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ปญญาชนบนเสนดาย
 พื้นที่ปาตานี/ชายแดนใตในชวงเดือนมีนาคม-

เมษายนนี้รอนระอุมาก รอนเพราะอากาศรอนและรอน

เพราะความเดือดรอนถวนหนา “สําหรับคนรากหญา”    

ราคายางตกตํ่าสุดในรอบสิบป ขี้ยางหากิโลหนึ่งรอยบาท 

“สําหรับชาวบานที่ไมมีที่ทํากินของตนเอง” แครับจาง

กรีดยางและหารคายางจากเจาของสวนยางแลว ราคา

เทานี้ไมพออยูไมพอกินไดหรอก

 “สาํหรับคนทัว่ๆ ไป” พืน้ทีน่ีย้งัหางไกลจากคาํวา 

“ซือแน” หรือ “สงบ” ไมวาจะสงบใจหรือสงบปลอดภัย

จากความรุนแรง

 “สําหรับนักศึกษา” แลวพวกเขากําลังเจอโจทย

ทาทายตนเองหลายดาน  ทามกลางกระแสทุนนยิมท่ีเช่ียว

กราก แฟช่ันและความทนัสมยั พวกเขารูดีวาเงินสนบัสนนุ

จากทางบานมาไมทันความตองการ ภาวะเศรษฐกิจท่ี

ถดถอยทําใหอะไรๆ ไมเปนไปดังใจวัยรุนนัก

 และ “สําหรับนักกิจกรรม” พวกเขากําลังตั้ง

คําถามกับ วิถีของกิจกรรมนักศึกษาท่ีเปนอยู  คําวา 

“ปญญาชนบนเสนดาย” ของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลา

นครนิทร วทิยาเขตปตตานกีเ็กดิขึน้เพือ่สะทอนปญหาของ

การบังคับ “ชั่วโมงกิจกรรม” เมื่อกิจกรรมนักศึกษาเปน

สิ่งที่ถูกบังคับ จิตสํานึกสาธารณะและจิตวิญญานของนัก

กจิกรรมมอียูจรงิหรอืไม และหากมกีค็งเบาบางดงัเสนดาย

บทบรรณาธิการ 



 นอกเหนือไปจากสภาพเศรษฐกิจและระบบการศึกษา สถานการณความ

ไมม่ันคงในพื้นที่ไดกดดันนักกิจกรรมรุนใหม ความผิดพลาดในการปฏิบัติการของ

เจาหนาที่รัฐที่ทุงยางแดง การจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

ตลอดจนการคุกคามสิทธิของนักกิจกรรมที่มีมาอยางตอเนื่องไดทําใหปญญาชน

เหลาน้ีตกอยูภายใตความกดดันและเผชิญภาวะเปราะบางไมมั่นคงทั้งทางรางกาย

และจิตใจ

 คําถามคือ  “เมื่อดายบางๆขาดลงจะเปนเชนไร”

 คนหนุ มสาว คือ จิตวิญญาณใหม ขบถ และนักสู  เพื่อสังคมใหม  

ประวัติศาสตร  พัฒนาการทางสังคมเปนมาเชนนี้ตลอด

 มีแตสังคมที่ตายแลวเทานั้นละ ท่ีคนรุนใหมจะเชื่องและในบางสังคมเมื่อ

นกัรบดาํเนนิการตอสูบนดนิไมได  เขากจ็ะเลด็รอดใชเสนทางอืน่ เราเคยเรียนรูเร่ือง

นี้มาแลวในเหตุการณตุลาฯ

 “ตอนนี้เราอาจจะตองรอวา ดายบางๆ นี้จะขาดสักเมื่อไรกัน”

โดยอสมา  มังกรชัย

4 จุลสาร ปาตานี ฟอรั่ม เลม 11



เจาะชีวิต “เหยื่อ”

ตอน กรือเซะหลอกหลอน

โดย ตูแวดานียา ตูแวแมแง

 ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ ไม ่ ใช ่

กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับ

ประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย

ชนข้ันร้ายแรงอาทิเช่นการซ้อมทรมาน

บงัคบัประชาชนให้ยอมรับสารภาพตาม

ข้อสงสัยหรือข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่

รัฐ การบังคับให้สูญหาย (อุ้มหาย) การ

ควบคุมตัวโดยมิชอบเพราะขาดพยาน

หลักฐานช้ีชัด การถูกปิดล้อมตรวจ

ค้นเพ่ือท�าการไล่ล่าปราบปรามผู้ต้อง

สงสัยว่าน่าจะเก่ียวพันกับเหตุการณ์ก่อ

ความไม่สงบ เป็นต้น คงมคีวามยากพอ

สมควรทีจ่ะเข้าใจความรู้สึกของกลุม่เป้า

หมายดังกล่าวอย่างเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา

 ความรู้สึกของผู้ถูกกระท�าการ

ละเมดิสทิธมินษุยชนข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่

ปาตานี/ชายแดนภาคใต้นั้นมีอยู ่จริง
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และมเีป็นจ�านวนมากดว้ยซ�า้ไป ขึน้อยูก่บัว่าจะเป็นทีร่บัรูข้องสงัคมสาธารณะหรอื

ไม่แค่นั้นเอง ดังกรณีของครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆตัวเมืองของอ�าเภอยะหา 

จังหวัดยะลา ที่หนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กรือเซะ

นองเลือดเมื่อ 28 เมษายน 2547

 ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการตาม

ยทุธการปิดล้อมตรวจค้นไล่ล่าผูต้้องสงสัยว่าเก่ียวพันกับการก่อเหตกุารณ์ความไม่

สงบอย่างร้ายแรงครอบครัวหนึง่ ซ่ึงควรเป็นกรณศีกึษาแก่สังคมสาธารณะรวมถึง

ภาครัฐด้วยเพ่ือป้องกันการเพ่ิมเงือ่นไขความขัดแย้งด้วยความเกลยีดชังเจ้าหน้าที่

รัฐเพียงแค่เข้าท�านอง “น�า้ผึง้เพียงหยดเดยีว” ต่อไปนีเ้ป็นบทสัมภาษณ์ของผูไ้ด้รับ

ผลกระทบซึ่งผู้เขียนขอสงวนชือ่และนามสกลุไว้เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครอง

แหล่งข่าวจากการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้

•	 ความรู้สึก	และชีวิตภายหลังจากสูญเสียลูกชายในเหตุการณ์กรือเซะ	ป	47	

เป็นอย่างไรบ้าง

 ไม่มีค�าจะบรรยาย เพราะลูกเรียบร้อยมาก ไม่เคยเกเร บุหรี่ก็ไม่สูบ เตะ

ฟุตบอลและเรียนหนังสืออย่างเดียว จากวันนั้นถึงวันนี้ครอบครัวก็ยังตกเป็นเป้า

ความสงสัยของเจ้าหน้าที่อยู่

 “ลูกชายก๊ะ มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองยะลาซ่ึงเป็นบ้านพี่ชายเพราะว่า

ย้ายไปเพ่ือเล่นฟุตบอลของจังหวัด หลังจากลูกเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ไปหาที่บ้านพ่ี

ชายบ้างบางคร้ังบางคราว ครอบครัวของพ่ีชายก็ตื่นตระหนกตกใจเพราะอยู่ดีๆ

ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารมาหาเป็นหลายสิบนาย หลายๆคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันก็เร่ิม

เหินห่าง เขาอาจจะกลัวก็ได้ เพราะเราเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุกา

รณ์กรือเซะ

 ต่อมาเมื่อปี 2554 คณะรัฐมนตรีสมัยนั้นก็มีมติจะเยียวยาครอบครับที่ได้

รับผลกระทบจากเหตกุารณ์กรือเซะและเหตกุารณ์ทีเ่กิดในวันเวลาเดยีวแต่คนละ

พื้นที่ เหตุการณ์ละ7.5ล้านบาท แต่ของกะเขาให้ 4ล้านบาท เขาให้เหตุผลว่าคน
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ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์กรือเซะเมื่อวัน

ที2่8เมษายน2547 ไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิ

ที่จะได้รับเงินเยียวยา7.5 ล้านบาท

เพราะเหตุการณ์กรือเซะเป็นการต่อสู้

ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ ก๊ะก็ไม่พอใจรู้สึก

เหมือนถูกเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานยัง

ไงไม่รู้ 

 ก็เลยหารือกับครอบครัวอื่นๆ

ที่สูญเสียสมาชิกครอบครัวในเหตุกา

รณ์กรือเซะเหมือนกัน ตกลงได้ข้อสรุป

จากอีก 6 ครอบครัวว่าจะต้องมีการ

เรียกร้องความเป็นธรรม ก็เลยได้เขียน

จดหมายเปิดผนึกและได้ไปอ่านกันที่

มัสยิดกรือเซะและได้ขึ้นไปยื่นจดหมาย

เปิดผนึกที่กองทัพบกกรุงเทพฯ แต่

สุดท้ายเรื่องก็เงียบ

•	 เร่ืองราวเป็นมาอย่างไร	ถึงเร่ิมไป

ร้องเรียนต่อองค์กรท�างานด้านสิ

ทธิฯในพื้นที่	?

