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ที่ทางสันติภาพปาตานี บทพิสูจน์ของกองทัพไทย



 เข้าสู่ปี่ที่ 2 นับตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่รัฐบาล

ไทยได้ประกาศจะยุติความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของไทยโดยการเจรจากับผู้น�ากลุ่มเห็นต่างจากรัฐ และเป็น

จุดเริ่มต้นของการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการมีอยู่ของ

กลุ่มขบวนการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของไทย

   กระนัน้กต็ามเหตกุารณ์ความรนุแรงกย็งัไม่มทีท่ีาว่า

จะลดลง วิกฤตการเมืองที่กรุงเทพฯส่งผลท�าให้กระบวนการ

สันติภาพในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้สะดุดชะงักงัน เกิด

การตั้งค�าถามหวาดหวั่นกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าจะส่งผล

ต่ออนาคตของประชาชนต่อไปอย่างไร ท่ามกลางความไม่

แน่นอนของการเมอืงท่ีเกดิขึน้ ปาตานฟีอรัม่ เห็นว่า สิง่ส�าคญั

อย่างยิง่ยวดในห้วงยามสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนกค็อื การกลับไป

รบัฟังและพจิารณาเสยีงของชมุชน คนเลก็คนน้อยในสงัคมที่

เสยีงมากแต่ดงัน้อย เข้ามามส่ีวนร่วมให้เกดิการส่ือสารออกไป

ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ไปจนถึง

ความหวังและอนาคต ถือเป็นเสียงที่ส�าคัญและควรค่าที่ต้อง

รับฟังอย่างยิ่ง

 เนื้อหาในฉบับ ได้น�าเสนอบทสะท้อนอีกมุมหนึ่งที่

จะเป็นการตรวจสอบและน�าเสนอนัยส�าคัญต่างๆ ที่จะน�า

ไปสู่กระบวนการเจรจาเพ่ือสร้างสันติภาพในรอบใหม่ภาย

ใต้รัฐบาลยุคปัจจุบันที่น�าโดย คสช.  โดยเนื้อหาพยายามขับ

เน้นไปที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของพี่น้องในพื้นที่

ปาตานี/ชายแดนใต้ เชื่อมโยงไปสู่เหตุการณ์และเหตุผล

บทบรรณาธิการ 
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ต่างๆ ที่สะท้อน ค�าถามที่ว่า การเจรจาตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงรอบใหม่ที่ก�าลังมีการ

พยายามท�าให้เกิดขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ดังกล่าวครอบคลุมทุกอณูของพื้นท่ีความขัดแย้งหรือยัง การจัดการความรู้และ

ความจริง เกี่ยวกับปัญหาปาตานี นับเป็นกระบวนการส�าคัญที่อาจจะต้องเพิ่มการ

มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่คนไทยทั่วประเทศท้ังประเด็นที่เกี่ยวกับ

ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การปกครองและเศรษฐกิจในปาตานี/ชายแดนใต้ 

กับรัฐไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนไทยต่อ

บรบิทของพืน้ที ่ทัง้นีเ้พือ่ไขข้อกระจ่างในประเด็นทีห่ลายฝ่ายเห็นว่ามคีวามอ่อนไหว 

หากขาดกระบวนการดงักล่าวไปค�าถามทีอ่าจจะยงัคงอยูใ่นสังคมต่อไปคอื.....ท�าไม

สันติภาพ จึงยังไม่เกิด สันติ ขึ้นจริงๆ เสียที 
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	 26	มกราคม	2558	คนในพ้ืนทีป่าตาน/ีชายแดนใต้ยงัมคีวามค้างคาใจ	เมือ่ศาล

จังหวัดนราธิวาส	อ่านค�าพิพากษา	ยกฟ้องอดีตทหารพราน	2	นายในคดียิงเด็ก	3	ศพ	

ตระกูลมะมันที่บ้านบลูกาแปเราะ	 อ.บาเจาะจ.นราธิวาส	 ท�าให้สังคมสาธารณะทั่วไปที่

ตดิตามสถานการณ์ในพ้ืนทีม่ปีฏกิิริยาแบบต้องอึง้และทึง่ในเวลาเดยีวกันอย่างพร้อมหน้า

กันโดยไม่ต้องนดัหมาย	เพราะคงไม่มใีครกล้าปฏเิสธได้ว่าหลงัจากทีอ่ดตีทหารพรานทัง้

สองคนดงักล่าวถูกทางต�ารวจตดิตามจบักุมได้และต่อมาก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผูก่้อ

เหตุจริงนั้น	ความเข้าใจตรงกันของทุกคนต่อฆาตรกรใจโหดเหี้ยมครั้งนี้ก็คืออดีตทหาร

พรานนั้นเอง

	 โดยเหตุผลที่ศาลยกฟ้องคือไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าบุคคลทั้งสองเป็นคน

ฆ่า	 มีเพียงค�ารับสารภาพของจ�าเลยเท่านั้นส่วนแม่ของเด็กทั้งสามคือ	 น.ส.พาดีละ	 ก็

ไม่สามารถจดจ�าใบหน้าของผู้ก่อเหตุได้

	 น่าสนใจว่าอะไรคือเหตุจูงใจท�าให้อดีตทหารพรานทั้งสองได้ตัดสินใจยอมรับ

สารภาพในช้ันสอบสวน	 แต่พอถึงกระบวนการช้ันศาลกลับปฏิเสธค�าให้การ	 เพราะถ้า

เปรียบเทียบกับหลายๆ	 กรณีของคดีความมั่นคงที่ได้รับการยกฟ้องในช้ันต้นหลังจาก

ยกฟ้อง 2 อดีตทหารพราน 

สะเทือนถึงการพูดคุยสันติสุข
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จ�าเลยถูกฝากขังเป็นเวลา	2	ปี	ขึ้นไปเป็น

อย่างน้อยนั้น	 ส่วนใหญ่จ�าเลยดังกล่าว

ให้เหตุผลว่าที่ได้ตอบปฏิเสธไปในช้ันศาล

ก็เพราะในช้ันสอบสวนน้ันตนได้ถูกซ้อม

ทรมานอย่างสาหัสเพ่ือบังคับให้ตนนั้นรับ

สารภาพตามข้อกล่าวหาหรืออดีตทหาร

พรานทัง้สองน้ันจะถูกบงัคบัให้รับสารภาพ

ด้วยหรือไม่	 ก็ไม่มีใครตอบได้นอกจากตัว

อดีตทหารพรานทั้งสองเองเท่านั้น

	 กรณีเช่นน้ีคงเป็นเร่ืองที่ตลก

ขบขันมากเลยทีเดียว	 หากว่าการยอมรับ

สารภาพของทหารพรานทั้งสองนั้นมาจาก

การถูกซ้อมทรมานจริง	แต่ถ้าไม่ได้ถูกซ้อม

ทรมานบังคับให้รับสารภาพ	 เหตุผลอะไร

เล่าที่ท�าให้ทหารพรานทั้งสองได้ตัดสิน

ใจยอมรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ลงมือ

กราดยิงบ้านนายเจ๊ะมุ		มะมัน	จนเป็นเหตุ

ให้ลูกชายสามพีน้่องของตระกูลมะมนัเสีย

ชีวิตและนายเจ๊ะมุกับภรรยาเองก็ได้รับ

บาดเจ็บ

	 หากจั บปฏิ ก ริยาของ สั งคม

สาธารณะในพ้ืนที่ต่อกรณีการพิพากษา

ยกฟ้องสองอดีตทหารพรานดังกล่าว

ค่อนข้างเป็นปฏิกริยาที่เงียบๆแบบปลงๆ

ประมาณว่า	 “นึกอยู ่แล ้วตัองเล ่นไม้

นี้”	 “พวกกันเองจะลงโทษไปขนาดไหน

กัน”	 บางกระแสถึงข้ันสรุปคาบเก่ียวกับ

กระบวนการพูดคุยสันตสุิขทีรั่ฐบาลปัจจบัุน

ปั้นไม้ปั้นมืออย่างมีความหวังว่าจะดับไฟ

ใต้ได้ว่า	“ถ้าเอาผดิลงโทษอดตีทหารพราน

ทัง้สองซ่ึงรับสารภาพอย่างสมคัรใจแล้วไม่

ได้	 ก็อย่าหวังว่านักรบหรือขบวนการปลด

ปล่อยเพ่ือปาตานีเอกราชตัวจริงจะยอม

พูดคยุ	เพราะขนาดคดทีีชั่ดเจนและจ�าเลย

ก็รับสารภาพอย่างสมัครใจ	 กระบวนการ

ยุติธรรมก็ยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรม

ได้	 นับประสาอะไรกับสถานะของนักรบที่

ต่อสู้ด้วยอาวุธกับรัฐไทยจะได้รับความเป็น

ธรรม	“หมายถึงว่าไม่มหีลกัประกันว่าจะไม่

ถูกหลอก

	 บวกกับการให้สัมภาษณ์นักข่าว

ล่าสุดของพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา	 ใน

ฐานะนา่ยกรัฐมนตรีว่า	 การพูดคุยกับขบ

วนการฯไม่ใช่การพูดคุยสันติภาพเพราะ

ไม่ใช่ภาวะสงคราม	 ทหารที่อยู ่ในพ้ืนที่

ไม่ได้มาสู้รบ	 แต่มารักษากฎหมายและ

ต้องเรียกขบวนการว่า	 “ผู้เห็นต่าง”	 อย่า

เรียกตามช่ือกลุ่มเพราะเป็นการให้เครดิต	

และได้ให้ความหมายกลุ่มผู ้เห็นต่างว่า

คือคนไทยท่ีท�าผิดกฎหมายไทยและได้

ก่ออาชญากรรม	 ส่วนทางด้านกลุ่มขบวน

การฯจะมีก่ีกลุ่มและจะท�ายังไงให้ทุกกลุ่ม

ได้มาพูดคุยในเป้าหมายส�าคัญสุดคือ	การ

ลดความรุนแรงนัน้เป็นหน้าทีข่องประเทศ

มาเลเซีย

	 ประกอบกับปรากฏการณ์การ
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ปราบปรามบุคคลที่มีหมายจับป.วิอาญาและหมายควบคุมตัวของกฎหมายพิเศษอย่าง

เข้มข้นและเด็ดขาดด้วยการจับตายเกือบทุกรายตลอดช่วงของการบริหารของรัฐบาล

ปัจจุบันนับจากการท�ารัฐประหาร	แสดงว่าการพูดคุยกับขบวนการฯ	ที่น�าโดยรัฐบาลรัฐ

ประหารหรือคสช.มคีวามชัดเจนในตวัของมนัเองว่าไม่ได้มเีป้าประสงค์ตัง้แต่ทีจ่ะพฒันา

ไปถึงข้ันเกิดสันตภิาพด้วยข้อตกลงผ่านโต๊ะการเจรจาตามมาตรฐานสากลหมอืนในกรณี

ความขัดแย้งอื่นๆในต่างประเทศ

	 อย่างไรก็ตามประเดน็ทีเ่ป็นเป้าประสงค์หลกัส�าคญัของการพูดคยุทีรั่ฐบาลชุด

ปัจจุบันเรียกว่า	 “พูดคุยสันติสุข”นั้นก็คือ	 การพยายามสร้างความแตกแยกกันภายใน

กลุม่ขบวนการกันเองโดยเฉพาะสายปฏรูิปกับสายปฏวัิตแิละระหว่างกลุม่ขบวนการต่างๆ	

อกีทัง้เพ่ือสกัดก้ันการเตบิโตของมวลชนทัว่ไปสู่การเป็นมวลชนปฏวัิตโิดยผ่านการเช่ือม

ประสานกันระหว่างขบวนการฯกับประชาชนชาวปาตานภีายใต้บรรยากาศการสูร้บแบบ

กองโจรและความเป็นชนชาตเิดยีวกันทีม่สิีทธคิวามเป็นของบนดนิแดนตนเอง	และเมือ่

ชั้นความลับเชิงโครงสร้างองค์กรของขบวนการฯถูกเปิดเผยด้วยการเสียลับเพราะต้อง

ส่งคนมาเป็นตวัแทนการพูดคยุกับรัฐ	ก็จะถูกก�าจดัและท�าลายตามทฤษฎกีารรบทีว่่า	“ขุด

บ่อล่อปลา”	หรือไม่

	 เมือ่เป็นเช่นนีจ้ริงแน่นอนถ้าฝ่ายขบวนการฯ	ยงัมศีกัยภาพมากพอทีจ่ะตอบโต้

ด้วยกิจกรรมทางอาวุธอย่างเข้มข้น	เพ่ือเป็นการแสดงถึงความไม่พอใจทีรั่ฐไทยไม่จริงใจ

ที่จะเจรจาตามมาตรฐานสากล	ก็จะเกิดบรรยากาศของการใช้กิจกรรมทางอาวุธโดยขบ

วนการฯอย่างหนักหน่วงและอาจจะขยายพื้นที่ไปยังนอกพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็เป็นได้

