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บทบรรณาธิการ

สันติภาพไกลเท่าเดิม

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

วารสารฉบบันี ้ เป็นการปรบัโฉมทางด้านการออกแบบครัง้ใหม่

อีกครั้ง และเราทางกองบรรณาธิการก็ได้น�าเรื่องต่างๆ ไม่เฉพาะ

แต่ประเด็นปัญหาปาตานีแต่เพียงอย่างเดียว แต่เราพยายามน�า

ข้อมลูจากโลกมสุลมิไม่ว่าจะเป็นทางด้านปรชัญาโลกมสุลมิ แฟชัน่

ทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลง ปรบัตัว ของผูผ้ลติเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดผูบ้รโิภคมสุลมิ ฯลฯ

อย่างไรกต็าม ปาตานฟีอรัม่ตระหนกัเสมอว่าเรือ่งทีส่�าคญัอย่าง

ยิง่ส�าหรับการท�าวารสารเล่มเลก็ๆ กค็อืความต่อเนือ่ง และปรบัปรงุ

เนื้อหาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารที่สามารถ

เข้าถงึผูค้นได้จ�านวนมากขึน้
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ส�าหรับประเด็นร้อนแรงและถกูกล่าวถึงมากทีส่ดุในขณะนีก้ค็อื 

เรือ่งปอเนาะญฮิาดทีไ่ด้ถกูค�าสัง่ศาลชัน้ต้นสัง่ยดึท่ีดนิให้เป็นของรัฐ ก่อ 

ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มศิษย์เก่าและผู้ห่วงใยสถาบันปอเนาะ

ที่เป็นมรดกของชาวมลายูมุสลิมปาตานี มีกิจกรรมการเดินทางไป 

เยี่ยมเยียนและให้ก�าลังใจอย่างคับค่ัง และปฏิกิริยาเช่นนี้ ก็ย่อม

เป็นสิ่งชี้วัดได้ชัดเจนว่า สถาบันการศึกษาย่อมเป็นสิ่งที่รักของผู้คน

ในพ้ืนที่ และครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อแผนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขที่

ก�าลังด�าเนินการอยู่ 

ต่อมา เหตุการณ์เสียชีวิตของนายอับดุลลายิ ดอเลาะ ท่ีค่าย 

อิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน

มา ซ่ึงการเสียชีวิตภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เพิ่ง

เกิดข้ึน แต่เกิดขึ้นมาต้ังแต่ นายอัสฮารี สะมะแอ, นายสุไลมาน  

แนซา, อหีม่ามยะพา กาเซง็ ฯลฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงทุก ๆ  

คร้ังการเสียชีวิตในค่ายทหารของพลเมืองในจังหวัดชายแดนใต้  

ก็ไม่ได้รับความกระจ่างชัดจากญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต 

เพราะไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ว่าผู ้เสียชีวิตขาดลมหายใจ

เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ตลอดที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นท่ีไม่สามารถ

ตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิต ท�าให้ระบบกระบวนการ 

ยุติธรรมล้มเหลว ที่ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงให้แก่ชาวบ้านได้ และคง 
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ไม่ต้องกล่าวถึงกระบวนการสันติภาพที่อยู่ภายใต้อุ้งมือของคณะ

ทหาร มนัจะเกิดสนัติภาพได้อย่างไร เมือ่ชาวบ้านท่ีอยูใ่นค่ายภายใต้

การดูแลของทหารกลับต้องสังเวยเสียชีวิตอย่างซ�้าแล้วซ�้าเล่า  

พลเมอืงทกุคนเราต้องการหลกัประกนัของชวีติทีจ่ะม ี เสรภีาพ 

ความเสมอภาค และสงัคมทีพ่อจะทนกนัได้ท่ามกลางความแตกต่าง

และหลากหลาย โดยการไม่ท�าร้ายถึงขั้นแก่ท�าให้ชีวิตต้องสูญเสีย

ไป ไม่ว่าโดยฝ่ายใดกต็าม โดยเฉพาะรฐัต้องมหีน้าทีป่กป้องพลเมอืง

ทกุคน และเปิดโอกาสให้พลเมืองตรวจสอบการท�างาน ไม่ใช่วธิกีาร

แบ่งแยกพลเมอืงเป็นฝักเป็นฝ่ายและเลอืกปฏบิตัเิสยีเอง 

ส�าหรับหนทางที่จะพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติสุขคงไกลเท่าเดิม 

เพราะรายละเอยีดและความเป็นจรงิของชวิีตผูค้นยงัไม่ได้ถกูปฏบิตัิ

อย่างยตุธิรรมและสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้...

ด้วยมิตรภาพ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ
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ส่องประวัติศาสตร์ มุสลิม…
เอกภาพหรือพหุภาพ ?

แปลและเรียบเรียง ทีมปาตานีฟอรั่ม 
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ช่วงนี้ ท่ี เวทีประชันวาทะของเหล่าผู ้

สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้ม

ข้นขึ้นเรื่อยๆ คงไม่มีใครคิดกล่าวโทษหากจะ

มีใครสักคนตื่นกลัวขึ้นมาว่าอิสลามก�าลังจะ

เป็นภัยคุกคามจริงๆ ส�าหรับสหรัฐอเมริกา 

ตามรายงานของสถานีวิทยุ NPR ช่วงเดินสาย

หาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ โดนัลด์ ทรัมพ์ 

ตอกผนึกข้อเสนอให้สั่งห้ามมุสลิมเข้าประเทศ

ของตนด้วยค�ากล่าวที่ว่า “มันต้องมีอะไรสัก

อย่าง” ในหมู่คนมุสลิมกับ “วัฒนธรรมของ

พวกเขา” อีกหน่ึงตัวแทนรีพับลิกันอนาคต

สดใสอย่างประสาทศัลยแพทย์ เบ็น คาร์สัน 

บอกกับสถานี NBC ว่า “ผมไม่สนับสนุนให้

คนมุสลิมมาดูแลประเทศนี้ ผมไม่เห็นด้วย

อย่างที่สุด”

ไม ่ใช ่แค ่ตัวแทนจากพรรครีพับลิ กัน 

นางฮิลลารี คลินตัน เองที่เคยวิพากวิจารณ์

ทรัมพ์กับวาทะปลุกระดมความเกลียดกลัว

อิสลามของเขาไว้อย่างน่าฟังก็ถูกสงสัยว่า

เป็นหนึ่งในโต้โผส�าคัญที่ร่วมผลักดันนโยบาย

ต้านการก่อการร้าย หรือ “war on terror” 

อันมีส ่วนสถาปนาโรคเกลียดกลัวอิสลาม

หรือ ‘Islamophobia’ ทั้งในระดับนโยบาย

และแผนปฏิบัติงาน และดูจากประวัติบน

เส้นทางการเมืองฮิลารีเองก็มิได้ระมัดระวัง

นัก ย้อนไปในปี 2000 ฮิลลารีซึ่งอยู่ในฐานะ

ผู ้สมัครชิงที่นั่ งในวุฒิสภาขณะนั้นได ้คืน

เช็คบริจาคทั้งหมดที่ได้มาจากองค์กรมุสลิม

ที่สนับสนุนเธอคิดเป็นเงิน 50,000 เหรียญ

สหรัฐฯ มาแล้ว

ไม่เพยีงเท่านัน้สหายรกัผูส้นบัสนนุส�าคญั

ของฮลิลารอีย่างนายพลเกษียรราชการ เวสลีย์่ 

คลาร์ค เพิ่งจะเรียกร้องให้มีการควบคุมชาว

อเมริกันที่ “ไม่ภักดี” และ “ถูกเป่าหูให้เป็น

พวกหัวรุนแรง” ไว้ในค่ายกักกันแบบที่เคยท�า

กับชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นช่วงสงครามโลก

ครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม องค์กรหัวก้าวหน้า

หลายองค์กรขอให้นางคลนิตนัอย่าเอาแผนหา

เสียงของตนไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่อันตราย 

“ในเวลาที่ชาวอเมริกันมุสลิมก�าลังเผชิญกับ

อาชญากรรมจากความเกลียดชังที่ถาโถมเข้า

มา” แต่ก็ยังไร้การขานรับใดๆ

ส�านักข่าว CNN รายงานว่าปี 2015 ถือ

เป็นอีกหนึ่ง “ช่วงเวลาแห่งการต่อต้านมุสลิม

ที่เข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา” และ

จากข้อมูลของ the Council on American-

Islamic Relations (CAIR) มสัยดิและศูนย์ต่างๆ 

ทีท่�างานด้านอสิลามในอเมรกิาได้ตกเป็นเหยือ่

ของการท�าลายทรัพย์สิน การก่อกวนให้เสีย

ขวัญ และความคิดเห็นเปี่ยมด้วยอคติ อย่าง

น้อย 63 ครั้งในปีที่แล้ว เป็นตัวเลขสูงสุด

ตั้งแต่กลุ ่มปกป้องสิทธิมุสลิมอย่าง CAIR 

เริ่มติดตามสถานการณ์เมื่อปี 2009 และเพิ่ม

ขึ้นสามเท่าตัวในปีที่แล้ว
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แต ่ถ ้าหากนักการเมืองกระแสหลัก

ไม่ว่าจะขั้วอุดมการณ์ใดต่างก็มีความหวั่น

เกรงเดียวกันต่อกลุ่มชน “ชาวมุสลิม” ที่ถูก

เชื่อว่าเหมือนกันไปหมด องค์กรก่อการร้าย

อย่าง เช่น ไอเอส ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก 

“มุสลิม” ที่ถูกมองว่าเป็นเอกภาพไร้ซึ่งความ

แตกต่างหลากหลายเพื่อเป้าหมายทางการ

เมืองของพวกตนได้เช่นกัน

หลังเหตุก่อการร้ายอันสะเทือนขวัญใน

กรงุเบรุตและปารีส นกัข่าวเจาะลกึชาวอังกฤษ

อย่าง นาฟีซ อาห์เหม็ด ได้เขียนบทความที่ 

ลกึซึง้เกีย่วกับไอเอส โดยอาห์เหมด็ได้แสดงมมุ

มองอันเฉียบคมที่ว่าพวกดาอิช (อกีชือ่เรยีก

แทนกลุ่มไอเอส)ไม่เพียงแต่ใช้ภาพความรนุแรง

ทีเ่ร้าใจโหมกระพือคลืน่ความตระหนกและตืน่

กลวั แต่ยงัสลกัเสลาแผนการเมืองในหลักการ

ใหม่ทีมุ่ง่ดงึ “โลกตะวันตกเข้าสู่สงครามแห่ง

อารยธรรมครัง้สดุท้ายกบั ‘อสิลาม’ ”

เมือ่ดเูหมอืนว่าทัง้โดนลัด์ ทรมัพ์ และไอเอส 

เหน็ตรงกนัว่ามกีลุม่ชนทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวที่

เรยีกว่า “มสุลมิ” มาแต่ก่อนกาล ฉนัอยากจะขอ

ใช้เวลาไม่มากในบทความนีพ้ดูถงึความแตกต่าง

หลากหลายอันใหญ่หลวงในความเป็นอิสลาม

และมุสลมิ ความจริงทีว่่าเราไม่เคยม ีสิง่ๆ เดยีว

ทีเ่รยีกว่า “อสิลาม” ในประวตัศิาสตร์โลก และ

หากจะพดูถงึอสิลามละก็ จะต้องจ�าเพาะเจาะจง

ถงึเรือ่งราวทางประวัติศาสตร์ ณ จดุใดจดุหนึง่

เท่านัน้ เช่น เราสามารถพดูถงึผู้น�าศาสนานกิาย

ซุนนีในจักรวรรดิออตโตมันช่วงศตวรรษที่ 15 

หรอื ผูห้ญงิซนุนใีนหมูเ่กาะมลัดฟีส์ช่วงศตวรรษ

ที ่16 หรอื ชาวบ้านทีเ่ข้ารบันกิายซนุนใีนแคว้น

เบงกอลในศตวรรษที ่ 17 และ 18 ทัง้นี ้ เราจะ

ต้องถกด้วยว่าพวกเขาเหล่านัน้มองตนเองเช่นไร

ในฐานะ “มสุลมิ” และอะไรคือจดุร่วมท่ีมอิาจ

แยกได้ของกลุม่ชนเหล่าน้ัน

ในการจะแก้ไขเรื่องเล่าอันราบเรียบว่า

มุสลิมคือกลุ่มชนเดียวไปสู่มุสลิมที่แตกต่าง 

หลากหลาย ฉันต้องขอรื้อฟื้นเรื่องราวที่โลก

ก�าลงัลืมเกีย่วกบัประวัตศิาสตร์อสิลามทีท้ั่งรุม่

รวยและสลบัซบัซ้อน อสิลามได้ผสานรวม ปรบั

เปลีย่น และเขยีนประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ต่างๆ ขึน้

ใหม่ และในกระบวนการนัน้มนักไ็ด้ปรบัเปล่ียน

และเขียนตัวเองขึ้นใหม่เช่นกัน

อิบนุ บัตตูตา กับอาณาจักรอิสลาม: 

เอกภาพ หรือ พหุภาพ ?