 คอืประมาณต้นปีทีแ่ล้วปี 2557 

เขามาแบบเหมือนจะมาสู้รบกันที่บ้าน

ของก๊ะเลย รถถังก็มาด้วย เจ้าหน้าที่

ทหารประมาณ 100 คนได้ แล้วเขา

มาปิดล้อมบ้านก๊ะตอนกลางคืนจ�าได้ว่า

ประมาณ1ทุ่มได้ แต่เขาเร่ิมเจรจากับ

ก๊ะก็พรุ่งนี้เช้าแล้วประมาณ 8 โมงเช้า 

เขาก็บอกว่าเขามาจากวังพญา ที่มาก็

เพราะตามหาคนแปลกหน้า 2 คนหนี

เข้ามาทางนี้ แล้วเขาก็ขอเข้าไปตรวจ

ค้นภายในบ้าน ด้วยความตกใจมากและ

ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้เขาเข้ามา

ในบ้านได้หรือไม่ เลยปล่อยให้เขาเข้า

มาในบ้านท�าการตรวจค้นทุกซอกทุก

มุมภายในบ้าน ไม่เว้นแม้กระทั่งบนฝ้า

เพดานบ้าน จ�าได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ข้ึน

มาบนบ้านตอนนั้นประมาณ10 คนได้ 

แต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไร

•	 เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าอย่างไร

 ต่อจากนั้นก๊ะก็ขอให้ทางเจ้า

หน้าที่ช่วยช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับ

ชาวบ้านเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด

ของชาวบ้าน ทางเจ้าหน้าทีก็่ด�าเนนิการ

ตามที่กะขอ แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงมันก็เกิด

ข้ึนจนได้คือลูกสาวก๊ะตอนนั้นอายุ16ปี 

หลังจากเจ้าหน้าที่กลับไปลูกกะต้องอยู่

ในสภาพเห็นคนแปลกหน้าและได้ยิน

เสียงดังไม่ได้เลย เป็นอันต้องตกใจ

และกระโดดเข้ากอดก๊ะแน่นตลอด โดย

เฉพาะเวลากลางคืน เข้าห้องน�้าก็ต้อง

เข้าไปกับก๊ะ ลูกก๊ะตกอยู่ในสภาพแบบ
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นี้เป็นเวลา 5 เดือนกว่าจะหายเป็นปกติ คร้ังที่ 2 ล่าสุดเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 

2558 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.00น. ช่วงนั้นก๊ะไม่อยู่บ้าน มีลูกสาวก๊ะกับน้อง

สะใภ้ก๊ะกันสองคน ลูกสาวก๊ะอายุ17ปีและน้องสะใภ้ก๊ะอายุ30ปี คร้ังนั้นก็มาปิด

ล้อมและเข้าตรวจค้นบ้านก๊ะเหมือนครั้งแรก มากันเป็นร้อย สุดท้ายก็ไม่เจออะไร

ที่ผิดกฎหมายหรือคนร้ายแต่อย่างใด

•	 เหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่าอย่างไร	?

คร้ังนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้เหตุผลเหมือนเดิมว่า ได้รับแจ้งว่ามีคนแปลกว่ิงเข้ามาใน

บ้านก๊ะ ลูกสาวก๊ะจากสภาพจิตใจที่เป็นปกติแล้วก็กลายเป็นอาการเหมือนเกิดขึ้น

ช่วงแรกๆกลับมาใหม่คือได้ยินเสียงดังไม่ได้ ตกใจง่ายมาก ไปไหนมาไหนก็ต้องไป

ด้วยกันตลอด ห่างกันไม่ได้เลย พอตกกลางคืนต้องกอดแกตลอดไม่งั้นแกจะนอน

ไม่หลับกระเสือกกระสนมาก

•	 มีอะไรบ้างจะเสนอแนะต่อทางเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบหรือไม่	?	อย่างไร	?

 ขอความกรุณาทางเจ้าหน้าที่เวลาจะมาให้บอกล่วงหน้าได้หรือไม่ จะได้

เอาคนที่ขวัญอ่อนหรือมีโรคประจ�าตัวออกไปอยู่ที่อื่น”ถ้าลูกสาวก๊ะเป็นโรคหัวใจ

คงไม่ต้องหัวใจวายตายหรือ แล้วใครจะรับผิดชอบ อย่างมากเจ้าหน้าที่ก็เยียวยา

ด้วยเงิน ลงโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ ท�าเหมือนกับเราป็นผู้ก่อการร้ายที่

มีอาวุธครบมือ”

•	 คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการท�างานของทางเจ้าหน้าที่หรือไม่	ที่ไม่บอกให้รู้ล่วงหน้า

เพื่อปองกันไม่ให้คนร้ายไหวตัวได้ทัน	?

 ถ้ามีคนร้ายจริงก๊ะก็ไม่ว่าอะไรแต่มาคร้ังแรกก็ไม่เจอใคร มาคร้ังที่สองก็

น่าจะตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองให้แม่นย�าเสียก่อนอย่าเอาแต่จะปิดล้อม จะจับกุม

อย่างเดยีวต้องมคีวามรับผดิชอบต่อการปฏบิตักิารด้วย คดิว่าหลงัจากนีเ้จ้าหน้าที่

จะมาอกี มาแน่นอนเพราะไม่ก่ีวันมานีเ้หน็ชาวบ้านคยุกันว่ามเีจ้าหน้าทีเ่ทีย่วมาถาม
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ชื่อก๊ะอยู่

•	 คิดว่าอะไรคือเหตุจูงใจส�าคัญที่

ท�าให้เจ้าหน้าที่มาปดล้อมตรวจค้น

บ้านตั้งสองครั้ง	?

 ไม่รู้สินะ แต่เหมือนกับว่าทาง

เจ้าหน้าที่เขามองก๊ะเป็นโจรหรือเป็นผู้

ต่อต้านรัฐเหมือนกับลูกชายก๊ะซ่ึงเสีย

ชีวิตเมื่อ 28 เมษายน 2547 ที่ มัสยิด

กรือเซะ เขาอาจจะเหมารวมว่าลูกเป็น

อย่างไร แม่ก็เป็นอย่างนั้น นี่ขนาด

ก๊ะเป็นข้าราชการเป็นครูบรรจุสอนอยู่

โรงเรียนของรัฐนะ น้องชายก๊ะก็เป็นผู้

ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และที่ตลกร้ายก็คือพ่อ

ของลูกชายก๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารด้วย 

แต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์กรือเซะนั้นก๊ะ

ได้แยกทางกับเขาแล้ว ถ้าเป็นชาวบ้าน

ธรรมดาทั่วไปคงต้องเจอหนักกว่าก๊ะ

หลายเท่าแน่

 และนี่คือเสียงจาก ”เหยื่อ

ความมั่นคง” อีกคนที่ไม่เคยเป็นเร่ือง 

และยังคงหลอกหลอนจนถึงวันนี้...
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 ตลอดระยะเวลา 11 ปี ไฟใต้นับจากปี 47 เป็นต้นมา ประเด็นที่ได้รับ

ความสนใจของสาธารณะมากทีสุ่ดคงหนไีม่พ้นเร่ืองสถานการณ์ความรุนแรง และ

ความเป็นธรรมในพื้นที่ อย่างไรก็ดีในห้วง 2-3 ปีให้หลังมานี้ประเด็นที่ได้รับสนใจ

เป็นน้องใหม่มาแรง คือเรื่องของการเจรจาสันติภาพปาตานี ยิ่งภายใต้รัฐบาลชุด

ใหม่ซ่ึงเป็นรัฐบาลที่มาจากสถานการณ์ไม่ปกติ ท�าให้มีโจทย์มากมาย ต้อง“ปวด

หมอง” ต่อเนื่องจากคณะรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ล่าสุดต้นปี 58 การขับเคลื่อนการ

เจรจาสันติภาพกลายเป็นเร่ืองตลกหกเก้าจากท้องทุ่งชุมชนปาตานีถูกแทนที่ด้วย

การพูดคุยเพื่อสันติสุข

 “สันติสุข” ต่างจาก “สันติภาพ” อย่างไร เหตุใดจึงต้องเปลี่ยน แล้วมีผล

ต่อนัยยะทางการเมืองอย่างไร อีกทั้งสถานการณ์ความรุนแรง ที่ยังซ่อนบาดแผล

ความไม่เป็นธรรมในพ้ืนที ่อยู่ตรงไหนในสนามกระบวนการสันตภิาพ หรือ สนัตสุิข

รองรอยความยอนแยงสันติภาพปาตานี ตอนที่ 1

โดย อนวัช จันทร์หงษ์ นักศึกษาสหกิจศึกษาปาตานี ฟอรั่ม 
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ทั้งนี้ปาตานี ฟอร่ัม พ้ืนที่สาธารณะ 

พ้ืนที่แห่งการ “ตื่นรู้”จึงชวนพลเมือง

ตืน่ตวัเสวนาในหวัข้อ “สันตสุิข ยตุธิรรม 

ความรุนแรง” สถานการณ์ย้อนแย้ง

สันติภาพปาตานี โดยมีวิทยากรชวน

คุยทั้งนักรณรงค์ในพ้ืนที่ นักสิทธิ นัก

กฎหมาย และนักวิชาการ

 ตูแวดานียา ตูแวแมแง จาก

ส�านักปาตานีรายาเพ่ือสันติภาพและ

การพัฒนา (LEMPAR) นักกิจกรรม

ทางสังคมในพ้ืนที่ปาตานี ได้ตั้งข้อ

สังเกตว่า การเปลี่ยนจากกระบวนการ

สันตภิาพเป็นสันตสุิขของรัฐบาลปัจจบุนั 

มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของฝ่าย

ความมั่นคงในการประเมินศักยภาพ

ของขบวนการ BRN ที่ต�่าเกินไปในการ

เจรจาสนัตภิาพทีผ่่านมา ทีม่กีารยอมรับ

สถานะภาพของขบวนการว่าเป็นกลุ่ม

ต่อสู้เพื่อเอกราช แต่หลังจากที่ ฮัสซัน 

ตอยบิ แถลงการณ์ผ่าน YouTube โดย

มีเงื่อนไข 5 ข้อ ตอบโต้การน�าเสนอ

ของรัฐไทยผ่านสื่อกระแสหลักว่า BRN 

ยอมรับการพูดคุยภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ท�าให้ฝ ่ายความมั่นคงต้องประเมิน 

BRN ใหม่ จึงท�าให้รัฐบาลทหารชุด

ปัจจุบันตัดสินใจปรับลดระดับจากการ

เจรจาสันติภาพเป็นการพูดคุยสันติสุข

ซ่ึงเป็นการลดระดับของการเจรจาและ

ของขบวนการไปในตัว

 “การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อาจท�าให้การขับเคลื่อนกระบวนการ

สันตภิาพไม่ราบร่ืน เนือ่งจากทศิทางการ

พูดคยุไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของขบวน

การฯ”

 สอดคล้องกับความเหน็ ฟาเดล 

หะยียามา ที่เรียกตัวเองว่านักจับฉ่าย

วิทยา วิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนจาก

กระบวนการสันติภาพเป็นการพูดคุย

สันติสุขมีนัยส�าคัญทางการเมือง ค�า

ว่าสันติภาพกับสันติสุขซ่ึงมีความแตก

ต่างที่นัยสภาพของค�ากล่าวคือ ค�าว่า 

“สันติภาพ” เป็นค�าสนธิของค�าว่า สันติ 

แปลว่า ความสงบ ความผาสุก กับค�า

ว่า สภาพ ที่มีความหมายตรงตัว ดัง

นั้นเมื่อรวมกันเป็นค�าว่า สันติภาพ จึง

หมายถึง สภาพที่เอื้อให้เกิดความสันติ

และความสงบ ซ่ึงต้องอาศยัปัจจยัหลาย

อย่างทั้งเรื่องสิทธิ ความยุติธรรม และ

การยอมรับในอัตลักษณ์ ฯลฯ จึงจะก่อ

ให้เกิดสภาวะนี้ข้ึนมาได้ ต่างจากค�าว่า 

“สันตสุิข” ซ่ึงเป็นเพียงแค่สภาวะทีไ่ม่มี

ความขัดแย้งโดยไม่ได้ให้ความส�าคัญ
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ปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออ�านวยสภาพดังกล่าว