	 ดูท่าว่าเส้นทางกระบวนการสันติสุขที่ทางรัฐบาล	 คสช.	 ได้ด�าเนินการมาเพ่ือ

หวังจะสามารถยตุคิวามรุนแรงนัน้	จะต้องเดมิพันด้วยสถานการณ์การสู้รบแบบกองโจร

ที่หนักหน่วงกว่ารัฐบาลที่แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 และเช่ือว่าตราบใดที่การเจรจาที่เป็นมาตรฐานสากลซ่ึงรัฐไทยให้การยอมรับ

สถานะของขบวนการฯว่าเป็นขบวนการอุดมการณ์ปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราชไม่ใช่

คนไทยที่คิดเห็นต่างและท�าผิดกฎหมายอาญาไทยควบคู่กับการให้ความเป็นธรรมกับ

ประชาชนพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการทางทหารของเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกิดขึ้น

	 พื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหรือปาตานีก็ยังต้องช่วยกันโหมกระแส

สันตภิาพและสันตสุิขอกียาวนาน	จนกว่าฝ่ายขบวนการจะถูกปราบปราบจนไม่มศีกัยภาพ
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พอที่จะต่อต้านอีกต่อไป	 หรือจนกว่าฝ่าย

รัฐไทยต้องเผชิญกับภาวะไร้เสถียรภาพ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง

	 การยกฟ้องอดีตทหารพราน	 2	

คน	กรณีคดีกราดยิงใส่บ้านนายเจ๊ะมุ	มะ

มัน	ครั้งนี้เป็นการรักษาอิสรภาพ

	 ของอดี ต เ จ ้ าหน ้ าที่ รั ฐห รือ

เป็นการรักษาหน้าตาของรัฐไทยต่อกลไก

สิทธิมนุษยชนสากลที่ก�าลังถูกตั้งค�าถาม

กับระดับสถานะของสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยก็ไม่มใีครตอบได้นอกจากภาค

รัฐเอง	

	 แต่ที่ต้องยอมรับความจริงก็คือ

ผลลพัธ์ของการยกฟ้องในคดนีี	้ย่อมส่งผล

สะุเทือนไปยังโต๊ะการพูดคุยสันติสุขอย่าง

แน่นอน...
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ลับ ลวง พราง” บันได 3 ขั้น 

ท้าทายสันติสุขชายแดนใต้

	 ช่วงปลายเดอืนมกราคมและต้นเดอืนกุมภาพันธ์ทีผ่่านมาเร่ิมได้เหน็การตอบโต้

ด้วยกิจกรรมทางอาวุธจากฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปาตานเีป็นเอกราชบ้างแล้ว	แต่ก็ยงั

ไม่มรีะเบดิทีห่นกัๆ	แบบรวดเดยีวหลายๆ	พ้ืนทีเ่หมอืนกับทีห่ลายๆกูรูปัญหาชายแดนใต้/

ปาตานี	วิเคราะห์กัน	มีเพียงการลอบยิงเจ้าหน้าที่กับการลอบเผากล้องวงจรปิดกับเผา

เสาไฟฟ้าและระเบิดเพียงบางจุดควบคู่กับเหตุการณ์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีหมายจับ	ป.วิ

อาญาเป็นหลกัน้ันถูกปราบปรามชนิดพิฆาตศัตรูอย่างเข้มข้นและเดด็ขาดตามๆ	กันหลาย

เหตุการณ์

	 เห็นได้ชัดเจนว่าในห้วงเวลานับจากหลังน�้าท่วมลดนั้น	ปฏิบัติการกิจกรรมทาง

อาวุธจากฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราชท�าท่าจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	

ท�าให้บางคนก็รู้สึกดีใจที่บรรยากาศของค�าว่าสันติสุขก�าลังจะเกิดข้ึนแล้ว	 แต่ส�าหรับ

บางคนก็คดิมากจนไม่กล้าแสดงอาการดใีจออกมาเพราะโดยประสบการณ์ทางตรงของ

ตัวเองจากการเกาะติดสถานการณ์การใช้กจิกรรมทางอาวุธตอบโต้กนัไปมาของทั้งสอง

ฝ่ายทัง้ภาครัฐและทางขบวนการปลดปล่อยปาตานเีป็นเอกราชนัน้ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่	

เป็นเร่ืองปกตทิีม่ช่ีวงสถิตขิองเหตกุารณ์ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและลดลงเหมอืนเส้นกราฟ
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	 ด้วยความที่สถิติการลดลงของ

เหตุการณ์ความรุนแรงระลอกนี้เกิดข้ึน

ท่ามกลางกระแสสูงของการรณรงค์และ

ด�าเนนิการกระบวนการพูดคุยเพ่ือสนัตสุิข

โดยภาครัฐ	 จึงไม่แปลกว่าได้มีหลายภาค

ส่วนที่มีความรู้สึกดีใจกับการลดลงของ

ความรุนแรงที่มาจากฝ่ายขบวนการปลด

ปล่อยปาตานเีป็นเอกราช	เหมอืนประมาณ

ว่าทางขบวนการฯ	 ได้ตกลงจะลดเหตุ

รุนแรงกับทางภาครัฐเรียบร้อยไปแล้ว	บาง

คนถึงขั้นมองโลกในแง่ดีว่าทางฝ่ายขบวน

การฯ	อาจจะตัดสินใจหยุดยิงไปแล้วอย่าง

เงียบๆ	และลับๆ

	 แต่กระนั้นหลายมุมมองที่มา

จากบุคลากรด้านฝ่ายความมั่นคงของรัฐ

ก็วิเคราะห์ว่า	 ที่เหตุการณ์ความรุนแรงดู

เหมือนลดลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในห้วง	 2	 เดือนที่ผ่านมานั้น	 ไม่ใช่เพราะ

มีนัยว่าทางขบวนการฯก�าลังอ่อนแอหรือ

ได้ตัดสินใจตกลงหยุดยิงไปแล้วในทางลับ	

แต่อาจจะมาจากการพยายามหาจังหวะ

การก่อเหตหุนกัๆและใหญ่ๆและสมเหตสุม

ผลกับการพยายามส่ือสารข้อความทางการ

เมืองไปสู่สาธารณะยังไม่ลงตัวก็เป็นได	้

อย่างเช่นช่วงการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ

ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์	 ที่ผ่านมาเห็นได้ชัด

ว่าการกระหน�่าด้วยกิจกรรมทางอาวุธทั้ง

ลอบยิงและกดระเบิดนั้น	ค่อนข้างเข้มข้น

และหนกัหน่วงอย่างมนียัตรงๆ	ว่าเป็นการ

แสดงความไม่พอใจกับเง่ือนไขหรือรูป

แบบของกระบวนการพูดคุยที่ได้ด�าเนิน

การข้ึนมา	แต่ในยคุรัฐบาล	พล.อ.ประยทุธ์	

อาจจะยังไม่มีความชัดเจนของสิ่งที่เป็น

เงื่อนไขหรือรูปแบบของการพูดคุยที่ท�าให้

ฝ่ายขบวนการฯไม่พอใจก็เป็นได้

	 “สรุปคือถ้ามีความชัดเจนในส่ิง

ทีเ่ป็นเงือ่นไขหรือรูปแบบการพูดคยุทีฝ่่าย

ขบวนการไม่พอใจเมือ่ไหร่	เมือ่นัน้กิจกรรม

ทางอาวุธจากทางฝ่ายขบวนการฯก็จะมี

แนวโน้มค่อนข้างสูงทีจ่ะมกีารตอบโต้ออก

มาอย่างหนักหน่วงและเข้มข้นอีกครั้ง”

	 อย ่ างไร ก็ตามถ ้ายอมรับว ่ า

สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนตลอด

มาในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีคือสภาพ

ของสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างสอง

อดุมการณ์ทางการเมอืงซ่ึงมใีจกลางความ

ขัดแย้งอยู่ที่ปัญหาการล่าอาณานิคม	ก็จะ

เป็นเร่ืองปกติทั่วไป	 ที่จะมีช่วงกิจกรรม

ทางอาวุธทีห่นกัหน่วงบ้างและเบาบางบ้าง	

โดยเฉพาะสถานการณ์การสู้รบในลกัษณะ

การรบแบบกองโจรยิ่งแล้ว	 ก็ยิ่งเป็นเรื่อง

ปกติธรรมดาอย่างไม่ต้องสงสัย

	 ห าก ชุ ดก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ข อ ง

บุคลากรฝ่ายความมัน่คงของรัฐข้างต้นคอื

ความจริง	น่าสนใจว่าการพยายามให้มกีาร

พูดคยุกับขบวนการปลดปล่อยปาตานเีป็น

เอกราชภายใต้กรอบของค�าว่า	”สันติสุข”	

ซ่ึงในสายตาของรัฐนัน้ขบวนการฯคอื	“คน
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ไทยทีค่ดิเหน็ต่างและท�าผิดกฎหมาย”	แน่นอนว่าถ้าขบวนการฯโดยเฉพาะ	BRN	นัน้	ยงั

ยดึเง่ือนไข5ข้อเดมิทีม่นียัส�าคญัหมายถึงการเรียกร้องให้รัฐไทยยอมรับในสถานะทางการ

เมืองของขบวนการฯว่า	 “ไม่ใช่อาชญากรและไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นขบวนการต่อสู้

เพือ่การปลดปล่อยปาตานจีากนกัล่าอาณานคิมสยาม”	ก็จะส่งผลให้กระบวนการพูดคยุ

สันตสิขุซ่ึงก�าลังมสีญัญาณว่าจะมกีารเปิดตวัคณะหรือบคุคลทีเ่ป็นตวัแทนขบวนการฯใน

เร็วๆ	นี้	อาจจะไม่มีคนที่มาจากBRNซึ่งได้รับฉันทานุมัติอย่างชอบธรรมจากสภาองค์กร

น�า	(DPP-Dewan	Pimpinan	Party)	ก็เป็นได้

	 ทว่าในจุดยืนของฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราช	พวกเขาคือคน

ปาตานีที่ต่อสู้กับนักล่าอาณานิคมสยามซึ่งมีแรงผลักจากประวัติศาสตร์	 แต่เมื่อรัฐบาล

ไทยตัดสินใจเปลี่ยนค�าว่า	“สันติภาพ”	ที่เคยใช้มาในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์	มาใช้ค�า

ว่า	 “สันติสุข”	 แทนในยุคของรัฐบาลปัจจุบัน	 ท�าให้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคน

ไทยด้วยกันภายในประเทศ	 ย่อมถือเป็นการเข้าใจความขัดแย้งที่ผิดไปจากความเป็น

จริงหรือพยายามจะไม่เข้าใจความเป็นจริงหรือไม่

	 “ท่าทีและจุดยืนของรัฐบาลปัจจุบันในมุมของ	BRN	นั้น	 ได้ส่งผลเสียต่อโต๊ะ

การพูดคุยมากกว่าผลดีแน่นอนและยากที่จะยกระดับการพูดคุยสู่การเจรจาสันติภาพ

เพราะฝ่ายขบวนการฯรู้สึกว่าก�าลังถูกลดระดับสถานะทางการเมือง”
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	 โดยความหมายของค�าว่าสันตสิขุ

แล้ว	 “อีกฝ่ายไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐ	 เพียง

แค่เห็นแย้งพูดคุยกันได้”	ในขณะที่ขบวน

การฯไม่ได้คิดเช่นน้ันเพราะหากเป็นเช่น

นั้นก็คงไม่ต้องมารบกันและไม่ต้องจัดตั้ง

เป็นขบวนการติดอาวุธ	 ที่ส�าคัญพวกเขา

คือตัวละครที่เป็นตัวแปรส�าคัญที่สุดที่จะ

สามารถมข้ีอตกลงสันตภิาพผ่านการเจรจา

สันติภาพที่มีผู้ไกล่เกล่ียซ่ึงเป็นที่ยอมรับ

ของทั้งสองฝ่ายท�าหน้าที่เป็นคนกลาง

	 หากวิเคราะห ์จากจุดยืนของ	

BRN	 โดยผ่านการแสดงจุดยืนของฮาซัน	

ตอยิบ	ครัง้ล่าสดุที่ได้อ่านแถลงการณ์ทาง

ยูทูบเมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2556	แน่นอน

หากเงื่อนไข	5	ข้อไม่ได้รับการปฏิบัติจาก

ภาครัฐก็จะไม่มีการพูดคุยจาก	BRN	และ

เมื่อเทียบกับจุดยืนของผู้น�ารัฐบาลยุค

ปัจจุบันต่อการพูดคุยกับขบวนการปลด

ปล่อยปาตานีเป็นเอกราช

	 “จะเป็นไปไม่ได้เลยที่BRNจะ

ยอมพูดคุยโดยสมัครใจ	 หากมาเลเซียไม่

บีบเหมือน	กอ.รมน.	ภาค	4	บีบผู้ที่มีหมาย

จับ	ป.วิอาญา	เชื่อเลยว่า	BRN	จะไม่พูด

คุย”

