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บทบรรณาธิการ
โดยปกติแล้ว การเขียนบทบรรณาธิการ ก็คือ แนะน�ำให้เห็นถึง
“เนื้อหา” หนังสือ/จุลสารในเล่ม หากแต่ทว่าในเล่มนี้ ผู้เขียนจะไม่ท�ำตาม
ธรรมเนียมปฎิบัติข้างต้น แต่จะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ เพื่อสื่อสาร ความคิดเห็น
ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน...
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารเมื อ งไทยที่
ก�ำลังเกิดความขัดแย้งรอบใหม่อีกครั้ง โดย
พิจารณาถึงการชุมนุมทางการเมือง ณ เมือง
หลวงศูนย์กลางอ�ำนาจรัฐของประเทศไทย
ท�ำให้จุดสนใจของคนในสังคมมุ่งไปพิจารณา
การเมื อ งภาพใหญ่ ท� ำ ให้ เ หตุ ก ารณ์ ค วาม
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เงียบหายไปใน
กระแสข่าวและความสนใจของคนในสังคม
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการพูด
คุ ย เจรจาสั น ติ ภ าพระหว่ า งตั ว แทนรั ฐ บาล
ไทยและกลุ่มขบวนการ BRN ก็ยังคงด�ำเนิน
ต่อไป และทางปาตานี ฟอรั่ม ก็ได้เฝ้าติดตาม
การเมืองส่วนกลางและในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เพือ่ ทีจ่ ะประเมินและด�ำเนินกิจกรรหนุนเสริม
เพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน
ด้วยความผิดพลาดทางการเมืองของ
ฝ่ายรัฐบาลทีเ่ ร่งรัด ผลักดัน พรบ.นิรโทษกรรม
ท�ำให้เกิดกระแสการต่อต้านจากคนในสังคม
อย่างกว้างขวาง แน่นอน พรบ.นิรโทษกรรม
ฉบับนี้ ย่อมส่งผลต่อการพูดคุยสันติภาพใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอน จึงเลี่ยง
ไม่ได้ที่ทาง ปาตานี ฟอรั่ม ได้ให้ความสนใจ
ต่อสถานการณ์การเมืองที่เปราะบางเช่นนี้

ในทางทฤษฎีการแปลงเปลีย่ นความ
ขัดแย้ง กล่าวถึง หัวใจของการปรองดองอยู่ที่
บรรดาเหยื่อของความรุนแรง เป็นหลัก แนว
ปฏิบัติอันดับต้นๆ คือการรับฟังเหยื่อ แม้ว่า
รัฐบาลได้เยียวยาทางการเงินไปบ้างแล้ว แต่
เงินเยียวยายังไม่ใช่ทั้งหมดของความยุติธรรม
และการปรองดอง แต่การออกมาแสดงความ
รับผิดชอบจากผู้กระท�ำยังมีความส�ำคัญอย่าง
มากด้วย ส�ำหรับในประเทศไทยพบว่า เรายัง
ไม่มีการค้นหาความจริงที่เพียงพอ เช่น กรณี
ตากใบก็ยังไม่พบว่าใครควรจะเป็นผู้รับผิด
ชอบ เป็นต้น แม้วา่ จะมีบางกรณีทศี่ าลจะชีม้ ลู
ความผิดบ้างแล้ว เช่นในกรณีกรือเซะ ทัง้ นี้ การ
นิรโทษกรรมที่จะมีความหมาย และเป็นเส้น
ทางไปสู่ความปรองดอง ต้องเปิดช่องทางให้
เหยื่อออกมาแสดงความคิดเห็น และเปิดช่อง
ทางให้ผู้กระท�ำผิดออกมารับผิดชอบได้บ้าง
สิ่งที่ดีในปรากฏการณ์นี้คือ การที่
คนในสามจังหวัดหันมาติดตามสถานการณ์
การเมืองระดับชาติอีกครั้ง และถือได้ว่าน่าจะ
เป็นพื้นที่ๆ มีความสนใจเรื่องความยุติธรรม
และความปรองดองมากที่สุดพื้นที่หนึ่ง ดังนั้น
สิ่งที่ควรจะต้องท�ำคือ ยิ่งติดตามสถานการณ์

และช่วยกันเปล่งเสียงให้ผู้คนกลุ่มอื่นๆ ในประเทศทราบว่า “การต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงมีต้นทุนสูง
มากเพียงไร” เพื่อเตือนสติให้กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่นั้น ด�ำรงอยู่ในทางสันติวิธี เพื่อเป็นการ
เคารพผู้ที่เสียชีวิตตลอด 9 ปีที่ผ่านมาใน 3 จชต. ให้ชีวิตของผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บมีคุณค่าต่อสังคม
การเมืองไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เรายังต้องหันกลับมาทบทวนกระบวนการสันติภาพที่ก�ำลัง
ด�ำเนินอยูใ่ นบ้านเราในปัจจุบนั ด้วยการฟังเสียงของเหยือ่ และเอือ้ พืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูก้ ระท�ำผิดให้สามารถ
แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดได้บ้าง รวมทั้งการคิดถึงการเยียวยา การปรองดองที่มีความ
หมายมากกว่าการจ่ายเงินชดเชย ซึ่งก�ำลังสร้างปัญหาในชุมชนมากกว่าการเยียวยาปัญหาด้วย
การค้ น คว้ าแสวงหาความจริงคือ
ภารกิจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสังคม ถ้าเราสังเกตให้
ดีจะเห็นว่า หลายมหาวิทยาลัยมีปรัชญาความ
คิดที่วางบนพื้นฐานของสัจจะความจริง จนถึง
กับมีจารึกไว้อย่างชัดเจน เช่น มหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด จารึกไว้บนตราของมหาวิทยาลัย
VERITAS (สัจจะ) มหาวิทยาลัยอินเดียนา
เขียนว่า LUX ET VERITAS (แสงสว่างและ
ความจริง) บางแห่งไม่ได้เขียนค�ำว่าสัจจะหรือ
ความจริง แต่ก็เขียน attributes ของสัจจะไว้
เช่นทีม่ หาวิทยาลัย ฉะนัน้ โรงงานสร้างปัญญา
ชน ก็ต้องหนุนเสริมให้สังคมและนักศึกษา “มี
อิสรภาพที่จะ question สิ่งที่เคยได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นความจริง และในเวลาเดียวกัน
มีภารกิจที่จะค้นหาสิ่งที่ยังเป็น unknow”
ฉะนั้น เสรีภาพทางวิชาการนี้เป็นวัฒนธรรม
ของปัญญาชน เป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมา
นานหลายพันปี ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้มอบ
หมายไว้ให้เป็นมรดก เป็นปรีชาญาณ (wisdom) และได้สอนกันมาตั้งแต่สมัยอริสโตเติล
แล้ว เราถือว่าการยืนหยัดในเรื่องเสรีภาพทาง
วิ ช าการเป็ น ความกล้ า หาญของปั ญ ญาชน
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เป็นเจตนารมณ์ที่สืบทอดและมีพื้นฐานมากจาก
Natural Rights สิทธิโดยชอบธรรมตามธรรมชาติ
ของมนุษย์
ส�ำหรับเหตุการณ์การ คัดค้าน พรบ.
นิ ร โทษกรรมสุ ด ซอย ครั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้
มี บ ทบาทเป็ น แนวหน้ า ในการออกมาต่ อ ต้ า น
การกระท�ำของฝ่ายการเมืองที่ไม่ได้ให้เกียรติแก่
เจ้าของอ�ำนาจก็คือประชาชน การลุกขึ้นมาเป็น
ปากเป็นเสียงให้แก่สังคมครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่
จ�ำเป็นและมีความกล้าหาญยิ่ง แต่ทว่าประเด็น
ของการคัดค้านยังวนกับวาทกรรมทางการเมือง ที่
มหาวิทยาลัย “ติดกับดัก” และใช้ตรรกะเดียวกัน
ของฝ่ายการเมืองที่เรียกว่า “ฝ่ายค้าน” เช่น ต่อ
ต้านคนโกงต่อต้านคอรัปชั่น ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ถึงขั้นผู้คนยอมไม่ได้ จึงต้องออกมาต่อต้านใน
ขณะนี้ หากแต่ทว่าอีกด้านหนึ่งของกฎหมายฉบับ
นี้ที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงก็คือ กลุ่มประชาชนที่ตกอยู่
ในคดีนักโทษการเมืองทั้งส่วนกลางและในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พวกเขาเหล่านี้ดูเหมือนว่าถูกลืม
ไปจากการต่อต้านครัง้ นีข้ องมหาวิทยาลัย ประเด็น
คนเล็กคนน้อยที่ต้องตกอยู่ในคุก ไม่ว่าจะเป็นก
ลุ่มคนเสื้อแดง กลุ่มเสื้อเหลือง นักโทษคดีความ

มั่นคงฯ ที่ต้องการกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างเร่งด่วน มากกว่านักการเมืองที่เล่นเกมส์การเมืองจน
ท�ำลายความชอบธรรมของตนเองไปและถูกตั้งค�ำถามมากขึ้น
การตื่นตัวทางการเมืองของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยส�ำหรับสังคมการเมืองที่
อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องการการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากทุกภาคส่วนของสังคม
ต้องถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ท�ำหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตย หากแต่ทว่าสิ่งที่ต้อง
ระมัดระวังมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็น “กองเชียร์” ของพรรคการเมือง แต่ตอ้ งท�ำหน้าทีค่ อื ให้เสรีภาพ
ทางความคิดแก่ทกุ หมูเ่ หล่า ทุกเชือ้ ชาติ ศาสนา และความเห็นทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน ควรมีพนื้ ที่
มากเพียงพอให้แก่คนที่เห็นต่างทางการเมือง ตราบเท่าที่เราใช้สติปัญญามาเป็นเครื่องมือในการถก
เถียง โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ด้วยมิตรภาพ : เอกรินทร์ ต่วนศิริ
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“ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนที่ 1)
ไขกุญแจ

สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย หรือมักเรียกว่า “ไฟใต้” เป็น
เหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในสีจ่ งั หวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สีอ่ ำ� เภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอเทพา และอ�ำเภอสะบ้าย้อย
ซึง่ เกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในพืน้ ทีซ่ งึ่ เรือ้ รังยาวนาน มีเหตุการณ์ลอบท�ำร้าย วางเพลิง
วางระเบิด และจลาจลเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ถึงแม้วา่ จะมีความเคลือ่ นไหวในลักษณะต้องการ
แบ่งแยกดินแดนบริเวณชายแดนใต้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่ม
บานปลายขึ้นหลัง พ.ศ.2547
ปริศนาด่านตรวจ ณ ชายแดนใต้ “ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนที่ 1) 5

ท้าวความ ปัญหาภาคใต้ ถึงมาตรการด่าน
ตรวจ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลจึงได้ออก
นโยบายเพื่อเป็นวิธีการบรรเทาความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้น นั่นคือ นโยบาย “ใต้ร่มเย็น” เป็น
มาตรการที่รัฐบาลและกองทัพภาคที่ 4 น�ำ
มาใช้สำ� หรับแก้ปญ
ั หาความไม่สงบและปราบ
ปรามกลุม่ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กบั อ�ำนาจรัฐและเป็น
ภัยคุกคามต่อความมัน่ คงของประเทศในนาม
ผู้ก่อการร้ายกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ก่อการ
ร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการโจรก่อการร้าย
โจรคอมมิวนิสต์มาลายา และกลุ่มโจรต่างๆ
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ช่วง พ.ศ. 2524 - 2527
อย่างไรก็ดีในที่นี้จะกล่าวถึงหนึ่ง
ในมาตรการบรรเทาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โ ดยรั ฐ บาลได้ ส ่ ง ก� ำ ลั ง
ทหารลงมาเพื่อปกป้องประชาชนจากความ
หวาดระแวงที่เกิดขึ้น และเพื่อเยียวยา เป็น
ก�ำลังใจให้ประชาชนด�ำรงชีวิตได้ตามปกติ
สุข นั่นคือ การตั้งด่านตรวจต่างๆ ตั้งค่าย
ทหารบริเวณหมู่บ้านเพื่อประชาชนจะได้รู้สึก
ปลอดภัย ซึ่งบางค่าย บางด่านก็ได้รับความ
ยินยอมและความร่วมมือจะชาวบ้านที่อาศัย
อยู่บริเวณนั้นๆ และบางค่าย บางด่านก็ไม่ได้
รับความยินยอมจากชาวบ้านใดๆ เลย
กรณีที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้การท�ำงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความสะดวก สบาย และการ
อาศัยอยูร่ ว่ มกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
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ก็เป็นไปด้วยความเป็นมิตรทีด่ ี มีการช่วยเหลือซึง่
กันและกัน แบ่งปัน เกื้อกูลกัน แต่บริเวณที่ไม่ได้
รับความยินยอมจากชาวบ้าน ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่
สามารถตัง้ ค่าย หรือด่านตรวจได้ เพียงแต่จะไม่ได้
รับความช่วยเหลือใดๆจากชาวบ้าน แม้แต่ความ
เป็นมิตรที่ดีก็ไม่มีให้เห็น ซึ่งการตั้งด่านตรวจที่
จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นส่งผล
ให้ชาวบ้านเกิดความหวาดระแวงมากขึ้นในบาง
พื้นที่ เช่น บริเวณ ชานเมือง หมู่ 10 ต�ำบลบานา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ชาวบ้านไม่ได้ยนิ ยอม
ต่อการตัง้ ด่านตรวจ เพียงแต่สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
เมื่อหลายปีที่มีการวางเพลิงรถพ่วงสิบล้อ และ
วางเพลิงยางรถยนต์ในบริเวณนั้น แต่แล้วหลัง
จากเหตุการณ์ผ่านไปเพียงสองวันเท่านั้นก็มีการ
จัดวางด่านตรวจ มีการตรวจค้นรถจักรยานยนต์
รถยนต์ ผูค้ นทีส่ ญ
ั จรไปมาทุกคนอย่างเคร่งครัดมา
ตลอดจนเกือบจะท�ำให้ชาวบ้านไว้ใจและให้โอกาส
แก่เจ้าหน้าที่
ปัญหาด่านตรวจเริ่มฉายภาพ
ถึงกระนัน้ เพียงเวลาไม่นาน การท�ำงาน
อย่างเคร่งครัดนัน้ ก็เริม่ จางหายไปทีละนิด จนหาย
ไปในที่สุด เมื่อเหตุการณ์เริ่มลดลง จนในปัจจุบัน
นี้เหตุการณ์ก็ยังคงความรุนแรง และดูเหมือนจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีวี่แววจะ
ลดลงนั้น การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังเหมือน
เดิม คือการไม่มีการตรวจอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ
มีการตรวจอีกทีก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว มี
ผู้คนบาดเจ็บ มีการสูญเสียไปแล้ว และการตรวจ
ก็ผ่านๆ ตรวจแบบพ้นๆ ไป แถมยังเลือกตรวจ
เฉพาะคนด้วย แต่ถา้ ไม่มเี หตุการณ์ใดๆ เกิดขึน้ ก็

