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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี

ขอคารวะ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เนื่องในโอกาสเกษียรอายุราชการ
ถ้าไม่มีศรีสมภพ ก็ไม่มีสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้ในปัจจุบัน
ดังที่เอกรินทร์ ต่วนศิริ กล่าวไว้ “ศรีสมภพ คือ footnote ของปัญหาไฟใต้...
ไม่เพียงเท่านั้น เท่าที่รู้จักและท�ำงานร่วมกัน ศรีสมภพ คือ อาจารย์ที่ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ประชาธิปไตย และรักความเป็นธรรมมาตั้งแต่หนุ่มจนวัยล่วงเลย
มาถึงปัจจุบัน ค�ำกล่าวที่ว่า if you are young and you are leftist you
have heart, but if you are old and you are still leftist you have no
head คงใช้ไม่ได้กับศรีสมภพ เพราะเขายังย�่ำอยู่บนเส้นทางสายอุดมการณ์
ที่ตัวเองศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย”

ในแวดวงวิชาการที่ศึกษาประเด็นชายแดนใต้หรือในช่วงหลังมีการใช้ค�ำว่า “ปาตานี”
เพื่อเรียกขานพื้นที่แห่งนี้ สหส�ำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยระเบียบ
ของรูปแบบการท�ำงานวิชาการสิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งท�ำคือ การอ่านวรรณกรรม / งานวิจยั ทีเ่ คยศึกษา
มาก่อนหน้านี้ ว่ามีใครท�ำอะไรบ้าง เพื่อจะต่อยอดความรู้ในสิ่งที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งวิพากษ์
ความรู้ที่มีอยู่เดิม
การท�ำงานวิชาการต่างจากงานเขียน วรรณกรรมและงานเขียนในรูปแบบอื่น ๆ คือ
จ�ำเป็นต้องมีการอ้างอิงข้อมูลของการเขียนงาน ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงเอกสาร อ้างอิงคน
สัมภาษณ์ กล่าวคือต้องรู้ที่มาที่ไปของข้อมูลในการเขียนเพื่อให้คนอ่านได้รู้ว่ามันมีที่มาของ
แห่งข้อมูล
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อาจารย์ศรีสมภพได้ท�ำงานที่ส�ำคัญประเภทหนึ่งที่โดดเด่นคือการท�ำสถิติข้อมูล ฐาน
ข้อมูลเรือ่ งความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ โดยฐานทีม่ นั่ อันส�ำคัญในการท�ำงานคือ Deep South
Watch (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) ที่ท�ำงานหลากหลายประเด็น แต่ข้อเด่นประการ
หนึง่ คือการท�ำงานด้านสถิติ โดยใช้ความรูเ้ ฉพาะของอาจารย์ศรีสมภพในการท�ำงานวิจยั เชิง
ปริมาณควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และแน่นอนเป็นแหล่งอ้างอิงของนักวิจัย
นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศส�ำหรับการอ้างอิง เพื่อเป็นองค์ประกอบการ
ท�ำงานวิจัย
ไม่เพียงแต่เท่านัน้ นักสือ่ สารมวลชนหรือเรียกกันติดปากในภาษาทัว่ ไปว่า “นักข่าว” อา
จาร์ศรีสมภพก็เป็นแหล่งข่าวของหลาย ๆ ส�ำนัก ทีต่ อ้ งการท�ำข่าวเกีย่ วกับชายแดนใต้ ตัง้ แต่
สื่อนักสื่อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จนถึงโลกออนไลน์ ก็น�ำงานของศรีสมภพไปอ้างอิงในการท�ำ
รายงานข่าว
ในค�่ำคืนที่จังหวัดน่าน หลังจากเสร็จสิ้นประชุมวางแผนประจ�ำปีของคณะรัฐศาสตร์
มอ.ปัตตานี ผมได้มโี อกาสได้สนทนาและทานข้าวกับอาจารย์ศรีสมภพ และบทสนทนาย้อน
อดีตของชีวติ อาจารย์ศรีสมภพ ทีไ่ ด้เล่าประสบการณ์ให้ฟงั อย่างน่าสนใจของการแสวงความ
เป็ น ธรรมที่ อ ยู ่ ใ นใจของ ก่ อ นที่ จ ะเดิ น ทางกลั บ มาเรี ย นหนั ง สื อ ต่ อ ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและโท หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในระดับปริญญาโท ก็ได้
เดินทางมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ. มหาวิทยาลัยนอร์ท
เทิร์น อิลลินอยส์ (Northern Illinois University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
จ�ำนวนน้อยคนหนักที่จะทราบว่า หลังจาก 6 ตุลาฯ 2519 อาจารย์ศรีสมภพ ได้เข้าป่า
กับเหล่าเพื่อน ๆ นักศึกษาในสมัยนั้นเพื่อต่อสู้ให้สังคมไทยหลุดอ�ำนาจเผด็จการ เพื่อน�ำไปสู่
สังคมใหม่ที่เป็นธรรม เส้นทางของคนที่ต่อสู้ตั้งแต่ในวัยหนุ่มย่อมมีความหมายในตัวมันเอง
บทบาทของศรีสมภพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงการท�ำงานด้าน
สันติภาพมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี หากนับเริ่มต้นตั้งแต่งานวิจัยที่เสนอแก่คณะกรรมการ
อิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึง่ เข้าใจว่าเป็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งความ
รุนแรง สันติภาพ โดยตรง จนกระทัง่ ก่อร่างเป็นทีม DSW ทีท่ ำ� งานโดดเด่นมาโดยตลอด ถือว่า
เป็นการท�ำหน้าทีป่ ญ
ั ญาชนสาธารณะทีอ่ ยูเ่ ป็นพืน้ ทีข่ องการปฏิบตั กิ ารจริง ทีน่ ำ� พาผูค้ นหลาก
หลายให้มาท�ำงานร่วมกัน แน่นอนสิ่งส�ำคัญคือได้ท�ำให้พื้นที่มหาวิทยาลัยได้มีหลากหลาย
และใกล้ชิดกับสังคมที่นั้นด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การเคารพ
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การตัดสินใจพิมพ์วารสารเล่มนี้ เป็นสิง่ ทีเ่ ราเอง (ปาตานีฟอรัม่ ) ขอแสดงความนับถือ
อย่างยิ่งที่ สุภาพบุรุษและผู้ไม่ถือโกรธใครอย่างอาจารย์ศรีสมภพ เราเชื่อว่าหลายคนก็ย่อม
มีวิธีการแสดงออกต่ออาจารย์ศรสมภพแตกต่างกันไป และการผลิตวารสารเล่มนี้ก็เป็นวิธี
หนึ่งเท่านั้น ในหลายสิบร้อยวิธีการ ในแวดล้อมที่อาจารย์ศรีสมภพได้ท�ำงานร่วมด้วย  
ส�ำหรับผมเองในฐานะรับผิดชอบบรรณาธิการบริหารเล่มนี้ ผมขอหยิบโพสต์จากเฟส
บุ๊กของอาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้โพสต์ข้อความ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ดังนี้
แด่ครูและเพื่อนร่วมงาน
ขอคารวะ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เนื่องในโอกาสเกษียรอายุราชการ ถ้าไม่มีศรี
สมภพ ก็ไม่มีสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้ในปัจจุบัน ดังที่เอกรินทร์ ต่วนศิริ
กล่าวไว้ “ศรีสมภพ คือ footnote ของปัญหาไฟใต้... ไม่เพียงเท่านั้น เท่าที่รู้จักและ
ท�ำงานร่วมกัน ศรีสมภพ คือ อาจารย์ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และรัก
ความเป็นธรรมมาตั้งแต่หนุ่มจนวัยล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน ค�ำกล่าวที่ว่า if you are
young and you are leftist you have heart, but if you are old and you are still leftist
you have no head คงใช้ไม่ได้กับศรีสมภพ เพราะเขายังย�่ำอยู่บนเส้นทางสาย
อุดมการณ์ที่ตัวเองศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย”
ด้วยจิตคารวะ ผูเ้ ป็นครูทนี่ า่ นับถือคนหนึง่ ในเส้นทางวิชาการของข้าพเจ้า
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
ผมเห็นว่าข้อความข้างต้นแม้เป็นข้อความสัน้ ๆ แต่มคี วามหมายทีส่ รุปรวบยอดในเส้น
ทางอาชีพนักวิชาการที่ท�ำงานด้านสันติภาพแก่พื้นที่แห่งนี้
ไม่ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรเพื่อให้เกิดสันติภาพแผ่นดินชายแดนภาคใต้ / ปาตานี
แห่งนี้ แต่คนท�ำงานระหว่างทางในการถักรอยเส้นทางเส้นนี้ หนึ่งในนั้นก็คือ “อาจารย์ศรี
สมภพ Footnote ชายแดนใต้”
							
ด้วยมิตรภาพ
             เอกรินทร์ ต่วนศิริ  
                                                                                        บรรณาธิการบริหาร
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บทบรรณาธิการ
อิมรอน ซาเหาะ
นักสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ / ปาตานี ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่า
เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมานัน้ โดยข้อเท็จจริงแล้วชาวมลายูมสุ ลิมในพืน้ ทีม่ อง
ว่าตนเองตกอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของรัฐสยามมาอย่างยาวนานนับตัง้ แต่มกี ารแบ่งเขตแดน
อย่างชัดเจนในปี ค.ศ. 1909 จากการลงนามสนธิสัญญา Anglo-Siamese Treaty อันส่งผล
ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบันตกเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศ จนน�ำไปสู่การต่อสู้
เป็นระยะ ๆ กระทั่งในปี พ.ศ. 2490 หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ ผู้น�ำศาสนาได้น�ำข้อเรียกร้อง 7
ข้อยืน่ ต่อรัฐบาล เพือ่ เสนอแนวทางการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งในขณะนัน้ โดยเนือ้ หาของข้อ
เสนออาจกล่าวได้วา่ เป็นข้อเสนอทางการเมืองทีเ่ รียกร้องให้ทอ้ งถิน่ สามารถจัดการตนเองให้
สอดคล้องกับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตามแนวคิดเรื่องการกระจายอ�ำนาจ แต่หลังจากนั้นหะยี
สุหลงถูกจ�ำคุกเป็นเวลา 3 ปีกว่า ๆ ด้วยข้อหากบฏ  ภายหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาท่าน
ก็ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวโดยสันติบาลไทย ระหว่างนั้นปรากฏว่าหะยีสุหลงได้ถูกอุ้มหาย
พร้อมกับลูกชายซึ่งไปเป็นล่ามและผู้ติดตามอีก 2 คน
การเคลื่อนไหวของหะยีสุหลงนับได้ว่าเป็นการต่อสู้โดยใช้แนวทางแห่งสันติวิธี กระทั่ง
ภายหลังเหตุการณ์หะยีสหุ ลงถูกอุม้ หายเพียงไม่กปี่ เี ท่านัน้ เอง กลายเป็นจุดเริม่ ต้นการก่อตัว
ของกลุ่มขบวนการต่อสู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น BNPP (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น BIPP) PULO
BRN ฯลฯ และเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2530 ปฏิบัติการทางการ
ทหารของกลุม่ ขบวนการลดน้อยลงจนรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวเชือ่ ว่าความขัดแย้งใกล้จบ
ลงแล้ว ทว่ามันกลับเป็นช่วงของการก่อตัวของกลุม่ บีอาร์เอ็นฝ่ายการทหาร กระทัง่ ต้นปี พ.ศ.
2547 เริ่มมีการปฏิบัติการทางการทหารอย่างชัดเจนเรื่อยมาถึงปัจจุบัน แม้จะมีการพูดคุย
เพือ่ สันติภาพอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2556 ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวน
การบีอาร์เอ็น หรือการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ ในปัจจุบนั ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับกลุม่ มารา
ปาตานี ซึง่ เป็นองค์กรร่มของขบวนการต่อสูเ้ พือ่ ปลดปล่อยปาตานี แต่กย็ งั ไม่เห็นวีแ่ ววว่าการ
พูดคุยจะประสบผลส�ำเร็จในเวลาอันใกล้นี้
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แต่ในอีกด้านหนึง่ กระบวนการสร้างสันติภาพทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นไหวโดยสันติวธิ ขี อง
ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีดูจะคึกคักและก้าวหน้าเป็น
อย่างมากนับตัง้ แต่สบิ กว่าปีทผี่ า่ นมา โดยเฉพาะการท�ำให้วาทกรรมต่างๆ ก่อเกิดเป็นรูปธรรม
ได้จริงในพื้นที่ ตัวอย่างเช่นแนวคิด “พื้นที่กลาง” ที่สามารถท�ำให้ผู้คนที่มีแนวคิดที่แตกต่าง
หลากหลายมาร่วมถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ โดยเฉพาะการที่คนในพื้นที่ได้มาพูดคุย
กันจนก่อเกิดแนวคิด “การสร้างสันติภาพจากคนใน” ที่ให้คนในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
สามารถก�ำหนดอนาคตร่วมกันได้
นอกจากนั้นแล้ว ยังเกิดสื่อทางเลือกมากมายที่เป็น “การสื่อสารจากคนใน” ซึ่งนับได้
ว่าส�ำคัญมาก เพราะคนในพื้นที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเองการจะสื่อสารได้อย่างไม่
คลาดเคลื่อน ที่ส�ำคัญการน�ำแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการความขัดแย้งและการสร้าง
สันติภาพ และองค์ความรูจ้ าก “บทเรียนกระบวนการสันติภาพ” จากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ โลก มา
น�ำเสนอในพื้นที่นับว่าส�ำคัญยิ่งเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าการสร้างสันติภาพควร “ขับเคลื่อน
ด้วยความรู”้ เพราะผูค้ นจะได้รตู้ ำ� แหน่งแห่งทีแ่ ละบทบาทหน้าทีข่ องตนเองในการทีจ่ ะช่วย
หนุนเสริมให้เกิดสันติภาพในพื้นที่
ทีข่ าดไม่ได้คอื การรับฟังเสียงจากประชาชน ซึง่ ในพืน้ ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวของภาควิชาการ
และภาคประชาสังคมได้มี “การท�ำวิจัยเชิงส�ำรวจความเห็นของประชาชน” เกี่ยวกับประเด็น
กระบวนการสร้างสันติภาพซึง่ เป็นไปตามหลักวิชาการ เพือ่ รับฟังเสียงและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง การเคลื่อนไหวอีกประการที่ส�ำคัญก็คือ “การสร้างทางเลือก” ต่าง ๆ
เพื่อหาทางออกของปัญหาโดยใช้แนวทางแห่งสันติวิธี อย่างในช่วงที่ผ่านมาเคยมีข้อเสนอ
เรือ่ ง “เขตปกครองพิเศษ” ทีย่ ดึ โยงกับแนวคิดเรือ่ งการกระจายอ�ำนาจก็เป็นหนึง่ ในทางเลือก
ที่น่าสนใจ
ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยแนวทางแห่งสันติวิธีใน
พื้นที่ชายแดนใต้ / ปาตานีในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ หากจะเอ่ยชื่อใครสักคนหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการเคลื่อนไหวข้างต้น หนึ่งในย่อมมีชื่อของ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ที่เป็นทั้งนัก
วิชาการและนักปฏิบตั กิ ารคนส�ำคัญในพืน้ ที่ โดยบทความในวารสารฉบับที่ 23 นี้ จะน�ำเสนอ
10 มุมมองของนักวิชาการและนักปฏิบัติการรวมไปถึงคู่ขัดแย้งหลักที่มีต่อบทบาทของ
อาจารย์ศรีสมภพในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ในส่วนของคู่ขัดแย้งหลัก นพ.อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม ชื่นชมว่าอาจารย์ศรีสมภพคือผู้เปิด
“หน้าต่าง” ให้นักต่อสู้ปาตานี ขณะที่ น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม บอกว่าอาจารย์ศรีสมภพ
คือผูท้ เี่ สนอแนะแนวทางการสร้างสันติภาพให้ฝา่ ยความมัน่ คงไทย ส่วนภาควิชาการ ดร.นพ.
วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย บอกว่า อาจารย์ศรีสมภพคือนักวิชาการที่โดดเด่นด้านข้อมูลข่าวสารและ
10
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี

ความรู้ ส่วน ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ ยกให้อาจารย์ศรีสมภพคือศาสตราจารย์ดา้ นสันติภาพ
ชายแดนใต้ ขณะที่ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ชี้ว่าอาจารย์ศรีสมภพคือผู้ที่น�ำบทเรียนจาก
ความขัดแย้งรุนแรงในอดีตเพือ่ แปลงเปลีย่ นสังคมไปสูก่ ารใช้แนวทางแห่งสันติวธิ ี และ ศ.ดร.
แอนเดรีย โมลนาร์ กล่าวว่าอาจารย์ศรีสมภพเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ
ขณะทีน่ กั ปฏิบตั กิ าร นายแวอิสมาแอล์ แนแซ ยกให้อาจารย์ศรีสมภพคือผูน้ ำ� ทางความ
คิดส�ำหรับกลุ่มคน 4 กลุ่มที่เป็นตัวแสดงหลักในพื้นที่ชายแดนใต้ / ปาตานี ขณะที่ นางสาว
สุภาภรณ์ พนัสนาชี บอกว่าการท�ำงานกับอาจารย์ศรีสมภพคือการได้พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเอง ส่วน นายเจริญพงศ์ พรหมศร กล่าวว่า ส�ำหรับอาจารย์ศรีสมภพ งานตามอุดมการณ์
มาก่อนส่วนเงินค่าตอบแทนมาทีหลัง ขณะที่ ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ นักวิชาการและนักปฏิบตั ิ
การที่ได้รับการยอมรับจากโลกมุสลิม เสนอแนะว่าควรส่งต่อแนวคิดของอาจารย์ศรีสมภพสู่
คนรุ่นใหม่ต่อไป
วารสารเล่มนี้ ปิดท้ายด้วยบทความเรือ่ ง “เอกรินทร์ ต่วนศิริ : Islamophobia ความเป็น
เราและความเป็นอื่น” เขียนโดย นายกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล ที่พยายามจะอธิบายผลการ
ศึกษาที่มาที่ไปของอาการหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย แม้ว่าจะมีความพยายามอธิบาย
ว่าปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ / ปาตานีไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่
ปฏิเสธไม่ได้การคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดและการก่อตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลในพืน้ ที่
ภาคเหนือของประเทศไทย เกิดจากการหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเหมือนใน
พืน้ ทีช่ ายแดนใต้ ชีใ้ ห้เห็นว่าความหวาดกลัวเกิดจากความไม่เข้าใจอิสลาม ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับมุสลิมในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ไม่มากก็นอ้ ย ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวนีจ้ งึ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเช่นเดียวกัน
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อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม :

01

อาจารยศรีสมภพผูเปด “หน้าต่าง”
ใหนักตอสูปาตานี
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นายแพทย์อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม แกนน�ากลุม่ แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปาตานี (BIPP)
และโฆษกมารา ปาตานี (Majlis Syura Patani : MARA Patani) องค์กรร่มของขบวนการ
ปลดปล่อยเอกราชปาตานี ระบุว่า ตนเองได้ติดตามงานของอาจารย์ศรีสมภพมาเป็นเวลา
หลายปี ก่อนที่จะมีโอกาสพบเจออาจารย์ศรีสมภพเป็นการส่วนตัวเมื่อหลายเดือนก่อน
ชื่อเสียงของอาจารย์ศรีสมภพได้มาสู่การเป็นจุดสนใจในทางการเมืองเมื่ออาจารย์ศรี
สมภพได้ถกู เลือกเป็นส่วนหนึง่ ของตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไทย (ปาร์ตี้ A) ในการพูดคุยสันติภาพ
กับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานี / บีอาร์เอ็น (ปาร์ตี้ B) เมื่อปี 2013
การสือ่ สารระหว่างตนเองกับอาจารย์ศรีสมภพเริม่ ต้นครัง้ แรกหนึง่ ปีหลังจากนัน้ คือใน
ปี 2014 เมื่อตนเองได้ส่งอีเมลไปหาอาจารย์ศรีสมภพเพื่อขอเขียนบทความลงในบล็อกของ
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และค�าตอบของอาจารย์กเ็ ป็นไปในเชิงบวก อาจารย์ได้เปิด
หน้าต่างให้ความคิดเห็นของนักต่อสู้ปาตานีสามารถแสดงออกได้อย่างเสรี ซึ่งนั่นก็ท�าให้
ตนเองสามารถเขียนบทความหลาย ๆ ชิ้น ได้ถูกสัมภาษณ์และในบางโอกาสก็ได้ร่วมในเวที
เสวนาทางด้านสันติภาพกับอาจารย์ศรีสมภพและผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพจากนานาชาติ
ท่านอื่นๆ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (video conference)
ในฐานะนักท�างานด้านสันติภาพที่ทุ่มเทและน่านับถือและนักวิชาการที่โดดเด่น งาน
ของอาจารย์ศรีสมภพมีสว่ นส�าคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อกระบวนการสันติภาพ ทัง้ ต่อปาร์ตี้ A และ
B อย่างไม่ต้องสงสัย อาจารย์ได้เก็บสะสมและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ที่เป็นประโยชน์มาหลายปี ฉะนั้นผมอยากจะเห็นอาจารย์ยังคงเป็นกลางและแสดงบทบาท
ที่ส�าคัญในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพต่อไป
นพ.อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม กล่าวทิ้งท้ายว่า ผมรอคอยให้มีวันที่ผมจะสามารถนั่งข้าง
อาจารย์ศรีสมภพในการประชุมวิชาการทางด้านสันติภาพในอนาคตอันใกล้ ในเมื่อเราต่าง
ผ่านหลักไมล์ของอายุที่ตัวเลข 60 มาแล้ว ขอให้เราต่างขอพรให้สุขภาพของเราจะยังคงแข็ง
แรง เพื่อที่ฝันนั้นจะสามารถเป็นจริงได้
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จักรพงษ์ อภิมหาธรรม :

อาจารยศรีสมภพคือผูเสนอแนะ
แนวทางการสรางสันติภาพใหฝาย
ความมั่นคงไทย

นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม

นาวาเอกจั ก รพงษ์ อภิ ม หาธรรม หั ว หน้ า ส� า นั ก งาน
เลขานุการคณะประสานงานระดับพืน้ ที่ (สล.3) คณะพูดคุยเพือ่
สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า ตนเองรู้จักอาจารย์ศรี
สมภพผ่านตัวหนังสือที่อาจารย์เขียน ในช่วงเวลาประมาณปี
พ.ศ. 2554 เมื่ออ่านแล้วก็รู้สึกสนใจและชอบแนวคิดของ
14
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อาจารย์ เพราะในหนังสือเล่มทีไ่ ด้อา่ น อาจารย์ได้อธิบายว่าความขัดแย้งไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราจะต้อง
ขจัดออกไป แต่อาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น ประเด็นคือเราจะแปลงเปลี่ยน
ความขัดแย้งไปสู่การใช้แนวทางสันติวิธีได้อย่างไร
อีกประเด็นที่ตนเองสนใจก็คือ อาจารย์ศรีสมภพเขียนว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้
ปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงของจุดเปลีย่ นทีห่ ลายฝ่ายเบือ่ หน่ายต่อความรุนแรง และอาจารย์กพ็ ยายาม
เสนอทางออกโดยวิธีการอื่นที่ปราศจากความรุนแรง
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จากนโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับการพูดคุยสันติสขุ จังหวัดชายแดน
ใต้ ท�าให้มีโอกาสเชิญอาจารย์ศรีสมภพเข้ามาเป็นคณะกรรมการประสานงานระดับพื้นที่
(สล.3) ในฐานะตัวแทนนักวิชาการ ท�าหน้าทีใ่ ห้คา� แนะน�าเกีย่ วกับกระบวนการสันติภาพจาก
พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก อาจารย์ได้แนะน�าในหลายประเด็นที่ส�าคัญๆ อย่างแนวคิดกระบวนการ
สันติภาพพหุวิถี คือการใช้คนในสร้างสันติภาพขนาดย่อย ๆ หรือขนาดเล็ก ๆ สุดท้ายก็จะ
สามารถประกอบสร้างเป็นสันติภาพขนาดใหญ่ได้
เพราะหากจะรอกระบวนการสันติภาพในแทร็คที่ 1 ประสบความส�าเร็จ อาจจะต้องใช้
เวลานาน จึงท�าให้คณะท�างาน สล.3 เกิดแนวคิดและเป็นที่มาของโครงการสันติวิธีชุมชนที่
เข้าไปท�ากิจกรรมในชุมชนมาแล้วกว่า 16 ครั้ง และตั้งใจจะท�าต่อไปอีกเรื่อย ๆ ในขณะที่
การพูดคุยของแทร็คที่ 1 ก็ด�าเนินไป สุดท้ายแล้วก็จะเกิดการทับซ้อนและเกื้อหนุนให้เกิด
สันติภาพขึ้นมาได้ในอนาคตต่อไป
ขณะเดียวกันการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในห้วงเวลาปัจจุบันและท�านายอนาคต
ของอาจารย์ศรีสมภพก็เป็นสิ่งที่ตนเองประทับใจเช่นเดียวกัน เพราะอาจารย์ได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่วิชาการล้วน ๆ แต่สิ่งที่อาจารย์อธิบายท�าให้เราที่
เป็นผู้ฟังมีความรู้สึกร่วมและเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ได้วิเคราะห์และอธิบาย
นอกจากนัน้ แล้ว การทีอ่ าจารย์ศรีสมภพร่วมท�าวิจยั ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีทั้งเสียงของประชาชนและเสียงจากผู้น�าทางความคิด ท�าให้รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์เป็น
อย่างมากจากงานวิจัยเชิงส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เพิ่งแถลงไปเมื่อไม่นานมานี้
น.อ.จักรพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเด็นสุดท้ายส�าหรับตนเอง ก็คือ ปัจจุบันได้สมัครเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าความขั ด แย้ ง และสั น ติ ศึ ก ษา สถาบั น สั น ติ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.หาดใหญ่) จุดประสงค์ก็เพื่อน�าไป
ประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองก�าลังท�าอยู่ การได้เรียนกับอาจารย์ศรีสมภพ โดยเฉพาะวิชา
ระเบียบวิธวี จิ ยั ท�าให้รสู้ กึ ประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าอาจารย์เป็นกูรขู องปัญหาภาค
ใต้ ซึ่งจะหานักวิชาการท่านอื่นมาเทียบถือเป็นเรื่องที่ยากมาก
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วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย :

อาจารยศรีสมภพ คือนักวิชาการที่
โดดเด่นด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

ผมได้ร้จู ักกับ “อ.ศรี” ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี
ครั้งแรกเมื่อไฟใต้เริ่มปะทุขึ้นใหม่ ๆ ข้อมูลที่อาจารย์ได้รวม
รวมมานับสิบปีกอ่ นหน้านัน้ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วของเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ในปี
2547 เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญของผมในการพัฒนา ระบบ
เฝ้ า ระวั ง การบาดเจ็ บ จากความรุ น แรงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance VIS) และการพัฒนา ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
16
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ความไม่สงบ ของ ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุความ
ไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) ร่วมกับ “อ.จี๊ด” ผศ.ดร.เมตตา กูนิง ในปี พ.ศ. 2549
ในปีเดียวกันนัน้ อ.ศรีและภาคีเครือข่ายได้รว่ มกันจัดตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาค
ใต้ (Deep South Watch) และก่อตั้ง สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CSCD) ในปี 2552 การได้รว่ มเป็นกรรมการ
บอร์ดชุดแรกของทัง้ สององค์กรและได้รว่ มท�าวิจยั กับอาจารย์ในโครงการ Mapping Violence
in Southern Thailand ร่วมกับ Monash University โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU)
ระหว่างปี 2552-2553 เป็นรากฐานส�าคัญของผมในการด�าเนิน โครงการการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรูจ้ งั หวัดชายแดนใต้ (Knowledge for the Deep South - K4DS)
ใน ชุดโครงการสานฝันเยียวยาไฟใต้ ของ อ.เมตตา โดยการสนับสนุนจาก EU และ CSCD
ระหว่างปี 2554-2557
ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา อ.ศรีได้ท�าตนเป็นตัวอย่างให้ผมตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาและ
สังคมวงกว้างได้เรียนรูว้ า่ การท�างานวิชาการทีด่ โี ดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสารและความ
รู้นั้น เป็นรากฐานในการก�าหนดนโยบายและเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญทั้ง
ของภาครัฐและภาคประชาสังคม และการท�างานวิชาการเพื่อสังคมด้วยอุดมการณ์และ
ความเพียรแบบ อ.ศรีนั้น ให้ความสุขและความส�าเร็จในระยะยาวทั้งต่อตนเองและสังคม
อย่างไร
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวชิ ยั เลขาธิการ มูลนิธสิ ขุ ภาพภาคใต้ ได้เขียนกลอนและบทความ
ถึงอาจารย์ศรีสมภพด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ ดังนี้
ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ยักษ์ใหญ่แห่งปัตตานี
ศรี สมภพแก่กล้า กาลสมัย
Srisompob is now retired.
สม ศักดิ์นักวิจัยไทย ใหม่ล�้า
The honorable Thai researcher.
ภพ ภูมิชาติอันใด ครวญใคร่ รู้นา C’mon, great divide, try peace!
สันติภารดรค�้า คนไว้ เสมอกัน
Free, equal brothers, oh! here we are.
จิตร์ ใหญ่ใจสูงลิ่ว โบยบิน
Your great mind, big heart soars high.
ภิรมย์ สองแผ่นดิน ห่อนสู้
Torn apart land don’t cry for peace.
ศรี สมภพมิสิ้น คืนถิ่น อาณา
Wise ol’ man never dies. Power remains.
บนบ่ายังความรู้ แด่ผู้ หยัดยืน
Political science, he teaches; together, we stand.
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สามารถ ทองเฝือ :

อาจารยศรีสมภพ คือ ศาสตราจารย์
ด้านสันติภาพชายแดนใต้

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ ผูอ้ า� นวยการสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา และอาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ได้แสดงทัศนะเอาไว้ว่า อาจารย์ศรีสมภพเปรียบดังปราชญ์เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ภาค
ใต้ ที่ได้รับการยอมรับนับถือและมีการอ้างอิงจากนักวิชาการทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ
คุณปู การทีอ่ าจารย์ศรีสมภพได้ทา� มาถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการสร้างสันติภาพ/
สันติสุขในเชิงวิชาการ ถือเป็นนักรัฐศาสตร์ชายแดนใต้ที่ไม่มีใครเทียบเท่า อาจารย์ทุ่มเทจน
มีบทบาทไม่ใช่เฉพาะแค่ในแวดวงวิชาการเท่านัน้ แต่ยงั มีบทบาทในแวดวงของเอ็นจีโอและ
ภาคประชาสังคมที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพอีกด้วย
อาจารย์ศรีสมภพได้พยายามทุม่ เทแรงกายและมันสมองเพือ่ ทีจ่ ะต้องการคิดค้นโมเดล
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านงานวิจัย การบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ ในมุมมองของ
ตนเองแล้ว ถือได้ว่าอาจารย์ศรีสมภพควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นศาสตราจารย์
เกี่ยวกับประเด็นชายแดนใต้
อาจารย์ศรีสมภพมิใช่แค่เพียงนักรัฐศาสตร์ ทว่ายังเป็นนักปฏิบตั กิ ารไปพร้อมๆ กันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเจรจาสันติภาพหรือพูดคุยสันติสุขที่
ผ่านๆ มา ขณะเดียวกัน แม้อาจารย์ศรีสมภพจะเกษียณอายุราชการในวัย 60 ปีแล้วก็ตาม
แต่ตนเองคิดว่าบทบาทของอาจารย์ศรีสมภพจะยังคงมีต่อไป
ผศ.ดร.สามารถ กล่าวทิง้ ท้ายว่า อาจารย์ศรีสมภพถือเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักวิชาการ
รุ่นหลังที่จะเจริญรอยตามอาจารย์ศรีสมภพที่ได้ท�าคุณูปการให้กับสังคม แม้ว่าอาจารย์ศรี
สมภพจะไม่ใช่คนในพืน้ ทีก่ ต็ าม แต่อาจารย์พยายามศึกษาวิจยั และพยายามศึกษาให้เข้าใจ
ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชายแดนใต้ ซึ่งทุกคนทั้งในและต่างประเทศต่างก็ให้การยอมรับ
จุดนี้จึงถือเป็นจุดเด่นที่อาจารย์ศรีสมภพได้ทุ่มเทตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ
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วิชัย กาญจนสุวรรณ :

05

อาจารยศรีสมภพคือผูที่นําบทเรียน
จากความขัดแยงรุนแรงในอดีตเพื่อ
แปลงเปลี่ยนสังคมสูการใชแนวทาง
แหงสันติวิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

20
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั กาญจนสุวรรณ ผูอ้ า� นวยการสถาบันสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ตนเองเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2517 และทราบว่าอาจารย์ศรีสมภพก็เข้าเรียนรัฐศาสตร์ในปีนี้เช่น
เดียวกัน แต่เราสองคนไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว เพราะต่างก็เรียนและท�ากิจกรรมตามที่
แต่ละคนสนใจ
ช่วงเวลานั้นถือเป็นยุคแสวงหาของนักศึกษาเพราะเป็นยุคหลัง 14 ตุลา 2516 เป็นช่วง
ทีน่ กั ศึกษาตืน่ ตัวทางการเมืองอย่างมาก มีกจิ กรรมให้นกั ศึกษาท�าเกือบทุกวัน และภายหลัง
จากช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อาจารย์ศรีสมภพได้หนีเข้าป่า ส่วนตนเองไม่ได้เข้าป่าแต่ไป
เรียนต่อทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ส�าหรับเพือ่ นนักศึกษาทีห่ นีเข้าป่าก็เป็นทีเ่ ข้าใจได้ เพราะต่าง
ก็คับแค้นใจที่เพื่อนนักศึกษาหลายๆ คนต้องติดคุกติดตาราง และอีกหลายคนถูกฆ่าตาย
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ภายหลังอาจารย์ศรีสมภพก็กลับมาเรียนต่อจนจบ
ปริญญาโท และไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากทีอ่ าจารย์ศรีสมภพกลับมาท�างานทีป่ ตั ตานีกส็ นใจในเรือ่ งภาคใต้มาโดยตลอด
ซึ่งตนเองก็ยังไม่ได้รู้จักอาจารย์ศรีสมภพเป็นการส่วนตัวเพราะไม่ได้ท�าวิจัยประเด็นปัญหา
ภาคใต้ เพิง่ ได้มาร่วมงานกันก็ตอนทีต่ นเองได้มาดูแลสถาบันสันติศกึ ษาทีม่ อี าจารย์ศรีสมภพ
สอนอยู่ด้วย สิ่งที่น่าสนใจก็คืออาจารย์ศรีสมภพท�างานโดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จ
จริง นอกจากนั้นอาจารย์ยังได้ติดตามพัฒนาการของปัญหาและให้สัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ
เพื่อเป็นการเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่ภาครัฐรวมไปถึงผู้เห็นต่างเพื่อน�าไปสู่การต่อสู้ใน
แนวสันติวิธี
อาจารย์ศรีสมภพเน้นให้เกิดการต่อสู้ด้วยปัญญา อย่างที่ผ่าน ๆ มา อาจารย์ศรีสมภพ
เคยศึกษารูปแบบการกระจายอ�านาจว่ารูปแบบใดทีเ่ หมาะสมกับคนในพืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยัง
ได้ท�าวิจัยเกี่ยวกับการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน อาจารย์ศรีสมภพอยากรู้ว่าความ
จริงแล้วประชาชนคิดอย่างไร เพราะที่ผ่านมาผู้น�ามักจะคิดแทนประชาชน และการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ของอาจารย์ก็เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
การที่อาจารย์ศรีสมภพมีผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์อยู่บ่อยครั้ง และการมาพบปะพูดคุยของนักการทูตประเทศต่าง ๆ กับอาจารย์ศรี
สมภพ ชีใ้ ห้เห็นว่าคนทีม่ าพบอาจารย์อยากจะรูข้ อ้ มูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง และจากการทีอ่ าจารย์
ศรีสมภพเคยเป็นหนึ่งในคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ ก็ท�าให้อาจารย์รู้ข้อมูลในเชิงลึกของตัว
ละครที่ส�าคัญ ๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้
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อาจารย์ศรีสมภพคือผู้ที่น�าบทเรียนจากความขัดแย้ง
รุนแรงในอดีตเพื่อแปลงเปลี่ยนสังคม สู่การใช้แนวทาง
แห่งสันติวิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงคิดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โชคดีที่มีนักวิชาการอย่าง
อาจารย์ศรีสมภพ เพราะเอาเข้าจริงแล้วอาจารย์จะเลือกท�างานวิจัยประเด็นอื่น ๆ ก็ย่อมได้
แต่อาจารย์เลือกที่จะท�างานวิจัยในประเด็นที่มีความยากและสลับซับซ้อน และอาจจะเกิด
อันตรายต่อตัวอาจารย์เองได้ทุกเมื่อหากไปน�าเสนอประเด็นที่ไม่ถูกใจผู้อ�านาจไม่ว่าจะฝ่าย
ใดก็ตาม ในส่วนนี้ต้องชื่นชมอาจารย์ศรีสมภพที่ยืนหยัดในการค้นหาแนวทางเพื่อให้พื้นที่
ชายแดนใต้เกิดความสันติหรือไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อกัน
งานเขียนของอาจารย์ศรีสมภพไม่ใช่งานวิชาการที่ไปรีวิวหรือสัมภาษณ์นิดหน่อยแล้ว
เอามาเขียนต่อ แต่อาจารย์ศรีสมภพใช้ทงั้ ชีวติ ในการศึกษาและใช้วธิ กี ารศึกษาเปรียบเทียบ
อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ จึงอาจกล่าวได้
ว่าเรื่องสามจังหวัดชายแดนใต้ต้องยกให้กับอาจารย์ศรีสมภพ ว่าอาจารย์รู้ลึกและรู้จริง
22
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อาจารย์ศรีสมภพเป็นคนทีท่ มุ่ เทและอุทศิ ตนเองในภาวะทีม่ คี วามขัดแย้งทีส่ ลับซับซ้อน
ถือได้ว่าอาจารย์ได้สร้างคุณูปการและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการคลี่คลายปัญหาชายแดน
ใต้ แม้ว่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจจากทั้งสองฝ่ายที่กล่าวหาว่าอาจารย์ศรีสมภพเอียงเข้าข้างอีก
ฝ่ายก็ตาม แต่อาจารย์ศรีสมภพก็ยนื หยัดในหลักการด้วยกับการทีอ่ าจารย์เองก็เคยเห็นความ
ขัดแย้งในสมัย 6 ตุลา ที่มีการฆ่ากันตายแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายใด สิ่งที่อาจารย์ท�าใน
ปัจจุบนั คือการพยายามชีท้ างออกทีเ่ หมาะสมต่อทุกฝ่ายโดยใช้แนวทางแห่งสันติวธิ ี ทีส่ า� คัญ
อาจารย์ศรีสมภพเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนที่มีไมตรีจิตสูง
รศ.ดร.วิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ความเป็นนักวิชาการสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คืออิสรภาพทาง
ความคิดในการศึกษาหาความจริง จึงคิดว่าอาจารย์ศรีสมภพสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
นักวิชาการรุ่นใหม่ได้ เพราะอาจารย์ศรีสมภพไม่ได้เชื่ออะไรง่าย ๆ แต่จะศึกษาหาความจริง
ของปัญหาโดยการวิเคราะห์วิจารณ์จากข้อเท็จจริง ซึ่งจะต้องท�างานหนักเพื่อสืบหาข้อเท็จ
จริงในบริบทที่เราศึกษา ไม่ใช่ไปอ่านบทความของคนอื่นแล้วเชื่อเลยจนน�าไปพูดต่อเหมือน
กับว่าเราได้ทราบข้อเท็จจริงแล้ว
ทีส่ า� คัญส�าหรับนักวิชาการจะต้องยืนอยูบ่ นหลักวิชาการไม่เข้าข้างฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด และ
ท�างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงจะสามารถสร้างพลังบางอย่างได้ โดยเฉพาะพลังแห่งความ
ถูกต้องจะคุม้ ครองตัวของเราเอง ซึง่ การจะท�าได้จะต้องมีจติ ใจทีม่ นั่ คงเหมือนกับอาจารย์ศรี
สมภพที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกาลเวลาว่าอาจารย์มีความอดทนในการท�างานทางวิชาการ
มาอย่างยาวนาน

