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บทบรรณาธิการ

ตุรกีกับไทย : องศาท่ีแตกต่าง

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

มีงานศึกษาทางด้านการเมืองเปรียบเทียบระหว่างตุรกีและไทย ที่
ชื่อ Turkey and Thailand: unlikely Twins โดย Duncan McCargo 
and Ayşe Zarakol เมื่อปี 2012 ในวารสารอันโด่งดัง ชื่อ Journal of 
Demorcracy ได้ตั้งข้อสังเกตเกียวกับปัญหาลักษณะร่วมของการเมือง
ตุรกีและไทย ต้ังแต่ประวัติศาสตร์ของการก่อร่างประเทศของสองประเทศ
ท่ีไม่ได้ตกเป็นเมอืงขึน้ของประเทศตะวันตก และชุดอุดมการณ์สร้างชาติ
เพื่อจะน�าประเทศไปสู่ความสมัยใหม่ (Modernization)

บทความช้ินนี้ได้กล่าวถึงบทบาทของผู ้น�าท้ังสองประเทศคือ
ประธานาธิบดีตอยยิบ แอร์โดอาน ของตุรกี และอดีตนายกรัฐมนตรี 
ทักษิณ ชินวัตร ว่าบริบทสังคมการเมืองของสองประเทศแตกต่างกัน
อย่างไร และการเผชิญกับภาวะของ “อ�านาจรัฐซ้อนรัฐ” ที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมการเมืองของแต่ละประเทศ
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ข้อสังเกตของอาทิตย์ ทองอินทร์[1] ที่สมาทานชุดความคิดของ   
ดันแคน แม็คคาโกร์ เรื่อง เครือข่ายราชส�านัก (Network Monarchy)[2]
ที่อธิบายว่า การเมืองไทยปัจจุบันสามารถท�าความเข้าใจได้อย่างดีด้วย
มุมมองแบบ “เครือข่ายทางการเมือง” ของชนชั้นน�าที่มีบทบาทอย่างสูง
ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2516-2544 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ค�าว่า “Network 
Monarchy”  อาทิตย์ได้กล่าวว่า การเมืองไทยขณะนี้ยังไม่สามารถเรียก
ว่า รัฐเร้นลึก (Deep State)[3] ที่มีนักวิชาการชื่อเออเจนี เมริโอ ที่ได้
ท�าการศึกษาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในบริบทของการเปลี่ยนผ่าน
แหล่งอ้างอิงความชอบธรรมอันเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หากทว่าตอนนี้สังคมการเมืองไทยก�าลังก้าวไปสู่รัฐเร้นลึกอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งห้วงเวลานี้ก�าลังอยู่ในเส้นทาง หมายหมุดคงต้องรอให้ถึง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2560 ว่าท้ายสุดเราจะต้องอยู่ใน
ระเบียบอ�านาจรัฐแบบใด

การท�าความเข้าใจบริบททางการเมืองของแต่ละสังคมย่อมเป็น
เร่ืองท่ีส�าคัญอย่างยิ่งต่อกรอบพินิจพิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจเลือก
ชุดความคิดที่เป็นเห็นเป็นผลต่อปัญหานั้นๆ 

ส�าหรับวารสารฉบับนี้ เราพยายามน�าเรื่องที่น่าสนใจทั้งข้อมูลเบื้อง
ต้นและบทวิเคราะห์ของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่งแน่นอนทางเราไม่อาจจะ
เห็นด้วยหรือเห็นต่างทั้งหมดจากงานเขียนของแต่ละคน แต่เราจ�าเป็น
ต้องเปิดพื้นที่ให้เพดานการถกเถียงทางด้านวิชาการเพิ่มสูงขึ้น และการ
วิพากษ์วิจารณ์ถือว่าเป็นงานลักษณะแบบหนึ่ง
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แน่นอนคุณค่าและผลกึความคิดต่างๆ ก็ย่อมน�าไปสูป่ฎิบติัการสร้าง 
ความเข้าใจเท่าที่เรามีความสามารถและสรรพก�าลังที่พอจะท�าได้ เช่น
งานเสวนา เกาะกระแส Islamophobia โรคหวาดกลัวอิสลามใน
สังคมไทย เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร? ท่ีทางปาตานฟีอร่ัมได้ลงพ้ืนท่ีท้ัง 5 
ภูมิภาคเพ่ือจะรับฟังความคิดเห็นและมาน�าเสนอในพ้ืนที่สาธารณะต่อ
ไป เพราะเราเห็นว่าองศาที่แตกต่างและสายลมที่เปลี่ยนทิศ มิอาจ
จะท�าให้สปิริตของการตื่นรู้ของสังคมลดลงได้ มีแต่จะท�าให้ความ
กระหายใคร่รู้เพิ่มมากขึ้น และความรู้ที่ดีก็ย่อมต้องถูกตรวจสอบจาก
สังคมด้วยสติปัญญา อ�านาจรัฐก็เช่นกัน !

ด้วยมิตรภาพ
เอกรินทร์ ต่วนศิริ

[1] อาทิตย์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บรรยายในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 วงเวสนาวิชาการ Think 
Tank Forum  หัวข้อ พลวัตรทางความคิดและการต่อสู้ของฝ่ายความมั่นคงที่มีต่อ
ขบวนการมุสลิมในประเทศไทย ณ.จังหวัดปัตตานี จัดโดย ปาตานีฟอรั่ม
[2] Duncan McCargo. Network monarchy and legitimacy crises in 
Thailand.The Paciic Review. 18, 4 (December 2005): pp.499-519.
[3] “Thailand’s Deep State, Royal Power and the Constitutional Court 
( 1997-2015)” ของเออเจนี เมริโอ (Eugénie Mérieau) ซึ่งวารสารฟ้าเดียวกัน  
ได้คัดเลือกน�ามาแปลในชื่อ “รัฐเร้นลึกในไทย พระราชอ�านาจ และศาลรัฐธรรมนูญ 
(พ.ศ. 2540-2558)” ในวารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 14 ฉบับ 1 “รัฐเร้นลึก”
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ข้อสังเกตบางประการ รัฐธรรมนูญกับปัญหาปาตานี

ผู้เขียน : เอกรินทร์ ต่วนศิริ
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ในสมัยรัชกาลที่ 6 ส่งทหารรักษาวังจากนครศรีธรรมราชไปปราบปัตตานี แต่อับดุล
กาเด หนีไปลี้ภัยในกลันตัน แล้วต่อมาได้ตาย ณ ที่นั้น ส่วนทายาท ตวนกู โมหะ ยิดดิน นั้น
ภายหลังอภิวัฒน์ พ.ศ.2475 ได้เข้ามากรุงเทพฯ แสดงความจ�านงขออยู่ร่วมในสยามต่อไป 
เพราะเห็นว่าสยามมีระบบรัฐธรรมนูญเป็นที่พอใจแล้ว 

แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เล็ดลอดเดินทางไปถึงอินเดีย เสรีไทยคนหนึ่งได้
เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ที่กรุงเดลีมีชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งเลี้ยงเป็นเกียรติแก่ตวนกูผู้นี้ และดื่ม
ให้พรว่า "Long Live King Of Pattani" ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสยามได้กลับ
มามีประชาธิปไตยสมบูรณ์อีก ตวนกูผู้นี้ก็แสดงความภักดีต่อสยาม แต่ภายหลังรัฐประหาร 
พ.ศ.2490 เกิดกรณีที่ครูศาสนาอิสลามปัตตานี(ฮัจยีสุหลง)บางคนถูกต�ารวจจับแล้วหายตัว
ไปโดยมีผู้รู้เห็นว่าถูกเอาตัวไปถ่วงทะเลตาย ตวนกูผู้นี้เลยไม่ยอมกลับมาเมืองไทย โดยตั้ง
ถิ่นฐานถาวรอยู่ในกลันตัน (ที่มาหนังสือ ทัศนะของรัฐบุรุษ ปรีดี พนมยงค์ ต่อปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ) 

ทัศนะข้างต้นของอาจารย์ปรีดี คือการท�าให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ก็จะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้น ส�าหรับอาจารย์ปรีดีทัศนะเรื่องการท�าให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้คลี่คลายและสงบลงได้คือ การท�าให้เกิดความเท่าเทียมทางด้านการเมือง
และรองรับสิทธิเสรีภาพของคนมลายูมุสลิมที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากสังคมไทย ซึ่งทัศนะ
เช่นนีก็้คล้ายๆ กับการมองเร่ืองความขดัแย้งระหว่างอ�านาจส่วนกลางกับท้องถิน่ภมูภิาคอ่ืนๆ
ของประเทศไทย 
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เป็นข้อตกลงทั่วโลกหลังจากเกิดขึ้นของรัฐชาติ(Nation-state) ว่ารัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายอันสูงสุดเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในรัฐนั้นๆ รัฐธรรมนูญจึงมีความส�าคัญต่อ
การสถาปนาอ�านาจการปกครองอันชอบธรรม เนื้อหาของรัฐธรรมนูญทุกประเทศจึงได้จัด
รูปแบบความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างองค์กรสูงสุดของรัฐ และความสัมพันธ์พื้นฐาน
ระหว่างประชาชนกับรัฐ และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน ท่ามกลางที่สังคมไทย
มีอัตลักษณ์อันหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ข้อถกเถียงที่ส�าคัญและเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คือ การโหวตโน หรือว่า โนโหวต กับ
รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เป็นสิ่งที่ดีเบตในแวดวงนักวิชาการและผู้ที่
สนใจการเมืองไทยในปัจจุบัน 

หากว่ากลับมามองท่ีแวดวงการเคล่ือนไหวของนักวิชาการและนักกิจกรรมท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลับไม่มีการพูดถึงหรือเปิดเวทีดีเบตเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ค�าถามคือท�าไมถงึ
ไม่ได้รับความสนใจและดูเหมอืนจะไม่แคร์ด้วยซ�า้ (ล่าสดุได้มกีารเปิดเวทีดีเบตท่ีมหาวิทยาลยั
แห่งหนึ่ง ทว่าประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ก็ยังออกจะห่างเหินจากข้อมูลเหล่านี้)

คงไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีต้องไปกล่าวโทษว่าผู้คนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สนใจการเมือง
ไทยและรัฐธรรมนูญที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ในทางกลับกันความเป็นจริงที่ประจักษ์ในหลายๆ ครั้ง
ว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ�านวนประชาชนไปลงใช้สิทธิมากกว่าพ้ืนท่ีอื่นๆ 
สักด้วยซ�้า แน่นอนมากกว่ากรุงเทพฯจากจ�านวนสถิติหลายๆ ครั้ง และแม้กระทั้งการเลือก
ตั้งที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการปิดคูหาการเลือกตั้ง แต่ก็มีความพยายามของประชาชนเพื่อจะไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้จะถูกกีดขวางก็ตาม 

ปัญหาคือ บริบทการเมืองไทยตอนนี้และเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ได้ตัดขาดความ
รู้สึกในการเป็นเจ้าของ(Sense of belonging) ที่จะร่วมใช้อ�านาจและให้สิทธิความเป็น
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เจ้าของประเทศร่วมกัน ความรู้สึกร่วมจึงไม่เกิดขึ้นส�าหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่า การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ จึงไม่ได้อยู่
ในความสนใจหรือมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับโนโหวตหรือว่าโหวตโน เพราะไม่มีประโยชน์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ หากจะมีก็มีแต่ผลเสียมากกว่า 

การท�าให้ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเคารพอัตลักษณ์ของคนท้อง
ถิ่นอย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงได้

ส�าหรับการกระบวนการพูดคุยสันติภาพเป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องมีการด�าเนินการต่อไป และปรับปรุงเนื้อหาสาระ ข้อตกลง ที่จะพอให้เกิดความหวังแก่
คนที่ในพื้นที่ได้ แน่นอนเป็นเรื่องที่ฝ่ายกลุ่ม MARA PATANI และรัฐบาลไทยที่ต้องพิสูจน์ 
ต่อไป หากทว่ารัฐธรรมนูญก็ย่อมเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่ต้องเป็นหมุดหมายอันส�าคัญส�าหรับ
คุณภาพชีวิต การศึกษา สทิธิและเสรีภาพของทุกฝ่ายท่ีอาศัยอยูใ่นสงัคมไทย การมรัีฐธรรมนญู 
ท่ีดีและมีความเป็นประชาธิปไตยก็จะช่วยให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพเกิดความก้าวหน้า
และเข้มแข็งมากขึ้น และไม่ใช่ใครขึ้นมามีอ�านาจจะมาล้มกระบวนการพูดคุยแบบง่ายๆ อีก
ต่อไป

ย้อนคิดข้อเสนอของอาจารย์ปรีดีคือ การท�าให้ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และ
เคารพอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นอย่างเต็มท่ีก็จะช่วยให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง
ได้ แต่ทว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ก�าลังมีการลงประชามติ 7 สิงหาคมนี้ กลับไม่มีความหวังหรือ
พื้นที่อ�านาจทางการเมืองให้แก่คนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตการปกครองพิเศษ จังหวัด
จัดการตัวเอง พื้นที่ทางอัตลักษณ์ ฯลฯ ซ�้าร้ายกว่านั้นรัฐธรรมนูญได้ฉีกขาดความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกันของคนในพื้นที่และสังคมการเมืองไทย 
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เกาะกระแส Islamophobia 
โรคหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?

