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ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ?

 ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อเด็กใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพฯ คงเป็น

ความรุนแรงท่ีไม่มีใครสามารถยอมรับได้ ในฐานะเรา

เป็นคนเหมือนกัน ประกอบกับเหยื่อความรุนแรงที่เป็น

เดก็ ฉะนัน้ไม่ว่านบัถอืศาสนาพทุธหรอือสิลาม ไม่ว่าจะ

เป็นผู้รักชาติหรือพวกแยกดินแดน ไม่ว่าคนใส่เครื่อง

แบบหรือพลเรือน น�้าตาของพวกเขาเป็นสีเดียวกัน คือ

สแีห่งความเจบ็ปวดจากการสูญเสียทีไ่ม่มวีนัได้คนืกลับ

มา เพราะสังคมการเมืองไทยได้พรากชีวิตอนาคตของ

สังคมไปอย่างเลือดเย็น

 ท�าให้ผู้เขียนนึกถึงหนังสือ “ขุมทรัพย์ที่ปลาย

ฝัน” (The Alchemist) เขียน ปาโล โคเอโย  แปล 

ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เรื่องราวในหนังสือThe 

Alchemist ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะนาม 

Santiago ผู้ซึ่งฝันที่จะได้เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ตาม

ความปราถนา แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับลางบอกเหตุ

บางอย่าง ที่ท�าให้เขาเดินออกไปค้นหาความฝันที่แท้จริง

ของเขา พร้อมกับชะตากรรมที่ถูกขีดขึ้นใหม่เพื่อให้เขา

ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ท่ีสุดของมนุษย์ ซึ่งนั่นท�าให้เขาได้

ออกเดินทางจาก Spain มุ่งหน้าสู่ Egypt ผจญภัยในดิน

แดนแห่งทะเลทรายก่อนจะได้พบกับ The Alchemist 

(นักเล่นแร่แปรธาตุ) ที่รอเข้าอยู่ ณ สุดปลายชะตากรรม

 แก่นหลักของเรื่องไม่ได้อยู ่ที่ เรื่องราวเหนือ

บทบรรณาธิการ 



ธรรมชาตแิต่อยูที่ก่ารค้นหาสิง่ท่ีเรยีกว่า “ความฝัน” และการเดินทางเพือ่ไปไขว่คว้า

มัน โดยระหว่างทางนั้นเอง หัวใจของผู้เดินทางก็จะถูกทดสอบด้วยสิ่งต่าง ๆ และผู้

ที่เอาชนะได้ก็จะพบกับหลักชัยที่มีค่ายิ่งกับชีวิตของเขาเอง เช่นเดียวกับ Santiago 

ที่เดินทางเพื่อตามหา “Treasure” (สมบัติ) อันถูกระบุว่ารอเขาอยู่ที่พีระมิด ซึ่งแม้

จะมนัจะถกูระบวุ่าเป็นสิง่ของแบบรปูธรรม แต่ระหว่างทางนัน้เขากไ็ด้เรียนรู้และค้น

พบสมบัติที่ล�้าค่ามากกว่าด้วยซ�้า

 ท่ามกลางความรนุแรงท่ีพรากชีวติเดก็ได้ท�าลายอนาคตของสงัคมและสร้าง

เมล็ดพันธุ์ของความรุนแรงแบบใหม่ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความชินชา” ต่อ

ความรุนแรงที่กระท�าต่อเด็ก และเป็นความเคยชินที่มองไม่เห็นอนาคตอันใฝ่ฝัน 

 ค�าถามจึงมีอยู่ว่า ขุมทรัพย์ของพวกเราในสังคมคืออะไร  เราจะเดินทางไป

ถงึปลายทางกนัหรอืไม่ และระหว่างการเดนิทางของคนในสงัคมทีต่่อสูท้างการเมอืง 

เราพอยงัจะมทีีท่างและขยบัขยายพืน้ทีค่วามปลอดภยัให้แก่เด็กพอจะเดินทางไปหา

ฝันของพวกเขา ก่อนทพีวกเขาจะต้องมาจบชวีติด้วยความใฝ่ฝันสงัคมโรแมนตกิของ

นกัปฎวิตั/ิปฎริปู ทีไ่ม่มแีม้แต่ทิง้หลกัการและมรดกทีเ่ป็นวิธกีารอยูร่วมกันของเด็กๆ

ในอนาคต แต่นกัปฎิวตั/ิปฎิรปู ได้ทิง้ซากปรกัหกัพงัของหลกัการการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สันติและความขัดแย้งกันแบบไม่ฆ่า 

 วารสาร ปาตานี ฟอรั่ม ขอเปิดฉากบทแรกด้วยค�าแถลงการณ์ประณาม 

ความรุนแรงที่มีต่อเด็ก และขอร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงทางการเมืองท่ีส่งผลต่อ

อนาคตของเด็กทุกรูปแบบ จึงขอส่งสารถึงนักปฎิวัติและปฎิรูปทัั้งหลาย  

ด้วยมิตรภาพและไมตรีจิต

เอกรินทร์ ต่วนศิริ
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แถลงการณ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส

         จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงบ้านพักเลขที่ 

157/4 ม.7 บ้านปะลุกาแปเราะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ ด.ช.มู

ยาเฮค มะมัน อายุ 11 ปี ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และ ด.ช.อีลยาส มะมัน อายุ 3 

ปี บุตรชายนายเจะมุ มะมัน เสียชีวิต ปาตานีฟอรั่มรู้สึกสลดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอ

แสดงความเสียใจและเห็นใจต่อครอบครัวผูส้ญูเสียและขอประณามการก่อเหตดุงักล่าว ทัง้นี้

ปาตานีฟอรั่มขอแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 1. การกระท�าดงักล่าวแม้นจะอยูใ่นภาวะความขัดแย้งหรือภาวะสงคราม ถือเป็นการ

กระท�าทีไ่ร้มนษุยธรรมอย่างยิง่ เพราะเป็นการกระท�าต่อเดก็หรือกลุม่เป้าหมายทีอ่่อนแอไม่มี

อาวุธ

 2. ขอให้ผูท้ีใ่ช้ความรุนแรงทกุฝ่ายค�านงึถึงเหยือ่ผูบ้ริสุทธิผ์ูท้ีไ่ม่มอีาวุธทีจ่ะลกุข้ึนมา

ตอบโต้ได้โดยเฉพาะ เด็กและผู้หญิง หรือขอให้ท่านได้ใช้แนวทางที่สันติวิธียึดหลักกฎกติกา

ของสังคม โดยค�านึงเสมอว่าจะไม่ขยายความรุนแรงและความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้น

 3. ขอให้รัฐด�าเนินการสอบสวน อย่างเป็นธรรม รอบด้าน และมีความโปร่งใส เชื่อ

ถือได้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยตุธิรรม สร้างความไว้วางใจต่อทกุฝ่าย และเปิด