อาจารยศรีสมภพคือผูที่นําบทเรียน
จากความขัดแยงรุนแรงในอดีต
เพื่อแปลงเปลี่ยนสังคม
สูการใชแนวทางแหงสันติวิธี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
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แอนเดรีย โมลนาร์ :

อาจารยศรีสมภพเปนนักวิชาการที่ได้
รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนาร์

24
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ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนาร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยา
ลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า นับตั้งแต่ อาจารย์ศรีสมภพ จิตร์
ภิรมย์ศรี ได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลิ
นอยส์ ในปี 1997 อาจารย์ศรีสมภพได้มงี านเขียนหลายชิน้ ทีส่ า� คัญต่อกระบวนการสันติภาพ
และการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม นอกจากนั้นยังก่อตั้งเอ็นจีโอที่เป็นที่ร่วมมือกัน
ระหว่างนักวิชาการ สื่อ ภาคประชาสังคม และรัฐในการน�าเสนอกระบวนการต่าง ๆ ส�าหรับ
การแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้
ในขณะทีต่ วั เขานัน้ เป็นชาวพุทธแต่เขาก็ได้ทมุ่ เทชีวติ ในการช่วยเหลือพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากร
ส่วนใหญ่ทเี่ ป็นชาวมลายูมุสลิม เขายังสร้างสะพานเชือ่ มสันติภาพจากหลากหลายฝ่ายและ
เข้าปะทะกับความซับซ้อนของใจกลางของความขัดแย้งในหลากหลายแง่มมุ ความพยายาม
ของเขาทั้งผ่านงานวิชาการและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเอ็นจีโอหรือภาคประชาสังคม ท�าให้
เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นนักวิชาการที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
นอกจากนั้น เขายังออกแบบโมเดลที่มีความหลากหลายของรูปแบบการปกครองภาย
ใต้ขอ้ เสนอรูปแบบของการกระจายอ�านาจส�าหรับพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ทที่ า� ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ได้เข้ามามีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็ยังคงทุ่มเทสร้างสรรค์งานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวาทกรรมสันติภาพในชายแดนใต้ พื้นที่ปลอดภัย และการพูดคุยสันติภาพ
อาจารย์ศรีสมภพ ถือได้วา่ ได้รบั การยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและนานาชาติวา่ เป็นผู้
เชี่ยวชาญและมีแหล่งข้อมูลในประเด็นความขัดแย้งชายแดนใต้ อาจารย์ยังถูกสัมภาษณ์
จากสือ่ ทัง้ ในประเทศและสือ่ ต่างชาติ รวมไปถึงนักวิชาการ เอ็นจีโอ และองค์กรช่วยเหลือจาก
ต่างชาติดว้ ยเช่นเดียวกัน อาจารย์ศรีสมภพเข้าใจถึงความซับซ้อนของการสร้างสันติภาพและ
พยายามถ่ายทอดสู่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา โดยที่เขาได้จัดท�าหลักสูตรการสอนที่
จ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจสันติภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทชายแดน
ใต้ และมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อประเด็นเชื้อชาติ อัตลักษณ์ และความยุติธรรม
ศ.ดร.แอนเดรีย กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ที่ผ่านมาอาจารย์ศรีสมภพยังได้จัดฝกอบรมให้กับ
นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนภาคประชาสังคมในหลากหลายรูปแบบ เขาได้ประสานความ
ร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศเพือ่ เข้ามาช่วยในด้านนีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้
แล้ว ถือได้วา่ อาจารย์ศรีสมภพ ได้รเิ ริม่ หลายสิง่ หลายอย่างทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัยในพื้นที่ต่อไป
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แวอิสมาแอล์ แนแซ :

อาจารยศรีสมภพคือผูนําทางความ
คิดสําหรับตัวแสดงหลักในพื้นที่
ชายแดนใต/ปาตานี

นายแวอิสมาแอล์ แนแซ
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นายแวอิสมาแอล์ แนแซ ผูอ้ า� นวยการวิทยาลัยประชาชน ระบุวา่ นับตัง้ แต่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จัดตั้งสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD) โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นผู้น�าทัพตั้งแต่แรกเริ่มนั้น ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันที่ถูกอ้างอิงด้านบทวิเคราะห์และการจัดท�าข้อมูล /
สถิติความรุนแรงชายแดนภาคใต้จากผู้สื่อข่าวและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มาโดยตลอด นอกจากนี้การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยกระบวนการสร้าง
สันติภาพก็สง่ ผลให้งานวิชาการด้านนีข้ องมหาวิทยาลัย ได้อยูใ่ นความสนใจในเวทีสากลและ
ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ศรีสมภพมุ่งมั่นในประเด็นการสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้ตลอดระยะเวลา 10
กว่าปีทผี่ า่ นมานัน้ ส่งผลให้อาจารย์มคี วามส�าคัญมากกับกลุม่ คน 4 กลุม่ ทัง้ ในแง่ยทุ ธศาสตร์
และแง่วชิ าการ คือ จากทางการไทย จากฝ่ายขบวนการ จากบรรดานักการทูต / องค์กรระหว่าง
ประเทศ และจากภาคประชาสังคมในพื้นที่
ทางการไทย : การริเริม่ พูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับผูแ้ ทน BRN ในยุครัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ กรุงกัวเลอร์ลัมเปอร์ อาจารย์ศรีสมภพถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะพูด
คุยเพื่อสันติภาพของฝ่ายรัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความขัดแย้งชายแดนใต้ ว่ากันว่าการที่ฝ่ายไทยมีอาจารย์ศรีสมภพอยู่ในทีมในขณะนั้นส่ง
ผลให้ทีมไทยดูดีขึ้นกับก่อนหน้านั้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น
อีกทั้งยังส่งผลให้การพูดคุยนอกรอบหลาย ๆ ประเด็นกับคณะพูดคุยของ BRN เป็นไป
ได้ดว้ ยดียงิ่ ขึน้ นัน่ เป็นเพราะว่าอาจารย์ศรีสมภพยึดงานวิชาการของตนมากกว่าผลประโยชน์
อื่น ๆ บนโต๊ะเจรจา และหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลและจัดตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แม้ว่าอาจารย์
จะไม่ถูกเชิญเข้าร่วมอีก (เพราะชุดปัจจุบันมีแต่ทหารและข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ) แต่
อาจารย์จะยังถูกเชิญให้เป็นผู้ให้ค�าปรึกษากับคณะพูดคุยฝ่ายไทยและคณะรัฐมนตรีส่วน
หน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญในเนื้องานข้อมูลของอาจารย์
ที่ด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและรอบด้าน
ฝายขบวนการ : “บุรุษผู้ซื่อตรงในงานวิชาการ” เป็นฉายาเรียกขานอาจารย์ศรีสมภพ
จากขบวนการเคลือ่ นไหวหนึง่ ทีม่ บี ทบาทในพืน้ ที่ เพราะจากการสัมภาษณ์ออกสือ่ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศของอาจารย์ศรีสมภพเป็นที่ติดตามของฝ่ายงานการข่าวของขบวนการมาโดย
ตลอด เพราะจะส่งผลถึงแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วย
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อาจารยศรีสมภพคือผูนําทางความคิดสําหรับ
ตัวแสดงหลักในพื้นที่ชายแดนใต/ปาตานี
นายแวอิสมาแอล์ แนแซ

อีกทัง้ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทเี่ กีย่ วกับกระบวนการสร้างสันติภาพในช่วง
สามปีหลังมานี้ เป็นงานวิชาการทีว่ างคอนเซปต์งานนอกจากเป็นทีย่ อมรับของฝ่ายขบวนการ
แล้วยังสามารถเป็นบทเรียนแนวทางการเคลือ่ นไหวทางการเมืองอย่างสันติวธิ ขี องขบวนการ
ได้ดีอีกด้วย และว่ากันว่า บุรุษผู้ซื่อตรงในงานวิชาการท่านนี้ เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ฝ่าย
ขบวนเคลื่อนไหวถามหาเพื่อจะปรึกษาหารือต่อแนวทางการเตรียมการเจรจาสันติภาพใน
อนาคตอีกด้วย
บรรดานักการทูต / องค์กรระหว่างประเทศ : แต่เดิมนั้นอาจารย์ศรีสมภพเป็น
นักศึกษาเก่าอเมริกามิตรสหายหลายต่อหลายท่านของอาจารย์มที งั้ เป็นศาสตราจารย์และผู้
เชีย่ วชาญในงานสันติภาพในมหาวิทยาลัยส�าคัญ ๆ ของโลก ทุนเดิมเหล่านีส้ ง่ ผลให้อาจารย์
สามารถแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในแนวทางนี้และมีเครือข่ายหนุนเสริมงานวิชาการ
28
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ส�าหรับข้อมูล / สถิติและการวิเคราะห์ของอาจารย์ต่อนักการทูตที่มาเยือน CSCD เป็น
ประจ�าเกือบทุกเดือนนั้น ส่งผลอย่างมากต่อการรับรู้ข้อมูลของรัฐบาลต่างประเทศต่อความ
คืบหน้าประเด็นชายแดนใต้ นอกจากนั้นแล้วส�าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
หลายหน่วยงานไม่เพียงแต่มาพบเพื่อรับทราบข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการหาแนวทาง
ที่เป็นไปได้และความเหมาะสมในการท�างานงานพัฒนาและการสร้างสันติภาพในพื้นที่อีก
ด้วย บางองค์กรระหว่างประเทศยังให้ CSCD ท�าวิจยั เพือ่ ประเมินสถานการณ์การริเริม่ ภารกิจ
ในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของค�ากล่าวที่ว่า CSCD ประตูสู่ปาตานี
ภาคประชาสังคม : แน่นอนว่าภาคประชาสังคมในพื้นที่รู้จักอาจารย์ศรีสมภพใน
แบรนด์ของนักวิชาการทีม่ ขี อ้ มูลสถิตแิ ละนักวิเคราะห์ประเด็นความรุนแรงชายแดนใต้ หลาย
ต่อหลายองค์กรภาคประชาสังคมใช้แนวคิดของอาจารย์ศรีสมภพเป็นแนวทางการท�างาน
สันติภาพอย่างเป็นระยะ ๆ
นายแวอิสมาแอล์ กล่าวว่า ส�าหรับวิทยาลัยประชาชน (People’s College) ที่เป็นหนึ่ง
ในองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี อาจารย์ศรีสมภพเป็น 1 ใน 3 นัก
วิชาการทีเ่ ชีย่ วชาญประเด็นกระบวนการสร้างสันติภาพ (จริง ๆ) ในประเทศไทยทีเ่ ชิญมาเป็น
ครูสอนการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพในคอร์สอบรมมาโดยตลอด
นอกเหนือจากนั้นวิทยาลัยประชาชนต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพื่อมาเป็นผู้สอนในเรื่องการเจรจาสันติภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นภาคประชาสังคม นัก
วิชาการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะนักวิชาการด้านนี้ในประเทศไทยหายากมาก

