนกัคิด
เหล่านัน้ได้ หากไร้ซ่ึงการอภิปรายอย่างเปิดเผย
และเสรแีล้ว ไม่ว่าจารตีทางปัญญาแขนงใดก็ไม่
สามารถอ้างความเป็นปรชัญาได้ ตราบเท่าทีม่สุลิม
ได้มคีณุปูการต่อโลกทางความคดิมาจนบดันี ้ จะ
เหน็ได้ว่าสภาพปัจจบุนัของสงัคม (Status quo) 
ส�าหรบัมสุลมิกลับกลายเป็นเรือ่งของความสงสาร
เวทนามาตลอด

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ: http://www.aljazeera.
com/indepth/opinion/2014/06/muslim-ph
ilosophers-2014610135114713259.html
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ผู้เขียน : อันวาร์ กอมะ

หลังจากที่อาณาจักรออตโตมันล่มสลายอย่างสมบูรณ์ในปี 1924 โลกมุสลิมก็ตกอยู่ในภาวะ
ระส�่าระส่าย มฮูมัหมดัอลิยาส หญ้าปรงั ผูเ้กาะติดและสนใจข้อถกเถยีงการเมอืงโลกมสุลมิให้ทศันะ
ว่า นักปราชญ์ในโลกมสุลมิในช่วงเวลานัน้มีแนวทางในการแก้วกิฤตดงักล่าวสามแนวทางด้วยกนั คอื 
การเรยีงร้องกลบัไปหาระบอบคลีาฟะฮ์ทีร่วมอ�านาจรฐัและศาสนาอยูท่ีผู่น้�าคนเดยีว การแยกการเมอืง
ออกจากศาสนา และการปฏริปูสงัคมและการรวมกลุม่อสิลาม[1] อย่างไรกด็ ีพฒันาการทางการเมอืง
ในโลกมสุลมิตัง้แต่ปีดงักล่าวจนถงึปัจจบุนัชีใ้ห้เหน็ว่าเส้นทางการมุง่สูก่ระบวนการสร้างประชาธปิไตย
เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งได้ยากแม้ประเทศเหล่านัน้จะมีปัจจยัทางด้านวฒันธรรมและสถาบนัการเมอืงเป็น
อปุสรรคส�าคญักต็าม

พลวัตล่าสดุทีน่่าสนใจคงเหน็จะเป็นการขยับเขยือ้นทางความคดิในปี 2016 ของพรรคอลันะฮ์ดะ
ในประเทศตูนเีซียทีม่นีกัคิดอย่างราชิด กันนชีู เป็นผูร่้วมก่อตัง้พรรคในการก้าวออกจากอสิลามการเมือง
ไปสูก่ารเมอืงของมสุลมิทีน่ยิมประชาธปิไตย[2]

ค�าสอนกระแสหลกัอย่างหนึง่ทีม่สุลมิหลายคนรบัมาผ่านการกล่อมเกล่าตัง้แต่เดก็คือความเชือ่ทีว่่า 
ในอสิลามไม่มกีารแยกกันระหว่างศาสนาและการเมอืง[3] ประชาธปิไตยเข้ากันไม่ได้กับอิสลามเพราะ
ประชาธปิไตยให้สทิธเิสรีภาพกับมนษุย์มากกว่าพระผูส้ร้าง พระผูส้ร้างมนษุย์และจกัรวาลย่อมรูด้กีว่า
มนุษย์ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ด้วยเหตนุีพ้ระเจ้าจงึประทานกฎหมายทีเ่รยีกรวมๆ ว่า “ชารอีะฮ์” มา
ให้กบัมนษุยชาตผ่ิานท่านศาสนทตูมูฮัมหมดั (ملسو هيلع هللا ىلص)

ดังนั้น การยอมรับหลักการประชาธิปไตยจึงเปรียบเสมือนการยอมรับการปฏิเสธอธิปไตย 
อาญาสิทธิแ์ละกฎหมายของพระเจ้า (حاكمية) ในแง่หนึง่ไปโดยปรยิาย[4] ในแง่นี ้มิพกัต้องพดูต่อให้
ยดืยาว อสิลามกบัประชาธปิไตยในเชงิหลกัการไม่มวีนัไปด้วยกันได้ อกีทัง้แนวคดิดงักล่าวยงัสนบัสนนุ
ข้อสงัเกตของซามูเอล ฮนัทงิตนั นกัวชิาการด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมรกินัคนส�าคญัทีช่ีว่้า วฒันธรรมอสิลาม
เป็นอปุสรรคส�าคญัในการพฒันาประชาธิปไตยในโลกมสุลมิอกีด้วย[5]

อย่างไรกต็ามบทความนีต้ัง้ข้อสงัเกตกบัชดุความคิดข้างต้นและต้องการส�ารวจสิง่ท่ีก�าลงัเป็นไปใน
โลกมุสลมิโดยชีใ้ห้เหน็ว่าไม่ว่ามสุลิมจะยอมรบัหลกัการประชาธปิไตยได้หรอืไม่ มสุลมิก็ต้องเรยีนรูท้ีจ่ะ
อยูก่บัประชาธปิไตยไม่วนัใดก็วันหนึง่

กับดัก(อ)ประชาธิปไตยในโลกมุสลิม (ตอนแรก)
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ประชาธปิไตยไม่ใช่เรือ่งใหม่ส�าหรับมสุลมิ

ในขณะที่การถกเถียงเรื่องอิสลามกับ
ประชาธปิไตยเป็นประเดน็ทีส่�าคัญในการศกึษา
การเมอืงเปรียบเทียบในโลกมสุลมิ งานเขียนว่า
ด้วยประชาธิปไตยของนักวิชาการมุสลิมไทยก็
ไม่ได้เป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับสงัคมไทยมสุลมิ มนีกั
วชิาการมสุลมิไทยหลายท่านทีศ่กึษาและเขยีน
บทความวิชาการในประเด็นดังกล่าวมาก่อน
แล้ว เช่น บทความในหนงัสอืเรือ่ง “คนหนุม่สาว
กบัมสุลมิในโลกสมยัใหม่” หากกล่าวโดยเฉพาะ 
บทความของเอกรินทร์ ต่วนศริ ิมูฮัมหมดัอลิยาส 
หญ้าปรัง และบฆูอรี ยหีมะน่าจะเป็นข้อถกเถยีง
ท่ีส�าคัญในประเดน็ดงักล่าว[6] งานเขียนเหล่านีช้ี้
ให้เหน็ว่าประชาธปิไตยไม่น่าจะเป็นของแสลงกบั
มสุลมิแต่น่าจะไปด้วยกันได้และควรเป็นอย่างนัน้ 
ยกตวัอย่างเช่น มฮูมัหมดัอลิยาส ได้กล่าวสรุปว่า

“แม้ค�าว่าประชาธิปไตยไม่มปีรากฏอยูใ่น
คมัภีร์อลักรอุ่านและฮาดษิ แต่ความคดิเก่ียว
กบัการปรึกษาหารือ (ชรูอ) ซึง่เป็นสาระส�าคญั
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
(democratic government) เป็นความ
คิดหรือหลักการที่มุสลิมมีร่วมกันกับสังคม
ประชาธปิไตยสมยัใหม่โดยอลักรอุ่านได้กล่าวไว้
อย่างชดัเจนซึง่ถอืเป็นหลกัการส�าคญัทางด้าน
การเมอืงการปกครองในอิสลาม”[7]

ในท�านองเดียวกัน เอกรินทร์ได้สรุปรวบ
ยอดจากการอ่านบทความในหนังสือเรื่อง“คน
หนุ ่มสาวกับมุสลิมในโลกสมัยใหม ่” ว ่า
ประชาธิปไตยแม้จะไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายของ
ปัญญาชนมุสลมิแต่กเ็ป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการ
ต่อรองความเป็นมุสลมิในสงัคมไทย[8]  ในโลก
วชิาการตะวนัตก งานเขยีนของฎอรกิ รอมฎอน 

(Tariq Ramadan) ศาสตราจารย์ด้านอสิลาม
ศกึษาร่วมสมยัแห่งมหาวทิยาลัยอ๊อกฟอร์ด น่าจะ
เป็นตวัแทนในการอธบิายประเดน็นีไ้ด้ ในหนงัสือ
เรือ่ง To Be a European Muslim ฎอรกิชีใ้ห้เห็น
ว่าบรรยากาศของประชาธปิไตยเป็นผลดกีบัมุสลิม
ยโุรปในการสร้างคณุภาพชวีติทีด่กีว่าในโลกมสุลมิ
ชนส่วนใหญ่เสียอกี[9]

อย่างไรก็ดี ปัญหาส�าคัญในเรื่องดังกล่าว
ได้ขยายไปไกลเกินกว่าค�าถามที่ว่าอิสลามกับ
ประชาธปิไตยเข้ากันได้หรอืไม่ งานดังกล่าวข้าง
ต้นชี้ให้เห็นความจริงประการหน่ึงว่า เราแทบ
จะไม่สามารถหลกีเลีย่งระบอบประชาธปิไตยได้ 
มุสลิมและโลกมุสลิมจะต้องอยู่กับมันไม่วันนี้ก็
พรุง่นี ้ ไม่ว่าจะชอบหรอืไม่มนัเป็นความเป็นจรงิ
ในโลกปัจจบุนั

ฏอรกิ รอมาฎอนเป็นนกัวชิาการคนส�าคัญ
คนหนึง่ทีว่พิากษ์วจิารณ์ความอีหลกัอเีหลือ่ของ
ชาตติะวนัตกในการผลกัดนัค่านยิมและระบอบ
ประชาธปิไตยในตะวนัออกกลางมาโดยตลอด แต่
ในขณะเดยีวกนัเขากไ็ม่ได้ปฏิเสธว่าประชาธิปไตย
ไม่ได้เป็นทางเลือกส�าหรบัประเทศมสุลิม ระบอบ
ประชาธิปไตยในตัวของมันเองท�าให้มุสลิมใน
โลกตะวนัตกมโีอกาส มศัีกยภาพ และมคุีณภาพ
ชวีติทีด่ี

ในทางกลบักนั ปัญหาหลกัทีฏ่อรกิชีใ้ห้เหน็
ไม่ได้อยูท่ีก่ารใช้ระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นการ
เลือกปฏิบัติและการไม่คงเส้นคงวาของชาติ
มหาอ�านาจต่างหากในการผลักดนักระบวนการ
ท�าให้เป็นประชาธปิไตยในโลกมสุลิม นกัวชิาการ
มุสลิมจ�านวนหนึ่งที่มีความเห็นสอดคล้องกับฎ
อรกิอย่างเช่น โลห์ย ซาฟี (นกัรฐัศาสตร์มสุลิมชาว
ซีเรยีอเมรกินั)[10] และอนัวาร์ อบิรอฮมี (นกัการ
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เมอืงมาเลเซยีหวัก้าวหน้าคนส�าคัญ) กม็องว่าไม่
ว่าชาตติะวันตกจะสนบัสนนุกระบวนการดงักล่าว
หรอืไม่ ประชาธปิไตย (การบรูณาการอสิลามกับ
ประชาธปิไตย) แทบเป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้ส�าหรบั
การปกครองประเทศในยคุปัจจบุนั[11]

ประชาธปิไตยกับสิง่ทีเ่ป็นไปในโลกมสุลมิ

หากกล่าวให้ถึงทีส่ดุ ประชาธปิไตยจะดีหรอื
ไม่ดกีบัประเทศมสุลิมนัน้ไม่ได้อยูท่ีก่ารผลกัดนั
ของชาตมิหาอ�านาจตะวนัตกเป็นส�าคญัเท่านัน้
แต่ต้องมาจากการตระหนกัรูข้องผูค้นในโลกมสุลมิ
เองด้วย อย่างทีผู่เ้ขยีนได้อธิบายไว้ในบนัทึกจากตุ
รกฯี ตอนที ่2 ว่าการผลกัดนัของชาตมิหาอ�านาจ
ตะวนัตกนัน้ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากความพยายาม
ในการสร้างสันติภาพโลกภายใต้กรอบคิดแบบ
สนัตภิาพบนฐานประชาธปิไตย[12]