ผู้เขียน : ญาดา ช่วยช�าแนก และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประชาคมโลกได้ประสบพบเห็น
กับปรากฎการณ์ และได้รู้จักกับค�าว่า Islamophobia มากขึ้น หลายคนกล่าว
ว่า Islamophobia หรือโรคหวาดกลัวอิสลามนั้นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์
วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2001 และค่อยๆ กระจายตัวไปทั่วโลก จน
เมื่อไม่นานมาน้ีประชาคมโลกถูกปลุกให้ต่ืนด้วยโรคหวาดกลัวอิสลามอีกคร้ัง
ภายหลังการอพยพล้ีภัยของประชาชนชาวตะวันออกกลางจ�านวนมากไปยัง
ทวีปยุโรปอันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในประเทศและสงครามกลางเมือง

Photo: Steve Smailes for The Lincolnite
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ขณะที่ในประเทศไทย สภาวะหวาดกลัวอิสลามได้กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค สะท้อน
ให้เห็นได้จากปรากฎการณ์ต่างๆ อาทิ การคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดที่ จ.มุกดาหาร การต่อ
ต้านการสร้างนคิมอุตสาหกรรมฮาลาลใน จ.เชียงใหม่ และการต่อต้านจากพระในวัดพระธาตุฯ 
จ.นครศรีธรรมราช ต่อการบูรณะชุมชนการค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม เป็นต้น 
ปรากฎการณ์ทางสังคมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นมาช้านานหรือเพิ่งเกิดขึ้น ไม่มีใครทราบได้ แต่
ปรากฎการณ์เหล่านี้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (early warning system) ว่าเกิด
สภาวะไม่ปกติขึ้นในสังคมไทย

ปาตานีฟอร่ัมมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส�ารวจตรวจสอบและท�าความเข้าใจกับ
กระแส Islamophobiaในประเทศไทย ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลในทุกภูมิภาค 
การเสวนาในคร้ังนี้จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีปาตานีฟอร่ัมได้น�าเสนอผลการศึกษาในเบื้องต้น 
และเปิดวงสนทนาเล็กๆ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงเรื่องราวกระแสหวาดกลัวอิสลามในสังคม
ไทย

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลิน ีนักวิชาการจากสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการ
พัฒนาส�านักจุฬาราชมนตรี และผู้อ�านวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Islamophobiaว่า

ความหวาดกลัวต่ออิสลามนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยศาสดาเริ่มเผยแผ่ศาสนา แต่ยังไม่มีการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นในทางวิชาการ ขณะที่งานศึกษาทางสังคมศาสตร์เริ่มให้
ความสนใจกับ Islamophobia ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1990 หลังจากการอพยพของมุสลิมที่มา
พร้อมกับการก่อตัวของความหวาดกลัวในพื้นที่ทวีปยุโรป และถึงจุดพีคหลังเหตุการณ์ 911 
อันน�ามาสู่ความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นนี้โดยเฉพาะของนักสังคมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันก็ยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าอะไรคือนิยามของ Islamophobia โดยส่วนตัวเรียกว่า โรคเกลียด
กลัวอิสลาม โดยมี concept ต่อมาจากงานเขียนของเอ็ดเวิร์ด ซาอิด นักวิชาการชื่อดังชาว
ยิวที่ชี้ให้เห็นว่า มีความพยายามในทางวิชาการของยุโรปในการสร้างองค์ความรู้ชุดหนึ่งขึ้น
มาเพื่ออธิบายคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในสังคมมุสลิมที่ถูกมอง ถูกสร้างความเป็นอื่น 
ให้เป็นอะไรที่ประหลาด ล้าหลัง ไร้อารยะ อันตราย และน่ากลัว
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ในปี 1977 มีงานชิ้นส�าคัญอย่าง 
“อิสลามโมโฟเบีย สิ่งท้าทายส�าหรับมนุษย์
ทุกคน” ได้ชี้ให้เห็นมุมมองของโลกตะวันตก
ที่มีต่ออิสลามใน 3 ประเด็นที่น�าไปสู่ความ
หวาดกลัวอิสลามทั่วทั้งโลก ประเด็นแรก
อธิบายถึงการมองอิสลามเป็นเนื้อเดียวกัน
หมด ไม่มองว่าอิสลามมีหลากหลายจนน�า
ไปสู่การเหมารวม เช่น เห็นภาพความรุนแรง
แล้วเหมารวมว่านั้นคืออิสลาม ประเด็นที่
สองคือ มองว่าคุณค่าของอิสลามเข้ากับคน
อ่ืนไม่ได้เห็นได้จากประเทศมุสลิมหลายๆ 
ประเทศที่เป็นเผด็จการ ไม่สนใจเรื่อง
ประชาธิปไตย และประเด็นที่สามกล่าวถึง
ค�าสอนของอิสลามหลายอย่างถูกเอาไปรับ
ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องญิฮาด ซึ่ง
ในความคิดของคนตะวันตก jihad แปล
ว่า holy war (สงครามศักดิ์สิทธิ์) ทั้งๆ ที่
อิสลามไม่เคยสอนว่าสงครามนั้นศักดิ์สิทธิ์

ภาพปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรง
ต่อคนมุสลิมในทวีปยุโรป เช่น การไล่ออก
เด็กหญงิมสุลมิจากโรงเรียน และการฆาตกรรม
หญิงมุสลิมเพียงเพราะเธอเหล่านั้นคลุม
ฮีญาบ แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า กระแส 
ความเกลียดกลัวอิสลามนั้นได้กระจายไป
แล้วทั่วโลก ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทย
เท่านั้น ปัจจุบันนักวิชาการสังคมศาสตร์จึง

ให้ความสนใจอย่างเป็นเร่ืองเป็นราวถึงท่ีมา
ของอิสลามโมโฟเบีย สาเหตุมาจากอะไร มี
ผลกระทบต่อผู้คนอย่างไร และมีความเข้ม
ข้นของความหวาดกลัวต่ออิสลามมากน้อย
เท่าไหร่

ผลการศึกษาของปาตานีฟอร่ัมสนับ 
สนุนข้อมูลของ ผศ.ดร.สุชาติ ได้เป็นอย่าง
ดี โดย อับดุลเล๊าะ หมัดอะด�้า ตัวแทนจาก
ปาตานีฟอรั่ม ได้รายงานผลการศึกษาใน
เบื้องต้นว่า ความรู้สึกของคนต่างศาสนิกต่อ
ชุมชนมุสลิมมีอยู่ 2 ส่วนคือ หนึ่ง ความรู้สึก
ต่อคนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่มีท้ังด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกมีความ
เข้าใจว่า การออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ของคนมุสลิมในรูปแบบต่างๆ นั้น เกิดจาก
โครงสร้างของรัฐไทยท่ีกดขี่และไม่เอ้ือต่อ
การด�ารงอยู่ของอัตลักษณ์ความเป็นมลายู
มุสลิม ส่วนในด้านลบ ภาพแรกที่นึกถึงคน
มุสลิมสามจังหวัดฯ เป็นการเหมารวมว่าเป็น
พวกหัวรุนแรง ชอบสร้างเงื่อนไขและสร้าง
ปัญหา และสอง ความรู้สกึของคนต่างศาสนกิ
ต่อมุสลิมในภาพรวม ซึ่งผลการศึกษามี
ความย้อนแย้งกันอย่างมีนัยยะส�าคัญ กล่าว
คือ ด้านบวก ชื่นชมถึงการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอย่างเคร่งครัดของคนมุสลิม ในขณะ
ที่ด้านลบกลับพบว่า พวกเขารู้สึกอึดอัดกับ
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วิถีปฏิบัติของคนมุสลิมที่จุกจิก ไม่เข้าใจว่า
ท�าไมต้องแตกต่าง ท�าไมปฏิบัติไม่เหมือน
คนอื่น และมีข้อห้ามมากมาย อีกทั้งมองว่า
ส่ือเป ็นกลไกส�าคัญท่ีก ่อให ้ เ กิดกระแส 
Islamophobia (การศึกษาในครั้งนี้ท�าให้
พบข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับความ
หวาดกลัวอิสลามมากมายและท�าขึ้นภาย
ใต้ข้อจ�ากัดเนื่องจากประเด็นทางศาสนามี
ความละเอียดอ่อนท�าให้กลุ่มตัวอย่างบาง
ส่วนไม่อาจสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา)

แอน อิศดุลย์ ประธานบ้านบุญเต็ม 
ได้สะท้อนความคิดเห็นในฐานะคนพุทธใน
พ้ืนทีส่ามจังหวัดฯ ว่า เนือ่งจากเติบโตในพ้ืนท่ี
และมีความใกล้ชิดกับคนมุสลิมมาต้ังแต่วัย

เด็ก ท�าให้ตนเองมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของ
คนมลายูมุสลิม ซึ่งแตกต่างจากคนพุทธคน
อื่นๆ ที่ยังขาดความเข้าใจ และเมื่อถึงยุคที่
เกิดกระแสความหวาดกลัว จึงน�าไปสู่ความ
เกลียดชังท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความไม่เข้าใจ
ได้ง่าย กลายเป็นอคติที่มีต่อคนมุสลิม และ
ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ ่นโดยการกล่อมเกลา
ของสถาบันครอบครัว

นอกจากนี้ ในพื้นที่สามจังหวัดฯ ยังมี
กลุ่มบุคคลท่ีท�าการยุยงปลุกปั่นผ่านโลกโซ
เชียลมีเดียจนท�าให้ปัญหามีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น แอนยังชี้ให้เห็นว่า การท�าความ
เข้าใจต่อคนมุสลิมในพ้ืนท่ีจะต้องแยกแยะ
ให ้ ชัดเจนระหว ่างคนพุทธในพ้ืนที่ โดย
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ก�าเนิดกับคนพุทธจากนอกพ้ืนท่ีท่ีเข้ามา
ท�างานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น
เดียวกันกับความเป็นคนมุสลิมก็แตกต่าง
กันระหว่างคนมุสลิมในสามจังหวัดฯ กับคน
มุสลิมในพื้นที่อื่น ความเกลียดชังที่เกิดขึ้น
น�าไปสู่การปลุกกระแสชาตินิยมและน�ามา
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้ทางวัฒนธรรม 
เช่น การปลุกระดมคนพุทธไม่ให้ซื้ออาหาร
ร้านค้ามุสลิม และแอนยังฝากความห่วงใย
ว่า หากความเกลียดกลัวของคนพุทธต่อคน
มุสลิมในพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ในอนาคต
ปัญหาเหล่านี้จะสามารถลุกลามไปยังพ้ืนที่
อื่นๆ ได้