ช่วงครสิต์ศกัราช 1325 – 1354 ทีโ่ลก

ยงัไม่มเีครือ่งจักรไอน�า้และเครือ่งบิน ปราชญ์

มุสลิมจากแอฟริกาเหนือนามว่า อิบนุ 
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บตัตูตา ออกเดนิทางไป-กลบัจากโมรอกโค

บ้านเกดิทางผนืแผ่นดนิและทะเลไกลถงึเมือง

จนี ซ่ึงกว่าจะสิน้สดุการเดนิทางเขาได้พบพาน

ชนชาตต่ิางๆ เทยีบเท่ากบั 44 ชาตใินยคุใหม่ 

ครอบคลมุระยะทางถงึ 73,000 ไมล์ (เกอืบ 

118,000 กิโลเมตร) ปราชญ์ผู ้นี้จึงได ้

รับสมญานามจากบรรดานักเขียนตะวัน

ตกว่า “มาร์โค โปโล แห่งตะวันออก” แต่

แม้ว ่าบัตตูตาจะเดินทางไกลและไปยัง

หลายสถานทีก่ว่าพ่อค้าจากเวนิสอย่าง มาร์

โค โปโล นักวชิาการได้อธิบายความแตกต่าง

ทีช่ดัเจนระหว่างบตัตตูา และมาร์โค โปโล ว่า

มาร์โค โปโล ซึง่เป็นชาวอติาลเีป็นคนแปลก

หน้าในดนิแดนทีเ่ขาท่องไป ในขณะท่ีบตัตตูา

นัน้ไปยงั “โลกทีมี่วฒันธรรมเป็นหน่ึงเดียว” 

คือ อาณาจักรแห่งอิสลาม (Dar al-Islam) 

หรือมเิช่นน้ัน กด็นิแดนทีป่ระชากรส่วนใหญ่

เป็นมุสลมิ หรอืปกครองโดยกษัตริย์มสุลมิ

ดังน้ันไม่ว่าจะไปถึงที่ใด สมาคมที่อ้า

แขนรับปราชญ์มุสลิมผู้นี้คือหมู่พ่อค้า นัก

ปราชญ์และเจ้าชายมุสลิมที่มิได้แปลกแยก

ส�าหรับเขาเลย เขายังสามารถใช้ภาษา

อาหรับสื่อสารแลกเปลี่ยนกับสมาคมเหล่า

น้ันในนานาประเด็น ท้ังแต่ศาสนา กฎหมาย 

การเมอืง ไปจนถึงวทิยาศาสตร์

ดังนั้นในบางมุมก็อาจกล ่าวได ้ว ่า 

อาณาจกัรอสิลาม (Dar al-Islam) คอื โลก

แห่งอิสลามหรือความเป็นมุสลิมที่เป็นหนึ่ง

เดยีว แต่ส่ิงหนึง่ท่ีเราจะลมืไม่ได้คอือาณาจักร

อสิลาม (Dar al-Islam) ในยคุของบัตตตูานัน้

ครอบคลุมพื้นท่ีภูมิศาสตร์กว้างไกลตั้งแต่

แอฟรกิาเหนอืไปจนถึงแผ่นดนิจีนและเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ ยงัไม่รวมบางประเทศท่ี

มุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีส�าคัญอย่างสเปน

และแอฟรกิาแถบศนูย์สตูรบางส่วน ดงันัน้คง

เป็นไปได้ยากทีก่ลุม่ชนทีก่ระจายตวัอยูก่ว้าง

ขวางหมูม่นษุยชาต ิ ประกอบด้วยหลายเรือ่ง

ราวประวตัศิาสตร์ ภาษา และเหตุการณ์ใน

อดตี จะเป็นกลุม่ชนท่ี ‘เหมือนกันไปหมด’

ถงึยคุของเราเราจึงจ�าเป็นจะต้องหยบิยก 

ภาวะ 'culture shock' ที ่อิบน ุบัตตนูา ต้อง

เผชิญแม้ในดินแดนที่เป็นของมุสลิมมาพูด

ถงึ เพราะมนัเป็นเครือ่งยนืยนัว่าพหุภาพทาง

วฒันธรรมทีห่ยัง่ลกึในอาณาจกัรอสิลามอนั

กว้างใหญ่ในโลกใบนี้มีอยู่จริง
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อิสลามบางกลุ่มท่ีต่อต้านสุลต่าน

ความหลากหลายทางประเพณีภายในอิสลามเป็นส่ิงที่กวนใจปราชญ์

นิกายซุนนีที่เห็นโลกมามากอย่าง อิบนุ บัตตูตา อยู่ไม่น้อย เพราะแม้จะมี

สายใยความเป็นซุนนี บัตตูตา สนใจอย่างมากในลัทธิซูฟีย์ซึ่งเป็นอิสลามในมุม

ที่เน้นทางจิตวิญญาณ ในการเดินทางหลายครั้งเขาจึงหาเหตุไปเยี่ยมยังส�านัก

ปฏิบัติฌานแห่งต่างๆ ของมุสลิมซูฟีย์อยู่เสมอ เช่น การเดินทางอันโด่งดังใน

ค�่าคืนหนึ่งยังหมู่บ้านอัมม์ อุไบดะห์ เพื่อเยี่ยมหลุมฝังศพของผู้ก่อตั้งลัทธิซูฟีย์ 

เชค อาห์หมัด อิบนุ อัล-ริฟาอี เป็นที่รู้กันในขณะนั้นว่าผู้ถือลัทธิซูฟีย์จะไม่

เลื่อมใสผู้ปกครองในทางโลกไม่ว่าผู้ปกครองนั้นจะนับถือศาสนาใด เพราะชาว

ซฟีูย์มองว่าการข้องเก่ียวใดๆ กับราชาหรอืสลุต่าน เป็นการแทรกแซงพนัธสัญญา 

ที่บุคคลมีต่อพระผู้เป็นเจ้า

จงึไม่แปลกทีพ่วกซฟีูย์จะไม่เป็นทีพ่อใจนกัของบรรดากษตัรย์ิและสลุต่าน  

และได้เกดิปัญหาข้ึนกับตวัของอิบน ุ บตัตตูา ทีร่กัการคบหาสมาคมกบัมสุลิมซฟีูย์ 

ขณะที่เขาท�างานเป็นผู้พิพากษาที่กรุงเดลี ของอินเดียภายใต้การปกครองของ

สุลต่านมูฮัมหมัด บิน ตุฆลัค (ค.ศ. 1325-51) ในฐานะผู้ปกครอง มูฮัมหมัด

ตฆุลคัเป็นทีเ่ล่ืองลอืด้านความเผด็จการ ด�ารโิครงการทีเ่พ้อฝัน และความขดัแย้ง

ในตนเอง เมื่อองค์สุลต่านได้ล่วงรู้ว่ามีสมาชิกซูฟีย์อาวุโสคนหนึ่งปฏิเสธอ�านาจ

สูงสุดในแผ่นดินของตน พระองค์ได้สั่งให้จับกุมตัวเชคคนดังกล่าว ลงโทษโดย

การดึงเคราของเขาออกทีละเส้น และประหารชีวิตในที่สุด

อิบนุ บัตตูตา ซึ่งบังเอิญเป็นสหายรักของเชคผู้นี้ ก็ได้ถูกองค์สุลต่านจับกุม

ตัวเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยที่ความเป็นซุนนีนิกายเดียว

กับพระองค์มิได้ช่วยให้พ้นภัย ส�าหรับสุลต่านผู้นี้อ�านาจแห่งกษัตริย์มาก่อน

ความเป็นมุสลิม แม้พระองค์จะตรัสต่อสาธารณชนในทางตรงกันข้าม
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เพศในอาณาจักรอิสลาม

อิบนุ  บัตตูตา ผ ่ านทั้ งพิธีฮัจญ ์และ

ประสบการณ์ในดินแดนอันเป็นศูนย์กลาง

อารยธรรมและการศึกษาของอิสลามอย่าง 

นครมกักะฮ์ และมาดนีะฮ์ มาแล้ว นัน่หมายถงึ

เขาผูน้ีถ้กูหล่อหลอมโดยอสิลามกระแสหลกัที่

เป็นแกนกลาง มใิช่อสิลามทีก่่อตัง้ตามแถบชาย

ขอบอาณาจักรอิสลาม ดังนั้นคงพอเดาได้ถึง 

ความรู้สึกตื่นตระหนกของปราชญ์ผู้น้ีเม่ือเขา

เหยียบย่างถึงหมู่เกาะร้อนชื้นอันวิจิตรพิสดาร 

อย่างมัลดีฟส์ และได้พบกับหญิงชาวมุสลิมที ่

มีศรัทธาเคร่งครัดแต่มีวิถีปฏิบัติที่ต่างออกไป 

อย่างน่าตกใจ

เหล่าสตรีบนหมู ่ เกาะน้ีไม่คลุมศีรษะ 

ราชินีของพวกนางก็เช่นกัน พวกนางสางผม

และรวบไว้ข้างหนึ่ง ส่วนใหญ่นุ่งห่มเพียงท่อน 

ล่างจากเอวลงมาถึงเท้าโดยท่ีปล่อยให้ท่อน 

บนเปลือยเปล่าเช่นนั้น ถึงกระนั้น พวกนาง

เดินไปมาในตลาดและทุกหนทุกแห่ง หลังจาก 

ที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาที่นั่น 

ข้าพเจ้าได้พยายามล้มเลิกธรรมเนียมปฏิบัติ

เช่นนั้น และออกค�าสั่งให้สตรีสวมเสื้อผ้า แต่

ก็ไม่ส�าเร็จ (จาก The Rihla of Ibn Battuta 

translation and commentary, Oriental 

Institute, Baroda, India 1976)

กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ความ ‘ช็อก’ 

ของบัตตูตามีเหตุคือความละเลยข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ที่ตัวเขาคงยากจะยอมรับใน