	 สืบเนื่องจากการประมวลและ

สังเคราะห์บทเรียนของกระบวนการสร้าง

สันติภาพในพ้ืนที่ความขัดแย้งรุนแรงใน

ต่างประเทศและโดยเฉพาะบทเรียนจาก

ความล้มเหลวของความพยายามพูดคุย

เพ่ือสันติภาพในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่

ผ่านมา	 มีปัจจัยที่ส�าคัญอย่างเรียงล�าดับ

เหมอืนข้ันบนัไดส�าหรับการพูดคยุของคูขั่ด

แย้งหลักที่เป็นศัตรูกันในทางอุดมการณ์

ทางการเมืองซ่ึงสามารถยกระดับไปสู่ข้ัน

ตอนของการมีข้อยุติความขัดแย้งหรือข้อ

ตกลงสันติภาพโดยผ่านการเจรจานั้นมี	 3	

ขั้นบันไดด้วยกัน

 1. ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยได้

รับการยอมรับสถานะทางการเมือง

 2. ฝ่ายขบวนการปลดปล่อย

ตัดสินใจพูดคุยด้วยความสมคัรใจ ไม่ถูก

บังคับด้วยวิธีการใดๆ

 3. การมีส ่วนร ่วมของภาค

ประชาสังคมต่อกระบวนการพูดคุย

	 ทั้ง	3	ขั้นบันไดนี้ต้องเดินไปด้วย

กันและต้องเร่ิมด้วยข้ันบันไดที่ว่าด้วยการ

ยอมรับสถานะทางการเมอืงของขบวนการ

ปลดปล่อยในฐานะคูขั่ดแย้งหลกัของความ

เป็นรัฐเสมอ	 เพราะถ้าไม่เร่ิมด้วยการ

ยอมรับสถานะทางการเมืองก็จะส่งผลให้

บันไดขั้นที่	2	ซึ่งว่าด้วยความสมัครใจของ

ขบวนการฯนั้นไม่เกิดผล	 อีกท้ังบันไดข้ัน

ที3่ซ่ึงว่าด้วยการมส่ีวนร่วมของภาคประชา

สังคมต่อกระบวนการพดูคยุก็จะไม่เกิดผล

บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับสถานะซ่ึงภาค

ประชาสังคมนั้นไม่ใช่คู ่ขัดแย้งหลักที่มี
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จุดยืนเป็นศัตรูกันทางอุดมการณ์ทางการเมืองของทั้งขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็น

เอกราชและรัฐไทย	 แต่ถ้าเกิดผลก็เกิดบนพ้ืนฐานการมองรัฐหรือขบวนการฯเป็นศัตรู	

ข้ึนอยู่กับว่าภาคประชาสังคมจะเลอืกพูดคยุและไม่พดูคยุกับใครระหว่างรัฐกับขบวนการ

ปลดปล่อย

	 “เพราะการที่บันไดขึ้นที่	1	และ	2	ไม่เกิดผลนั้น	ท�าให้สถานะของภาคประชา

สังคมกลายเป็นคู่ขัดแย้งหลักโดยปริยาย”

	 ดงักรณทีีน่โยบายของรัฐบาลปัจจบัุนต่อการพูดคยุเพ่ือสนัตสุิข	ค่อนข้างชัดเจน

ว่าไม่สนใจบนัไดข้ันที1่และข้ันที	่2	แต่ทีรั่ฐบาลชุดปัจจบุนัให้ความสนใจและคาดหวังมาก

ที่สุดคือบันไดขั้นที่3ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

	 “การสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมต่อกระบวนการพูดคุยของคู่ขัด

แย้งหลักซ่ึงภาครัฐไม่ยอมรับสถานะทางการเมืองของขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็น

เอกราชเป็นสิง่ทีย้่อนแย้งกับความพยายามทีจ่ะให้ความขัดแย้งอย่างรุนแรงจบลงทีโ่ต๊ะ

เจรจาสนัตภิาพ	แต่ถ้ารัฐไม่ให้ความส�าคญักับสถานะทางการเมอืงของตวัละครหลกัของ

สถานการณ์การสู้รบแบบกองโจรซ่ึงในบริบทสถานการณ์ชายแดนใต้ปัจจุบันก็คือBRN	

การพูดคุยที่เกิดข้ึนก็จะเป็นการพูดคุยเพ่ือสร้างสันติสุขแบบสมานฉันท์ระหว่างคนไทย

ด้วยกัน	ไม่ใช่เพื่อตอบโจทย์ความพยายามยุติการสู้รบด้วยการเจรจาของคู่ขัดแย้งหลัก

ที่มีสถานะของความเป็นศัตรูกันทางอุดมการณ์ทางการเมืองแต่อย่างใด”

	 ทัง้นี	้“กระบวนการสร้างสันตภิาพหรือการพูดคยุทีน่�าไปสู่การมข้ีอยตุคิวามขัด

แย้งหรือข้อตกลงสันตภิาพบนโต๊ะเจรจาน้ันจะต้องสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจเสียก่อน	และ

ต้องด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

	 “แต่ในทางปฏิบัติของรัฐบาลชุดนี้นั้น	 ไม่เพียงแต่ไม่สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ

เท่านัน้	หน�าซ�า้ยงัไม่เปิดพ้ืนทีส่�าหรับการได้มจีดุริเร่ิมของกระบวนสร้างสันตภิาพเพราะ

รัฐบาลปัจจุบันประกาศชัดเจนว่าจะสร้างสันติสุขไม่ใช่สร้างสันติภาพ”

	 น่าสนใจว่าหากถึงวันเปิดตัวคณะบุคคลที่มีหน้าที่ท�าการพูดคุยเพ่ือสันติสุขซ่ึง

เป็นตัวแทนของขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการนั้นจะยังคง

เป็นฮาซัน	 ตอยิบ	 หรือไม่ที่ได้รับฉันทานุมัติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยหรือถ้าไม่มี	 ฮาซัน	

ตอยิบ	 ก็ยิ่งน่าสนใจว่าจะมีบุคคลที่ได้รับฉันทานุมัติจากสภาองค์กรน�าของ	 BRN	 หรือ

ไม่?
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	 “เพราะถ้ามีและมาจากความ

สมัครใจแบบไม่ถูกบังคับก็แสดงว่ามีแนว

โน้มสูงว่าจะไม่มีการตอบโต้ด้วยกิจกรรม

ทางอาวุธอย่างหนกัหน่วงจาก	BRN	แต่ถ้า

ไม่มหีรือมแีบบถูกบงัคบัให้สมคัรใจก็แสดง

ว่าอาจมกีารตอบโต้ด้วยกิจกรรมทางอาวุธ

อย่างหนักหน่วง”

	 เพราะการที่รัฐไม่ยอมรับสถานะ

ทางการเมืองของขบวนการปลดปล่อย	

แต่กลบัสร้างกระแสสูงของการพูดคยุเพือ่

สันติสุขกับภาคประชาสังคมนั้น	มันคือนัย

ส�าคญัทีจ่ะตคีวามไปเป็นอืน่ไม่ได้	นอกเสีย

จากมันคือสัญญาณจากรัฐต่อขบวนการ

ปลดปล่อยปาตานเีป็นเอกราชอย่างเฉพาะ

เจาะจงว่า

 ถ้าไม่มาคุยเพ่ือสันติสุขก็จงรับ

สภาพจากการปราบปรามอย่างหนักและ

เด็ดขาด...
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ให้การศึกษาบีอาร์เอ็นเพื่อสันติสุขในภาคใต้

	 เมื่อการเจรจาสันติภาพก�าลังจะเร่ิมข้ึนอีกคร้ัง	 บรรดาผู้แบ่งแยกดินแดน

ต้องการความช่วยเหลือในการเสริมสร้างฝ่ายการเมือง

	 ทมีเจรจาสันตภิาพของไทยกับขบวนการแบ่งแยกดนิแดนมาลายกู�าลงัจะก่อรูป

ร่างขึ้นครั้งใหม่	เมื่อรัฐบาลใหม่ของไทยก�าลังจะตัดสินใจรอบสุดท้ายในการคัดเลือกคน

เข้าท�างานที่แสนท้าทายซึ่งรออยู่เบื้องหน้านี้

	 การคัดเลือกตวับุคคลน่าจะเสร็จส้ินภายในสิน้เดอืน	(กุมภาพันธ์)	นี	้ขณะนีก้�าลงั

อยู่ระหว่างการรวบรวมเจ้าหน้าที่ระดับกลางจากหลายหน่วยงาน	 อาทิเช่น	 จากส�านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ	ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	กระทรวง

ยุติธรรม	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน	 กองทัพ

ภาคที่	4	และกองทัพบก

	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้แต่งตั้งให้	 พลเอกอักษรา	 เกิดผล	 อดีต

เสนาธิการทหารบก	 เป็นหัวหน้าทีมเจรจาเมื่อหลายเดือนก่อน	 และประเทศไทยขอให้

มาเลเซียท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอ�านวยความสะดวกในการเจราจาต่อไป

	 ความจริงแล้วมกีารเจรจากันอย่างลบัๆ	(Secret	Track)	ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่าย

ความมัน่คงกับสมาชิกขบวนการแบ่งแยกดนิแดนบางคนบางกลุม่อยูด้่วยโดยทีท่างฝ่าย

มาเลเซียไม่ได้รับรู้	แต่ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนักว่า	การเจรจาลับนั้นจะมีส่วนสนับสนุนต่อ

การเจรจาอย่างเป็นทางการแค่ไหนอย่างไร

	 เป็นที่คาดกันว่าในการเจรจาลับนั้นจะมีประเด็นเร่ืองการปฏิบัติ	 (ทางทหาร)	

การบางอย่าง	เช่น	เรื่องกฎการปะทะ	ส่วนประเด็นทางการเมืองนั้นจะมีการพูดคุยกัน
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แต่เฉพาะในวงที่เป็นทางการ	 (Official	

Track)	เท่านั้น

	 แหล่งข่าวทั้งจากเจ้าหน้าที่ของ

ไทยและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ	 เห็นตรง

กันว่าการเจรจาลับและการเจรจาทางการ

นั้นควรจะมีส่วนหนุนส่งซ่ึงกันและกัน	 ไม่

เช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีการ

เจรจาคู่ขนานแบบนี้	 การเจรจาแบบเป็น

ทางการนัน้ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ	ส่วน

การเจรจาเก่ียวกับการปฏบัิตกิารทางทหาร

นั้นควรอยู่ในวงปิดลับ

	 ความจริงมีการเจรจาแบบปิดลับ

มาสองคร้ังแล้วระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโส

ของกองทัพภาคที่	 4	 กับผู้น�าของกลุ่ม

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน	 2	 กลุ่ม	 เมื่อ

เดือนธันวาคม	ที่ประเทศอินโดนีเซีย

	 แต่แหล่งข ่าวภายในกองทัพ

กล่าวว่า	 การพบปะกันทั้งสองคร้ังนั้นพล

เอกอักษราไม่ได้ให้ความเห็นชอบ	 อีก

ทั้งข้อตกลงในคร้ังนั้นก็ไม่ได้รับยอมรับ	

ประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ตลอด	 ติดต่อกับ

องค์กรแบ่งแยกดินแดนมาลายูเป็นเวลา

คร่ึงศตวรรษที่ผ่านมาโดยไม่ไว้วางใจกัน

และไม่เคยรักษาสัญญาอะไรได้เลย	 ไม่มี

ใครมั่นใจได้อีกเช่นกันว่าคราวนี้จะไม่

เหมือนเดิม

	 ยังไม่เป ็นที่ ชัดเจนอีกเช่นกัน

ว่าใครจะเป็นหัวหน้าคณะการเจรจาลับ	

แหล่งข่าวกล่าวว่า	 คณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ	 อาจจะมอบหมายงาน