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปี ได้ค่อยๆ ท�าลายพื้นที่ปฏิสังสรรค์
ระหว่างทั้งคนสองศาสนา และการปลุกกระ 
แสไม่เข้าร้านมุสลิมของคนพุทธยิ่งเพ่ิมเช้ือ
ไฟให้กับความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี กระแส Islamophobia 
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ ดังเช่นกรณีการต่อ
ต้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จ.เชียงใหม่ 
ได้สะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้เรื่องราวที่ถูก
อธิบายว่าเป็นผลพวงมาจากโรคหวาดกลัว
อิสลามกลับมีเร่ืองราวอ่ืนทับซ้อนและอยู่
เบื้องหลัง ดังที่ ผศ.ดร.สุชาติ ได้กล่าวเพิ่ม
เติมในช่วงที่สองของการเสวนาว่า ตนเป็น

มุสลิมเชียงใหม่และเป็นคนส่วนน้อยท่าม
กลางคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนพุทธ คนในรุ่น
พ่อแม่ท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในภาคเหนือของ
ไทยมท้ัีงทีเ่ป็นคนเช้ือสายจีน เบงกาล ีอินเดีย
ปาทานและเชื้อสายอื่นๆ ซึ่งคนรุ่นนั้นได้รับ
การต้อนรับเป็นอย่างดีจากคนท้องถิ่น และ
มีการแต่งงานกับคนในท้องถิ่นจ�านวนมาก 
เพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้ให้ความสนใจกับ
ความแตกต่างทางศาสนา ตนก็เป็นหนึ่งใน
มุสลิมที่มีแม่เป็นมูอัลลัฟ (ผู้ที่สนใจอิสลาม
และเข้านับถือศาสนาอิสลาม)

แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ปรากฎการณ์ความ
หวาดกลัวอิสลามท่ีเราได้เห็นจากเหตุการณ์
ในพม่า ภาพของมุสลิมถูกท�าร้าย ถูกเผา
การใช้ความรุนแรงต่างๆ เป็นปรากฎการณ์
ที่เข้าใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆ ตนเป็นห่วงว่า
ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้โดยที่ไม่ท�าอะไร เกรงว่า
ในอีกยี่สิบหรือสามสิบปีข้างหน้า เหตุการณ์
ในเมืองไทยอาจจะไม่ต่างจากพม่า สอดคล้อง
กับรายงานเก่ียวกับความขัดแย้งทางศาสนา
ในสังคมไทยของอเมริกาที่ฟันธงว่า ประเทศ
ต่อไปท่ีจะเกิดความขัดแย้งทางศาสนาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อจากพม่า คือ 
ประเทศไทย

กรณีการต่อต้านการสร้างมัสยิดในภาค
เหนือและภาคอีสาน พบว่านอกเหนือจาก
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กระแส Islamophobia ที่สร้างภาพอันน่า
กลัวให้กับคนมุสลิมแล้วนั้น การขาดความรู้
ความเข้าใจในอิสลามและวิถีปฏิบัติของคน
มุสลิม การบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น กรณี
หอค�าหลวง บวกกับภาพความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็น
สาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง
จนน�ามาสู่การคัดค้านของคนต่างศาสนิก
ดังเช่นกรณีของเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และ
มุกดาหาร ในขณะเดียวกัน ภาพการออกมา

ต่อต้านคัดค้านท่ีเข้าใจกันว่าเป็นปรากฏ 
การณ์ต่อเนื่องจากกระแสความหวาดกลัว
อิสลาม อย่างกรณีนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 
กลับพบว่าเป็นเร่ืองการแย่งชิงผลประโยชน์
ของการเมืองท้องถิ่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางศาสนาแต่อย่างใด

ผศ.ดร.สุชาติ ยังได้กล่าวถึงแนวคิดของ 
ฮันส์ คุง นักวิชาการคาทอลิคที่เขียนหนังสือ
เกี่ยวกับอิสลาม ไว้ว่า

“สังคมสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่
เกิดสันติสุขระหว่างศาสนา สันติสุขระหว่าง
ศาสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่เกิดการท�า 
ความเข้าใจ พูดคุยกันระหว่างศาสนา และ
การพูดคุยท�าความเข้าใจกันระหว่างศาสนา
จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าแต่ละศาสนิกไม่เข้าใจใน
แก่นแท้ แก่นธรรมค�าสอนของศาสนาตัวเอง”

รวมไปถึงค�าพูดของนักต่อสู้เพ่ือคนผิว
สีอย่าง เนลสัน แมนเดลลา เพื่อให้ก�าลังใจ
และให้ความหวังว่า

“ไม่มีใครท่ีเกิดขึ้นมาพร้อมกับความ
เกลียดต่อคนเพียงเพราะเขามีสีผิวและ
ศาสนาท่ีต่างไปจากเรา แสดงว่าความเกลยีด
นั้นถูกมาเรียนรู้ หล่อหลอมขึ้นทีหลัง ถ้า
ความเกลียดเป็นส่ิงท่ีมาเรียนรู้มาหล่อหลอม
ได้ทีหลัง ความรักก็น่าจะเรียนรู้ หล่อหลอม

สังคมสันติสุขจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าไม่เกิดสันติสุข
ระหว่างศาสนา

สันติสุขระหว่างศาสนา
จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่เกิด
การท�าความเข้าใจพูดคุย
กันระหว่างศาสนา

และการพูดคุยท�าความ
เข้าใจกันระหว่างศาสนา
จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าแต่ละ
ศาสนิกไม่เข้าใจในแก่นแท้ 
แก่นธรรมค�าสอนของ
ศาสนาตัวเอง



16 PataniForum

ได้ เพราะความรักเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ธรรม 
ชาติของมนุษย์มากกว่าความเกลียด”

ด้าน ซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์
จากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ผู้ด�าเนินรายการเสวนาใน
ครั้งนี้ ได้เสริมต่อประเด็นของ ผศ.ดร.สุชาติ
ถึงสาเหตุท่ีกระแสความหวาดกลัวอิสลาม
เกิดขึ้นในภาคอีสาน ดังเช่น กรณีจังหวัด
มกุดาหาร โดยอ้างถึงงานวิจัยของ พันเอกหญงิ
พิมลพรรณ อุโฆษกิจ อาจารย์จากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชื่อ “นักรบกลับ
บ้าน: ประสบการณ์จากสมรภูมิ” สะท้อน
ถึงเร่ืองเล่าของทหารจากภาคอีสานท่ีลงไป
ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดฯ ด้วยอัตลักษณ์
ความเป็นคนอีสาน คนพุทธ และความเป็น
ทหาร สิ่งเหล่านี้เป็นกลายเป็นกรอบจ�ากัด
มโนทัศน์ของเหล่าทหารท่ีมีผลต่อความ
เข้าใจปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนท่ีและมอง
ว่าผู้ก่อเหตุเป็น “อริราชศัตรู” เรื่องเล่าใน
บริบทเช่นนีท้�าให้ความจริงบดิเบ้ียว ดังกรอบ
การวิเคราะห์ของ คาริน  ที่ว่า “เมื่อเรา
เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล (fact) ความจริงจะถูก
ท�าลายไปส่วนหนึ่ง” เหตุการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้หรือปรากฎการณ์อิสลามโม
โฟเบียก็เช่นกัน ส่วนหนึ่งมันถูกท�าลายจาก
การวิเคราะห์ การให้ข้อมูล และการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสื่อ

อับดุลเล๊าะ ได้เพิ่มเติมถึงประสบการณ์
ภาคสนามที่ จ.อุบลราชธานี ว่าคนในท้อง
ท่ีรู ้สึกหวาดระแวงต่อคนมุสลิมในสามจัง
หวัดฯ ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการท่ีลกูหลาน
ของเขาจ�านวนมากถูกส่งไปประจ�าการท่ี
ภาคใต้ กระแสความหวาดกลัวจึงอาจเกิด
จากสิ่งที่ทหารไปพบเจอ และน�ากลับมาเล่า
สู่กันฟังปากต่อปาก “ส�าหรับชาวบ้านคน
อีสานแล้วนั้น ทหาร คือ “ฮีโร่” ในขณะ
ที่คนสามจังหวัดฯ มองว่า ทหาร คือ ผู้ก่อ
ปัญหา”

ทางด้าน แอน  ได้บอกเล่าถึงความรู้สึก
ของคนพุทธในพ้ืนท่ีต่อเหตุการณ์ความไม่
สงบถึงข้อสงสัยต่อการปฏิบัติงานของทหาร
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แนวทางแก้ไข คือ การแก้ปัญหาที่เยาวชน 
โดยการเพิ่มปัญญาให้กับเด็ก โดยเฉพาะ
เร่ืองสทิธิ และพยายามให้เด็กพุทธและมสุลมิ
ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
ซึ่งแอนมองว่ายังไม่สายที่จะแก้ไข แต่จะให้
คนพุทธลุกขึ้นมาท�าก็ค่อนข้างยากเนื่องจาก
เป็นคนส่วนน้อย ดังนั้น พี่น้องมุสลิมต้อง
ช่วยกันเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงไปได้ และ
ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร
ในสภาวะท่ีความเกลียดชังเร่ิมเติบโตเช่น
นี้ ในขณะเดียวกัน อย่างที่อาจารย์บอก ท�า
อย่างไรให้ความรักเกิดขึ้นควบคู่กับความ
เกลียด คือ ต้องเข้าใจ”

จากภาพรวมของการเสวนาในคร้ังนี้
ท�าให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า โรคเกลียดกลัว
อิสลาม หรือ Islamophobiaนั้น เป็น
ปัญหาที่มีความซับซ้อนและส่วนหนึ่งของ
ปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจและความ
เข้าใจผิดของ “คนนอก” ศาสนาอิสลาม 
ทั้งไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น
ถึงเวลาแล้วหรือยังทีจ่ะหนักลับมาทบทวน
และต้ังค�าถามกับตนเองว่า วันนีไ้ด้พยายาม
สื่อสารออกไปยัง “คนนอก” แล้วหรือยัง
ได้พยายามให้เขารู้จักอิสลามมากน้อย
แค ่ ไหนและควรป รับ ตัวอย ่ าง ไร กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ท่ีมักมีการจับกุมผู ้ต ้องหาในคดีก ่อเหตุ
ความรุนแรงแล้วปล่อยตัว รวมทั้งการให้
สิทธิพิเศษต่างๆ แก่คนมุสลิม เช่น การรับ
ราชการ การศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งการให้
ความช่วยเหลือแก่คนมุสลิมขององค์กรภาค
ประชาสังคมต่างๆ และความไม่เข้าใจ และ
อคติต่อคนมุสลิมจนก่อให้เกิดความเกลียด
ชังและหวาดระแวงต่อกัน ดังเช่นกรณีการ
เปิดบ้านเช่าในจังหวัดยะลาท่ีสงวนสิทธ์ิไว้
เฉพาะคนพุทธเท่านั้น เนื่องจากเกรงกลัวต่อ
การถูกกลืนวัฒนธรรมจากคนมุสลิมจึง
ต้องการปกป้องพื้นที่ของคนพุทธเอาไว้ ใน
ขณะเดียวกันคนมุสลิมก็มีความหวาดระแวง
คนพุทธ จากการที่คนมุสลิมแต่งงานกับคน
นอกศาสนามากขึ้น จึงเกิดการกล่าวโทษคน
พุทธว่า มีความต้องการจะกลืนวัฒนธรรม
มุสลิม โดยปราศจากการศึกษาถึงสาเหตุ
ที่แท้จริง

แอนยังได้บอกเล่าเร่ืองราวของการ
ทะเลาะวิวาทระหว่างเยาวชนพุทธกับมุสลิม
ท่ีใช้ศาสนาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก โดยมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังที่
เกิดขึ้นจากการที่พวกเขามองว่า พ่อแม่ผู้
ปกครองของตนถูกกระท�าจากคนมุสลิม ซึ่ง
ทุกกรณีที่แอนได้สัมผัส เยาวชนพุทธเป็นผู้
เริ่มก่อเหตุก่อนเสมอ และน�าไปสู่การตอบโต้
ของเยาวชนมุสลิมตามมา แอนจึงได้น�าเสนอ
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ท�าไมคนตุรกีไม่เอารัฐประหาร ?