ฐานะปราชญ์ ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อ

กระแสหลักทุกวันน้ี ประวัติศาสตร์อิสลาม

เต็มไปด้วยเรื่องราวของสตรีเพศผู้ทรงอิทธิพล 

บทบาทเศรษฐีนีผู้ถือครองที่ดินในจักรวรรดิ

ออตโตมันที่มีต่อเศรษฐกิจของเมืองหลวงนั้น

เป็นที่รู ้กันดี ผู้หญิงในฮาเร็มของราชส�านัก 

อย่างเช่น เฮอร์เร็มสุลต่าน น้ันมีบทบาททั้ง

ต่อนโยบายของราชส�านักและราชอาณาจักร 

แม้ว่าจะเป็นสุไลมานพระสวามีของพระองค์

ที่ประวัติศาสตร์ขนานนามว่า “สุไลมานผู้

เกรียงไกร” (Suleiman the Magnificent)

ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของผู้หญิงชนชั้น

ปากกัดตีนถีบในเมืองหลวงและในชนบทก็ยัง 

ขัดกับภาพหญิงมุสลิมที่ยอมจ�านนและเก็บ

เนื้อเก็บตัว นักประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้าน

สตรแีละเพศในโลกอาหรบัอย่าง จดูธิ ทคัเกอร์ 

ที่พยายามช้ีให้โลกเห็นภาพ ‘เวิร์กกิ้งวูแมน’ 

ในโลกมุสลิมมานานระบุไว้ว่า :

ในกรงุไคโรทีย่ดึครองโดยออตโตมัน ผู้หญงิ

ผูกขาดการค้านมและแพนเค้ก ท�างานอยู่ใน

โรงอาบน�้าสาธารณะ เป็นนักดนตรีและนัก

เต้นในวงสงัสรรค์ของทัง้ชายและหญงิ ผูห้ญงิ
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ชนชั้นล่างจะคอยให้บริการแก่ผู้หญิงที่สูงศักดิ์

ในฮาเร็ม…คอยให้ความบนัเทงิ เร่ขายของ เป็น

นักจกัรวาลวทิยา เป็นพยาบาลผดงุครรภ์ พวก 

เธอเชื่อมโยงฮาเร็มเข้ากับโลกการค้า ทักษะ 

ความรู ้ และข่าวซบุซบิจากท้องถนนของเมอืง

หลวง ข้อมลูทีม่กีารรวบรวมอย่างดเีผยบทบาท

ของผู้หญิงชั้นกรรมาชีพในศาลยุติธรรมของ

อสิลาม ทีซ่ึ่งพวกเธอใช้ร้องทุกข์จากผู้เป็นสามี 

เพือ่นบ้าน หุน้ส่วนกจิการ ซ่ึงล้วนเป็นหลกัฐาน

ยืนยันการมีอยู่ของสตรีเพศในพื้นที่สาธารณะ 

รวมทัง้การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัสถาบนัสาธารณะ 

อย่างศาลของสตรีเหล่านั้น (Tucker 1993, 

"Gender and Islamic History")

 สารแห่งความคบัข้องใจบตัตตูาพรรณนา

ถึงอิสลามในแบบเดียว คือที่เป็นลายลักษณ์

อักษร นั่นคืออิสลามแบบที่ใช้กล่อมเกลานัก 

เทววิทยา นักปราชญ์ และนักนิติศาสตร์ใน 

สถานศึกษาอย่างมาดราซาห์หรือมักตับมา

แต่โบราณหลายร้อยปี หรืออิสลามแบบที่บัต

ตูตาได้ศึกษาและยึดถือเป็นต้นแบบอันเป็น

นามธรรม

แต่อิสลามหาได้จ�ากัดอยู่แค่ในโรงเรียน 

หรือราชส�านักเท่านั้น มันเดินทางลงเรือข้าม

มหาสมุทรอนิเดีย มันถกูแบกไปบนหลงัอูฐข้าม

ทะเลทรายสะฮารา มนัแพร่กระจายไปผ่านทัง้

ทางบทกวแีละคมดาบทัว่ทวีปเอเชยี

ด ้วยเหตุนี้นอกเหนือจากอิสลามใน 

ลายลักษณ์อักษรเราจึงต้องพูดถึงอิสลาม

ในชีวิตจริงด ้วย อิสลามที่ทั้งนักปราชญ์ 

และนักบวช ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 

พ่อค้าและช่างศิลป์ถักทอเข้ากับบริบททาง 

ประวัติศาสตร์ของตน จนมักจะได้ผลลัพธ์

เป็นผืนพรมวิจิตรแห่งวัฒนธรรมที่กฎหมาย

ชารีอะฮ์ถูกปรับเปล่ียนให้สอดรับกับความ

ต้องการแห่งอาณาจักร (ดังกรณีจักรวรรดิ

ออตโตมัน) ทีบ่รรทดัฐานทางเพศทีอ่ยูม่านาน

ได้รับอนุญาตให้อยู่รวมในสังคมอย่างสงบสุข 

(ดงักรณขีองหมูเ่กาะมัลดฟีส์)

ในแง่ธรรมเนยีมปฏบิตัทิางศาสนาซึง่อาจ 

หมายถึงอิสลามที่ผ่านมือของปราชญ์นักท่อง

โลก พ่อค้านกัผจญภยั หรือนายพลทีมุ่่งขยาย

จักรวรรดิ อิสลามก็มีสองภาคที่โยงใยกันอยู่

เสมอ (ที่เป็นอักษรและที่มีชีวิต) ซ่ึงนั่นก็คือ

อิสลามท่ีก�าหนดโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของ

แต่ละภูมภิาค
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หากกลุ ่มไอซิสหรือไอเอสสามารถยกค�า

กล่าวจากหะดษีมาฆ่าฟันมสุลมิกลุม่อืน่ และหาก

ทรมัพ์สามารถประณาม “ชาวมสุลมิ” อย่างหนกั

หน่วงเช่นน้ัน เรายังจ�าเป็นต้องเพ่งมองต่อไปให้

ลึกซึ้งถึงสังคมหลากวัฒนธรรมอย่างในอิสตันบูล

ปารสี และเบรุต ซึง่เป็นประวติัศาสตร์การอยูร่่วม

กันของมนุษยชาติในช่วงชีวิตของพวกเราเป็น

ประสบการณ์อันเปี่ยมชีวิตชีวาในชุมชนหลาก

ศรทัธาทีเ่ราจ�าต้องปกป้องและแผ่ขยายต่อไป

อ้างอิงแหล่งที่ http://www.huffingtonpost.com/tithi-bhattacharya/   

 adventures-in-islam-is-th_b_8920010.html
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ก้าวข้ามรายงานข่าวปรากฏการณ์
ความท้าทายสื่อทางเลือกชายแดนใต้

ผู้เขียน : ปรัชญเกีรติ ว่าโร๊ะ

โครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อมวลชนในราชอาณาจักรไทยถูกควบคุม

ด้วยผลประโยชน์จากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าด้วยผลก�าไรทางทุนทรัพย์หรือ

อดุมการณ์ก�ากบัแนวทางของการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร สงัเกตได้จากข่าวเกีย่ว

กับปัญหาของชาวบ้านรากหญ้าไม่ค่อยถูกน�าเสนอนักในสื่อกระแสหลัก ทั้งสื่อ

ของรัฐและสือ่ธุรกจิเอกชน
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Antonio Gramsci (1891-1937) นกัทฤษฎกีารเมอืงและนักเศรษฐศาสตร์

การเมืองสายมาร์กซิสต์ชาวอิตาเลี่ยนมองว่า สื่อมวลชน เป็นเครื่องมือสร้าง

อ�านาจน�ามุ่งครอบง�าโดยสมัครใจ (hegemony) สร้างความเห็นร่วมกันของ

ประชาชนส่วนใหญ่ให้คล้อยตามและเชื่อว่าการปกครองของชนชั้นสูงนั้นชอบ

ธรรมโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงบงัคับผ่านสือ่กระแสหลกั ทว่าเกดิแนวคิดต่อต้าน

การครอบง�าโดยสมคัรใจ (counter-hegemony) ในสือ่ทางเลอืก (Alternative 

media) ทีไ่ม่ใช่ของรัฐและธรุกิจเอกชน [1]

ในขณะที่ Graham Spencer นักวิชาการด้านสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยา

ลัยพอร์ธมัธแห่งสหราชอาณาจักร ผู้เขียนหนังสือ The Media and Peace: 

From Vietnam to the 'War on Terror พบปัญหาในการรายงานข่าวของสื่อ

กระแสหลักในพื้นที่ความขัดแย้ง คือรายงานข่าวไม่รอบด้าน และส่งผลท�าให้

ความขัดแย้งบานปลาย ข่าวมุ่งรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นน�าและ

ผู้มีอ�านาจ รายงานข่าวด้วยอคติ ท�าให้การแสวงหาข้อมูลร่วมกันท�าได้ยาก และ

ท�าให้เกิดความเข้าใจว่าความขัดแย้งนั้นมีเพียงคน 2 กลุ่มเท่านั้น

“การรายงานข่าวในพื้นที่ความขัดแย้งควรมุ่งเน้นไปที่การให้ความหมาย

ของสันติภาพมากกว่าสงคราม สิ่งส�าคัญท่ีนักข่าวสันติภาพพึงจะทดลองท�าก็

คือ การน�าเอาตัวแสดงอื่นๆ เข้ามาในการรายงานข่าว เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่

ให้กับมุมมองท่ีแตกต่าง ซ่ึงจะท�าให้ภาพของปัญหามีความลุ่มลึกมากกว่าเป็น

เพียงแค่ความขัดแย้งสองข้ัวแบบหยาบๆ การท�าเช่นน้ีจะน�าไปสู่การก้าวข้าม

การมองว่าใครก�าลังได้เปรียบ ใครก�าลังเสียเปรียบ ไปสู่การพิจารณาเรื่องราว

ว่าเป็นการพูดคุยเจรจาเพื่อหาจุดสมดุลซ่ึงจะน�าไปสู่การแก้ไขความขัดแย้ง” 

Graham Spencer ระบุ [2]

สื่อทางเลือก (Alternative media) สื่อภาคพลเมือง (Citizen’s media) 

หรือสื่อภาคประชาชน (People’s media) อันหมายถึง สื่อมวลชนที่ไม่ใช่ของ

รัฐและธุรกิจเอกชน ในบริบทชายแดนใต้เกิดขึ้นเพื่อน�าเสนอข่าวจากมุมมองที่

สื่อหลักไม่ค่อยน�าเสนอ หลังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตั้ง

ศูนย์ข่าวอิศราขึ้นในปี 2548 ที่บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) โดยส�านักข่าวหลักส่วนกลางส่งนักข่าวร่วม

ท�าข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ปะทุขึ้นรอบใหม่ในปี 2547 

ร่วมกับนักข่าวท้องถิ่น และนักศึกษาฝึกงาน

ปลายปี 2549 มอ.ปัตตานีร่วมกับศูนย์ข่าวอิศราจัดตั้งโครงการศึกษา

ข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ข้ึน แล้วโครงการดังกล่าว

ก็พัฒนาเป็น ‘ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DeepSouthWatch)’  

ขณะที่สื่อทางเลือกอื่นๆ ในชายแดนใต้ก็ถือก�าเนิดขึ้นอาทิ ส�านักข่าว 

อามานนิวส์, สถานีวิทยุ MEDIA SELATAN, ส�านักข่าวบุหงารายา, กลุ่ม 

Southern Peace Media,กลุ่ม InSouth, กลุ่มสันกาลาคีรีฯลฯ

กระทั่งปลายปี 2553 มอ.ปัตตานี ร่วมกับอินเตอร์นิวส์ (องค์กรพัฒนา

คุณภาพสื่อและผู้ผลิตสื่อ) ตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้ผลิตสื่อ (Media Training 

Centre: MTC) อบรมสื่อทางเลือกในชายแดนใต้ ผู้ร่วมเข้าร่วมอบรม

ส่วนหน่ึงพัฒนาการเป็น ‘โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South 

Journalism School)’ เป็นปีกหนึ่งของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  