จะไม่มกี ารตรวจ ด่านตรวจก็ไม่มเี จ้าหน้าที่ เหลือเพียงด่านทีส่ ร้างความยุง่ ยากให้กบั ผูค้ นทีส่ ญ
ั จรไป
มา หรือถ้ามีเจ้าหน้าที่ บางคนก็ยืนคุยโทรศัพท์ บางคนก็ยืนคุยกัน ทั้งที่อยู่ในชุดเครื่องแบบ แบก
ปืนเต็มยศ แต่ไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่ยืนตากแดดให้ตัวด�ำ หมดแรงไปวันๆ เท่านั้นเอง
การตั้งด่านตรวจนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย ก็ยังสร้างความล�ำบากต่อการ
สัญจรบนท้องถนนอีกด้วย เพราะเมื่อไม่นานมีผู้ใหญ่วัยกลางคนก�ำลังขับรถจักรยานยนต์จะไปส่ง
ลูกชายที่โรงเรียน แต่โดนรถยนต์ชนท้ายที่ด่านตรวจซึ่งขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสักคน
ท�ำให้คู่กรณีหนีไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือเพียงผู้ใหญ่คนนั้นนอนจมกองเลือดโดยไม่รู้สึกตัวใดๆ
กับลูกชายที่บาดเจ็บ ร้องไห้เสียขวัญอยู่ ทั้งที่เหตุการณ์เกิดที่ด่านตรวจ หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่
มากมาย แต่ไม่สามารถจับผู้กระท�ำผิดได้และยังปล่อยให้ลอยนวลอย่างไร้วี่แวว
อีกเหตุการณ์กค็ อื เรือ่ งของวัยรุน่ ชายคนหนึง่ ขับรถจักรยานยนต์กลางสายฝนโปรยปราย
ถนนลื่น ส่งผลให้วัยรุ่นชายคนนี้เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเย็บที่น่องถึง 16 เข็ม เนื่องจากโดนเหล็กที่มี
ลักษณะเป็นรูปตัวคูณทีต่ งั้ อยูห่ น้าด่านนัน่ เอง ซึง่ ความเป็นจริงหากไม่มดี า่ นตรงนัน้ วัยรุน่ ชายคนนี้
คงมีเพียงแผลถลอก เล็กน้อยเท่านั้น การล้มของเขาส่งผลให้เขาไถลไปถึงด่านจึงส่งผลให้เขาได้
รับบาดเจ็บมากขึ้น
อีกเหตุการณ์หนึง่ เป็นเรือ่ งของหญิงสาววัยท�ำงานทีโ่ ดนฉุดกระเป๋าขณะขับรถไปท�ำงาน
ซึง่ บริเวณทีเ่ กิดเหตุการณ์นเี้ ป็นบริเวณใกล้ดา่ นตรวจ มีเจ้าหน้าที่ แต่ไม่สามารถจับผูร้ า้ ยได้รวมถึง
ของกลางก็ไม่ได้กลับมา ส่งผลให้หญิงสาวคนนั้นบาดเจ็บฟรีๆ เท่านั้นเอง
เหตุการณ์ที่กล่าวมา บ่งบอกถึงการตั้งด่านตรวจ แต่ไม่มีการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ หรือ
ไม่มีการประจ�ำของเจ้าหน้าที่ การตั้งด่านก็ไร้ประโยชน์ รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณนั้นด้วย และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่เพียงดูแลเรื่องความปลอดภัย
จากเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือเรื่องที่สร้างความ
เสียหาย ความเดือดร้อนต่อประชาชนไม่วา่ จะด้านใดก็ตาม รวมถึงต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด
และต่อเนื่องสม�่ำเสมออีกด้วย
ภายในกล่อง ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จุดตรวจบ้านโต๊ะอีหม่ามประจ�ำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 3 ต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
จุดตรวจจุดนีจ้ ดั ตัง้ มาประมาณ 1 ปีแล้ว เนือ่ งจากมีการลอบยิงโต๊ะอีหม่ามประจ�ำมัสยิด
กลางจังหวัดปัตตานี จึงมีค�ำสั่งให้ตั้งจุดตรวจหน้าบ้านโต๊ะอีหม่ามเพื่อเป็นการคุ้มครองโต๊ะอีหม่า
มและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย เพื่อการด�ำเนินชีวิตของ
ปริศนาด่านตรวจ ณ ชายแดนใต้ “ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนที่ 1) 7

ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นชุ ม ชนนี้ เ กิ ด ความ
สบายใจ รู้สึกถึงความปลอดภัย โดยไม่ต้อง
หวาดระแวงถึ ง ภยั น ตรายใดๆที่ จ ะเข้ า มา
ถือว่าการตั้งจุดตรวจบริเวณนี้ได้สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็นอย่างดี
จุดตรวจจุดนี้จะเรียกกันว่า “ด่าน
ลอย” นั้นก็หมายถึง จุดตรวจเล็กๆที่ไม่ได้
ตั้งด่านตรวจประจ�ำ แต่จะตั้งด่านตรวจก็ต่อ
เมื่อมีการแจ้งว่าได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะ
บริเวณใดหรือจังหวัดใด(สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) ก็ตาม จะมีการสกัดตรวจเฉพาะคน
แปลกหน้าเพราะบริเวณนี้เป็นเขตชุมชนจึง
สามารถจดจ�ำประชาชนได้เกือบทั้งหมด เพื่อ
เป็นการสกัดกัน้ ผูต้ อ้ งสงสัยหากมีการหลบหนี
หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “ด่านสกัด” นัน่ เอง
ถึ ง แม้ ว ่ า บริ เ วณนี้ จ ะไม่ มี ก ารตั้ ง
ด่านตรวจประจ�ำแต่การท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ก็เป็นไปตามระบบของการตั้งด่าน นั่นคือ
การเฝ้าระวัง การเดินลาดตะเวน และยังมี
การแบ่งช่วงเวลาการท�ำงานเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงค�่ำไปจนถึงกลาง
ดึก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้นั่นเอง เจ้าหน้าที่ที่
ประจ�ำการบริเวณนี้จะเป็นกลุ่ม อส.ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นคนในพืน้ ที่ จึงสร้างความไว้วางใจ
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แก่ประชาชน ได้เป็นอย่างดี
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำการ
อยู่ 15 นาย จะมีการท�ำงาน
คนละ 4 วัน และพักคนละ
2 วันเป็นการแบ่งเวลาการ

ท�ำงานที่เท่าๆ กัน
เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ นีจ้ ะเข้ามาด้วยการสมัคร
และคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และได้มีการ
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นอย่างดีใน
ระยะเวลา 45 วัน ที่ค่ายทหารตามแต่ภาครัฐ
จะจัดตั้ง และยังมีการเรียกฝึกอบรมทักษะการ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาในการท�ำงาน ทุก
คนจะพักอาศัยอยู่ร่วมกันที่ด่าน อาหารการกิน
ทางส่วนกลางจะน�ำมาให้เดือนละครั้ง ส่วนใหญ่
จะเป็นจ�ำพวกอาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เพื่อใช้
รับประทานกันทั้งเดือน
เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ ่ ม นี้ มี ค วามเกรงกลั ว กั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหมือนประชาชน
ทั่วไปจะเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน และ
เดินทางตามล�ำพัง เพราะจะเป็นการเสี่ยงมากใน
การโดนลอบท�ำร้าย เพียงแต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถเท่านั้น
เอง
จุดตรวจชานเมือง (บ้านกูแบอีเตะ) หมู่ท่ี 10
ต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
จุดตรวจจุดนีม้ กี ารจัดตัง้ เพราะเป็นเส้น
ทางเข้าเมืองปัตตานี เพื่อตรวจความปลอดภัย
ก่อนเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวังให้เกิดเหตุการณ์น้อย
ที่สุด และเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ
ของประชาชนทีเ่ ข้ามาท�ำธุระในตัวเมืองรวมไปถึง

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองอีกด้วย
จุดตรวจจุดนีจ้ ะเป็นจุดตรวจประจ�ำ มีการตัง้ ด่านเป็นประจ�ำทุกวัน โดยเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ระจ�ำ
การอยู่ที่นี่คือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มต�ำรวจลาดตะเวนหรือต�ำรวจที่ออก
นอกพืน้ ทีน่ นั่ เอง ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัด จึงไม่คอ่ ยได้รบั ความไว้วางใจจากประชาชนเท่าใด
และการตั้งด่านตรวจทุกครั้งจะมีประชาชนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือบ้าง แต่ไม่มาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป
เจ้าหน้าทีกลุ่มนี้ได้รับการอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาค
ทฤษฎีหรือแม้แต่ภาคปฏิบตั ิ มีความช�ำนาญในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากพอสมควร ในการท�ำงานแต่ละ
ครัง้ จะมีการประชุมวางแผนงาน แบ่งหน้าที่ แบ่งจุดต�ำแหน่งก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครัง้ โดย
ส่วนใหญ่จะตรวจเฉพาะตอนเย็น เนื่องจากตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนรีบเร่ง ไม่ว่าจะไป
ท�ำงานหรือแม้แต่การไปส่งเด็กนักเรียน อาจเป็นการเสียเวลาและเป็นทีไ่ ม่พงึ พอใจของประชาชน
ได้
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนสละตนเองมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงด้วย
ความเต็มใจ และมาเพื่อสร้างมิตรไมตรีต่อประชาชน ดังนั้นการท�ำงานทุกครั้งของเจ้าหน้าที่ต้อง
ค�ำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ช่วงเวลาการตรวจ และการเลือกตรวจ
บุคคล เช่น จะเลือกตรวจเฉพาะวัยรุ่นชายโดยส่วนใหญ่ และจะตรวจพบบ่อยที่สุดคือ ใบกระท่อม
ที่ถือได้ว่าเป็นยาเสพติดที่ขึ้นชื่อมากในหมู่วัยรุ่น แต่ก็ไม่ส่งตัวไปด�ำเนินคดีใดๆ เพียงแค่แจ้งกับผู้
ปกครองและตักเตือนเท่านั้นเอง ส่วนผู้หญิง และผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่สวมใส่ชุดละหมาด
จะไม่มีการตรวจใดๆ และอย่างที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนโดยส่วน
ใหญ่แล้วนับถือศาสนาอิสลาม เจ้าหน้าทีจ่ งึ ต้องมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประชาชน เพือ่ การ
วางแผนในการปฏิบัติหน้าที่ตามความพึงพอใจของประชาชนนั่นเอง
เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่จะได้รบั ความยินยอมจากทางบ้านเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถมา
ท�ำงานในสถานที่ที่เสี่ยงอันตราย และอีกอย่างตัวของเจ้าหน้าที่เองที่เลือกเดินทางในสายอาชีพนี้
ดังนัน้ การปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ครัง้ ต้องเป็นไปตามแบบแผนของกรมต�ำรวจทีว่ างไว้ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้กลับ
บ้านเดือนละ 5 วัน เพื่อไปพบปะกับครอบครัว แต่หากเดือนใดที่มีวันหยุดทางราชการ (ช่วงเทศ
การต่างๆ) เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะไม่มีวันหยุด กลับต้องเตรียมการวางแผนในการปฏิบัติงานให้รัดกุม
และเหนียวแน่นยิ่งกว่าเดิม
จุดตรวจโรงเรียนปัญญาวิทย์ หมู่ที่ 11 ต�ำบลบานา อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
จุดตรวจจุดนี้จัดตั้งขึ้นเพราะในอดีตบริเวณนี้เป็นเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อยมาก มี
เพียงป่าและแม่น�้ำ จึงส่งผลให้มีโจรชุกชุม มีการแจ้งความว่าโจรขึ้นบ้านไม่เว้นแต่ละวัน กลุ่มวัย
ปริศนาด่านตรวจ ณ ชายแดนใต้ “ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนที่ 1) 9