ผู้เขียน: อาทิตย์ ทองอินทร์ [1]

เหตุการณ์การก่อกบฏต่อระบอบอัรดูฆอนโดยกลุ่มทหารส่วนหนึ่ง เกิดขึ้นในบริบทการ
เมืองท่ีอัรดูฆอนถูกวิจารณ์อย่างหนักในเร่ืองการจ�ากัดเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพสื่อ การด�าเนินคดีเด็ก 13 ขวบที่วิจารณ์ประธานาธิบดี การปราบปรามผู้ชุมนุมจน
ท�าให้เด็กวัย 14 ซึ่งเดินไปซื้ออาหารถูกลูกหลงเสียชีวิต และอัรดูฆอนออกมาบอกว่าเขาคือ
ผู้ก่อการร้าย การเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม LGBT ที่ต้องการให้รัฐบาลยอมรับการมี
อยู่ของพวกเขา การแต่งตั้งผู้พิพากษาเนื่องจากเขาเห็นว่าฝ่ายตุลาการเดิมมีใจโน้มเอียงไป
ทางเฟตุลเลาะห์ กูเลน ผู้น�าทางศาสนาที่ปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในสหรัฐ[2] ทั้งนี้ ช่วง 1-2 ปีที่ผ่าน
มา รัฐบาลของอัรดูฆอนถูกถาโถมอย่างหนักเกี่ยวกับข้อหาทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง-
เจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่อัรดูฆอนมองว่าเป็นเกมเลื่อยขาเก้าอี้ที่ “เครือข่ายกูเลน” ซึ่งสถิตอยู่
ในกลไกรัฐส่วนต่างๆ ใช้บ่อนท�าลายเขาโดยสมคบคิดกับ “นานาชาติ (?)” อัรดูฆอนเชื่อว่า
เครือข่ายกูเลนเหล่านี้น�ามาซึ่งโครงสร้าง “รัฐซ้อนรัฐ” ในตุรกี และนั่นคือสิ่งที่ต้องก�าจัด นั่น
น�าไปสู่การโยกย้ายอัยการ 20 คน และการปลดต�ารวจ 350 คนที่มีส่วนกับการท�าคดีทุจริต
ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง[3] และล้างด้วยการน�าคนที่ภักดีต่อตนเองใส่เข้าไปในต�าแหน่ง
ส�าคัญๆ ของกลไกรัฐส่วนต่างๆ[4]   

Photo: Murad Sezer/Reuters
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ดังนั้น นอกจากภาพของเกมช่วงชิงอ�านาจระหว่าง “สองขบวนการอิสลาม” ที่ดุลแห่ง
สัมพันธภาพทางอ�านาจและแนวคิดไม่ลงรอยกันแล้ว[5] กระแสเชิงลบในย่อหน้าข้างต้น คือ
“ข้อควรล้มล้าง” ระบอบอัรดูฆอน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเพียงพอที่จะท�ารัฐประหารส�าเร็จใน
ประเทศประชาธิปไตยเปราะบางแตกหักง่ายหลายแห่งในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา..แต่โจทย์
ที่น่าสนใจคือ..ท�าไมคนตุรกีไม่เอาด้วย?

ถ้าพิจารณา Timeline ของเหตุการณ์ก่อกบฏอย่างละเอียด[6] จะพบว่า ในช่วงเริ่มต้น
การก่อกบฏของกลุ่มทหารดูมีทีท่าจะเป็นต่อกว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่พอสมควรและไต่ระดับขึ้น
ถึงจุดได้เปรียบที่สุด ในช่วงที่ยึดสถานีโทรทัศน์ TRT ของรัฐเอาไว้ได้ พร้อมทั้งตัดสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต อย่างน้อยในอังคาราและอิสตันบูล  แต่จุดเปลี่ยนส�าคัญของเหตุการณ์ อยู่ที่
การ facetime ของอัรดูฆอนผ่านมือถือ และฉายไปทั่วประเทศในทีวีช่อง CNN Turk ภาย
หลังการเริ่มต้นก่อกบฏได้เพียง 1 ชั่วโมง เนื้อหาหลักคือ เขาเรียกร้องให้ประชาชนออก
มาแสดงพลังต่อต้านการก่อกบฏให้เต็มท้องถนน และการสื่อสารของเขาส�าเร็จ ประชาชน
จ�านวนมากพากันออกมาตามท้องถนน และชุมนุมเผชิญหน้ากับทหารตามจุดส�าคัญๆ เช่น 
จัตุรัสทักซิม

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พลังประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาต่อต้านการก่อกบฏนั้นเป็นมวลชนฝ่าย 
อัรดูรฆอนเป็นแกนหลัก เพราะนอกจากพวกที่ออกบ้านมาด้วยเหตุนี้แล้ว ก็มีผู้คนอีกจ�านวน
หนึ่งออกบ้านมาเพียงเพื่อกดเงินจาก ATM ด้วยหวั่นเกรงความไม่แน่นอน โดยไม่ได้ไปชุมนุม
ด้วยเช่นเดียวกัน จริงอยู่ที่ย่อมมีมวลชนที่ออกมาต่อต้านการก่อกบฏเพราะปฏิเสธการแทรก
แซงการเมืองของกองทัพ แต่หากพิจารณาเฉพาะจากมุมของกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลพรรคอัค
ผู้เขียนมองว่า แม้การออกมาต่อต้านของพลังประชาชนจะเป็นไปด้วยกลิ่นอายประชาธิปไตย
หากแต่แรงขบัเคล่ือนเบือ้งลึก คือส่ิงท่ีเรียกว่า “ชาตินยิมมวลชน” (mass nationalism) มากกว่า

ชาตินิยมมวลชน คือ ส�านึกความเป็นชาติที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ตัวตน ตลอดจนการประดิษฐ์รูปแบบและตัวตนของรัฐ ดังนั้นเราจะเข้าใจ
การเมอืงตุรกีได้ในอีกแบบหนึง่หากมองจากการเมืองอัตลกัษณ์ ท่ีปัจจุบนัการสนับสนนุพรรค
อัคและอัรดูฆอนอย่างมากมาย เป็นผลส�าคัญจากการท่ีพรรคอัคและอัรดูฆอนเป็นภาพตัวแทน
ท่ีจับต้องได้และสะท้อนมากท่ีสุดถึงตัวตนคนชาติเติร์กในอุดมคติภายใต้บริบทยุคสมัยใหม่ 
ซึ่งมีกลิ่นอายทางศาสนาเพิ่มขึ้นและมีพลังส่งมาจากแรงบันดาลใจของประวัติศาสตร์มากขึ้น
อันเป็นจุดศูนย์ดุลใหม่ในการระบุต�าแหน่งแห่งที่ในเวทีโลกให้กับคนชาติตุรกี การตอบสนอง
เชิงบวกของสังคมต่อนโยบาย‘นโีอออตโตมาน’ตลอดจนการส่ือสารสาธารณะโดยเกาะอยูกั่บ
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‘ภาษาทางศาสนา’ บ่อยครั้งของอัรดูฆอน
เป็นหลักฐานอย่างดีให้กับข้อวิเคราะห์ดัง
กล่าว

"ในแง่นี้ การออกมาปกป้องอัรดูฆอน
ส�าหรับมวลชนฝ่ายรัฐบาลจึงไม่ได้เป็นเร่ือง
ขี้ข้าปกป้องนาย  หรือความรักบูชาตัวบุคคล
อย่างไร้เหตุผลดังท่ีฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตย
ในประเทศโลกท่ีสามบางประเทศค่อนขอด 
หากแต่การออกมาปกป้องอัรดูฆอนมีความ
หมายเท่ากับการปกป้องส่วนหนึ่งของตัว
ตนพวกเขาเอง ปกป้องผู้เป็นตัวแทนที่พวก
เขาให้ก�าเนิดผ่านการลงกันคนละเสียง และ
เป็นการปกป้องเงื่อนไขแห่งส�านึกว่า “ชาติ
เป็นของพวกเขา” ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง การจะอยู่หรือไปของรัฐบาลจึงต้องขึ้น
อยู่กับคนทั้งชาติ และชะตากรรมของ “รัฐ
ชาติ” ต้องอยู่ที่พวกเขาเป็นคนก�าหนด"  

อย่างไรก็ตาม ข้อติดขัดในเชิงทฤษฎีมี
อยู่ว่า ชาตินิยมมวลชนในที่นี้ไม่เสมอไปว่าจะ
สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพราะ
หลายครั้ง การกีดกันและเบียดขับอะไรที่ 
‘เป็นอ่ืน’ ไปจากตัวตนชาติของพวกเขาก็เป็น
รูปแบบการท�างานหนึ่งของชาตินิยมเช่นกัน
ดังนั้น มวลชนที่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลและ
ต่อต้านกบฏโดยทหารนั้น อาจสนับสนุน
ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับว่าของเหล่านั้นไปด้วยกันได้ตาม

ความเป็นชาติในแบบพวกเขาหรือเปล่า จึง
ไม่ใช่เร่ืองแปลกใจท่ีแม้ในช่วงรัฐบาลอัรดูฆอน
จะมีการละเมดิสทิธิมนษุยชน คุกคามเสรีภาพ
สื่อ แทรกแซงกระบวนยุติธรรม กดทับสิทธิ
เพศท่ีสาม และเพิกเฉยต่อสิทธิเสียงส่วนน้อยใน
หลายคร้ัง แต่มวลชนก็ยงัคงสนบัสนนุอัรดูฆอน
และพรรคอัคอย่างมากมาย การลุกฮือของ
ประชาชนในกรณีนีจึ้งมคีวามอิหลักอิเหลือ่ใน
การนยิามท่ีไม่อาจโรแมนติไซส์ได้ว่าเป็นคล่ืน
พลังของผู้รักในประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์  