ตามด้วยส�านักสื่อ WARTANI ในปี 2556 รวมถึงส�านักและองค์กรอื่นๆ

ทว่าไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้ว่า คนท�าสื่อทางเลือกในชายแดน

ใต้ส่วนใหญ่หาได้มีใครจบสายตรงจากวารสารศาสตร์เลย จากการระดม

ความคิดและถอดบทเรียนร่วมกันของสื่อทางเลือกชายแดนใต้โดยการ 

อ�านวยการของ‘PATANI FORUM’ ยังพบจุดอ่อนที่จ�าเป็นต้องพัฒนา

ศักยภาพอีกหลายด้าน เช่น สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและเพิ่มพูน
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ทกัษะการท�างานของสือ่ทางเลอืก  รวมทัง้การ

สร้างความร่วมมือกับสื่อกระแสหลัก สื่อส่วน

กลาง และสื่อทางเลือกในภูมิภาคอื่นๆ ควร

พัฒนาทักษะและความเฉียบคมในการท�างาน

ทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงประเด็น และ

ควรตระหนักว่าสื่อมีบทบาทต่อการหนุนเสริม

สันติภาพและการสื่อสารข้อเท็จจริงท่ีซับซ้อน 

ควรเป็นผู้น�าในเชิงประเด็นและสร้างเน้ือหา

ข่าวที่น่าสนใจน่าดึงดูดใจ อีกทั้งควรตระหนัก

ถึงข้อได้เปรียบและจุดอ่อนจุดแข็งของตัว

เองเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนใน

ระดบัปฏบิตักิาร และสร้างความร่วมมอืทีเ่ข้ม

แข็งระหว่างกันทั้งในระดับพื้นที่และระดับ

ภมูภิาค

เมือ่ ‘PATANI FORUM’ มโีอกาสจาก

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถ่ินเพื่อฟื ้นฟู

ชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่น

พฒันา (Local Development Institute-

LDI) ‘PATANI FORUM’  จงึด�าเนิน‘โครงการ

พัฒนาศักยภาพองค์กรสื่อภาคพลเมืองเพื่อ 

การสื่อสารสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้’  

หวัง มุ ่งสร้างพื้นที่ความร่วมมือระหว่างสื่อ 

ภาคพลเมืองในพื้นที่ด้วยกันเอง เพื่อน�าเสนอ

ข่าวสาร พัฒนาศกัยภาพ สร้างความร่วมมอื เป็น

แนวทางส�าคญัในการสร้างจดุเริม่ต้นความร่วม

มอืของคนท�างานสือ่ภาคพลเมืองทีม่ทีศิทางใน

การหนนุเสรมิกระบวนการสนัตภิาพ

เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2558  ณ ห้อง

ประชมุส�านกังานสถานวีทิย ุ MEDIA SELATAN 

บริเวณถนนยะรัง ต�าบลจะบังติกอ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดปัตตานี การประชุมเครือข่าย

สือ่ทางเลอืกชายแดนใต้ ใน ‘โครงการพฒันา

ศกัยภาพองค์กรส่ือภาคพลเมอืงเพือ่การสือ่สาร 

สนัตภิาพปาตาน/ีชายแดนใต้’ คร้ังแรกจึงเกดิ

ขึน้โดยมผีูเ้ข้าร่วมประมาณ 10 คน จาก PATANI 

FORUM, โรงเรยีนนกัข่าวชายแดนใต้, ส�านกัส่ือ  

WARTANI, สถานวีทิย ุ MEDIA SELATAN, กลุ่ม  

AWAN BOOK และกลุ่ม SAIBURI LOOKER

‘ปรัชญา โต๊ะอิแต’ ผู้จัดการ PATANI 

FORUM และหัวหน้าโครงการฯ ชี้แจงถึง

วัตถุประสงค์การด�าเนินโครงการฯ ว่าเพื่อส่ง

เสรมิศกัยภาพ เพิม่พนูทกัษะการท�างานตลอด

จนเสริมองค์ความรู้ในการสื่อสารสาธารณะ

ของสือ่ภาคพลเมอืงในพืน้ที ่เพือ่หนนุเสรมิการ

ปฏบัิตงิานของส่ือภาคพลเมอืงในการวเิคราะห์

และพัฒนาประเด็นการท�าข่าว และพัฒนา

ความสัมพันธ์ของสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่

ชายแดนใต้
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ปรัชญายังชวนสื่อทางเลือกท่ีมาร ่วม

ประชมุวเิคราะห์การท�างานและประเดน็ทีแ่ต่ละ

องค์กรยงัขาดและต้องการพฒันาศักยภาพ เพือ่

ทีจ่ะร่วมกนัออกแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิารณ์ 

(WORKSHOP) การวิเคราะห์ฐานคดิส�าหรบัคน

ท�างานด้านสือ่ และการวเิคราะห์ประเดน็ท�าข่าว

สันติภาพ 3 ครั้ง

จากการที่สื่อทางเลือกชายแดนใต้ ร่วม

กันพบว่า 11 ปีกับสถานการณ์ชายแดนใต้

ประเด็นข่าวที่ส ่วนกลางท�ายังย�่ากับท่ีคือ

ความรุนแรง ส่วนสื่อทางเลือกชายแดนใต้

เองรายงานแค่เชิงปรากฏการณ์  รายงาน

สถานการณ์สารคดีข่าวที่ท�าส่วนใหญ่มักเน้น

สวยงามและเพ้อฝันน�าเสนอแบบฉาบฉวยไม่

ได้ลงลึกและวิเคราะห์ลงไปในระดับรากเหง้า

ข่าวสืบสวนสอบสวนในเชิงวิเคราะห์ยังไม่

ปรากฏมากนัก

รวมถึงสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ได้ร่วม

กันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง

ไทยปัจจุบัน พบว่ามีความเป็นเผด็จการ

ค่อนข้างสูง รัฐบาลที่น�าโดยทหารมีอ�านาจ

ในการจัดการทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ

กระบวนการทีจ่ะน�าไปสูสั่นตภิาพในระยะ 2 ปี 

นั้นมีความเป็นไปได้ยาก ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในชายแดนใต้ไม่มีความ

เชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่น�าโดยทหาร

“อาจต้องใช้เวลา 10 ปี สถานการณ์

ชายแดนใต้ถึงเดินไปสู่จุดที่ทุกฝ่ายสามารถ

ตกลงกันได้ ดงันัน้ ประเดน็ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอืการ

เตรียมคนให้พร้อมโดยการสร้างความรู้ความ

เข้าใจสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเข้ามาท�างาน

สันติภาพในอนาคต โดยสื่อจะต้องท�างานเชิง

องค์ความรูใ้ห้มากขึน้กว่าเดมิ” วงประชมุสือ่วนั

นัน้สรปุร่วมกนั

จึงดูเหมือนว่าสื่อทางเลือกชายแดนใต้

เจอกับความท้าทายหลายอย่างทั้งการถูกมอง

และตัง้ค�าถามจากภาครฐัว่าเป็นปากเป็นเสยีง

เข้าข้างขบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานี

รวมถงึความท้าทายศกัยภาพของตัวเองในการ

ก้าวข้ามการรายงานข่าวปรากฏการณ์รายงาน

สถานการณ์ สู่การน�าเสนอข่าวแบบสืบสวน

สอบสวน แหลมคม และรอบด้าน
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ปริศนาการตาย 
“อับดุลลายิ” ฤาจะเป็นตัวชี้วัดสันติภาพในอากาศ

ผู้เขียน:ปรัชญา โต๊ะอิแต
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ปมเงือ่นไขความขดัแย้งชายแดนใต้ดูเหมือนยงัคงปรากฏให้เหน็ซ�า้แล้วซ�า้เล่า โดยเมือ่ไม่นานมา 

น้ีของเช้าวันที ่4 ธันวาคม 2558 เม่ือเจ้าหน้าทีท่หารจากค่ายองิคยทุธบรหิารจงัหวดัปัตตาน ีแจ้งญาติ

นายอับดลุลาย ิ ดอเลาะ อาย ุ45 ปี โดยระบวุ่าได้เสยีชีวติแล้ว ทัง้นีผู้้เสียชวีติเป็นชาวบ้านชมุชนบ้าน

ใหม่ ต.คอลอตนัหยง อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ี ซ่ึงถกูควบคมุตวัเมือ่ช่วงเดอืนพฤศจกิายน ต่อมาญาตผู้ิ

เสยีชวีติกไ็ด้เข้าไปตดิต่อ โดยมีเครอืข่ายประชาสงัคมเพือ่สนัตภิาพและชาวบ้านคอลอตนัหยงเดนิทาง

มาร่วมรบัศพผูเ้สยีชวีติในขณะควบคุมตวั แต่เจ้าหน้าทีก่ไ็ด้แจ้งว่าได้พาศพไปชนัสตูรท่ีโรงพยาบาล 

มอ.หาดใหญ่ ก่อนจะท�าความเข้าใจในเบือ้งต้น ซ่ึงขณะนีค้รอบครวัผู้เสียหายยงัไม่สะดวกในการให้

สมัภาษณ์

อย่างไรก็ตามต่อมา พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค4 

ส่วนหน้า ก็ได้ออกมา ช้ีแจงกรณีประชาชนเสียชีวิตในค่ายทหารอย่างเป็น

ทางการแล้ว ดังนี้

เมือ่วันที ่4 ธนัวาคม 2558 เวลา 08.00 น. ได้รับแจ้งว่า นายอบัดุลลาย ิ ดอเลาะ 

อยู่ที่บ้านใหม่ ต�าบลคอลอตันหยง อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต

ในค่ายทหาร

นายอับดุลลายิ   ดอเลาะ ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2558 โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานี และ หน่วยเฉพาะกิจ

ปัตตานี 24 เข้าติดตามจับกุม บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต�าบลคอลอตันหยง 

อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

นายอับดุลลายิ ดอเลาะ หรือ เปาะซู เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับหัวหน้า 

kompi และผลการซักถามขั้นต้น นายอับดุลลายิ ได้ให้การยอมรับว่า 

เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง เคยผ่านการซูมเปาะ ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้น�าไป 

ลงบันทึกประจ�าวัน ณ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอหนองจิก และท�าการส่งตัว  
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นายอับดุลลายิบฯ ด�าเนินกรรมวิธีซักถาม ณ 

หน่วยข่าวกรองทางทหาร ส่วนหน้า จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จนกระทั่งเสียชีวิตในระหว่าง

ถูกควบคุมตัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

การเสยีชวีติของนายอบัดลุลาย ิ ดอเลาะ  

เจ้าหน้าทีไ่ด้เชญิก�าลัง 3 ฝ่าย ญาตผู้ิเสยีชวีติ  

และคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด

ปัตตานเีข้าท�าการตรวจสอบ และแพทย์ในพืน้ที่

ไม่สามารถระบสุาเหตขุองการเสยีชวีติได้

ในเมื่อไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตท่ีแท้

จรงิว่าเกดิจากสาเหตุใด เพือ่ความสบายใจของ

ญาติๆ และประชาชนทั่วไป ที่ส�าคัญเพื่อเป็น

ข้อกงัขาให้กลุม่บคุคลทีไ่ม่หวงัดนี�าประเดน็การ 

เสยีชวีติของ นายอบัดลุลาย ิ ดอเลาะ ไปหาผล

ประโยชน์ท�าการขยายผล และบิดเบอืนข้อเทจ็

จรงิ หรืออาจจะมีการกล่าวหาว่าเป็นการกระท�า

ของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงได้ขออนุญาตจากภรรยา 

นายอับดุลลายิ ดอเลาะ น�าศพไปท�าการผ่า

พสิจูน์ที ่โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ โดยทางญาติ

ได้ให้ค�ายนิยอมเพ่ือท�าความจรงิให้ปรากฏ

กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ภาค 4 ส่วนหน้า จึงเรียนมายังพ่อแม่พี่น้อง