นีใ้ห้กับพลเอกอกนษิฐ์	หมืน่สวัสดิ	์คนสนทิ

ของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์	มาท�าหน้าที่นี้

	 แรกทีเดียว	 พลเอก	 อกนิษฐ์ได้

รับการวางตัวให้เป็นหัวหน้าทีมเจรจา	 แต่

สุดท้ายก็เปลี่ยนออกไปเพราะทางรัฐบาล

ไม่ต้องการหักหาญกับมาเลเซียด้วยการ

ให้ต�าแหน่งส�าคัญนี้กับเขา	 เนื่องจากพล

เอกอกนษิฐ์นัน้เคยวิพากษ์วิจารณ์มาเลเซีย

อย่างโจ่งแจ้งว่าไม่มีความจริงใจในการท�า

แผนสันติภาพในภาคใต้ของไทย

	 เขาเคยว ่าประเทศไทยต ้อง

พยายามอย่างหนักในการช่วยยุติปัญหา

โจรจีนคอมมิวนิสต์ให้มาเลเซียและก็หวัง

ว่ามาเลเซียควรจะตอบแทนไทยบ้างใน
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คราวนี้

	 นักสังเกตการณ์เชื่อว่า	การน�าพลเอกอกนิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเจรจาใน

ฐานะที่ปรึกษาให้กับทีมเจรจาของรัฐบาลนั้นไม่เพียงแต่จะส่งสัญญาณที่ผิดให้กับทาง

มาเลเซียเท่านั้นหากแต่ยังจะเป็นการบดบังบทบาทของพลเอกอักษราอีกด้วย

	 เร่ืองทีน่่าห่วงประการหนึง่ก็คอืเร่ืองสายการบงัคบับญัชา	ยงัไม่ชัดเจนว่าตกลง

พลเอกอกนษิฐ์ต้องข้ึนตรงกับพลเอกอกัษราหรือพลเอกประยทุธ์นายกรัฐมนตรีหรือว่าจะ

เป็นอิสระในตัวเองพูดอะไรก็ได้ตามใจชอบ

	 พลเอก	 อกนิษฐ์	 เคยได้รับการวางตัวให้พูดคุยกับกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดิน

แดนมาโดยตลอดในช่วงทศวรรษ	 1980	 -	 1990	 แต่งานของเขาในขณะนั้นดูเหมือน

จะเป็นงานด้านข่าวกรองมากกว่าจะเป็นการเจรจาที่มีความหมายอะไรจริงๆจังๆเพื่อ

แสวงหาแนวทางสันติสุขในการอยู่ร่วมชาวมลายูปาตานี

	 ทกุวันนี	้บรรดานักรบแบ่งแยกดนิแดนส่วนใหญ่อยูภ่ายใต้การน�าของบอีาร์เอน็	

(Barisan	Revolusi	Nasional	-	BRN)	ซึ่งผู้น�าส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสที่ได้รับความเชื่อ

ถือในทางศาสนาค่อนข้างมาก

	 ผู้ปฏิบัติงานของบีอาร์เอ็นหลายรายกล่าวว่า	บรรดาผู้น�าอาวุโสเหล่านี้ไม่ค่อย

ได้ยุ่งเก่ียวกับการปฏิบัติการในพื้นที่	 แต่จะเข้ามาแทรกแซงบ้างในบางคร้ังถ้าเห็นว่าผู้

ปฏบิตังิานเหล่านัน้ออกนอกลูน่อกทางหรือละเมดิกฎเกณฑ์ทีว่างกันเอาไว้อย่างหลวมๆ

	 ตวัเช่ือมระหว่างบรรดาผูอ้าวุโสกับนักรบนัน้คอืฝ่ายการเมอืง	(Political	Wing)	

ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นคนระดบักลางซ่ึงก็มช่ืีอเสยีงในทางศาสนาอยูบ้่าง	พวกเขาหวัง

ว่าสักวันหนึ่งจะปรากฏตัวต่อสาธารณในนามของบีอาร์เอ็นได้

	 ผู้แทนของบีอาร์เอ็นหลายรายกล่าวว่าองค์กรของพวกเขาไม่ค่อยสนใจร่วม

กระบวนการสันติภาพนี้สักเท่าไหร่เพราะตอนนี้ต้องเร่งสร้างฝ่ายการเมืองนี้ให้เข้มแข็ง

พอที่จะเป็นตัวแทนของขบวนการได้เสียก่อน	 นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่เก่ียวเนื่องอีก

หลายอย่าง	เช่นเร่ืองภมูคิุม้กัน	(ทางกฎหมาย)	ของสมาชิกขบวนการ	ปัญหาการยอมรับ

ของฝ่ายการเมืองและตัวแทนคู่เจรจา	 พวกเขาบอกว่าอยากจะท�างานร่วมกับชุมชน

นานาชาติเพื่อจะพัฒนาและบรรลุเป้าหมายเหล่านี้มากกว่า

	 และถ้าหากว่ามโีอกาสจะได้ท�างานกับคนข้างนอกบ้างก็หวังว่าคนนอกทีว่่านัน้จะ

เป็นตวัแทนของภาครัฐมากกว่าจะเป็นพวกเอน็จโีอไม่ว่าในท้องถ่ินหรือระหว่างประเทศ

ก็ตาม
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	 ผู ้น�าบีอาร ์เอ็นได ้เ รียนรู ้จาก

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนหลายแห่ง

เช่นขบวนการปลดปล่อยอาเจะห์	 (Free	

Aceh	Movement-GAM)	ในอินโดนีเซีย	

และขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโรที่

ฟิลิปปินส์	 	 (Moro	 Islamic	 Liberation	

Front-MILF)	 แล้วก็ประทับใจในบทบาท

ของฝ่ายการเมืองของขบวนการเหล่านี้

	 นักสังเกตการณ์ที่คร�่าหวอดกับ

ปัญหาความขัดแย้งแบบนี้	 กล่าวว่า	 ฝ่าย

การเมอืง(Political	Wing)	นีเ้ป็นสิง่จ�าเป็น

เพ่ือใช้เป็นกันชนกับรัฐบาลในกรุงเทพฯ	

เพราะรัฐบาลเขาก็มคีวามจ�าเป็นทางเมอืง

ของเขาเหมอืนกันทีจ่ะประกาศว่าเขาก�าลัง

เจรจากับกลุม่การเมอืงไม่ใช่กับพวกนกัรบ	

ยิ่งไปกว่านั้นเป็นเร่ืองจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง

สองฝ่ายจะต้องปรับจนูคลืน่ให้ตรงกันเพ่ือ

จะติดต่อสื่อสารกันได้

	 แต ่ ก็ ไม ่ ใช ่ เ ร่ืองง ่ ายส� าห รับ

ทหารไทยที่จะเลิกคิดว่าตัวเองอยู่ในเกม

แบบผูช้นะกินรวบ	นายทหารระดบัสูงของ

ไทยไม่เคยแสดงเจตนาอะไรที่ชัดเจนเลย

ว่าจะมีข้อเสนอที่ดี	 นักสังเกตการณ์กล่าว

ว่า	 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง

ชาติต้องการให้จ�านวนความรุนแรงลดลง

เพ่ือจะบอกกับสาธารณชนทัว่ไปว่าพวกเขา

เดินมาถูกทางแล้วเท่านั้น

	 กล่าวอกีนยัหน่ึงการให้การศึกษา

กับบีอาร์เอ็นเพ่ือท�าให้พวกเขาสามารถ

รับมอืกับฝ่ายไทยได้อย่างเท่าเทยีมในเวลา

ทีต้่องเข้าสู่การเจรจาสนัตภิาพ	เป็นส่ิงทีไ่ม่

เคยมีอยู่ในความคิดของผู้น�าที่กรุงเทพฯ	

เลย

	 แหล่งข ่าวในบีอาร ์เอ็นกล่าว

ว่า	 พวกเขาก็ตระหนักเร่ืองนี้ดีว่าตลอด

ประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมากองทัพไม่ต้องการ

จะคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการเลย	 ทั้ง

พวกเขาก็รู้ด้วยว่ากองทัพไม่ได้มีส่วนร่วม

ในการสร้างกระบวนการสันติภาพสมัย

รัฐบาลยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ที่ประกาศกันใน

วันที	่28	กุมภาพันธ์	2556	ทีกั่วลาลมัเปอร์

	 ความคิดที่ว่าทหารจะต้องเป็น

พระเอกตลอดนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง	

บีอาร์เอ็นก็เข้าใจดีว ่าที่มาพูดกันเร่ือง

แผนสันติภาพในตอนนี้ก็เป็นแต่เพียงงาน

ประชาสัมพันธ์เพ่ือผู้ชมทั้งระดับท้องถ่ิน

และนานาชาติเท่านั้น

	 นักสังเกตการณ์นานาชาติที่

คร�่าวอดกับวงการนี้มานานก็เห็นท�านอง

เดียวกัน	 พวกเขาสนใจแต่ก็ยังคงสงสัย

ว่าตกลงแล้วประเทศไทยก�าลังจะเสนอ

อะไรให้กับบีอาร์เอ็นหรือคนมลายูในภาค

ใต้ของไทยกันแน่

	 พอมีสัญญาณในเชิงบวกอยู่บ้าง

ส�าหรับรัฐบาลในกรุงเทพฯคือตอนนี้ความ

รุนแรงลดลงประมาณ	 40	 เปอร์เซ็นต์
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เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว	 แต่บีอาร์เอ็นไม่เชื่อในการตีความข้อมูลนี้	 ทั้งยังว่าบรรดา

นกัรบของขบวนการประสบความส�าเร็จในการขยายพ้ืนทีป่ฏบิตักิารเข้าไปในอ�าเภอเบตง	

จังหวัดยะลา	และอ�าเภอสะเดา	ของจังหวัดสงขลา	และยังสามารถปฏิบัติการโจมตีเป้า

หมายส�าคัญๆได้อีกด้วย

	 ผูแ้ทนบอีาร์เอน็กล่าวว่า	ความสามารถทางทหารของบอีาร์เอน็นัน้นบัวันแต่จะ

เพิม่ข้ึน	แต่ทว่ามนัจะมากพอทีจ่ะท�าให้ทหารไทยคดิว่าสมควรจะเปลีย่นเกมมาเป็นแบบ

ชนะทั้งคู่แทนที่จะเป็นแบบกินรวบได้หรือไม่

	 แต่เกมใหญ่	(The	Great	Game)	ได้เร่ิมข้ึนแล้ว	เมือ่บรรดานกัเจรจาสันตภิาพ

นานาชาติมองหาหนทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งได้เร่ิมจับจองที่นั่งในวงเจรจากันบ้าง

แล้ว	บรรดาผูน้�าของกลุม่แบ่งแยกดินแดนหลายตอ่หลายกลุม่ยกเว้นบอีาร์เอ็นเริม่ถ่าย

รูป	ถ่ายวีดีโอออกงานตามที่สาธารณะเพื่อโชว์ตัวและสร้างภาพกันเป็นการใหญ่

	 แต่แหล่งข่าวในบีอาร์เอ็นบอกว่า	พวกเขายังอายกล้องกันอยู่	เพราะว่าถ้าเปิด

ตัวออกมาแล้วเกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย
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	 เป็นความช็อกของสังคมไทย

อย่างมากเลยทีเดียวที่อยู ่ๆก็ได้มีคลิป

วิดีโอเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวัน

ที่	 2	 มีนาคม	 2558	 ของบุคคลซึ่งปกปิด

ใบหน้าและคลุมตัวด้วยผ้าสีน�้าตาลอ่อน	

ดูผิวเผินแบบผ่านๆคล้ายจีวรของพระ

สงฆ์	 แนะน�าตัวแบบแอบอ้างว่าตนเป็น

ลูกหลานของท่านนบีมูฮ�าหมัด	 (ซ.ล.)	ชื่อ

ว่า	“กูซัยค์”	ท�าการประกาศเชิญชวนชาว

มสุลมิอลัฟาฏอนีท�าสงครามศาสนาอสิลาม

กับ	“กาเฟร”	ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนทีอ่ลัฟาฏอนเีพือ่

ขับไล่ออกนอกพ้ืนท่ี	โดยได้ยืน่เง่ือนไขสงบ

ศึก	2	กรณี	1	คือให้ออกนอกพื้นที่ภายใน

วันที	่30	เมษายน	2558	อกี	1	คอืถ้าไม่ออก

นอกพ้ืนที่ภายในเวลาดังกล่าวให้ท�าการ

จ่ายภาษีจ�านวนเงิน	1,250	บาท	ต่อเดือน

หรือ	15,000	บาท	ต่อปี	แก่	“มัสยิดและ

ตาดีกาทุกแห่ง”