 “ท�าให้การเปลี่ยนจากกระบวนการสันติภาพเป็นสันติสุขจึงมีผลอย่างยิ่ง

ในระดบันโยบาย เพราะภาษาทีเ่ปลีย่นไปจะถูกระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมผีลใน

ทางกฎหมายและทางการเมือง เท่ากบัเป็นการลดระยะทางกระบวนการสันติภาพ

จากโต๊ะเจรจาที่ผ่านมาที่คุยเรื่อง สิทธิความเป็นตนเอง สิทธิความเป็นเจ้าของ มา

เป็นเพียงการเจรจาสันติสุขในระดับเพ่ือยุติการก่อความรุนแรง และเป็นการลด

สถานะขบวนการอดุมการณ์ปลดปล่อยปาตานเีป็นเพียงผูก่้อความรุนแรงในสงัคม

ไปในตัว”

 ขณะที่ปัญหาความไม่เป็นธรรมในพ้ืนที่ปาตานีภายใต้กฎหมายพิเศษเป็น

ส่ิงที่ปรากฏชัดต่อสังคมซ่ึงท�าให้ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่มีความซับซ้อนยิ่งข้ึน 

ซ่ึงเป็นอปุสรรคเหนีย่วร้ังการสร้างสนัตภิาพในพืน้ที ่ในปัจจบุนัปัญหาความขัดแย้ง

ได้ล่วงเลยมา 11 ปีที่แล้ว จึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจที่จะประเมินว่าสถานการณ์ความ

เป็นธรรมภาพรวมในพื้นที่เป็นอย่างไร มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อที่

จะขับเคลื่อนสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้จริงในอนาคต

 ประเด็นนี้ ทนายอนุกูล อาแวปูเต๊ะ จากศูนย์ทนายความมุสลิม ได้ชี้ให้

เห็นว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพ้ืนที่ ซึ่งมีหลักการ

ส�าคัญว่า อ�านาจในการด�าเนินการตามกฎหมายพิเศษเป็นของฝ่ายความมั่นคงกับ

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ส่วนอ�านาจในการด�าเนนิคดเีป็นของฝ่ายตลุาการ ดงันัน้โครงสร้าง

ของฝ่ายตุลาการจึงแยกจากฝ่ายความมั่นคงและเจา้หน้าที ่ท�าให้ตลอดระยะเวลา 

11 ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมขึ้นในพื้นที่มากมาย

 “การใช้อ�านาจภายตามกฎหมายพิเศษซ่ึงฝ่ายความมั่นคงที่ใช้เคร่ืองมือ

นี้ในทางที่ผิด กล่าวคือ มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพ่ือรีดเค้นข้อมูลเพ่ือขยาย

ผลไปยังเครือข่ายต่างๆ และการบังคับสารภาพด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การ

ซ้อมทรมาน และพบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายกรณี โดยที่ไม่สามารถ

เอาผิดใดๆ กับเจ้าหน้าที่ได้เลย ซ่ึงข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการเหล่านี้ได้กลาย

มาเป็นหลักฐานในการฟ้องคดีในช้ันกฎหมายปกติ ท�าให้เกิดการด�าเนินคดีอย่าง
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ไม่เป็นธรรมในพื้นที่มากมาย”

 ทนายอนุกูล ยังกล่าวอีกว่า 

ภายใต้ปัญหาความไม่เป็นธรรมดงักล่าว 

นอกจากโครงสร้างฝ่ายตลุาการทีไ่ม่เอือ้

ต่อการที่ศาลจะตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนแล้ว การเรียกร้องของ

ประชาชนต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่

เก่ียวข้องก็ไม่ได้น�าไปสู่การแก้ไขข้อบก

พร่องใดๆ

 “ส่ิงเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่ากลไกรัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ

ไม่ได้เอือ้ให้เกิดความเป็นธรรม ซ�า้ร้ายก

ลับปล่อยให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย จากปัญหาเหล่า

นี้ท�าให้ตัวเลขคดีความมั่นคงที่สูงข้ึนไม่

ได้สะท้อนความคืบหน้าในการจัดการ

ปัญหาใดๆ ในทางตรงข้ามกลับสะท้อน

โครงสร้างความไม่เป็นธรรมที่เพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ ซ่ึงปัญหาเหล่านีเ้ป็นกับดกัทีผ่ลกั

กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นเงื่อนไข

ที่เพิม่ความซบัซ้อนของปัญหาในพืน้ที่”

 “ส ่วนในเ ร่ืองการปรับปรุง

นโยบายของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่

เป็นธรรมในพื้นที่นั้น แม้รัฐจะมีวาระไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการการสร้าง

ความเป็นธรรม แต่ยงัคงมปัีญหาในการ

ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นในกรณี

การด�าเนินคดีแม้อัยการเร่ิมมีการน�า

หลักฐาน เช่น DNA นิติวิทยาศาสตร์ 

มาใช้ในการฟ้องคดีแทนค�าซักทอด ซึ่ง

ท�าให้การฟ้องคดใีนพ้ืนทีล่ดลง แต่สถิติ

การร้องเรียนของประชาชนจากการปิด

ล้อม ตรวจค้น การติดตามผู้ต้องสงสัย

ของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงที่”

 “ขณะที่ปัญหาการซ้อมทรมาน

แม้ในปัจจุบันมีตัวเลขลดลง แต่ภายใต้

สภาวะที่ไม่มีการตรวจสอบก็ไม่มีหลัก

ประกันใดๆ ว่าจะไม่เกิดการทรมาน 

นอกจากนี้ปัญหาการไม่ได้ลบข้อมูล

ระบบยังท�าให้การด�าเนินคดีในปัจจุบัน

ยังคงมปัีญหา เนือ่งจากยงัมกีารด�าเนนิ

คดีตามหมายจับเก่าที่มีความบกพร่อง

ในการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้นจึงท�าให้การฟ้องในหลายคดีถูก

ศาลยกฟ้อง ซ่ึงสะท้อนถึงความบกฟ้อง

ของกระบวนการยุติธรรมและเป็นการ

สร้างความระแวงต่อคนทั้งในและนอก

พื้นที่อีกด้วย” ทนายอนุกูลระบุ

 ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึง

ท�าให้การมองปัญหาความเป็นธรรมใน

พ้ืนที่มิอาจมองเพียงมิติทางกฎหมาย 

(การท�าผิดกฎหมาย การด�าเนินคดีตาม
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กฎหมาย) อย่างเดยีวได้อกีต่อไป เพราะจะท�าให้ค�าถามเก่ียวกับความยตุธิรรมหาย

ไป ดงันัน้ จงึต้องมองในมติรัิฐศาสตร์ด้วยว่ากฎหมายเหล่านัน้ยุตธิรรมหรือไม่ และ

จะแก้ไขอย่างไร นี่เป็นค�าถามส�าคัญที่ต้องตอบให้ได้หากต้องการเห็นสันติภาพใน

พื้นที่ในเร็ววัน

 ปัญหาความรุนแรงในปาตานี/ชายแดนใต้ เกิดข้ึนอย่างยืดเยื้อยาวนาน 

ซ่ึงส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลที่ไม่ใช่แค่เพียงการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สนิ หรือมผีูพิ้การทพุพลภาพทางร่างกายและจติใจเท่านัน้ แต่ยงัน�าไปสูค่วาม

เสียหายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในพื้นที่ เป็นที่น่าสังเกตว่า ความ

รุนแรงในพื้นที่มีการลดระดับลงในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา จึงน�ามาสู่ข้อสงสัยว่า

ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นสัญญาณเชิงบวกทีส่ะท้อนถึงเหตรุุนแรงในพ้ืนทีก่�าลงัจะ

ลดลงหรือมีนัยอย่างไร และจะน�าสู่หนทางสันติภาพในพื้นที่จริงหรือไม่?

 ตูแวดานียา สะท้อนว่า ความรุนแรงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจากการ

ประเมินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจากหน่วยงานข่าวกรองที่เกาะติดความ

เคลือ่นไหวของฝ่ายขบวนการมองว่า ความรุนแรงทีล่ดลงไม่ได้สะท้อนสัญญาณทีด่ี

ว่าเหตกุารณ์ก�าลงัลดลง หากแต่เป็นช่วงทีฝ่่ายขบวนการก�าลงัปรับโครงสร้าง หลงั

จากที่งานการข่าวของรฐัมีคุณภาพดีขึน้ท�าให้การด�าเนินการจับกมุปราบปรามของ

รัฐมีความแม่นย�ามากขึ้นจึงเป็นเหตุให้ขบวนการต้องปรับตัว ปรับโครงสร้าง และ

มีการปิดลับมากขึ้น ประกอบกับกระแสการพูดคุยสันติสุข จากรัฐที่มีความเข้มข้น 

ท�าให้มวลชนทั้งในและนอกพื้นที่เรียกร้องการลดความรุนแรง และสนับสนุนการ

เจรจา จึงท�าให้ขบวนการต้องสงวนท่าทีในกิจกรรมทางอาวุธ

 นอกจากนีต้แูวดานยีา ยังวิเคราะห์เพ่ิมเตมิว่า ภยัน�า้ท่วมทีห่นกัหน่วงโดย

เฉพาะรัฐกลนัตนัซ่ึงเป็นพ้ืนทีห่ลงัพิงของขบวนการท�าให้อปุกรณ์ทีใ่ช้ในก่อเหตขุอง

ขบวนการได้รับความเสียหาย สิ่งเหล่านี้ท�าให้การก่อเหตุในพ้ืนที่ลดลง แต่ไม่ได้

หมายความว่าขบวนการอ่อนแอลง ท่าทกีารต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐกับขบวนการว่า มี

แนวโน้มคลีค่ลายไปในทศิทางใด โดยเปรียบเทยีบจากกรณตีวัอย่างในต่างประเทศ

ซึ่งจ�าแนกเป็น 3 รูปแบบดังนี้
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 1) รัฐใช้วิธีการปราบปราม