ประชาชน ผูน้�าศาสนา ผูน้�าท้องที ่ ผูน้�าท้องถิน่ 

และกลุ่มเครือญาติผู้เสียชีวิต อย่าหลงตกเป็น

เครื่องมือเชื่อข่าวลือใดๆ ของกลุ่มบุคคลที่ไม่

หวงัดอัีนทีจ่ะน�ามาซึง่สร้างแตกแยก ความเสือ่ม

เสยี และสร้างความเสยีหายต่อหน่วยงานภาค

รฐั ก่อนทีค่วามจรงิจะปรากฏ รอผลจากการผ่า

พสิจูน์ศพจากทางคณะแพทย์ จะมกีารแถลงข่าว

ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิต่อไป

ขณะเดียวกนัในวันดงักล่าวกม็ภีาคประชา

สงัคม นกัศกึษา สือ่มวลชนกไ็ด้ไปสงัเกตการณ์ซึง่ 

ตแูวดานยีา  ตแูวแมแง จากส�านกัปาตานรีายา 

เพือ่สนัตภิาพ (LEMPAR)   ได้บอกว่า การมาของ

ภาคประชาสงัคมครัง้นี ้ เจตนาแรกเพือ่ไปร่วม

รบัศพกบัชาวบ้านพร้อมรับทราบข้อเทจ็จรงิ พอ

ไปถงึก็เจอชาวบ้านกลุม่หนึง่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ 

ประมาณ 50 คน ซึง่ชาวบ้านบอกในขณะนัน้ว่า

ศพยงัอยูใ่นค่าย โดยมคีณะสังเกตการณ์ชดุหนึง่

ซ่ึงมคีรอบครวัผู้เสียชวีติ ศนูย์ทนายความมสุลิม 

ส�านกัสือ่วรัตานี และเข้าใจว่ามคีณะกรรมการ

อสิลามอยูด้่วยเข้าไป แต่ชาวบ้านไม่สามารถเข้า

ได้ เพราะเจ้าหน้าทีไ่ม่ให้เข้าไป

ตแูวดานยีา เล่าต่อว่า ส่วนภาคประชาสงัคม 

และชาวบ้าน กเ็ป็นชดุที ่2 ถกูกนัไม่ให้เข้าไปแต่ก็

ถกูพาไปอกีทีห่นึง่ ซึง่มารู้อกีท ีไม่ใช่เป็นทีท่ี่มกีาร

แถลงข่าวของเจ้าหน้าทีจ่นมกีารแถลงข่าวเสร็จ

แล้ว ท�าให้คณะสงัเกตการณ์ชดุที ่2 กไ็ด้แต่รอเก้อ 

แต่ทราบข้อเทจ็จรงิเบ้ืองต้นจากเจ้าหน้าทีร่ฐัว่า ผู้

ตายได้เสยีชวีติหลงัปฏิบัตลิะหมาดซบุฮช่ิวงหวัรุง่ 

และผู้ตายก็ไม่มีโรคประจ�าตัวอะไร และถกูพา

ไปตรวจสอบการตายทีโ่รงพยาบาลแถวหาดใหญ่

อย่างไรกต็าม ตแูวดานยีา ตัง้ข้อสงัเกตการณ์

ว่า ขณะที่มีการพูดคุยอยู ่บ้างกับเจ้าหน้าที่ 
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รัฐบางคน พบว่ามพีฤตกิรรมรวบรดัข้อมูล และ

ผดิปกต ิ ยิง่เมือ่ดใูนเอกสารชีแ้จงทีร่บัทราบภาย

หลงั เหมอืนจะท�าให้บรรยากาศเบาบางลง ด้วย

การระบวุ่าผูเ้สยีชวิีตเป็นหวัหน้าฝ่ายขบวนการ ท่ี

ผ่านการสบืค้นได้ เหมอืนอยากให้สาธารณะชน

ยอมรบัได้

“การชีแ้จงของเจ้าหน้าทีร่ฐั ในทางการข่าว

ชีว่้า เป็นหวัหน้ากลุม่ขบวนการ ทัง้ๆ ทีผู่ต้ายอยู่

เป็นผูต้้องสงสยัโดยหมาย พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ ซ่ึงอยูใ่น

กระบวนการสบืสวนสอบสวนช้ันต้น ยงัไม่ได้มี 

ข้อสรปุในชัน้ศาล ซึง่เป็นทีรู่้ๆ  กันว่าหลายๆ ครัง้ 

ผูต้้องสงสยัหลายกรณ ี เม่ือขึน้สูช่ัน้ศาลก็มักจะ

ถกูยกฟ้อง"                                                          

“ขณะเดยีวกนัในกรณทีีมี่การตัง้คณะกรรม

อสิระเข้าไปร่วมสบืสวนข้อเทจ็จรงินัน้ ตแูวดา

นียา มองว่าในกระบวนให้ความเป็นธรรมจะใช้ 

คณะกรรมการอิสระทีม่าจากทกุภาคส่วน ส่วน

คณะกรรมการอิสลามเป็นเพียงแค่กลไกเช่ือม 

ทุกภาคส่วนและชาวบ้านเท่านั้น ซึง่ทีผ่่านมา 

ผลของการตรวจสอบมักไม่ได้มีการต่อยอดใน 

การค้นหาความจริง เหมือนบทบาทของคณะ 

กรรมการอิสระเป็นเพียงแค่ผู ้อ�านวยความ

สะดวกในการประชุมเท่านัน้ และตอนนีส้งัคมก็

เข้าใจว่าคณะกรรมการอสิระทีเ่คยถูกตัง้ขึน้มไีว้

เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ 

แต่ไม่ได้มอีสิระอย่างแท้จรงิ”

“ดังนั้นทางออกก็คือ จะต้องมีกลไกจาก

การพูดคยุสนัตภิาพมาร่วมด้วย คอื ต้องมภีาค

ส่วนอืน่ๆ เพิม่ขึน้ ต้องมตีวัแทนจากมาเลเซยีมา

เป็นคณะกรรมการอิสระด้วย ไม่ใช่มเีพือ่เป็นกระ

แสเฉยๆ และทีส่�าคัญยิง่รฐัไม่เปิดให้สาธารณะ

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ยิง่

ท�าให้บรรยากาศพดูคยุสันตภิาพแคบลงไปด้วย 

เพราะสาธารณะเข้าใจว่าภาครฐัพยายามปกปิด 

ความไม่ชอบมาพากล”

ตแูวดานยีา กล่าวตอนท้ายว่า หลังจากนี้

ผมในฐานะตวัแทนจาก LEMPAR ซึง่มพีนัธกิจ

ในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู ่แล้ว ก็จะติดตาม 

เหตุการณ์ครั้งน้ีอย่างเกาะติด เพราะเรื่องน้ี

กระทบต่อกระบวนการสันตภิาพโดยตรง เพราะ

กรณีผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัยได้เสียชีวิตในขณะ

การดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เพิ่งเกิด แต่ 

เกิดมาหลายคร้ังแล้ว เช่น กรณอีหีม่ามยะผา  

กาเซ็ง กรณสุีไลมาน แนแซ หรอื กรณทีีเ่กดิขึน้ใน 

ภาคอืน่ๆ

ขณะที่ อุสต๊าสอับดุลซุโกร  ดินอะ นัก

วิชาการมุสลิม สะท้อนว่า กรณีเหตุการณ์

เหล่านี้มีความน่าเป็นห่วงมากข้ึนภายใต้

รัฐบาลทหารที่ไม่มีช่องทางตรวจสอบ ทั้งนี้

ผู ้น�าศาสนา องค์กรศาสนาค่อนข้างจะไม่มี

ประสบการณ์หรือไม่ค่อยอยากท�างานนี้มาก

นัก ซึ่งเเน่นอนต้องกระทบต่อแนวทางการแก้

ปัญหาที่นี่แน่ เพราะเมื่อความยุติธรรมไม่ถูก

ท�าให้กระจ่าง ก็ไม่มีวันเกิดสันติภาพ
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ทางด้านนกัสทิธมินษุยชนระดับประเทศอย่าง พรเพ็ญ คงขจรเกยีรต ิ จาก

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มองคล้ายกันว่า  ถ้าเป็นการกระท�าที่เกิดจากเจ้าหน้าที่

จริงหรือเชือ่ว่าน่าจะมีการละเมดิสทิธใินระหว่างการควบคมุตัว กเ็ป็นผลเสยีต่อ

กระบวนการสนัติภาพแน่นอน กระบวนการสันตภิาพต้องการความเชือ่มัน่ สิง่นี้

ท�าลายความเชือ่มัน่ แต่กย็งัแก้ไขได้ ถ้าแนวทางการสบืสวนสอบสวนและการน�า

คนผดิมาลงโทษอย่างจรงิๆ จงัๆ เกดิขึน้ในห้วงนีอ้ย่างไม่ยกเว้น มีมาตรการปรบั

เปลีย่นการบรหิารจดัการค่ายองิคยุทธฯ อย่างจรงิจงั เพราะมเีรือ่งร้องเรยีนมาก

ขึน้เป็นล�าดบัในช่วงเดอืนทีผ่่านมา และมกีารปิดกัน้ไม่ให้องค์กรเอกชนไปตรวจ

เยีย่มในค่ายด้วย ยิง่ท�าให้ประชาชนมองได้ว่าฝ่ายราชการไม่จรงิใจในการแก้ไข

ปัญหาด้วยสนัตวิธิี 

พรเพ็ญ อธบิายต่อว่า การตรวจเยีย่มสถานทีค่วบคมุตวัเป็นแนวทางในการ

ป้องกันการทรมานและป้องกันการละเมดิสทิธมินษุยชน  การคุม้ครองสิทธขิัน้พ้ืน

ฐานให้กับผู้ถูกควบคุมตัวเป็นแนวทางในการท�างานของกรมราชทัณฑ์ตลอดมา  

ผูถ้กูควบคมุตวั ผูถ้กูจบั ผูต้้องสงสยั หรอืจ�าเลยตามกฎหมายควรได้รบัการปฏบิตัิ

ตามหลกัการด้านสทิธมินษุยชนอย่างไม่เลือกปฏบิตั ิ ทัง้นีห้มายรวมถงึผู้ต้องโทษใน

คดคีวามผดิทีม่กี�าหนดโทษสงูซ่ึงเป็นคดีทีเ่ก่ียวข้องกับการรกัษาความสงบเรยีบร้อย

และความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ และอยูร่ะหว่างการพจิารณาคดขีองศาล

อนึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ 

ปฏบิตัอิย่างไร้มนษุยธรรม มาตรการหนึง่ทีค่ณะกรรมการการต่อต้านการทรมาน

ได้เสนอแนะต่อรัฐบาลไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 เกี่ยวกับการตรวจสอบ

และการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังในย่อหน้าที่ 24 ว่า คณะกรรมการสังเกตว่า 

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังได้ รวมทั้ง

องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เมื่อมีการร้องขอและได้รับอนุญาต

ก่อน คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าถ้อยแถลงของคณะผู้แทนของประเทศไทย
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แสดงความหวังว่า จะด�าเนินการภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับ OPCAT ภายใน

ปีพ.ศ.2557 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังคงห่วงใยว่า ยังขาดการตรวจสอบ

สถานที่คุมขังทุกประเภทและทั้งหมดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็น

อิสระ (ข้อ 2, 11 และ ข้อ 12) ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะให้ (ก) ตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งโดยการตรวจเยี่ยมปกติ และการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยการตรวจสอบระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ที่เป็นอิสระ การตรวจ