เผยต่อสาธารณชน

 4. ขอให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชน

ทุกคน ตระหนักถึงความรุนแรงที่ส่งผลต่อเด็กไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันน�าไปสู่การ

ลดทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต และแสวงหาวิธีการ กระบวนการ ในการ

ปกป้องชีวิตเด็ก

ด้วยสันติและส�านึกร่วม

ปาตานีฟอรั่ม

5แถลงการณ์ กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส
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“ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนจบ)

บทความพิเศษ

รุสณี แวอูมา, รูวัยดา ยูโซะ

หมายเหตุ บทความชิ้นนี้ปรับปรุงจากรายงานฉบับสมบูรณ์ “ปริศนาด่านตรวจ ณ.ชายแดน

ใต้” น�าเสนอวิชา Seminar on Issues in Politics, Government, Economy, Society 

and Culture in Southern Border Provinces 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



7ปริศนาด่านตรวจ ณ ชายแดนใต้ “ไขกุญแจ ภายในกล่อง” (ตอนจบ)

 มาต่อจากปริศนาด่วนตรวจ ที่เริ่มฉายภาพชัด ปัญหาที่เกิดขึ้น กับข้อเท็จจริง

ทีม่าจากการให้ข้อมลูฝากฝ่ังเจ้าหน้า มาตอนนีช้วนมาประตดิประต่อปริศนา จากการให้

ข้อมูลอีกด้านของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อครั้ง

การให้สัมภาษณ์ช่วงเดือนกันยายน 2556 โดยระบุว่า การที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและ

ต�ารวจเข้ามาดแูลประชาชนในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความปลอดภยัและบรรเทาเหตกุารณ์ให้

เบาบางลงนั้นถือเป็นเรือ่งที่ดี แต่ควรมีในจ�านวนที่พอประมาณ อย่ามากเกินหรอืน้อย

เกิน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลยจนเกินไป

ฟังมุมของพ่อค้า แม่ขาย

 “อย่างทุกวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลประชาชนจ�านวนมากเกินไป ตั้งด่านตรวจ

ก็เยอะแยะ แต่การปฏิบัติหน้าที่ด้อยประสิทธิภาพมาก มีจ�ำนวนก�ำลังมำก แต่ไม่รู้จักใช้

ประโยชน์ ก็ไร้ค่ำ จากที่เคยโดนตรวจมามีความรู้สึกว่า “ประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้ความ

ร่วมมอืกับการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีพ่อสมควร แต่การปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่เข้มงวดหรือจริงจงั

เท่าที่ควร แค่ถามว่ามาจากไหน จะไปไหน ค้นๆนิดหน่อย ก็ปล่อยไป ถือว่าเป็นการปฏิบัติ

หน้าทีแ่ล้ว ซ่ึงการกระท�าเช่นนีเ้ป็นการสร้างความร�าคาญให้กับประชาชนเป็นอย่างมากรวม

ไปถึงการเสียเวลาด้วย”

 การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างไม่เตม็ทีน่ัน้ส่งผลให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่มคีวามคดิว่า เจ้า

หน้าทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สร้างผลงานและเพ่ือของบประมาณให้มากข้ึนกว่าเดมิ หรือเรียกว่า

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งการกระท�าเหล่านี้จะเห็นได้ชัดจากการตั้งด่าน

ตรวจหลายจุดในพ้ืนที่ แต่ไร้เจ้าหน้าที่ เหลือไว้เพียงด่านตรวจร้างๆ สร้างความเสียเวลา 

และความร�าคาญใจให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา

 การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สมควร เพราะการตรวจทุก

คร้ังจะเลือกตรวจเฉพาะคนที่ตนคิดว่าน่าสงสัย ไม่ได้ตรวจทุกคนที่สัญจรไปมา และเมื่อ

ตรวจกลุ่มวัยรุ่นชายก็จะใช้อารมณ์ ใช้อ�านาจข่มขู่ ไม่ยอมเชื่อในค�าพูดของผู้โดนตรวจ เชื่อ

เพียงความคิดของตนเองเท่านั้น บางครั้งผู้โดนตรวดไม่ได้กระท�าความผิดใดๆ เจ้าหน้าที่ก็

พยายามยัดข้อหา อย่างน้อย 1 ข้อหา เพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

เลย ที่จะมีการจับแพะมากกว่าจับผู้กระท�าผิดตัวจริง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อน

ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ

 ถือได้ว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลประชาชนในพ้ืนที่และเข้ามาเพ่ือลดความรุน
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แรจากเหตุการณ์สามจังหวัดนั้น ให้ผลเสีย

มากกว่าผลดีแก่ประชาชนรวมถึงยังสร้าง

ความเดือดร้อนมากขึ้นอีกด้วย

ความเห็นในมุมข้าราชการในพื้นที่

 ข้อมลูอกีแหล่งข่าว เป็นข้าราชการ

ผู ้ไม่ประสงค์ออกนาม ให้สัมภาษณ์เมื่อ 

ตุลาคม 2556 ระบุว่า การที่มีเจ้าหน้าที่ทั้ง

ทหารและต�ารวจเข้ามาปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่ดแูล 

และคนืความสงบสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ถือเป็นเรื่องที่ไม่

จ�าเป็นต้องมี เพราะเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่

กม็ีอยู่แลว้ ไมจ่�าเป็นตอ้งเอาเจ้าหนา้ที่จากที่

อื่นมาคอยดูแล เนื่องจากยิ่งมีเจ้าหน้าที่มาก

เท่าไหร่ เหตกุารณ์ ความรุนแรงก็ย่ิงเพ่ิมมาก

ข้ึนเท่านั้น มีจ�านวนเจ้าหน้าที่มากแทนที่จะ

สร้างความปลอดภัย ความไว้วางใจ กลับ

สร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนเสีย

มากกว่า

 โดยเฉพาะการตรวจค้นของเจ้า

หน้าที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่เพ่ือผลงานของตนเอง ย่ิงใกล้ส้ินปี

ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเคร่งครัด ทั้งที่หลายๆวัน หลายๆ

เดือนที่ผ่านมาไม่เห็นจะปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัดเลย ปล่อยให้ด่านตรวจร้างไป 