อย่างเข้มข้น เพ่ือบีบให้ฝ่ายขบวนการ

ไม่สามารถต่อรองโดยใช้อาวุธได้ จน

สุดท้ายต้องจ�ายอมเจรจากับรัฐยอมรับ

ข้อเสนอภายใต้รัฐธรรมนูญ

 2) ฝ่ายขบวนการยกระดับ

การต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างหนักหน่วงเข้ม

ข้น (ซ่ึงอาจไม่มีศักยภาพเพียงพอถึง

ข้ันสามารถบีบรัฐให้ยินยอมเจรจาโดย

ยอมรับสถานะขบวนการ) จนท�าให้กลไก

สิทธิมนุษยชนต้องเข้าแทรกแซง และ

ยกระดับสถานะปัญหาความขัดแย้งให้

เป็นวาระสากล โดยมี NGOs ที่ท�างาน

ด้านสันติภาพและเก่ียวข้องกับกลไก

กฎหมายระหว่างประเทศพยายามสร้าง

บรรยากาศให้มีพื้นที่การเจรจาระหว่าง

คู่ขัดแย้งหลัก จนน�าไปสู่ทางออกแบบ 

win-win solution ที่คู่ขัดแย้งชนะร่วม

กันแพ้ร่วมกัน และถอยคนละก้าวโดยที่

ทางออกไม่ได้จ�ากัดอยู่ภายใต้กรอบ

รัฐธรรมนูญเดิม

 3) ขบวนการปฏบิตักิารมวลชน

ควบคู ่ กับปฏิบัติการทางอาวุธอย่าง

เข้มข้น จนมีมวลชนจ�านวนอย่างน้อย 

10 % ของประชากรท้ังหมดในพื้นที่

ร่วมออกมาแสดงจดุยืนทางการเมอืงว่า

ต้องการสันติสุภาพแบบใดผ่านรัฐสภา

หรือผ่านโต๊ะเจรจาของคู่ขัดแย้งหลัก 

หรือผ่านการโหวตเสียงแบบการเลือก

ตั้งตามหลักการประชาธิปไตยสากลซ่ึง

ไม่ใช่เลือกตัวบุคคลแต่เลือกประเด็น

หมายถึงรูปแบบทางเลอืกสันตภิาพ เช่น 

กระจายอ�านาจ การปกครองตนเองแบบ

พิเศษ และเอกราช จนท�าให้ตัวแสดง

หลักเหล่านี้จ�าเป็นต้องหันมาฟังเสียง

ของประชาชน

 “ปัจจุบันไม ่มีข ้อมูลช้ีชัดว ่า

ความขัดแย้งในพ้ืนที่จะคลี่คลายไปใน

ทิศทางใดจากสามรูปแบบข้างต้น แต่

หากวิเคราะห์จากลักษณะการต่อสู้ของ 

BRN (กลุม่ทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในพ้ืนที)่ 

ที่มียุทธศาสตร์หลักเน้นการปฏิบัติการ

มวลชน โดยมีวิธีการสู้รบแบบกองโจร

ที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถเป็น

สมาชิกและร่วมปฏิบัติการได้พร้อมๆ 

กับการประกอบอาชีพหลักของตน ซ่ึง

สร้างความสับสนต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการ

แยกแยะระหว่างสมาชิกขบวนการกับ

มวลชนทั่วไป”

 “เมื่อใดก็ตามที่ฝ ่ายรัฐเกิด

ความผิดพลาดกระท�าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนต่อมวลชนทั่วไปก็จะส่งผลก
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ระทบต่อกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยปริยาย 

 นอกจากนี้ ตูแวดานียา ยังเสริมอีกว่า ในช่วงหลังมีความพยายามจาก

ขบวนการจะส่ือสารกับรัฐและองค์กรระหว่างประเทศเห็นได้จากการส่ือสาร

ข้อความต่างๆ ที่เร่ิมหันมาใช้ภาษาอังกฤษ จากวิธีการเหล่านี้จึงวิเคราะห์ได้ว่า

ขบวนการมียุทธวิธีการต่อสู้ที่มีแนวโน้มสอดคล้องตามรูปแบบที่ 2 และ 3 ซึ่งขัด

แย้งกับยุทธศาสตร์การต่อสู้ของฝ่ายรัฐที่มีความพยายามจะบีบบังคับขบวนการ

ด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านกระบวนการสันติสุข

 “ล่าสุดก็มีการลดกองก�าลังทหารจากนอกพื้นที่ แต่เพิ่มก�าลังจากในพื้นที่

ในรูปของ ชรบ. และ อรบ. โดยมีการเพิ่มอาวุธปนจ�านวน 2,000 กระบอก ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามเพ่ิมความเข้มข้นของกิจกรรมอาวุธและเป็นการ

โดดเดี่ยวขบวนการจากมวลชน เพื่อให้ขบวนการจ�ายอมเจรจากับรัฐภายใต้กรอบ

รัฐธรรมนูญซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับรูปแบบที่ 1”

 สภาวะอันย้อนแย้งของการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก

การขับเคลือ่นการเจราสันตภิาพ ให้กลายเป็นการพูดคยุเพือ่สนัตสุิข รวมทัง้ความ

ความรุนแรงทีไ่ม่บรรเทาลง และการอ�านวยความยตุธิรรมทีย่งัเป็นอปุสรรค จะส่ง

ผลต่อกระบวนการขับเคลื่อนสันติภาพอย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป..

 (ติดตามต่อในตอนที่	 2	 หรือ	 http://www.pataniforum.com/single.

php?id=494)

…………………………………………………………………………………………………………..



17ถอดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้กฎอัยการศึกที่ชายแดนใต้ (10 ปที่ผ่านมา)

 สถานการณ์คกุคามนกักิจกรรม

นักศึกษาของฝ ่ายทหารภายใต ้กฎ

อัยการศึกในปัจจุบันที่เกิดข้ึน ผมคลับ

คล้ายคลับคลาความรู้สึกแบบนี้เมื่อ 10 

ปีก่อน ตอนที่ทหารประกาศกฎอัยการ

ศึกในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 เมื่ อต ้นป ี  2547 จั งห วัด

ชายแดนภายใต้ ได้ถูกประกาศใช้กฎ

อัยการศึก หลังจากมีการปล้นปนที่ค่าย

ปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ผม

เรียนที ่มอ.ปัตตาน ีช้ันปีที ่3 ผมเป็นคน

สนใจเร่ืองการเมอืงกรุงเทพฯและความ

รุนแรงพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภายใต้ โดย

เฉพาะประเดน็สทิธิมนษุยชน ด้วยความ

สนใจข้างต้นและกิจกรรมต่างๆก็มักจะ

เป็นเร่ืองเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง

และสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นหลัก 

และกลุ่มเพ่ือนที่สนใจเร่ืองนี้ก็มีจ�านวน

ถอดกิจกรรมนักศึกษาภายใตกฎอัยการศึกที่

ชายแดนใต (10 ปที่ผานมา)

โดย เอกรินทร ตวนศิริ
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น้อย 

 “และมักจะถูกมองจากนักกิจกรรมที่ทีความสนใจด้านอื่นๆ ว่า

ผมและพรรคพวก เป็นพวกหัวรุนแรง มีการกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วม

ขบวนการบ้าง แม้กระทั่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนในขณะนั้นและ

ขณะนี้ก็มักจะตีตรากลุ่มพวกผมว่า เป็นคนชักศึกเข้าบ้าน  เพราะทหารเริ่ม

เข้ามาในมหาวิทยาลัย” 

 หลงัจากมกีารฟ้องร้องกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) สมยันัน้ อาจารย์

เสน่ห์ จามริก เป็นประธานกรรมการ และได้ออกแถลงข่าวเรื่องการ

ค้นบ้านนักศึกษาของทหารโดยใช้กฎอัยการศึก

 พูดก็พูดถึง อาจารย์ที่เคยต่อว่าและต่อต้านผม ตอนนี้

ก็ยังสอนอยู่สถาบันเดียวกับผมแต่โชคดีหน่อยคนละคณะ หาก

ทว่ากลุ่มอาจารย์ที่เคยต่อว่าผมวันนั้น ตอนนี้รับงบท�างานวิจัย

เรื่องสิทธิชุมชน และรุ่นพี่ชอบว่าพวกผม “หัวรุนแรง” ก็กลับท�างาน

สถาบันสิทธิมนุษยชน ทั้งๆที่ 10 ปีก่อน บอกผมว่า พวกคุณบ้าสิทธิมนุษยชนกัน

มาก เดีย๋วจะตายเอา ท�ากิจกรรมเสีย่งๆและกิจกรรมก็เข้าทางพวกกลุม่ขบวนการฯ 

หรือพูดให้ส้ันก็คือ เป็นเคร่ืองมือของกลุ่มขบวนการฯ วาทกรรมแบบนี้ ผมและ

พรรคพวกต้องเจอบ่อยๆ ท�าให้หลายต่อหลายครั้งต่อคิดหนักและระมัดระวังมาก

ที่สุด โดยการอ่านหนังสือทฤษฎีและฟังจากนักวิชากาตามงานเสวนาต่างๆ ค่อย

เป็นข้อถกเถียงและอภิปรายในกลุ่ม

 ตอนที่ทหารมาขอคุยด้วย หลังจากค้นบ้านนักศึกษาเป็นคร้ังแรก จ�าได้

ว่า พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เข้ามาขอคุยกับผมและเพื่อนๆ ผ่านรอง

อธิการบดี จ�าการสนทนาตอนหนึ่งได้ แม่ทัพภาค 4 ให้เรียกแกว่า อาอ๊อด พร้อม

ให้นามบัตรและเซ็นก�ากับหลังนามบัตร ด้วยลายเซ็น และแกเน้นย�้าว่าเจอทหาร

หรือด่านตรวจที่ไหน ให้เอานามบัตรนี้โชว์ให้ดู ผมคิดในใจ ความหมายของบัตร

หมายถึงอะไรว่า ? เจอที่ไหนให้จับตัวไว้ก่อนหรือเปล่า แต่ผมไม่เคยคิดใช้มันเลย 

จนกระทั่งท�ามันหายตอนไหนไม่รู้

 “และมักจะถูกมองจากนักกิจกรรมที่ทีความสนใจด้านอื่นๆ ว่า

ผมและพรรคพวก เป็นพวกหัวรุนแรง มีการกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วม

ขบวนการบ้าง แม้กระทั่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนในขณะนั้นและ

ขณะนี้ก็มักจะตีตรากลุ่มพวกผมว่า เป็นคนชักศึกเข้าบ้าน  เพราะทหารเริ่ม

 หลงัจากมกีารฟ้องร้องกรรมการสิทธิมนษุยชน (กสม.) สมยันัน้ อาจารย์
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 ผมอยากจะ