สอบยังรวมถึงการตรวจสอบจากองค์กรเอกชน เพื่อป้องกันการทรมานและ

การปฏิบัติและการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี (ข) น�า

เสนอข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมเผยแพร่สู่สาธารณะ และติดตามผลของ

ระบบการตรวจสอบดังกล่าว (ค) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และ

ระยะเวลา การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ตามสถาน

ที่ที่ท�าให้สูญสิ้นเสรีภาพ ตลอดจนข้อค้นพบและการติดตามผลของการตรวจ

เยี่ยมดังกล่าว  (ง) ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

และปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี และจัด

ตั้งกลไกป้องกันแห่งชาติ   ICRC และยูเอ็นเป็นกลไกระหว่างประเทศ ที่ติดตาม

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และต้องการโอกาสในการท�างานกับราชการไทยเพื่อแก้ไข

เปลี่ยนแปลงและท�างานในเชิงป้องกัน

อีกปมเงื่อนส�าคัญที่รัฐต้องพิสูจน์ความจริงใจด้วยการท�าให้กระจ่าง อย่า

ปล่อยให้เป็นปมเงื่อนที่ท�าให้ภาครัฐต้องปวดหัวไปอีกทศวรรษ เหมือนกับ

กรณี เหตุการณ์ตุลาตากใบ  และการหายตัวไปของฮัจยีสุหลง
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 เหนือกว่าขันติ คือ ‘เคารพ’ ในความต่าง

ผู้เขียน:ฏอริค รอมาฏอน  เรียบเรียง/แปล : ปาตานีฟอรั่ม 

พหุนิยม คือ สภาวะของความถ่อมตน
และการป้องกันความเกินพอดี อิสลามได้ยืนยันแนวคิด

อันมีจุดร่วมตรงกันนี้โดยสอดประสานสองมิติเข้าด้วยกัน
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จอห์น ลอ็ค เขียนจดหมายว่าด้วยขนัติธรรม (Letter on Tolerance) ขึน้ใน

ปี 1689 เขาโต้แย้งเพ่ือยนืยนัความจ�าเป็นท่ีสงัคมมนษุย์ต้องยอมรับความเป็นพหุ

ทางศาสนา (นอกเหนอืจากทีไ่ด้ช้ีว่า ความไร้ศาสนา มอิาจยอมรับและอนัตราย) 

เขาพยายามแยกความต่างระหว่างอ�านาจรัฐกับอ�านาจคริสตจักร โดยอ�านาจ

ทางโลกหรือรัฐ มหีน้าทีก่�าหนดกฎหมาย ดแูลเรือ่งสัญญาประชาคมและสนัติสุข

ของประชาชนทีจ่ะต้องมเีสรภีาพในการเลอืกศาสนาและชุดหลกัการทีต่นศรัทธา 

ระหว่างสองขัว้อ�านาจ 

จอห์น ล็อค แจกแจงว่ารัฐจะต้องบริหารจัดการกับความหลากหลายของ

ประชาชน พร้อมปกป้องเสรภีาพในฐานะปัจเจกและพลเรอืนของพวกเขา ขณะ

ที่คริสตจักรท่ามกลางประชาสังคมจะต้อง ‘มีขันติ’ ต่อศาสนาอื่น และยอมรับ

เสรภีาพส่วนบคุคลของพวกเขา เหตนุี ้ ขันต ิ จงึถูกมองว่าเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีใ่ช้

แยกส่วนและควบคุมอ�านาจต่างๆ ทีใ่นบางครัง้กห็นัมาผนกึก�าลงัและจ�ากดัอยูแ่ต่

ในกลุม่คนหนึง่ และเสีย่งท่ีจะมมีากเกนิจนอันตราย

ร้อยปีถัดมา วอลแตร์ มแีรงผลักดนัเดยีวกนั เขาได้เขียนสนธสิญัญาว่าด้วย

ขนัตธิรรม (The Treaty on Tolerance) ทีมุ่ง่ยบัยัง้การใช้อ�านาจอย่างเกินพอดี 

พร้อมเรียกร้องมโนธรรมในใจมนษุย์ ระบถุงึ รฐั โบสถ์ และพระเจ้า เพือ่กระตุน้

ให้สามขัว้อ�านาจช่วยส่งเสรมิให้การยอมรบัในความแตกต่างและขนัตธิรรมจารกึ 

เป็นหลกัมนษุยธรรมขัน้พืน้ฐาน ข้อเสนอและข้อโต้แย้งของ วอลแตร์ ตัง้อยูบ่น

ฐานคิดเรื่องมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ผ่านการขบคิดด้วยเหตุผล 

จนปรุโปร่ง ปิดทกุช่องโหว่ 

เช่นเดียวกัน วอลแตร์ มองว่าการใช้อ�านาจในทางมิชอบจะต้องถูกยับยั้ง  

ผูม้อี�านาจจะต้องถกูทดัทานด้วยสารท่ีฟังข้ึน หนกัแน่น และมอี�านาจของเหตผุล

และสามัญส�านึกหนุนน�า จึงสามารถยับยั้งความไร้ซึ่งขันติ สงคราม ความตาย 

และความอยุติธรรมนานาที่ตามมา เหตุผลที่แยบยลไม่ขึ้นต่ออ�านาจใดสามารถ

ทดัทานอ�านาจเบ็ดเสรจ็ รวมถึงกฎบบีบงัคับใช้ ความมัน่ใจ และการอ้างความ

จริงประสามนุษย์อย่างหลับหูหลับตาที่ตามมาเป็นพรวน เหตุผลอันประณีตใช้ 
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เตือนมนุษย์ที่เถลิงอ�านาจจนหลงลืมนึกว่า 

ตนคือพระเจ้าหรือกระท�าสิ่งต่างๆ โดยอ้าง

พระเจ้า ว่าแท้จริงพวกเขายังเป็นเพียงมนุษย์

เดนิดนิและการอ้างว่ารูแ้จ้งแต่ผูเ้ดยีวจะน�าพา 

โศกนาฏกรรมที่เหลือรับและความยุติธรรมที่ 

ล้มเหลว ตรงข้ามกับสารแห่งความดีงามที่ตน

อ้างจะปกป้อง เช่นเดียวกับ ล็อค นักปรัชญา

อย่างวอลแตร์ (และอีกหลายคนในยุคเรื่อง 

ปัญญา) ทีโ่จมตหีอคอยแห่งอ�านาจทัง้ทางการ

เมอืงและศาสนาท่ีกดัฟันเลือกขันตวิิธกีเ็มือ่ภยั

มาอยู่ตรงหน้า

โดยส�านึกพื้นฐานจะในทางการเมือง 

ศาสนา สังคม หรือเหตุผล อ�านาจจะต้อง

รู้จักทนต่อการด�ารงอยู่ของสิ่งอื่น พูดให้ชัด 

คอื ‘ทนทกุข์’ กบัมนัได้ ทนได้ต่อความเป็นพหุ

ของสังคมการแข็งขืนประจันหน้ากับอ�านาจ  

(ที่หนุนหลังโดยคนหมู่มาก คนชั้นสูง หรือ

คนรวย ฯลฯ กต็ามแต่) และการยนืหยดัเรยีกร้อง

ขนัตธิรรมอย่างกล้าหาญ ทกุวนันีม้คีวามหมาย

และสาระส�าคญัทีเ่ปลีย่นไปเมือ่มคีวามสมัพนัธ์ 

แบบเสมอภาค ความเป็นมนุษย์เสรี สภาพ

พลเรือนของประชาสังคม หรือความสัมพันธ์

ระหว่างหลากวฒันธรรมและอารยธรรมเข้ามา 

เกีย่วข้อง หวัใจของการเรยีกร้องขันตธิรรมจาก

อ�านาจ คอื การร้องขอให้อ�านาจประเมินความ

แขง็แกร่งของตนและจ�ากัดความสามารถในการ

ท�าอนัตราย มนับอกใบ้ถงึการยอมรบัเกมแห่ง

อ�านาจและความสัมพนัธ์แบบเหลือ่มล�า้อ�านาจ 

(เช่นระหว่างรฐัและบคุคล ต�ารวจและประชาชน 

ผูค้รองและผูอ้ยูใ่ต้อาณานคิม) ซึง่ความเบีย่งเบน 

ความประพฤตนิอกลู ่ และความแตกต่างน้อย

ประการ ยังพอถกู ‘จ�าทน’ หรอื ‘ทกุข์ทน’ ได้ 

แต่เม่ือใดที่หลุดประเด็นการแข็งขืนหรือการ 

จ�ากัดอ�านาจไป มติิบวกของขนัตธิรรมจะกลบั

ตาลปัตร ขนัต ิ กลายเป็นเพยีงความใจกว้างที่

เปล่าเปลอืงจากผูค้วบคมุทีถ่อือ�านาจการเมอืง 

ศาสนา อ�านาจเชงิสัญลักษณ์ อ�านาจทางตวัเลข

และ/หรอืเงนิ ขนัต ิแท้จรงิคอืการกศุลทีผ่่านการ

ขบคดิของผู้มอี�านาจ แต่ในหมูผู้่คนท่ีเสมอภาค 

คนเราไม่คาดหวงัให้ใครยอมรบัหรอืจ�าทน ความ

คดิทีว่่าคนอืน่ๆ ควร ‘ทกุข์ทน’ กบัการมอียูข่อง

บคุคลหนึง่ไม่เพยีงพอส�าหรับบคุคลนัน้ และฟัง

ไม่เข้าหสู�าหรบัคนอืน่ๆ เช่นกัน

ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติที่เท่า 

เทยีมและเสร ี ระหว่างรฐัชาตทิีอ่สิระมอี�านาจ

เหนอืตน หรอืระหว่างอารยธรรม ศาสนา และ

วฒันธรรมทีห่ลากหลาย ไม่มใีครสามารถเรยีก

ร้องขันติจากกันได้ ในความเสมอภาค การ

ยอมรับขันติธรรม หรือการยอมทนต่อกันหา

ใช่สาระอีกต่อไป แต่มันคือการเรียนรู้และยก

ระดบัตนสูค่วามเคารพ

หัวใจและสมองของมนุษย์มีธรรมชาติที ่

ค่อนข้างแตกต่าง มนุษย์เริม่จากการรบัรูค้วาม 

จริงที่ว่า จ�าเป็นต้องมีคนอื่นมาเติมเต็มมโน
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ทศัน์เกีย่วกบัโลกของตน ประเพณเีอเชยีและ 