รุน่ เมายา เล่นการพนันก็เยอะ แต่หลังจากทีม่ ี
การก่อตัง้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ในบริเวณนีข้ นึ้
ท�ำให้ผู้ปกครองเกิดความหวาดระแวงและ
ไม่กล้าที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียน
แห่งนี้ จึงได้มคี ำ� สัง่ ให้จดั ตัง้ จุดตรวจเพือ่ คอย
คุ้มครองดูแล คอยสอดส่อง เป็นหูเป็นตาให้
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ หลังจาก
ที่มีการตั้งจุดตรวจพบว่า โจร วัยรุ่นเสพยาฯ
เล่นพนันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่ง
ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีให้เห็นเลย ที่โรงเรียน
แห่ ง นี้ ก็ มี ผู ้ ป กครองส่ ง ลู ก หลานมากเรี ย น
เพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักของประชาชนใน
วงกว้างยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่ประจ�ำการอยู่ที่นี่ คือ
กลุ่ม อส. ร่วมด้วยกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้า
หน้าที่ต�ำรวจ ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากมีการจับกุมโจร
ผู้ร้ายได้ ต้องมีการผสานงานกับต�ำรวจน�ำ
ไปด�ำเนินคดีต่อ ไปถ้าหากมีการแจ้งว่าเกิด
เหตุ ก ารณ์ ขึ้ น ก็ จ ะร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร
ท�ำการเฝ้าระวังและลาดตระเวน เป็นด่าน
ตรวจที่จัดตั้งประจ�ำ แต่จะไม่ค่อยมีการตรวจ
เพราะไม่ค่อยมีการใช้เส้นทางสายนี้ เจ้า
หน้าที่จึงว่างงานเป็นส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่บางคนให้ความเห็นว่า
ไม่รู้จะตั้งด่านตรวจเพื่ออะไร เพราะหากมี
การปล้น จี้ บริเวณใกล้เคียง ผู้ร้ายคงไม่ขับ
รถผ่านที่ตั้งด่านเพื่อให้ตัวเองถูกจับกุม เขา
ยอมอ้อมไปอีกทางทีส่ ามารถเข้าสูใ่ นตัวเมือง
เลยดีกว่า แล้วถ้าเข้าเมืองก็เป็นการยากขึน้ ใน
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การจับผูร้ า้ ย แม้แต่ผกู้ อ่ การร้ายก็คงไม่ขบั รถผ่าน
ด่านตรวจอีกเช่นกัน ซึ่งการตั้งด่านตรวจประจ�ำ
จะเป็นการเปิดทางให้กับผู้ร้ายมากกว่า เนื่องจาก
ผู้ร้ายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าที่จุดใดบ้างมีด่าน
ตรวจ ก็จะหาเส้นทางอื่นในการหลบหนี และการ
ตัง้ ด่านตรวจประจ�ำถือได้วา่ มีความเสีย่ งสูงในการ
เป็นเป้านิ่งจากการโดนถล่มด่าน หรือการลอบ
ท�ำร้ายเจ้าหน้าที่นั้นเอง
การท�ำงานทุกคนย่อมมีความหวังต่อ
ความก้าวหน้า แต่การเป็นเจ้าหน้าที่ อส. นั้นจะ
ไม่ค่อยได้รับความก้าวหน้าทางการงาน เพราะ
เป็นเพียงแค่อาสาสมัครในการคุ้มครอง ไม่ใช่
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการ บางครั้งการปฏิบัติ
หน้าทีร่ ว่ มกันทัง้ สามฝ่าย แต่ได้รบั ผลงานอยูส่ อง
ฝ่าย หรือฝ่ายเดียว ฝ่ายทีไ่ ม่ได้รบั ผลงานใดก็ตอ้ ง
มีความน้อยใจเป็นเรื่องธรรมดา จึงเป็นเหตุใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เต็มที่ มีการปล่อยปละ
ละเลยบ้างบางเวลา แต่ทุกฝ่ายก็ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มใจ
(ติดตามปริศนาด่านตรวจ ตอนจบ
ในจุลสารฉบับที่ 7)
หมายเหตุ บทความชิ้นนี้ปรับปรุงจาก
รายงานฉบับสมบูรณ์ “ปริศนาด่าน
ตรวจ ณ.ชายแดนใต้ ” น� ำ เสนอ
วิ ช า Seminar on Issues in
Politics, Government, Economy, Society and Culture in
Southern Border Provinces
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

Patani Cafe’
ยรรยง มะสูยู และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

คุ ณ เป็ น ใคร :

ปริศนาในวงสันติภาพ
ตอน 1

ห้วงกระแสสันติภาพปาตานีที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ท่ามกลางการตื่นรู้ของพลเมือง 3
จชต. และ 4 อ�ำเภอสงขลา นับเป็นแสงของปลายอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดแห่ง
ความรุนแรงซึ่งยังซ่อนเร้นไปด้วย “ปริศนา” ที่ผู้ขับเคลื่อนสันติภาพจ�ำเป็นจะต้องค่อยๆ
คลีค่ ลาย อย่างไรก็ตามแต่ ทีผ่ า่ นมาการขับเคลือ่ นในส่วนภาคพลเมืองปาตานีไม่คอ่ ยเป็น
ที่รับรู้มากนักหากมองในมิติชุมชน ชาวบ้าน จึงเป็นที่มาของการจัดวงเสวนาคาเฟ่ จากปา
ตานี ถึงสันติภาพ ใคร ? ท�ำอะไร ? ยังไง ? เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นการร่วมจัดโดย ปาตานี
ฟอรั่ม กลุ่มสื่อ FT Media มีเดียสลาตันเครือข่ายชั่งภาพชายภาพชายแดนใต้ และร้าน
หนังสือบูกู ซึ่งร่วมสนทนาโดยคนขับเคลื่อนสันติภาพที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะชน
อาทิ แวหามะ แวกือจิ ผอ.สถานีวทิ ยุรว่ มด้วยช่วยกัน ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผอ.ส�ำนักปา
ตานีรายาเพือ่ สันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) และ มูฮำ� มัดอายุบ ปาทาน บก.อาวุโส
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) ด�ำเนินรายการโดย สะรอนี ดือเระ บก.โรงเรียน
นักข่าวชายแดนใต้ ทัง้ นีม้ กี ารถ่ายทอดเสียงผ่านวิทยุมเี ดียสลาตัน ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จชต.
และ 4 อ�ำเภอสงขลา
เริ่มต้นรู้จัก มีเดียสลาตัน สื่อกลางของคนปาตานี
แวหามะ แวกือจิก ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน กล่าวว่า หัวข้อใน
การพูดคุยสนทนาในวันนีน้ า่ สนใจมาก ผมเลยคิดดูวา่ ถ้าหากหัวข้อน่าสนใจอย่างนี้ ประเด็น
ก็คือ ผู้รับฟังและผู้เข้าร่วมเสวนา น่าจะได้ประโยชน์อย่างมาก ค�ำถามที่ว่า เราคือใคร ?
ท�ำอะไร ? ยังไง ? ซึ่งได้ตั้งค�ำถามได้โดนใจมาก เพราะว่าค�ำว่าปริศนา ค�ำๆ นี้ เมื่อกล่าว
คุณเป็นใคร : ปริศนาในวงสันติภาพ ตอน 1 11

ขึ้นมาใครๆ ที่ได้ยินเขาก็ต้องการที่จะอยากรู้
และทุกคนก็อยากจะเข้าใจ ถ้าไม่มีค�ำว่าปริศนา
ก็ต้องมีค�ำอื่นแทน แต่เมื่อมีค�ำนี้ เราทุกคนก็
ชอบที่จะตอบค�ำถามที่ว่านี้ด้วย
แวหามะ เริ่มเล่าความเป็นมาของ
มี เ ดี ย สลาตั น โดยสรุ ป ว่ า มี เ ดี ย สลาตั น เป็ น
องค์ ก รสื่ อ เล็ ก ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งสั น ติ ภ าพ
ถื อ ว่ า เป็ น ประเด็ น หลั ก ที่ มี เ ดี ย สลาตั น ขั บ
เคลื่อนอยู่ มีเดียสลาตัน เดิมที่ชื่อ ร่วมด้วย
ช่วยกัน แต่มาปี 2550 มีการปรับปรุงบริบทและ
โครงสร้างของสถานี เปลีย่ นมาเป็นชือ่ ทีเ่ รียกว่า
ร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน และเมื่อปี 2552 ร่วม
ด้วยช่วยกันสลาตัน ก็ได้เปลี่ยนมาจดทะเบียน
เป็น นิตบิ คุ คล โดยใช้ชอ่ื ว่า มีเดียสลาตัน จนถึง
ปัจจุบนั ส่วนไฮไลท์ของสถานีวทิ ยุมเี ดียสลาตัน
นั้นคือ รายการโลกวันนี้ (Dunia Hari ini) ซึ่ง
ถ่ายทอดเสียงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกัน
ในช่วงเวลา 20.30 น. – 22.30 น. ถือว่ามีเสียง
ตอบรับรายการของเราอย่างดีจากพีน่ อ้ งทีร่ บั ฟัง
ทางบ้านและองค์กรภาคประชาสังคมเอง
“มีเดียสลาตันเริ่มภารกิจ เมื่อปี 46
ตอนนั้นเราเช่าวิทยุ มอ.ปัตตานี วันละ 2-3
ชั่วโมง อยู่มาประมานหนึ่งปีก็มีเหตุการณ์ปล้น
ปืนที่ค่ายปีเล็ง จ.นราธิวาส ทางส�ำนักข่าว
หรือบริษัท INN ที่เราท�ำงานอยู่ในขณะนั้นมี
ความเห็นว่าสื่อในพื้นที่จะต้องควบคุ้มงานหรือ
สื่อสารได้ทุกพื้นที่ เราก็เลยย้ายจาก สถานี
วิทยุ มอ.ปัตตานี มาจับสื่อ กวส.7 เป็นแม่ข่าย
ที่ยะลา และลิงค์สัญญาณไปที่ กวส.6 ที่จังหวัด
นราธิวาส พร้อมกับวิทยุของกองทัพภาค 4
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จังหวัดปัตตานี ท�ำให้ควบคุม้ พืน้ ทีใ่ นการสือ่ สาร
มากขึ้น”
“บริบทการท�ำงานในขณะนั้น มีด้วย
กัน 3 อย่างคือ ในด้านการแก้ไขปัญหา ประเด็น
ความหวาดระแวง ประเด็นความไม่รู้ในข้อเท็จ
จริงจากข่าวลือ และประเด็นความยากจน 3
ประเด็นที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่เราขับเคลื่อน
ในเวลานั้น แต่เราก็ยังมีความคิดที่จะท�ำอีก
ประเด็นหนึง่ เช่นกัน คือ ประเด็นความยุตธิ รรม
แต่ไม่สามารถท�ำได้กับการที่ทางเราไม่พร้อม
เกี่ยวกับองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล”
“ช่วงปีแรกที่เราขับเคลื่อนโดยใช้ส่ือ
นั้น ผมคิดว่ามันเป็นการปฏิวัติสื่ออีกด้านหนึ่ง
เพราะว่าเราใช้ภาษาทัง้ สอง คือ ภาษามลายูกบั
ภาษาไทย ควบคู่ไปด้วยกัน จึงท�ำให้คลีคลาย
ความสงสัยและความไม่ไว้วางใจกันได้ เพราะ
ผมคิดว่าประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่ใช้
ภาษามลายูในการสื่อสารกว่า 80 % แต่เราก็
ไม่ได้ละเลยภาษาไทยเช่นกัน เพื่อที่จะได้ตอบ
โจทย์ในข้อที่ว่า คลีคลายความหวาดระแวงต่อ
กัน 3-4 ปีที่ผ่านมาเราไม่ใช่แค่จัดรายการวิทยุ
เพี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ เ ราก็ ยั ง มี กิ จ กรรมเยี่ ย ม
ชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันยังมีสมาชิกที่ร่วมขับ
เคลื่อนในขณะนั้น ราว 4,000 กว่าคน จาก
ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดและอีกสีอ�ำเภอ
จังหวัดสงขลา”
“ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนมาจนถึง
ปี 52 ขณะนัน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงที่สว่ นกลาง
คือ ส�ำนักข่าว INN บทบาทของ ร่วมด้วยช่วยกัน
ในขณะนั้นต้องยุติลง จากการที่ส�ำนักข่าว INN

ส่วนภูมิภาคต้องปิดลง ส่งผลให้ร่วมด้วยช่วยกัน ต้องยุติบทบาทในพื้นที่สามจังหวัด แต่เราโชคดี
ที่มีสมาชิก ร่วมด้วยช่วยกันจึงเรียกสมาชิกมาร่วมประชุม เพื่อที่จะแจ้งให้สมาชิกรับรู้ในสิ่งที่เรา
ประสบอยู่ ในเรือ่ งทีเ่ ราต้องยุตบิ ทบาทเกีย่ วกับการถ่ายทอดรายการของร่วมด้วยช่วยกัน ปรากฏว่า
สมาชิกทุกคนไม่ยนิ ยอมให้สถานีวทิ ยุรว่ มด้วยช่วยกันยุตบิ ทบาทลง ประกอบไปด้วยการมีกฎหมาย
รองรับ พ.ร.บ. วิทยุชุมชน จึงท�ำให้สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันยังคงรักษาสถานะอยู่”
ก้าวที่ยาก และก้าวที่ยั่งยืนของสื่อสันติภาพในพื้นที่
แวหามะ อธิบายว่า การที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเกิดขึ้นมาได้นั้น ไม่ใช่เพราะเงิน
บริษัทใดหรือเงินของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเพราะการเรี่ยไรเงินจากมูลสมาชิกที่มีอยู่ ผลสืบเนื่อง
มาจากการประชุมในครั้งนั้น ที่มีมติให้สถานีร่วมด้วยช่วยกันมีบทบาทต่อในพื้นที่ ทางสถานีเลยมี
การระดมทุนเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุขึ้นแห่งแรกที่จังหวัดยะลา ที่มีคลื่น 96.25 FM วันนั้นผมถือว่า
เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของสื่อวิทยุชุมชนเลยที่เดียว ที่มีการระดมทุนได้ 300,000 กว่าบาท ใน
ช่วงกว้าแรก เราน�ำเงินทีไ่ ด้มานัน้ เปิดสถานีและส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ ราต้องการทีใ่ ช้จา่ ยเพือ่ การจัดการ
ภายใน เราก็ได้ไปกู้ยืมเงินมาจนกระทั้งก็เกิดสถานีแห่งแรกขึ้นมาได้
แวหามะเล่าต่อว่า ภายหลังจากนั้นก็ได้เปิดสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันที่จังหวัดปัตตานี
มีคลื่น 91.50 FM ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนั้นยังไม่มีทุนที่จะตั้งสถานี เลยจ�ำเป็นต้องเช่าสถานี
เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ไปก่อน ทั้งนี้มีเดีย ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามชื่อใหม่คือ สถานี
วิทยุมีเดียสลาตัน แต่ในความเป็นร่วมด้วยก็ยงคงอยู่บ้างคนก็รู้จักในนามสถานีวิทยุร่วมด้วยและ
มีบ้างคนรู้จักในนามมีเดียสลาตัน แต่ภารกิจหรือเป้าหมายนั้นคือ อันเดียวกัน หมายถึงยังเป็นสื่อ
ในการเปิดพืน้ ทีก่ ลางให้พนี่ อ้ งในพืน้ ทีส่ ามารถสือ่ สารได้ทกุ เรือ่ ง เพราะสถานีวทิ ยุรว่ มด้วยช่วยกัน
(ในช่วงนั้น) ไม่ได้ขับเคลื่อนเฉพาะประเด็นสันติภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังขับเคลื่อนในประเด็น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเด็นความล�ำบากของพี่น้องประชาชนเราก็ไม่ละเลย เพราะสิ่งเหล่า
นี้ ถ้าพี่น้องประชาชนยังมีความล�ำบากอยู่ สันติภาพก็ยังหางไกล
แวหามะ กล่าวอีกว่า การเปิดพื้นที่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมานั้นเป็นการ
ตกลงท�ำ MOU ระหว่างรัฐไทย (สมช.) น�ำโดย พล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตร กับขบวนการ BRN
น�ำโดยอุสตะห์ฮาซัน ตอยิบ มาวันที่ 1 มีนาคม 2556 เรามีการนัดประชุมโต๊ะข่าวด่วน จากคณะ
ท�ำงานของมีเดียสลาตันทั้งหมด ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการเปิดพื้นที่ให้แก่พี่น้อง
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการพูดคุยเจรจากันของทั้งสองฝ่าย ผมคิดว่า
พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาแก่นแท้ของการเจรจานั้นคืออะไร
“เราในฐานะสื่อในพื้นที่ ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบทบาทในการเปิดพื้นที่ให้พี่น้อง
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูล เมือ่ นัง่ พูดคุยกับทีมงานมีเดียฯ มีนอ้ งทีมงานถามว่ามันเสีย่ งเกิน
คุณเป็นใคร : ปริศนาในวงสันติภาพ ตอน 1 13