นายแวอิสมาแอล์ แนแซ
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สุภาภรณ์ พนัสนาชี :

การทํางานกับอาจารยศรีสมภพคือ
การไดพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

นางสาวสุภาภรณ์ พนัสนาชี

30
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นางสาวสุภาภรณ์ พนัสนาชี หัวหน้าคณะท�างานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์
เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database (DSID)) กล่าวว่า ตนเอง
รูจ้ กั อาจารย์ศรีสมภพตัง้ แต่สมัยเรียนหนังสือทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งได้เข้าเรียนปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2541 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สมัยนั้น
ยังไม่มีคณะรัฐศาสตร์) ในช่วงที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะต้องท�าวิจัย ซึ่งจะมีอยู่
2 สาขาที่มักจะอยู่ที่คณะจนดึกดื่น ได้แก่ สาขาบรรณารักษ์กับสาขารัฐศาสตร์ ท�าให้ได้พบ
เจอกับอาจารย์ศรีสมภพอยู่บ่อยครั้ง
นางสาวสุภาภรณ์ กล่าวอีกว่า ตนเองได้มาร่วมงานกับอาจารย์ศรีสมภพจริง ๆ หลัง
จากที่เรียนจบแล้ว โดยได้มาสมัครเข้าท�างานในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งในขณะนั้นอาจารย์
ศรีสมภพด�ารงต�าแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท�าให้ได้ท�างานใน
ศูนย์วิจัยของอาจารย์ศรีสมภพ หลังจากนั้นก็ได้ร่วมงานกับอาจารย์มาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ช่วงของการก่อตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2549 ก็ได้มาร่วมงานกับอาจารย์
ศรีสมภพอย่างเต็มตัว
การท�างานกับอาจารย์ศรีสมภพถือเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างมาก เพราะรูปแบบการ
ท�างานทีใ่ ห้อสิ ระแต่ตวั เราเองจะต้องมีความรับผิดชอบสูง อาจารย์จะคุยกับเราเพียงแค่คอน
เซปต์ของงานหรือเป้าหมายของงานเท่านั้น ส่วนระหว่างทางก่อนถึงเป้าหมาย ตัวเราเองจะ
ต้องรับผิดชอบในการด�าเนินการและพัฒนาทุกอย่างด้วยตัวเราเอง แต่หากมีปญ
ั หาหรือเกิด
ข้อติดขัดในการด�าเนินงาน อาจารย์กับเราก็จะมานั่งพูดคุยกัน ดังนั้น การท�างานในลักษณะ
ดังกล่าวนีท้ า� ให้เรารักในงานของเรา เพราะเราได้ลงมือสร้างมันขึน้ มาเอง จนรูส้ กึ ว่าตัวเราเอง
เป็นส่วนหนึ่งของงาน
อาจารย์ศรีสมภพเป็นนักวิชาการทีค่ วรน�าไปเป็นแบบอย่างในหลาย ๆ เรือ่ ง เช่น อาจารย์
ชอบอ่านหนังสือและแสวงหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา อาจารย์เป็นคนทีฟ่ งั คนอืน่ พูดอย่างตัง้ ใจ
และให้ขอ้ คิดโดยไม่ตดั สินใด ๆ ทีส่ า� คัญอาจารย์เป็นคนทีย่ ดึ มัน่ ในหลักการซึง่ ควรใช้เป็นแบบ
อย่างไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม
น.ส.สุภาภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส�าหรับตนเองถือเป็นคนนอกพื้นที่ชายแดนใต้ที่มาอยู่
ในพื้นที่เป็นระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกันกับอาจารย์ศรีสมภพ จึงคิดว่าส�าหรับงานหรือ
กิจกรรมที่อาจารย์ท�ามาโดยตลอดนั้น อาจารย์ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนในหรือคนนอกพื้นที่
แต่ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ใดก็ตาม อาจารย์ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่นั้น ๆ องค์ความรู้
ต่าง ๆ ทีอ่ าจารย์ได้เรียนรูเ้ พือ่ น�าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมา เพือ่ ให้คนอืน่ ๆ ได้ศกึ ษา
ต่อยอดในการพัฒนาต่อไปนั้น เหล่านี้คือคุณูปการที่อาจารย์ศรีสมภพได้ให้ไว้กับพวกเรา
ทุก ๆ คน
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เจริญพงศ์ พรหมศร :

สําหรับอาจารยศรีสมภพ งานตาม
อุดมการณมากอน สวนเงินคา
ตอบแทนมาทีหลัง

นายเจริญพงศ์ พรหมศร
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นายเจริญพงศ์ พรหมศร นักวิจัยอิสระ กล่าวว่า ตนเองได้รู้จักกับอาจารย์ศรีสมภพจาก
การได้อ่านงานเขียนของอาจารย์ในช่วงปี พ.ศ. 2549 ที่งานของอาจารย์เผยแพร่ออกสู่
สาธารณะในวงกว้าง กับการได้ท�างานร่วมกันระหว่างการจัดประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติในปี พ.ศ.2550 จนปี พ.ศ. 2551 ตนเองได้เข้าศึกษาต่อปริญญา
โททีส่ ถาบันสันติศกึ ษา ม.อ.หาดใหญ่ ปีแรกได้เรียนวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั กับอาจารย์ศรีสมภพ
และรูส้ กึ ว่าวิธกี ารสอนวิจยั ของอาจารย์นา่ สนใจเพราะสอนตัง้ แต่รากฐานและทีม่ าของความ
รู้จนท�าให้ชุดความรู้ที่อาจารย์มอบให้กลายเป็นมโนทัศน์ที่อยู่ติดตัวตนเองมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อถึงเวลาที่เจริญพงศ์ พรหมศร ต้องท�าวิทยานิพนธ์ ก็ได้ตัดสินใจจากพื้นฐานความรู้ ภูมิ
ลักษณ์ และประสบการณ์ชวี ติ ของอาจารย์วา่ จะต้องมีทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ชอื่ ศรีสมภพ จิตร์
ภิรมย์ศรี คนเดียวเท่านั้น แม้จะรู้ว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการที่ท�างานเยอะมาก อีกทั้งการได้รู้
จากบูชิตา อารียาภรณ์ว่าอาจารย์ศรีสมภพสอบเด็กนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ด้วยการใช้วธิ กี ารสอบปากเปล่า โดยให้นกั ศึกษาเข้ามาสอบทีละคน จากทีอ่ าจารย์ทา่ นอืน่ ๆ
ใช้เวลาสอบนักศึกษา 3 ชัว่ โมง แต่อาจารย์ศรีสมภพต้องใช้เวลานับเดือน กว่าจะสอบนักศึกษา
ครบทุกคน และด้วยกับงานวิชาการ งานบริหาร และงานวิจัย และระยะทางระหว่าง
ม.อ.หาดใหญ่ ทีต่ วั เองประจ�าอยู่ กับ ม.อ.ปัตตานี ทีอ่ าจารย์อยู่ การจะท�างานร่วมกับอาจารย์
อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ยากเอาการอยู่พอสมควร
แต่ทุกครั้งที่นัดกับอาจารย์ศรีสมภพ อาจารย์ก็จะให้เวลาอย่างเต็มที่ จนบางครั้งก็คุย
ปรึกษางานและนอนพักกันทีส่ �านักงานของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ทีต่ ั้งอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก็เพื่อที่จะบอกว่าประทับใจในตัวอาจารย์ศรีสมภพ
เป็นอย่างมาก และคิดว่าเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณในทางวิชาการต่ออาจารย์เป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน
งานวิจัยที่อาจารย์ศรีสมภพท�าเป็นงานที่ลึกมาก เพราะอาจารย์ท�างานวิจัยเชิงปริมาณ ใน
ขณะทีต่ อ้ งอธิบายออกมาให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าใจได้โดยง่ายด้วย อีกทัง้ อาจารย์มกั จะเชือ่ ม
ต่อแนวคิดกับนักวิชาการสายอื่น ๆ จนได้มุมใหม่ๆ เสมอ และการที่อาจารย์ท�าแต่งานก็มี
เรื่องตลกๆ ได้เล่าให้ฟังต่อ ๆ กันมาด้วย เช่น ครั้งหนึ่งเคยยืมหนังสือของอาจารย์มาอ่าน
ปรากฏว่าในหนังสือเล่มนัน้ มีซองซึง่ มีเงินอยูใ่ นซองสีพ่ นั บาท หรือครัง้ หนึง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสประชุม
วางแผนการท�างานร่วมกับอาจารย์ แล้วอาจารย์กล่าวกับที่ประชุมว่า มีหน่วยงานหนึ่ง
ทาบทามอาจารย์ให้ทา� วิจยั ซึง่ จะมีประโยชน์มาก แต่อาจารย์ไม่มเี วลา เขาตัง้ งบไว้ xxx,xxxx
บาท ถ้าใครอยากท�าก็จะโทรบอกเขาให้ นับเป็นการคุยเรื่องานวิจัยที่เรียบง่าย และยืนยันได้
ว่าส�าหรับอาจารย์แล้ว เรื่องงานตามอุดมการณ์มาก่อน ส่วนเงินค่าตอบแทนมาทีหลัง
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ต่อมาสภาพสังคมใน ม.อ.ปัตตานี ก็จะมีนักศึกษามุสลิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่อาจารย์ศรี
สมภพก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกแต่อย่างใด แม้หลังจากเหตุการณ์ในปี 47 ที่ท�าให้ประชากร
ใน ม.อ.ปัตตานี มีความพลิกผัน อาจารย์ก็ยังยืนหยัดอยู่ใน ม.อ.ปัตตานีต่อไป อาจารย์ศรี
สมภพนั้นเป็นคนกรุงเทพแท้ ๆ เป็นคนนอกพื้นที่สามจังหวัด แต่อาจารย์พยายามท�าความ
เข้าใจความเป็นไปในพื้นที่ ใช้ข้อมูลและความรู้ในการร่วมหาทางออกให้กับพื้นที่
นายเจริญพงศ์ ทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้อาจารย์ศรีสมภพหมั่นดูแลสุขภาพ นอนให้มาก
ขึ้น สูบบุหรี่ให้น้อยลง และปราณีตกับอาหารที่กินบ้าง เพราะความสามารถของอาจารย์เป็น
สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับทุกคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่ต้องการจะเข้าใจปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมไปถึงคนที่ต้องการจะร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ด้วย
เช่นเดียวกัน