อย่างไรก็ดี ความเป็นจริงในโลกมุสลิมใน
ปัจจบุนัชีใ้ห้เหน็ว่าประชาธปิไตยได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึง่และส่วนส�าคญัในการจดัการการเมอืงการ
ปกครองของสงัคมแล้ว หากจะมองหาตวัอย่างใน
โลกมสุลมิ ประเทศตรุกีเป็นประเทศมสุลมิประเทศ
แรกและเก่าแก่ทีส่ดุในการมุง่เข้าสูก่ระบวนการ
ท�าให้เป็นประชาธิปไตย[13]

ดั งนั้ นการมุ ่ งสู ่ การหยั่ ง รากลึกของ
ประชาธปิไตยในประเทศตรุกีถอืเป็นภารกจิแห่ง
ชาตทิีส่�าคญัทีร่บัรูก้นัได้โดยนกัวชิาการและคน
ทั่วไป เซลิม นักศึกษาปริญญาเอกด้านความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศชาวตรุก ี ได้ให้ทศันะว่า
เหตทุีต่รุกต้ีองการเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของสหภาพ
ยโุรป (EU) นัน้กเ็พือ่เป็นการการนัตว่ีาประเทศ
ของเรามสีทิธเิสรีภาพ มคีวามเป็นประชาธปิไตย 
และมคีวามเป็นสมยัใหม่อย่างครบถ้วนสมบรูณ์

[14] อกีนยัหนึง่ การเข้าเป็นสมาชกิสหภาพยโุรป
อย่างสมบรูณ์ของตุรกไีม่ได้เป็นความต้องการของ
สหภาพยโุรปตัง้แต่ต้น

ในทางกลับกัน ความพยายามดังกล่าว
นอกจากจะเป็นแรงปรารถนาของตรุกใีนการเป็น
ส่วนหนึง่ของทวปียโุรปและค่ายประชาธปิไตย
เสรนียิมตลอดหลายทศวรรษทีผ่่านมาแล้ว อกี
ท้ังยังเป็นหลักไมล์ของพัฒนาประเทศตุรกี
เองอีกด้วย (แม้ว่าล่าสุดเราจะเห็นท่าที่ของ
ประธานาธบิดแีอรโดอนัทีส่ือ่ว่าตรุกีอาจจะท�า
ประชามตเิพือ่ออกจากการขอเป็นสมาชกิ EU 
ก็ตาม)

ในท�านองเดียวกัน พัฒนาการเชิงบวก
ลักษณะดังกล่าวสามารถพบเห็นได้เช่นกันใน
ประเทศอนิโดนเีซยี โมรอ็กโค และประเทศตู
นเีซียซึง่ก�าลังอยูใ่นกระบวนการท�าให้ประเทศ
ของตวัเองเป็นประชาธปิไตยทีเ่ข้มแขง็มากขึน้ 
นอกจากนัน้ ประเทศคูเวต บาห์เรน และกาตาร์
ต่างกม็กีารปรบัตวัทางการเมอืงเพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้
กบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงให้กบัประชาชน
มากขึ้นเช่นกัน[15] ดังนั้นการตระหนักรู้ของ
มสุลมิเองจงึเป็นสิง่ส�าคญัในการท�าความเข้าใจ
พฒันาการของโลกมสุลิมและกระบวนการท�าให้
เป็นประชาธปิไตยในบ้านของตวัเองและบรบิท
รอบๆ ตวัเรา

ในการศกึษาทางด้านรฐัศาสตร์และการเมอืง
เปรียบเทยีบนัน้ ถ้าหากระบอบประชาธปิไตยเป็น
หมดุหมายปลายทางในด้านหนึง่ของการพฒันา
ทางการเมืองแล้ว เรามรีะบอบเผดจ็การอยูอ่กี
ด้านหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาดังกล่าว[16] 
สงัคมในระบอบประชาธปิไตยสมยัใหม่ซึง่แตกต่าง
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จากระบอบประชาธปิไตยแบบคลาสสกินัน้มลีกัษณะเศรษฐกจิแบบทนุนยิม มคีวามหลาก
หลาย และไม่ได้เป็นกลุม่ก้อนเดยีวกัน ด้วยเหตุนีร้ะบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยสมยั
ใหม่จงึก่อก�าเนดิมาเพือ่รองรบัความหลากหลายดงักล่าวโดยการเปิดพืน้ทีท่างการเมอืงให้มกีาร
แข่งขนัจากหลายกลุม่ก้อนของสงัคมภายใต้กฎกตกิาทีสั่งคมยอมรบัร่วมกนั[17]

ในทางตรงกนัข้ามระบอบเผดจ็การนัน้นยิมการปกครองแบบรวมศนูย์กลางทางอ�านาจ 
ปิดพ้ืนทีท่างการเมอืงและเสรภีาพ และก�าหนดนโยบายจากบนลงสูล่่าง สาเหตหุนึง่ทีเ่ป็นเช่น
นีก้เ็พราะว่าลกัษณะของระบอบหลงันัน้เป็นปัจจยัหล่อเล้ียงให้ผู้มอี�านาจและชนชัน้น�าสามารถ
รักษาสถานภาพและผลประโยชน์ของตัวเองในสงัคมได้ต่อไป

อย่างไรกด็ ี ลกัษณะดังกล่าวเป็นสภาพของสงัคมก่อนสมยัใหม่ในยโุรปซ่ึงในทีสุ่ดแล้วไม่
สามารถทนทานต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมได้[18] การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
ไปสูส่งัคมอตุสาหกรรมท�าให้เกิดชนช้ันใหม่ในสงัคมทีม่ข้ีอเรยีกร้องทางการเมอืงมากขึน้ เช่น
ความต้องการด้านสวสัดกิารทางสงัคม โอกาสในการศึกษาและการท�างานในองค์กรของรฐัที่
เท่าเทยีมกนั การประกันราคาสนิค้าเกษตรกรรม การอุดหนนุภาคเกษตรกรรมและท่องเทีย่ว 
การมพ้ืีนทีท่างการเมอืงและช่องทางการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงทีม่ากขึน้ และการคุม้ครอง
สทิธิพลเมอืงและสทิธมินษุยชน เป็นต้น

ดังนั้นถ้าสังคมการเมืองมีทางเลือกระหว่างเส้นทางไปสู่ระบอบเผด็จการและ
ประชาธปิไตยแล้ว งานทางด้านประชาธปิไตยเปรยีบเทยีบชีใ้ห้เหน็ว่าพฒันาการของสงัคม
การเมืองสมัยใหม่หลังยุคสงครามเย็นน้ันยากท่ีจะหลีกเลี่ยงการมุ่งสู่กระบวนการท�าให้
เป็นประชาธิปไตยได้ ซ่ึงก็คือสภาพท่ีประเทศมุสลิมในโลกมุสลิมโดยเฉพาะประเทศใน
ตะวนัออกกลางในปัจจบุนัก�าลังประสบอยู่

( โปรดตดิตามต่อตอนที ่2 )

อนึง่ขอขอบคณุอาจารย์เอกรนิทร์ ต่วนศริ ิอาจารย์ดลุยวทิย์ นาคนาวา และคณุซลัมาน หมัดหมนั 
ส�าหรับการวิพากษ์วิจารณ์บทความนีก่้อนการเผยแพร่
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ผู้เขียน : อันธิฌา แสงชัย

ห้องเรียนเพศวิถี “สอน” อะไร

บทความนี ้สบืเนือ่งจากการถกเถยีงกรณห้ีองเรยีนเพศวถีิ ร้านหนงัสอืบูค ูและ
ทมีฟตุบอล Buku FC[1]  ซึง่จดุประเดน็เกีย่วกบั LGBTI[2] ความเท่าเทียมทางเพศ 
มสุลมิ และศาสนาอสิลามในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้ ภายหลงัจากการออกอากาศ
รายการสารคดกี(ล)างเมอืง ตอน ห้องเรยีนเพศวถิ ีทางสถานโีทรทัศน์ไทยพบีีเอสใน
วันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมนีกัวชิาการและนกัเคลือ่นไหวทางสงัคมท้ังในและ
นอกสามจงัหวัดชายแดนใต้หลายท่านได้ร่วมถกเถยีงกันทางสือ่สงัคมออนไลน์อย่าง
เผด็ร้อน ทัง้ทีเ่หน็ด้วยและเหน็ต่าง[3] ข้อกล่าวหาส�าคญัท่ีมต่ีอห้องเรยีนเพศวถีิและ
กจิกรรมฟตุบอล Buku FC คอืห้องเรยีนเพศวถิ ี“สอนให้รักร่วมเพศท่ีปาตาน”ี และ 
“ฟตุบอลหญงิจะสร้างสนัตภิาพหรอืความขดัแย้งกนัแน่” น�าไปสูค่วามเข้าใจผดิและ
การโจมตแีบบไร้ข้อมลู มกีารใช้ถ้อยค�าแสดงความเกลยีดชัง (hate speech) การข่มขู่
ว่าจะใช้ความรนุแรงหรอืมาตรการทางสงัคมเพือ่ยติุการท�ากจิกรรมดงักล่าวในสือ่สงัคม
ออนไลน์ รวมถงึการเริม่ต้นส่งต่อภาพและข้อมลูส่วนบคุคลของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทาง
ไลน์ อนัเป็นการละเมดิอย่างร้ายแรงและอาจน�าไปสูค่วามรนุแรงในมติต่ิางๆกบับุคคล
เหล่านัน้ จนหลายฝ่ายต้องออกมาส่งเสยีงห้ามปรามและเสนอให้หาทางพดูคยุกนัอย่าง
เปิดกว้างและสร้างสรรค์[4] โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อกงัวลของคุณองัคณา นีละไพจิตร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นมุสลิมะห์[5] และปฏิกิริยาสาธารณะที่มีต่อ
เหตุการณ์นี้[6]
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 บทความน้ีต้องการอธบิายต่อข้อกล่าวหา
ข้อแรก ในฐานะผู้ร่วมก่อต้ังห้องเรยีนเพศวถิ ีผู้
เขียนอยากเล่าให้ฟังว่าห้องเรยีนเพศวถิคีอื
กจิกรรมหน่ึงของร้านหนงัสอืบคู ู เริม่ต้นครัง้
แรกในเดอืนตลุาคม 2556 ก่อนทีจ่ะเติบโต
เป็นองค์กรเลก็ๆทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรในช่ือ 
“ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้าน
หนงัสอืบคู”ู (Buku’s Gender, Sexuality 
and Human Rights Classroom) หรอื 
Buku Classroom ในเวลาต่อมา กจิกรรมนี้
ด�าเนนิต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั (กมุภาพนัธ์ 
2560) และได้พฒันาต่อยอดไปในรูปแบบอืน่ๆ 
อาท ิ กจิกรรมฟตุบอล (Buku FC) ศลิปะ
บ�าบัด และห้องเรยีนภาษาองักฤษส�าหรบันกั
กจิกรรมรุน่ใหม่