พูดอย่างง่ายคือ พวกมากเหล่านี้อาจจะ
ลากไปในทางที่ดีหรือทางที่เสื่อมก็ได ้ แต่
กระนั้น ชาตินิยมที่ให้ที่ทางและราคากับ
ผู้คนธรรมดา ให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของ
ชาติ ก็เป็นกระบวนการส�าคัญที่เกื้อหนุน
ให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิ มั่นใจในตนเอง 
และกล้าที่จะรับผิดชอบผืนแผ่นดินที่ตน
อาศัยอยู่ ไม่ใช่เอาแต่กล่าวโทษโยนขี้ให้คน
อื่น หรืออัตลักษณ์อื่นเวลาเกิดสิ่งผิดพลาด
ขึ้นในสังคม สิ่งที่เป็นความหวังว่าอาจตาม
มาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
แบบนี้ คือ ประชาชนที่บรรลุวุฒิภาวะทาง
การเมือง เมื่อเกิดปัญหาพวกเขา จะไม่งอ
มืองอเท้าร้องไห้งอแงรอให้มีใครมาโปรด 
แต ่พวกเขาจะกล ้าเผชิญป ัญหาด ้วย
ตนเอง โดยเชื่อในพลังเปลี่ยนแปลงของ
คนธรรมดา
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"สังคมการเมืองแบบนี้อาจเบียดขับ กด
ทับไม่สมบูรณ์แบบ และหลายครั้งผู้คนต้อง
ลองผิดลองถูก แต่สังคมการเมืองแบบนี้มี
โอกาสก้าวไปสู ่ทางอารยะมากกว่าสังคม
การเมืองท่ีแขวนทุกอย่างไว้ท่ีกลุ่มผู้น�าเด่ียว
ที่มี(ภาพลักษณ์ว่ามี)ศีลธรรม โดยผู้คนที่
เหลือถูกตัดออกจากกระบวนการเรียนรู ้
ทางการเมือง"    

นอกจากการมองในมุมของมวลชนฝ่าย
สนับสนุนรัฐบาลแล้ว หากเราพิจารณาท่าที
และบทบาทของ “ขัว้ตรงข้าม”ทางการเมือง
ของอัรดูฆอนในเหตุการณ์นี ้ก็จะเหน็ประเด็น
ท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม เร่ิมจากพรรคการเมืองฝ่าย
ค้านท้ังสามพรรคท่ีพากันออกมาประกาศจุด
ยืนต่อต้านการก่อกบฏของทหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พรรค Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) หรือ Peoples' Democratic 

Party อันเป็นพรรคแนวฝ่ายซ้ายและสนับ 
สนุนชาตินิยมเคิร์ด (ซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าจะไป
ด ้วยกันได ้ กับชาตินิยมมวลชนตุรกีโดย
ภาพรวม) ก็ออกตัวผ่านทวิตเตอร์หลังจาก
เหตุการณ์ก่อกบฏเริ่มต้นเพียง 3 ชั่วโมงว่า 
“ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ ไม่สามารถ
มีใครคนใดคนหน่ึงสวมรอยตนเองเป็น
ตัวแทนเจตจ�านงของประชาชนได้ พรรค 
HDP ต่อต้านการก่อรัฐประหารทุกรูปแบบ 
ในทุกสถานการณ์”[7] การที่พรรคฝ่ายค้าน
ซึ่งด่าทอต่อสู้กับรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิง
และไม่เคยชนะเลอืกต้ังเหนอืพรรคอัคมายาว
นาน แต่เลือกที่จะยืนข้างอัรดูฆอนสะท้อน
ให้เห็นการผูกพันตนเองอยู่ในกรอบกติกา
ร่วมเดียวกัน ซึ่งนี่คือเงื่อนไขส�าคัญส�าหรับ
การจะธ�ารงไว้ซึ่งระเบียบของสังคมการเมือง

จริงอยู่ท่ีหลายคนประเมินความเป็นไป

ประชาชนออกมาเผชิญหน้ากับทหาร บริเวณจตุรัส
ทักซิม : Photo : OZAN KOSE/AFP 

ทหารก�าลังผลักดันกันข้ึนรถบัสเพื่อหลบหนีฝูง
ชนภายหลังที่ฝ่ายก่อการรัฐประหารยอมจ�านน : 
Photo : Aljazeera By Murad Sezer/Reuters
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facetime นั้นขึ้นจอโทรทัศน์ให้ ในข้อนี้เรา
จะเหน็ว่า แม้อัรดูฆอนจะขึน้ช่ือเร่ืองคุกคามส่ือ
และใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารภาพลักษณ์
อย่างเก่งกาจ แต่สื่อมวลชนรายใหญ่ก็ไม่เบน
ความขัดแย้งดังกล่าวไปสู่ความเกลียดชังท่ี
ยอมใช้ทุกวิถีทางเพียงเพ่ือก�าจัดอัรดูฆอน 
การท่ีสื่อมวลชนเผชิญหน้ากับอัรดูฆอนและ
การให้พื้นที่กับเขา ทั้งสองบทบาทนี้ล้วน
เป็นไปภายใต้หลักการปกป้องเสรีภาพสื่อ
อย่างเท่าๆ กัน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ต้องคารวะ
ให้กับความแน่วแน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของพวกเขา

หากอัร ดูฆอนและรัฐบาลแถลงว ่า 
เหตุการณ์นองเลือดคร้ังนี้เป็นเร่ืองที่ต้อง
บันทึกในประวัติศาสตร์เพื่อย�้าเตือนไม่ให้
เกิด “การทรยศขึ้นอีก” ประวัติศาสตร์ตุรกี
หน้านี้ก็ต้องบันทึกไว้เช่นเดียวกันว่าการ
ที่วิกฤติของระบอบผ่านพ้นไปได้ รัฐบาล 
และอัรดูฆอนเป็นหนี้ประชาชนทุกฝ่าย ทั้ง
ที่เลือกและไม่ได้เลือกเขา ทั้งที่นโยบาย
ของเขาตอบสนองและท่ีนโยบายของเขา
ท�าร้ายคุกคาม ประวัติศาสตร์จะต้องบันทึก
เพื่อฝากข้อระลึกว่า อัรดูฆอนต้องเคารพ
ประชาชนของตนเองให้มากขึ้น เพราะต้อง
ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาแม้คะแนนนิยม
อรัดูฆอนจะมาก แต่คนท่ีไม่ชอบเขาก็ไม่น้อย
เช่นกัน สภาวะแบบนี้ท�าให้ประเทศมีความ
เส่ียงที่เป็นไปได้ว่าจะแยกออกเป็นสองขั้ว
ได้ในอนาคต หากไม่มีการถอดบทเรียนอัน
ละเมียดพอ

ได้ว่า ท่าทีของพรรคฝ่ายค้านเหล่านั้นอาจ
ไม่ใช่เพราะพวกเขารักประชาธิปไตยอย่าง
ไร้เดียงสาเท่านั้น หากแต่เป็นผลมาจากการ
หยั่ง ‘ทิศทางลม’ แล้วเห็นว่ากลุ่มกบฏน่า
จะพ่ายแพ้ในท้ายที่สุด กระนั้นก็ดี ผู้เขียน
มองว่า แม้บรรดาพรรคฝ่ายค้านอาจเล็งเห็น 
ภาพข้างต้น แต่ตัวแปรที่น่าจะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของพวกเขามากกว่า คือ ความ
เส่ียงที่อาจต้องงัดกับกระแสพลังประชาชน
ในภายภาคหน้า และการเรียนรู้อดีตว่า
ระบอบท่ีตามมาหลังรัฐประหารจะสร้าง
ความเลวร้ายมากกว่าระบอบอัรดูฆอนท่ีมี
ปัญหาอยู่ทุกวันนี้หลายเท่าตัวนัก โจทย์ของ
อัรดูฆอนท่ีควรตอบแทนท่าทีของพรรค
เหล่านี้ (ไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม) คือ การท�าให้ระบบและช่องทาง
การเมอืงแบบปกติยงัเปิดกว้างในระดับทีม่าก
พอจะมอบความหวังให้กับกลุ ่มการเมือง
ต่างๆ ได้ และไม่สร้างสภาวะทางตันที่อาจ
บีบผลักให้บางกลุ่มการเมืองเลือกไปเล่นเกม
นอกระบบ    

ในส่วนของสื่อมวลชน เราเห็นปรากฏ
การณ์ที่สถานีโทรทัศน์อย่างบีบีซีนิวส์ตุรกี
ลุกขึน้สู้ขดัขนืการพยายามเข้ามาตัดสญัญาณ
ของกลุ่มทหารกบฏ และในช่วงเริ่มแรกการ
ก่อกบฏที่สถานีของรัฐอย่าง TRT โดนยึดเอา
ไว้ การ facetime ของอัรดูฆอนอันเป็นจุดพลกิ
สถานการณ์ สามารถเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่
CNN Turk ซ่ึงโดยปกติแล้วจะไม่ถูกกับรัฐบาล
ยอมเปิดพ้ืนท่ีและเอามือถือท่ีอัรดูฆอน 
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[1] หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต.
[2] “ทหารตุรกี "สภาสันติภาพ" ท�ารัฐประหาร สั่งเคอร์ฟิว ปิดสนามบิน ปิดช่องแคบเชื่อมเอเชีย-ยุโรป” , ใน 
ประชาไท. http://prachatai.org/journal/2016/07/66911.
[3] “ฉาวอีก! รบ.ตุรกีประกาศ “ปลด” ต�ารวจ 350 คน ภายในคืนเดียว”, ใน ผู้จัดการออนไลน์. 
http://www.manager .co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000002247
และ; “ตุรกี “โยก” 20 อัยการที่สอบสวนทุจริต “รับสินบน” จนท.รัฐบาลระดับสูง”, ใน ผู้จัดการออนไลน์. 
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000006233.
[4] “Military coup attempted in Turkey against Erdogan government”, in The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/15/turkey-coup-attempt-military-ankara-istanbul.
[5] ศราวุฒิ อารีย์. “สองสายธารแห่งขบวนการอิสลามในตุรกี : วิถีมุสลิมโลก” , ใน คม ชัด ลึก. http://
www.komchadluek.net/news/politic/175701.
[6] สามารถดูได้ใน http://www.mirror.co.uk/news/world-news/turkey-coup-live-updates-explosion-8431256.
[7] https://twitter.com/HDPenglish/status/754105954849976320.
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7 วิธีดึงตุรกีกลับสู่ ‘อิสลาม’
ของประธานาธิบดีตอยยิบ แอร์โดอาน

ผู้เขียน: Raiq ibn Jubair

ตุรกียุคใหม่เกิดมาจากการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันและระบบรัฐคอลิฟะฮ์
เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งถือเป็นผู้ก่อตั้งประเทศตุรกีได้น�าพาการปฏิรูปหลากหลายด้านที่มีผล
ลดทอนบทบาทของศาสนาอิสลาม โรงเรียนระบบมาดรอซาห์ถูกยกเลิก มีการห้ามแต่งกาย
ตามธรรมเนียมศาสนา เสียงอาซานถูกเปลี่ยนจากภาษาอาหรับเป็นภาษาตุรกี ทั้งยังเกิด
กฎหมายตามครรลองโลกวิสัยอีกมากมายที่ขับเคลื่อนตุรกีมาหลายทศวรรษจนทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม พรรคความยุติธรรมและการพัฒนา น�าโดยอดีตนายกรัฐมนตรีและ
ประธานาธิบดีในปัจจุบัน นายรอยยิบ ตอยยิบ แอร์โดอาน (Rayip Tayyib Erdoğan) ก�าลัง
คร�่าเคร่งกับภารกิจหมุนกลับกฎหมายที่วางรากฐานไว้โดย อตาร์เติร์ก อันมีอิทธิพลมากต่อ
ชาวตุรกี ท�าให้ตุรกีกลับสู่ความเป็นอิสลามที่เข้มข้นอีกครั้ง
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1. สร้างมัสยิดนับพันแห่ง

โครงการ Çamlıca Mosque Complex
ที่จุคนถึง 35,000 คน ก�าลังอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง ตามรายงานของนิตยสาร The 
Atlantic ช่วงปี 2002 - 2013 มีมัสยิดที่
สร้างเสร็จไปแล้วถึง 17,000 แห่งโดยรัฐบาล
ตุรกี และยังมีอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่อยู่
ในแผนงานปัจจุบัน ทั้งนี้มีการทุ่มเงินอย่าง
มหาศาลเพ่ือซ่อมบ�ารุงมัสยิดเก่าแก่จาก
ยุคออตโตมัน