สรุปสั้นๆเท ่าที่จ� าได ้

ดังนี้

 1. กิจกรรมนักศึกษา

ภายใต้กฎอัยการ

ศึก สมัยนั้น

ห า ก ว ่ า จ ะ

จัดงานสัมมนา

เ ก่ี ย ว กั บ เ ร่ื อ ง

ชายแดนใต้ มักจะมี

ทหารเข้ามาฟัง แต่ไม่ได้

ใส่ชุดทหาร จะใส่ชุดนอกมาตลอดเวลา 

(แต่รองเท้าทหารไม่เคยเปลี่ยน) พวก

เราต้องค่อยระวังและส่งสัญญาณบอก

วิทยากรว่ามีทหารหรือต�ารวจมาฟัง

 2 .  การระแวงและสงสัย

นักศึกษาบางคนว่าเป็นกลุ่มขบวนการ 

ท�าให้มีต�ารวจนอกเคร่ืองแบบมานั่ง

แถวๆด้านล่างของตึกเรียน

 3. เร่ืองการใช้โทรศัพท์ใน

การพูดคุยจะต้องค่อยระวังเป็นพิเศษ 

ต้องหาสรรหา รหัส สัญลักษณ์ ต่างๆ

ในการคยุกัน เร่ืองนีใ้นเหล่านกักิจกรรม

ทางด้านเมือง วิเคราะห์กันว่า อาจจะมี

การ “ดกัฟัง” อนันีม้าจากเรามกัจะได้ยนิ

เสียงแทรกตลอดเวลา

 4. ส่ิงที่เกิดข้ึนภายใต้อ�านาจ

ทหาร เรามักพบว่าจะมีกลุ ่มเพ่ือนๆ

นักศึกษาที่ท�างานร่วมกับทหาร และมัก

จะได้งบประมาณในการท�างานก้อนโต 
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จัดกิจกรรมในสมานฉันท์ สันติภาพ รักกันไว้เถิดเรา ฯลฯ เช่น การพานักศึกษา

ไปเที่ยวต่างจังหวัด จัดค่าย และเสวนาเชิงสานสัมพันธ์ทางศาสนา อันที่จริงแล้ว 

สมัยนั้นผมและพรรคพวกมักจะมองกลุ่มนี้ว่า เป็นนักศึกษาสายจัดตั้งของทหาร

 5. สืบเนื่องมาจากข้อ 4 จะเพ่ือนนักศึกษาบางคนท�าหน้าที่รายงานข่าว

กิจกรรมและแจ้งให้ทหารรับทราบ ถึงการเคลือ่นไหวของนกักิจกรรมสายการเมอืง

 6. เรามักจะพบอาจารย์บางคน ที่ค่อยสกัดก้ันการท�ากิจกรรมทางด้าน

การเมืองของนักศึกษา เมื่อเราต้องใช้ทรัพยากรบางอย่างของมหาวิทยาลัยที่ต้อง

ท�าหนังสือขออนุญาต โดยอ้างว่า กิจกรรมอาจจะเสี่ยงเกินไป พวกคุณดูแลไม่ไหว 

ลงพื้นที่หากเกิดระเบิดและความรุนแรง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ กระทั่งการขอ

ห้องเสวนาก็มักจะมีเหตุผลว่า โครงการไม่ได้อยู่ในแผน หรือว่าห้องประชุมไม่ว่าง 

ฯลฯ

 7. ผมและพรรคพวกมักจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร โทรมาชวนกินน�้าชาและโรตี 

บอกว่าจะมีเรื่องคุยด้วย อยากแลกเปลี่ยน โดยส่วนใหญ่พวกผมจะกลัว ไม่มีทาง

ไปเด็ดขาด

 8. อาการหวาดกลัวรถทหารหรือว่ารถไม่มีป้าย ที่ขับมาวนแถวๆหอ หรือ

ที่บ้านเช่า มักจะเป็นอาการหวาดกลัวที่แย่มากๆ เพราะทุกคนจะกลัวและนอนไม่

ค่อยหลับ หรือไม่บางคนก็หลบไปนอนที่บ้านเพื่อนคนอื่นๆ และบ่อยครั้งมักจะมา

ตั้งด่านลอยแถวๆถนนเข้าบ้านพัก ตอนกลับจากมหาวิทยาลัยดึกๆจะกลัวมาก

 9. เรามกัจะเจอใบปลวิบ่อยๆหากว่าลงไปในพ้ืนทีล่กึๆ ยิง่ทีม่กีฎอยัการศกึ

และการเข้มงวดของทหาร โดยเฉพาะถนนสายหลกัหรือว่าทางเข้าหมูบ้่าน แน่นอน

โดยส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับอ�านาจทหาร

 10. เรามักเจอเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมานั่งร้านน�้าชาตอนดึกๆ เพราะ

ว่าหลังจากท�ากิจกรรมตอนดึก ออกจากมหาวิทยาลัย ผมและพรรคพวกมักจะกิน

น�้าชาและโรตีเรามักเจอสายสืบต�ารวจและเจ้าหน้าที่ทหารเสมอ สังเกตจากทรง

ผมและรองเท้า

 สุดท้ายระหว่างที่เขียนท�าให้ผมนึกค�าขอร้องของอาจารย์ เกษียร 
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เตชะพีระ ที่ได้เข้ามาคุยกับผมและ

เพื่อนๆ ที่ มอ.ปัตตานีได้ เป็นค�าขอร้อง

ที่มีความหมายต่อชีวิตของผมไม่น้อย 

อาจารย์เกษียร ได้ขอร้องไว้ 3 อย่าง 

หากว่าเป็นไปได้ที่จะท�า ดังนี้

 อยางท่ี 1 กิจกรรมที่ท�าย่อม

มีอุปสรรคล�าบากเป็นธรรมดา แต่ถ้า

รู้ตัวและเป็นไปได้ หากถึงคราวคับขัน 

“อย่าเอาชีวิตไปเส่ียง” เพราะชีวิตไม่

ได้มีเพียงแค่นี้ ยังมีอะไรอีกมากที่คน

วัยหนุ่มสาวมีการศึกษาอย่างพวกเขา

จะท�าได้เพ่ือตัวเองและส่วนรวมต่อไป

ข้างหน้า

 อยางท่ี 2 หากกิจกรรมทีท่�าเช่ือ

ว่าถูกต้องดีงาม “อย่าใช้ความรุนแรง” 

เพราะผลของความรุนแรงนั้นเมื่อมัน

ท�าร้ายท�าลายอะไรลงไปแล้ว เราไม่มี

ทางฟนคืนให้มันเหมือนเดิมได้อีก และ

ผู้ที่บาดเจ็บล้มตายไปทุกคนต่างก็มีคน

ที่รักอาลัยเขา คนเหล่านั้นย่อมเจ็บช�้า

เสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

เหมือนๆ กันไม่ว่าจะฝ่ายใด

 อยางที่ 3 ถ้าท�าไหวและท�าได้ 

“อย่าเลิกสู้” อย่าเลิกท�าส่ิงที่ถูกต้องดี

งาม เพ่ือช่วยผู้อื่นที่สูญเสียทุกข์ยาก 

เพ่ือท�าความยุติธรรมและความจริงให้

ปรากฏ



ตรัง-ปาตานี 

ตอน ความรักซอนประชาธิปไตย

โดย ปรัชญเกียรติ วาโระ และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

ความรักใชกับประชาธิปไตยไดหรือไม ?      

ความเปนประชาธิปไตยในระบบการศึกษาไทยเปนอยางไร ?    

บทบาทนักศึกษากับมีความสําคัญอยางไรตอการสรางสังคมประชาธิปไตย ?

 เป็นโจทย์ส�าคญัที ่เครือข่ายส่งเสริมสิทธชุิมชนจงัหวัดตรัง (คสช.ตรัง) ร่วม

กับปาตานี ฟอรั่ม และกลุ่มนักศึกษา ปัญญาชนของประชาชน (Scholar of peo-

ple) ม.อ. ตรัง ตัง้ข้ึนมาเพ่ือตัง้ค�าถามต่อสาธารณะ แม้นจะเป็นโจทย์ทีคุ่น้เคย ถก

เถียงกันมานักต่อนัก แต่กลับเห็นว่าความเข้าใจต่อหลักการพื้นฐานประชาธิปไตย 

ซ่ึงเป็นหลักการพ้ืนฐานทัว่ไปของการอยูร่่วมกันไม่ว่าจะอยูใ่นขอบเขตความรักของ

คนสองคน จนไปถึงการจัดการความต้องการร่วมกันของคนจ�านวนมากก็ยังมีการ

แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของสังคมไทย หรือหลักการพ้ืนฐานประชาธิปไตย

อาจจะไม่เข้ากันกับความเป็นไทยอย่างทีโ่จทก์จนักันของสาธารณะ จงึเป็นทีม่าของ

การจัดสานเสวนา “สังคมคู่กับประชาธิปไตย #ความรักก็เช่นกัน”

 กิจกรรมสานเสวนาเร่ิมด้วยการขับขานบทเพลงรัก 2-3 บทเพลง โดย 

‘ตู่ ลมเถื่อน’ ศิลปินจากกลุ่มแตกหน่อประชาธิปไตยประชาชน แล้วตามด้วยการ

แนะน�าองค์กรผู้ร่วมจัด

 ศิลปเรืองศักดิ์ สุกใส ผู้ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนจังหวัด

ตรัง แนะน�าถึงทีม่าว่า กลุม่แตกหน่อประชาธิปไตยได้ก่อเกิดมาตัง้แต่ปี 2551 โดย
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นักกิจกรรมในแวดวงภาคประชาสังคม