 วัตถุประสงค์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูข้องห้องเรยีนเพศวถิ ีคอืการสร้างพืน้ที่
ปลอดภยัส�าหรบัการแลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง
เพศสภาวะ (gender) และเพศวถิ ี(sexuality) 
ส�าหรบัผู้สนใจทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพ้ืนทีค่วาม
ขัดแย้งรนุแรงซึง่ปัญหาเกีย่วกบัสขุภาวะและ
ความรนุแรงทางเพศถกูละเลยและกลายเป็น
สิง่ทีถ่กูซกุซ่อนไว้ใต้พรมมายาวนาน เพือ่สร้าง
ความตระหนักในเร่ืองนีพ้ร้อมกบัสนบัสนุน
การเคารพในศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของคน
ทีม่เีพศวถิทีีแ่ตกต่างหลากหลาย

 รปูแบบการจดัการเรยีนรูข้องห้องเรียน
เพศวิถี เป็นไปในลักษณะของการจัดกลุ่ม
พูดคุย (focus group) เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคดิความเชือ่ โดยไม่ตดัสนิ

ถกูผดิแต่เน้นการเปิดกว้าง รบัฟัง ตัง้ค�าถาม
และหาค�าตอบของตวัเอง ผูผ่้านการเรียนรูใ้น
กจิกรรมนีอ้าจจะไม่ได้ข้อสรปุอนัเดยีวกนัใน
เรือ่งเดยีวกนั ขึน้อยูก่บัความสนใจและการ
ใคร่ครวญของแต่ละคน ในแต่ละครัง้จะก�าหนด
ให้มผีูเ้ข้าร่วมระหว่าง 5-12 คน จากการเปิด
รบัสมคัรทางออนไลน์ รวมถงึการสมคัรร่วม
กิจกรรมในรูปแบบกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมสามารถ
จับกลุ่มกันเองระหว่างเพื่อนหรือคนรู้จักที่
สนทิสนม ส�าหรบัผูท้ีส่มคัรทางออนไลน์นัน้ 
ผู้จัดจะมีการติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูล 
และพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการเข้า
ร่วมกจิกรรม ข้อมลูส่วนตวัเช่น อาย ุและเพศ
สภาวะของแต่ละท่านว่าเหมาะสมทีจ่ะเรยีนรู้
ร่วมกนัหรอืไม่ ในกลุ่มใด แล้วจงึแจ้งตอบรบั 
กจิกรรมนีเ้ปิดกว้างและต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมทกุ
เพศ ทกุวัย ทกุเชือ้ชาต ิส�าเนยีงภาษา ภมูหิลงั 
ระดบัการศกึษา ศาสนาหรอือตัลกัษณ์ ทีม่ี
จดุร่วมคอืสนใจและต้องการพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น
เรยีนรูท้ีป่ลอดภยัในประเดน็เพศสถาวะและ
เพศวถิ ีกิจกรรมส่วนใหญ่จดัขึน้ในห้องประชมุ
เลก็ ๆ ในร้านหนงัสอืบูค ูท่ีมลีกัษณะเป็นส่วน
ตวัแต่ไม่ “ปิดลบั”

 การจดักจิกรรมในลกัษณะนี ้ ความรบั
ผิดชอบสูงสุดของผู้จัดอยู่ท่ีการสร้างความ
รู้สึกที่ปลอดภัยท้ังทางร่างกายและจิตใจให้
แก่ผู้เข้าร่วม การปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่
จะต้องระมดัระวงัการโจมตกีนัทางความคดิ 
การตัดสินตีตรา การตั้งตนเป็นผู้รู้หรือการ
สั่งสอนของผู้เข้าร่วมท่ีมีอาวุโสหรือมีแหล่ง
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อ�านาจมากกว่า และแหล่งอ�านาจที่ไม่เท่า
กนัของผู้เข้าร่วม โดยให้ความส�าคญัต่อการ
เคารพในประสบการณ์ ภูมิหลัง ความคิด
ความเชือ่ และสทิธคิวามเป็นส่วนตัวของกนั
และกัน รวมถงึระมดัระวงัในประเด็นท่ีอ่อน
ไหว การเปิดบาดแผลทางใจ (trauma) และ
อาการเกลยีดกลวัในรปูแบบต่างๆ[7] รปูแบบ
การจัดการเรียนรู้ในลกัษณะนีจึ้งต้องเริม่ต้น
อย่างใส่ใจตัง้แต่การออกแบบกระบวนการและ
กิจกรรมทีจ่ะใช้ ให้เหมาะสมต่อกลุม่ผู้ร่วมเรยีน
รู ้ ก�าหนดการ บรรยากาศของสถานที ่ แสง 
อุณหภูมิ อุปกรณ์ที่เรียบง่ายและเหมาะสม 
การสร้างข้อตกลงร่วมกนัระหว่างกลุม่ผูเ้ข้าร่วม 
และความพร้อมทัง้ด้านร่างกายและจติใจของ
กระบวนกร (facilitator) ซึง่แนวการจดัการ
เรยีนรู้ลักษณะน้ี องิอยูบ่นฐานคดิของหลกัสทิธิ
มนษุยชนสากลและเป็นแนวทางแบบสตรนียิม

 องค์ความรู้ของห้องเรยีนเพศวถิอีงิกบั
การอธบิายสงัคมวฒันธรรมแบบมานษุยวทิยา
และสงัคมวทิยา ทีม่ไิด้มองว่าวฒันธรรมหรอื
จารีตทางเพศเป็นสิ่งที่แข็งทื่อตายตัว หาก
เตม็ไปด้วยการต่อรอง มีความตึงแย้งในราย
ละเอียด มกีารผสมผสาน เปลีย่นผ่าน และ
หยิบยืม มันจึงเป็นการประกอบสร้างทาง
สงัคม (social construction) ทีแ่ท้จรงิแล้ว
สามารถเปล่ียนแปลงได้ ทว่าถูกฝังรากลึก 
(internalize) ในความคดิความเชือ่ของผูค้น
จนกลายเป็นชดุความจรงิชดุหนึง่ และทีส่�าคญั
คอืความตระหนกัว่าวฒันธรรมและจารตีเรือ่ง
เพศอิงกับแนวคิดอ�านาจ เช่น แนวคิดชาย
เป็นใหญ่ (patriarchy) ชาตนิยิม จารตีนยิม 

หรอื dogmatism ท่ีคบัแคบและเลอืกปฏบัิติ 
ส่งผลให้ผู้คนในสังคมมองเห็นคุณค่าและ
ศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ของคนแต่ละเพศไม่
เท่าเทยีมกนั มกีารกีดกันให้คนบางกลุม่กลาย
เป็นชายขอบ มกีารกดข่ี การควบคมุจดัการ
เน้ือตัวร่างกาย หรือแม้กระท่ังน�าไปสูก่ารใช้
ความรนุแรงระหว่างกนัทัง้ทางตรงทางอ้อม 
ซึง่อาจจะเกดิขึน้อย่างตรงไปตรงมาในรปูของ
ความรนุแรงทางตรง หรอืแนบเนยีนซ่อนเร้น
ในนามของความรกัความปรารถนาด ีหรือใน
นามของการสงวนรกัษาคณุค่าบางอย่างท่ีถูก
ผกูขาดค�าอธิบายไว้โดยบางกลุม่คนในสงัคม
เท่านัน้ ในท้ายทีส่ดุแล้ววฒันธรรมและจารีต
ทางเพศในลกัษณะนีส่้งผลกระทบต่อคนทกุ
เพศทกุวยัในสงัคม

 นอกจากนี ้ เพศ ยงัเป็นเพยีงอตัลกัษณ์
หน่ึงของมนษุย์ ความรบัรูท่ี้มต่ีอตวัเองและผูอ้ืน่
ยงัผกูพนัอยูก่บัความเข้าใจอตัลกัษณ์ทีซ่บัซ้อน
และซ้อนทบักนั (intersectionality) เช่น สี
ผวิ ฐานะ การศกึษา รปูร่างหน้าตา วยั สภาพ
ร่างกาย ส�าเนยีงภาษา ศาสนา และชาตพินัธุ์
ฯลฯ อกีด้วย และอตัลกัษณ์ท้ังหมดนีส่้งผล
ให้รปูแบบของการกดขีห่รอืความรนุแรงเชงิ  
อตัลักษณ์มคีวามซบัซ้อน กล่าวคอื คนหน่ึง
คนอาจจะเป็นผูถู้กกดข่ีและเป็นผูก้ดข่ีผูอ้ืน่ได้
ในเวลาเดยีวกัน

 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด ข้อกล่าวหาท่ีว่า
ห้องเรยีนเพศวถีิสอนให้ผูเ้ข้าร่วม “กลายเป็น” 
คนรกัเพศเดยีวกัน จงึเป็นข้อกล่าวหาท่ีเป็นไป
ไม่ได้ในความเป็นจริง และสะท้อนว่าค�าถามนี้
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เกดิจากการมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัความเป็นเพศและเพศวถีิ อย่างไร
กต็ามมผีูต้ัง้ข้อสงัเกตว่าการตัง้ชือ่กิจกรรมว่า “ห้องเรยีน” นัน้ จะปฏเิสธอย่างไรว่า
ไม่ได้ “สอน” ผูเ้ขยีนเหน็ว่าหากตคีวามตามความหมายทีค่บัแคบของห้องเรยีนใน
แบบทีค่นทัว่ไปเข้าใจ อนัเกดิจากระบบคดิทีถู่กปลกูฝังไว้แน่นหนาในการศกึษาแบบ 
“ไทย ๆ ” การสอนดจูะเป็นเรือ่งท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเบ็ดเสรจ็เดด็ขาด โดยตัง้อยูบ่นฐาน
คดิว่าผูเ้รยีนนัน้ว่างเปล่า ขาดเจตจ�านงของตวัเอง ไม่มคีวามสามารถในการคดิหรอื
พิจารณาด้วยตวัเอง ไม่มอี�านาจในการตดัสนิใจ ซ่ึงแตกต่างอย่างสิน้เชิงกับแนวคดิ
พืน้ฐานของห้องเรยีนเพศวถิทีีเ่ชือ่ม่ันว่ามนษุย์ทกุคนมศัีกยภาพทีจ่ะคดิ วเิคราะห์ 
แยกแยะ ประสบการณ์ของมนษุย์นัน้แตกต่างกนั และทุกประสบการณ์คอืความรู้
ทีม่คีณุค่า ผูเ้รยีนและผูส้อนม ี“อ�านาจ” เท่าเทยีมกัน โดยไม่อาจแยกขาดอย่างเดด็
ขาดได้ว่าใครเป็นผูเ้รยีนรูจ้ากใครเพยีงอย่างเดยีว