ไปไหม ค่อนข้างอันตราย ผมก็ตอบว่าหากพวก
เราไม่ทำ� แล้วจะรอให้ใครมาท�ำ เมือ่ มติตกลงว่า
วันที่ 1 มีนาคม 2556 เราได้จดั รายการโลกวันนี้
(Duia Hari Ini) ขึ้นมาเป็นวันแรกเพื่อเป็นพื้นที่
ให้แก่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันจนถึงบุคคลทั่วไปเขาสามารถที่จะ
สื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้ในสิ่งที่เขาคิดเพราะนี้คือ
พื้นที่ส�ำหรับเขา
สุดท้ายทางเรา (มีเดียสลาตัน) ก็ได้
ประสานพูดคุยไปยังประเทศมาเลเซียบอกแก่
มาเลเซียว่า ถ้ามีเดียเป็นพื้นที่กลางจริงๆ จะ
ต้ อ งสามารถจะท� ำ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ รู ้ ถึ ง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารภายในและภายนอกประเทศ
ด้วย ก็ถือว่าเป็นการโชคดีของมีเดียที่มีโอกาส
ได้ไปสัมภาษณ์ อุสตะห์ฮาซัน ตอยิบ (BRN) ที่
ประเทศมาเลเซีย ถือว่ามีเดียได้กา้ วกระโดดขึน้
อีกระดับหนึง่ ทีส่ ามารถไปพูดคุยกับบุคคลทีค่ ดิ
ต่างจากรัฐ แล้วมาเล่าให้ประชาชนในพื้นที่ได้
รับฟังเพื่อให้ได้คิดต่ออีกว่าเห็นด้วยอย่างไรกับ
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การพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน
เราก็เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ภาครัฐเข้ามาให้ขอ้ มูลเกีย่ ว
กับสิ่งที่รัฐท�ำอยู่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เช่นกัน
ถือว่าประชาชนนั้นได้รับข้อมูลทั้งสองด้าน
“ส�ำหรับหัวข้อที่สนทนา ว่า ค�ำถามที่
ว่ามีเดียคือ ใคร ? นั้น มีเดีย ก็คือสื่อในพื้นที่ที
พยายามเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกคนและเราไม่ได้
แบ่งแยกว่าเขาคนนั้นจะคิดเหมือนหรือไม่ แต่
สิ่งที่ส�ำคัญคือ สันติภาพที่จะต้องเดินไปนั้นทุก
ฝ่ายจะต้องเข้าใจตรง” ผอ.มีเดียสลาตันกล่าว
ทิ้งท้าย
“LEMPAR” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน
สันติภาพ
ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผอ.ส�ำนัก
ปาตานี ร ายาเพื่ อ สั น ติ ภ าพและการพั ฒ นา
(LEMPAR) เริ่มด้วยการอธิบายว่า LEMPAR
มีความเป็นมาอย่างไร LEMPAR เป็นตัวย่อ
มาจาก LEMBAGA PATANI RAYA UNTUN
KEDAMAIN DAN PEMBANGUNAN หรือ

ส�ำนักปาตานีรายาเพือ่ สันติภาพและการพัฒนา โดยสอดคล้องกับองค์กร Kampar ซึง่ เป็นองค์กร
ในการเคลื่อนไหวในอดีต เป็นองค์กรที่เน้นงานทางด้านการทูตในการเคลื่อนไหวมากกว่าทางด้าน
กองก�ำลัง
“เราเลยสนใจพันธกิจของ Kampar ในช่วงโอกาสทีเ่ รามองเห็นว่างานทางด้านการทูตเป็น
ตัวแปรส�ำคัญและสามารถก�ำหนดทิศทางทางการเมืองได้ ในประเด็นเรื่องสันติภาพ เช่นตัวอย่าง
ที่ชัดเจน การเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียในขณะนี้ นั้นก็คืองานทางด้านการทูต
เราเลยจัดตั้งกลุ่มและมีชื่อว่า ส�ำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) เพื่อที่
จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่าปัญญาชนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดท่าทีทางการทูตให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชน
ถอดอดีต : จากนักศึกษา สู่การเป็นทูตสันติภาพปาตานี
ย้อนไปที่จุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็น LEMPAR ตูแวดานียา บอกว่า จุดเริ่มต้นของการ
ด�ำเนินงานขับเคลื่อนสันติภาพของ LEMPAR มาจากปรากฏการณที่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มขบวนการ
นักศึกษาที่ออกมาแสดงตนและเปิดเผยตัวในรูปแบบของการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลพวงในการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษตั้งแต่ปี 2550
“ช่วงนั้นจะมีการชุมนุมใหญ่ที่หน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นักศึกษาและชาวบ้าน
ประชาชนร่วมกันออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ถอนทหารพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษ
ทุกฉบับ และยังเรียกร้องสื่อมวลชนให้แสดงบทบาทที่เป็นกลาง ซึ่งการชุมนุมในครั้งนั้น ผมกับ
เพื่อนๆ อีกหลายคนได้ถอดบทเรียนร่วมกันว่า นักศึกษาได้มามีบทบาทเคียงข้างประชาชนร่วมกัน
ในการเรียกร้องความเป็นธรรมในรูปแบบการเมืองภาคประชาชนในที่สาธารณะ อาจจะช้าเกินไป
ที่เราออกมา เพราะว่าความขัดแย้งที่บานปลายมานั้น เป็นการสู้รบด้วยอาวุธระหว่างขบวนการ
(BRN) ตอนนี้เรารู้ชัดเจนแล้วว่าเป็น BRN ในช่วงนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มใดบ้าง บางคนก็ว่า
เป็นฝ่ายแบ่งแยงดินแดน บ้างก็ว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ ต่างๆ นานา พวกเรานักศึกษาน่าจะ
ออกมามีบทบาทตั้งแต่ปี 47 ด้วยซ�้ำ เราออกมาในปี 50 สามปีให้หลังเกิดเหตุการณ์มากมาย เกิด
ตากใบ กรือเซะ การซ้อมทรมาน ต่างๆ นานา จากการถูกควบคุ้มตัวด้วยกฎหมายพิเศษ
“เรารู้สึกว่าเราออกมาช้าเกินไป แต่ก็ยังดีที่ออกมา แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ออกมาเลย ซึ่งเรา
ก็ได้ตั้งค�ำถามแก่ตนเองว่า แล้วท�ำไมเราจึงออกมาในปี 50”
เป็นค�ำทิ้งทายในตอนที่หนึ่ง และน่าสนใจว่า มุมอื่นๆ จะเป็นอย่างไรจาก ตูแวดานียา
และอีกท่านคือ มูฮ�ำมัดอายุบ ปาทาน บก.อาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) ที่ยัง
ไม่ได้น�ำเสนอในตอนนี้ โปรดติดตามตอนต่อไป……
คุณเป็นใคร : ปริศนาในวงสันติภาพ ตอน 1 15

4 อ�ำเภอสงขลาที่ (ไม่) เปลี่ยนไป
ตอน 1

ณ วงเวียนหอนาฬิกา ในเขตตลาด
จะนะ จังหวัดสงขลา มีอนุสรณ์นกเขาในกรง
ใหญ่มหึมา เพื่อหวังสะท้อนความเป็นจุดเด่น
ของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้จดจ�ำ เรื่องราวของ
จะนะในอดี ต กั บ การเปลี่ยนแปลงในปัจ จุบัน
ได้ ส ะท้ อ นตามค� ำ ขวั ญของอ�ำเภอจะนะที่ว ่า
“นกเขาชวาเสียง ส�ำเนียงสะกอม วัฒนธรรม
หล่อหลอม ออมทรัพย์เด่นดัง” ดังนั้นวันนี้ของ
จะนะยังคงรูจ้ กั เพียงแค่ความเป็นส่วนหนึง่ ของ
สงขลา หรือเมืองแห่งนกเขาชวาอันโด่งดัง แต่
ส�ำหรับในพื้นที่นั่นเล่า จะนะกลับถูกเชื่อมด้วย
หลากหลายมิตขิ องความเป็นปาตานีในอดีต เฉก
เช่นเดียวกับเทพา นาทวี สะบ้าย้อย ซึ่งคนไทย
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ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับรู้มากนัก เพราะแง่มุมเช่น
นี้ ย่อมมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการท�ำความ
เข้าใจในห้วงยามการเดินทางควานหาสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปาตานี ฟอรั่ม จึงชวนกันมาเสวนา
คาเฟ่ หัวข้อ จะนะ- เทพา นาทวี- สะบ้าย้อย 4
อ�ำเภอสงขลา “ในความเป็นปาตานี” ณ ศูนย์อลั
กรุอานและภาษา (QLCC) Qur’an Language
Ethics Center ย่านตลาดจะนะ จ.สงขลา โดย
มี อาจารย์อับดุลสุโก ดินอะ ผู้ช่วยผู้จัดการ
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และคุณอัศโตรา
(ยาบัต) โต๊ะราแม นักจัดรายการวิทยุชว่ ง “โลก
วันนี”้ ทางสถานีวทิ ยุมเี ดียสลาตัน ทีไ่ ด้รบั ความ

นิยมเป็นอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิถีจะนะ ปัจจุบันที่…เปลี่ยนไป ชวน…หวนอดีตอันลึกซึ้ง
อาจารย์อบั ดุลสุโก ดินอะ หรือ อ.สุโก นักกิจกรรมทางสังคมซึง่ ท�ำงานคลุกคลีกบั ชาวบ้าน
ใน 4 อ�ำเภอสงขลาและ 3 จชต. เริ่มต้นการสนทนาด้วยการแนะน�ำสถานที่ โดยบอกว่า สถานที่
แห่งนี้ คือ ศูนย์อัลกุรอานและภาษา (QLCC) Qur’an Language Ethics Center ศูนย์ที่เราตั้ง
ขึน้ มานีเ้ พือ่ จะพัฒนาอัลกรุอานและภาษาให้กบั เยาวชนในพืน้ ทีไ่ ม่วา่ ชายหรือหญิง ศูนย์แห่งนีส้ ร้าง
มา เมือ่ ประมาณ 3 เดือนทีผ่ า่ นมา ก็มเี จตนารมณ์เพือ่ ทีจ่ ะให้ศนู ย์นเี้ ป็นศูนย์กลางให้แก่พนี่ อ้ งชาว
จะนะหรือใครก็แล้วแต่ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม
อ.อับดุลสุโก เริ่มเข้าสู่ประเด็นโดยบอกว่า เมื่อพูดถึงจะนะ ที่จริงคนก่อนๆหรือคนเฒ่า
คนแก่นา่ จะมาเล่าหรือถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดกี ว่า เมือ่ ก่อนทีน่ เี้ ป็นอย่างไร ผมฟังจูแอ(ชาวบ้าน
ที่นี้) แกบอกว่าคนในตลาดจะนะไม่มีใครเลยที่พูดภาษาไทยได้
“คนรุ่น 50 ปีขึ้นไปทุกคนส่วนใหญ่พูดภาษามลายูทั้งนั้น แต่ถ้าคิดในส่วนของอ�ำเภอ
จะนะมี 14 ต�ำบล ก็จะมีต�ำบลที่พูดมลายูได้ คือต�ำบลบ้านนา ที่เราอยู่นี้ คนต�ำบลโคกเค็ดหลัง
สถานีรถไฟก็จะพูดมลายู ร่วมไปถึงต�ำบลสูเหร่าก็พดู มลายูดว้ ยเช่นกัน แต่เมือ่ 50 ปีผา่ นไปผนวก
กับหลักสูตรการศึกษาของรัฐเข้ามาในระบบโรงเรียนท�ำให้เด็กรุ่นใหม่พูดภาษาไทยกัน ถ้าคิดใน 4
ต�ำบลนี้ แต่ถ้าต�ำบลรอบข้างเช่น ต�ำบลสะกอม จะมีการพูดปะปนบ้างระหว่างมลายูกับไทย แต่มี
ข้อสังเกตว่าช่วงระยะเวลา 30 ปีหลัง เดิมจะมีการพูดภาษามลายูเสร็จแล้วก็พดู ใต้ (แหลงใต้) แต่
เด็ก ๑๐ ปี รุ่นหลังจะเริ่มพูดมลายูและใต้ไม่ได้แล้ว แต่จะพูดภาษากลางแทน เฉพาะในตลาดส่วน
ใหญ่เลย ตรงนี้ก็คือในเรื่องของภาษาถึงแม้ว่าในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียน
ตาดีกาเอง ซึ่งมีวิชาหนึ่งที่เรียกว่าวิชาภาษามลายู อยู่ในโรงเรียนเหล่านั้นด้วย ที่ยังอนุรกั ษ์ แต่ครู
ผู้สอนที่ท�ำงานสอนภาษาเหล่านั้นไม่ได้จบหลักสูตรโดยตรง จบเพียงชั้น 10 ที่มีจิตอาสาในการที่
จะสอน”
“นอกจากนั้นในอดีตจะมีโต๊ะครู(บาบอ) เช่นบาบอนูรูดีน ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นเรื่อง
เล่าในอดีตเล่าวว่าขณะคนเมาที่เดินผ่านมัสยิดนรูดีนแห่งนี้ คนเมาต้องเดินตรง เพราะกลัวบารมี
ของโต๊ะครู หรือคนทีม่ าโฆษณาโดยใช้เครือ่ งเสียง ถ้าผ่านซอยหน้ามัสยิด เขาจะหยุดโฆษณาทันที
แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว ตรงนี้ที่เล่ามานั้นคือส่วนหนึ่งในอดีตของจะนะ”
อ.อับดุลสุโก สะท้อนให้ฟังว่า ตอนนี้เริ่มมีอุตสาหกรรมเข้ามามีคนนอกเข้ามามากขึ้น
เมื่อมีคนนอกเข้ามามากขึ้นก็ท�ำให้ความเป็นพหุวัฒนธรรมยิ่งมีมากขึ้น “มีทั้งจีน ไทย มลายู จึง
มีการผสมผสานกันมากขึ้น โดยมีฉายาจะนะว่า จะนะเมืองสองวัฒนธรรม แล้วยังมีการจัดงานที่
มีชอื่ ว่าของดีเมืองจะนะ ทุกๆปี แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานเพราะผมมองว่าการจัดงานในรูป
ฟุ้งเรื่องคนมลายู 4 อ�ำเภอสงขลาที่ (ไม่) เปลี่ยนไป ตอน 1 17