แอฟริกาในยุคแรกๆ รวมไปถึงศาสนาฮินดู 

พุทธ และตามมาด้วยความเชื่อเอกเทวนิยม 

ต่างยอมรับความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมหีนทางอืน่ๆ 

จะตคีวามจากการทีล่ทัธ/ิศาสนาเหล่านัน้บอก 

ชดัว่ามหีลายหนทางไปสู่ความจรงิ หรอืทีบ่อก

ว่าการมอียูข่องสิง่ต่างๆ ส่งผลและก่อร่างวถิแีห่ง

ความเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวฉันกับความ 

เป็นจริงของฉัน ก็ตามแต่พหุนิยม ณ จุดนี้จึง

เป็นสภาวะของความถ่อมตนและการป้องกัน

ความมากเกนิไป อสิลามยืนยนัแนวคดิท่ีมจีดุ 

ร่วมนีโ้ดยสอดประสานทัง้สองมติ ิ ข้อความที ่

ว่า ‘หากว่าเป็นพระประสงค์ พระเจ้าคงสร้าง

สังคมเดียวให้กับสูเจ้า(ไปแล้ว)’ ขานรับโดย 

ลทัธคิวามเชือ่อืน่ๆ ทีต่่างก็พดูถึงความส�าคญั

ทีไ่ม่อาจเป็นอืน่ของความแตกต่างหลากหลาย 

‘หากว่าพระเจ้ามิได้ตรวจสอบมนุษย์ [ชาติ, 

สงัคม, ศาสนา] บางกลุม่ ด้วยกลุม่อืน่ โลกคงจะ

ฉ้อฉล อารามกค็งถกูโค่นลง เช่นเดยีวกับโบสถ์

ของยวิ คริสต์ และมสัยิด’ ความหลากหลาย 

ซึ่งสร้างดุลยภาพทางอ�านาจ แท้จริงอาจต้อง

แลกด้วยการดิน้รนและความขดัแย้ง แต่นัน่ก็

คอืธรรมชาตขิองมนษุย์ทกุคน การด�ารงอยู่ การ

เรยีนรูท้ีจ่ะเทยีบวดั และความถ่อมตน  ด้วย

เหตุนี้การมองออกไปยังโลกและหลากสังคม 

อย่างพนิจิพเิคราะห์ให้เหน็จรงิดังทีม่นัเป็น จะ

ช่วยดงึมโนธรรมกลบัสูร่ะบบเหตุผล ผลกัให้เรา

ใคร่ครวญอกีคร้ังถงึแนวโน้มทีต่นจะเข้าข้างตน 

ถือความจรงิของตนเท่าน้ันว่าแน่แท้ เราต่างถกู

ครอบง�าอย่างสลัดไม่หลุดโดยสัญญาณเตอืนถกู-

ผดิตามศรทัธา ตามตดิมาด้วยความกระหยิม่ยโส

ในตวัเรา ท่ีคอยสัง่ให้คิดว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง

เรากับบุคคลอื่นจะมีความหมายก็ต่อเม่ือเรา 

หว่านล้อมให้เขาเชือ่ได้ในความจรงิชดุเดยีวของ

เรา การด�าเนนิบทสนทนาจงึเป็นเรือ่งของการ

พดู หาใช่การฟังเลยสกัคร้ัง อกีฝ่ายเป็นเพยีง

แขกพเิศษในวงล้อมแห่งชกัจงูของฉัน ความจรงิ

ของฉันจงึกลายเป็นปรารถนาอนัมวัเมามดืบอด 

ทีขั่งตวัฉนั มนัควรจะปลดปล่อยฉนั กลับกดีกนั

ฉนั เหตแุละผลจงึต้องท�างาน ก่อนอืน่เพือ่สอน

เราให้เป็นคนท่ีใช้เหตุผล การยอมรบัเส้นทางที่ 

หลากหลายและความเท่าเทยีมของมนษุย์เป็น 

เงือ่นไขสองข้อแรกทีก่่อเกดิความเคารพ (ทีก้่าว

ข้ามเกมแห่งอ�านาจในความสัมพนัธ์แบบจ�าทน 

ต่อกัน) ในการยอมรบัอย่างมีเหตผุลอยูบ่นพืน้

ฐานความจรงิ ควรตดิตัง้อกีหนึง่ตรรกะให้แก่

สมองทีว่่า ‘ถ้าฉนัยอมทนหรอื ทนทกุข์กบัการมี

อยูข่องสิง่ทีฉ่นัไม่รูจ้กัได้ ฉันคงเคารพคนอืน่ไม่ได้ 

หากไม่พยายามรูจ้กัพวกเขาเสียก่อน’ 

คงเห็นแล้วว่า ความเคารพ ต้องการ

ทัศนคติที่ไม่เกียจคร้าน แต่ตื่นตัวและรุกคืบ

ไปสูผู่อ้ืน่ ทศันคติแห่งความอยากรูถึ้งการมอียู่ 

และความเป็นอยู่ของพวกเขา และเมื่อรู้แล้ว

พยายามท�าความรู้จกักบัพวกเขา การยอมรบั 

ความสงสัยที่กระหาย และความรู้ จะน�าพา
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สมองและหวัใจของเราลงสู่จกัรวาลแห่งความซับซ้อนของคนอืน่ ทีน่ีเ่อง เราจึงจะ

ได้เข้าสูห่ลกัการ ความหวงั ความกดดนั ความขัดแย้ง และแนวโน้มร้อยพนัทีว่ิ่งวุน่

อยูใ่นจกัรวาลแห่งการอ้างองิของเขาผูน้ัน้ ขนัต ิหรอื การจ�าทน ลดคณุค่าคนอื่น

ให้เหลือเพียงการมีอยู่บนโลก ในขณะความเคารพเปิดโลกแห่งความซับซ้อน

ของการด�ารงอยูข่องเขา มนัเหมอืนกบักระจก มนัหมายถึงการยอมรบัว่าคนอ่ืน

สลบัซับซ้อนไม่ต่างจากเรา ว่าเขาคอืความเท่า คอืกระจก คอืค�าถาม เขาอยูใ่นเรา 

และเราอยูใ่นเขา

แต่ไม่มสีิง่ใดบรรลไุด้โดยสมบรูณ์ การปฏเิสธ การไร้ซึง่ขนัติ การเกลยีดกลวั

คนทีต่่าง การเหยยีดท้ังแบบเดีย่วและหมู ่ การถูกเป่าให้เข้ารตี ความปรารถนา

ยดึครอง ความจรงิทีย่ดัเยยีด ความทะนงตนหมูท่ีมั่วเมา (ถ้ายงัไม่ถงึกบับ้าคลัง่

และมดืบอด) จะยงัคงคุกคามมนุษย์ต่อไปไม่ว่าจะยากดมีจีน รวมถงึสงัคมไม่ว่า

จะก้าวหน้าทางวตัถหุรือไม่ มนษุยชาตไิม่มวัีนปลอดภยัเตม็ร้อยจากด้านมดืของ

ความเป็นมนษุย์ หลากลทัธทิางจิตวญิญาณ ปรชัญา และศาสนา เลาะแล่นมา

เรือ่ยในประวติัศาสตร์เพ่ือเตอืนเราถงึความเปราะบาง จุดอ่อน และความเสีย่ง

เหล่านัน้ เครือ่งเตอืนมากมายเหลอืเกนิในรอยทาง ความมากไปของพวกมนัเอง

กส็อนเรา บคุคลควรทีจ่ะส�ารวจโลก ส�ารวจตัวเอง ไปพร้อมกบัความถ่อมตนจาก

กลุม่คนทีส่มัผสัได้และรูแ้น่แก่ใจแล้วว่า ส�าคญัเพยีงใดทีม่นษุย์จะต้องพนัธนาการ

ตนเองด้วยการศึกษาและมนษุยธรรมทีผ่่านการทบทวนซ�า้แล้วซ�า้เล่า ไร้ทีส้ิ่นสดุ 

ส�าคญัแค่ไหนทีจ่ะต้องหดัฟังผูอ้ืน่ ฟังเสยีงของตนเองในทกุๆ วนั ตลอดไป นีค่อื

ความจรงิ ไม่มสีิง่ใดบรรลไุด้โดยสมบรูณ์ ไม่ว่าความเคารพ หรอืความรัก

แหล่งที่มา http://tariqramadan.com/english/2013/09/17/

respect-beyond-tolerance/
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เจาะกระแสแฟชั่นมุสลิมที่ก�าลังมาแรง

ผู้เขียน: Alberto Mucci  แปลและเรียบเรียง : ปาตานีฟอรั่ม

อนาส ซิลวูด เดินทางจากสหราชอาณาจักร ไปยังจอร์แดนเพื่อเรียนภาษา
อาหรับเมื่อปี 2000 หนุ่มวัย 20 กว่าปีผู้นี้ตั้งใจจะอยู่ที่จอร์แดนเพียงไม่กี่เดือน 
แต่ช่วงเวลาไม่นานเขากลับพบว่าอัมมานคือเมืองที่เขาอยากใช้ชีวิต อนาสเรียน

ภาษาอาหรับ เข้ารับอิสลาม และปักหลักอยู่ที่นั่น
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“ทกุคร้ังทีผ่มกลบัไปองักฤษ ผมจะเจอปัญหาเดมิๆ” เขากล่าว “ผูค้นชอบ

มองผมด้วยสายตาขบขันเพราะเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า 

เพราะเหตุน้ีผมจึงตระหนักว่าจะต้องมีมุสลิมอีกมากมายที่ต้องการเส้ือผ้าที่ตัด

เยบ็และดไีซน์ท่ีดกีว่านี”้

  ความหยัง่รูข้องอนาสถกูแปลงเป็นธรุกจิอย่างรวดเรว็ ในปี 2002 เขา

เปิดตัว Shukr เวบ็ไซต์ e-commerce ด้านแฟช่ันเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของมสุลมิในยโุรปทีอ่ยากสวมใส่เสือ้ผ้าตามวถิทีางของอสิลามแต่กใ็ส่ใจในสไตล์ด้วย

ธรุกิจประสบความส�าเรจ็ ยอดขายพุง่สงู บรษิทัของเขาขยายไปสูต่ลาดทัง้ใน

สหรฐัอเมริกา ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิาเหนอื

ย้อนไปในวันนั้น อนาสคือผู้บุกเบิกตลาดที่แทบไม่มีใครจับต้องมาก่อน

  แต่ในวนันี ้ตามรายงานชือ่ State of the Global Islamic Economy 

Report ประจ�าปี 2015-2016 ผู้บริโภคมุสลิมจับจ่ายเส้ือผ้าเป็นมูลค่าถึง 

230,000 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ โดยคาดการณ์กนัว่าตัวเลขจะโตไปอยูท่ี ่ 327,000 

แสนล้านเหรียญในปี 2019 ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดเสื้อผ้าในปัจจุบันของสหราช

อาณาจักร (107,000 ล้านเหรียญ) เยอรมัน (99,000 ล้านเหรยีญ) และอนิเดยี 

(96,000 ล้านเหรยีญ) รวมกนัเสยีอกี

ธุรกิจแฟชัน่เพือ่มุสลิม

  อย่างไรกต็าม “การซือ้เสือ้ผ้าของผูบ้ริโภคมสุลิมทัง้หมดไม่ได้หมายถงึ

แฟชัน่มสุลมิเสยีทเีดยีว” ราฟี-อดัดนิ ชโิคห์ ซ่ึงอยูใ่นทมีส�ารวจดงักล่าวชีแ้จง “แต่

กม็ปัีจจยัผลกัดันมากมายท่ีชีว่้าอตุสาหกรรมแฟชัน่สไตล์ปกปิดรดักมุก�าลงัจะ

เตบิโต มมีลูค่าสงูตามตวัเลขทีค่าดการณ์”

  ปัจจัยผลกัดนัแรก คอื “ความส�าคญัของศาสนา” ต่อชวีติผูค้น ต่างจาก

ในยโุรปทีค่นเพียงหนึง่ในสามตอบว่าศาสนาส�าคญัต่อชวีติ และในอเมรกิาทีร่าวๆ 

ครึ่งหนึ่งของประชากรเห็นเช่นนั้น ในบรรดาประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็น

มสุลมิ ร้อยละ 88 ของประชากรระบวุ่าศาสนาเป็นสิง่ส�าคัญ
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  ปัจจัยทีส่อง คอื ปัจจยัด้านประชากร ประชากรในประเทศทีค่นส่วนใหญ่

เป็นมุสลมิมอีายเุฉลีย่ทีร่าวๆ 30 ปี ในขณะทีใ่นยโุรปและอเมรกิาอยูท่ี่ 44 ปี

  ปัจจยันีส้�าคัญเนือ่งจากก�าลงัซือ้ของกลุม่ผูบ้รโิภคอายนุ้อยเติบโตอย่างสงู 

ในแต่ละปี 

  แรงขับเคลื่อนที่สาม คือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศของกลุ่มประเทศทีม่สุลมิเป็นประชากรหลกันัน้คาดว่าจะเตบิโตทีร่าวๆ 5.4 