 สิง่ทีห้่องเรยีนเพศวถิแีละ Buku FC “สอน” จึงไม่ใช่การสอนให้ใครเป็น “อะไร” 
เพราะเราเชือ่ว่ามนษุย์ทกุคนมสีทิธแิละมเีจตจ�านงท่ีจะเลอืกไม่เป็นหรอืเป็นในส่ิงท่ี
เขาต้องการได้ โดยทีส่ทิธข้ิอนีไ้ม่มมีนษุย์คนไหนสามารถพรากเอาไปจากเขาได้ 
สิง่ทีห้่องเรียนเพศวถิสีอน คอื การบอกให้คณุรูว่้าการแสวงหาความรูไ้ม่ใช่เรือ่งผดิ คุณ
สามารถเปิดโอกาสให้ตวัเองได้เรยีนรูโ้ลกกว้าง ชดุความรูใ้หม่ๆ ท่ีเป็นสากล และรูจั้ก
ทบทวนตัง้ค�าถามกบัความเชือ่แบบฝังหวัท่ีถกูปลกูฝังผ่านโครงสร้างต่างๆ ทางสงัคม 
เพือ่เกดิการแลกเปลีย่นและใคร่ครวญถงึคณุค่าทีส่�าคญัในชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
สิง่ทีเ่ราถกูบอกถกูสอนมาเกีย่วกบัเพศ เพศสภาวะ และเพศวถิ ี สดุท้ายสิง่ทีส่�าคญั
ทีส่ดุและยากท่ีสดุทีจ่ะสอนกนัได้ แต่เราพยายามอย่างมาก คอืการสนับสนนุให้
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมนีรู้จ้กัเคารพในความแตกต่างหลากหลาย การมองเห็นคณุค่าและ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของมนษุย์คนอืน่ รวมทัง้คณุค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์
ของตวัเอง การไม่ตดัสนิตตีราหรอืเบยีดขบัคนอืน่ท่ีแตกต่างจากเรา เช่นเดยีวกับท่ี
ไม่ท�าเช่นนัน้กบัตวัเอง
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 แน่นอนว่ามผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมห้องเรยีน
เพศวิถบีางส่วน เป็น LGBTI หรอืผูท้ีม่คีวาม
หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ LGBTI 
มสุลมิ จงึมีผูโ้จมตว่ีาน่ีเป็นการ “สนบัสนนุ” 
ให้คนเหล่าน้ี “เป็น” LGBTI ผูเ้ขยีนต้องการ
ต้ังค�าถามกลบัไปว่าการสนับสนนุในทีน่ีห้มาย
ถึงอะไร? การท�างานของห้องเรยีนเพศวถิเีป็น
เพราะเราเล็งเห็นว่าส่ิงที่ยังขาดไปในความ
ตระหนักรับรู้ของผู้คนในสามจังหวดัชายแดน
ใต้คอืปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบั LGBTI โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง LGBTI มุสลิม เช่น การใช้
ความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบ การ
บังคับแต่งงาน การเลือกปฏิบัติ การรังแก 
การล่วงละเมดิ การคกุคามทางเพศ การใช้
มาตรการทางสงัคมหรอืความรนุแรงในการ 
“รักษา” ให้มีวิถีทางเพศตามแบบที่สังคม
ต้องการ การลิดรอนสทิธใินด้านต่าง ๆ การ
ถกูเหยยีด ปัญหาด้านสุขภาพ ทัง้สุขภาพใจ
และกาย การออกจากระบบการศึกษา การ
ละท้ิงศาสนา การละทิง้ถิน่ฐาน และการเข้า
ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ เนือ่งจากคนเหล่านี้
ถูกเบียดขบัให้เป็นชายขอบจากโครงสร้างทาง
สงัคม การท�างานของห้องเรยีนเพศวถิจีงึเป็น
ไปเพือ่ “สนบัสนนุ” คณุค่าและศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย์ของบคุคลเหล่านี ้ โดยสร้างพืน้ที่
ปลอดภยัในการเรียนรูด้้านเพศสภาวะ เพศ
วถิ ี สร้างกลุม่สนบัสนนุ ทีม่คีวามเมตตาเหน็
อกเหน็ใจกัน เข้าใจถึงสภาพปัญหา ไม่ตดัสนิ

ตีตรา เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางร่างกาย
และจิตใจ และลดความรุนแรงท่ีจะเกดิข้ึน 
เพือ่ให้คนเหล่านี ้ “มทีีย่นื” ในสงัคมอย่างมี
ศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และห้องเรยีนเพศ
วถิเีปิดกว้างเสมอส�าหรับผูท่ี้ต้องการเรยีนรู้

 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนจะตั้งข้อสังเกตถึง
อาจารย์โชคชัย วงค์ตาน ีนกัวชิาการด้านสนัติ
ศกึษาซึง่เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างทัง้ในวงวชิาการ
อสิลามและสนัตศิกึษา ทีไ่ด้โพสข้อความใน
เฟสบุ๊กส่วนตวั แบบตัง้ค่าเปิดสาธารณะไว้
ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2560 ว่า “เตะบอลใน
ทีล่บัตาไม่มใีครว่า แต่มาสอนให้รกัร่วมเพศ
ทีป่าตาน ีโปรดหยดุเถอะ” ข้อความนีถู้กส่ง
ต่อไปในสือ่สงัคมออนไลน์ 75 ครัง้ และได้
กลายเป็นพ้ืนท่ีในการถกเถียงอย่างดเุดอืด
จนหมิน่เหม่จะสร้างความขัดแย้งในวงกว้าง
ระหว่างมสุลมิหรอืผูท้ีส่นบัสนนุข้อความดงั
กล่าว กบัฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลายคนเป็น LGBTI ท่ีรูส้กึรนุแรงต่อถ้อยค�า
นี ้ ในการแสดงความคดิเห็นใต้โพสและจาก
การส่งต่อ ผูเ้ขียนพบว่ามีหลายคร้ังทีปรากฏ
ข้อความในลกัษณะกล่าวหา การเหยยีดเพศ 
การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้
เขยีน คู่ชีวติของผูเ้ขียน และ LGBTI โดย
ทัว่ไป ข้อความเหล่านัน้ได้แสดงความเกลยีด
ชงัและข่มขู ่เช่น การขูจ่ะใช้วธิกีารเดยีวกนักบั
ทีจ่ดัการกับผูเ้หน็ต่างในพืน้ท่ี หากห้องเรยีน
เพศวถิไีม่ยุตกิารจดักิจกรรม ซ่ึงบรรยากาศ



19PataniForum

ของความขดัแย้งนีไ้ด้ขยายวงขึน้เร่ือยๆ จน
สร้างความรู้สึกกังวลใจจนถึงหวาดกลัวให้
แก่ผูท้ีเ่คยเข้าร่วมกจิกรรมของห้องเรียนเพศ
วถิ ี รวมถงึนกักจิกรรมและ LGBTI ในพ้ืนที่ 
และเป็นที่ห่วงใยของเพื่อนนักวิชาการและ
นกักิจกรรมทัง้ในและนอกพืน้ที ่ ทีไ่ด้ช่วยกนั
ออกมาส่งเสยีงห้ามปราม ระงบัยบัยัง้ไม่ให้
เกิดสถานการณ์ที่บานปลายมากขึ้นจนทุก
อย่างเร่ิมคลีค่ลายลง และการโพสข้อความ
แสดงจดุยนืไม่สนับสนนุการใช้ความรนุแรง
ของอาจารย์ในวนัต่อมากช่็วยหนุนเสรมิการ
แลกเปลีย่นอย่างเป็นมติรมากขึน้ต่อประเดน็นี้

 อย่างไรก็ตาม ในฐานะผูไ้ด้รบัผลกระทบ
โดยตรงและเพื่อนนักวิชาการด้วยกันที่รู้จัก
กนัเป็นการส่วนตวั เนือ่งจากอาจารย์เคยได้
สนับสนุนร้านหนังสือบูคูและน�าหนังสือมา
ฝากขาย ผู้เขียนจะขอวจิารณ์ว่า อาจารย์ซึง่มี
บทบาทเป็นนกัสนัตวิธิซีึง่มคีวามรูเ้ป็นอย่างดี
เก่ียวกบัการสร้างสนัตภิาพชายแดนใต้ ท่ีเหน็
เภทภยัของความรนุแรงในหลากหลายระดบั 
และด้วยความเป็นมสุลมิทีก่�าลงัเผชญิหน้ากบั
การโจมตอีสิลามและ Islamophobia อาจารย์
ได้ตระหนกัหรือไม่ว่าข้อความสัน้ ๆ เพียงสอง
บรรทดัน้ัน จะสร้างความเสยีหายในช่ือเสยีง

" เราจะอยูร่่วมกนัอย่างไร

ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

โดยทีเ่ราไม่ท�าลายกนัและกนั "
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และการลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของผูอ้ืน่ ข้อความสัน้ ๆ เพยีงสองบรรทัดนัน้ 
จะถกูผลติซ�า้และเป็นส่วนหนึง่ในการขยายความเกลยีดชงั Homophobia ต่อ LGBTI 
ซึง่เป็นความเกลยีดชงัทีไ่ร้เหตผุลและไร้หวัใจอย่างเลวร้ายไม่ต่างจากทีพ่ีน้่องมสุลมิต้อง
เผชญิ หรอืการทีข้่อความนัน้เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ดุไฟเพิม่อณุหภมูขิองความขดัแย้งทาง
ความคดิ จนอาจจะลุกลามกลายเป็นการขดัแย้งทีร่นุแรงในมติิเชงิอตัลกัษณ์ระหว่าง
มสุลมิและ LGBTI หรอืปลายทางของมนัจะท�าให้ตัวของผูเ้ขยีนเองและคูชี่วติ รวมถึงผู้
ทีเ่ก่ียวข้องกบัห้องเรยีนเพศวถิต้ีองตกอยูใ่นสถานการณ์ทีสุ่ม่เสีย่งต่ออนัตรายจากผูท้ี่
มคีวามคดิสุดโต่งหรอื Homophobic ผูเ้ขียนไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าทัง้ทีเ่ราเป็นเพือ่น
กนัทัง้ในโลกวชิาการและเฟสบุ๊ก เคยไปทานอาหารร่วมกนั จะท�าให้อาจารย์เลอืกท่ีจะ
สือ่สารเช่นน้ันโดยไม่ได้สอบถามข้อเทจ็จริงมายงัผูเ้ขยีนก่อนได้อย่างไร และไม่พบความ
ตระหนกัหรอืค�าชีแ้จงใด ๆ ในเรือ่งนีจ้ากโพสครัง้หลงัของอาจารย์

 อย่างไรกต็าม ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้นีม้ใิช่เกดิจากการโพสเฟสบุ๊กของอาจารย์
โชคชัยเพียงเท่าน้ัน แต่มนัสะท้อนถงึทศันคตเิชิงลบต่อ LGBTI มสุลิมทีม่มีายาวนาน ของ
สงัคมชายแดนใต้ การขาดความรู้ความเข้าใจ การไม่ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับคน
กลุม่นี ้และการขาดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองดงักล่าว กล่าวตาม
ความรูส้กึ...สามจงัหวดัชายแดนใต้ได้ละทิง้คนเหล่านีม้าเนิน่นาน โดยปิดตาไม่รบัไม่รู้
ถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่อคนกลุม่นี ้ อนัเป็นสิง่ทีเ่กดิจากโครงสร้างทางสงัคมของปาตาน/ี
ชายแดนใต้นัน่เอง กล่าวให้หนกัขึน้ไปอกี...จารตีหรอืวฒันธรรมอนังามของปาตาน ีจะ
งดงามอยูไ่ด้อย่างไรหากคนกลุม่หน่ึงในสงัคมถกูรุกไล่เบยีดขับ ถูกผลกัให้เผชิญหน้า
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กบัปัญหาต่างๆจากตวัโครงสร้างของจารตีนัน้ 
และสดุท้าย สิง่ทีห้่องเรยีนเพศวถิต้ัีงค�าถาม
ให้ผูเ้ข้าร่วมได้กลบัไปขบคิดอยูเ่สมอคือ...เรา
จะอยูร่่วมกันอย่างไรท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลาย โดยที่เราไม่ท�าลายกันและกัน 
สนัตภิาพและการก�าหนดชะตากรรมตนเอง 
รวมถงึนยิามความหมายของปาตานีคืออะไร 
รวมหรอืกดีกนัใครออกไปบ้างหรอืไม่ หรอืเป็น
สนัตภิาพเพียงผลประโยชน์ของชนชัน้น�าทีไ่ม่
ต่างอะไรกบัทีช่นชัน้น�าอกีฝ่ายหนึง่ต้องการ?