แบบนัน้ มันไม่ใช่การจัดงานเมืองของดีจะนะ แต่
มันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้เมืองจะนะ
มากกว่า เพราะว่ามีกิจกรรมที่ผิดหลักศาสนา
(เมาะสียะห์) มากมายในงานและของพื้นเมือง
มีน้อยมากในงานส่วนใหญ่จะน�ำเอาดนตรีจาก
แหล่งต่างๆ เข้ามาเสียมากกว่า”
“ปีนี้ที่มัสยิดเขาก�ำลังอาซานอยู่ แต่
อีกมุมหนึ่งก�ำลัง ตีกลองพาเหรดอยู่จะบ่งบอก
ว่านัน้ วัตถุนยิ มเข้ามา ตรงนีจ้ งึ คิดว่าเมือ่ กระแส
การปะทะกันด้านวัฒนธรรมมากขึ้น ตรงนี้เรา
ต้องมาช่วยแก้ไขกัน ในทางโรงเรียนปอเนาะ
ในตัวจะนะ ถ้าคิดโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนไม่ต�่ำ
กว่า 24 โรง แล้วที่เปิด อนุบาลและประถมก็
ไม่ต�่ำกว่า ๗-๘ โรง ที่แข่งขันทักษะวิชาการทั้ง
รัฐ – เอกชน ไม่ต�่ำกว่า 50 โรง และจะนะยัง
ถือว่าเป็นเมืองที่มีปอเนาะมากที่สุดก็ว่าได้ ใน
อดีตปอเนาะที่ดังๆ เช่นปอเนาะบาบอยีแอ ถ้า
จ�ำไม่ผดิ มีนกั เรียนพันกว่าคนทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนที่
นั้น ในสมัยนั้นการเดินทางก็ยังล�ำบาก แล้วยัง
มีการอนุรกั ษ์ในการเรียนการสอน คือ สอนและ
เรียน กีตาบ ที่เขียนอักษรยาวี ดังนั้นจะนะจึง
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มีวัฒนธรรมมลายู วัฒนธรรมไทยและวัฒนธร
รมอื่นๆอีกด้วย วัฒนธรรมเหล่านั้นบ่งบอกถึง
ตัวตนของบุคคลเหล่านั้นว่ามาจากเชื่อชาติใด”
อ.อับดุลสุโก สะท้อนให้ฟัง
ส� ำ หรั บ หั ว ข้ อ ในการสนทนา อ.อั บ
ดุลสุโก มองแบบรวมๆ ว่า ปาตานีและจะนะ
ยั ง มี ค วามเหมื อ นกั น ในด้ า น อั ต ลั ก ษณ์ ก าร
เป็นอยู่ วิถีชีวิตของคนในอดีต และภาษาที่ใช้
กันคือภาษามลายู ขณะเดียวกันสถานการณ์
เปลีย่ นแปลงทางสังคมก็สง่ ผลต่อเยาวชนคนรุน่
หลัง ท�ำให้คนรุน่ หลังไม่สามารถทีจ่ ะใช้พดู ภาษา
มลายูได้พนื้ ทีแ่ ห่งนีม้ กี ารผสมผสานหลากหลาย
วัฒนธรรมมาก
“ น อ ก จ า ก นี้ ก า ร เ ข ้ า ม า ข อ ง
อุ ต สาหกรรมในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง
ชาติ ได้ ก� ำ หนดแผนให้ จ ะนะเป็ น พื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรม ถ้าเราสังเกตดูว่าการเกิดขึ้นของ
โรงแยกก๊าซ,โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในพื้นที่ นั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญ แต่
นั้นเป็นแผนทางภาครัฐวางไว้แล้ว ซึ่งแน่นอน
ว่าในอนาคตต้องส่งผลถึงวิธีชีวิตการเป็นอยู่

ของชาวจะนะอย่างแน่นอน”
4 อ�ำเภอสงขลา… และความเป็นปาตานี
อัศโตรา โต๊ะราแม หรือ แบอัศโตรา กล่าวว่า จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย 4 อ�ำเภอ
ในความเป็นปาตานี ถ้าเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ 1000 กว่าปี เราจะได้รู้ทันที่ว่าความสัมพันธ์
ระหว่างปาตานีกับ 4 อ�ำเภอของสงขลานั้น ไม่ได้มีแง่มุมใด แง่มุมหนึ่ง
“เราจะมองในยุคโบราณ (มลายู) คือ ตั้งแต่เมืองฮีตุ เมืองฮีตุเป็นเมืองที่เกิดขึ้น 100 ปี
ก่อนคริสต์ศตวรรษและสลายไปในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และเมือง Pal – Pal ก็เหมือนกัน เมือง
เหล่านั้นมีอยู่ในเขตแดนมลายูสมัยก่อน ชาวจีนที่มาท�ำการค้าขายได้บันทึกไว้ เมือง Pal – Pal ก็
อยูใ่ นช่วงศตวรรษ 3 -7 และทีเ่ รารูจ้ กั กันดี คือ อาณาจักรศรีวชิ ยั อยูใ่ นช่วงศตวรรษที่ 7 – 14 และ
ลังกาสุกะ (ปาตานีเก่า) อยู่ในช่วงประมาณการศตวรรษที่ 2 - 4 เมืองมายาตาฮิด ช่วงศตวรรษที่
3 – 7 และปาตานีศตวรรษที่ 16 – 20 ซึ่งปี 1902 ที่รัฐปาตานี ได้สูญเสียไป ถ้าดูในยุคนี้เราจะ
รู้ทันที่ว่า เทพา จะนะ นาทวี และ สะบ้าย้อย ก็จะอยู่บนส่วนของปาตานีนั้นเอง เช่นอาณาจักรศรี
วิชัย จะเป็นชาติพันธุ์มลายู แต่นับถือศาสนาในตอนนั้น คือ พุทธหรือฮินดู ก่อนที่เราจะมานับถือ
ศาสนาอิสลามที่เรียกว่ามุสลิม”
“เรานัน้ คือพุทธมาก่อน แต่ตอนนีไ้ ม่มใี ครเขายกมาพูดกันในประเด็นนี้ ถึงมีกม็ นี อ้ ย แล้ว
ตอนทีเ่ มืองมายาตาฮิดหรือเจ้าเมืองมายาตาฮิดปกครองก็นบั ถือฮินดูอยู่ เมือ่ เรามองดูในกรอบของ
ยุคก่อนนั้น จะรวม เทพา จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย อยู่ในปาตานี ในสมัยอานานิคมนั้น 4 อ�ำเภอนี้
จะตกเป็นเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราช อีกส่วนก็ตกอยู่กับ เคดา (ประเทศมาเลเซีย) ส่วนหนึ่งก็
อยู่กับปาตานีเช่นเดิม”
แบอัสโตรา กล่าวต่อว่า ผมเองก็มาจากอ�ำเภอรือเสาะที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสปัจจุบัน
ผมก็พดู ภาษามลายูและภาษาไทยควบคูก่ นั ไป ผมเองก็เคยศึกษาเล่าเรียนภาษาอาหรับ, อังกฤษอีก
ด้วย พอไปอยู่ต่างประเทศก็เล่าเรียนภาษาต่างๆ มากมายมีหลายภาษาที่ผมพูดได้ ราวๆ 6 ภาษา
“ผมอยู่ต่างประเทศ 35 ปี ความส�ำคัญในการเรียนภาษาอย่างเช่นที่นี้ ที่ๆ บอกว่า 2
วัฒนธรรม ไทย – มลายู แต่ที่จริงแล้วหากเรามองย้อนกลับไปดูที่ปาตานีสมัยก่อน ก็จะเป็น
วัฒนธรรมผสมผสานและชาติพันธุ์ก็จะเป็นผสมผสานเช่นกัน มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเป็นภาษา
อังกฤษ ที่พูดถึงปาตานีสมัยก่อน ว่าปาตานีมีการผสมผสานทางด้านการด�ำรงชีวิต เช่น คนจีน
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เพราะในสมัยนั้นมีคนชาวจีนมาค้าขายแถบนี้
กันมาก จะสังเกตุเห็นได้วา่ ท�ำไมคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
จังหวัดปัตตานีปจั จุบนั จะแตกต่างกับคนทีอ่ าศัย
อยู่ละแวกจังหวัดนราธิวาส และยะลา เราจะรู้
ถึงสาเหตุวา่ หากคนทีเ่ ป็นคนปัตตานีแท้ๆ เขาจะ
ช�ำนาญในการค้าขาย แต่คนนราธิวาสเขาจะไม่
ค่อยช�ำนาญในเรื่องนี้สักเท่าไรเพราะส่วนใหญ่
จะเป็นชาวสวนกัน (สวนยาง, ชาวนา, ชาวไร่)
จะเห็นได้ว่าคนที่ค้าขายเก่งที่อยู่ในพื้นที่แห่ง
นี้ (ปาตานี) นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายเลือด
จีน เพราะเมื่อก่อนนั้นคนจีนเข้ามาอาศัยอยู่ใน
รัฐปาตานีมากหรืออาจเป็นไปได้ว่าคนมลายูแท้
เขาเรียนการค้าขายมาจากชาวจีนในสมัยนั้น”
แบอัศโตราอธิบาย
“แม้ ก ระทั่ ง ชาวปาตานี ไ ด้ เ ข้ า ไป
บุกเบิกท�ำการค้าขายที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เช่น ร้านต้มย�ำ ที่ประเทศมาเลเซีย จนโด่งดัง
เป็นถึงร้านอาหารที่ชาวต่างชาติชอบมากที่สุด
และในทีแ่ ห่งนีย้ งั มีสงิ่ ทีไม่มที อี่ นื่ อีกด้วยคือ การ
ที่เรามีผู้ปกครองเป็นถึงราชินีทั้ง 4 พระองค์ที่
เคยปกครองบ้านเมืองหรือรัฐปาตานีในสมัยนัน้
พระองค์นางมีชอื่ เรียกว่า รายอบีรู รายอกูนงิ รา
ยอฮีเยา และรายออูงู และทัง้ 4 พระองค์ ครอง
ราชย์ในการปกครองบ้านเมืองราวกว่า 100 ปี
ท�ำให้ปาตานีในยุคสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองที่สุด
และทีส่ ำ� คัญไม่มใี นประเทศใดทีม่ รี าชินปี กครอง
ประเทศได้ 100 กว่าปี มีทนี่ ที่ เี่ ดียว (รัฐปาตานี)”
แบอัศโตรา เล่าต่อว่า ปาตานียังมี
เหล่านักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลามที่มีชื่อ
เสี ย งโด่ ง ดั ง ถึ ง ระดั บ โลกอี ก ด้ ว ย ที่ เ รี ย กว่ า
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อุลามะห์ ที่สอนหนังสืออยู่ในมัสยิดประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย
“ไม่มีอุลามะห์ท่านใดที่มาจากประเท
ศอื่นๆ ในสมัย 100 กว่าปี และอุลามะห์ที่นี้เช่น
กันทีเ่ ขารูจ้ กั กันในนาม อุลามะห์อลั ฟาตอนี เช่น
เชคฺ ดาวุด อัลฟาตอนี และอีกหลายๆ ท่านที่ไม่
ได้กล่าว ทั้งยังมีหนังสือที่อุลามะห์ อัลฟาตอ
นีเขียนขึ้นและไม่ใช่แค่เขียนอักษรเป็นภาษา
มลายูเพียงอย่างเดียว แต่ยังเขียนเป็นภาษา
อาหรับอีกด้วย สิ่งเหล่านี้คือด้านวิชาการที่เรา
มีอยู่ในยุคนั้นและเรายังมีด้านวัฒนธรรมที่เป็น
ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยลังกาสุ
กะ ศรีวิชัย นั้นคือ ดีเกฮูลู ที่ประเทศต่างๆ
แถบมาเลเซีย อินโดนีเซียก็มีการละเล่นเช่นนี้
เหมือนกัน ถือว่าแหล่งก�ำเนิดมาจากบ้านเรา
นั้นเอง และยังมีการละเล่นดีเกล�ำตัดที่ปัจจุบัน
มาดัดแปลงเป็นเพลงลูกทุ่งนั้นเอง”
ทั้งหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า
ในเป็นปาตานีในสมัยก่อน ที่ยังไม่จบชวนให้
ติดตาม ตอนต่อไป….