2. เลิกแบนฮิญาบ

ฮิญาบเคยเป็นส่ิงท่ีต ้องห้ามในส่วน
ราชการ ส�าหรับบุคคลในอาชีพครู นัก
กฎหมาย สมาชิกรัฐสภา และต�าแหน่งอื่นๆ 
ในองค์กรภาครัฐ แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพรรค
ยุติธรรมและการพัฒนาได้ยกเลิกค�าส่ังดัง
กล่าวทั้งในโรงเรียนและองค์กรรัฐ จนเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2015 ไอแซง กูร์จัง ได้
กลายเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกท่ีสวมฮิญาบ 
(ข้อมูลจาก Al Arabiya)
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  3. นักเรียนหลักล้านเข้าโรงเรียนศาสนา 

โรงเรียนระบบอิมาม-ฮาทิป (Imam-Hatip School) ในตุรกีเป็นสถาบันประเภท
อาชีวศึกษาส�าหรับการเรียนการสอนศาสนา และยังเป็นสถาบันฝึกหัดส�าหรับอิหม่ามที่แพร่
หลายอย่างมากในตุรกี มัสยิดในตุรกีล้วนได้รับการเกื้อหนุนจากรัฐบาลและมีอิหม่ามจ�านวน
มากผ่านการฝึกทักษะจาก อิมาม-ฮาทิป โรงเรียนแนวนี้เกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนระบบมาด
ราซาห์หมดไปจากตุรกี อันเป็นผลการปฏิรูปครั้งใหญ่ของอตาเติร์ก 

 ปี 2002 มีนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนระบบอิมาม-ฮาทิปจ�านวน 65,000 คน ตัวเลข
เติบโตไปอยู่ที่ 658,000 ในปี 2013 และเมื่อเร็วๆ นี้ นายบิลาล แอร์โดอาน (บุตรชายนาย
รอยยิบ ตอยยิบ แอร์โดอาน (Rayip Tayyib Erdoğan) ) หัวหอกในการขยายจ�านวนของโรง
เรียนอิมาม-ฮาทิป ได้ประกาศว่าตัวเลขนักเรียน ณ ปัจจุบันถึงหนึ่งล้านคนแล้ว (ข้อมูลจาก 
The Turkey Analyst)
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4. ให้ศาสนาเป็นวิชาบังคับ 

รัฐบาลตุรกีได้บรรจุวิชาศาสนาภาคบังคับในโรงเรียนทั่วประเทศ จึงเกิดการเรียนการ
สอนวิชาอย่าง “ชีวิตของศาสดามูฮัมหมัด” และ “อัลกุรอาน” (ข้อมูลจาก The Turkey 
Analyst)

 ประธานาธิบดีตรุกี กล่าวว่า  “เราต้องการสร้างเยาวชนที่ยึดมั่นในศาสนา”

 “คุณคิดว่าพรรคอนุรักษ์นิยมประชาธิปไตยอย่างพรรคยุติธรรมและการพัฒนา (AK 
Parti) จะสร้างยุคของคนที่ปฏิเสธพระเจ้างั้นหรือ? นั่นมันธุระของคุณ ภารกิจของคุณ 
ไม่ใช่ของเรา ส�าหรับเราจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและมีหัวอนุรักษ์ ที่เชิดชู
ค่านิยมและหลักการของชาติ”
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 5. เด็กเล็กเรียนกุรอานได้

ก่อนหน้านี้ในตุรกีเยาวชนจะต้องมีอายุ
อย่างต�่า 12 ปีจึงจะสามารถเข้าชั้นเรียน
วิชาอัลกุรอาน แต่รัฐบาลปัจจุบันได้ยกเลิก
เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยในปี 2013 ได้เกิด
โครงการมารองรับแนวคิด “กุรอานส�าหรับ
วัยอนุบาล” ของรัฐบาล (ข้อมูลจาก The 
Turkey Analyst) 

6. กระชับพื้นที่ขาย/โฆษณาสุรา

ตุรกีในครรลองโลกวิสัยท่ีประชากร
ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมิได้ห้ามการค้าสุรา แต่
เมื่อปี 2013 พรรคความยุติธรรมและการ
พัฒนา ได้ผ่านพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่
ห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระยะ 
100 เมตรจากมัสยิด หรือ โรงเรียน

ท้ังนี้ยังมีการให้เบลอภาพเคร่ืองด่ืมมึน 
เมาในโทรทัศน์และภาพยนตร์ (ข้อมูลจาก 
Reuters) และไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มมึน 
เมาในบริเวณหอพักนกัศึกษา สถาบนัส่งเสริม
สุขภาพ สปอร์ตคลับ สถานศึกษา และปั๊ม
น�้ามัน และห้ามขายสุราหลังสี่ทุ่มในทุกที่ 
(ข้อมูลจาก Hurriyet Daily News) 
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 7. ขยายธนาคารอิสลาม

ธนาคารระบบอิสลามในตุรกีเติบโตอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา โดยธนาคารของรัฐ
อย่าง Ziraat Islamic Bank นั้นคาดว่าจะขยายเป็น 170 สาขาในปี 2018 (ข้อมูลจาก Daily 
Sabah) ในการปาฐกถาเมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีนายรอยยิบ ตอยยิบ แอร์โดอาน (Rayip 
Tayyib Erdoğan) เรียกธนาคารระบบดอกเบี้ยว่าเป็นความ ‘โหดร้าย’และกล่าวถึงข้อได้
เปรียบของธนาคารระบบอิสลามว่า 

 “หากเราต้องการก้าวกระโดดไปข้างหน้า เราจะต้องเติบโตในระบบที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่ระบบที่โหดร้าย การเงินแบบอิสลามแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ
ระบบธนาคารในปัจจุบันในแง่ของโครงสร้างที่ใช้หลักทรัพย์หนุนหลัง การตั้งอยู่บนหลัก
กระจายความเสี่ยง และโครงสร้างที่ป้องกันการเก็งก�าไร ผมเชื่อว่าระบบนี้จะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญของเศรษฐกิจตุรกี”
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วิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทย
โดย ใบตองแห้ง : อธึกกิต แสวงสุข

กองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม เรียบเรียง

ทางปาตานีฟอรั่ม ได้เชิญคอลัมนิสต์ นามว่า “ใบตองแห้ง” มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนัก
กิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ ส�าหรับการมาครั้งนี้เป็นการเปิดพรมแดนให้
มีการรู้จักและพูดคุย เพื่อให้เห็นโอกาสทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยไทยที่ช่วยให้เห็น
การต่อสู้แบบสันติวิธีและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต ส�าหรับวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เป็นวันแรกของชีวิตที่ใบตองแห้ง ได้เดินทางมาสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ปัตตานี นับว่าเป็น
สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งส�าหรับบทสนทนาต่อไปและการแลกเปลี่ยนของผู้เข้าร่วมฟังวันนั้น

ภาพรวมการเมืองไทยในปัจจุบัน
สถานการณ์ภาพรวมการเมืองไทยในปัจจุบันท่ีเกิดขึ้น ขออธิบายตามแนวคิดของ

ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ ให้สัมภาษณ์ไว้ในประชาไท เรื่อง เราจะไปทางไหน #6 Deep State 
ปะทะ Deep Society สู้อย่างไรในศึกยาว (อ่านรายละเอียดบทความ http://prachatai.
com/journal/2016/05/65935) ค�าพูดของอาจารย์เกษียร นั้นชัดเจน เพราะการต่อสู้ใน
ครั้งนี้ต้องใช้เวลายาวนานมากและต้องยาวแน่ เพราะสืบเนื่องมาจากปีรัฐประหาร 2549 จน
ถึงปัจจุบัน ที่แนวโน้มหลักไม่เปลี่ยน เป็นการพยายามหาทางออกจากระบอบประชาธิปไตย
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ซึ่งเป็นโจทย์ที่อธิบายให้ตัวของเขาเอง และอยากดัดแปลงประชาธิปไตยให้เหมาะกับการคง
อยู่ของสิ่งส�าคัญในบ้านเมืองทั้งหลาย  ถ้าพูดให้ชัดขึ้น ถึงตอนนี้ การเมืองในปัจจุบันเป็น
การเมืองที่ไม่มีอ�านาจน�า (hegemony) ไม่มีพลังทางการเมืองที่จะชักจูงใจคนส่วนใหญ่
ของประเทศได้ โดยที่ไม่ต้องบังคับให้ยอมรับ อาจารย์เกษียร ยังอธิบายว่าโครงสร้างอ�านาจ
ของสังคมไทยมีลกัษณะเด่นส�าคัญ 2 อย่างในบ้านเมอืงเรา ท่ีท�าให้อ�านาจน�าลงหลกัปักฐานนัน้
เพราะเรามรัีฐท่ีรวมศูนย์สงู แต่ด้อยเอกภาพ เรามชีนช้ันน�าหลายกลุม่ นีคื่อแก่นแท้ของระเบยีบ
การเมอืง คือหมายถงึว่าชนช้ันน�ามีเยอะมาก เพราะอ�านาจของไทยเป็นอ�านาจท่ีรวมศูนย์ หมายถงึ
จากบนลงล่าง แต่ตอนนี้อ�านาจข้างบนแตกเป็นเสี่ยงๆ ไม่เป็นเอกภาพ  ไม่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้ว อ�านาจเหล่านี้ไม่ได้เป็นเอกภาพแต่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 

เมื่อเราอยู่ในภาวะการเมืองที่ไม่มีอ�านาจน�า ก็จึงมี คสช.ซึ่งมาจากการยึดอ�านาจ คือไม่
สามารถท่ีจะอยูแ่บบด้ังเดิมได้แล้ว จึงต้องใช้อ�านาจเผด็จการเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะคุมสังคมไม่ให้แตก
คุมโครงสร้างดั้งเดิม คุมผลประโยชน์ของชนชั้นน�าทั้งหลาย แต่ชนชั้นน�าเองก็ไม่ลงรอยกัน ซึ่ง
มปัีญหาขดัแย้งกันตลอด โดยท่ีอนญุาโตตุลาการก็ไม่ฟังช่ัน จึงไม่สามารถท่ีจะหาเอกภาพได้ จึง
ต้องใช้อ�านาจทหารเป็นอ�านาจสูงสุด  และใช้อ�านาจทหารกันมาแบบนี้เรื่อยมาจน  2 ปี จึงเป็น
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ระบบท่ีไม่สามารถน�าไปสู่ระเบียบอ�านาจ
ใหม่ หรือ ไม่สามารถไปสู่ระเบียบอ�านาจ
ใหม่ได้ ไม่ว่าจะร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรก็
ตาม อย่างเช่นร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกฉบับ
บวรศักด์ิ ท่ีพยายามออกแบบให้ศาลมอี�านาจ
ให้ชนชั้นกลางระดับบนมีอ�านาจ และพยา
ยามพ่วงเอ็นจีโอ เข้าไปด้วย อย่างเช่นการ
พยายามท่ีจะให้มีสภาพลเมืองอะไรต่างๆ 
มีโครงสร้างท่ีสายเอ็นจีโอพยายามจะไป
อยู่ข้างใน มีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นสมาชิก
วุฒิสภา แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะฝ่าย
ทหารรู้สึกไม่ไว้วางใจ สุดท้ายก็คว�่า 