ในจังหวัดตรังซ่ึงเห็นสภาพการลิดรอน

สิทธิในด้านต่างๆ ท้ังสิทธิชุมชน สิทธิ

มนุษยชน ทั้งทางด้านทรัพยากร แผน

พัฒนาของรัฐกับชุมชน มีการด�าเนิน

การจัดกิจกรรมนักศึกษาออกค่ายอาสา

ตามชนบท ต่อมาก็วิวัฒนาการและ

เช่ือมร้อยกับนักกิจกรรมทางสังคม

รุ่นใหม่ และวิวัฒนาการกลายเป็นก

ลุ่มแตกหน่อประชาธิปไตยประชาชน 

ขยายแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย

โดยพยายามดึงคนเด็กคนน้อยมาเรียน

รู้ร่วมกัน

 นูรีมะห์ บือราเฮง ผู้ประสาน

งานปาตานฟีอร่ัม ได้เล่าถึงทีม่าว่า ปาตา

นฟีอร่ัมก�าเนดิข้ึนจากการร่วมมอืของนกั

กิจกรรมทางสังคมรวมตัวกันโดยมีเป้า

หมายเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะแห่งการ

ตื่นรู้ สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในการพูดคุย

เกี่ยวกับปัญหาสาธารณะ เปิดให้แสดง

ทัศนะคติของตัวเองบนพ้ืนฐานของ

หลักการประชาธิปไตย มีเป้าประสงค์ที่

ส่งเสริมการส่ือสารท�าความเข้าใจเร่ือง

ราวปาตานี (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

สู่พื้นที่อื่นในประเทศไทย

 ธิติวัฒน์ เงินสองศรี ตัวแทน

กลุ่มนักศึกษา Scholar of people 

หรือ SoF ม.อ.ตรัง บอกถึงจุดเร่ิม

ต ้นว ่ามาจากท่ีตนค่อนข้างเป ็นคน

สนใจป ัญหาสังคม สนใจเ ก่ียวกับ

แนวคิดประชาธิปไตย อยากเรียนรู้

นอกมหาวิทยาลัยโดยเดินทางไปศึกษา

ปัญหาตามชนบทในจงัหวัดตรัง พบว่ามี

ปัญหาเร่ืองความเดอืดร้อนของชาวบ้าน

เกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินท�า

กิน จึงมีแนวคิดอยากตั้งกลุ่มนักศึกษา

ใน ม.อ. ตรัง จึงชวนเพื่อนๆ น้องๆ มา

ร่วมศึกษาเรียนรู้ปัญหาร่วมกันผ่านการ

ออกค่ายอาสาโดยโบกรถ กินข้าว ท�านา 

เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน ต่อมา

จงึมกีารรวมตวัอย่างจริงจงั 6-7 คน ตัง้

เป็นกลุ่ม ซ่ึงมีความหมายว่า “ปัญญา

ชนเพ่ือประชาชน” ซ่ึงเป็นรูปเป็นร่าง

มาได้ประมาณครึ่งปี ที่ผ่านมามีการจัด

ออกค่ายอาสาอิสระอย่างต่อเนื่อง

 ต่อมา พรพิมล รัตนกุล ผู ้

ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักข่าวภาคพลเมืองภาคใต้ ซ่ึงเป็นผู้

ด�าเนินรายการ ได้แนะน�าตัวผู้ร่วมสาน

เสวนา อันประกอบไปด้วย รัฐประชา 

พุฒนวล ตัวแทนจากกลุ ่มแตกหน่อ

ประชาธิปไตยประชาชน ปรัชญา 
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โต๊ะอิแต ทีมงานปาตานีฟอรั่ม ซัยด์ วาเตะ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา Scholar of 

people ม.อ.ตรัง ซูการไน รอแม ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาตูปะ ม.อ. ปัตตานี และ 

อนวัช จันทร์หงษ์ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาสภาแตออ ม.อ. ปัตตานี

 วงเสวนาเริ่มที่ รัฐประชา ให้นิยามของประชาธิปไตยในทัศนะของตัวเอง

ว่า ถ้าแปลกันตรงตัวประชาธิปไตยก็คือประชาชน บวกกับอธิปไตย นั่นหมายถึง

อ�านาจเป็นของประชาชน อันประกอบไปด้วยหลักการเสรีภาพ เสมอภาค และ

ภราดรภาพ แล้วโยงภาพมายังความรักและครอบครัวว่าในครอบครัวมีความเป็น

ประชาธิปไตยหรือไม่ ถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็หมายถึงเผด็จการ เช่น ปิตุธิปไตยอัน

หมายถึงพ่อเป็นใหญ่ หรือมาตุธิปไตยอันหมายถึงแม่เป็นใหญ่ ยกกรณีหากลูกท�า

จานข้าวแตกพ่อแม่ตีลูก แต่ถ้าพ่อแม่ท�าจานข้าวแตกกลับไม่เป็นไร

 ขณะทีป่รัชญา เห็นว่า ความรักกับประชาธปิไตยมคีวามคล้ายคลงึและใกล้

เคียงกันมาก เพราะเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างคน 2 คน ซึ่งต้องมีลักษณะ

ของการแบ่งปันกัน การยอมรับความเข้าใจของกันและกัน ถ้าใครอีกคนหนึ่งไม่

ยอมรบัข้อเสนอของคนอีกคนหนึ่งก็จะไม่ก่อเกดิการผูกพัน มองไม่เห็นคุณค่าของ

กันและกัน

 ซัยด์ สะท้อนว่า ประชาธิปไตย คือสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ผู้คนที่

อยู่ร่วมในสังคมต้องเข้าใจกัน ถ้าไม่ยอมรับความเห็นของคนอื่นสังคมนั้นก็ไม่ใช่

ประชาธิปไตย แต่ทั้งนี้การแสดงความเห็นของใครที่จะให้คนอื่นในสังคมยอมรับ

ได้นั้นต้องมีขอบเขตทางศีลธรรม วัฒนธรรมไม่เกินขอบเขตการเคารพสิทธิความ

เช่ือของผู้อื่นด้วย มุสลิม เช่ือว่าหากใครแสดงความเห็นของตัวเองจนเกินเลยก็

ต้องตักเตือนกัน เสนอสิ่งที่ดีต่อกัน ไม่ใช่การประจานกัน

 ซูการไน  มองว่า ประชาธิปไตยคือเรื่องความเท่าเทียม และเคารพสิทธิ

ซ่ึงกันและกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใคร ไม่มีใครต�่ากว่าใคร ซ่ึงมันเก่ียวโดยตรงกับ

ความรักซ่ึงคูรั่กต้องมคีวามเท่าเทยีมกัน ถ้าแค่คาดหวังผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดยีว 

เอาแต่ใจตัวเอง เป็นเผด็จการหรือไม่ ความรักที่เป็นประชาธิปไตยนั้นต้องเคารพ

ความคดิเหน็ของกันและกัน เคารพความต่าง โดยร่วมกันออกแบบครอบครัว หรือ
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เรายอมให้คนๆเดยีวออกแบบครอบครัว 

นั้นเป็นแบบเผด็จการ

 อีกแง ่หนึ่ง อนวัช เห็นว ่า 

ความรักกับประชาธิปไตยเป็นเร่ืองที่

สอดคล้องกัน ความรักคือการให้ แต่

ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การให้ ซ่ึงมัน

ซับซ้อนกว่าความรัก ประชาธิปไตย

ไ ม ่ โ ร แ ม น ติ ค เ ห มื อ น ค ว า ม รั ก 

ประชาธิปไตยยืนอยู่บนฐานของหลัก

การคนเท่ากัน อาศัยประชาธิปไตย

แบบตัวแทน มีสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรจังหวัดตรัง เข้าไปเรียกร้องผล

ประโยชน์ให้คนจงัหวัดตรัง อกีทางหนึง่

คืออาศัยประชาธิปไตยทางตรง เช่น 

ขบวนการชาวบ้านค้านท่าเรือน�า้ลกึปาก

บารา คัดค้านเข่ือนคัดค้านโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน  เป็นต้น ซ่ึงเรียกร้องสิทธชุิมชน

ของตัวเองสู้รบกับวาทกรรมต้องเสีย

สละเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงชาวบ้านคนเลก็คน

น้อยถูกบงัคบัให้เป็นผูเ้สยีสละอยูต่ลอด 

รวมถึงการเมอืงเสือ้เหลอืง เส้ือแดงทีม่ี

สิทธิสู้ตามสิทธิที่มี แต่ไม่ควรเลยกรอบ

ของกฎหมายไปสู่ความรุนแรง

 พรพิมล ในฐานะคนชวน

คุย มองว่าความรักเป็นเร่ืองของกฎ

ธรรมชาติ กฎธรรมชาติคือสัตว์ใหญ่

รังแกสัตว์เล็ก ปลาใหญ่กินปลาน้อย 

ขณะที่ประชาธิปไตยเป็นเร่ืองที่คนร่วม

กันสร้างข้ึนในการอยู่ร่วมกันเพ่ือสร้าง

ความเท่าเทียมกัน ซ่ึงขัดแย้งกันอยู่ใน

ตัวอยู่แล้ว  พร้อมๆ กับตั้งค�าถามต่อผู้

ร่วมเสวนาซ�า้ว่า ใช้บรรทดัฐานความรัก

ใช้กับประชาธิปไตยได้หรือไม่

 รั ฐป ระชา  มองความ รั ก

แบบสัญชาติญาณมนุษย ์  ซ่ึงเป ็น

สัญชาตญาณการแสดงออกเ พ่ือ

ประสงค์ด�ารงเผ่าพันธุ์มนุษย์ เป็นแค่

กระบวนการหนึ่งในการสืบพันธุ ์ของ

มนุษย์ แล้วต่อมาก็ก่อเกิดเป็นความ

ผูกพัน และความรัก

 “ ก า ร สืบพั น ธุ ์ ข อ งมนุ ษย ์

สืบพันธุ์โดยล�าพังไม่ได้ต้องมีคู ่ เมื่อ

จ�าเป็นต้องมีคู่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่

คน 2 คนก็เริ่มมีการเมือง ข้อตกลงใน

การอยู่ร่วมกัน การออกแบบข้อตกลง

ในการอยู่ร่วมกันต้องดูว่าใครเป็นผู้มี

อ�านาจออกแบบ ซ่ึงผูม้อี�านาจออกแบบ

ย่อมออกแบบเข้าข้างตวัเองอยู่แล้ว ถ้า

กระบวนการออกแบบการอยู ่ร่วมกัน

ของคน 2 คนเป็นประชาธิปไตยก็จะรัก

กันยืนยาว หากอกีฝ่ายหนึง่ไม่มส่ีวนร่วม

ในการก�าหนดก็เป็นเผด็จการ เป็นแค่
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การฝนจ�าอยู่  ผู้หญิงก็เป็นแค่วัตถุทางเพศ ไม่มีความเท่าเทียมผู้ชาย อย่างผมนี่

เข้าหาแฟนไม่จ�าเป็นต้องคุกเข่าเข้าหา ให้เกียรติกัน ผมมองว่าเป็นประชาธิปไตย

แล้ว”

 เห็นคล้ายกันกับ ปรัชญา โดยย�้าว่า ความรักคือความผูกพัน ซึ่งเริ่มจาก

การผกูพันทางใจ ไม่ใช่ผกูพันทางความคดิ ผกูพันทางร่างกาย เรารักส่ิงแวดล้อมได้ 

เรารักทะเล รักสัตว์ รักเพื่อนมนุษย์ รักเพื่อน รักสังคมด้วยการเริ่มจากการผูกพัน

ทางใจ  มนุษย์ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวล�าพังได้ และโหยหาใครอีกคนมาเติมเต็ม