 สดุท้ายนี ้ในทางตรงข้าม ผู้เขยีนมคีวาม
เป็นห่วงและไม่เหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ต่อการใช้
ถ้อยค�าแสดงความเกลยีดชงัต่อคนมสุลมิ รวม
ทัง้การล้อเลียนโจมตศีาสนาอสิลาม และการ
เหมารวมนักกิจกรรมในสามจงัหวัดชายแดนใต้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จาก LGBTI ทัง้นี ้ไม่เป็นการ
ดีต่อการสร้างความเข้าใจ การเรยีนรูค้วามคดิที่
แตกต่างอย่างเป็นมติร และท�าลายโอกาสทีจ่ะ
รบัรูค้วามรู้สกึเหน็อกเหน็ใจซ่ึงกนัและกนั จาก

ประสบการณ์การท�างานในพืน้ทีแ่ห่งนี ้ผูเ้ขยีน
พบว่าอารมณ์ความรูส้กึของคนท่ีนี ่ความภาค
ภมูใิจในอตัลกัษณ์วฒันธรรมมลาย ูและความ
ศรทัธาเชือ่มัน่ในศาสนา เป็นคณุค่าส�าคญัท่ี
น�าพาให้ผูค้นมากมายในสามจงัหวดัชายแดน
ใต้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทกุข์ยาก บางที
เราอาจเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัได้ผ่านความทกุข์
ยากเหล่านี ้ การถูกเบียดขับกดข่ี เรยีนรูท่ี้จะ
ให้พื้นที่ทางความคิดและสื่อสารโต้แย้งกัน
ด้วยสนัตค่ิะ
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 ผู้เขียน : เอกรินทร์ ต่วนศิริ 

เมื่อคนตาย เราควรฟังเสียงใคร?

ขณะทีเ่ขยีนบทความนี ้ มนัเป็นความรูส้กึทีม่ต่ีอเหตกุารณ์การวสิามญัคณุ
ชยัภมู ิ ป่าแส มันชวนให้นึกถงึเร่ืองราวในเหตุการณ์จงัหวัดชายแดนใต้ และ
อยากหยบิยกเล่าถงึเหตกุารณ์และประสบการณ์ทีเ่จอเพือ่จะชวนให้เหน็ถงึ
ปรากฏการณ์ความตายของคุณชยัภมู ิป่าแส 
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 (1)

 อยากชวนย้อนไปวนัพธุที ่13 ก.พ. 2556 หลงัจากมกีารปะทะกนัในเขตฐานปฏบิตัิ
การนาวกิโยธิน อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส เป็นการปะทะทีท่�าให้ฝ่ายผูก่้อการตดิอาวุธ
จ�านวน 16 คน ได้เสยีชวีติทนัท ีนบัว่าเป็นการปะทะครัง้ใหญ่ทีส่ดุทีม่ผู้ีเสยีชวีติเป็นฝ่าย
กลุม่ขบวนการอย่างชดัเจน มอีาวธุครบมอื หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายความมัน่คงถือว่า
เป็นเหตกุารณ์ทีป่ระสบความส�าเร็จอย่างไม่เคยมมีาก่อนหน้านี้ 

 หากทว่าหลงัจากเกดิเหตุการณ์ ภายในวนัเดียวกนันัน้ นาวาเอก สมเกยีรต ิผลประยรู 
(ยศในขณะนัน้) ได้กล่าวว่า 16 คนทีเ่สียชวีติไม่ใช่ชยัชนะของเจ้าหน้าท่ี ไม่เคยมชัียชนะ
จากความสญูเสยีของผูค้นในแผ่นดนิเดยีวกนั ในทุกกรณท่ีีผ่านมา 

 และหลงัจากนัน้นาวาเอก สมเกยีรต ิได้ตอบค�าถามสือ่ต่างๆจ�านวนมาก โดยได้ให้
สมัภาษณ์ทางวทิย ุทวี ีด้วยท่าทอ่ีอนน้อมและถ่อมตน ย�า้ตลอดเวลาว่า การมคีนตาย
ไม่ใช่เรือ่งชยัชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แต่เป็นการสญูเสยีร่วมกัน 

 ท�าให้ระงับความรูส้กึสะใจของกองเชยีร์ของผูท่ี้ไม่ได้อยูใ่นสนามรบจรงิ และ
บรรเทาอาการความรูส้กึโกรธแค้นของครอบครวั ด้วยท่าทอีย่างนีมั้นส�าคญัอย่างยิง่ต่อ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและคล่ีคลายไปได้บางส่วน

 ผมเข้าใจเอาเองว่า น้ีคงไม่ใช่ระบบทหารแน่ๆ แต่เป็นทักษะเฉพาะบุคคลของ 
นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยรู ทีรู้่จักสือ่สารกบัสงัคมโดยเฉพาะหลงัจากมคีนตาย
จากเหตกุารณ์ปะทะครัง้ใหญ่ และหลงัจากเหตุการณ์ประมาณไม่เกนิหนึง่สปัดาห์        
เห็นจะได้ นาวาเอกสมเกียรติก็ได้ตอบรับเดินทางมางานเสวนาที่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี เพือ่ร่วมงานเสวนาเกีย่วกบัเหตกุารณ์ข้างต้น          
ต่อหน้าผูฟั้งทัง้คนมลายแูละคนพุทธ เจ้าหน้าทีร่ฐัและองค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที่     
มาร่วมงานแน่นห้องประชมุใหญ่
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 หลายคนได้ให้ความสนใจต่อการพูดของ 
นาวาเอกสมเกยีรต ิทีเ่ป็นมอืปราบ 16 ศพ 
หากทว่าวนันัน้เป็นการพดูโดยไม่มท่ีาทถีงึการ
แสดงออกถงึความส�าเร็จจากการปะทะข้างต้น 
แต่กลบัย�า้ว่า หากจบัเป็นได้ ผมจะจบัเป็นเพือ่
จะได้คยุกบัพวกเขา และยอมรบัว่าขบวนการ
ท่ีต่อสูใ้นวนัปะทะด้วยกนัคงไม่ใช่พวกติดยา
เสพตดิแน่ๆ เพราะการโจมตเีป็นระบบทีผ่่าน
การฝึกมาอย่างดี 

 ท�าให้บรรยากาศคลีค่ลายไปในทศิทางที่
เข้าใจได้ ชาวบ้านทีม่าร่วมงานทกุคนกย็อมรบั
ฟังค�าอธิบายทีต่รงไปตรงมาและให้เกยีรติแก่
ผูต้าย โดยเหตกุารณ์คร้ังน้ันไม่มฝ่ีายใดออก
มาพดูจาโจมตีทหารหรือต้ังข้อสงสยัใดๆเลย 

 มันช่างแตกต่างกับกรณีความตาย
ของชยัภมู ิ ป่าแส ทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ออกมาให้
ความเห็นโดยไม่มีท่าทีเสียใจและปล่อยให้
กระบวนการยุติธรรมท�างานอย่างโปร่งใส 
ทัง้เร่ืองของพยานหลกัฐานและการต้ังคณะ
กรรมการเฉพาะกจิเข้ามาตรวจสอบ  

 การทีแ่ม่ทพัภาคที ่ 3 ออกมากล่าวว่า 
"ปกติการตัดสินใจของน้องพลทหารเขายิง
เพียงนัดเดยีว ขณะทีเ่ขาท�าท่าขว้างระเบดิ 
ถ้าเป็นผม ณ เวลาน้ันอาจกดออโต้ได้” เป็น
ปฏกิริยิาและค�าพดูทีตั่ดสนิไปแล้วว่าอกีฝ่าย
มรีะเบดิอย่างแน่นอน หากทว่าปราศจากการ
เคารพและให้เกียรติแก่ญาติ พี่น้อง และ
เพือ่นฝงูของผูต้าย    

 คงต้องกล่าวตรงๆว่า ท�าให้ผม นกึถึง
ประโยคจากภาพยนต์เรือ่ง 2499 อันธพาล
ครองเมอืง ท่ีว่า " ถ้าคดิจะยงิใคร ต้องยิงแม่ง
ให้ตาย ถ้าแม่งไม่ตาย เราตาย " หมูเ่ชียร พดู
กบัแดง ไบเลย์

 ฟังแล้วเหมอืนจะท�าให้ข้อเทจ็จรงิเกีย่ว
กบัความตาย หายไปด้วยการกดออโต้  โดยไม่
กล่าวถงึสิง่ทีส่�าคัญคอื การให้ความยตุธิรรมแก่
ผูต้าย มากกว่านัน้ทีไ่ม่ได้ยนิประโยคทีส่�าคญั
คอื ค�าขอโทษและเสยีใจท่ีมคีนตาย จากการ
ปฏบิตักิารของเจ้าหน้าที่   

(2)

หลงัจากเหตกุารณ์การเสยีชีวติจ�านวน 
16 คน ทางผมและคณะได้เข้าไปดใูนเขตฐาน
ปฏบัิติการของฝ่ายทหารท่ีเกิดการปะทะข้ึน
และได้พูดคยุกบัเจ้าหน้าทีเ่รยีบร้อยแล้ว กต้็อง
เดนิทางกลบัเพราะดวงอาทติย์ก�าลงัหมดแสง 
และอกีประการคือ ได้มคี�าสัง่ออกประกาศ
ให้เป็นพืน้ทีก่ฎอยัการศกึ สุม่เสีย่งทีจ่ะเกดิ
ภยัอนัตรายหากขบัรถกลางคนืกลบัจงัหวดั
ปัตตาน ีเพราะในใจคาดเดาว่าจะมกีารปะทะ
รอบดกึอกีรอบ  

 ระหว่างขับรถออกจากฐานทหาร 
ระหว่างทางกไ็ด้เหน็บ้านหลงัหนึง่ซึง่มชีาวบ้าน
จ�านวนมาก ทางเรากช็ะลอรถถามชาวบ้าน
ว่า มอีะไรเกิดข้ึน ชาวบ้านก็ตอบว่า มาเยีย่ม
บ้านคนทีต่าย คอืบ้านหนึง่ใน 16 ศพ ทางเรา
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กส็อบถามว่าจะขอลงไปเยีย่มได้ไหม ชาวบ้าน
กย็นิดี  

 หลงัจากแนะน�าตวัเรยีบร้อย เพ่ือให้รูว่้า
เป็นใครมาจากไหน หลงัจากนัน้ทางผมและ
กลุม่คณะทีล่งพืน้ทีด้่วยอกี 3 คนกไ็ด้มโีอกาส
พูดคยุกบัพ่อแม่ของผูต้าย ตามบนัทึกส้ันๆใน
สมดุบนัทกึโน๊ต และความจ�าอนัเลอืนลางใน
รายละเอยีด แต่ชดัเจนในใจความส�าคัญคือ 

พ่อและแม่ของผู้ตายได้สลับกันพูดให้
ความเหน็ต่อลกูของเขาว่า นิสยัลกูชายเป็น
คนขีก้ลวั เพราะเขารูจั้กลกูเขาด ีไม่คดิว่าจะ
กล้าตดัสินใจสูกั้บเจ้าหน้าทีร่ฐัได้ ทางพ่อเล่า
ให้ฟังว่า หลังจากทีล่กูกลบัมาจากเป็นทหาร
เกณฑ์ กม็าอยูบ้่าน และได้ช่วยทีบ้่านท�างาน
กรีดยาง รบัจ้างต่างๆ แต่กไ็ม่พอกบัรายจ่าย 
ลูกเขาก็เลยตัดสินใจไปหางานในตัวเมือง
จงัหวดันราธวิาส และช่วงระหว่างหางานกไ็ด้