	 ตอนแรกที่ผู ้ เ ขียนได้ดูคลิปนี้

ก็ รู ้ สึกว ่ าน ่ าจะเป ็นคลิปการระบาย

ความเครียดแบบธรรมดาๆ	 ทั่วไปที่คงจะ

ไม่มอีะไรทีเ่ป็นแก่นสาร	แต่เมือ่ได้ดอูกีคร้ัง

ในวันที	่2	นบัจากคลปิถูกเผยแพร่คร้ังแรก

นั้น	 ได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์ของเสมือน

ตัวแทนชุดความคิดของชาวมุสลิมและ

ชาวพุทธในโลกโซเชียลมีเดียแบบรุนแรง

กันมาก	 ต่างฝ่ายต่างก็ซัดกันไปซัดกันมา

ด้วยวาจาค�าพูดของอารมณ์ที่ไม่เป็นมิตร

อย่างชัดเจน	 คล้ายๆได้เกิดสมรภูมิรบ

ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธในโลกโซ

เชียลมีเดียไปแล้ว

	 ปรากฏการณ์แบบนี้ส�าหรับผู ้

เขียนและส�าหรับคนทั่วไปก็น่าจะมีความ

รู้สึกไม่ต่างมากนัก	 ว่ามันน่าจะไม่ใช่เป็น

ถอดรหัส-ช�าแหละ : ผู้ร้าย-พระเอก 

“สงครามคลิปป่วนสังคมไทย” 
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ถอดรหัส-ช�าแหละ : ผู้ร้าย-พระเอก 

“สงครามคลิปป่วนสังคมไทย” 

ปรากฏการณ์แบบ	“ไร้เดียงสา”	ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ	กับปรากฏการณ์อื่นๆ	หรือไม่มี

แรงขับอะไรเลยคงจะเป็นไปไม่ได้	เพราะถ้าสังเกตค�าพูดแต่ละค�านัน้ล้วนมนียัยะ	”หวัง

ผลทางจิตวิทยาการเมืองอย่างเฉพาะเจาะจง”	 โดยเฉพาะเมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2558	

หนึ่งวันหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็ได้มีคลิปวิดีโอของบุคคลปกปิดใบหน้าด้วย

ผ้าขาวม้าใช้ค�าพูดในภาษาไทยภาคอีสาน	ซึ่งมีเนื้อหาหักล้างกับคลิปวิดีโอที่อ้างเป็นลูก

หลานท่านนบมีฮู�าหมดั	(ซ.ล.)	ท�านองว่ากล่าวหาบคุคลดงักล่าว	“ไม่ใช่นกัรบเพ่ือศาสนา

อย่างแท้จริง	เป็นแค่ผู้ก่อการร้ายที่สมควรถูกท�าลาย	ฆ่าให้สิ้นซาก”	อีกทั้งยังเรียกร้อง

ให้ชาวพุทธและชาวมุสลิมร่วมมือกันต่อต้านขบวนการก่อการร้าย	ซึ่งในมิติของผลลัพธ์

ทางความรู้สึกจิตวิทยามวลชนแล้ว	ถือว่าการปรากฏตัวของคลิปผ้าขาวม้าส่งผล	“เป็น

ประโยชน์ต่อฝ่ายความมัน่คงไทยมากกว่า”	ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปาตานเีป็นเอกราช

แน่นอน	 และยิ่งตอกย�้าความอ่อนไหวแบบแหลมคมของคลิปอุกอาจแอบอ้างเป็นลูก

หลานท่านศาสดานบีมูฮ�าหมัด	 (ซ.ล.)	 ด้วยการสร้างบาดแผลเชือดหัวใจของคนสอง

ศาสนาระหว่างมสุลมิกับพุทธเกิดความรู้สึกร่วมว่าก�าลงัจะถูกกดดนัและถูกท�าร้ายอย่าง

โหดเหี้ยมทารุณเหมือนเหยื่อของ	ISIS	โดยปริยาย

	 เมื่อสถานะของคลิปดังกล่าวได้ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดทางจิตวิทยามวลชน

เชิงปลกุเร้าให้เกิดปฏกิิริยาการมท่ีาทแีบบต่อต้านต่อกันของสงัคมมสุลมิและสังคมพทุธ

ในวงกว้างแบบไร้เดียงสา

	 ผู้เขียนคิดว่าจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมสาธารณะทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติจะ

ต้อง	“มีสติ”	ในการบริโภคสื่อประเภทนี้ด้วยวิธีการพื้นฐานแบบง่ายๆ	คือ	“การตั้งสติ”	

พินจิพิจารณาไตร่ตรองทีม่าทีไ่ปหรือต้นสายปลายเหตขุองปรากฏการณ์แบบนีอ้ย่างรอบ

ด้านและเป็นวิทยาศาสตร์	ไม่ไร้เดียงสาจนเกินไปจนมองเป็นเรื่องตลกไร้แก่สาร

	 ส่ิงที่พอจะเป็นเคร่ืองยืนยันว่าปรากฏการณ์คลิปแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานท่าน

ศาสดานบีมูฮ�าหมัด	(ซ.ล.)	ไม่ไร้เดียงสาก็คือจากเนื้อหาของคลิปดังกล่าว	“เมื่อท�าการ

ถอดรหัสจะเห็นได้ว่ามคีวามเช่ือมโยงกับหลากหลายปัจจยัซ่ึงอาจเป็นแรงขับส�าคญัท�าให้

เกิดปรากฏการณ์คลิปในรูปแบบดังกล่าวอย่างน่าสงสัยชวนฉงนใจมากเลยทีเดียว”

	 ลองเรามาพิจารณาร่วมกันแบบค�าต่อค�า	ประโยคต่อประโยคของเนือ้หาค�าพูด

ในคลิปดังกล่าวดังต่อไปนี้

	 “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ	วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัรร่อซูลุ้ลลฺ	บิสมิลลาฮิรฺ	เราะ

ฮฺมานิรฺรอฮีม	แถลงการณ์ครั้งที่	1	ขบวนการมูญาฮิดีนริบาตอัลฟาตอนี	ข้าคือ	กูซัยค์	
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ผู้น�าแห่งขบวนการมูญาฮีดีนรีบาตอัลฟา

ตอนี	 ตามบัญชาแห่งอัลอัลเลาะฮฺ	 ซุบา

ฮานะฮูวาต้าอาลา	และ	ซุนนะห์	ของท่าน

ศาสดามูฮัมหมัด”

	 “เราจะขับไล่กาฟิรผู้รุกรานเพ่ือ

สถาปนารัฐอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ	 ประ

เทศฟาตอนีดารุสลามถูกก่อตั้งโดยเช้ือสา

ยศาสดามูฮัมหมัด	 (ซ.ล.)	 กาฟิรผู้รุกราน

ได้แต่งข้ึนมาใหม่เพ่ือตบตาชาวโลก	โอ้ชาว

ฟาตอนข้ีาคอืลกูหลานเช้ือสายท่านศาสดา

มูฮัมหมัด	(ซ.ล.)	คนหนึ่ง”

	 “จงร่วมกับข้าฯ	 ต่อต้านกาฟิร	

จากที่ที่ท่านอยู่	จงเป็นมูญาฮิดีน	ณ	บ้าน

ของท่าน	จงใช้มีด	พร้า	จอบเสียม	ปกป้อง

ครอบครัวของท่านจากฟิตนะห์ของกาฟิร	

จงหยุดติดต่อค้าขาย	 และร่วมกิจกรรม

กับกาฟิร	 ถึงชาวมลายูสุนัขรับใช้กาฟิร	

ได้แก่	 ทหาร	 ทหารพราน	 ต�ารวจ	 อส.	

ชรบ.	ผูว่้าราชการจงัหวัด	นายอ�าเภอ	ปลดั

อ�าเภอ	 เจ้าหน้าที่ปกครอง	 สภาอูลามา

ของ	ศอ.บต.	สายข่าวและงานความมัน่คง

ทุกคน	 จงวางอาวุธ	 และลาออกส�าหรับ

ประชาชนชาวไทยพุทธทุกคนจงออกไป

จากฟาตอนีดารุสลาม	 หรือไม่จงจ่ายภาษี

แก่รัฐบาลฟาตอนี”

	 “โดยบริจาคให ้มัสยิด	 หรือ

โรงเรียนตาดีกาทุกแห่ง	 ในอัตราเดือนละ	

1,250	 บาท	 หรือปีละ	 15,000	 บาท	 ถึง

รัฐบาลแห่งประเทศไทย	 จงถอนก�าลังทุก

หมู่เหล่าออกจากแผ่นดินนี้	 และจงปล่อย

ตวันกัโทษด้านความมัน่คงทกุคน	ทัง้หมดที่

กล่าวมานี้	ภายในวันที่	30	เมษายน	2558	

หากปฏเิสธ	นกัรบของเราทกุคนพร้อมทีจ่ะ

พลีชีพทุกวิถีทาง	 ท่านจะสูญเสียมากกว่า

สามจังหวัดแน่นอน	 อัสลามูอาลัยกุม.....

อัลลอฮ	อักบัร	อัลลอฮ	อักบัร...”

	 ปัจจัยแรกคือคลิปดังกล่าวเกิด

ข้ึนท่ามกลางช่วงเวลาที่เป็นกระแสสูง

ของความรู้สึกสังคมสาธารณะต่อ	 ”อิส

ลามโฟเบีย”	 ซ่ึงแปลว่าความหวาดกลัว

สุดขีดต่อผู้นับถือศาสนาอิสลามอย่างไร้

เดียงสาโดยเฉพาะในสังคมชาวยุโรปและ

ลามมาถึงในสังคมไทย	 โดยผ่านช่องทาง

ของการน�าเสนอของ	 “ส่ิอกระแสหลัก”	

ซ่ึงสังคมสาธารณะยังติดตาฝังใจกับภาพ

ของการเชือดคอเหยื่อที่เป็นเชลยศึกของ

ขบวนการ	“ISIS”

	 ปัจจัยที่	 2	 “น่านโมเดล”	 คลิป

ดังกล่าวเกิดข้ึนท่ามกลางกระแสสูงของ

การต่อต้านกิจกรรมทางศาสนาอิสลามใน

ประเทศไทยโดยชาวไทยพุทธโดยเฉพาะ

ปรากฏการณ์การรวมตัวกันของชาวไทย

พุทธในจังหวัดน่านคัดค้านการสร้างสร้าง

มัสยิดของชาวมุสลิมในจังหวัดน่านโดย

ให้เหตุผลว่า	 “กลัวว่าจะกลายเป็นเหมือน

สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดน

ใต้”

	 ปัจจัยที่	 3	 คลิปดังกล่าวเกิดข้ึน
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ท่ามกลางกระแสสูงของปรากฏการณ์ความพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะให้มีความเป็นรูป

ธรรมของ	“กระบวนการพูดคุยสนัตสุิข”	ของฝ่ายความมัน่คงรัฐไทยกับฝ่ายความมัน่คง

รัฐมาเลเซียและบางส่วนบางกลุ่มของขบวนการอุดมการณ์เพ่ือการปลดปล่อยปาตานี

เป็นเอกราชและมีการเปรยๆจากฝ่ายความมั่นคงรัฐไทยว่าแนวโน้มจะมีการเปิดเผยตัว

คณะพูดคุยของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ	“ภายในเดือนเมษายน	2558”

	 ปัจจัยที่	 4	 คลิปดังกล่าวเกิดข้ึนท่ามกลางกระแสสูงของการวิพากษ์วิจารณ์

นโยบายฝ่ายความมั่นคงที่ได้ประกาศว่าจะท�าการ	 “ถอนทหารหลักที่มาจากภูมิภาคอื่น

ออกนอกพ้ืนที่ให้หมด	 ภายในเดือนเมษายน	 2558”	 ว่าเป็นเร่ืองจริงหรือไม่	 หรือถ้า

ถอนออกจริงๆแล้วจะมีการทดแทนก�าลังพลด้วยอาสามัครทหารพราน	 ชุดอาสาสมัคร

ติดอาวุธต่างๆจากคนในพื้นที่ในอัตราที่มากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิมหลายเท่าหรือไม่

	 ปัจจยัที	่5	ช่วงเวลาภายในเง่ือนไขเวลาทีค่ลปิดงักล่าวได้ระบไุม่เพียงแต่บงัเอญิ

ตรงกับช่วงเวลา	“ดีเดย์”	ของสองปรากฏการณ์ใหญ่	แต่ยังตรงกับเดือนครบรอบแห่ง

การนองเลอืดในบ้านของพระเจ้านัน่คอืตรงกับ	“เหตกุารณ์กรือเซะ	28		เมษายน	2547”