กลบฝังความโดดเดี่ยวด้วยความผูกพัน

 “หากผมไม่สับสนมาก ผมเข้าใจไม่ผิด คนต้องอยู่กันเป็นสังคม ต่างคน

ต่างอยู่ไม่ได้ ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน มีกรอบกฎก�าหนด ศีลธรรม ก�าหนดและ

ผ่านการยอมรับร่วมกัน ไม่ว่าศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม หรือคนไม่มีศาสนา ก็

เชื่อว่าต้องมีศีลธรรมบางอย่างมาก�าหนด”

 “ธรรมชาติของมนุษย์สนใจเพศตรงข้าม มีภาพอุดมคติในเพศตรงข้ามที่

สามารถดงึดดูเสน่ห์ ดงึดดูให้มคีวามผกูพันทางใจ ก่อนจะไปสู่การผกูพันทางความ

คิด และการกระท�า การอยู่ร่วมกันต้องให้คุณค่า ประชาธิปไตยคือการก�าหนดสิ่ง

ต่างๆด้วยกัน เท่ากัน ด้วยการให้คุณค่าต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เท่ากัน”

 ซัยด์ ให้นยิามประชาธปิไตยเช่ือมกับความรักว่าคอืการให้ เมือ่รู้จกัการการ

ก็รู้จักการรัก ขณะที่ประชาธิปไตยคือสิทธิและความเท่าเทียมกัน แม้มีวัฒนธรรม

และศีลธรรมทีแ่ตกต่างกันก็ต้องเคารพกัน ยอมรับความเหน็ของคนอืน่ ไม่ว่าความ

คดิเช่ือของเส้ือเหลอืง เส้ือแดง หรือความเช่ือของต่างศาสนกิ จะไม่มคีวามขัดแย้ง

กันหากรู้จักการให้  กรณีเดียวกับการออกนโยบายต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

หากรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎต่างๆ ขัดแย้งกับศีลธรรมความเชื่อของ

คน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ยอมรับความแตกต่างของท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างความแตกแยก

 ซูการไน พยายามอธิบายเช่ือมโยงความรักกับประชาธิปไตยอีกคร้ังว่า 

ความรักคือความจริงใจต่อกัน ไม่ใช่แค่การให้อย่างเดียว ประชาธิปไตยก็เช่นกัน
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ไม่ใช่แค่การที่ผู้ใหญ่ซ่ึงอยู่เหนือกว่าให้

ลงมาอย่างเดียว บังคับให้คนข้างล้าง

ต้องรับอย่างเดียวโดยไม่มีความจริงใจ 

ทั้งที่ควรมีความจริงใจด้วย

 อนวัช มองว่า ทั้งนิยามของ

ประชาธิปไตย และความรักสามารถ

ให้ค�าจ�ากัดความได้หลายนิยาม แล้ว

แต่ใครเป็นผู ้ก�าหนด จาที่ตนศึกษา

ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย การก่อ

เกิดเร่ิมจากแรกมีผู้เป็นใหญ่คือชนช้ัน

น�า ต่อมามีพัฒนาการให้ขุนนางเข้ามา

ต่อรองอ�านาจ ต่อมาก็ประชาชนเข้ามา

ต่อรองอ�านาจ เมื่อมีการต่อรองอ�านาจ

ย่อมมีความขัดแย้งเป็นธรรมดา มีการ

ต่อสู้ อย่างเมื่อก่อนลักษณะในสังคม

ไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

กษัตริย์มีอ�านาจ คร้ันเมื่อมีการปฏิวัติ

เมื่อปี 2475 โดยคณะราษฎร ซ่ึงไม่มี

การนองเลือด แต่ขณะเดียวกันก็มี

ขบวนการโตกลบัของเครือข่ายชนช้ันน�า 

และค่อยวิวัฒนาการมาสู่การลุกข้ึนต่อ

รองอ�านาจโดยชนช้ันกลางในเหตกุารณ์ 

14 ตุลาคม 2516

 “สงัคมภาคใต้ เป็นชนช้ันกลาง

นิยมพรรคประชาธิปัตย์ ขณะเดียวกัน

สังคมเหนือ อีสาน ซ่ึงส่วนใหญ่คือ

คนเสื้อแดงเป็นชนช้ันกลางใหม่ ที่ได้

ประโยชน์จากนโยบายของพันต�ารวจโท

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผม

ไม่ได้บอกว่าทักษณิเป็นคนดี แต่ทักษณิ

คือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วในการเข้าถึง

ทรัพยากรของชนช้ันกลางใหม่ หาก

ประเทศไทยมีตัวเลือกนักการเมืองที่ดี

กว่านีค้นเส้ือแดงก็คงจะไม่เลอืกทกัษิณ 

ประชาธิปไตยมันไม่ได้โรแมนติคแบบ

เอื้ออาทร” นายอนวัช พยายามขยับ

ประเด็นความรักกับประชาธิปไตยมา

เช่ือมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้ง

ทางเมืองไทยในปัจจุบัน

	 (ตามต่อตอน	 2	 ฉบับหน้า	

หรือ	 http://www.pataniforum.com/

single.php?id=494)
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 ค�่าคืนนี้ท้องฟ้ายังคงประกายด้วยแสงดาวระยิบระยับรายล้อมจันทร์เส้ียว 

บรรยากาศยังคงมีลมเบาๆพัดผ่านเป็นระยะๆ บนดาดฟ้าตึกกิจกรรมนักศึกษา 

มอ.ปัตตาน ีเสียงจอแจเป็นจดุๆไม่ว่าจะมาจากใต้ตกึ ห้องชมรม ทีเ่ป็นเร่ืองปกตยิงัคง

มใีห้เห็นเกือบทกุค�า่คนื บางกลุม่รวมตวัเพ่ือตวิหนงัสือ ทบทวนต�าราเรียน บางกลุม่ก็

ท�ารายงาน บ้างท�าโครงงานกิจกรรมทีใ่กล้จะถึงวันนดัหมายของเอก คณะ หรือชมรม 

พ่ีดแูลน้องเป็นพักๆ ประธานกลุม่กิจกรรมน�าการประชุมด้วยท่วงท�านองของการเป็น

ผู้น�า เพื่อนๆสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยน ช่วงเวลาชีวิตของนักศึกษาชั่งระรื่นอะไรเช่นนี้

 ขณะเดียวกันค�่าคนืนี้ท่ามกลางหมู่ดาวที่แลเหน็ก้อนเมฆบดบัง ยังคงมกีลุ่ม

นกัศกึษาปัญญาชนไม่มากกลุม่ ไม่มากคน ก�าลงัทบทวนถึงตวัตนนกัศกึษา สังคมและ

ความขัดแย้ง พวกเขาก�าลงับอกเล่าเร่ืองราว สถานการณ์ ชะตากรรมของเพ่ือนพ้อง

นกัศึกษาภมูภิาคต่างๆทีก่�าลงัขับเคลือ่นกิจกรรม แสดงความคดิเหน็สาธารณะสะท้อน

การเมอืงอนัปรากฏให้เหน็บนหน้าส่ือทกุว่ีวัน คนืนีพ้วกเขา กลุม่นกักิจกรรมนกัศกึษา

ก�าลังถกเถียง เรียนรู้กับปรากฏการณ์เหล่านั้น

 บทสนทนาเร่ิมด้วยดงัน้ี “ขอบคุณเพือ่นนกัศกึษาทีม่าคยุกันในค�า่คนืนี ้แต่ก็มี

บางคนทีม่าไม่ได้ เพราะมภีารกิจส�าคญั ทีผ่่านมาเพ่ือนๆนกัศกึษาท�ากิจกรรมมากมาย 

แต่ก็ต่างคนต่างท�า ทั้งนี้เพราะเราไม่เคยคุยกัน ประสานกัน แม้นค�่าคืนนี้ เราจะมา

นั่งคุยกันไม่กี่คน แต่คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดจุดต่อๆไป และหวังว่าเรา

จะพยายามที่จะแลกเปลี่ยนและขบคิดกัน” เป็นถ้อยค�าพูดของ ซูการไนท์ เกริ่นก่อน

จะชวนเพ่ือนๆนักศึกษาคนอื่นๆแลกเปลี่ยนต่อว่า “เราเคยเห็นเพ่ือนๆคุยกันเร่ือง

ขบวนการนักศึกษา ขบวนการประชาชนที่ขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยในสังคมไทย 

แต่วันนีเ้ราก็ลองกลบัมาดวู่าเพือ่นนกัศึกษาในมหาลยัของเราท�าอะไร ท�ากิจกรรมแบบ

ไหน”

 ซุบกี เด็กมุสลิมมลายู หนึ่งในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา แลกเปลี่ยน

บนสนทนา : 

ปญ (หา) ญาชนนักศึกษาในรั้วปาตานี

โดย ปรัชญา โต๊ะอิแต กองบรรณาธิการปาตานี ฟอรั่ม
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ว่า นักศึกษาทุกวันนี้ท�ากิจกรรมตาม

แผนงานประจ�าปีที่องค์กรได้วางไว้ซ่ึง

การก�ากับดูแลโดยสโมสรนักศึกษาและ

กองกิจกรรมของมหาวิทยาลยัประเมนิว่า

สโมสรนกัศกึษาไม่เคยมกีารเปลีย่นแปลง 

มีพัฒนาการ แม้นเราจะอยากเสนอให้มี

อะไรใหม่ๆ ซึ่งก็ได้แค่เสนอ แต่ไม่เคยมี

การไปขยับพัฒนา

 ขณะที่  อั ส รี  นักศึกษาอีก

คนที่โดดเด่นกิจกรรมการเมืองในร้ัว

มหาวิทยาลัย ชี้ว่าที่ผ่านมา นักกิจกรรม

นักศึกษา มอ.ปัตตานีค่อนข้างจะโดด

เด่นกิจกรรมทางการเมืองและสังคม 

แต่แค่เร่ืองการเมืองในมหาวิทยยาลัย

ก็ล้าหลังไปแล้ว ไปทันเหมือนเพ่ือนนัก

กิจกรรมในมหาลัยอื่นๆ แม้นเราจะบอก

ว่ามหาวิทยาลัยจะกดดันนักศึกษา แต่

แท้ที่จริง เรากดดันตัวเราเองหรือไม่ 

เราตีกรอบตัวเองไปหรือไม่ ขนาดเพียง

แค่ชวนนักกิจกรรมมาท�าเร่ืองการเมือง 

สังคมของมหาวิทยาลัย ก็กลัวที่จะแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่าง แม้น