สําหรับอาจารยศรีสมภพ งานตาม
อุดมการณมากอน สวนเงินคา
ตอบแทนมาทีหลัง
อาจารย์เป็นนักวิชาการที่พยายามเชื่อมโยงความรู้กับสังคม กล่าวคือ ความเชี่ยวชาญ
ที่อาจารย์มีในความเป็นจริงแล้วจะเชื่อมกับสังคมได้ยาก เพราะอาจารย์ท�างานวิจัยเชิง
ปริมาณทีอ่ าศัยสถิตชิ นั้ สูงในการท�าวิจยั แต่สงิ่ ทีอ่ าจารย์ทา� คือการพยายามอย่างมากในการ
ทีจ่ ะเชือ่ มงานวิจยั กับสังคม เพือ่ ให้สงั คมได้รบั รูว้ า่ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้สามารถ
อธิบายด้วยหลักฐานได้อย่างไร หลักฐานที่เป็นเชิงตัวเลขหรือเชิงประจักษ์
อาจารย์ศรีสมภพเคยเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่มาปัตตานี ลงรถไฟที่อ�าเภอโคกโพธิ์ ความ
รูส้ กึ แรกของอาจารย์คอื รูส้ กึ ว่าเหมือนกับได้มาอยูต่ า่ งประเทศ แต่เมือ่ มาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ก็มีความรู้สึกว่าไม่ต่างกับสังคมไทยทั่วไป เพราะนักศึกษาและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยก็เต็มไปด้วยคนไทยพุทธ ในขณะที่ภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นชุมชนส่วนใหญ่
จะเป็นชาวมลายูมุสลิม
34
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สุกรี หลังปูเต๊ะ :

ควรสงตอแนวคิด
ของอาจารยศรีสมภพสูคนรุนใหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่เคยติด 1 ใน 500 มุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด ประจ�าปี 2009 (The 500
Most Inﬂuential Muslims 2009) จากการจัดอันดับของศูนย์พริ้นซ์ อัลวาลีด บิน ทาล้าล
เพื่อความเข้าใจระหว่างมุสลิม-คริสเตียน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ร่วมกับศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์อิสลามแห่งราชวงศ์จอร์แดน และศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ได้
แสดงทัศนะที่น่าสนใจว่า งานที่อาจารย์ศรีสมภพท�ามาโดยตลอดถือเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ จากการที่อาจารย์ศรีสมภพเป็นทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน
สิ่งที่อาจารย์ศรีสมภพท�าถือเป็นเรื่องสากลที่สามารถสร้างคุณูปการต่อสังคมเป็นอย่างมาก
ส�าหรับอาจารย์ศรีสมภพแล้ว ความส�าคัญไม่ใช่กิจกรรมที่อาจารย์ท�า แต่เป็นแนวคิดของ
อาจารย์มากกว่า และหากต้องการจะส่งต่องานให้คนรุน่ ต่อไปควรจะส่งต่อแนวคิดไม่ใช่เพียง
กิจกรรม เพราะหากส่งต่อเฉพาะกิจกรรมน่าจะมีคนท�าต่อไปได้อีกไม่นาน ตัวอย่างเช่น หาก
ไม่มี Deep South Watch ในภายภาคหน้า แน่นอนว่ากิจกรรมที่เคยจัดกันมาอาจไม่มีอีกต่อ
ไป ทว่าหากส่งต่อแนวคิด กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะถูกคนรุ่นต่อ ๆ ไปสานต่อ โดยการปรับให้เข้า
สถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ ต่อให้ Deep South Watch จะยังคงมีหรือไม่มีแล้วก็ตาม
ผศ.ดร.สุกรี กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า สิ่งที่ตนเองต้องการจะเสนอแนะก็คือ ควรจัดเวทีเสวนา
และวงถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการน�าผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ รวมไปถึงงานเชิง
ปฏิบัติการ ต่าง ๆ ของ อาจารย์ศรีสมภพ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยน�าผลงานตั้งแต่งาน
วิจยั ชิน้ แรกของอาจารย์ศรีสมภพทีเ่ กีย่ วกับภาคใต้ จนถึงผลงานต่อ ๆ มา และเชิญนักวิชาการ
และนักปฏิบัติการมาร่วมน�าเสนอแนวคิด บทสะท้อน รวมไปถึงเปิดให้มีการถกเถียงแลก
เปลีย่ น เพือ่ ถอดออกมาเป็นความรูแ้ ละส่งต่อความรูเ้ หล่านัน้ ไปสูค่ นรุน่ ถัดไปทีจ่ ะเป็นอนาคต
ของสังคมต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ
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เอกรินทร์ ต่วนศิริ

: Islamophobia

ความเป็นเราและความเป็นอื่น
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล

ท�ำความเข้าใจ Islamophobia จากยุโรปถึงไทย ค้นหาความหวาดกลัวอิสลามในสังคม
ไทย ที่ความหวาดกลัวส่วนหนึ่งมาจากตัวเราเอง ‘ความเป็นเรา’ และ ‘ความเป็นอื่น’ อยู่
ร่วมกันได้ขอเพียงเคารพกันในฐานะมนุษย์
ค�ำว่า Islamophobia หรืออาการหวาดกลัวอิสลาม สื่อความหมายได้ค่อนข้างตรงตัว
และเข้าใจไม่ยากในระดับพืน้ ฐาน ทีด่ ซู บั ซ้อนกว่านัน้ คือเหตุใดจึงกลัวและเมือ่ กลัวแล้วแสดง
ความกลัวออกมาอย่างไร
เพราะสาเหตุแห่งความกลัวและการแสดงความกลัวออกมาค่อนข้างจะอิงกับบริบท
ของแต่ละพืน้ ที่ อาการหวาดกลัวอิสลามในยุโรปและไทย เหมือนกันทีว่ ตั ถุของความกลัว ทว่า
เหตุผล การแสดงออก และเงื่อนไขรายล้อมแตกต่างกัน...ในบางเรื่อง
เอกรินทร์ ต่วนศิริ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(มอ.ปัตตานี) ศึกษาอาการหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย มันไม่ใช่ความกลัวแบบไร้ที่มาที่
ไป มันมีเหตุผลที่จะกลัวอยู่เหมือนกัน แต่ก็เป็นคนละเรื่องกับความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลอัน
เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่จะพูดถึงต่อจากนี้
แล้วเราจะอยู่กับความกลัวนี้อย่างไร?
เอกรินทร์บอกว่า เคารพกันในฐานะมนุษย์ก็พอ
Islamophobia 3 ระดับ

ชาวมุ ส ลิ ม เป็ น ชนกลุ ่ ม น้ อ ยในยุ โ รป ถึ ง กระนั้ น ก็ มี จ� ำ นวนเป็ น หลั ก ล้ า น ท� ำ ให้
ปรากฏการณ์อาการหวาดกลัวอิสลามมีนัยส�ำคัญต่อยุโรป เอกรินทร์เล่าว่า เหตุนี้ยุโรปจึงมี
การประชุมระดับนานาชาติเรือ่ ง Islamophobia โดยเฉพาะ และมีรายงานจากประเทศยุโรป
ทุกประเทศ เพื่อดูปรากฏการณ์ Islamophobia ใน 3 ระดับ
ระดับที่ 1 คือระดับปัจเจก ไม่มกี ารจัดตัง้ ใด ๆ เมือ่ เห็นคนมุสลิม เห็นมัสยิด รูส้ กึ ไม่ชอบ
อยากท�ำลาย และใช้ความรุนแรง เช่น เห็นผู้หญิงคลุมฮิญาบก็เข้าไปดึงฮิญาบ พบมากใน
ฝรั่งเศสหลังเหตุการณ์ชาร์ลี แอ๊บโด และเดนมาร์ก
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ระดับที่ 2 คือระดับทีม่ กี ารจัดตัง้ องค์กร มีนโยบาย มีคำ� อธิบายในการจัดตัง้ เพือ่ ปฏิเสธ
ความเชื่อหรือการแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาอิสลาม และมีการผนวกเรื่องผู้อพยพเข้าไป
ด้วย
ระดับที่ 3 ระดับนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะออกจากพรรคการเมืองหรือนโยบายที่ไม่
ประกาศอย่างชัดเจน เช่น การห้ามแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาในพื้นที่สาธารณะ โดยอิงกับ
แนวคิดรัฐฆราวาส เป็นต้น
“ค�ำถามในทางทฤษฎีคือเมื่อโลกมีความหลากหลายมากขึ้น รัฐฆราวาสจะต้องนิยาม
ใหม่หรือไม่ว่าจะแค่ระดับไหน เช่น สามารถแสดงอัตลักษณ์ทางความเชื่อได้หรือไม่ เป็นต้น
แต่ความเป็นรัฐฆราวาสถูกท�ำให้เข้มขึ้นเพื่อกีดกันอิสลามไม่ให้โผล่ในยุโรป เพราะกลัวว่า
อิสลามจะมีอิทธิพลอีกครั้งในยุโรป”
ท�ำไมจึงกลัว

ใช่วา่ อาการหวาดกลัวอิสลามในไทยเกิดขึน้ โดยไม่มตี น้ สายปลายเหตุ ความหวาดกลัว
อิสลามเกิดจากการรับรู้และเชื่อมโยงศาสนาอิสลามเข้ากับความรุนแรง คือความรุนแรงใน
ระดับโลกและความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
“อิสลามกับความรุนแรงมันปฏิเสธไม่ได้ คริสเตียนกับความรุนแรงผมไม่เคยเห็น
ประเทศไทยก็เคยหวาดกลัวคนคริสต์วา่ จะเผยแผ่คกุ คาม แต่ไม่ได้มาจากความรุนแรง ฉะนัน้
จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ อิสลามกับความรุนแรงเป็นสิง่ ทีโ่ ลกเข้าใจมาพร้อมกัน คุณจะบอกว่าอิสลาม
คือสันติภาพก็เถอะ แต่การรับรู้ของคน อิสลามกับความรุนแรงเป็นของคู่กัน จริงหรือเปล่า
เราไม่รู้ แต่คนเข้าใจอย่างนี้ ปรากฏการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ทเี่ ห็นทางสือ่ ผ่านผูค้ นทีเ่ คย
มาที่ใต้ มันเห็นความรุนแรง แล้วมุสลิมที่ใต้ก็ถูกตีตราไปแล้วว่านิยมความรุนแรง ถึงไม่ใช่
ทัง้ หมด แต่มอี ยู่ เพราะถ้าไม่มกี ต็ อ้ งไม่มคี วามรุนแรง มีมสุ ลิมทีใ่ ช้ความรุนแรง มีคนทีเ่ ชือ่ วิธี
การแบบนี้อยู่จริง”
อย่างไรก็ตาม เอกรินทร์ขยายความว่ายังมีอีกหนึ่งปัจจัยคือความไม่แน่ใจ ความสั่น
คลอนต่อพุทธศาสนาของคนในยุคสมัยใหม่ในสังคมไทย จึงต้องสร้างศัตรูขนึ้ มาเพือ่ ให้ตนเอง
มีความเป็นพุทธแท้
“ความหวาดกลัวอิสลามไม่ได้เกิดจากมุสลิมอย่างเดียว ในทางทฤษฎี เวลาทีเ่ ราต้องการ
สร้างอัตลักษณ์บางอย่าง เราก็ต้องสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้าม ต้องท�ำให้หวาดกลัว จะได้รวม
กลุ่มกันแน่นมากขึ้น ภาวะที่พุทธศาสนาหรือคนที่นับถือพุทธแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจ
ความอ่อนแอของคนที่นับถือศาสนาพุทธเองที่ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งผมคิดว่าชาวพุทธ
ต้องทบทวน อิสลามก็ต้องทบทวน เพื่อเราจะอยู่ร่วมกันได้
PATANI FORUM

39

“สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้โรคหวาดกลัวอิสลามเข้มข้นขึน้ ผนวกกับการเปิดประเทศของพม่าด้วย
ท�ำให้เราเกิดการเชื่อมโยงกับพุทธในพม่า มีความใกล้ชิดสูงมาก ท�ำให้ Islamophobia ใน
ประเทศไทยมีความแตกต่างและไม่ใช่ลักษณะเดียวกับในยุโรป”
จุดนีน้ บั ว่าน่าสนใจ เอกรินทร์พดู ต่อว่า Islamophobia ในยุโรปไม่มมี ติ ขิ องคริสต์ศาสนา
เข้ามาเกี่ยวข้องเลย ตรงกันข้ามชาวคริสต์ที่เคร่ง ๆ กลับสามารถสนทนากับอิสลามได้
เนื่องจากมีรากฐานเดียวกัน ขณะที่อิสลามกับพุทธสนทนากันไม่ได้ เพราะมีรากฐานคนละ
แบบ อิสลามมีพระเจ้า แต่พทุ ธไม่มพี ระเจ้า จึงไม่มสี งิ่ ใดเชือ่ มโยงกัน ซึง่ เขาเห็นว่าการศึกษา
Islamophobia ในไทยจะต้องมองจุดนีใ้ ห้ชดั และไม่มองว่าเป็นสถานการณ์เดียวกับในยุโรป
พัฒนาการของความกลัว