ส�าหรับรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยก็เป ็น
รัฐธรรมนญูท่ีฝากอ�านาจไว้กับตุลาการ องค์กร
อิสระเสียส่วนใหญ่ สดุท้ายทหารก็รู้สกึอึดอัด
มีค�าถามว่าทหารเองอยู่ตรงไหน หรือทหาร
ถอืปืนอยูเ่ฉยๆ ตัวเองไม่ได้มบีทบาทส่วนแบ่ง
อะไร จนน�าไปสู่ข้อเสนอ 5 ข้อที่ คสช.เสนอ
ไป สุดท้ายก็น�าไปสู่การออกค�าถามพ่วง ซึ่ง
เป็นการพ่วง ซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องผ่านทั้งสอง
อย่าง อย่างที่หนึ่งคือ ตัวรัฐธรรมนูญต้องผ่าน 
สองด้วยค�าถามท่ีพ่วงเติมไปสู่จุดสมบูรณ์
คือ สว.สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ และ
จะคุมอ�านาจได้ต่อไป  ถามว่าโครงสร้างนี้
สามารถที่จะควบคุมสังคมได้หรือไม่ ตอบว่า
ควบคุมไม่ได้เพราะเป็นการต่อสู้กันระหว่าง
รัฐพันลึกกับสังคมพันลึก 

อีกมุมมองหนึ่งท่ีเสริมกับส่ิงท่ีอ้างไว้คือ
แนวคิดของ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ ์ ที่ได้

กล่าวไว้คือ การเข้าสู่การเมืองแบบมวลชน 
การเมืองมวลชนนั้นไม่ว่าอ�านาจส่วนบนจะ
ออกแบบยังไงก็ไม่สามารถควบคุมได้ ฉะนั้น
แล้วถ้าเป็นการเมืองแบบมวลชน ถ้าไม่มี
มาตรา 44 รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็น
นายกคนนอก สว.เลือกนายก ก็ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เพราะปัจจุบันไม่ใช่โลกยุคสมัย
พลเอกเปรม เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถ
ควบคุม นปช. ได้ ไม่สามารถที่จะควบคุม 
กปปส. ได้ ไม่มีทางที่จะคุมใครได้เลย สังคม
การเมืองมันจะออกมาในรูปแบบท่ีวุ่นวาย
มากถ้าคนไม่พอใจ ก็ยังสงสัยอยู่ว่า ต่อให้
รัฐธรรมนูญผ่านประชามติ คสช.จะเดินหน้า
อย่างไร กล้าที่จะลงไปสู่ระบบแบบนั้นจริงๆ
ไหม เพราะจริงๆ แล้วถ้าลงไปสู่ระบบนั้นก็
อาจจะอยู่ล�าบาก

แต่ในขั้นต้นคสช.ก็ต้องการให้รัฐธรรม
นญูผ่าน เพราะเมือ่รัฐธรรมนญูผ่านมาตรา 44
ในบทเฉพาะกาล ก็จะได้รับการรับรองและ
จะมีความชอบธรรม จากนั้นก็ค่อยว่ากันไป 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป แล้วก็ค่อยมาดูกัน
ว่าจะท�าอะไรได้อีก  จะยือ้เวลาไปได้อีกแค่ไหน
และจะตัดสินใจอยา่งไร ก็ค่อยดูกันอกีที แต่ก็
เอารัฐธรรมนูญนี้มาตั้งเป็นตุ๊กตา เพราะตอน
นี้คสช.เองก็ได้รับความกดดันทั้งในประเทศ
และนอกประเทศท่ีต้องการให้ประเทศเข้าสู่
การเลือกตั้ง  ถ้าคสช.ไม่ชูเรื่องการเลือกตั้งก็
ไม่สามารถที่จะอยู่ยาวไปเรื่อย ๆ ได้

เรื่องประชามติ ต้องดูการรณรงค์ในช่วง
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โค้งท้าย ๆ  ว่าเป็นได้หรือเปล่าที่ประชาชนจะ
ไม่รับ  เพราะตอนนั้นก�้ากึ่ง มีข่าวว่าหน่วย
งานความมั่นคงประเมินไว้ 50/50 เคยถาม
พรรคเพื่อไทย ก็ประเมินใกล้เคียงกัน แต่
ปัญหาของพรรคเพื่อไทยคือ อดีต ส.ส.ปลาย
แถวตกงานมานาน จึงรู้สกึอยากให้ประชามติ
ผ่านเพื่อที่จะได้เลือกตั้ง แถมเรื่องอะไรที่จะ
ไปต่อต้าน ในเมื่อต่อต้านก็จะเป็นเป้าเป็น
ปฏิปักษ์กับทหารสุ่มเสี่ยงเปล่าๆ ฉะนั้นอดีต
ส.ส.พรรคเพ่ือไทยก็มีความรู้สึกแบบนี้อยู ่
และประชาชนก็ถูกชักน�าให้เข้าใจผิดว่า รับ
ไปก่อนเถอะจะได้เลือกตั้งเร็ว ๆ ด้วยเหตุนี้
จึงท�าให้แกนน�าพรรคเพื่อไทย 17 คนออกมา
แสดงจุดยืนและท่าทีท่ีชัดเจนว่าพรรคเพ่ือ
ไทยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเด็ดขาด เป็นการ
แสดงท่าทีเพื่อให้ประชาชนเคลียร์ เพื่อให้
มวลชนไม่รับ

ในภาพรวมที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ลอง
ย้อนมาพิจารณาบทความของ ศ.ดร.ผาสุก 
พงษ์ไพจิตร เรื่อง “รัฐพันลึก” ซึ่งแปลจาก
บทความชื่อ Thailand’s Deep State, 
Royal Power and Constitutional 
Court (1997-2015) ของ เออเจนี เมริโอ 
นักศึกษาปริญญาเอก และอาจารย์ประจ�า
ของสถาบันแห่งหนึ่งในปารีส ที่ลงในมติชน

บทความนี้เปรียบเทียบกับตุรกีกับไทย 
ว่าความเป็นรัฐพันลึกนั้น อันที่จริงแล้วคือ
พวกที่ไม่เอาประชาธิปไตย เป็นอนุรักษ์นิยม
อยู่แล้วซึ่งอยู่ในโครงข่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ

เราเข้าสู่ยุค
การเมือง
มวลชน
ซึ่งไม่ว่า
อ�านาจ
ส่วนบน
จะออกแบบ
อย่างไร
ก็ไม่สามารถ
ควบคุมได้
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เป็นทหาร ตุลาการ หรืออื่นๆ  โครงสร้างเหล่านี้อยู่ในระบบราชการ ที่ฝังลึก พันลึกอยู่ มัน
ออกมาพร้อมกัน มันจะผนึกกันเหมือนซีไอเอในอดีต มีความเป็นอนุรักษ์นิยม มีความเห็นที่
คล้าย ๆ  กัน เช่น ไม่เอาประชาธิปไตย ไม่เอาสิทธิมนุษยชน ไม่เอาอะไรต่าง ๆ  ฉะนั้นรัฐพันลึก
นี้มันได้ผนึกเข้าหากันเมื่อตอนที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีปัญหาและปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นเกิด
ขึ้นในประชาธิปไตย มันรวมตัวเข้าหากันโดยอัตโนมัติ และน�าไปสู่การต่อสู้กับประชาธิปไตย 

ขณะที่เกษียรก็บอกว่า ประชาธิปไตยก็เป็นสังคมพันลึก คือเป็นเรื่องการตื่นตัวเรื่องสิทธิ
มนุษยชน เรื่องประชาธิปไตย เรื่องการต่อสู่ของประชาชนซึ่งก่อตัวขึ้นโดยกลุ่มประชาชน
เครือข่ายต่าง ๆ ที่ต่อสู้ร่วมกันมานาน ตกทอดกันมานานจนมันพันลึก หลัง 2475 ก็ตกทอด
กันมาตลอด การต่อสู้กันระหว่างรัฐพันลึกกับสังคมพันลึกจึงมีมานาน มันนานมาก แต่ถ้าพูด
แบบรูปธรรมและถามว่าการต่อสู่ที่ผ่านมาจะน�าเข้าสู่ยุค 14 ตุลาฯ 16 เหมือนในอดีตไหม 
ตอบตรง ๆ ว่าไม่มีทางเกิดขึ้น  เป็นไปได้ยาก  เพราะในอดีตหากการออกมาลุกฮือต่อสู้โค่น
ล้มอ�านาจทหาร นั้นหมายถึงต้องเป็นฉันทามติของสังคม รวมทั้งมีเงื่อนไขหลายอย่างในยุค
นั้น นั้นคือความจริงในยุคนั้น  

ฉะนั้นแล้วส�าหรับปัจจุบันต้องอาศัยการต่อสู้ทางความคิดกันช่วงหนึ่ง กว่าที่จะน�าไป
สู่ประชาธิปไตยที่สามารถตกผลึกซึ่งกันและกันได ้ เพราะการต่อสู้กับรัฐพันลึกนั้นมันค่อน
ข้างล�าบาก ผมยังคิดกันว่าจะสู้กันไปแบบนวดกันไปแบบนี้จะเปลี่ยนกันไปทีละอย่าง โดยมี
เงื่อนไขเกี่ยวข้องด้วยหลายปัจจัย 

ช่วงถาม-ตอบ
ผู้เข้าร่วม:  ตัวแปรในการก�าหนดทิศทาง หรือการเปลี่ยนผ่านการการเมืองไทย ขึ้นอยู่

กับสองตัวแปรคู่ขัดแย้งหลัก  คือระหว่างอ�ามาตย์กับทหารใช่ไหม สถานะปัจจุบันของสอง
ตัวแปรนี้เป็นอย่างไร และโอกาสที่สองตัวแปรนี้จะแตกหักมีมากน้อยขนาดไหน เพราะเท่า
ที่ดูตอนนี้ยังไม่แตกหัก

ใบตองแห้ง: ผมว่าตัวแปรหลักเป็นเรื่องประชาธิปไตยมากกว่า  ไม่ได้เป็นเรื่องระหว่าง
พวกเขา  เรื่องระหว่างพวกเขาเป็นแค่ตัวแปรรอง แม้เราจะเห็นการขัดกันเป็นช่วง ๆ  แต่ถึงที่
สุดก็ประนีประนอมกัน ประเด็นที่ว่าจะแตกหักไหม ผมว่าไม่แตกหัก แต่อาจจะมีจุดที่กระทบ
กระท่ังกันแรง ๆ แต่สุดท้ายก็จะหาทางประนปีระนอมกันให้ลงตัว เพราะพวกเขาเป็นเครือข่าย
ที่ใหญ่มาก และอาจจะมีชนชั้นน�าหลายฝ่าย มากกว่าสองฝ่าย ซึ่งเป็นอย่างที่เกษียรพูดไว้คือ
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ไม่เป็นเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ และยุ่งไปหมด แต่ก็ร่วมมือกันเมื่อกลัวว่าประชาธิปไตย
เป็นปัญหา

ผูเ้ข้าร่วม: สถานการณ์การเมอืงในขณะนีฝ่้ายนักกิจกรรมเองก็มีความต้องการประชา
ธปิไตยที่บริสุทธิ์ แต่ในขณะเดียวกันในบางครั้งมันก็มีความก�้ากึ่ง คือฝ่ายประชาธิปไตยบาง
กลุ่มไม่สามารถที่จะแยกจากทักษิณได้ หรือพูดง่าย ๆ  คือ ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์อาจไม่มีทาง
เป็นไปได้ เป็นได้เพียงแต่จินตนาการของหลายๆคนเท่านั้นที่พยายามต่อสู้กันมา  