Patani Cafe’
ยรรยง มะสูยู และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

New Media & ไฟใต้ :
มองผ่านแว่น
นักวิชาการด้านสื่อ
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล (ตอนที่ 1)

ปัจจุบันมีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่ใช้ สื่อ
ใหม่ (New Media) จนบางทีก็กลายเป็นปัจจัย
ที่ 6 ในชีวิตประจ�ำวันไปแล้ว และบางครั้ง
ส�ำหรับบางคนก็ได้ใช้สื่อใหม่ไปกับการสร้าง
อิทธิพลอะไรบางอย่างเพื่อจัดการและสร้าง
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ในมิตปิ จั เจกชน และสังคม
วงกว้าง ดังนั้นการท�ำความเข้าใจปัญหาภาค
ใต้ (ปาตานี) ซึ่งน�ำไปสู่การเพิ่มมุมมอง หรือ
ปรับทัศนคติอะไรบางอย่างในการมองปัญหา
ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ย่อมเป็นอีกประเด็นปัญหาของ
สังคมไทยที่หลีกหนีไม่พ้นหากจะน�ำมาขุดคุ้ย
พูดคุย เชื่อมโยงกัน เพราะระยะหลังๆมานี้ สื่อ
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ใหม่ค่อนข้างจะมีอิทธิพล และทรงพลัง ต่อการ
ท�ำความเข้าใจในปัญหา ภาคใต้ (ปาตานี) อย่าง
น่าจับตามอง
เมื่ อ เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจในระดั บ
สาธารณะ วงสนทนา Patani Cafe’ พื้นที่
สาธารณะ พืน้ ทีแ่ ห่งการตืน่ รู้ โดย ปาตานี ฟอรัม่
ร่วมกับคณะวิทยาการสือ่ สาร มอ.ปัตตานี จึงจัด
ให้ ซึ่งใช้ชื่อหัวข้อสนทนาว่า New Media :
กดไลก์สื่อใหม่ กดแชร์ปัญหาไฟใต้ โดยชวน
ทั้งนักวิชาการด้านการสื่อสารอย่าง ผศ.ดร.ว
ลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการ
สื่อสาร มอ.ปัตตานี มาให้แง่มุมด้านวิชาการ
ขณะที่ มูฮ�ำหมัด ดือราแม ผู้ช่วยบรรณาธิการ
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ คนท�ำงานด้านสื่อ
โดยเฉพาะก็จะมาตั้งข้อสังเกต และชี้ให้เห็น
พัฒนาการบางอย่างของสื่อใหม่ต่อปัญหาภาค
ใต้ (ปาตานี) ส่วนอีกท่าน อ.ฮารา ชินทาโร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ซึ่งอาจไม่ได้คร�่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อ แต่เป็น
บุคคลที่ชอบใช้สื่อใหม่ในการขับเคลื่อนงาน
ความคิดงานวิชาการของตนเองที่อยากจะมา
ร่วมแชร์ ประสบการณ์ในวงสนทนาครั้งนี้ด้วย
และที่ส�ำคัญการสนทนาครั้งนี้ก็มีการถ่ายทอด
เสียงผ่านวิทยุมี Media Selatan สถานีวิทยุที่
เคียงข้างประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
สื่อใหม่ นิยามใหม่ “ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี”
อ.วลักษณ์กมล เริม่ สนทนาด้วยการฉายมุมมอง
ที่น่าสนใจว่า มีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นสื่อ
ใหม่ เกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อใหม่ เกี่ยวกับ
นิยามที่ครอบความคิดหรือขอบเขตหรือนิยาม
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ระหว่างสื่อใหม่กับสื่อเก่า
“สื่อใหม่ เราจะมองที่เรื่องเทคโนโลยี
นั่นคือว่า ในศตวรรษที่ 21 หรือ 20 เป็นต้น
มามีการหลอมรวมระหว่างคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสือ่ สารเป็นการช่วยเสริมในเรือ่ ง
ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ผู้ส่งสารและ
ผูร้ บั สาร อย่างไรก็ตามก็ยงั มีลกั ษณะของสือ่ อีก
ประเภทหนึง่ ทีจ่ ะเป็นสือ่ ใหม่ได้คณ
ุ ลักษณะการ
จัดการเนื้อหาหมายความว่าจะมีสื่อบางอย่าง
ที่ดูเหมือนเป็นสื่อเก่าแต่ในนิยามและความ
หมายของดิฉันจะจัดเป็นสื่อใหม่ได้จะต้องผ่าน
กระบวนการจัดการเนือ้ หาได้ทแี่ ยกเป็นอิสระกับ
ผูส้ ง่ สารโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งส่งข่าวสารเข้ามาอีกขัน้
ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับสาร”
“ถ้าพูดถึง เฟสบุค ทวิทเตอร์ แน่นอน
มันเป็นสือ่ ใหม่ในเรือ่ งเทคโนโลยีทเี่ ป็นเรือ่ งใหม่
ถ้าถามว่าวิทยุชุมชน มีเดียสลาตันเป็นสื่อใหม่
หรือไม่ ก็แน่นอนเป็นสื่อใหม่ในแง่ของพื้นที่
ข่าวสารพื้นที่การสื่อสารของกลุ่มพลังใหม่ที่ให้
ชุมชนคนในท้องถิ่นได้เข้ามามีสวนรวม อันนี้ใน
ความหมายของดิฉันในนิยามเรื่องส่วนตัวของ
ดิฉันเป็นเรื่องใหม่ สื่อใหม่ที่ให้พื้นที่คนที่อยู่ใน
พื้นที่และกลุ่มพลังที่ไม่เคยมีอ�ำนาจมาก่อนมี
อ�ำนาจในการสื่อสารของเข้าขึ้นมาได้”
“โดยสรุปแล้วสือ่
ไม่ได้จำ� กัดว่า
ต้องหมาย
ถึงแค่
เรื่ อ ง

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้นแต่หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนการสื่อการต้องเป็นกลุ่มใหม่ กลุ่ม
ที่มีพลังเพิ่มเติมเข้ามาในสังคมด้วย ทั้งเรื่องกระบวนการจัดการที่ไม่ให้ความส�ำคัญกับผู้เฝ้าประตู
ข่าวสารมากนักแต่ผู้ส่งและผู้รับสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันและกันได้โดยตรง”
อ.วลักษณ์กมล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไม่ได้หมายความว่าความหมายของตนเองจะถูกต้อง
ทางวิชาการแต่เป็นความคิดเห็นและเป็นมุมมอง ซึ่งจริงแล้วนิยามสื่อใหม่มันก็ยังไม่มีนิยามที่
ตายตัว ส่วนใหญ่นิยามที่ออกมานั้นจะชัดไปในเชิงเทคโนโลยีเป็นส�ำคัญแต่ส�ำหรับดิฉันจะมองใน
เชิง 3 แง่มุมที่ได้บอกไปแล้ว เพราะฉะนั้นสื่อกิจกรรมสื่ออะไรทั้งหลายที่นักกิจกรรมท�ำ ปาตานี
ฟอร์รัม ท�ำสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบทั้งสิ้น
ไฟใต้ 4 ปีย้อนหลัง : สื่อใหม่ กับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอย่าง “ก้าวกระโดด”
กลับมาสู่ประเด็นกดไลค์สื่อใหม่กดแชร์ปัญหาภาคใต้ อ.วลักษณ์กมล มองว่าโดยภาพ
รวม เรื่องสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุคหลังนี้มันจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง
หรือพลวัต มีพลวัตด้านต่างๆ อยู่ 3 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 เรือ่ งตัวปัญหาทีพ่ ฒ
ั นาการความรุนแรงมากขึน้ มีมาตรการทางการทหารทางการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลง พลวัตที่ส�ำคัญเกิดขึ้นกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามันมีในเรื่อง
ของกระบวนการการพูดคุยในเรื่องสันติภาพในช่วงหลัง มีในเรื่องของพบปะพูดคุย มีในเรื่องของ
ตัวแทนของฝ่ายรัฐและฝ่ายที่เรียกว่าเป็นสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้น
ประเด็นที่ 2 เป็นพลวัตของภาคประชาสังคมในพื้นที่ เราจะเห็นว่าจากความเป็นเหยื่อสู่ความเป็น
พลเมือง จากความเป็นเหยื่อ คือ จากคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับพลกระทบจากสภาพความรุนแรงที
เกิดขึน้ ทัง้ ผลกระทบโดยตรงผลกระทบโดยอ้อมแต่ชว่ งหลัง 3-4 ปีให้หลังนีค้ นเหล่านีเ้ ริม่ จะพัฒนา
ความเข้มแข็งในพลังของตนเอง ขึ้นมาเป็นพลเมืองมากขึ้น ถามว่าพลเมือง คือ อะไร คือความ
เป็นพละก�ำลังเมืองของตัวเองที่เราอยู่ เราไม่ได้เป็นประชาชนเฉยๆ แต่เราเป็นสมาชิกที่ในสังคม
มีพละก�ำลังสร้างกิจกรรมซึ่งความเปลี่ยนแปลง
“พลวัตในประเด็นที่ 2 จากภาคประชาสังคม จากความโดดเดียวสู่เครือข่ายเราจะเห็น
ได้ชัดช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน ที่พยายามพัฒนาตนเองจากความโดดเดี่ยวที่การท�ำงาน
ของสตริงเกอร์สมัยก่อนปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเครือข่ายนักข่าวในจังหวัดชายแดนใต้มากขึ้น
การร่วมตัวของกลุ่มชังภาพต่างๆ มากขึ้นในภาคประชาสังคมมีการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงรวมทั้ง
กลุ่มนักวิชาการ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ภาคประชาลังคมกลายเป็นกลไก
กระบวนการสันติภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวทีพูดคุยสันติภาพคนภายในที่เกิดขึ้นที่ ดีบเซาท์ จะ
เป็นกลุ่มของเด็ก ผู้หญิงนี้ คือ พลวัติในภาคประชาสังคมที่เกิดขึ้น
ประเด็นที่ 3 พลวัตของสื่อและการสื่อสาร เราจะมองในภาคกว้างในระดับประเทศและระดับท้อง
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ถิ่น ในระดับประเทศเราเห็นมีการถ่อยห่างจาก
ภาคพืน้ ทีข่ องสือ่ กระแสหลักมากขึน้ ในช่วง 3-4
ทีผ่ า่ นมาสือ่ กระแสหลักทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ในกรุงเทพ
มีการถอยห่างจากพื้นที่ที่มากขึ้นพิสูจน์ได้จาก
งานวิจัยต่างๆ
“เนื้ อ หาของข่ า วที่ มั น เกิ ด ขึ้ น รั บ มา
จากฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่ เห็น
จากอัตราการลงพื้นที่ของนักข่าวที่ลงพื้นที่น้อย
ขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นแล้วเราเห็นความเคลื่อนไหว
ของสื่อในพื้นที่มากขึ้น สื่อในพื้นที่ในที่นี้ไม่ได้
หมายถึง นักข่าวที่ท�ำข่าวให้กับพื้นที่สวนกลาง
แต่หมายถึงสื่อทางเลือกหรือสื่อใหม่ที่เราก�ำลัง
พูดถึงในพื้นที่พัฒนาบทบาทของตัวเองมากขึ้น
อย่างมีเดียสลาตันทีม่ กี ารเสนอเนือ้ หาทีเ่ ป็นเชิง
รุกมากขึ้นในเชิงกระบวนการสันติภาพ ไม่ได้
แค่น�ำเสนอปัญหาการสัมภาษณ์เรื่อยๆแต่ว่ามี
การน�ำเสนอประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
สันติภาพมากขึ้น และสิ่งที่เราเห็นสื่อกระแส
หลักในสวนกลางน�ำประเด็นข่าวจากสือ่ ในพืน้ ที่
ไปน�ำเสนอมากขึ้น”
“ดิฉันมองเห็นว่าการที่เราจะพัฒนา
สื่อทางเลือกหรือสื่อใหม่ในพื้นที่เป็นประเด็นที่
ส�ำคัญมากเพราะว่าสือ่ ใหม่ สือ่ ทางเลือกในพืน้ ที่
ไม้ได้มคี วามส�ำคัญกับสถานการณ์เท่านัน้ แต่ยงั
เป็นข้อมูลของสือ่ กระแสหลักด้วย เพราะฉะนัน้
เราจะท�ำอย่างไรจะพัฒนาอย่างไรสื่อเหล่านี้มี
ศักยภาพในการที่จะให้สื่อกระแสหลักที่อยู่ข้าง
นอกเอาข้อมูลข่าวสารไปน�ำแสนอมากขึน้ นีเ้ ป็น
สิ่งส�ำคัญที่ เราต้องมายกระดับสื่อใหม่ให้ความ
ส�ำคัญสือ่ ทางเลือกในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ซึง่ ดิฉนั ก็เห็น
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ว่าเวทีทมี่ สี อื่ ทางเลือกเกิดขึน้ ในพืน้ ทีม่ ากขึน้ ซึง่
ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ควรจะมีการสงเสริมต่อ และ
พัฒนาศักยภาพ ในการที่จะร่วมมือที่จะท�ำให้
สือ่ กระแสหลักข้างนอกชุมชนของเราเอาข้อมูล
ข่าวสารไปน�ำเสนอข้างนอกมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่ต้องยกระดับสื่อใหม่ในชุมชนมากขึ้น”
อ.วลักษณ์กมล ได้สะท้อนมุมมอง
เพิ่มเติมว่า ถ้าจะให้พูดถึงจุดเด่นหรือจุดดีของ
สื่อใหม่หรือการเป็นสื่อทางเลือกที่อยู่ในพื้นที่
ประเด็นแรก การรู้เรื่องข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในทุกวันนี้ ประเด็นที่สอง นับว่าสื่อกระแสหลัก
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ เขามีความรูค้ วามเข้าใจมากกว่า
สือ่ ทีอ่ ยูข่ า้ งนอก ประเด็นทีส่ าม ลักษณะของสือ่
ใหม่หรือสื่อทางเลือกของจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ตอนนี้มันมีลักษณะเป็นเครือข่ายกับภาค
ประชาสังคมและภาควิชาการมากขึ้น
“การสื่อในเรื่องของสันติภาพ หรือ
การคลีค่ ลายความขัดแย้งนัน้ ลักษณะของเครือ
ข่ายของความเป็นสือ่ เครือข่ายของการสือ่ สารมี
ความส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่สันติภาพหรือความขัด
แย้งไม่มีทางที่สื่อจะท�ำงานอย่างโดดเดียวโดย
ไร้ความเป็นเครือข่ายจากประชาสังคมจะท�ำให้
ไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการ และอีกประเด็น
หนึ่ง คือ เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค
ใหม่ทที่ กุ คนเข้าถึงเทโนโลยีได้งา่ ยขึน้ มีราคาถูก
ลงเทโนโลยีใช้ง่ายขึ้นใครก็สามารถใช้ได้”
เหรียญ 2 ด้าน….. มีบวกก็ต้องมีลบ
อย่างไรก็ตาม อ.วลักษณ์กมล ยัง
มองว่า สื่อใหม่ไม่ได้มีในจุดดีแต่อย่างเดียว ยัง
มีในแง่ของพลกระทบที่เกิดขึ้นเยอะ ถ้าพูดใน