ขบัมอเตอร์ไซค์ผ่านด่านตรวจทางเข้าหมูบ้่าน
ตลอด ลกูของเขาเล่าให้ฟังว่า เขาอดึอดัมาก
ทีต้่องโดนตรวจตลอดเวลา โดนเจ้าหน้าท่ีถาม
ซ�า้ๆ ว่าไปไหน ไปท�าอะไร จนถึงข้ันโดนแกล้ง 
เช่นตบหวั โดนซักถามนานๆ จนต้องเสยีเวลา 
บางครั้งก็ไม่ทันเวลาละหมาด หลายครั้งที่
ผู้เป็นพ่อได้เหน็ลกูของเขาร้องไห้ เพราะความ
กลัวและอึดอัด จากการท่ีโดนตรวจบ่อยๆ 
แต่ผูเ้ป็นพ่อก็คดิว่าไม่น่าจะมอีะไร เพราะเขา
บอกว่าเขารูจ้กัลกูชายของเขาด ี ว่าเป็นเดก็
ขีก้ลวั แม้จะอายยุีส่บิต้นๆแล้วก็ตาม จึงไม่ได้
คดิอะไรมาก  

 หลงัจากนัน้ไม่นานลกูของเขาก็เปลีย่น
ไป และหายตวัไปจากบ้านบ่อยๆเป็นเวลานาน 
เป็นเวลาเกอืบสองปี มบีางครัง้ทีก่ลบัมาทีบ้่าน
บ้าง แต่กอ็ยูไ่ม่นาน  ครัง้สดุท้ายทีเ่จอกค็อื เป็น
ช่วงกลางคนื ก่อนเกดิเหตกุารณ์หนึง่สปัดาห์  
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ลูกชายของเขาได้มาบอกว่าจะมีงานใหญ่ที่
ต้องท�า และทนไม่ไหวแล้วกบัเร่ืองท่ีผ่านมา 
แต่นัน้คอืครัง้สุดท้ายทีเ่ขาได้เจอกนั ก่อนจะ
มาเจอศพทีฐ่านปฏบิตักิารทหาร ในเช้าวนัที่ 
13 ก.พ. 2556 ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 16 ศพทีเ่สยีชีวติ 

 ทางผมและคณะทีไ่ปด้วยกถ็ามไถ่ด้วย
ความห่วงใยว่า เสียใจมากไหม ทางผู้เป็น
มารดากบ็อกว่าเสยีใจทีรู่ว่้าลูกตาย แต่มนัก็
ยตุธิรรมแล้ว เพราะลกูของเขาเลอืกเส้นทาง
ทีไ่ปใช้อาวธุ และได้ทหารเขากป้็องกันตัว ไม่ได้
ติดใจอะไร  

 หลงัจากฟังค�าพดูของผูเ้ป็นพ่อเป็นแม่
ของคนทีต้่องสญูเสยีลกูชายไป มนัเป็นความ
รู้สึกเหมอืนไม่ได้สนทนากนัแค่ระหว่างคณะ
ของผมกับพ่อและแม่ของผู้ตาย เพราะใน
การสนทนากจ็ะมชีาวบ้านมามงุดกูนัแน่นทัง้
ในบ้านและบรเิวณรอบๆบ้าน การสนทนา
ใช้ภาษามลายู โชคดท่ีีวนัน้ันมล่ีามช่วยแปล
ภาษาให้ ทกุๆค�าตอบจะมสีายตาชาวบ้านจบั
จ้องและสนใจมาก อาจจะเป็นเพราะทกุคน
ทีน่ัน่อยากทราบความจรงิและความรูส้กึจาก
ปากของคนทีต้่องสญูเสยีลกูชายไป    

 ระหว่างทางกลับ บริเวณข้างทางมืด 
เงียบสงัดและบรรยากาศเย็นยะเยือกสอด
รับกบัการประกาศกฎอัยการศึกของรฐับาล 
สายตาผมมองออกไปข้างทางเหน็ด่านตรวจ
บนถนน แต่ไม่มีทหารประจ�าการ เห็นแต่

แท่งปูนส่ีเหลีย่มและเศษไม้ท่อนขนาดกลาง
ทีถ่กูประกอบข้ึนเป็นสิง่กดีขวางทางเพือ่ชะลอ
รถ วางสลับกันไปมา เป้าหมายเพือ่ให้คนขับ
รถชะลอความเรว็และใช้ทกัษะในการประคอง
รถหลบซ้ายและขวา

 แต่ก็อกีนัน้แหละ ค�าถามจึงโผล่ข้ึนมาว่า 
จะมนีกัรบและกลุม่ขบวนการต่อสูใ้ดทีใ่ช้ถนน
สายหลกัทางเข้าหมูบ้่านในการล�าเลยีงอาวธุ
หรอืเสบยีง เพราะดสูายตาประมาณสองร้อย
เมตร กเ็หน็มาว่ามด่ีานตรวจ ยิง่เป็นนกัรบใน
พ้ืนทีแ่ล้ว ความช�านชิ�าชาญย่อมเจนจดัเส้น
ทางกว่าเจ้าหน้าที่ท่ีมาประจ�าการเพียงช่ัว
ครัง้ชัว่คราว 
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หากถามหาความยติุธรรมไม่เจอแล้ว กค็งต้องจบประโยคจากภาพยนตร์ 
2499 อนัธพาลครองเมอืง ทีว่่า "แถวนีแ้ม่งเถ่ือน บอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จรงิ
อยูไ่ม่ได้" — หมูเ่ชยีร พดูกบัแดง ไบเลย์

 

พดูกพ็ดูเถอะมาถงึตรงน้ีกท็�าให้นึกถงึข้อเสนอของคณุภคัวด ี วรีะภาส
พงษ์ ทีเ่คยเขยีนในบทความ "ถ้าข้าพเจ้าเป็นรฐับาลประชาธปิไตย ข้าพเจ้า
จะปฏริปูกองทัพ" https://prachatai.com/journal/2015/05/59480  ข้อ
เสนอข้างต้นท�าให้กองทพัมปีระสทิธภิาพทัง้ด้านการรบและทกัษะการอยูร่่วม
กบัประชาชนจ�านวนมากในประเทศไทย เพราะรฐั/ชาตย่ิอมต้องการทหาร
เป็นกองทพัแน่ๆ แต่รฐั/ชาตจิะอยูไ่ด้อย่างไรหากประชาชนไม่มสีทิธทิวงถาม
สาเหตขุองการตายภายใต้กระบวนการยติุธรรมทีเ่ชือ่มัน่และไว้ใจได้ และ
ความตายของชยัภมิูกเ็ช่นกนั มนัคือบทพสิจูน์ศกัดิศ์รคีวามเป็นคนเท่ากันของ
สงัคมนี ้ความจริงและความยตุธิรรมย่อมเป็นเครือ่งหมายของสังคมทีม่อีารยะ 
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 ผู้เขียน : Book Around 

สรุปย่อ ชวนถกหนังสือของ 
ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ – ‘นบีไม่กินหมาก’

วันน้ี 10 มีนาคม 2560 ไปร่วมฟัง “ชวนถกหนงัสอืของ ผศ.ดร.อนสุรณ์ 
อณุโณ – ‘นบไีม่กนิหมาก’ ทีห้่องสมดุวลิเลีย่ม วอร์เรน บ้านจิม ธอมป์สนั มา
ค่ะ ผูร่้วมเสวนาได้แก่ รศ.อบัดุลเลาะ อับร ู กรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั
ปัตตาน,ี ดร.ฟารดิา สไุลมาน องค์กรสนัตภิาพและสทิธมินษุยชน และ ซะการย์ี
ยา อมตยา กวซีไีรต์ พ.ศ. 2553 ด�าเนนิรายการโดย ผศ.ดร.แพร ศริศิกัดิด์�าเกิง 
มหาวทิยาลยัศิลปากร จดัโดย คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์

นบัว่าเป็นการถกกนัทีไ่ด้สาระความรูห้ลากมติแิต่กมี็ย้ัง  ๆกนัไว้บ้าง มีการไลฟ์ 
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page Kledthai Publishing
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ขอสรุปสั้นๆ ที่จดตามมาแบ่งกันอ่าน    
นะคะ ถ้าฟังเต็มๆ ก็เกือบสามชั่วโมง ที่ไม่
น่าเบื่อเลยค่ะ ผูร่้วมเสวนาได้พดูถงึหนังสอื 
“นบไีม่กนิหมาก” ไว้ดงันีค่้ะ (เอาแบบย่อๆ 
นะคะ)

ดร.ฟาริดา : หนังสือเล่มนี้สะท้อน
วัฒนธรรมของคนในทีน่ีม่กีารเล่าเรือ่งก�าหนด
เป็นตวัละคร เรือ่งเล่า เช่น ในเรือ่ง ม้าพยศ 
ท�าให้เหน็มมุมองวถิชีวีติแบบน้ันจรงิๆ เหน็
วัฒนธรรมเก่าๆ ของบางบ้าน สิง่ในอดตีค่อยๆ 
หายไป สะท้อนให้เหน็ความขัดแย้งของมติทิาง
วัฒนธรรมและโลกอาหรับ การเปลีย่นแปลง
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้การเมอืงกม็ส่ีวนท�าให้เกดิการ
เปลีย่นแปลง งานเขยีนเล่มนีส้ะท้อนตวัตน
ของคนในสามจงัหวดัชายแดนใต้ในเรือ่งวถิี
ชวีติและวฒันธรรม ซึง่ภาครัฐควรอ่านอย่าง
ไตร่ตรองแล้วจะเข้าใจว่าท�าไมพวกเขาถงึรัก
และหวงแหนวฒันธรรมประเพณขีองพวกเขา 
หากภาครัฐเข้าใจวถิชีวีติของคนทีน่ั่นในด้าน
มติิการเมอืงจะเป็นประโยชน์ต่อภาครฐับาล
อย่างมาก

 รศ.อับดุลเลาะ : สิ่งที่ได้จากหนังสือ
เล่มนีค้อืมคีวามเป็นpositiveและค่อนข้างจะ
เป็นนวนิยายขนาดส้ัน อ่านแล้วเพลนิ มีชวีติ 
เป็นหนงัสอืทีอ่่านสนกุ ชวนให้คดิ ให้ถกเถยีง 
สะท้อนวถิชีาวบ้านทีย่งัหลงเหลอืว่าพวกเขา
ต่อสู้อย่างไรเพ่ือให้มีพื้นที่ของสังคมมุสลิม       
ผู้เขียนให้ชาวบ้านเล่าเรื่องให้ผู้เขียนฟัง

 งานช้ินนีจึ้งเป็น positive outlook คือ
เหน็อย่างไรกเ็ขยีนอย่างนัน้ ให้น�า้หนกักบัค�า
บอกเล่าค่อนข้างขาดความเป็นธรรมนดิหนึง่ 
และชุดความรู้เหล่านี้ได้กลายเป็นค�าถาม
ของผูอ่้าน ผูเ้ขยีนสะท้อนเรือ่งท่ีเขียนออกมา 
หนงัสอืเล่มนีท้้าทาย แตะหลกัการ ข้อบัญญัติ 
ข้อเทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์ ดใีจทีม่คีนเขยีน 
และผูเ้ขยีนใช้ศพัท์ทีไ่ม่คุน้เคย (รศ.อบัดลุเลาะ 
ถกถงึ “นบีไม่กินหมาก” แบบบทต่อบท สนกุ
มากๆ ค่ะ)

 ซะการีย์ยา : บอกว่าให้อ่านหนังสือ
สองเล่มเทยีบกนั คอื “นบไีม่กนิหมาก” กบั 
“มลายท่ีูรูส้กึ” งานทัง้สองเล่มเป็นงานเขยีน
สายมานุษยวทิยา เมือ่อ่านท้ังสองเล่มเทียบ
กนัจะประหลาดใจจากสิง่ท่ีเหน็ หนงัสอืสอง
เล่มนี้ไม่ได้เขียนให้มุสลิมอ่าน เป็นบันทึก
ทางประวตัศิาสตร์จากคนท่ีลงพืน้ท่ี และใน
ต้นฉบบัไม่มกีารปรบัแก้ค�า ยงัคงค�าท่ีผูเ้ขียน
เขยีนเอาไว้เช่นเดมิ จงึปรากฏค�าแบบพทุธสาย
แขง็ของอาจารย์อนสุรณ์อยูใ่นหนงัสอืเล่มนี้