	 ข้อสังเกตทีน่่าสนใจของปัจจยัข้อนีค้อืคลปิดงักล่าวตัง้ใจจะ	“ปลกุเร้าความรู้สึก

นกึคดิ”	ของสังคมสาธารณะต่อภาพความรุนแรงในลกัษณะของเหตกุารณ์กรือเซะหรือ

ไม่	เพราะในเรื่องของอาวุธที่ใช้มีดพร้า	ก็บังเอิญตรงกับค�าเชิญชวนของเนื้อหาในคลิป

ดังกล่าว					

	 ปัจจัยที่	 6	 บุคคลในคลิปดังกล่าวอ้างตนว่าเป็นลูกหลานของท่าน

ศาสดานบีมูฮ�าหมัด	 (ซ.ล.)	 อย่างคลั่งไคล้และสุดโต่งซ่ึงในบริบทของสังคม

อสิลามทัว่โลกหรือแม้กระทัง่ในบริบทชายแดนใต้ของประเทศไทยนัน้	มเีพียง

นกิาย	“ชีอะห์”	เท่านัน้ทีเ่อาประเดน็การเป็นลูกหลานนบมีฮู�าหมดัเป็นประเดน็

ในการเคลือ่นไหวกิจกรรมต่างๆ	โดยเฉพาะกิจกรรมทีว่่าด้วยการท�าสงคราม

ศาสนา

	 ข้อสังเกตทีน่่าสนใจต่อปัจจยัข้อน้ีคอื	“ถ้าเป็นชีอะห์จริง	แล้ว

ชาวชีอะห์ในพืน้ทีช่ายแดนใต้มตีวัตนจริงหรือไม่	ถ้ามตีวัตนจริงแล้ว

มีความเก่ียวข้องอย่างไรกับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดน

ใต้”

	 ปัจจัยที่	 7	บุคคลในคลิปดังกล่าวอ้างตนว่าชื่อ	 “กูซัยค์”	 ซึ่งสองค�านี้บังเอิญ

ตรงกับค�าน�าหน้าช่ือของสองตระกูลใหญ่ทีม่บีารมใีนสังคมมลายมูสุลมิปาตาน/ีชายแดน
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ใต้	นั่นคือค�าว่า	“กู”	คือค�าน�าหน้าชื่อของ

บุคคลที่มีเช้ือสายเจ้าเมืองปาตานีในอดีต

เช่น	“ตงึกูอบัดลุกอเดร”	ค�าว่า	“ซัยค์”	คอื

ค�าน�าหน้าช่ือบคุคลทีม่เีช้ือสายท่านศาสดา

นบีมูฮ�าหมัด	(ซ.ล.)

	 ข้อสังเกตทีน่่าสนใจต่อปัจจยัข้อน้ี

คือท�าไมบุคคลในคลิปดังกล่าวจึงเรียกตัว

เองว่าชื่อ	“กูซัยค์”	เพราะบังเอิญแบบบัง

เอิญจริงๆ	หรือตั้งใจให้บังเอิญ	ถ้าเป็นข้อ

แรกก็ไม่ต้องวิเคราะห์มาก	 แต่ถ้าเป็นข้อ

หลังจะไม่วิเคราะห์เลยก็ดูไร้เดียงสาเกิน

ไป	ที่น่าวิเคราะห์ก็คือตัวบุคคลในคลิปนั้น

เป็น	“กูซัยค์”	จริงหรือตัง้ใจจะให้คนเข้าใจ

ว่าคลิปดังกล่าวเก่ียวข้องกับสองตระกูล

ใหญ่ซ่ึงในปัจจุบันน้ันได้มีบารมีค่อนข้าง

มากในพื้นที่ชายแดนใต้

	 ปัจจัยที่	8	บุคคลในคลิปดังกล่าว

เรียกเจ้าหน้าทีรั่ฐและชาวไทยพุทธในพืน้ที่

ชายแดนใต้ว่า	“กาเฟร”	ซ่ึงถ้าเปรียบเทยีบ

กับเนื้อหาของแถลงการณ์ฮาซัน	 ตอยิบ	

เมื่อขณะที่เขาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุย

ของ	 BRN	 ในช่วงของรัฐบาลยิ่งลักษณ	์

ฮาซัน	ตอยิบ	 ไม่ได้เรียกเจ้าหน้าที่รัฐหรือ

ภาครัฐว่ากาเฟร	 แต่เขาเรียกว่า	 “นักล่า

อาณานิคมสยาม”	 ซ่ึงมีนัยยะว่ารากเหง้า

ของปัญหาไม่ใช่เร่ืองศาสนาแต่เป็นเร่ือง

ของ	“สทิธคิวามเป็นเจ้าของอธปิไตยเหนอื

ดินแดนของชนชาติปาตานี”

	 ข้อสังเกตที่น่าสนใจต่อปัจจัยข้อ

นี้ก็คือบุคคลในคลิปดังกล่าวต้องการปรับ

เปลี่ยนสภาพความขัดแย้งของปัญหา

ใจกลางจากเร่ืองอุดมการณ์ทางชนชาติ

กลายเป็นอุดมการณ์ทางศาสนาหรือไม	่

และ	 “ถ้ากลายเป็นปัญหาทางศาสนาจริง	

ถามว่าใครจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน

ระหว่างรัฐไทยกับ	BRN”

	 เมือ่เช่ือมร้อยปัจจยัทัง้	8	ข้างต้น

กับการใช้ภาษาไทยกลางในการส่ือสารของ
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คลปิดังกล่าวซึง่มสีถานะของการเป็นแรงขบัที่มคีวามเป็นไปไดม้ากทีส่ดุ	ที่ส่งผลให้เกดิ

ปรากฏการณ์หรืออีกนัยหนึ่งท�าให้เข้าใจในเจตนารมณ์ของปรากฏการณ	์ “คลิปอุกอาจ

แอบอ้างเป็นลูกหลานนบี”	ประกาศท�าสงครามศาสนากับกาเฟรไทยพุทธ	ว่ามีกลิ่นอาย

ของความพยายามจงใจเจตนาให้เกิดสภาพบรรยากาศการปลกุเร้าของสถานการณ์สงัคม

มุสลิมกับสังคมพุทธทั้งในพื้นที่ชายแดนใต้และทั่วประเทศ	“มีความเสมือนจริงแบบน่า

ขนหวัลุกของความรู้สกึเหมอืนว่าก�าลงัถูกกดดนัจากฝ่ายขบวนการต่อต้านรัฐซ่ึงคลปิดงั

กล่าวเจตนาให้สังคมสาธารณะเหมารวมถึงขบวนการ	BRN,	PULO	และ	BIPP	ด้วย”

	 ดังนั้นอาจท�าให้สาธารณะเข้าใจ	หรือ	สันนิษฐานต่อได้ว่า	BRN,	PULO	และ	

BIPP	 จะพยายามท�าให้เกิดสงครามประชาชนที่มีเป้าหมายทางการเมืองเป็นเร่ืองของ

อุดมการณ์ศาสนานิยมแบบสุดโต่งสุดขั้วเหมือน	“ISIS”	เพื่อหวังให้สังคมชาวไทยพุทธ

กับสังคมชาวมุสลิมซึ่ง	“ขาดวุฒิภาวะ”	ในการพิจารณาการสื่อสารของคลิปดังกล่าวทั่ว

ประเทศไทย	“เกิดอารมณ์ความรู้สึกในมุมกลับอย่างรุนแรงและเคียดแค้นใจแบบหนัก

หน่วงจนอัดอั้นไว้ไม่อยู่	 แล้วระเบิดออกมาในรูปแบบปฏิบัติการมวลชนร่วมประสาน

ระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมตอบโต้สั่งสอนขบวนการปลดปล่อยปาตานีเอกราชทุก

กลุ่ม	 ตามความเข้าใจของมวลชนที่ถูกปลุกปั่นมาอย่างไร้เดียงสาแบบเข้มข้นและอัด

แน่นว่าขบวนการปลดปล่อยปาตานีก็คือขบวนการก่อการร้ายทีโ่หดเหีย้มอ�ามหติเหมอืน	

ISIS	นั่นเอง”

	 ท้ายทีสุ่ด	ส่ิงทีเ่ป็นเป้าหมายซ่อนเร้นลกึๆแต่คาดหวังให้เกิดข้ึนจริงๆ	และซ่อน

รูปแบบสลับซับซ้อนของ	“คลิปบทผู้ร้าย”	ในชื่อ	“กูซัยค์”	กับ	“คลิปบทพระเอก”	ใน

ชื่อ	“สลันจุงเบย”	ก็คือเพื่อ	“ดิสเครดิต”สถานะทางการเมืองของขบวนการปลดปล่อย

ปาตานีเป็นเอกราชท่ามกลาง	 “ระดับการยอมรับ”	 ในปัญหาจากเหง้าที่แท้จริงของ	

“สังคมที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองและมีความคิดก้าวหน้า”	 ทั้งในและระหว่างประเทศ	

โดยผ่านการปรากฏตัวของBRNพร้อมกับข้อเสนอหรือเง่ือนไข	 5	 ข้อที่ได้ปรับทัศคติ

ความเข้าใจของสังคมสาธารณะต่อเป้าหมายทางการเมอืงค่อนข้างมากในระดบัหนึง่นัน้

	 ปรับเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสถานะของการไม่ได้รับการสนับสนุนหนุนเสริม

จากมวลชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่	 อีกท้ังจากประชาคมระหว่างประเทศต่อบทบาท

การต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีของขบวนการปลดปล่อย	 ได้มีสถานะเป็น	 “คู่เจรจาที่มี

คนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ย”	 ไม่ใช่แค่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกอย่างเดียว	 อีกทั้งมีแนว

โน้มว่าเป้าหมายทางการเมืองของขบวนการปลดปล่อยปาตานีจะมีโอกาส	 “ยึดโยงกับ
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เจตจ�านงของของชาวปาตานีท่ีหมายถึง

ชนชาติมลายู	 ชนชาติสยามและชนชาติ

จีน”	 โดยผ่าน“บรรยากาศการตื่นตัว

ทางการเมือง”	 ของชาวปาตานีเองอย่าง

มีพลวัตของกระบวนการสร้างสันติภาพ

และกระบวนการสร้างสันติสุขโดยตัวของ

มันเองหรือไม่

	 ถ้าเป็นไปตามบทวิเคราะห์ข้างต้น

จริง	น่าสนใจว่าปฏกิิริยาของสงัคมชาวไทย

พุทธและสังคมชาวมุสลิมทั้งในและนอก

พ้ืนทีช่ายแดนใต้	ต่อคลปิ	“ปลุกเร้าอารมณ์

เพ่ือท�าสงครามประชาชนกับประชาชน

กันเองแบบไร้เดียงสาและหูเบา	จะมีท่าที

ไหลตามหรือเฉยๆหรือต่อต้านกลบัไป	และ

ไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิมกับชาวพุทธเท่านั้น	

ชาวมสุลมิกับชาวมสุลมิก็ย่อมเกิดปฏกิิริยา

ต่อกันแน่นอน	 โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่อยู่

ในพ้ืนที่ระหว่างกลุ่มเป้าหมายของวงศ์

ตระกูล	”กูซัยค์”	กับ	“มัสยิดและตาดีกา”	

ซ่ึงหมายถึงบรรดาโต๊ะอหีม่ามและอสุต๊าส	

จะต้องเกิดปฏิกิริยาแบบมีท่าทีอย่างใด

อย่างหนึ่งแน่นอน”

	 ศกัราชใหม่ของสถานการณ์ความ

ขัดแย้งที่ปาตานีหรือชายแดนใต้ที่ทุกฝ่าย

ทุกชนช้ันจะกระพริบตาอย่างประมาทไม่

ได้		เริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ…
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	 ดูเหมือนว่ากระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพปาตานี	 อาจต้องลุ้นกันอีกหลาย

เหือดใจ	 ด้วยอุณหภูมิของการเมืองภายในของไทยเอง	 ที่ยังอยู่ในห้วงยุคถอยหลังเข้า

คลองอยู่ทุกระเบียบนิ้ว	 ถึงแม้การแก้ปัญหาเฉพาะกาลของระบบการเมืองไทย	 จะยุติ

ด้วยการท�ารัฐประหารอยูบ่่อยคร้ัง	จนกลายเป็นวัฏจกัรแห่งการเมอืงไทย	ทีไ่ด้กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปเสียแล้ว

	 ภายหลังการเข้ามากุมอ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จของรัฐบาลทหาร	 ภายใต้การกุม

บังเหียนของพล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ผู้สถาปนาตัวเองจากผู้บัญชาการทหารบกสู่

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ซึ่งต่อมาได้แปรสภาพเป็นนายกรัฐมนตรี

โดยปริยาย	ที่ค่อนข้างดุดันในบุคลิกและความเด็ดเดี่ยวในการปล่อยหมัด	ท�าให้หลาย

ฝ่ายต่างคดงอราวไส้เดือนที่โดนแดด

	 ปัญหาภาคใต้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมิสิ้นสุด	 นับตั้งแต่การปะทุข้ึน