แง่วิชาการก็ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบในแง่ดีและในแงลบของสื่อใหม่ทีมีต่อ
กระบวนการสร้างสันติภาพต่อการจัดการความขัดแย้งว่ามันมีการศึกษาในแง่ลบอย่างไรบ้าง
“เวลาคนมาเขียนบทความต่อผลกระทบของสื่อใหม่จะเขียนในเรื่องของความรู้สึก
มากกว่าว่าตัวเองเจอแบบนั้นเจอแบบนี้ แต่ในแง่ทางการศึกษาเชิงวิชาการที่ตัวหลักฐานที่ชัดเจน
นัน้ ไม่เคยมีซงึ่ ในอนาคตอาจจะมีดวู า่ มีบทบาทข้อดีขอ้ เสียอย่างไงซึง้ ถือวาเป็นสิง่ ทีด่ ี ทีอ่ ยากจะพูด
ถึงสือ่ ใหม่ คือ ผลกระทบทีม่ นั เกิดขึน้ พลกระทบในแง่ดแี น่นอนว่ามันกระตุน้ ในการพูดคุยเพือ่ ให้เกิด
การแลกเปลีย่ นและช่วยเป็นสะพานเชือ่ มช่องว่างของกลุม่ ต่างๆ เชือ่ มระหว่างนักวิชาการกับภาค
ประชาสังคม เชื่อมระหว่างคนที่ท�ำงานในภาครัฐกับคนที่เป็นชาวบ้านอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมอันหนึ่ง
และก็อาจจะเป็นการปฏิวัติกลุ่มคนที่เป็นระดับรากหญ้าก็ได้แต่จุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงของสื่อใหม่ใน
เรือ่ งของเทคโนโลยีและเรือ่ งทีส่ ร้างความแตกแยกมากขึน้ การแบ่งพวกเขาพวกเราชัดเจนยิง่ ขึน้ ”
“เรื่องของเพจบางเพจกับการสร้างแนวร่วมเราจะเห็นชัดแต่ก่อนเราจะไม่ดากันรุนแรง
ขนาดนี้แต่พออยู่ในโลกออนไลน์ทุกคนจะรู้สึกว่าจะไม่เห็นหน้ากันเพราฉะนั้นเวลาด่าจะด่าได้สา
แกใจกว่า รู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่อไรที่เราหลบอยู่หลังฉากเราด่ามันได้ แต่ถ้ามาให้อยู่ต่อหน้าต่อตา
นั้นไม่ค่อยกล้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่น่าเป็นห่วงของสื่อใหม่”
“เพราะว่าต่างคนหลบอยูใ่ นมุมตัวเองส่งแต่เสียงมาด่าคนอืน่ เรากล้าทีจ่ ะด่าคนอืน่ เพราะ
เราหลบอยูห่ ลังฉาก นีค้ อื เป็นลักษณะพิเศษของสือ่ ใหม่ทมี่ นั อาจจะมีจดุ ดีแต่ในขณะเดียวกันก็กลาย
เป็นจุดด้อยที่บางทีสองความคิดเห็นที่โจมตีกันได้ง่ายๆ อ.ชินทาโร อาจจะเล่าประสบการณ์เหล่านี้
ได้เป็นอย่างดีเรื่องของการเพิ่มความเกลียดชัง จิตวิทยาอย่างนี้ของคนที่รับสารบางที่เราเลือกรับ
สารทีต่ รงกับอคติสว่ นตัว เพราะฉะนัน้ เวลาเรากดไลค์กบั ความคิดเห็นทีต่ รงใจเรา เราก็จะไลค์มาก
คนนีพ้ ดู ดี พูดมีเหตุมผี ลถ้าว่าเขาพูดมีเหตุมผี ลสอดคล้องกับความคิดของเรา แต่เมือไรก็ตามทีฝ่ า่ ย
ตรงข้ามทีความคิดไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงกับเรา ต่อให้เขาอธิบายด้วยเหตุผลนานับประการเราก็ไม่
ไลค์ ไม่ได้เรื่อง เพราะฉะนั้นจิตวิทยาการสื่อสารมันก็เกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกมากขึ้น
เพราะมันมีพื้นที่ ให้เราเลือกได้มากขึ้น” นักวิชาการสื่อสารอธิบาย
ตอนต่อไปจะมาร่วมขุดคุ้ยเพิ่มเติม อิทธิพลของสื่อใหม่ต่อปัญหาภาคใต้ (ปาตานี) ใน
มุมของ คนท�ำอาชีพสื่อ และคนใช้สื่อใหม่ที่กลายเป็นเหยื่ออย่าง มูฮัมหมัด ดือราแม และ ฮารา
ชินทาโร
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เพื่อบ้านอาเซียน
นิชานท์ สิงหพุทธางกูร

บรูไนดารุสซาลาม :

การบริหาร ระบอบสมบูรณายาสิทธิราช
ใน หลักศาสนาอิสลาม

ห ล า ย ค รั้ ง พ อ พู ด ถึ ง ร ะ บ อ บ
สมบูรณาญาสิทธิราช หลายท่านมักจะชักสีหน้า
กับระบอบนี้ โดยเฉพาะในยุคประชาธิปไตยบาน
หุบบานโผล่ แต่แท้จริงแล้วระบบแบบนี้ มันไม่
น่ากลัวเสมอไป แต่มันอยู่ที่คนใช้มันมากกว่า
เหมือนในบทความ ชื่อ “Good Autocracy”
เคยได้นงั่ อ่านเมือ่ นานมาแล้ว มีเนือ้ หาใจความ
ว่าระบบการปกครองไม่ว่าแบบใดมันขึ้นอยู่กับ
ตัวของผู้ปกครองว่าเป็นอย่างไร มีทัศนะ มี
บุคลิกภาพ มีแนวคิดอย่างไร ท�ำให้นึกถึงการ
เกิดขึน้ ของระบบการปกครองในสิงคโปร์ทแี่ ยก
ออกมาจามาเลเซีย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มาเลเซีย
ยอมให้ แ ยกออกได้ โ ดยง่ า ยเพราะกลั ว การ
ย้ายถิ่นของคนจีนที่จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆ เข้าไปใน
มาเลเซียเพื่อรักษาความเป็นมลายูไว้
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ แยกตั ว ได้ แ ล้ ว
สิงคโปร์ในขณะนั้นมีฐานะประเทศด้อยพัฒนา
เป็นอย่างมาก ลี กวน ยู ได้พยายามหาว่า
ระบอบการปกครองแบบใดที่จะสามารถน�ำมา
พัฒนาประเทศของตนได้ดีที่สุดในสภาพเช่นนี้
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จึงออกแบบการปกครองของตัวเองโดยการน�ำ
เอาแนวคิดของหลายๆ ประเทศมาออกแบบ
ใหม่ โดยเน้นความเป็น “State Corporation”
ซึ่งรัฐท�ำหน้าที่คล้ายเป็นบริษัทและมีบริษัทใน
เครือต่างๆ ท�ำงาน เช่น เทมาเส็ก ที่เรารู้จักกัน
ดีเชื่อมโยงการลงทุนต่างในนามของรัฐบาลทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
กรณี ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ ชั ด เจน
ว่าสภาพแบบนี้ก็เป็นการรวมศูนย์
อ�ำนาจ แต่แม้สภาพความเป็น
ประชาธิปไตยและเสรีภาพใน
การแสดงออกต่างๆ จะมีน้อย
มาก ค่าครองชีพที่สูง แต่ผู้คน
จากหลายแห่ง แม้กระทั่งทั้ง
จากประเทศทีเ่ ป็นประชาธิปไตย
ต่างก็ยังยอมอยู่ ไม่ว่าสภาพความ
เป็นอยู่จะอึดอัดพียงไหนพวกเขาก็ยัง
คงอยู่ ผู้คนมากมายส่งลูกหลานไปเรียนใน
ประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบอย่าง
สิงคโปร์ เพราะเหตุใดผู้คนมากมายอยากไป

เทีย่ วทีน่ นั้ จนดัชนีชวี้ ดั ด้านการท่องเทีย่ วสูงในระดับต้นๆ ของเอเชีย อะไร คือเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้พวก
เขาท�ำเช่นนั้น แต่สิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ไม่เคยมองข้ามเลย คือ “ความพึงพอใจ” ของประชาชน จะ
ท�ำอย่างไรให้คนมีความพึงพอใจ ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความคุ้มทุนต่อหน่วย น่าจะ
เป็นค�ำตอบที่ดีที่สุด
ซึง่ มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบางรัฐไม่จำ� เป็นต้องใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ได้
แต่ตอ้ งอยูบ่ นฐานของคนเป็นศูนย์กลาง มันสะท้อนด้วยว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เป็นระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการปกครองทีคนที่มีเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายประเทศและในขณะเดียวกันก็รับฟังเสียงข้างน้อยด้วย (Majority Rule and Minority
Right) ซึ่งนั้นคือ หลักปรัชญาส�ำคัญของ แต่ถ้าหากผู้น�ำมีลักษณะเป็นเผด็จการ หรือ อ�ำนาจนิยม
ขึ้นมา โดยรู้ตัวเอง หรือ ไม่รู้ก็ตาม บนฐานคิดประชาธิปไตย แปลงโฉมทันทีเป็นประชาธิปไตย
รวบอ�ำนาจ ในเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีค�ำว่าเสียงข้างมากหนุนหลังทั้ง
ในสภาและนอกสภา ทั้งแบบชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เหมือนที่ท่านอาจารย์ เกษียร เตชะพีระ
เรียกว่า Authoritarianism / Illiberalism การใช้อ�ำนาจแบบอ�ำนาจนิยม/ไม่เสรี อันนั้นก็ไม่ได้ต่าง
อะไรกับการเป็นประเทศทีม่ ลี กั ษณะเผด็จการและอ�ำนาจนิยมเต็มขัน้ ในคราบประชาธิปไตยเลยซึง่
อาจจะแย่กว่าด้วยซ�้ำ
คราวนี้มาลองดูบรูไนฯ ประเทศซึ่งใช้ระบบสมบูรณายาสิทธิราช อย่างแท้จริง ประเทศ
บรูไนฯ เป็นประเทศที่เล็กมากและปกครองด้วยระบอบสมบูรณายาสิทธิราช แต่บรูไนฯ ไม่ได้มี
สภาวะความกดดันทางทางการเมือง ความอึดอัดของสังคม หรือมีสภาพเศรษฐกิจแร้นแค้น
เหมือนทีเ่ ราเห็นในบางประเทศ บรูไนฯ เป็น small state แต่มลี กั ษณะในทางตรงกันข้าม
คือ strong state เพราะความโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติส�ำคัญ คือน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติท่ีส่งออกได้จ�ำนวนมากและสร้างรายได้มหาศาลให้บรูไนฯ ประกอบ
กับการตัดสินใจที่จะไม่รวมประเทศกับมาเลเซียในอดีตท�ำให้ไม่ได้ต้องแชร์เรื่อง
ผลประโยชน์ บวกกับมีจ�ำนวนประชากรไม่ถึงสี่แสนคน ท�ำให้สถานะประเทศ
ง่ายต่อการบริหาร และได้จึงได้น�ำรายได้มาพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย์ จนติด
อันดับที่ดีท่ีสุดในโลกร่วมกับประเทศในตะวันตก คือ อยู่ในอันดับที่ 30 จากทั่ว
โลก คุณภาพชีวิตของประชาชนที่นี้ค่อนข้างดีแม้ว่าจะไม่ได้มีการปกครองประเทศ
แบบประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตามการบริหารประเทศบรูไนฯ มีลักษณะรวมศูนย์อ�ำนาจ การสั่งการ และการ
ตัดสินใจ ไว้ที่ส่วนกลาง ก่อนที่จะกระจายอ�ำนาจ งบประมาณ การบริการ และทรัพยากร ลงสู่
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะรัฐสวัสดิการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชนในพืน้ ที่
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ต่างๆ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงระบบราชการที่เข้มแข็ง
คือ มีการจัดสายบังคับบัญชาแบบบนลงล่าง
โดยสมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามโจทย์ส�ำคัญ
ของรัฐบาลบรูไนฯ คือ “ประชาชน” บนหลัก
คิดของศาสนาอิสลามที่ทุกคนเท่าเทียมกัน รัก
กันฉันท์พ่ีน้อง แม้กระทั่งสุลต่านเองเมื่อเข้าสู่
มัสยิดก็ยงั ต้องนัง่ ประกอบพิธที พี่ นื้ เช่นเดียวกับ
ประชาชน
การปกครองของบรูไนฯ จากอดีตมา
สู่ปัจจุบันเป็นระบบการปกครองที่เน้นศาสนา
อิสลามเป็นบรรทัดฐานส�ำคัญในการใช้พระราช
อ�ำนาจของพระราชาธิบดี หรือ สุลต่าน ผ่าน
ระบบราชการที่ เ ป็ น ตั ว สร้ า งความเชื่ อ มโยง
ระหว่างรัฐ และประชาชน ภายใต้ “แนวคิด
รัฐอิสลาม” คือรัฐที่ถูกปกครองตามบทบัญญัติ
ของอิสลามโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างความมัง่ คงของรัฐและความรุง่ เรือ่ ง
ของประเทศ (state formation และ nation
building)
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นตามหลัก
การดังกล่าวของบรูไนฯ จะไม่เข้มเหมือนกับ
หลายๆ ประเทศในตะวันออกกลาง เช่น ที่
บรูไนฯ ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
สามารถเดินไปไหนมาไหนด้วยกันได้อย่างเปิด
เผย หรือ การลงโทษทีเ่ บากว่าในหลายประเทศ
ในตะวันออกกลาง เช่น ไม่ได้มีการเอาก้อนหิน
ขว้างจนเสียชีวิตหากกระท�ำผิดขั้นร้ายแรง แต่
ใช้วิธีอื่นที่ไม่ทรมานแต่มีการโบยหากมีการะท�ำ
ผิด
อย่างไรก็ตามบรูไนฯ ไม่ใช่รัฐอิสลาม
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ที่ มี ลั ก ษณะแบบใน
ตะวันออกกลาง แต่
ผม เรียกว่า เป็น”รัฐ
อิสลามแบบเอเชียน” ทีแ่ สดงออกมาในลักษณะ
พหุอัตลักษณ์ คือ มีความเป็นมุสลิมที่ไม่สุด
ขั้วยอมรับเรื่องบางเรื่องได้ เช่น การสูบบุหรี่
เป็ น ข้ อ ที่ ช าวมุ ส ลิ ม ที่ ดี ไ ม่ ค วรท� ำ แต่ ที่ นี้ ก็ มั ก
พบเห็นได้โดยง่าย ทั้งที่ในบรูไนฯ ไม่มีร้านใด
ขายเพราะผิดกฎหมาย แม้ว่ารัฐบาลจะออก
กฎหมายว่าการน�ำบุหรีเ่ ข้ามาในประเทศบรูไนฯ
ผิดกฎหมาย หากพบก็จะมีโทษเพียงการปรับตัว
ละ 30 เซนต์ แต่เราก็ยังเห็นกัน แบบนี้เป็นต้น
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่ได้เป็นรัฐที่เข้มงวด
มากนักในฐานะรัฐอิสลาม แต่หลายๆ เรื่องที่
เป็นภัยต่อความมั่นคงก็ไม่สามารถละเว้นได้
เช่น เรื่องของการลักลอบน�ำยาเสพติดเข้ามา
ซึง่ มีโทษประหารชีวติ หรือ เรือ่ งของการว่าร้าย
ให้กบั สถาบันสูงสุดของประเทศก็มโี ทษหนักเช่น
กัน
ดังนั้น การปกครอง การเมือง สังคม
และกฎหมาย ของบรูไนฯ มีความแนบแน่นกับ
หลักของศาสนาอิสลามอย่างมากเช่นกัน ซึง่ ส่ง
ผลโดยตรงต่อชีวิตของคนบรูไน ทั้งนี้ ชาว
บรูไนจะให้ความส�ำคัญกับหลักศาสนา
ที่ ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบประจ� ำ ตั ว ที่
ส�ำคัญที่สุด ลองลงมา หรือไม่ห่างจากองค์
ประกอบแรกมากนัก คือครอบครัว และงาน
ตามล�ำดับ การใช้ชีวิตของชาวบรูไนมีความ
สอดคล้องกับหลักศาสนามาก
ดั ง นั้ น เรื่ อ งของศาสนา จึ ง มี ค วาม