มหาวิทยาลัยจะไม่โอเคกับกิจกรรมแบบ

เรา แต่เราต้องถามตัวเองว่า เพราะ

เราอ่อนแอเองไปหรือไม่ เพราะหลาย

กิจกรรมที่ออกมาก็สามารถท�าได้แม้น

ต้องต่อรองเยอะหน่อย แต่ก็ใช่ว่าจะท�า

ไม่ได้เลย

 นักกิจกรรมผู ้หญิงที่ พ่ึงเข ้า

สู่วงการนักกิจกรรมนักศึกษา เด๊ะฟา 

สะท้อนว่าปัญหาการท�ากิจกรรม เป็น

ปัญหาทัว่ๆ ไป เห็นด้วยว่ากิจกรรมนอกก

การก�ากับของมหาวิทยาลัย แม้นอาจจะ

คิดว่ากองกิจไม่สามารถควบคุมอะไรได้

มาก อาจจะควบคุมด้วยงบประมาณ แต่

ท�าไมจึงมีคนท�ากิจกรรมสังคม การเมือง

น้อย หรืออาจต้องยอมรับว่าอาจารย์

มหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้หนุนนักศึกษา

มากนักเหมือนคณาจารย์สมัยเก่าก่อน 

ท�าให้นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ที่เคยโดด
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เด่นในการท�ากิจกรรมสาธารณะ แต่ก็ค่อยๆหายไป

 มีหลายเหตุการณ์ที่ท�าให้นักศึกษากลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้สะท้อนแลกเปลี่ยนมอง

เหน็ความเปลีย่นไปของนกักิจกรรมทีม่บีรรยากาศห่างไกลจากอดตี ซ่ึงเมือ่วงสนทนา

ของค�่าคืนมืดมิดที่ดาวหลายดวงยังคงแจ่มจรัสแต่ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ถูกบดบัง

ด้วยก้อนเมฆ พวกเขายังคงนั่งวิเคราะห์กันต่อเนื่อง ซ่ึงพบว่าสาเหตุที่บรรยากาศ

นักกิจกรรมเปลี่ยนไปเป็นเพราะ นักกิจกรรมขาดตัวเช่ือมแต่ละองค์กร ขนาดการ

เคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการท�างานขององค์กรนักศึกษา ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงที่ผ่านมายังท�าไม่ได้ จะนับประสาอะไรกับกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ทาง

สังคมของสังคมไทย

 พวกเขาเห็นว่า แม้นจะมีบางกลุ่ม บางคน จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง

สังคม แต่ก็ไม่เหน็การท�าเป็นกระบวนการต่อเนือ่ง ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าเราขาดความรู้

เก่ียวกับขบวนการนักศกึษา นกักิจกรรมรุ่นใหม่ไม่ค่อยคยุถอดบทเรียนร่วมกัน จดัการ

ศกึษาร่วมกัน ท�าให้เกิดการคาดการณ์ไปว่า กลุม่กิจกรรมนกัศึกษาเช่ือมกันไม่ได้ มอง

หลักการท�างานร่วมกันไม่ได้

 วงสนทนาคยุกันอกีว่า ก่อนหน้านีเ้คยมกีลุม่กิจกรรมอสิระท�ากิจกรรมเพ่ือตัง้

ค�าถามต่อเพ่ือนนกัศกึษา ต่อกิจกรรมกระแสของมหาวิทยาลยั เคยตืน่ตวัโดยนกัศึกษา

ปี 1 แต่ระยะหลังๆก็หายไป หรืออาจเป็นเพราะได้รับการอธิบาย ถูกข่มโดยกระแส

ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องจนท�าให้ค�าถามต่างๆค่อยๆหายไป

 “นักศึกษาเหล่านั้นเคยท�ากิจกรรมตั้งค�าถามกับกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้สิ่งที่

เขาเจอคอื การเรียนรู้ความคิดเห็นทีแ่ตกต่าง เรียนรู้กับการคดินอกกรอบ นอกกระแส 

แต่ก็ไม่มพีลงัพอทีจ่ะสร้างค�าถามต่อ พวกเขายอมจ�านนโดยเหตผุลของกระแสในร้ัว

มหาวิทยาลัย”

 ความเชื่อเรื่อง กิจกรรม ซึ่งหมายถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองและ

สังคมนั้น มีวลีติดปากกันว่า กิจกรรมไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน มีผลต่อนักศึกรุ่นใหม่ๆ ขณะ

เดยีวกันรุ่นพ่ีก่อนหน้านีก็้ไม่ได้ถ่ายทอดความคดิต่อกับน้องๆเร่ืองคณุค่าใหม่ในการท�า

กิจกรรมแบบใหม่ เพื่อสร้างกระแส สร้างประเด็นให้เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย

 “ท�าไมน้องรุ่นต่อๆมาถึงอยากจะท�ากิจกรรมในกระแส อาจเป็นเพราะพ่ีๆ 
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ไม่ได้สร้างคุณค่ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

กิจกรรมทางการเมืองมหาวิทยาลัย เป็น

ไปได้หรือไม่ที่ เราสามารถหาจุดร ่วม

กันระหว่างนักศึกษา สร้างประเด็น

การท�ากิจกรรมแบบใหม่ มีพ้ืนที่กลาง

มากมายของกลุ่มกิจกรรม เราอาจมอง

ข้ามองค์การนักศึกษาไปเลย แต่แท้ทีจ่ริง

เรามอีงค์การนกัศกึษาเป็นพ้ืนทีก่ลาง แต่

เนื่องจากองค์การในฐานะพ้ืนท่ีกลางไม่

เห็นคณุค่าการท�ากิจกรรมสังคม กิจกรรม

การเมืองในมหาวิทยาลัย”

 “ดงัน้ันเราอาจจะต้องสร้างพ้ืนที่

กลางด้วยตัวเราเอง พื้นที่กลางของกลุ่ม

องค์กรที่เห็นคุณค่ากิจกรรมแบบใหม่ 

และเรามาคิดการเคลื่อนไหวหลายๆ รูป

แบบ เราเคลื่อนไหวโดยโลกโซเชียล แต่

ในโลกความจริงเราแทบไม่ได้ท�าอะไรกัน

เลย การเปล่ียนแปลงก็เกิดข้ึนเพียงแค่

เสรีในการบ่น เราต้องคิดวิธกีารใหม่ หรือ

เอาวิธีการเก่าๆ มาท�าร่วมๆกัน”

 อย่างไรก็ตาม วงสนทนา พบว่า 

ชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ เป็นปัญหา

ที่ท�าให้นักศึกษาไม่คิดอยากท�ากิจกรรม

นอกเหนือกรอบของมหา วิทยาลัย 

สถานการณ์ปัจจุบันก็เลยมีแต่กิจกรรม

ในกระแส ท�าให้เราเจบ็ใจมาก ทีน่กัศกึษา

ไม่ท�ากิจกรรมอะไรทีต่อบโจทย์ความเป็น

นักศึกษามากกว่านี้

 “เราท�ากิจกรรมแบบพวกเรา

ก็คือพวกเรา พวกท่านก็คือพวกท่าน 

แล้วบานปลายจนกลายเป็นเร่ืองความ

แตกแยกของกลุม่นกักิจกรรมด้วยกันเอง

ท�าให้ขณะนีเ้พ่ือนนกัศึกษาภมูภิาคต่างๆที่

ตืน่ตวัเร่ืองการเมอืงหลายกลุม่ แต่ปัญหา

คือจะต่อประสานกับเพ่ือนนักศึกษา

ปาตานีล�าบาก ไม่เห็นช่องทางการต่อ

ประสาน เพราะเราเองยังไม่คิดจะต่อ

ประสานกันเองเลย”

 มีบางคนสะท้อนว่า ก็เคยมีการ

ต่อประสานระดับบุคคล แต่ท�าไมระดับ

องค์กรปัจเจกไม่ยอมต่อประสานกันเอง

ไปก่อนโดยไม่ต้องรอองค์กรนักศึกษาใน

ร้ัวมหาวิทยาลัยเช่ือมภายในกันให้เสร็จ 

แล้วค่อยไปต่อกับเพ่ือนที่อื่นๆ และ

เอาเข้าจริงๆแล้ว เราไม่รู ้มาก่อนว่า

บางคร้ังเพ่ือนทีอื่นๆ รู ้เ ร่ืองบ้านเรา

มากกว่านักศึกษาตามกระแสในพ้ืนที่

ด้วยซ�้า ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าอายมาก ดังนั้น

เราไม่จ�าเป็นคาดหวังต่อการเป็นขบวน

นักศึกษาเหมือนเดือนตุลาฯ แต่เราต้อง

เป็นนกัศึกษาทีเ่คลือ่นไหวทีส่อดรับกับยคุ

สมัยใหม่

 ตอนท้ายของวงสนทนา เร่ิมเหน็

อะไรบางอย่าง ที่เป็นข้อเสนอ พวกเขา



สะท้อนกันว่า เราต้องสร้างให้มโีอกาสทีเ่พือ่นนกัศกึษาคนอืน่ๆ จะเร่ิมขยบัเป็น

แกนนอนร่วมกัน เพื่อตระหนักเรื่องสังคม เรื่องการเมือง เราอาจจะเริ่มจาก

ร่วมหนนุเสริมประเดน็ของกันและกัน หรือหาประเดน็ทีก่ระทบต่อนกัศกึษาส่วน

ใหญ่ ทีม่คีวามสนใจจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ เราต้องค้นหาประเดน็เช่นนีร่้วมกัน 

หรืออาจเร่ิมต้นด้วยประเด็นที่ใกล้ตัวเพ่ือนๆนักศึกษาคนอื่นๆ แล้วขยายเป็น

ค่านิยมร่วมกัน แล้วท�ากันอย่างต่อเน่ือง มองเห็นการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงด้วย

แนวทางเช่นน้ี จะท�าให้คุณค่าของกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการเมืองมหา

ลัย ก็จะเกิดขึ้น

 ดวงดาวแห่งศรัทธาอาจมมีากนกั และอาจเลอืนลบัไปบ้างในบางคร้ัง

บางครา แต่ค�า่คนืนีเ้ร่ิมมแีสงระยบิระยบัทีท่ะลคุวามมดืมดิของกระแส และนี่

คือเรื่องราวที่สะท้อนบรรยากาศกิจกรรมกรรมของ 

ปญญาชน ที่กําลังประกายแสงขยับขยายใหเต็มทองฟา ไดสักวันหนึ่ง…
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