ของเหตกุารณ์ความรุนแรงทีม่กีารใช้อาวุธเป็นเคร่ืองต่อรอง	ในการเรียกร้องความสนใจ

จากสังคมทัง้ในและต่างประเทศ	ยิง่เมือ่มกีารเปิดเผยท่าทขีองรัฐไทยในการแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต้	ทีม่คีวามเร้ือรังมาอย่างยาวนาน	ซ่ึงได้คร่าชีวิตของผูค้น

ทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปแล้วนับพันชีวิต	ด้วยการสมยอมอย่างมิใย

ดีในการเข้าสู่กระบวนการพูดคุยกับกลุ่มที่ต่อสู้ที่มีอุดมการณ์เพื่อเอกราชปาตานี	ตามที่

ที่ทางสันติภาพปาตานี : บทพิสูจน์ของกองทัพไทย?
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สังคมได้รับรู้	ทัง้ทีก่่อนหน้านัน้ตลอดระยะ

เวลาหลายสิบปี	ทั้งสองฝ่ายได้ด�าเนินการ

มาตลอดต่อเนื่องอย่างปิดลับ	 ซ่ึงไม่ง่าย

นักที่สังคมภายนอกและคนในพ้ืนที่เองจะ

สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได	้

นอกจากการติดตามอ่านจากบทวิเคราะห์

จากทางหน้าหนังสือพิมพ์	 จะด้วยเหตุ

บังเอิญหรือจงใจติดตามข่าวสารก็แล้วแต่

	 อย่างที่เราได้ทราบอย่างทั่วกัน

ว่า	 การเจรจาสันติภาพปาตานีที่ได้ด�าเนิน

การอย่างเป็นทางการน้ัน	 ได้ปรากฏข้ึน

ภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มีคุณยิ่งลักษณ์	

ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี	ต้องประสบกับ

อุปสรรคมากมายนานาประการ	 ทั้งจาก

พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่พยายามจ้องล้ม

ทุกย่างก้าวแม้กระทั่งประเด็นความมั่นคง

ทางภาคใต้	ต่างออกมาคดัค้านแสดงความ

คิดเห็นต่างๆ	 ที่ไปในทางที่ไม่เห็นด้วยกับ

การด�าเนินการตัดสินใจของรัฐบาล	 ใน

การยอมรับคู ่ต่อสู้ที่ได้ก่ออาชญากรรม

ต่อประเทศชาติ	 ซ่ึงมันไม่คู่ควรอย่างย่ิง

ส�าหรับรัฐบาลไทย	 ประเทศที่ข้ึนช่ือว่าไม้

เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร

	 และที่ส�า คัญกลุ ่มที่ฝ ่ ายเป ็น

ฝ่ายหลักก็คือกลุ่มสายทหาร	 ที่มีบทบาท

โดยตรงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ทางอาวุธ	ทีก่�าลงัต่อกรกับรัฐไทย	โดยการ

หมุนลิ่วล้อการต่อสู้ในรูปแบบสงครามจร

ยุทธ์หรือสงครามกองโจร	ทีพ่ร�า่ออกมาขัด

ขวางกระบวนการสันตภิาพปาตานอียูเ่นอืง

นิจ

	 ซ่ึงโดยสัญชาติญาณของทหาร

แล้ว	 ผู้ที่ถูกปลูกฝังด้วยอุดมการณ์แห่ง

การรักชาติห่วงแหนแผ่นดินเกิดสุดชีวิต	

ที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณ

ก็ยอม	 และโดยหลักการแล้วหากการ

เจรจาสันติภาพกับกลุ ่มที่พยายามบ่อน

ท�าลายความมัน่คงแห่งรัฐ	ด้วยการก่อการ

ปฏิวัติโดยประชาชนเพ่ือประชาชนชาว

ปาตานีทั้งมวล	 ตามแผนการเรียกร้องขอ

งกลุ่มขบวนการ	 ที่จะน�าไปสู่การเสียดิน

แดนของประเทศ	 ถือเป็นความผิดอย่าง

ร้ายแรงของทหาร	 นั่นคือปัจจัยที่ท�าให้

ทหารมิค่อยเห็นดีเห็นงามกับกระบวนการ

เจรจาเพื่อสันติภาพ	 ในเมื่อโดยรวมของ

กระบวนการสันติภาพที่วางอยู ่บนหลัก

การพ้ืนฐานของกฏหมายมนษุยชนระหว่าง

ประเทศที่เกิดข้ึนทั่วโลก	 ล้วนจะลงเอย

ด้วยการประนีประนอมและสุดท้ายหยุด

ตรงที่การส่งมอบอ�านาจและอธิปไตยแก่

ผู้ครอบครองอันเป็นเจ้าของดินแดนเดิม	

อนัเป็นการสร้างสันตภิาพในพืน้ทีค่วามขัด

แย้งได้อย่างถาวร

	 ด ้วยเหตุผลดังกล ่ าวฝ ่ ายผู ้

กุมอ�านาจอย่างทหารค่อนข้างมีความ

หวาดระแวงต ่อกระบวนการเจรจา

สันตภิาพ	ทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาคม

ทั้งในส่วนภูมิภาคอาเซียนและประชาคม
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โลก	กลวัจะเสียจงัหวะเดนิของหมากรุก	เพราะการเสียจงัหวะในแต่ละช่วงสมยับางคร้ัง

มนัอาจหมายถึงการเสยีกลเกมส์ทางการเมอืง	อนัเป็นความจริงของระบบยตุธิรรมสากล	

ที่สามารถที่จะเข้ามาท�าหน้าทีเ่คลียร์ปญัหาแทนไดอ้ย่างเต็มอานุภาพและประสทิธภิาพ	

ในฐานะคนกลาง

	 แต่นัน่ใช่ว่าฝ่ายทหารจะไม่เอาด้วยและปฏเิสธกระบวนการเจรจาเพ่ือสันตภิาพ

อย่างปิดหูปิดตา	 แต่ด้วยเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความสงบและความ

มัน่คงของชาต	ิจะต้องมคีวามละเอยีดถ่ียบิในการอ่านเกมและเดนิหน้าในการแก้ปัญหา

ด้วยการพูดคยุอนัเป็นวิธท่ีีสันตท่ีิจะน�ามาซ่ึงความสงบสุขของบ้านเมอืงในระยะยาวสืบไป

	 เหนอืสิง่อืน่ใดเพ่ือมใิห้ประชาชนในพ้ืนทีท่ัง้พุทธและมสุลมิ	จะไม่ต้องเสยีชีวิต

และเป็นเหยื่อของความรุนแรงอีกต่อไปเช่นกัน

	 อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ	 สังคมก็ต้องติดตามและให้

เวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์เป็นเร่ืองธรรมดา	 ย่ิงเป็นรัฐบาลทหารสังคมยิ่งให้ความสนใจ

เข้าไปอกี	ในฐานะเป็นตวัแปรส�าคัญและผูม้อี�านาจในการตดัสินใจต่อกระบวนการเจรจา

สันติภาพปาตานี	ที่จะเปิดไฟเขียวหรือหยุดระหว่างทาง

	 เมื่อการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์	 โดยพลการ	 ท�าให้

กระบวนการสันตภิาพปาตานทีีไ่ด้ด�าเนนิการมาก่อนหน้านัน้	พลอยสะดดุลงไปด้วย	ท�าให้

สิ่งที่รัฐบาลก่อนหน้าได้ริเริ่มพยายามอย่างแข่งขัน	ต้องจบลงอย่างมิมีท่า	ซึ่งสาเหตุมา

จากการเมืองภายในของไทยเอง

	 ถึงแม้ก่อนหน้าหรือระหว่างน้ัน	จะมคีลปิวิดโีอตอบโต้จากกลุม่ทีเ่ข้าร่วมโต๊ะพูด

คุยกับรัฐไทย	 ในฐานะตัวแทนกลุ่มของขบวนการต่อสู้ทั้งหมด	 จะออกมาแถลงอยู่เป็น

ช่วงๆ	ตามระยะเวลาอันเหมาะสม	ท�าให้ทางฝ่ายไทยต่างคาดการณ์มิถูก	ถึงความเป็น

ไปได้ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพปาตานี	 ที่จะด�าเนินการต่อไปหรือหยุดชะงัก

ลงอยู่เช่นนั้น

	 ย่ิงเมื่อทางฝ่ายขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานียังย�้าข้อรียกร้องห้าข้ออยู่เช่นเดิม	

เพ่ือปทูางให้กระบวนการสนัตภิาพได้เดนิหน้าต่อไป	ท�าให้เป็นเร่ืองล�าบากใจต่อฝ่ายไทย

อยู่ตลอดเวลา	ซึ่งต่างฝ่ายต่างรักษาท่าทีไว้อย่างคงมั่นได้อย่างแนบแน่น

	 หากจะว่าไปแล้วฝ่ายขบวนการเป็นฝ่ายทีไ่ด้เปรียบเหนอืรัฐไทย	ในแง่ของการ

เข้าร่วมโต๊ะเจรจาในคร้ังนัน้	ทีม่เีพียงฝ่ายรัฐไทยเท่านัน้	ทีพ่ยายามบบีเร่งเพ่ือให้เกิดเวที

การพดูคยุเพ่ือให้ปรากฏต่อสาธารณะ	การทีฝ่่ายขบวนการเสนอข้อเรียกร้องดงักล่าวใน



ช่วงที่เขายังไม่พร้อม(ไม่อยากจะคุย)	 ถือ

เป็นไม้เดด็ในการขับเคลือ่นวงล้อการต่อสู้

ในระยะยาว	 ซ่ึงวันเวลาเท่านั้นที่จะน�ามา

ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงต่อการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างเป็น

รูปธรรมและตรงจุด

	 เมื่อทหารเข้ามามีอ�านาจอย่าง

เบ็ดเสร็จ	 ทุกอย่างน่าจะราบร่ืน	 (ในแง่

การคัดค้าน)	เพราะไม่มีฝ่ายที่กล้าออกมา

ขัดขวางอย่างทีรั่ฐบาลพลเรือนเคยประสบ	

และคงจะเป็นบทพิสูจน์อีกคร้ังหน่ึงของ

รัฐบาลไทยในยุคที่ทหารครองเมืองว่าจะ

ไปได้สักกี่น�้า	ในการบังคับทิศทางเรือแห่ง

สันตภิาพ	เพ่ือให้มุง่สู่ข้างหน้าได้อย่างราบ

ร่ืนปราศจากอุปสรรคที่คอยมารังควาน

ระหว่างทางท่ามกลางมหาสมทุรของความ

ขัดแย้งที่นับวันยังคงโฉบชีวิตของเหล่า

ทหาร	 ต�ารวจ	 และข้าราชการช้ันผู้น้อย

เกือบทุกวัน

	 หากการด�าเนินการของรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 สามารถขับ

เคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ	

ที่ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นสันติสุขก็ตาม	 ได้

วางอยู่บนหลักการที่เที่ยงแท้และบริสุทธ์ิ	

คงไม่เหลื่อบ่ากว่าแรงของกองทัพไทยที่

จะน�าสันติสุข	 สันติภาพ	 และภราดรภาพ

กลับสู่ผืนดินปาตานีได้อย่างแน่นอน

	 ส่ิงที่ผู้เขียนก�าลังจะกล่าวถึง	 ณ	

ทีน่ี	้เป็นองค์ความรู้ทีเ่กิดจากความบงัเอญิ

ของผู้เขียนเอง	 ที่ได้มีโอกาสข้ามแดนไป

สัมผสักับบรรยากาศของวงเสวนาวิชาการ

สังคมมลายูแบบเต็มตัว	 เป็นวงเสวนาที่

เปี่ยมไปด้วยภาษามลายูแต่ยังผสมผสาน

ด้วยภาษาอังกฤษศัพท์วิชาการ	 ซ่ึงคงจะ

แตกต่างกันอย่างส้ินเชิงกับเวทีเสวนาที่ผู้

เขียนเคยสัมผัสถึงในวงเสวนาท่ีจัดข้ึนใน

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปา

ตานี	ตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสเข้าร่วม

	 ทั้งนี้ละแวกพ้ืนที่ปาตานี/จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ส่ิงที่เคยสัมผัสคือการ

ใช ้ภาษาที่สละปะปนกันจนกลายเป ็น

ภาษาอีกภาษาหนึ่งโดยปริยาย	 โดยที่

เป็นการใช้มลายูค�า	 ไทยค�าได้อย่างลงตัว	

ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นเร่ืองที่น่า

กังวลเป็นอย่างยิง่ส�าหรับวิวัฒนาการทีอ่าจ

กระทบต่อภาษาของคนในพ้ืนทีใ่นภายภาค

หน้า	 และแม้กระทั่งในวงเสวนาเก่ียวกับ

อัตลักษณ์และภาษามลายูเอง	 ที่ยังต้อง

อาศัยการบรรยายและท�าความกระจ่าง

ด้วยภาษาไทยด้วยซ�้า	 เพราะนี่คือความ

จริงที่ก�าลังปรากฏในทุกวันนี้

	 กลับไปยังส่ิงที่ได้ท้าวความมา

ข้างตน	ถึงเหตผุลทีว่่าเหตใุดปัญหาปาตานี

ถึงได้ยืดเยื้อเร้ือรังมาอย่างยาวนานกว่า

สองศตวรรษนั้น	 ยังไม่สามารถคลี่คลาย

ได้	หน�าซ�า้ปัญหากลบัมคีวามรุ่มร้อนควบคู่

กับนโยบายของรัฐทีม่คีวามยดืหยุน่ในบาง

เร่ืองแต่ยังคงไว้ซ่ึงความแข็งกร้าวในบาง
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33ที่ทางสันติภาพปาตานี : บทพิสูจน์ของกองทัพไทย?