ส�ำคัญกับรูปแบบการบริหารงานของรัฐด้วย โดยรัฐมีแนวคิดหลักส�ำคัญ
คือ การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งตามหลักศาสนาอิสลามในกรอบ
ของกฎหมายและหลักปรัชญาของสุลต่านทีท่ รงรือ้ ฟืน้ ปรัชญาเก่าของบ
รูไนฯ มาใช้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง คือ “วิถีชีวิตแบบมาเลย์ ศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในระบบกษัตริย์”
หรือ “MIB : Malay Islam Beraja (Malay Islamic Monarchy)” ซึง่ หมายถึงบรูไนฯ เป็นประเทศ
ที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมมาเลย์ ได้แก่ใช้ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ
มาเลย์ Islam หมายถึงเป็นรัฐอิสลาม ซึ่งกฎหมายและค่านิยมต่างๆ มาจากศาสนาอิสลาม และ
Beraja หมายถึงเป็นประเทศทีป่ กครองด้วยระบอบหรือสถาบันกษัตริย์ โดยสุลต่านซึง่ มีฐานะเป็น
สมเด็จพระราชาธิบดี ประชาชนจะต้องมีความจงรักภักดีในสถาบันดังกล่าว
ปรัชญาของชาติดังกล่าว ถือ เป็นหลักการส�ำคัญในการบริหารประเทศในปัจจุบัน เช่น
ข้าราชการทีท่ ำ� งานอยูแ่ ล้วหรือทีต่ อ้ งการเป็นข้าราชการจะต้องแสดงตนบนพืน้ ฐานของหลัก MIB
ให้ประจักษ์แจ้งแก่สังคม หากขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งแม้จะเป็นคนบรูไนก็ไม่สามารถรับ
ราชการได้ เช่นเดียวกันที่เรื่องนี้ต้องได้รับการปลูกฝั่งจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา ใน
โรงเรียนทุกระดับหรือแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) ทุกคนจะต้องได้เรียนวิชา MIB เป็น
วิชาแกนทุกปี เพื่อปลูกฝั่งค่านิยมดังกล่าวนี้
MIB ยังถูกแสดงออกบนตราสัญลักษณ์บนธงชาติของบรูไนฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นการ
ผสานกันของสัญลักษณ์ต่างๆ บนธงชาติ ประกอบด้วย ตราแผ่นดินที่มีสีแดง ประกอบด้วยราช
ธวัช (The flag) พระกรด (The Royal umbrella) ทั้งสองนี้เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของสมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลาม ปีกนกที่มี 4 ขน (The wing of four feathers) หมาย
ถึงการพิทักษ์ปกป้อง
ความยุตธิ รรม ความสงบ ความเจริญ และสันติสขุ ของชาติ
วงเดือนหงาย (The Crescent) เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
อิสลาม และมีอักษรอารบิกจารึกด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็น
ค�ำขวัญของชาติว่า “Always in service with God’s
guidance” (น้อมรับใช้ตามแนวทางอัลเลาะห์เสมอ)
มือ 2 ข้าง (The hand) หมายถึงหน้าที่ของรัฐบาล
ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความมัง่ คัง่ สันติสขุ และความเจริญ
รุ่งเรือง และแถบแพรอยู่ล่างสุด จารึกอักษร
อารบิค สีเหลืองเป็นชื่อประเทศว่า “Brunei
Darussalam” หมายถึง บรูไน: ดินแดนแห่ง
สันติ รวมทั้งการเป็นรัฐสวัสดิการ คือประชาชนไม่ต้อง
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เสียภาษีใดๆ และได้รบั บริการสาธารณะอย่างเพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ ก็มาจากหลักปรัชญาผู้
ปกครองทีด่ ที มี่ าจากหลักศาสนาอิสลาม ส่วนธงชาติ ประกอบด้วยพืน้ สีเหลือ หมายถึงสุลต่าน
มีแถบสีขาวด�ำพาดทแยงจากขอบบนด้านซ้าย ผ่านกลางผืนธงมายังขอบล่างด้านขวา หมาย
ถึงรัฐมนตรีที่ถวายงานรับใช้องค์สุลต่าน และมีตราแผ่นดินอยู่กลางผืนธง
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ประวัติศาสตร์วิพากษ์

สยามไทย กับ ปาตานี :
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ห า ก พู ด ถึ ง ห นั ง สื อ ที่ อ ธิ บ า ย
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับ
ชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก จะพบว่าหนังสือบางเล่มให้น�้ำ
หนักหรือเอนเอียงไปในทางแนวคิดที่เป็นผล
ดีกับรัฐไทย บางเล่มก็ให้น�้ำหนักไปที่ฝ่ายชาว
มลายูมสุ ลิม ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั มุมมองทีแ่ ตกต่างกัน
ภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม พื้นที่ เวลา
รวมถึงการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีถ่ กู เลือกน�ำมาใช้
หรือเลือกน�ำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
ตามความต้องการของผู้น�ำเสนอ บางเล่มเป็น
ข้อมูลเชิงข่าว บางเล่มบอกเล่าสถานการณ์ที่
ก�ำลังคุกรุ่นในปัจจุบัน บางเล่มเสนอทางออกใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และหนังสือที่เลือก
น�ำเสนอข้อเท็จจริงในมุมมองทางประวัตศิ าสตร์
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เป็นหลักก็มอี ยู่
ไม่ น ้ อ ย อาทิ
เช่ น หนั ง สื อ
ประวั ติ ศ าสตร์ วิพากษ์ : สยามไทยกับปา
ตานี งานรวมเล่มชิ้นล่าสุดของ ธเนศ อาภรณ์
สุวรรณ ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ตีแผ่เรื่องราว
เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้น่าสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้อ่านต้องการข้อมูลใน
เชิงประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นภาพความขัดแย้ง
ทีช่ ดั เจนระหว่างชาวมลายูมสุ ลิมกับรัฐไทย หรือ
ระหว่างสยามไทยกับปาตานี
ธเนศได้อธิบายถึงหนังสือเล่มนี้ว่า ”เป็นเรื่อง
ราวซึง่ ผูเ้ ขียนได้คน้ คว้า ศึกษาและเรียบเรียงขึน้
มาใหม่จากบันทึกข้อเขียนต่างๆ ในหลากหลาย
รูปแบบและกาลเทศะ จากความทรงจ�ำของ

เหตุการณ์และประสบการณ์ในช่วงเวลาหนึง่ ทีค่ นคนหนึง่ และอีกหลายๆคนได้เข้ามามีปฏิสมั พันธ์
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์นั้นๆด้วยกัน” เขาเริ่มต้นเล่าย้อนไปถึงยุคสมัยซึ่งรัฐบาลเผด็จการ
ในสมัยนัน้ ได้ทำ� การปราบปรามนักศึกษาจากกระแสคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้นกั ศึกษาจ�ำนวนมากต้อง
หลบหนีเข้าป่า เหตุการณ์ดงั กล่าวจึงส่งผลให้ได้มโี อกาสได้เข้าไปท�ำความรูจ้ กั กับพรรคคอมมิวนิสต์
มลายาในช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ นับได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นแรกทีไ่ ด้มโี อกาสคลุกคลีกบั ชาวมลายูมสุ ลิมและ
เห็นการพยายามต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพในทางการปกครองของชาวมลายูมุสลิมต่อรัฐไทย
ในบทความเรื่อง “ประวัติศาสตร์วิพากษ์:สยามไทยกับปาตานี” ธเนศได้อธิบายถึงพัฒนาการของ
ระบบการปกครองระหว่างสยามกับปาตานีนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยย้อนไปช่วงเจ็ดหัวเมือง
จนถึงการท�ำสนธิสัญญากับอังกฤษอันส่งผลให้ไทยเสียสิทธิในดินแดนไทรบุรี กลันตัง ตรังกานู
และปะลิส ส่งผลให้รฐั ปาตานีกลายเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐไทยในฐานะจังหวัดหนึง่ ๆของประเทศไทย
นอกจากนีย้ งั ได้อธิบายถึงรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติไทยและรัฐชาติมลายูในสมัยใหม่ ซึง่ ต่อ
มาจะมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการพยายามสร้างชาติไทยและส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขยายเป็นวง
กว้างในหมู่มลายูมุสลิมกับรัฐไทย
ในบทความ “กบฏดุซงญอ การเมืองในประวัติศาสตร์” ธเนศได้เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยชี้ให้เห็นต้นเหตุของความขัดแย้งอันรุนแรงในขณะนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยายามสร้าง
ประวัติศาสตร์และความทรงจ�ำร่วมให้กับคนในสังคมไทยว่า กบฏดุซงญอเกิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่ง
ที่หลงผิดและพากันลุกฮือขึ้นต่อสู้ท�ำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐไทย ท�ำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นผู้ร้ายใน
ประวัตศิ าสตร์ไทย ทัง้ ทีส่ าเหตุหลักของความขัดแย้งคือนโยบายชาตินยิ มไทยของจอมพล ป.พิบลู
สงคราม ที่บังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติและแสดงออกซึ่งความเป็นไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการ
ห้ามมิให้ชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่สวมใส่เครื่องแต่งกายตามหลักศาสนา ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่
พอใจและการประท้วงของชาวบ้านในเวลาต่อมา
ในบทความ “แลไปข้างหลัง : ปาตานี รัฐมลายูนอกมลายา” ธเนศได้เล่าถึงสาเหตุของ
ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากเหตุการณ์จับกุมฮัจญีสุหรง อับดุลกาเดร์
ผู้น�ำคนส�ำคัญของชาวมลายู นอกจากนี้ในบทความต่อมาธเนศยังได้ท�ำการวิเคราะห์แนวคิดของ
ท่านปรีดที มี่ ตี อ่ ปัญหาความไม่พอใจของชาวมลายูมสุ ลิม รวมถึงวิเคราะห์แนวคิดข้อเรียกร้องของ
ฮัจญีสุหรง และน�ำเสนอข้อแตกต่างระหว่างทรรศนะของทั้งสองฝ่าย
ในบทความ “ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม” ธเนศได้อธิบายถึงรูปแบบและ
พัฒนาการของความเคลื่อนไหวทางการเมืองในแต่ละยุคโดยเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรปาตานีจน
กระทัง่ ถึงการเคลือ่ นไหวในยุคปัจจุบนั ซึง่ เป็นรูปแบบการปกครองแบบรัฐชาติสมัยใหม่ ซึง่ บทความ
นี้จะฉายให้เห็นภาพของรูปแบบและวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม และ
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บทความสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ คือการอธิบายเปรียบเทียบระหว่างสงครามแยกดินแดนในภาคใต้
ของประเทศอเมริกากับลัทธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย โดยอธิบายให้เห็นถึงความเป็น
มาของแนวคิดการแบ่งแยกของภาคใต้ในอเมริกา และท�ำการเปรียบเทียบกับแนวคิดแบ่งแยกดิน
แดนในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร
กล่าวโดยสรุป หนังสือเล่มนีไ้ ด้พยายามสืบค้นทีม่ าหรือต้นเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่าง
รัฐไทยกับปาตานี โดยมองผ่านแว่นทางประวัติศาสตร์ ซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ปาตานียังไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของสยามจนกระทั่งปัจจุบันปาตานีถูกท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในรูปแบบ
ของจังหวัดโดยอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของรัฐไทยอย่างสมบูรณ์ หนังสือเล่มนีว้ พิ ากษ์วธิ คี ดิ และการด�ำเนิน
นโยบายการปกครองของรัฐไทยทีม่ ตี อ่ คนมลายูมสุ ลิม โดยชีเ้ ห็นถึงสิง่ ทีน่ า่ จะเป็นสาเหตุหรือเป็นต้น
ก�ำเนิดของความขัดแย้งอันยาวนาน บอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ได้อย่างครอบคลุม มีการ
กล่าวถึงเหตุการณ์ส�ำคัญในอดีต แนวคิดและวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม
ในยุคต่างๆ รวมถึงนโยบายสร้างชาติไทยในสมัยจอมพล ป.พิบลู สงคราม อันส่งผลให้เกิดความขัด
แย้งจนถึงปัจจุบัน
หากเราต้องการสร้างสันติภาพให้เกิดขึน้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรือ้ ถอน ถอด
สลัก แกะชิน้ ส่วน ปมปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันออกมาดูทีละชิ้น ที
ละชิ้น ก็อาจท�ำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตมากพอเพื่อที่จะเดินหน้าต่อได้อย่างถูกทาง หนังสือ
เล่มนีน้ า่ จะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างความเข้าใจให้กบั อีกหลายๆคนทีไ่ ม่เคยรับรูป้ ญ
ั หาความขัดแย้ง
อันยาวนานนีม้ าก่อน และคงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี หากเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือบุคคลผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จะได้อ่านและเปิดใจ ท�ำความเข้าใจโดยปราศจากอคติ เพื่อหาหนทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกๆฝ่าย
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