ระดับของอาการหวาดกลัวอิสลามก็มกี ารเปลีย่ นแปลง เอกรินทร์แบ่งเป็น 2 ระดับหรือ
2 ช่วง ช่วงแรกคือตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนปี 2547 จนถึงก่อนเหตุการณ์รัฐอิสลามหรือไอซิส
ในตะวันออกกลาง ที่แม้ว่าจะมีความหวาดกลัวอิสลามอยู่ แต่ก็ยังมีเพดานกั้น ไม่มีการพูด
ถึงความกลัวนี้อย่างเปิดเผย ระมัดระวังตัว ไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือไม่
ช่วงต่อมาคือเมื่อโลกได้รู้จักไอซิสและความรุนแรงต่าง ๆ ที่ขบวนการนี้สร้างขึ้น การ
แสดงออกถึงความหวาดกลัวอิสลามจึงถูกเปิดเผยออกมาชัดเจนขึ้น เอกรินทร์ตั้งข้อสังเกต
ให้เห็นปฏิกิริยาของความหวาดกลัวอิสลามหลังจากโลกและไทยรู้จักไอซิสผ่านการร่าง
รัฐธรรมนูญ เพราะในการร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ถึงจะมี ความพยายามบัญญัติให้พุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำชาติ แต่กไ็ ม่แรง เข้มข้น และเปิดเผยเท่ากับในการร่างรัฐธรรมนูญ
ปี 2560
“มันเริ่มพัฒนาหลังจากเหตุการณ์ไอซิสและเหตุการณ์ระเบิดในยุโรป มันท�ำให้คนรับรู้
จากสือ่ และกลัวไปด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ มีการพูดหรือให้ความเห็นเกีย่ ว
กับอิสลามในที่สาธารณะมากขึ้น มีการเชื่อมโยงว่าท�ำไมมุสลิมถึงใช้ความรุนแรง มีการ
แสดงออกในโลกออนไลน์มากขึ้น จนน�ำไปสู่การจัดตั้งองค์กร ในระดับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เทไป
ทางนี้ด้วยเวลาให้ความเห็น แนวโน้มจากที่ไม่พูดในที่สาธารณะ มาเป็นพูดในที่สาธารณะ
แล้วก็ออกสื่อ จัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการ เกิดปรากฏการณ์ต่อต้านมัสยิด การต่อต้าน
อุตสาหกรรมฮาลาล
“พัฒนาการแบบนี้ มันน่ากลัวส�ำหรับผม เพราะมันจะน�ำไปสู่ความสุดโต่งหรือสวิงไป
อีกทาง อย่างการพยายามบรรจุในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ แล้วก็
เป็นศาสนาลัทธิเดียว ความเชือ่ แบบเดียว ท�ำให้เข้มมากขึน้ ด้วยเหตุผลว่าต้องการรักษาพุทธ
ศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย”
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นอกจากนี้ การทีพ่ ทุ ธศาสนาในไทยเชือ่ มโยงกับพุทธศาสนาในพม่ามากขึน้ โดยเฉพาะ
พระวีระธูผู้ที่ประกาศชัดเจนเรื่องการจัดการคนมุสลิม กระทั่งพระมหาอภิชาติ ปุณณจันโท
บอกว่าพระวีระธูเป็นไอดอล เกิดการเผยแพร่ความคิดทางยูทบู และดูเหมือนได้รบั ความนิยม
ก็ท�ำให้เอกรินทร์รู้สึกเป็นกังวลอยู่บ้าง
“ผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการบางอย่างที่จะเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เช่น ไม่ใช้เฮท
สปีช ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ผมมองเห็นพัฒนาการที่มีการเปิดเผยมากขึ้น ในระดับโลกออนไลน์
ส่วนโลกออฟไลน์ก็มีจ�ำนวนหนึ่ง เช่น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนึ่งไม่ให้นักเรียนคลุมฮิญาบ
คณะพยาบาลบางแห่งไม่ให้ใส่ฮิญาบขึ้นวอร์ด เป็นต้น มีคนในสังคมไทยจ�ำนวนไม่น้อยคิด
ว่าพุทธถูกท�ำลาย ถูกอิสลามเข้ามากลืน หรือแม้กระทั่งการออกข้อมูลผิด ๆ ว่าอิสลามจะ
ปกครองประเทศไทย มันมีคนท�ำขึ้นมา แต่เพราะอะไร เพราะหวาดกลัว จึงต้องสร้างข้อมูล
และจินตนาการว่า ต่อไปประเทศไทยจะถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วเราจะอยู่กันอย่างไร คน
ก็เชื่อเยอะ ไม่ได้ใช้เหตุและผลว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่”
เอกรินทร์กล่าวว่า ควรมีการมอนิเตอร์และตั้งสายด่วนเพื่อให้มีการรายงาน เก็บหลัก
ฐาน และบันทึกสถิติ กรณีทชี่ าวมุสลิมได้รบั ผลกระทบจากอาการหวาดกลัวอิสลามเช่นเดียว
กับที่ท�ำในยุโรป
เชียงใหม่

“สิ่งที่เราเจอจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างในเชียงใหม่ที่มีการ
ต่อต้านอุตสาหกรรมฮาลาล เวลาทีเ่ ราคุยกับชาวพุทธความกลัวของเขาคือกลัวว่าอิสลามหรือ
คนทางภาคใต้จะมาอยูท่ เี่ ชียงใหม่ แล้วจะเกิดความรุนแรงและท�ำให้อตั ลักษณ์เชียงใหม่หาย
ไปกลายเป็นเมืองมุสลิม มันมีความคิดแบบนี้อยู่จริง การต่อต้านอุตสาหกรรมฮาลาล ไม่ใช่
เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเรื่องความกลัว ไม่ต้องการให้อิสลามหรือฮาลาลในความหมายทาง
ศาสนาเข้าไปอยู่ในเชียงใหม่ ทั้งที่เชียงใหม่ก็มีมุสลิมจีนฮ้ออยู่เยอะมาก่อนแล้วร่วมร้อยปี
“คนเชียงใหม่บางคนทีเ่ ราคุยด้วย เขารับไม่ได้ทจี่ ะมีการแสดงอัตลักษณ์หรือสิง่ ก่อสร้าง
ที่เป็นอิสลามในเชียงใหม่ ผมก็ถามนะว่าแล้วอยู่กับมุสลิมจีนมาตั้งนานได้อย่างไร น่าสนใจ
เขาบอกว่าเพราะพวกเขาเข้ามาอยูก่ อ่ นทีจ่ ะสร้างมัสยิด มีปฏิสมั พันธ์กนั ก่อน ผมก็ถามมุสลิม
เชียงใหม่วา่ ท�ำไมถึงสร้างมัสยิดได้ เขาบอกว่าเขาต้องรูจ้ กั กับคนท้องถิน่ ก่อน อูค้ ำ� เมือง สือ่ สาร
กันไปมา แล้วสร้างมัสยิด นี่คือความแนบเนียนของคนสมัยก่อนที่ประคับประคองกันไป อยู่
กันได้ คนเชียงใหม่กโ็ อเค สร้างมัสยิดได้ มีการต่อรอง มีการรูจ้ กั กันระดับหนึง่ ไม่ใช่คนแปลก
หน้า
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“แต่ปัจจุบัน อิสลามที่เข้าไป มันมีความแปลกหน้า มันก็ธรรมดาที่เขาจะรู้สึกกลัวไว้
ก่อน แต่ความกลัวแบบนีก้ อ็ นั ตราย เพราะจะน�ำไปสูค่ วามสุดโต่งคือการไม่ยอมรับคนอืน่ ไม่
ยอมรับความเปลีย่ นแปลงจากข้างนอกทีเ่ ข้ามา และเลือกทีจ่ ะรับ เช่น ฝรัง่ เข้าไปเยอะ ๆ โอเค
แต่อะไรที่เข้าไปกระทบความเชื่อ กระทบความเป็นพุทธ ไม่ยอมรับ แล้วที่รู้สึกว่าถูกคุกคาม
ยังผ่านการเทศนาจากกลุ่มพระด้วย เพราะคนไม่วิพากษ์วิจารณ์พระ แต่บางทีการให้ข้อมูล
ของพระก็ไม่เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เลยท�ำให้คนเชื่อเป็นอย่างนั้น”
ขอนแก่น

“ส่วนทีข่ อนแก่น ชัดเจนว่ามีการต่อต้านการสร้างมัสยิด ทีข่ อนแก่นมีมสั ยิดอยูป่ ระมาณ
6-7 หลังทีข่ นึ้ ทะเบียนแล้ว แต่มมี สั ยิดหนึง่ ทีส่ ร้างแล้ว คนเข้าไปประกอบพิธแี ล้ว แต่ยงั ไม่ได้
จดทะเบียน ถูกต่อต้านจากสมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ
เราก็ไปคุยกับทั้งสองฝ่ายว่าท�ำไมจึงมีการต่อต้าน
“เมื่อไปคุยกับพระที่เป็นแกนน�ำต่อต้าน เขารู้สึกกลัวคล้าย ๆ กัน คืออิสลามจะเข้ามา
ในขอนแก่นมากเกินไป เขารู้สึกไม่สบายใจ สอง-รู้สึกว่าเขาจะต้องรักษาความเป็นพุทธของ
เขาไว้ให้เข้มแข็ง มุสลิมอยู่ที่ไหนก็จะมีระเบิด มีความรุนแรง การที่เราให้มัสยิดมาอยู่ที่
ขอนแก่น ต่อไปขอนแก่นก็จะเต็มไปด้วยมุสลิม มุสลิมจากภาคใต้ก็จะอพยพเข้ามา
“เราตั้งค�ำถามว่า เคยไปคุยกับมุสลิมมั้ย อ๋อ ฉันไม่อยากคุยกับเขาหรอก ที่น่าสนใจคือ
เขาไปฟัง ไปหาข้อมูล ฟังอิหม่ามในยูทูบ นี่เห็นมั้ย ดูที่พูดสิ มันจะปกครองประเทศไทย คุณ
ต้องไปหาข้อมูล เขาก็ตคี วามของเขา เขาเลือกข้อมูล ต้องยอมรับว่ามีมสุ ลิมทีพ่ ดู แบบสุดโต่ง
ความสุดโต่งนั้น เขาก็เอามาเผยแพร่ต่อ เอามายกตัวอย่าง เกิดเป็นการเคลื่อนไหวให้คนต่อ
ต้านมัสยิด เวลาชาวพุทธหาข้อมูลเกี่ยวกับมุสลิมจะชอบไปหาข้อมูลที่สุดโต่งแล้วน�ำมายก
ตัวอย่าง
“ผมไม่ได้เรียกร้องให้คนอดทนหรือเข้าใจกัน บางอย่างมันเข้าใจกันยาก เข้าใจกันไม่ได้
เพราะความรับรู้ การมีชีวิต มันคนละแบบ ใครจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ เป็นอย่างที่เป็น เราก็
เป็นคนเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ เราต้องเคารพกัน
และกันในฐานะมนุษย์ การเคารพท�ำให้ความหวาดกลัวน้อยลงและจะหายไป จะเป็นพุทธ
เป็นมุสลิม ก็เป็นไป”
“กรณีขอนแก่นชัดเจนมาก มีการยกตัวอย่างในพม่าว่าทางนั้นยังไม่เอามุสลิมเลย
ประเทศพม่าก�ำลังไปได้ดี แต่โรฮิงญาก่อความวุ่นวาย ขนาดอองซานซูจียังไม่รับเลย เห็นมั้ย
เขาบอกว่าพุทธศาสนาในพม่าเข้มแข็ง จัดการได้ มีความเป็นพุทธทีเ่ ราควรจะเอาแบบอย่าง
เลยมีการผลักดันให้เป็นพุทธศาสนาประจ�ำชาติ แล้วยังมีการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับพุทธศาสนา
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มากขึ้น นอกจากในวัดยังมีการรวมตัวไปดู ไปเยี่ยมวัดในพม่า
“พระมีความเห็นว่ารัฐไม่เข้มแข็งพอ รัฐอ่อนแอ เห็นมั้ย รัฐไม่เอาพุทธศาสนา ขออะไร
ก็ไม่ได้ รัฐเอาใจอิสลาม ไปให้อิสลามสร้างมัสยิดท�ำไม มัสยิดใหญ่ ๆ เกิดเพราะรัฐสนับสนุน
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิด มันเป็นการบริจาคจากที่อื่น เขายังบอกว่า เห็นมั้ย ตอนนี้ที่ไหน ๆ มุสลิมก็
เรียกร้องให้มีที่ละหมาด สนามบินต้องมีที่ละหมาดท�ำไม สถานที่ราชการมีที่ละหมาดท�ำไม
เห็นมั้ย มันรุกทุกอย่าง เอาทุกอย่าง เรียกร้องขอทุกอย่าง ได้ทุกอย่าง เราไปยอมมันได้ยังไง
รัฐไทยไม่เคร่งศาสนามากพอ รัฐแบบนีอ้ อ่ นแอมาก เราต้องท�ำยังไงก็ได้ให้รฐั มีความเข้มแข็ง
และเอาศาสนาพุทธแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ศีลธรรม คุณธรรมที่มันย�่ำแย่เพราะเราไม่เคร่ง
ศาสนา เราปล่อยปละละเลยมาตัง้ นานแล้ว บอกว่าทีป่ ระยุทธ์ปฏิวตั มิ า ควรใช้จงั หวะนีเ้ ชิดชู
พุทธศาสนา
“ผมไปดูที่มัสยิด พบว่ามัสยิดที่นั่นไม่ได้มีความเกาะเกี่ยวกับชุมชนมาก่อน อยู่ดีๆ คุณ
ไปซื้อที่สร้างมัสยิดเลย โดยที่ไม่สร้างความเข้าใจ ไม่เข้าไปอยู่ก่อนสักสี่ห้าปี แล้วค่อยๆ
ปฏิสมั พันธ์ ค่อยๆ สร้างการยอมรับในชุมชน ซึง่ แตกต่างจากมัสยิดใหญ่อกี แห่งหนึง่ ในชุมชน
อยู่ข้างวัดเลย อิหม่ามที่มัสยิดแห่งนี้ก็บอกว่า เจ้าอาวาสดีมากเลยนะ เขายังมาถามเลยว่า
ท�ำไมวันนี้ไม่ได้ยินเสียงอาซาน อิหม่ามก็บอกว่าล�ำโพงมันเสีย ความหมายก็คือเขามีการ
ปฏิสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะสร้างมัสยิด มีการสร้างความเข้าใจกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิด
การต่อต้าน
“ความหวาดกลัวจากกรณีที่เราพบที่ขอนแก่นเกิดจากการได้รับสื่อจากโซเชียล มีเดีย
ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจที่จะศึกษาต่อไป กับสองคืออิทธิพลของสื่อออนไลน์ท�ำให้เกิด
กระแสการเลือกรับข้อมูลในสิ่งที่ตนเองเชื่อและขาดการปฏิสัมพันธ์กัน การรู้จักกัน เช่นเมื่อ
ก่อนเราอยากรู้จักชุมชนมุสลิม เราก็ไปเลย แต่ตอนนี้ดูแต่ออนไลน์ แล้วพวกที่ได้รับความ
นิยมในออนไลน์ก็เป็นพวกสุดโต่ง คนที่พูดจาให้คนเข้าใจกัน คนดูน้อย ไม่ค่อยดัง โซเชียล
มีเดียเป็นข้อน่ากังวลอย่างหนึ่งส�ำหรับผม”
ประคับประคองความสัมพันธ์