ส�าหรบัในส่วนของท่านอ่ืนๆ คงต้องให้
ไปดจูากคลปินะคะ น่าสนใจจรงิๆ ค่ะ “นบีไม่
กนิหมาก” ไปอ่านกันแล้วลองถกกบัผูเ้ขียน
ดนูะคะ

จาก https://www.facebook.com/
bookaroundwithnonglak/
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Think tank Forum

 โดย รองศาสตราจารย์อับดุลเลาะ อับรู

ส�าหรับบทสนทนาชายแดนใต้ทีช่วนมองไปข้างหน้า อาจต้องใช้จินตนาการ และ
หากจะลองจินตนาการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ในอนาคตนั้น 
ในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อิสลามอย่าง รองศาสตราจารย์ 
อับดุลเลาะ  อบัร ูแล้ว ได้อธบิายไว้ว่าอาจจะค�านงึถึงตวัแปรหลายตวัทีเ่ข้าเกีย่วข้อง
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เศรษฐกิจเป็นมติหินึง่ของชีวติทีจ่ะพจิารณาวางแผนด้านเดยีว
โดดๆ โดยไม่ค�านงึว่าสงัคมพหวุฒันธรรม นโยบายของรฐัในระดบัต่างๆ ศกัยภาพ
ของพ้ืนทีด้่านเศรษฐกิจ โอกาสของปาตานใีนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตลอดจน
มติทิางวฒันธรรมในมติศิาสนาทีส่่งผลต่อการพฒันาสังคมทัง้ในระดบัปัจเจกและ
ส่วนรวม

เข้าใจกรอบจินตนาการ ปาตานีกับการพัฒนา



31PataniForum

กรอบในการจนิตนาการ

อาจารย์อบัดุลเลาะ มองว่า อนาคตเศรษฐกิจปาตานใีนจนิตนาการนัน้อยูท่ีก่ารจดั
ล�าดบัความส�าคญัก่อนหลงัว่าเราจะเริม่ ณ จดุใด และท�าความเข้าใจอย่างไรในแต่ละ
ประเดน็ เช่น 

1.บทบาทหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง / ภาครฐั แน่นอนในเมือ่เราอยูภ่ายใต้รฐั-ชาติ 
(Nation-State) ยทุธศาสตร์การด�าเนนิเศรษฐกิจระดบัมหาภาคเป็นสิง่ทีก่�าหนดหรอืคดั
หางเรือให้มุง่ไปสูท่ะเลของระบบทนุนยิมทีมิ่อาจจะหลกีเลีย่งได้ เช่น แผนยทุธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้การน�าของรฐับาลชุดนีไ้ด้ออกแผนยทุธศาสตร์
ทีค่รอบคลมุกรอบเวลาไว้ 20 ปี แต่ในระดบัแผนทีส่ัน้ลงมาคอื แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )

การพัฒนาบทบาทภาครฐัในการพฒันาเศรษฐกิจแยกเป็นภมูภิาคว่าผลการพฒันาจะ
กระจายไปสูค่นหมูม่ากพียงใดหรือแผนพฒันายงักระจกุตวัสู่คนกลุ่มน้อยเหมือนทีผ่่านมา 

2.บทบาทหน่วยงานภาคเอกชน / สงัคม ระดบัปัจเจกของความเป็นไปของสังคม 
มกัจะหมนุไปทางความคดิทีไ่หลเวยีนมาสูใ่นชวีติประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็นชดุความคดิการ
พัฒนาใด ๆ อาทเิช่น 

- การพัฒนาไปตามวถีิพอเพยีง

- การพัฒนาไปตามโครงสร้างสงัคม

- การพัฒนาไปตามวถีิวฒันธรรม

ปัจจบุนัปาตานมีสีภาพแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ มทีะเล มภูีเขา
มชีายหาด มเีส้นทางคมนาคมทีส่ามารถเชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายทัง้ในประเทศและต่าง
ประเทศ มท่ีาเรือทีส่ามารถพฒันาเชือ่มโยงนานาชาตไิด้ เป็นประตอูาเซียนด้านใต้ของ
ประเทศตดิกบัประเทศทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าทดัเทียมกับประเทศไทย โดยทีค่นส่วนใหญ่
และส่วนน้อยในพืน้ทีส่ามารถปฏสิมัพนัธ์ด้วนรากฐานทางวฒันธรรมไปตามสัดส่วนซึง่
จะส่งผลต่อศกัยภาพในการผลิตและพฒันาร่วมกันได้เป็นอย่างดทีัง้หมด คอืจดุแขง็โดย
สงัเขปของพ้ืนที ่ ทีรั่ฐยงัไม่สามารถพฒันาได้อย่างเตม็ทีเ่พราะการพฒันาทีมุ่ง่เน้นตาม
แผนพัฒนาและการวางยทุธศาสตร์การพฒันาไปตามระบบรวมศูนย์เหมอืนทกุครัง้ที่
ผ่านมา ทีเ่ราทราบกันดอียูแ่ล้ว 
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อย่างไรกต็าม ถงึแม้ศกัยภาพและจดุแข็งมีอยูเ่ตม็เป่ียมอย่างไร แต่ก็เชือ่ว่าการพฒันา
เศรษฐกจิไม่ต่างกบัด้านสงัคมอืน่ ๆ  ทีอ่�านาจส่วนกลางยงัชีท้ศิทางความมุง่หมายให้เป็น
ไปตามความต้องการของรฐั โดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามความมุง่หมายของคนในพืน้ท่ีจึงมี
เร่ืองท่ีต้องท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้อยู ่โดยประเด็นทีเ่ชือ่มโยงกนักับพืน้ที ่ซึง่อาจารย์
อบัดลุเลาะ สรุปให้ฟังดงันี ้คอื 

1.โครงสร้างความขดัแย้งของพืน้ทีด้่านสงัคม เศรษฐกจิ

2.วัฒนธรรมพืน้ทีซ่ี่งกลายเป็นสถาบนัทีส่่งผลต่อการพฒันาในวถิพีอเพยีง

3.อสิลามเชงิพลวตัทีพ่ร้อมเปลีย่นแปลงบคุคลสงัคมให้เป็นปัจจบุนั

ประเดน็หนึง่ ค�าว่า “ปาตาน”ี ก็เป็นประเดน็ในทางความมัน่คง ทีฝ่่ายความมัน่คง
ให้ความส�าคญัอย่าไปพูดอย่าไปนกึถงึค�านี ้ ถ้านกึแล้วกจ็ะกลายเป็นความหมายทาง
ภมูรัิฐศาสตร์ ถ้าตีความในเชงิความมัน่คงในทางภมูริฐัศาสตร์แล้วมนัจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้

อาจารย์อบัดลุเลาะ กล่าวว่า ถ้ามองค�าว่า “ปาตาน”ี ในความหมายทีเ่ป็นปัจจบุนั 
ในเชงิการพัฒนานัน้ เราก็จะมองเหน็ว่าประชาชนเขามคีวามคิดก้าวหน้ามาก เพราะใน
ระบบจงัหวัดทีร่อการพฒันาจากส่วนกลางอย่างเดยีวนัน้ มนัไม่ไปถงึไหนจรงิๆ เราตดัสินใจ
อะไรไม่ได้เลย และรายได้ทีจ่ะเข้ามาสูจ่งัหวดัทีมั่นรวมศนูย์ทีไ่ม่กระจายอย่างประเทศที่
มนัเป็นแบบนี ้มนัก็คงไม่ไปถึงไหนถ้าเราเทยีบกับมาเลเซยี 

“เราไปไม่ทนัเขา ของเขาไม่ใช่การพัฒนาพืน้ทีเ่ป็นกลุ่มจงัหวดั แต่เขาพฒันาพืน้ที่
หลายๆจงัหวัดเข้ามาเป็นกลุม่จงัหวดั ฉะนัน้เวลาเราจะเรยีกตวัเราเองว่าปาตาน ีมนัก็
จะเกดิความเดอืดร้อนอย่างเช่นกลุม่นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา กบัประเดน็ที่
เรียกตวัเองว่า ปาตาน ีท�าให้เกดิปรากฏการณ์ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัความมัน่คงนัน้ มคีนมา
ถามอาจารย์ว่า จะเป็นอย่างไร หากจะเรยีก “ปาตาน”ี กระนัน้มนัจะไปแปลกอะไรถ้า
จะเรียกปาตาน ี ถ้าเราจะพฒันาประเทศให้เป็นกลุม่จงัหวดัหลายๆ จงัหวดัเข้ามาเป็น
พ้ืนที ่ในเชงิภูมิรัฐศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้อยูน่อกเหนอืไปจากประเทศไทย ท�าไมจะท�าไม่ได้ ? 
กท็�าได้ แต่ทีท่�าไม่ได้เพราะเรามปีระเดน็อืน่ทีฉ่ดุร้ังอยู ่”

“ดงันัน้เวลาเรามองประเดน็เหล่านี ้ท�าไมบ้านเราถึงเป็นแบบนี ้อนันีเ้รามองเฉพาะ
บ้านเรา มองเฉพาะปาตาน ีซ่ึงหมายถึงกลุ่มจงัหวัดหลายๆจงัหวดัเข้ามารวมกนั ปัตตานี 
ยะลา นราธวิาสและบางส่วนของสงขลา (อนันีจ้ากการตคีวามของฝ่ายความมัน่คงเอง 
ไม่ใช่จากการตคีวามของประชาชน) ความมัน่คงเขาขดีมาอย่างนัน้ ขดี ว่านีเ่ป็นกลุม่
จงัหวดัทีม่ปัีญหา ถ้าอย่างนัน้กลุม่จงัหวดัทีม่ปัีญหาในเชงิภมูริฐัศาสตร์ ในสมยัก่อนไม่
ได้แยกแบบนี ้ เพราะเขาเอาประชาชนทีม่ลีกัษณะเหมือนกนัเข้ามาจดัเป็นกลุ่มเดยีวกนั 
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แต่ของเรา เราจัดแยกประชาชนถึงแม้จะมีลกัษณะเหมือนกนั ให้มนักระจัดกระจายไป
อยูใ่นกลุม่จงัหวดัอืน่ซ่ึงมนัต่างกัน รฐัพจิารณาง่าย ต่อการพฒันาพืน้ที ่แต่ประชาชนเขา
มองว่าง่ายทีจ่ะจดัการหรือประเดน็ทีจ่ะพฒันา” 

“อนันีเ้ป็นเร่ืองโลกแตกในทางวชิาการ ว่ารัฐพิจารณาในเชิงความม่ันคงเขาพจิารณา
เพือ่ง่ายต่อการไปควบคมุ อนันีเ้รายงัไม่พดูถงึการเมอืงทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
ภายในจังหวดัเดยีวกนัอกี ทีเ่ขตแดนมนัเปลีย่นไปตามอ�านาจของบคุคลซึง่ต้องการให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ทางการเมอืง ทางการเลอืกตัง้ ”

ประเดน็ต่อมาคือ การเข้าใจความหมายทีแ่ท้จรงิของพระราชด�ารสัของในหลวง
รัชกาลที ่9 คอื เข้าใจ เข้าถึง พฒันา ทีส่ามารถปรบัใช้ได้ทกุมติ ิทกุเรือ่งและไม่ได้เป็น
เพียงแค่ค�าสวด

อาจารย์อบัดุลเลาะ มองว่า ทีผ่่านมา ค�าว่า เข้าใจ เข้าถงึ พฒันานัน้ มันเหมอืน
เป็นค�าสวด ทีพ่วกเราท�าเป็นค�าสวดมากกว่าเป็นค�าทีจ่ะไปท�าความเข้าใจ ในปรชัญาที่
พระองค์ท่านได้มอบไว้ 