ด่านแล้วด่านเล่า อย่างไร้ประโยชน์ แถมยัง

เป็นการกีดขวางทางจราจรอีกด้วย

 อย่างทีก่ล่าวมาว่าจ�านวนเจ้าหน้าที่

ย่ิงมาก ความรุนแรงก็ยิง่เพ่ิมตามด้วยนัน้ ถือ

เป็นการสร้างความหวาดระแวงกับประชาชน

อย่างมาก จะเห็นได้ว่าที่ใดมีเจ้าหน้าที่ ที่นั่น

ก็จะมเีหตกุารณ์ ไม่ว่าจะเป็น การวางระเบดิ 

ลอบยิง เผายางรถยนต์ข่มขู่ ต่างๆ จนบาง

คร้ังยังแอบคิดด้วยซ�้าว่าเหตุการณ์ที่เกิด

ข้ึนน้ันเป็นเพราะต้องการเจ้าหน้าที่ข่มขู่ให้

เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ ซ่ึงเราสามารถอยู่

ได้ โดยไม่ต้องอาศัยหรือพ่ึงพาอ�านาจของ

เจ้าหน้าทีเ่ลย กำรท่ีไม่มเีจ้ำหน้ำท่ีอำศัยอยู่

ในพ้ืนท่ี อำจส่งผลในสถำนกำรณ์สงบลงก็

เป็นได้

 อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน

นี้ ท่ีมีการวางระเบิดตู้ ATM จ�านวน 30 

จุด ในสามจังหวัด จะช้ีให้เห็นอย่างชัดเจน

ถึงผลเสียของการตั้งด ่านตรวจ ว ่าถึง

แม้ทุกทางเข้าเมืองปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาสนั้น จะมีด่านตรวจ แต่ผู้ก่อความ

ไม่สงบก็ยังสามารถเข้ามาก่อความไม่สงบ

ในเมืองได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถ

หนีหายไป อย่างไร้ร่องรอย ทั้งที่เจ้าหน้าที่

ก็มากมาย เป็นร้อยนาย แต่ผู้ร้ายก็หายไป

อย่างลอยนวลจึงพูดได้ว่า ไม่จ�าเป็นต้องมี

เจ้าหน้าที่มากมาย ให้วุ่นวาย เพราะถึงมี

เจ้าหน้าที่ เหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นได้อย่าง

ง่ายดาย รวมทั้งยังสามารถหลบหนีได้อย่าง

ไร้ร่องรอยอีกด้วย

จากมมุมองของประชาชนทีม่ต่ีอเจ้าหน้าทีน่ัน้ 
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จึงเป็นมุมมองในแง่ลบเสียมากกว่า เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เองที่ไม่สามารถ

ท�าให้ประชาชนเกิดความไว้เนือ้ เช่ือใจในการอาศยัอยูร่่วมกันในพ้ืนทีท่ีม่คีวามเส่ียงต่อชีวิต

เช่นพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้

ความเห็นจากคนในร้านน�้าชา

 แหล่งข่าวที่เป็นประชาชนในร้านน�้าชาแห่งหนึ่งซ่ึงผู้ไม่ประสงค์ออกนามเช่น

เดียวกันให้สัมภาษณ์เมื่อ ตุลาคม 2556 ระบุว่า ชาวบ้านในร้าน�้าชาถือเป็นแหล่งข้อมูล

ข่าวสารทีน่่าเช่ือถือและตรงไปตรงมามากทีสุ่ด จงึเลอืกสอบถามชาวบ้านกลุม่นี ้ได้ข้อมลูมา

พอสมควรว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลประชาชน รวมไปถึงการคืนความสงบสุขแก่ประชาชน

นัน้เป็นผูก่้อเหตกุารณ์เอง เพ่ือสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงยิง่ข้ึน เนือ่งจากการของบประมาณ

จะได้มากข้ึนตามความรุนแรงนั่นเอง ซ่ึงชาวบ้านไม่ได้ต้องการกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล

ใดๆเลย เพราะเราสามารถอาศัยอยู่กันเองได้ ภายใต้กรอบของศาสนา ความรุนแรงจะเกิด

ขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานกันมากมาย และเกิดเฉพาะจุด เฉพาะช่วงเวลา และ

ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นคือ วันส�าคัญทางศาสนา ในสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ อย่าง 

มัสยิด เป็นต้น ใครก็รู้ว่าไม่สมควรท�าบาป แต่กลับมีการลอบยิงกัน ฆ่ากันตายโดยไม่เกรง

กลัวต่อพระเจ้า นั้นหรอที่คิดว่าชาวบ้านมุสลิมเขากระท�ากัน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 อย่างเช่นสถานการณ์หลายๆครั้งที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อมีจับผู้ต้องสงสัยได้ ก็ถามเพียง

แต่ว่า กระท�าท�าไม? ใครผู้ว่าจ้าง? เป็นต้น โดยไม่ฟังเหตุผลเลยว่าเขาเป็นผู้กระท�าหรือไม่ 

อย่างไร ใช้ความเชื่อของตนเอง ในการตัดสินใจจับกุมทุกครั้ง ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่

ถูกจับกุมในคดีความมั่นคงนั้น เป็นแพะรับบาปกันทั้งสิ้น

 มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกทุกคนย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี แต่ส�าหรับในพื้นที่ที่มีความ

รุนแรงเช่นนี้ คนที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ก�าเนิดนั้น สามารถให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ แต่กับเจ้า

หน้าที่ที่เพิ่งเข้ามาอาศัยในพื้นที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนน้อยมาก เนื่องจากเจ้า

หน้าทีส่่วนใหญ่ เป็นคนนอกพ้ืนที ่ต่างศาสนา แล้วเมือ่เข้ามาอาศยั ยิง่ท�าให้สถานการณ์เพ่ิม

ความรุนแรงมากขึ้น ก็ยิ่งส่งผลให้ประชาชนมีความคิดในแง่ลบต่อเจ้าหน้าที่มากขึ้นไปด้วย 

และการตั้งด่านตรวจ ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เคร่งครัด ไม่เข้มงวด แล้วนั้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่เป็น

คนไม่ดีในสายตาประชาชน ไม่จ�าเป็นต้องมีด่านตรวจในเมื่อไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากด่าน

ตรวจเลย ผู้ร้ายสักคนก็ไม่เคยจับได้ที่ด่านตรวจเลย

 ดังนั้นกล่าวได้อย่างชัดเจนเลยว่าประชาชนในพ้ืนที่ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่ ถ้าภาค
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รัฐถอนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกจากพ้ืนที่ได้จะ

เป็นการดีต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้วย 

ที่ไม่ต้องเอาชีวิตมาเส่ียงอันตรายในพ้ืนที่ที่

มีความเส่ียง และมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุก

วันเช่นนี้ และคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ถูกถอนกัน

หมดสถานการณ์ความรุนแรงก็จะเบาบาง

ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว

ผลกระทบด้าน……

 ผลบวก การตั้งด่านตรวจ

ของเจ้าหน้าที่เป็นผลดี ที่ช่วยคุ้ม

กัน ดูแลประชาชนในพื้นที่ ถือได้

ว่าเป็นหูเป็นตา คอยสอดส่อง

ส่ิงแปลกปลอมที่จะเข้ามาใน

พื้นที่ สร้างความสบายใจต่อ

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

มากพอสมควร

 ผลลบ การตั้ง

ด่านตรวจ แต่ไม่มีการ

ท�างานของเจ้าหน้าที่ 

หรือไม่มีการประจ�าของเจ้าหน้าที่ การตั้ง

ด่านก็ไร้ประโยชน์ รวมถึงยังส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนทีใ่ช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณ

นั้นด้วย และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่

เพียงดแูลเร่ืองความปลอดภยัจากเหตกุารณ์

เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลทุกเร่ืองที่ส่งผลกระ

ทบต่อประชาชน หรือเรื่องที่สร้างความเสีย

หาย ความเดือดร้อนต่อประชาชนไม่ว่าจะ

ด้านใดก็ตาม รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัดและต่อเนื่องสม�่าเสมออีกด้วย

 น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ส ร ้ า ง ค ว า ม

หวาดระแวงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกับการตั้งด่านตรวจ เนื่องจากที่ใด

มีเจ้าหน้าที่ ที่นั้นจะมีเหตุการณ์เกิดข้ึนแล้ว

ก็ยังเกิดข้ึนรุนแรงมาก สร้างความสูญเสีย

มากมาย แล้วการตั้งด่าน ไม่ได้ส่งผลดี

ใดๆเลย เพราะผูร้้ายคงไม่ขับรถผ่านด่าน

ตรวจเพ่ือให้ตนเองโดนจับได้ แล้วถ้า

จะผ่านด่านตรวจคงไม่ผ่านด้วยภาพ

ลกัษณ์ทีค่ล้ายคลงึกับภาพในกล้อง

วงจรปิดที่เป็นหลักฐานเพียงช้ิน

เดียวที่มีของเจ้าหน้าที่ และที่

ส�าคัญเจ้าหน้าที่ในด่านตรวจ

นั้นก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่

เข ้มงวด หละหลวมต่อ

หน ้าที่  จึงไม ่ ใช ่ เ ร่ือง

แปลกหากผู้ร้ายจะหนี

ไปโดยไร้ร ่องรอยได้

อย่างง่ายดาย

 เจ้าหน้าที่จะได้รับความไว้วางใจ

จากประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้นัน้ ก็ต่อเมือ่สามารถ

แสดงให้เห็นว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาปฏิบัติ

งานในพ้ืนที ่ส่งผลให้เหตกุารณ์ความรุนแรง

ลดลงอย่างเหน็ได้ชัด และรวดเร็วอย่างคาด

ไม่ถึง เท่านีป้ระชาชนก็จะมอบความไว้วางใจ

แก่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มท่ี และการ
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ปฏิบัติหน้าที่ก็ง่ายมากขึ้น ความสูญเสียก็จะลดน้อยลง จนสามารถกลับคืนสู่ความสงบสุข

อย่างเดิมได้ไม่ยาก

ปิดฝากล่อง “จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ”

 (Shea,1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นส่วนผสมอันมหัศจรรย์ในชีวิตองค์การ 

กล่าวคือ เป็นน�้ามันล่อลื่น ช่วยลดความฝืด เป็นตัวเช่ือมส่วนท่ีแตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน 

เป็นตัวเร่งให้การกระท�าสะดวกขึ้น

 การตัง้ด่านตรวจในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้น้ันมคีวามส�าคญัมาก เพ่ือเป็นการ

ดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่เองก็ตาม แต่การตั้ง

ด่านตรวจนั้นมีมากมายเกินไป ระหว่างทางตลอดระยะทาง ไม่ก่ีกิโลเมตร ก็ต้องเจอด่าน

ตรวจ แล้วทุกด่านที่เจอคือ ไม่มีการตรวจค้นใดๆ ไม่มีแม้แต่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่ที่ด่าน มีเพียง

ด่านร้างๆ ที่เป็นส่ิงกีดขวางทางจราจร ท�าให้เสียเวลาในการเดินทาง และสร้างความน่า

ร�าคาญให้กับผู้ที่สัญจรไปมา ถึงแม้บางด่านจะมีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกัน สิ่งที่เจอก็ไม่ต่างกัน

 อย่างดิฉันที่มีด่านตรวจหน้าปากซอยทางเข้าบ้านนั้น จะเห็นได้ว่า ดิฉันไม่เคยโดน

ตรวจเลยสักคร้ัง เหตผุลอาจเป็นเพราะ ดฉินัเป็นผู้หญงิ จงึไม่มกีารตรวจค้นใดๆ ซ่ึงก่อนหน้า

นีด้ฉินัไม่เคยสนใจเลยว่าเขามกีารตัง้ด่านตรวจหน้าปากซอย เขามกีารตรวจเข้มงวดเพียงใด 

แล้วเขาปฏบิตังิานอย่างไรบ้าง ขอแค่เพียงไม่สร้างความเดอืดร้อนให้กับครอบครัวของดฉินั

ก็เพยีงพอ แต่เมือ่ไม่นานมาน้ีเอง ด่านตรวจได้สร้างความเดอืดร้อนให้กับครอบครัวของดฉินั 

คือ การที่คุณแม่และน้องชายของดิฉันเกิดอุบัติเหตุที่ด่านตรวจ ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่คู่

กรณีกลับหนีรอดไปได้ 

 หลงัจากนัน้ดฉินัจงึไม่ชอบเจ้าหน้าที ่ไม่ชอบการตัง้ด่านตรวจของเจ้าหน้าที ่ดฉินัจงึ

ได้สังเกตการปฏิบัติงาน ซึ่งถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่หละหลวมอย่างมาก เนื่องจาก

มีการตรวจบ้าง ไม่ตรวจบ้าง และไม่เคยจับคนร้ายได้เลย อย่าพูดถึงคนร้ายที่ก่อความไม่

สงบเลย แม้แต่คนร้ายที่ท�าผิดกฎหมายเล็กๆ อย่างกรณีคุณแม่กับน้องชายของดิฉันยังจับ

คนร้ายไม่ได้ แล้วประชาชนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีก�าลัง ไม่มีอ�านาจที่จะต่อสู้กับผู้ร้ายได้นั้นจะฝาก

ชีวิตไว้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรในเมื่อการท�างานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา ส่งผลให้เห็นอย่าง

ชัดเจนอยู่แล้ว

 ความไว้วางใจทีป่ระชาชนมต่ีอเจ้าหน้าทีน่ัน้มน้ีอยมาก เนือ่งจากหลากหลายปัจจยั 

โดยปัจจัยหลักๆ คือ การหละหลวมต่อการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ประสบผลคาดหวังในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ และการที่เจ้าหน้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างพ้ืนที่นั้นเองถือเป็นการยาก ที่

จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แต่ถ้าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วนั้น การ

ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ก็เป็นเรื่อง่ายมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมมือกัน อย่างที่ 

(Shea, 1994) ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

 ประชาชนในพ้ืนที่หวังเป็นอย่างยิ่งต่อความสงบสุขดังเดิมที่เคยมีมาแต่อดีต ซ่ึง

ความสงบจะกลับคืนได้ต้องได้รับความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและประชาชน ที่ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เคารพ รับฟังในความคิดเห็นและข้อเสนอของอีกฝ่ายด้วย