เราถามว่า แล้วจากการลงพืน้ ที่ ชาวมุสลิมในแต่ละแห่งต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่พงึ ประ
สงค์ใดๆ บ้างหรือไม่ เอกรินทร์เล่าว่า ยังไม่มชี าวมุสลิมคนใดเจอการด่าทอหรือเฮทสปีช อย่าง
น้อยก็ในขอบเขตงานศึกษาของเขา อีกทั้งยังไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมแต่อย่าง
ใด
“ถามว่าเขารู้สึกยังไง เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนกลุ่มน้อย เป็นคนมาใหม่ อย่างที่
ขอนแก่น กลุ่มแขกปาทานก็รู้ว่าเป็นคนมาใหม่ ผมสัมภาษณ์ยายคนหนึ่งอายุ 70 กว่าแล้ว
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มาจากปากีฯ รุ่นแรก ๆ เลย ขายผ้าที่ตัวเมืองขอนแก่น แกบอก โอ๊ย คนที่นี่มีใครไม่รู้จัก คน
เฒ่าคนแก่เขารู้จักฉันหมด เราก็เชื่อของเรา แต่อย่ามายุ่งกับเรา เราก็ไม่ยุ่งกับเขา ค้าขายกัน
ไป เขาอยู่มาจนอายุ 70 กว่าแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้ คนที่อยู่ในฐานะคนกลุ่มน้อย การจัด
ระเบียบ จัดการตัวเอง เพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นทักษะแบบหนึ่ง แต่มุสลิมที่อยู่โดยไม่เจอ
ความหลากหลายจะขาดทักษะมาก ๆ ในการอยู่ร่วมกับคนอื่น คนมุสลิมที่ขอนแก่น ที่
เชียงใหม่ก็มีการปรับตัว อยู่ร่วมกันได้ เป็นเรื่องปกติ”
สิ่งนี้ท�ำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ การรู้จักกันในระนาบปัจเจกบุคคล มันช่วยประคับ
ประคองไม่ให้เกิดการแสดงความรุนแรงหรือการเหยียดแบบสุดโต่ง
“ผมคิดว่าน่าสนใจ เขาปรับตัวยังไงเวลาเจอเรื่องแบบนี้ เขาบอกว่า เราอาจต้องไป
เยี่ยมเยียน ไปอธิบาย เราจะพบเจอคนช่วงอายุ 50 กว่า ๆ ที่เขารู้จักกันมาก่อน เขาอธิบาย
ลูกหลานเขา ส�ำหรับผม ระดับปัจเจกไม่ได้เกิดปัญหา แต่ที่เกิดปัญหาจริง ๆ คือกลุ่มที่มีการ
จัดตั้งองค์กรเพื่อการนี้โดยเฉพาะ”
ส�ำหรับเอกรินทร์ เขาเห็นว่าสังคมไทยก�ำลังอยู่ในภาวะสุดโต่งของคนจ�ำนวนน้อยจาก
‘ทั้งสองฝ่าย’ ซึ่งจะท�ำให้คนจ�ำนวนมากที่ไม่ได้สุดโต่งอยู่ล�ำบาก ค�ำเทศนาทั้งของพุทธและ
อิสลามอาจท�ำให้หลายคนน�ำข้อมูลจากฝ่ายสุดโต่งมาสวมตัวเองและโจมตีอีกฝั่งหนึ่งแบบ
เหมารวม ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องอันตรายในอนาคต
“ข้อเสนอของผมคือรัฐต้องวางตัวเป็นกลาง อย่าไปยุง่ อย่าเลือกข้าง รัฐควรยุง่ กับศาสนา
ให้น้อยที่สุด ผมเชื่อว่ารัฐแบบฆราวาสท�ำให้คนอยู่กันได้ ผมไม่เชื่อเรื่องรัฐอิสลาม”
พระมหาอภิชาติ

เหตุนี้ เอกรินทร์จงึ ไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับพระมหาอภิชาติ แม้วา่ เขาจะไม่เห็นด้วย
กับสิง่ ทีพ่ ระมหาอภิชาติกต็ าม เขาเห็นว่าหากรัฐเห็นว่าพฤติกรรมของพระมหาอภิชาติมคี วาม
ผิดก็ควรใช้กระบวนการตามปกติ มีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ สอบสวนและให้พระมหาอภิชาติ
ได้ชี้แจง ไม่ใช่การบังคับจับสึกเช่นที่เกิดขึ้น
“มันเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะก่อเกิดปัญหาในอนาคต แล้วคุณจะรับมือกับแฟนคลับ
ท่านพระอภิชาติอย่างไร มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย”
กลัวและเกลียด

ดูเหมือนว่าความหวาดกลัวอิสลาม บางได้แผ่ขยายเป็นความเกลียดชังเสียแล้ว...
“เวลาเรากลัวของบางอย่าง อย่างกลัวผี เรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้จัก ไม่มีความรู้ กลัวไว้ก่อน
กับสิ่งที่เราไม่รู้ ความรู้จะท�ำให้เรารู้จักและอยู่กันได้ แต่ความไม่รู้เป็นสิ่งที่น่ากลัว ศาสนาก็
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บอก โรคกลัวอิสลาม ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็ต้องปกป้องตัวเอง ไม่อยากให้มี
ไม่อยากเห็น เพราะกลัวและไม่รู้จักมัน
“พอมาอีกระดับหนึ่ง ความเกลียดไม่ใช่ไม่รู้จัก รู้แล้ว แต่รู้อย่างถูกต้องหรือไม่เป็นอีก
เรื่อง เราไม่เกลียดสิ่งที่เราไม่รู้จักหรอก ดังนั้น ความเกลียดอิสลามผมคิดว่าเกิดจากการที่รู้
ว่ามุสลิมเป็นอย่างไร มีวัฒนธรรมต่างไปยังไง ไม่เข้ากับสิ่งที่ตัวเองเป็น คือรู้บ้างคร่าว ๆ แล้ว
และรู้สึกเกลียด กับสอง สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาเราเกลียดบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลว่า ถ้า
มันอยู่กับเรา มันท�ำให้เรารู้สึกไม่มั่นคง”
จุดอันตรายของความเกลียดอยู่ที่ว่า ถ้ามีการปลุกปั่นอารมณ์นี้ มันอาจปะทุไปสู่ความ
รุนแรง
“ความเกลียดทีอ่ ยูใ่ นฐานะปัจเจกบุคคลมันไม่มอี ำ� นาจ แต่เมือ่ ถูกปลุกปัน่ จัดการ รวม
กลุ่ม เพื่อปฏิบัติการ มันจะควบคุมยากและน�ำไปสู่เหตุการณ์รุนแรง”
เราถามต่อว่า ในสังคมไทยมีโอกาสที่สถานการณ์จะลุกลามเป็นความรุนแรงหรือไม่
“ประเทศไทยในระยะใกล้ ถ้าเทียบกับกรณีอื่น ๆ ในต่างประเทศที่เกิดการปะทะกัน
อย่างรุนแรง ผมยังไม่เห็น ผมว่าสังคมไทยมีทุนทางสังคมที่ค�้ำจุนกันอยู่ แต่มันก็ถูกใช้จน
ค่อยๆ หมดไป แต่ไม่ใช่วา่ ไม่มโี อกาสเกิดขึน้ เลย ถ้ามันมีเงือ่ นไขสองสามประการ หนึง่ -มีการ
จัดตั้งของกลุ่มสุดโต่งทั้งสองฝ่าย สอง-มีการสนับสนุนจากรัฐแบบใดแบบหนึ่งหรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ ผมหมายถึงคนทีม่ อี ำ� นาจลงมาเล่นเรือ่ งนี้ เข้าร่วม หรือผูน้ ำ� แต่ละศาสนาทีม่ บี ทบาท
มีต�ำแหน่งแห่งที่ มาพูด โน้มน้าว ให้เกิดเหตุ สาม-เหตุการณ์จากต่างประเทศอย่างในพม่า
หรือความรุนแรงในตะวันออกกลางอาจจะน�ำไปสูก่ ารลุกลาม ในโลกปัจจุบนั มีโอกาสเป็นไป
ได้เพราะอิทธิพลจากโซเชียล มีเดีย สรุปก็คือระยะสั้นยังไม่มองไม่เห็น แต่มีข้อควรระวัง”
เราจะเลิกกลัวกันได้อย่างไร

“พูดตามประสาผมนะ ผมไม่ได้เรียกร้องให้คนอดทนหรือเข้าใจกัน บางอย่างมันเข้าใจ
กันยาก เข้าใจกันไม่ได้ เพราะความรับรู้ การมีชวี ติ มันคนละแบบ ใครจะเป็นอะไรก็ชา่ งเถอะ
เป็นอย่างทีเ่ ป็น เราก็เป็นคนเหมือนกัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องตระหนักคือเราทุกคนทีเ่ ป็นมนุษย์
เราต้องเคารพกันและกันในฐานะมนุษย์ การเคารพท�ำให้ความหวาดกลัวน้อยลงและจะหาย
ไป จะเป็นพุทธ เป็นมุสลิม ก็เป็นไป
“เคารพว่าชาวมุสลิมมีอยู่จริง มีมานานแล้ว ไม่เห็นต้องกลัวอะไร มุสลิมอยู่กับสังคม
ไทยมานานแล้ว แต่เพราะเรากลัวตัวเราเองทีจ่ ะสูญเสียอัตลักษณ์หรือเปล่า เราจึงสร้างความ
หวาดกลัวหรือกลัวคนอื่น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง”
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