“การสนบัสนนุส่งเสรมิทีไ่ม่ใช่การแทรกแซงจากภาครฐัจงึเป็นเรือ่งทีท้่าทายส�าหรบั
อนาคตปาตานคีวามท้าทายผูบ้รหิารและวศิวกรสงัคม ว่าสมัผสักบัพระราชด�ารสัของในหลวง
รัชกาลที ่9 ว่าด้วย “ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา ” ถึงแก่นเพยีงใดไม่ใช่เพยีงค�าสวดไปวนั ๆ” 

“คร้ังหนึง่ทีพ่ระองค์ท่านลงมาทางใต้ พระองค์ท่านบอกกบัโต๊ะอหีม่ามทีเ่ข้าเฝ้านัน้
ว่า มสัยดิทีปั่ตตานีต้องต่อเตมิเพราะต่อไปประชาชนจะเยอะขึน้ ท่านยงัรบัส่ังต่อไปว่า ให้
ต่อเตมิอยูใ่นสถาปัตยกรรมในแบบทีมั่นเป็นอยู ่หลงัจากนัน้ ก็มกีารต่อเตมิซกีซ้าย ซกีขวา 
ออกมาอย่างสวยงามและลงตวับนฐานทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบเดมิโดยไม่มีความแปลก
แยกอย่างทีเ่ป็นปัจจุบนั แต่ช่วงไม่ก่ีปีมานี ้ก็มกีารพฒันาพืน้ทีข่องมสัยดิกลาง ให้สวยงาม 
สร้างก�าแพง และแต่งเตมิต่างๆ โดยการเอาต้นอนิทผลมัมาประดบัใส่” 

“ผมขดัใจมากท�าไมไม่ใส่ต้นตาล ประเทศไทยไม่มต้ีนอนิทผลมั ซ่ึงมนัเป็นของ
ตะวนัออกกลาง ท�าไมเราต้องเอาสญัลกัษณ์ของต้นอนิทผลัมมาใส่ในจงัหวดัปัตตานี 
ท�าไมไม่เอาต้นตาล ต้นมะพร้าว หรอืต้นปาล์ม ซ่ึงเป็น พนัธุ์พชื ของประเทศไทยมาใส่ 
ท�าไมต้องเอาสญัลกัษณ์ของตะวนัออกกลางมาใส่ ซ่ึงบ่งบอกถงึความไม่ใช่และไม่เข้ากนั 
เพราะเราไม่คุน้เคยกบัต้นอนิทผลมั แต่เราคุน้เคยกับต้นมะพร้าวต้นตาล ท�าให้ถงึเกดิ
ภาพขดัแย้งอย่างนัน้”

ยงัมอีกีตวัอย่างเหตกุารณ์ทีส่ะท้อนการขาดการท�าความเข้าใจ ค�าว่า เข้าใจ เข้าถงึ 
และพัฒนา ในพ้ืนที ่คอื การสร้างก�าแพงและประตกู�าแพงของมสัยดิ ซึง่มนัเป็นรปูแบบที่
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ไม่แมตช์ช่ิงกับตวัโดมของมสัยดิเลย  เพราะลวดลายของประตแูละก�าแพงของมสัยดิ เป็น
ลวดลายทีม่ลีกัษณะเหมอืนระฆงั สญัลกัษณ์ของความเป็นพทุธ และป้ายมสัยดิ ซึง่มีการ
วาดลวดลายเหมอืนกับสถาปัตยกรรมของจนี ในขณะทีม่สัยดิมลีกัษณะสถาปัตยกรรมที่
มอีทิธพิลในรูปแบบของอสิลามนัน้ นัน่เป็นความขดัแย้งในตวัรปูแบบของมนั ซ่ึงมนัต่าง
จากพระราชด�ารัสทีใ่นหลวงเคยให้ไว้ว่า ให้มนัแมชชิง่ กลบัสถาปัตยกรรมเดิมของมนั

อาจารย์อบัดลุเลาะได้อธบิายเพิม่เกีย่วกบัสถาปัตยกรรมทีม่อีทิธพิลในรปูแบบ
ของอสิลามไว้ว่า “อสิลามในแต่ละพืน้ทีก็่มสีถาปัตยกรรมในรปูแบบของตวัเองทีเ่รยีกว่า 
ปฏมิากรรมมสุลมิของพ้ืนทีน่ัน้นัน้ มสุลมิจนี กม็สีถาปัตยกรรมมสุลมิแบบจนี มสุลมิ
อนิเดียกม็สีถาปัตยกรรมในรปูแบบของมสุลมิอนิเดยี ส่วนมสุลมิปาตาน ีกม็สีถาปัตยกรรม
แบบปาตาน ีแต่ไม่มสีถาปัตยกรรมแบบปน แบบจนี แบบพทุธ อย่างทีป่รากฏอยูใ่นมสัยดิ
กลางปัตตาน ีซึง่มนัไม่แมตช์ชิง่ ไม่ได้สอดคล้องกัน และมก่ีีคนทีเ่ข้าใจตรงนี”้

ดเูหมอืนว่ากรณเีรือ่งราวอย่างนีจ้ะปรากฏอยูเ่ยอะ เรือ่งของการพฒันาทีย่งัไม่เข้าใจ
พืน้ทีอ่ย่างแท้จริง ท�าให้การพฒันาเลยไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการของพืน้ที ่อาจ
เป็นไปได้ที ่ กรอบการมองพืน้ทีใ่นเชิงภมูริฐัศาสตร์ ถ้าเข้าใจปาตานใีนเชิงภูมริฐัศาสตร์
และตดิตคีวามในเชงิด้านความมัน่คง ก็จะมีเรือ่งระเบดิ ยงิ ฆ่า กไ็ม่จบสักที 

ประเดน็สดุท้าย ความเชือ่มโยงการเข้าใจ เข้าถงึ ความเป็น “ปาตาน”ี สู่การพฒันา 
ทีส่อดกับความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่โดยเฉพาะถ้าประชาชนคดิมอง ค�าว่า “ปาตาน”ี 
ในมติภิมูรัิฐศาสตร์ แล้วรฐัจะคดิอย่างไร อนันีเ้ป็นเรือ่งทีมี่ความส�าคญั ฉะนัน้ถ้าพดู เรือ่ง
ของ ความเข้าใจ คอืต้องเข้าใจอะไรบ้าง ซึง่จะมปีระเดน็มากมายท่ีต้องเข้าใจ และอธิบาย
ประเดน็เหล่านัน้กนัอย่างไร

อาจารย์อบัดลุเลาะ อธบิายว่า เมือ่เราตัง้ประเดน็ไว้แล้ว เราจะเข้าถงึประเดน็ที่
บอกไว้อย่างไร ประเด็นอะไร เข้าถงึอย่างไร พฒันาประเดน็ในภาคปฏบิติัด้วยวธิใีด จะ
แยกว่า เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ในประเด็นอย่างไรและแบบใด อนันีถ้้าเราน�าเอาแต่ละ
ประเดน็ มาตัง้ไว้ เหมอืนเราจะไปถูก เป็นประเดน็ๆ มนัจะต้องให้มนัลึกซึง้จรงิๆ  เข้าถงึ
จรงิๆ เข้าถงึภมิูรัฐศาสตร์เดมิ ปัจจบุนั และในอนาคต และเราจะเหน็ทิศทางในอนาคต 
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“แต่เวลาเราพดูกเ็หมอืนพดูไปในเชงิวชิาการมองว่า มันเป็นไปไม่ได้ เหมอืน
เป็นการเพ้อฝัน เป็นสิง่ทีเ่รานกึขึน้มาเท่านัน้เอง การพดูทีพ่ดูไปในสิง่ทีอ่ยากจะบอก 
แต่การฟังทีอ่าจถกูตคีวาม เป็นอย่างอืน่ ฉะนัน้การพดูถงึปาตาน ีในเชงิภมูริฐัศาสตร์ 
จะต้องระมดัระวงั ว่าเราจะพดูถึงอดตี หรอืจะให้อดตีเป็นปัจจบุนั”  

อาจารย์อบัดลุเลาะย�า้ว่าการพดูถงึเกีย่วกับประเดน็ค�าว่า “ปาตาน”ี ในความ
หมายทีเ่ป็นหลายๆจงัหวดัรวมกนั แสดงว่าคนทีพู่ดมคีวามคิดก้าวหน้า เป็นความ
ต้องการความเปลีย่นแปลง ภายในกรอบของรฐัธรรมนญูของไทย แต่มกัถกูมองว่า คดิ
แบบนีไ้ม่ได้และเป็นสิง่ต้องห้าม

ทัง้นีอ้าจารย์อบัดลุเลาะ ได้ให้ข้อมูลเพิม่เตมิเก่ียวกบัการใช้ค�าว่า “ปาตาน”ี หรอื 
“มลายปูาตาน”ี ว่า

“ความเป็นชาวปาตานมีนัถกูใช้ใน ต่างประเทศ "มลายปูาตาน"ี ทีเ่ขาใช้เรยีกกนั 
เช่น คนมกักะฮ์ มักจะเรยีกคนในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ว่า คนมลายปูาตานี 
ในเมือ่เขาใช้อย่างนีก้ไ็ม่ได้กระทบกับสถานภาพดนิแดนของประเทศไทย แต่เราเป็น
ห่วงมากจนเกนิไปจนท�าให้มนัเกดิผลกระทบและเมือ่พดูค�านีอ้อกมากลายเป็นอกีคน
หนึง่ซึง่มนัไม่ใช่คนเดยีวกัน กลายเป็นอกีพวกหนึง่ ทีก่ลายเป็นอืน่ กลายเป็นประเดน็
ทางความมัน่คง และก่อให้เกิดความระแวดระวงั สงสยัขึน้มา”

“ดงันัน้ เวลาเราพดูถงึเรือ่งของภมูริฐัศาสตร์ เราจะพดูในลักษณะใด เพือ่ทีจ่ะให้
หน่วยงานความมัน่คง จะได้เข้าใจว่านีค่อืมติทิีส่�าคัญเพราะมนัจะก�าหนดบทบาทของ
อนาคต เรามมีโนภาพของอนาคตจะให้มันเป็นอย่างไร ถ้าไม่ดใูนมติขิองในอดตีด้วย ก็
ไม่มทีางทีจ่ะเข้าใจ เช่น คนปัจจุบนัพดูค�าว่าปาตานแียกจากจะนะ ทีจ่ริงจะนะเป็นพืน้ที่
โซนทีม่ลีกัษณะเหมอืน กเ็กิดการแยกแบ่งเขตให้จะนะเป็นส่วนของสงขลา กลายเป็นการ
ตดัออกจากญาติโยมของเขาอนันีคื้อสิง่ทีป่ระเทศไทยได้กระท�าไว้ ” 

กล่าวโดยสรปุแล้วส�าหรบั รองศาสตราจารย์อบัดุลเลาะ อบัร ูหนึง่ในปัญญาชน
ของชายแดนภาคใต้/ปาตานี เหน็ว่ามิตขิองการพฒันาในอนาคตในด้านต่างๆ เหน็
ว่าการพัฒนาทีม่าจากส่วนนโยบายของรัฐจะมจีดุมุง่หมายเพือ่ให้เป็นแบบหนึง่ แต่
ถ้าเราถามชาวบ้าน ในอนาคตจะให้เป็นไปตามความมุง่หมายคนละอย่างกนั รฐัคิดเพือ่         
ให้เป็นตามที่รัฐคิด  แต่ชาวบ้านคิดเพื่อให้มันเป็นไปตามที่ชาวบ้านคิด

 ฉะนัน้ความมุง่หมายตรงนีมั้นแตกต่างกัน
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