ความเต็มใจ แล้วพร้อมปฏิบัติตามข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือปลุกประชาชนให้ตื่นจาก

ความฝันร้ายที่น่ากลัวเช่นนี้ เพ่ือความสงบสุข และความภาคภูมิใจของประชาชนในพ้ืนที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ...ปริศนาถูกเปิดเผยในที่สุด ล็อกกุญแจ...
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 “การใช้สื่อใหม่ นอกจากกดไลค์ กดแชร์ จะมีวิธีการอย่างอื่นอีกหรือไม่ ตัวอย่างที่

เห็นได้ชัด กรณเีข่ือนแม่วงศ์ เป็นกรณทีีน่่าสนใจ เพราะยงัมกีลุม่พลเมอืงหนึง่ทีบ่อกว่ามนัถึง

เวลาแล้วทีพ่ลงัประชาชนต้องออกมามบีทบาทออกมาแสดงตวัสักที ่ซ่ึงเป็นตวัอย่างทีเ่ราจะ

เห็นได้ชัด เกี่ยวกับเรื่องของพลังสื่อใหม่ในแง่พลังเชิงบวก และก็มีกรณีให้ศึกษาเยอะแยะ

มากมายทีสื่อ่ใหม่สามารถสร้างกระแสและปลกุคนให้ตืน่ในเชิงรูปธรรมตามทีผู่เ้ข้าร่วมถาม

ระหว่างวิทยากรร่วมสนทนากัน”

 เป็นแง่คิดต่อเนื่องจากเวทีปาตานี คาเฟ่ หัวข้อ New Media : กดไลก์สื่อใหม่ 

กดแชร์ปัญหาไฟใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ในตอนที่ 1ได้น�าเสนอแง่มุมทางด้านหลักวิชาการไปแล้ว 

โดย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี มาถึงตอน

นี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของเนื้อหาจากวิทยากร อีก 2 ท่าน คือ อ.ฮารา ชินทาโร ที่จะมาร่วม

แชร์ประสบการณ์ที่ได้จาการใช้สื่อใหม่ และร่วมขบคิดไปกับมุมมองของนักส่ือสารอาชีพ 

มูฮ�าหมัด ดือราแม

 อ.ฮารา ชินทาโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี เริ่มต้นด้วยเล่า

Patani Cafe’

ยรรยง มะสูยู และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

New Media & ไฟใต้ :

Share ความเข้าใจ หรือ

Like..ความรุนแรง

ตอน 2
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ประสบการณ์ ในการใช้ส่ือใหม่ในด้านที่ก่อ

ประโยชน์กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

“เมื่อครั้ง เอกสารชิ้นหนึ่งจาก ตัวแทนกลุ่ม

ที่อ้างว่าเป็นตัวแทน BRN (ขบวนการแนว

ร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายู ปาตานี) เสนอ

ต่อตัวแทนรัฐไทย ซ่ึงมีข้อความภาษามาลา

ยูที่เขาเขียนว่าสันติภาพไม่เกิดข้ึนตราบใด 

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของเขาไม่ถูกยอมรับ เมื่อ

มกีารรายงานในส่ือกระแสหลกั ก็ใช้ค�าน้ีโดย

ไม่รู้ว่าค�าแปลนี้มาจากไหน ซ่ึงรายละเอียด

ในเอกสารแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ 

BRN ที่จะเขาถึงโต๊ะเจรจาซึ่งมันคนละเรื่อง 

ผมเหน็ว่าอนัตราย เพราะฉะนัน้พวกน้ีใช้เฟส

เพ่ือจะโจมตีนักข่าว แต่ผมก็พยามที่จะลง

โพสต์ต่างๆ เช่นกัน แต่ใช้สร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกต้อง

 ด้วยเหตุการณ์ข้างต้น อ.ชินทาโร 

จากสิ่งที่อาจารย์มองเห็นสถานการณ์บาง

อย่างทีกั่งวลว่าจะเกิดความเข้าใจผดิตคีวาม

ข้อเสนของ BRN การตคีวามของส่ือกระแส

หลัก และใช้วิธีการของานตัวเอง คือเป็น

อาจารย์สอนภาษามาลายูและส่ือใหม่ที่ใช้

คือเฟสบุคในการน�าเสนอท�าความเข้าใจต่อ

มาการอธิบายของ อ. ได้รับการนิยมเอาไป

ขยายต่อจนสุดท้ายส่ือกระแสหลักเห็นว่ามี

ความส�าคัญเป็นที่มาของการขยายประเด็น

ต่อ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการท�างานร่วม

กันของส่ือโซชียลมีเดียและสื่อกระแสหลัก 

ซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่อาจารย์ชินทาโรพบเจอ 

เชื่อมโยงกัน

 อย่างไรก็ตามจากการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ท�าให้บางฝ่ายที่
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ไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย จึงมีการโจมตีตนเองผ่านโซเชียลมีเดีย คือ มีการอ้างบางค�าพูด บาง

ประโยค และใส่รูป เติมแต่ง จนท�าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจไปอีก นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในโซ

เชียลมีเดีย ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีแนวโน้มที่จะบริโภคสื่อแต่ส่วนหนึ่งก็บริโภคสื่อตามใจชอบ

ของตนเอง

นอกจากนี ้ยงัมอีกีมมุทีส่�าคญัในโลกโซเชียลมเีดยี คอืจะมกีารกดไลค์อย่างเดยีวไม่มแีบบอืน่

เพราะอะไรเราก็ต้องเข้าใจว่าโซเชียลมเีดยีเป็นองค์กรเชิงพาณชิย์ด้วยเช่นเดยีวกัน ท�าไมมี

แต่กดไลค์ เมือคนกดไลค์เรารู้สึกอย่างไร น่าจะรู้สึกดีใช่หรือไม่ และถ้ามีคนกดไลก์เยอะๆ 

เราจะรู้สึกอย่างไร นี่ก็เป็นยุทศาสตร์ของเขานะที่จะท�าให้ผู้ใช้ใช้เฟสต่อไป ในทางกลับกัน

ถ้ามีคนกดไม่ชอบก็จะท�าให้เบื่อและไม่เล่น

 นอกจากนี้อาจารย์ชินทาโรยังมองว่าในโลกโซเชียลมีเดียนั้นอีกด้านหนึ่งก็ท�าให้

ความสุภาพหายไป ความความเป็นมนุษย์ก็หายไป บางคนเมื่อเขาเห็นภาพศพคนแก่ๆ ที่

ถูกยิงตายจากเหตุการณ์ แล้วก็มีการโพสต์ว่าว่าอยากมีแบบนี้ทุกวันเลย และมีคนกดไลค์

หลายร้อย ตรงนี้แสดงความเป็นมนุษย์หรือเปล่า เห็นชัดว่าเมื่อเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเรา

มั่นใจวาค�าพูดของเราไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นกันทั่วโลกนะที่ผู้ใช้มักจะมีความรับผิด

ชอบน้อยต่อตัวเอง

 ทางด้าน มูฮ�ำหมัด ดือรำแม ผู้ช่วยบรรณำธิกำรโรงเรียนนักข่ำวชำยแดนใต ้

ซ่ึงโดยหน้าทีก็่เป็นนกัข่าวช่องทางทีใ่ช้ คอืส่ือใหม่และส่ือเก่า รูปแบบทีใ่ช้เว็บไซท์ มฮู�าหมดั 

บอกว่า ที่ตนเองโตมาซ่ึงจะเป็นส่ือเก่าและในสังคมออนไลน์มีส่วนที่จะสนับสนุนหรือสวน

ขยายจากส่ือกระเสหลกั ขณะทีค่นท�างานสือ่ปัจจบุนัหลงัจากสือ่น�าเสนอแล้วก็จะไปโพสต่อ

เพื่อให้คนได้มาแชร์และขยายประเด็นหรือเนื้อหาออกไป

 “ถ้าพูดถึงเฟสบุค ผมคิดว่าจริงๆก็คงมีน้อย คนที่อ่านข่าวในเฟสบุก ส่วนใหญ่ก็จะ

เป็นเร่ืองสนุกๆกดไลค์บ้างอะไรบางและเป็นการพักผ่อนสวนหนึ่งได้ ประโยคจากการแชร์

ข้อมูลของเพ่ือนบางเร่ืองก็เป็นเร่ืองใหม่ๆ ได้คิดต่อได้ขยายความต่อ ผมคิดว่าประโยชน์

ของเฟสบุคของคนที่ท�างานสื่อ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เราได้คิดประเด็นต่ออย่างกรณีของ 

อ.ชินทาโร พูดเขาแปลผิดที่จริงเขาไม่ได้แปลแต่เขาสรุปเอาเองและเราก็เห็นประเด็นนี้ผม

ก็โทรหา อาจารย์ขอสัมภาษณ์ประเดน็น้ีเน้ือหาของข่าวท่ีถูกต้องเมือ่ถูกน�าเสนอและส่ือต่างๆ

ก็ขยายความออกไปผมว่ามันช่วยเติมเติมในการท�างานในประเด็นที่เรามองไม่เห็น”

 ขณะเดยีวกันก็มคี�าถามว่าการมโีซเชียลมเีดยี ก็ท�าให้นกัข่าวลงพ้ืนทีน้่อยลง ท�างาน
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น้อยลง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งผลเชิงลบหรือบวก

ในมุมมองที่เป็นนักข่าว

 มูฮ�าหมัด อธิบายว่า โดยลักษณะ

ของคนท�าข่าวมนัต้องรุกข่าว ไม่ลงพ้ืนทีม่นัก็

ไม่ได้ข่าวแต่ว่าปัจจบุนัในสังคมมนัมสีือ่เยอะ

ส่ือออนไลน์ ท�าให้ประเดน็การรับรู้ของมลูมนั

มี 2 ทาง

 “การท�าข่าวการลงไปเก็บข้อมูล

ของนักข่าวมันก็ง่ายข้ึน รู้พิกัดมากข้ึนเมื่อ

เราไม่เข้าใจประเด็น ท�าให้ได้เห็นกลุ่มเป้า

หมายได้เร็วข้ึนมันมีส่วนช่วย คือหมายถึง

ไม่ได้ไปสัมภาษณ์มั่ว เก็บประเด็นมั่ว ค่อย

มาท�าอีกที แต่โซเชียวมีเดียได้กรองแล้ว

ว่าจะไปสัมภาษณ์ประเด็นอย่างไรให้ขยับ

ประเด็นอย่างไรให้มันชัดเจน และก็อีกสวน

หนึง่ถ้าพูดถึงส่ือจริงๆก็เป็นช่องน�าเสนอทาง

เลือก อย่างโรงเรียนนักข่าวดีสลาตัน อย่าง

ตัวองค์กรมันมีข้อจ�ากัดเยอะไม่ได้เป็นอย่าง

ส�านักข่าวใหญ่ๆที่เขามีคนทุกจังกวัด เมื่อ

มีเหตุการณ์เขาจะเขาถึงสถานการณ์ได้เร็ว 

แต่สื่อกระแสรองส่ือทางเลือก เข้าพ้ืนที่ได้

ช้า ซึ่งจะท�าให้เห็นว่าท�างานหน้าคอม หรือ

ทางโรศัพท์หรือเปล่า อันนี้เนื่องจากเดิมมัน

มข้ีอจ�ากัดจริงๆ แล้วส่ือต้องลงพ้ืนทีแ่ละเมือ่

มีเทคโนโลยีใหม่ๆมองจากมุมนี้ท�าให้นักข่าว

นิสัยเสียก็ได้”

 นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งของส่ือ

ใหม่ กับความเป็น 3 จชต. มูฮ�าหมัด เห็นว่า 

ถ้าเป็นคนมาลายูเรามีโอกาศที่จะน�าเสนอ

ตัวตน เราประเด็นที่ส�าคัญในพ้ืนที่ให้สังคม

ได้รับรู้อีกมาก

 “อนันีเ้รามคีวามสามารถหรือว่าเรา

ใช้โอการนีใ้นการขายประเดน็ข้อมลูมากน้อย

เพียงไหนเราสามารถที่จะเขียนเนื้อหาให้มี

ความน่าสนใจดงึให้คนมาอ่านได้มากน้อยแค่

ใน

 “อีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากทีมงาน

ผมติดกับอยู่ในโลกเสมือนเราะจะมองในตัว

บุคคลผ่านสื่อออนไลน์ถ้าราอยู่กับมันมากๆ

เหมือนหมกหมุนขณะที่โลกความจริงมัน

คนละเรื่อง ที่จริงเฟสบุค ผมไม่อยากจะให้

มีเพียงกดไลค์ มัน่าจะมีโกรธ โมโห แต่ว่า

เฟสท�าให้คนมีอารมณ์เดียว คือ ถูกใจกับไม่

ถูกใจซ่ึงมันไม่ใช่ ซ่ึง การกดไลค์ มันไม่ได้

แปลว่าถูกใจก็ได้มันมีหลายอารมณ์และอีก

อย่างมนัสลายช่องว่างความจริง แต่ช่องว่าก็

มรีะดบัของมนั ซ่ึงพอทีค่นอยูกั่บมนัมกัมากๆ

ในโลกออนไลน์ ท�าให้เราก็เอาเอานสัิยในโลก

ออนไลน์มาใช้ข้างนอกบางทีก็่เป็นผลเสีย” ผู้

ช่วย บก.โรงเรียนนักข่าวฯ กล่าวทิ้งท้าย

 ฉันใดก็ฉันนั้น เร่ืองของ ส่ือใหม่ 

ยังมีประเด็นอีกมาก ที่ยังต้องเฝ้าสังเกต ตั้ง

ค�าถาม และหาค�าอธิบาย ไม่ว่าจะเป็น กา

รกดไลค์กดแชร์ในเฟสบุค ในแง่กฎหมาย

แล้วว่าอย่างไร ประเดน็ต่อมาผลกระทบด้าน

ลบทีเ่กิดข้ึนในโลกโซเชียลมเีดยี เราควรทีจ่ะ
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วางตัวของเราอย่างไร ในประเด็นในเรื่องของกฎหมายที่จริงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเยอะ

เหมอืนกันบางทีก่ารบงัคบัใช้กฎหมาย บังคับใช้แบบเลอืกปฏบิตัอินันีใ้นกรณขีองการกดไลค์

หรือกดแชร์บางกรณก็ีผดิแต่ไม่ได้รับผิด บางกรณผีดิแต่ก็ด�าเนนิการทางกฎหมาย แม้นอาจ

จะยงัไม่ได้มกีารบงัคบัอย่างจริงจงั ขณะทีเ่ร่ืองเช่นน้ีเป็นเร่ืองใหม่จงึไม่มฝ่ีายไหนมานัง่ศกึษา

ให้เป็นเรื่องเป็นราว แต่ส่วนมากจะมีการศึกษาในแง่สังคมมากกว่า

 ขณะที่แง่มุมของจรรยาบรรณสื่อ การน�าเสนอข่าว รูป หรือบางประโยคใน

โลกของโซเชียลมีเดีย ก็ไม่ค่อยจะมีความรักผิดชอบมากนัก แล้วหลักจรรยาบรรณ 

จะอธิบายอย่างไร เช่นเดียวกันแง่มุมของความเป็นสื่อใหม่ที่หลายๆองค์กรพยายาม

ตั้งบรรทัดฐานขึ้นมา ส�าหรับสื่อมวลชนถ้าตัวเองใช้สื่อใหม่นั้นก็คงจะต้องรักษาความ

มีจรรยาบรรณความเป็นสื่อมวลชนอีกระดับหนึ่ง แต่เราก็เคยทราบว่าสมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทยเขาก็มีเป็นตัวข้อบังคับทางจริยธรรมออกมาเราเป็นสื่อมวลชนแล้ว

ออกมาใช้สื่อใหม่ต้องท�าอะไรบาง

 อย่ำงไรก็ตำมประเด็นที่เป็นปัญหำ และน่ำเป็นห่วง ณ วันนี้ ไม่ใช่เรื่อง

ส่ือหลกัท่ีมำใช้ส่ือใหม่ แต่เป็นตัวส่ือใหม่จรงิๆ ท่ีมนัีกส่ือสำรสมคัรเล่นใช้อยู่ในทุก

วันนี้…..
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 ท่ามกลางภาวะสมยัใหม่ของภเูก็ต และความสบัสนของสถานการณ์ชายแดน

ภาคใต้ พลังของชุมชนที่จะสร้างตัวตนหรือการก�าหนดชะตากรรมการด�ารงอยู่ใน

สถานการณ์ ความเป็นไปทีไ่ม่แน่ไม่นอนนัน้นบัเป็นส่ิงท้าทายอย่างยิง่ยวดในทกุๆชุมชน

ท้องถ่ิน ซ่ึงช้ินงานเขียนก่อนหน้านี้จากวงเสวนา ปาตานี ฟอร่ัม ได้ช้ีให้เห็นความ

พยายามและการตื่นตัวของคนมุสลิมภูเก็ตและคนชายแดนใต้ต่อการประคับประคอ

เสียงสะท้อน : ภเูก็ต และชายแดนใต้ 
กับภาวะสมัยใหม่และความสับสน 

(ตอนจบ)

Patani Cafe’

ยรรยง มะสูยู และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม
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งอัตรลักษณ์วิถีของตนเองเมื่อครั้งอดีตจนมาถึงปัจจุบัน 

มุสลิมภูเก็ต “เพราะผู้เฒ่า ผู้แก่ จึงมีวันนี้”

 เป็นความพยายามของผู้เฒ่า ผู้แก่ โดยการการถ่ายทอดอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่นซึ่ง 

คุณเจริญ ถ่ินเกาะแก้ว คณะกรรมการภูเก็ตจัดการตนเอง ได้กล่าวต่อเนื่องจากตอนแรก 

(เรื่องเล่า : ภูเก็ต และชายแดนใต้กับภาวะสมัยใหม่และความสับสน) ว่า เรื่องราวในอดีต

ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่จ�าเป็นยิ่ง วิญญูชนคนรุ่นหลังต้องท�าความเข้าใจกับพื้นเพ ที่มาที่ไป

ของประวัติศาสตร์ของตน เรายังโชคดีที่มี ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่สามารถเล่าเรื่องในอดีตให้แก่เรา

ฟัง

 “คร้ังหนึง่สังคมเกือบล้มสลาย คนเหล่านีไ้ด้ตัง้สมาคมมสุลมิข้ึนมาในจงัหวัดภเูก็ต 

ไม่ใช่ว่าคนไม่มีการศึกษา  มีคนท�างานอยู่ในบริษัทใหญ่โต และยังมีข้าราชการในทุกส่วน

เข้ามาร่วมสร้างสมาคมขึ้นมา พยายามเชิญ อาจารย์ จาก กรุงเทพและผู้รู้ในเรื่องต่างๆมา

บรรยาย เพราะได้เห็นชุมชนหนึ่งเกือบล่มสลายอย่างชุมชนบางโรง  

 “เนือ่งจากผูค้นได้ขายทีด่นิ แล้วน�าเงนิมาเพ่ือสร้างความหรูหรา ให้กับตนเอง หลาย

คนไม่มทีีอ่ยู่ ท�าให้เราต้องออกมาร่วมกันเพ่ือช่วยเหลอืพ่ีน้องกลุม่นี ้โดยสร้างสหกรณ์ข้ึนมา 

และพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้ จนตอนนี้เรามีสหกรณ์ถึง 2 แห่ง เราไม่ได้มองอิสลามแค่มิติแค่การ

เข้ามัสยิด แต่เรามองครบทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีอยู่ครั้งหนึ่งผมกับบัง

มาโนชเคยร่วมลงการเมืองในพรรคเดียวกัน แต่ท้ายที่สุดก็ต้องแยกกันลง ผมไม่ได้ลง แต่

ไปสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่ง ถามว่าเราทะเลาะกันหรือไม่ เราไม่ทะเลาะ เราปรึกษาหารือโดย

ตลอด ถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลุด แต่ยังมีอีกกลุ่มขึ้นแทนเพื่อท�าหน้าที่ดูแลพี่น้องมุสลิม