ประเด็น

	 ส่ิงทีผู่เ้ขียนได้มโีอกาสรับฟังองค์ความรู้ดงัทีจ่ะกล่าวต่อไปนี	้คงเป็นองค์ความ

รู้ทีท่รงคณุค่ายิง่	กล่าวคอืผู้เขียนเองยงัไม่เคยพบเหน็ในต�าราเล่มใดกล่าวถึงมาก่อน	แม้

กระทัง่ต�าราประวัตศิาสตร์ทีน่พินธ์โดยบรรดาพวกนกัวิชาการทัง้ในและต่างประเทศเอง	

อาจเป็นเพราะพวกเขาเหล่านัน้ยงัมองไม่ทะลหุรือส่องวิเคราะห์มถึิงแก่นในแง่ทีอ่าจแล

ดูนอกกรอบขององค์วิชาการก็เป็นได้

	 จากต�าราหลายๆ	เล่มทีผู่เ้ขียนเองได้อ่านและพบเหน็	เก่ียวกับประวัตศิาสตร์ปา

ตานใีนอดตี	บางเล่มใช้เรียกลงักาสุกะ	ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการเล่าเร่ืองวันเวลาของแต่ละ

ยุคและสถานการณ์ของการเมืองในยุคนั้นๆ	 และเป็นการน�าเสนอหลักฐานทางโบราณ

สถาน	ทีช่่วยเพ่ิมน�า้หนกัขององค์ความประวัตศิาสตร์ปาตาน	ีทีย่งัคงเป็นประวัตศิาสตร์

ที่น่าค้นหาและติดตามอยู่ตลอดต่อเนื่อง	 บางคร้ังยิ่งมีการค้นคว้าทางโบราณคดีมาก

เท่าใดอาจสามารถปลดความเท็จเปล่งความจริงได้ในบางประเด็น

	 ตัวอย่างเช่นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะ	ที่ผู้เขียนเองเคยรับรู้สมัยเรียน

ในช่วงประถมเมือ่ก่อน	ล้วนกลายเป็นอกีเร่ืองหนึง่เมือ่เทยีบกับความจริงทีป่ระวัตศิาสตร์

ได้กล่าวถึงสาเหตทุีก่ารสร้างอาคารมสัยดิดงักล่าวมแิล้วเสร็จนัน้	มสีาเหตมุาจากเพราะ

ถูกสาป	ซ่ึงความจริงแล้วมนัเป็นการลอบวางเผลงิอนัเนือ่งมาจากผลพลอยของสงคราม	

ณ	ขณะนั้น	ระหว่างสยามกับปาตานีนั่นเอง

	 และผู้เขียนเองก็เคยเช่ือเช่นนั้นจากการบอกกล่าวของคุณครูประจ�าช้ัน	 จน

กระทั่งได้ศึกษาประวัติศาสตร์จนกระจ่างไปส่วนหนึ่ง

	 ตามต�าราวิชาการหลายเล่มยังคงมีความคลาดเคลื่อนในเร่ืองของจ�านวนคร้ัง

ที่ปาตานีถูกโจมตีจากสยาม	แต่สามารถต้านทานได้เกือบทุกครั้ง	จนกระทั่งถูกตีแตกใน

ที่สุด	 ซึ่งนับจากวันที่ปาตานีได้สูญเสียอ�านาจในปี	 1786	 ความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย	เสมือนเป็นผลหมากรากไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ใต้ต้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อ

วัน	 ที่กลายเป็นจุลินทรีย์บนผืนดินแห่งนี้	 ที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของมาตุภูมิ	 ที่ยัง

คงถูกเล่าขานจากวันนั้นจวบวันนี้อย่างมิสิ้นสุด

	 หากใครก็ตามทีไ่ด้อ่านประวัตศิาสตร์ปาตานกัีบสยาม	ในช่วงของการสูร้บของ

แต่ละช่วงสมัยตลอดระยะเวลาที่มีความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย	 เสมือนหนึ่งกลาย

เป็นสงครามวัฒนธรรมไปแล้วก็มิปาน	 ซ่ึงในยุคของความขัดแย้งท่ีอยู่ในความรุ่งโรจน์

เผยแผ่อ�านาจและบารมขีองแต่ละรัฐ	ทีย่งัมกีารขยบัขยายอาณาราชอยูต่ลอดเวลา	ต่าง



ตกอยู่ในอาการหวาดผวาพร้อมๆ	 กับการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน	 ชนิดที่ว่าอย่า

ได้แสดงความอ่อนแอทางการทหารให้อีกฝ่ายรับรู้อย่างเด็ดขาด	เพราะนั่นคือความลับ

ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามเสาะหาตลอดเวลาอยู่เช่นกัน

	 สงครามปาตานีกับสยามในอดีตหากจะเทียบความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายมิมี

ใครน้อยหรือมากไปกว่ากัน	ในเมื่อขึ้นชื่อว่าสงคราม	ความสูญเสียคือเรื่องปกติสามัญที่

มอิาจหลกีพ้น	ทว่าส�าหรับฝ่ายทีไ่ด้รับชัยชนะคงจะรู้สาถึงความคุม้ค่าสาแกใจทีต้่องแลก

มาด้วยเลอืดเนือ้และชีวิตกว่าจะได้ประกาศธ�ารงไว้ซ่ึงอทิธพิลและอ�านาจเหนอือธปิไตย

ของคนอื่น	ด้วยวิถีวัฒนธรรมของสังคมแห่งรัฐ	ณ	สมัยนั้นๆ

	 ความสูญเสยีทีไ่ด้ประสบแกทัง้สองฝ่ายยงัคงเป็นบทบนัทกึอนัเจบ็ปวดรวดร้าว

ของอดีตระหว่างสยามพุทธและมลายูปาตานี	ที่กว่าจะได้มาซึ่งวันน้ี	ต้องสูญเสียทุ่มเท

มากกี่น้อย	นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของบาดแผลทางประวัติศาสตร์	ที่ยังคงบันทึกความสูญ

เสียด้วยตัวของมันเองนับแต่อดีตจนกระทั่งวันนี้

	 โจทย์คือ	อะไรหรือคือสาเหตุที่รัฐไทยมิยอมปล่อย	(คืน)	ปาตานีให้เป็นอิสระ?

	 นี่คือค�าถามของท่าน	 อะฮ์หมัดฟัตฮีย์	 อัลฟาฏอนีย์	 ผู ้เช่ียวชาญและนัก

ประวัตศิาสตร์ปาตาน	ีทีไ่ด้ปลกุหวัใจของผูร่้วมเสวนาให้ต่างจดจ่อกับถ้อยความดงักล่าว	

บางครั้งอาจเป็นความรู้ใหม่ส�าหรับบางคนที่ได้รับฟัง	เกี่ยวกับค�าถามที่น�าชวนให้ฉุดคิด

ไปหลายชั่ววูบเช่นกัน

	 แต่ส�าหรับค�าอธบิายค�าตอบเหล่านัน้ล้วนเสมอืนเป็นการผกูยดึตดิกับมโนธรรม

ทางความรู้สึกแห่งสายเลือดฉันใดฉันนั้น	 กล่าวคือ	 สาเหตุที่รัฐไทยไม่ปล่อย	 (คืน)	

ปาตานี	(โดยง่าย)	นั้นคือ

	 กว่ารัฐไทยจะได้มาซ่ึงปาตานน้ัีนคงสาหัสสากรรจ์พอควร	ทีต้่องสังเวยชีวิตของ

ก�าลังพลจ�านวนมิถ้วน	ซึ่งต้องคง	(กุม)	ไว้ให้นานเท่านาน	เท่าที่จะนานได้	ถึงแม้ในวันนี้

และอนาคตอาจต้องประสพกับความขัดแย้งและการต่อสู้ก็ตามที่ยืดเยื้อเนิ่นนานก็ตาม

	 การยึดครองปาตานีถือเป็นการยึดครองหัวเมืองมลายูแห่งสุดท้ายในบรรดา

ดินแดนหัวเมืองมลายูทั้งหมดที่เคยไปก�าราบก่อนหน้านั้น	 ทั้งทางตรงและด้วยเหตุผล

ทางการเมืองระหว่างประเทศ

	 ส่ิงหนึ่งที่เป็นเสมือนความขุ่นแค้นและแรงพลังที่พร�่าล่องลอยในโสดส�านึก

ของสยามประเทศที่มีต่อปาตานีก็คือ	 ด้วยสถานะของเมืองมลายูอย่างรัฐปาตานีที่เคย
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แผ่ขยายอาณาเขตอิทธิพลของตน	ที่มีเหนือหัวเมืองมลายูต่างๆ	ประกอบกับเป็นเมือง

ท่าทีส่�าคญัทีเ่ป็นทีรู้่จกัของเหล่าบรรดาพ่อค้าวานชิ	โดยเฉพาะจากยโุรป	ทีต่่างหลงใหล

ความเสนห่าของปาตานี	 ทั้งจิตใจในการค้าขายของชาวมลายู	 ที่ส�าคัญเมืองท่าปาตานี

เป็นจุดแวะพักของบรรดาเรือสินค้า	 อีกทั้งปาตานียังมีสินค้าส่งออกอย่างเคร่ืองเทศ	

และแม้กระทั่งเกลือ

	 ซึ่งสิ่งที่ผู้เขียนก�าลังจะบอกกล่าวในที่นี่คือ	ปาตานีถือเป็นเมืองสุดท้ายที่ยังอยู่

ในอาณตัขิองรัฐไทยจากอดตีกว่าสองร้อยปีทีแ่ล้ว	จวบกระทัง่วันนี	้ซ่ึงในความหมายแห่ง

สัญญะนัน้เป็นการกุมไว้และด�ารงซ่ึงศกัดิศ์รีของความเป็นมหาอ�านาจของรัฐไทยทีม่ต่ีอ

หัวเมืองมลายูทั้งมวล	ไม่ว่าจะเป็นกลันตัน	ไทรบุรี	และตรังกานู	ด้วยการยึดปาตานีไว้

ใต้อาณัติของตน

	 อีกนัยยะหนึ่งนั้นการร้ังไว้ซ่ึงดินแดนปาตานีแห่งนี้	 ถือเป็นการแยกพรากจาก

กันของเมอืงพ่ีเมอืงน้อง	(ปาตานแีละกลนัตนั)	ท�าให้ความเข้มแข็งทีเ่คยมอียูถู่กบัน่ทอน

ลงไป

	 และสุดท้ายอนัเป็นเหตแุละผลทีซ่่อนอยูภ่ายใน	ทีม่มิรีะบไุว้ในต�าราของแวดวง

วิชาการก็คือ	กว่าจะได้มาซึ่งปาตานีบรรพชนจักต้องหลั่งเลือดสักก่ีหยด	ต้องพลีกายกี่

มากน้อย	 ถึงอย่างไรจักต้องปกป้องรักษาไว้ซ่ึงแผ่นดินที่ถูกครอบครองด้วยเลือดเนื้อ

และความสามารถอันหาญกล้าของบรรพบุรุษให้จนถึงที่สุด	ซึ่งสิ่งสุดท้ายนี้เอง	ยังไม่มี

การน�าเสนอและพูดถึงในวงเสวนาและอภิปรายเรื่องภาคใต้หรือสันติภาพปาตานีและ

	 แม้กระทั่งในแวดวงเสวนาของบรรดานักวิชาการเองก็มิเคยพร�่าถึง..
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พื้นที่สาธารณะ พื้นที่แห่งการตื่นรู้