ใบตองแห้ง:  เป็นปัญหาที่เราต้องหาทางออกให้ได้ว่าเราจะท�าอย่างไรต่อไป  และถ้ามี
การเลือกตั้งขึ้นเร็ว ๆ  นี้ทักษิณก็ยังมีอ�านาจสูงอยู่ เพียงแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม เพราะทักษิณ
ท�าให้เกิดนิรโทษสุดซอยจนพัง แล้วเครดิตของนักต่อสู้ฝั่งประชาธิปไตย อย่างเช่น สองปีที่
ผ่านมา การต่อสู้ของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ของกลุ่มนักกิจกรรมอย่างพลเมืองโต้กลับ
เร่ิมมเีครดิตท่ีสูงกว่า เพราะออกหน้าถกูจับ  พรรคเพ่ือไทยมบีทบาทไม่ก่ีคนเช่น วัฒนา เมอืงสขุ
ในแง่ของความคิดทฤษฏี นักวิชาการประชาธิปไตย นิติราษฎร์ อย่างอาจารย์วรเจตน์ ภาคี
รัตน์  ก็มีคนรู้จักชื่นชมมาก เพราะฉะนั้นค�าพูดต่าง ๆ มีน�้าหนัก มีเครดิตคัดง้างกันอยู่ เรา
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายที่กุมเสียง เพียงแต่สิ่งส�าคัญคือ
เราจะท�ายังไงที่จะให้น�าไปสู่การเมืองมวลชน จากมวลชนย้อนกลับไปที่พรรค ซึ่งมวลชนที่
เป็นผู้น�าทางความคิดจะฟังเหตุผลของนักวิชาการ ของนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยมากกว่า

ผู้เข้าร่วม:  สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันฝ่ายประชาชนจะน�าไปสู่การจับอาวุธ
ลุกขึ้นต่อสู้ เหมือนกับจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ เพราะที่ผ่านจังหวัดชายแดนใต้พยายาม

ต้องอาศัยการต่อสู้ทางความคิดกันอีก
ช่วงหนึ่ง กว่าที่จะน�าไปสู่ประชาธิปไตยที่

สามารถตกผลึกซึ่งกันและกันได้
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ต่อสู้ทางการเมืองก็แล้วแต่รัฐไม่เห็นความต้องการและความตั้งใจ จึงใช้ความเด็ดขาดโดย
การจับอาวุธดีกว่า  ฉะนั้นการเมืองกรุงเทพขณะนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจับอาวุธห�้าหั่น

ใบตองแห้ง: เป็นไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ฝ่ายประชาชนจะลุกขึ้นจับอาวุธ เพราะไม่มี
เป้าหมาย และไม่มีอาวุธ ที่ส�าคัญในเชิงอุดมคติ ประชาธิปไตยไม่สามารถเอาชนะด้วยอาวุธ
ขบวนการอันใดก็แล้วแต่ที่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จะกลายเป็นผิดทันที 
เพราะมันจะไม่น�าไปสู่ประชาธิปไตย

ขบวนการจับอาวุธต่อสู้ทั้งหมด จะไม่น�าไปสู่ประชาธิปไตย และจะพังด้วยตัวเอง  พูดใน
ฐานะคนที่เคยเข้าป่า เห็นอุดมการณ์สังคมนิยมล่มสลาย จริง ๆ แล้วในช่วง 40 ปี 6 ตุลา 
อยากท่ีจะพูดและน�ามาคิดน�ามาจัดเสวนาด้วยกันว่ามันเกิดอะไรข้ึนหลังสังคมนิยมล่มสลาย 
เพราะหลังจากอุดมคติสังคมนิยมล่มสลาย อุดมการณ์เปลี่ยนแปลงโลก อุดมคติปฏิวัติทั้งโลก
มันเคว้งคว้างหมด และปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ส่วนหนึ่งก็ไปทางรัฐอิสลาม เมื่อก่อน
มีการพูดว่าประชาชนเป็นใหญ่ ฟ้าสีทองผ่องอ�าไพ แต่ปัจจุบันไม่มี มีแต่ประชาธิปไตยที่ดูจะ
เป็นทางออกที่ดีที่สุด

ผู้เข้าร่วม: มีการพูดถึงเรื่องความสับสนและที่ใบตองแห้งพูดถึงเรื่องคนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมรู้สึกว่าคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสับสนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยว
กับกระบวนการประชาธิปไตย หนึ่งก็คือมุสลิมจะมีความเชื่อว่าอิสลามคือระบบทุกอย่างที่ดี
ที่สุดที่จะน�ามาปกครอง  มุสลิมจะมีจินตนาการมีความยูโทเปียอยู่ในตัวมีความคิดฝันอยู่ลึก 
ๆ ว่าเราจะใช้อิสลามเป็นระบอบการปกครองของโลกหรือของอะไรก็แล้วแต่ มันจะตั้งแง่ว่า
ระบบอื่นมันไม่ดีหมดเลย เพียงแต่ว่าพอเราดูกระบวนการอาหรับสปริงมันก็เห็นชัดว่าคน
อาหรับเองเริ่มที่จะตามกระแสของประชาธิปไตยของโลก

ส�าหรับสามจังหวัด อย่างกรณีหลังรัฐประหารบรรดาปัญญาชนมสุลมิแม้กระท่ังคนท่ัวไป
หรือโต๊ะครูมุสลิมหลายคนสมัครเป็นสปช. แม้กระทั่งนักกิจกรรมมุสลิมหลายคน หรือแม้
กระท่ังผู้มีอ�านาจในบ้านเมืองท่ีเป็นมุสลิมก็เอาญาติพี่น้องหรือบรรดาภรรยาของตัวเองมา
เป็นคณะท�างานสปช.  ซึ่งมันก็ชัดเจนว่ามันเปลี่ยนไปอย่างเช่นที่ใบตองแห้งบอกว่าพวกที่เคย
เข้าป่าก็เปลี่ยนมาสนับสนุนรัฐประหาร  ในวงการนักเขียนก็เหมือนกันน่าจะ 70 เปอร์เซ็นต์ที่
สนับสนุนรัฐประหารมันตาลปัตรไปหมด

กรณีของสามจังหวัดมันเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกับ เราก�าลังสนใจเฉพาะปัญหาของเรา
เอง เหมือนสิบปีที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนจนถึงปัจจุบัน ส่วนการเมืองส่วนกลางเราก็ตามไม่ทัน
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และไม่มีส่วนร่วม เราก็พยายามที่จะปกป้องความยุติธรรม ก็เข้าใจนะว่าเราโดนอะไรแบบ
ไหนแต่ก็อยากจะให้ใบตองแห้งวิพากษ์เหมือนกันว่า มันจะท�ายังไงให้คนสามจังหวัดมีสปิริต
บางอย่าง คือถ้าเรามองไปยังอีสานแต่ก่อนเราก็จะมีความคิดที่ว่าอีสานเป็นคนโง่ใช่ไหม แต่
ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่รัฐประหารคนอีสานมีความเข้าใจและรู้สึกมีส่วนร่วม รู้สึกว่านี่
คือพัฒนาการของประชาธิปไตย ที่คนรากหญ้าเริ่มที่จะรู้ว่าควรที่จะสนับสนุนใครและไม่
สนับสนุนใคร

ส�าหรับกรณีสามจังหวัดก็มีค�าหนึ่งในกลุ่มมุสลิมคือเราจะเอาประโยชน์ของอุมมะฮ์เป็น
หลัก คือจะท�าอะไรก็ได้ที่จะให้ได้ประโยชน์กับเรา ร่วมกับคสช.ก็ได้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับ
มุสลิม แนวคิดนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของชนชั้นสูงของมุสลิมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ถ้าเป็น
สายจริยธรรมของโต๊ะครูก็เหมือนกับว่าอนุโลมให้เข้าร่วมกับส่ิงท่ีเลวร้ายเพ่ือท่ีจะให้
ประโยชน์กับมุสลิมความคิดของผมมันไม่ดีมากเลยมันเป็นค่านิยมที่ผิดมาก ๆ

ใบตองแห้ง: คือเรื่องแบบนี้มันสู้กันทางความคิดเยอะมาก ก็วิพากษ์กันอยู่แล้ว ผมคิดว่า
จุดยืนเบื้องต้น ไม่ว่าคนภาคไหนควรจะมีจุดร่วมกันในเรื่องของประชาธิปไตยมากกว่า ความ
เชื่อเรื่องรัฐอิสลามผมไม่เข้าใจมากนัก แต่เห็นว่ายังไงก็ต้องเปิดพื้นที่ประชาธิปไตยให้สูง ยก
ตัวอย่างอิหร่าน ตอนที่มีการชุมนุมมีการปราบปราม ก็เป็นสิ่งสะเทือนใจซึ่งเราก็ไม่อยากเห็น
อย่างนั้น แต่ละฝ่ายก็ต้องออกแบบความเป็นประชาธิปไตยให้สูงขึ้น ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนต้อง
การมีเสรีภาพมากขึ้น

ผู้เข้าร่วม: ย้อนไปที่เหตุการณ์การณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเกิดขึ้นมา
หลายปี มีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือประชาชนออกมาท�างานเยอะมากและต่อเนื่องหลายปี

ขบวนการอันใดก็แล้วแต่ที่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยจะกลายเป็นผิดทันที เพราะ

มันจะไม่น�าไปสู่ประชาธิปไตย
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แต่การท�างานยังขาดมิติท่ีเช่ือมโยงกับประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงการท�างาน
ประเด็นสันติภาพก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยง 

ผู้เข้าร่วม: โดยทางตรงเราอาจจะไม่เคยได้ยินคนในพื้นที่พูดถึงประชาธิปไตยในการ
ท�างาน แต่โดยนัยคือการพูดในทางอ้อม ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าโดยเนื้อหาของการขับเคลื่อน
ของภาคประชาชนในพื้นที่คือการน�าประชาธิปไตยมาใช้แล้ว มันขึ้นอยู่กับว่าเรานิยาม
ประชาธิปไตยว่าอย่างไร ถ้าเรานิยามค�าว่าประชาธิปไตย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการก�าหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง หรือปกครองตนเอง สามจังหวัดชายแดนใต้
มีภาพให้เห็นที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การชุมนุมรณรงค์ และเรียกร้องในประเด็น
ต่าง ๆ เพียงแต่ว่าเนื้อหาที่เรียกร้องนั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทปัญหาของสังคม
ซึ่งแตกต่างกับภูมิภาคอื่น

ใบตองแห้ง: ผมคิดว่ารูปแบบการปกครองหรือรูปแบบประชาธิปไตยหรือจุดยืนแบบ
ไหนที่คนสามจังหวัดต้องการนั้นคนที่นี่ต้องหาค�าตอบกันเองให้ได้ เพียงแต่ว่าแต่ละคนจะเอา
ประชาธิปไตยมาเป็นเป้าหมายสงูสดุขนาดไหนตรงนีย้งัมคีวามเหน็ท่ีแตกต่างกันอยู ่ จะมท่ีาที
อย่างไรต่อรัฐธรรมนูญ ภาคประชาสังคมในพื้นที่จ�าเป็นที่จะต้องแสดงท่าทีต่อรัฐธรรมนูญ
ไหมก็ต้องคุยกัน

รวมทัง้ทีเ่ก่ียวกับสถานการณ์ความไม่สงบทีเ่กิดขึน้และประเด็นอืน่ ๆ ในสามจงัหวัดชาย
แดนภาคใต้นั้น ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมเสื้อสีไหนก็ค่อนข้างจะเข้าใจกันมาก เพราะ
บางคร้ังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนหรือคนท�างานภาคประชาชนในแต่ละภูมิภาค
ก็ยังคงมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง และจะสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กันได้  ยกตัวอย่าง
เช่นประเด็นเรื่องการรณรงค์ซ้อมทรมานมันก็มีคนกระตุ้นและคนสนับสนุนเยอะ แต่บาง
ประเด็นก็ยังคงเป็นกระแสที่กระจายอยู่เฉพาะในพื้นที่ ซึ่งเราต้องท�าให้เป็นประเด็น
ระดับประเทศสร้างเครือข่ายให้มีการเผยแพร่ซ่ึงจะสามารถป้องกันและช่วยเหลือได้ใน
ระดับหนึ่ง  ซึ่งเหมือนกับการเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตย 
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