เปอร์เซน็ต์ต่อปี เทยีบกบัในยโุรปและอเมรกิาทีค่าดว่าตวัเลขการเตบิโตจะอยูท่ี ่ 3.4 

เปอร์เซน็ต์ ในอกีไม่ก่ีปีข้างหน้า

  ปัจจัยสดุท้ายแต่ไม่ท้ายสดุ คอืการคาดการณ์ทีว่่าคนมสุลมิจะมีจ�านวนถึง

ร้อยละ 29 ของประชากรโลกในปี 2030

ยงัมตีวัเลขอืน่ๆ ท่ีไม่อาจมองข้าม แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนกั นัน่คอืตวัเลขของเหล่า

สาวกแฟชัน่ นักลงทนุ และดไีซเนอร์ทีก่รูกนัเข้าหาโอกาสในอตุสาหกรรมแฟชัน่แนว

มสุลมิท่ีก�าลงัเตบิโตแบบวนัต่อวนั

  หนึง่ในธรุกจิท่ีคว้าโอกาสได้อยูห่มดัคอื Modanisa.com ของตรุก ีซึง่เป็น

เวบ็ช็อปป้ิงออนไลน์ยกัษ์ใหญ่เจ้าหนึง่ในตลาดแฟช่ันมสุลมิในปัจจุบนั

  เวบ็ไซต์ Modanisa ก่อตัง้โดย เครมิ ทวัเร ใน 2012 เป็นแหล่งค้าปลกี

เสือ้ผ้าแบบฉบบัอิสลามสูต่ลาด 60 ประเทศ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแฟชัน่เพือ่มสุลมิกว่า 

200 แบรนด์ ทีผู่บ้รโิภคสามารถคลกิเข้าไปชม มองหาสิง่ทีต่นต้องการ จากนัน้สัง่ซือ้ 

และรอสนิค้าจดัส่งถงึประตูบ้าน 

"หลังเหตุการณ์ 9/11 เพื่อนๆ ของฉันถอดฮิญาบออก…ฉันไม่อยาก
ท�าเช่นนั้น และเพราะฉันมีพื้นเพด้านแฟชั่น ฉันจึงตัดสินใจออกแบบ
ฮิญาบและเสื้อผ้าในสไตล์ของตัวเอง" (ราเบีย ซี, แฟชั่นดีไซเนอร์จาก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
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“ผมยังจ�าได ้ถึงตอนที่ ได ้ค ้นพบว ่ามี 

ความต้องการมากมายขนาดไหน” ทัวเร เล่า 

“ผมไปทานมือ้เย็นทีร้่านอาหารแห่งหน่ึง ข้างๆ 

ผมเห็นผู้หญิงอายุ 20 กว่าๆ กับแม่ของเธอ

ซึ่งแต่งตัวเหมือนกันเปี๊ยบนั่งอยู่ ไม่มีทางเลย

ที่พวกเขาจะไม่ต้องการสิ่งที่แตกต่างกันเพื่อ 

สะท้อนสไตล์ของตนเอง”

จากจุดนั้น ธุรกิจของเขาได้รับทุนหนุน

หลังจ�านวนห้าล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุน 

ร่วมลงทนุ STC ventures ของซาอดุอิาระเบยี 

ทัวเรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ท้ังนัก 

ลงทุนและดีไซเนอร์มากมายในแวดวงแฟชั่น 

มสุลมิทีห่มายมัน่จะเจาะเข้าสูต่ลาดใหม่แห่งนี้ 

เพือ่สร้างชือ่ให้แก่ตนเอง 

เหล่าดีไซเนอร์

ราเบีย ซี  ดีไซเนอร์แฟชั่นมุสลิมแนว 

หน้าซ่ึงมีฐานการท�างานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ อาจถือได้ว่าเป็นศิลปินแฟชั่นซึ่งเป็นที่

รูจ้กัสงูสดุแล้วในโลกอาหรับ “ฉนัเริม่ออกแบบ

แฟชัน่ทีรั่ดกมุเรยีบร้อยเมือ่ปี 2001” เธอกล่าว

“ก่อนหน้านีฉ้นัเคยอาศยัอยูใ่นอเมรกิา หลงั

เกดิเหตกุารณ์ 9/11 เพ่ือนของฉนัหลายคนถอด

ฮญิาบออกเพราะเหตกุารณ์ทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์ 

น้ัน ฉันไม่อยากท�าเช่นนัน้ และเพราะฉนัมาจาก

พืน้เพทีเ่กีย่วข้องกบัแฟชัน่ ฉนัจงึตดัสินใจออก

แบบฮญิาบและเสือ้ผ้าในสไตล์ของตวัเอง ผูค้น

ชอบมนั ฉนัจงึตดัสนิใจน�าผลงานของตวัเองข้ึน

โพสต์ออนไลน์”

“มลีกูค้าสัง่ซ้ือไม่ได้หยุดตัง้แต่น้ันมา และ

ต้องยอมรบัว่าฉนัเองไม่อยากจะเชือ่เลยว่าไม่ม ี

ใครผลิตเส้ือผ้าให้กับผู้หญิงมุสลิมเป็นหลาย 

ล้านคน”

เนสลิฮาน เซวิค ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ

การแปรเปลี่ยนของบทบาทสตรีมุสลิมในโลก 

อสิลาม และเป็นผูก่้อตัง้แฟช่ันแบรนด์ M-Line 

พยายามชี้ให้เห็นว่าภาพของผู้หญิงมุสลิมที่ 

โลกรับรู้มักจะเป็นภาพของผู้หญิงในชุดทึมๆ 

ดูหมองหม่น ที่ไม่อาจเลือกอะไรด้วยตนเอง 

แต่ตอนน้ี ดูจากความต้องการของตลาดแล้ว 

ความจรงิย่อมเป็นความจริง

 “ภายในกรอบมาตรฐานของความรัดกุม 

เรยีบร้อย ผูห้ญงิมุสลมิมคีวามต้องการนบัร้อย

พันที่แตกต่างกัน” เธอกล่าว “มันส�าคัญเช่น

กนัทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ถงึการขยายตวัของสิง่นีใ้นช่วง 

หลายปีทีผ่่านมา ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการ

ทีผู่ห้ญิงในโลกมสุลิมเข้าร่วมกจิกรรมสาธารณะ 

มงีานท�า และมชีวีตินอกบ้านมากขึน้”

การใส่ใจในบุคลิกภาพและความต้องการ 

เฉพาะตวัของลกูค้าเป็นปัจจยัทีท่�าให้  ดลิยารา  

ซาดรีวา นักลงทุนและดีไซเนอร์ชาวมุสลิม

สัญชาติรัสเซียประสบความส�าเร็จอย่างสูง

กับแบรนด์ Bella Kareema ของเธอ

“ฉันเริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าแบบอิสลามเป็น 

งานอดิเรก เพราะฉันอยากได้เองน่ะค่ะ” เธอ

กล่าว “เสือ้ผ้าฮาลาลส่วนใหญ่ทีม่ขีายในรสัเซยี

น�าเข้าจากตรุกีหรอืไม่กต็ะวนัออกกลาง แต่มนั
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ไม่เหมาะกับสภาพอากาศและรสนิยมของเรา 

ฉนัเลยตัดสนิใจท�าอะไรสกัอย่าง”

สองปีถดัมา แบรนด์ Bella Kareema มี

สนิค้าออกจ�าหน่ายหลายร้อยรายการในแต่ละ

ปี เข้าร่วมงานแฟชัน่โชว์ท้ังในลอนดอน สหรฐั

อาหรับเอมิเรตส์ และตุรกี “เคล็ดลับของฉัน

คิดว่าคือความงามสง่า ที่ผสานเอาวัฒนธรรม

และประเพณเีข้ากบัความต้องการจ�าเพาะของ

บคุคล และตอนนีฉั้นมคีวามช�า่ชอง ลกูค้าของ

ฉนัคร่ึงหนึง่เป็นสาวๆ ทีไ่ม่ใช่มสุลมิแต่ชอบใน

สไตล์และมองหาเดรสทีไ่ม่ดฉูดูฉาด”

มิได้มีเพียงนักลงทุนและดีไซเนอร์ท้อง

ถิ่นเท่านั้นที่กระโดดเข้าสู่วิถีแฟช่ันท่ีส�ารวม

เรียบร้อย แฟชั่นแบรนด์ระดับโลกอย่าง    ก็ได้

ออกคอเลคชัน่เอาใจตลาดมสุลมิเช่นกนั อย่าง

เช่น D&G ท่ีเพิง่จะเปิดตวัคอเลคช่ันชุดยาวและ

ผ้าคลุมผมส�าหรับสาวมสุลมิ สร้างความฮือฮา

ไม่น้อยในโลกแฟช่ันลกัเชอรีแ่ละยงัช่วยน�าร่อง

ให้กับแฟชัน่เฮาส์รายอืน่ๆ ท่ีคดิจะเดินตามรอย

นกัลงทนุชาวอตีาล ีเปาโล คอสตนัโซ ผูก่้อ

ตัง้กลุ่มบริษัท ก�าลงัจะเปิดตวัเวบ็ไซต์แฟชัน่ลกั

เชอร่ีทีร่องรับความต้องการของผู้บรโิภคมุสลมิ

กลุม่ไฮเอนด์

“เราได้ท�าข้อตกลงร่วมกับผู ้ผลิตราย

ย่อยในอิตาลีจ�านวนมากที่สามารถป้อนสินค้า

คุณภาพเยี่ยมให้กับเราได้” คอสตันโซ กล่าว 

“เรายังท�างานร่วมกับทีมดีไซเนอร์และบล็อก

เกอร์ในประเทศเพื่อที่จะเข้าใจตลาดอย่าง

แท้จริง นานเหลอืเกนิแล้วทีผู่บ้รโิภคมสุลมิถกู

ปฏบิตัเิหมอืนเป็นของตาย ไม่สามารถทีจ่ะเลือก 

แต่ตอนน้ีพวกเขาตืน่ตวักว่าครัง้ไหนๆ และเรา

จะต้องใส่ใจกบัความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง

ของพวกเขาถ้าเราไม่อยากตกเทรนด์”

ราเบยี ซ ีเหน็ด้วยกับความคิดนี ้“ฉันดใีจที่

ได้เห็นแฟชัน่แบรนด์ต่างชาตเิข้าสู่อตุสาหกรรม

แฟชัน่ทีส่�ารวมเรยีบร้อย” เธอบอก “มันหมาย

ถงึผูบ้รโิภคจะได้มตีวัเลือกมากขึน้ แต่ฉนักอ็ยาก

ให้บรรดาแบรนด์ดังไม่มองตลาดน้ีเป็นเพียง

โอกาสในการท�าเงนิเท่านัน้ ฉนัใส่จติวญิญาณลง

ในงาน มันเป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะให้อ�านาจแก่ผู้

หญงิมุสลมิและให้ทางเลอืกแก่พวกเธอ ช่วยให้

พวกเธอได้ส่ือสารตวัตนของตนเอง และมนัควร

จะเป็นเช่นนีเ้รือ่ยไป”

แหล่งที่มา 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/01/ 

      booming-muslim-fashion-industry-160124132747636.html
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อิสลามหาได้จ�ากัดอยู่แค่ในโรงเรียนหรือราชส�านักเท่านั้น
มันเดินทางลงเรือข้ามมหาสมุทรอินเดีย

มันถูกแบกไปบนหลังอูฐข้ามทะเลทรายสะฮารา
มันแพร่กระจายไปผ่านทั้งทางบทกวีและคมดาบทั่วทวีปเอเชีย