 “นี่คือยุทศาสตร์ที่เราท�า ถ้าเราไปกองอยู่ที่เดียวหมด มุสลิมก็ไม่มีบทบาทแน่นอน 

เพราะเราต้องรวมไปอยู่ในทกุกลุม่ ส่ิงทีผ่มอยากจะฝากถึงพ่ีน้องสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

เราจงใช้การเมืองมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม  อย่าเอาสังคมไปเป็นฐานเพื่อไต่เต้า

สู่การเมือง เพราะจะท�าให้สังคมแตกแยก”

บทเรียนร่วม ภูเก็ต-ชายแดนจังหวัด 

 บทเรียนของมสุลมิภเูก็ตมนัมอีะไรหลายอย่างทีน่่าสนใจ แต่จะไปปรับใช้ในจงัหวัด

ชายแดนใต้ได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไอความเป็นมลายู หรือการอยู่รวมกันของคนหลาก

กลุ่ม หลากประเภท  อ.งามศุกร์  รัตนเสถียร ให้ความเห็นว่า ตัวเองมาจาก อ�าเภอเบตง

เป็นพื้นที่มีทีความรุนแรงน้อยกว่าพื้นที่อื่นก็จะเห็นบทเรียนอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากพื้นที่
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อื่น 

 “ตวัเองเข้าไปใน 3 พ้ืนทีท่ี่ไม่ใช่บ้าน

ตัวเองก็แปลกใจ เราเห็นถึงความแตกต่าง 

ตอนที่อยู่เบตงเราไม่เคยเห็นความแตกต่าง

ระหว่างเพ่ือนมุสลิมที่นั่น แต่ว่าพอไปหลัง

จากเหตกุารณ์เกิดความรุนแรงแล้ว ส่ิงทีเ่ห็น

น่าสนใจ คอืมนัถูกตดัขาดเร่ืองมติรภาพสาย

สัมพันธ์ความเป็นเครือญาติ แต่ละคนก็เริ่ม

มคีวามเป็นปัจเจกชน ความเป็นพ่ีน้องความ

เป็นเครือญาติลดลง แต่ท่ีอ�าเภอเบตงคน

ยังมีปฏิสัมพันธ์ คือ โครงสร้างอันหนึ่งที่น่า

สนใจซึ่งก็จะคล้ายๆ กับที่นี่ เรื่องระบบของ

เทศบาล คอื นายกเทศมนตรีเป็นคนจนีและ

รองนายกเป็นทัง้มสุลมิและไทยพทุธซ่ึงองค์

ประกอบแบบนีม้นัจะช่วยให้เรามคีวามเข้าใจ

อยู่ด้วยส่วนหนึ่ง” 

บทส�าคัญ การพ่ึงพาความหลากหลาย 

และรู้จักรากเหง้า คือทางรอดของชุมชน

 อ.งามศุกร์ ยังเหน็อกีว่า ยทุศาสตร์

ที่เป็นเครือข่ายและความหลากหลายที่เรา

จะต้องพึ่งพากัน อันนี้เป็นส่ิงส�าคัญที่ท�าให้

ชุมชนอยู่รอดได้แต่ยังไม่แน่ใจว่าหลังปี 47 

มีบาดแผลอยู่เล็กๆน้อยๆความไม่ไว้ใจความ

กลัว มันก็กัดกร่อนความสัมพันธ์อยู่ด้วย คน

ไทยพุทธที่จะเข้าไปในชุมชนมุสลิมก็กลัว 

 “ตั ว เองเคยลงท� างานที่ เกาะ

สะท้อนที่ตากใบท�างานกับไทยพุทธด้วย 

เกาะสะท้อนทีชุ่มชนไทยพุทธล้อมรอบมสุลิม 

มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่เข้าไปหากันเลย และ

การไม่เข้าหากันแบบนี้มันยิ่งมี่ช่องว่าง พอ

เราเข้าไป เราเจอประเด็นที่พี่น้องมุสลิม

และคนไทยพุทธมีปัญหาร่วมกัน คือ เร่ือง

ชลประทานเป็นส่ิงที่น�าให้คนไทยพุทธและ

มาลายูมุสลิมกลับมาพูดกันอีกคร้ัง เข้าใจ

อย่างหนึ่ง คือ เราต้องเข้าไปในพ้ืนที่มัน

รุนแรงถ้าเราไม่เข้าไปเราจะไม่เข้าใจเราก็จะ

เหน็ความรุนแรงทีม่นัไม่สัมพันธ์ในเชิงบวก” 

 อ.งามศุกร์ สะท้อนเก่ียวกับความ

แตกต่างอีกประการที่น่าสนใจว่า อย่างน้อย

ที่ภูเก็ต ภาษายังใช้ภาษาร่วมกัน แต่ที่ 3 

จงัหวัดใช้ภาษามาลายตูวัอกัษรยาวีอนันีก็้จะ

เป็นสวนหนึง่ และก็คนรุ่นใหม่ไม่สามารถพูด

ภาษามาลายูเหมือนคนรุ่นเก่าได้ซ่ึงมองว่า

เป็นอุปสรรค์ในการอยู่รวมกัน 

 “แม้นภาวะทีเ่หมอืนกันจะอยูกั่นได้

ยงัไงถ้ายงัไม่รู้จกัรากเหง้าของตวัเองเป็นส่ิง

น่าเป็นห่วงและยิง่มคีนใหม่ๆเข้ามาอกี ล่าสุด

ตอนกลับไปเบตงมีชาวเขาจากเชียงรายมา

อยู่ในพื้นที่ คือ สิ่งใหม่และเขาจะมีส่วนรวม

ยงัไงต่อไปในอนาคต ทีน่ีม่จีดุเด่น เขาว่าการ

มีส่วนร่วมความเป็นเครือข่ายมันท�าให้เรามี

กรอบป้องกันจากทุนที่มันเข้ามา ถึงแม้การ

ท่องเทีย่วทีม่ด้ีานลบแต่มสุลมิภเูก็ตก็ป้องกัน 

เข้าใจว่าใน  3 จังหวัดถึงแม้จะมีมุสลิมแต่

ก็อยู่ในสภาวะแตกต่าง  แต่ภูเก็ตมีนักการ

เมืองที่เราพูดภาษาเดียวกันได้ กรณีอย่าง 
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3 จังหวัด การเมืองก็แตก อย่างกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตากใบกลุ่มวาดะห์เองก็แตก ซึ่งตอน

นี้ก�าลังจะเกิดมาใหม่เราจะผ่านได้หรือไม่ได้เป็นบทที่น่าสนใจ”

ตกผลึกความคิด สู่การแลกเปลี่ยน 

 จบการแลกเปลี่ยนมุมมองของ วิทยาสนทนาเพียงแค่นี้มาถึงช่วงการแลกเปลี่ยน

ความเหน็ ความต่างของมมุมองและความคดิของผูร่้วมสนทนา ซ่ึงผูอ้าวุโสท่านหนึง่ มองว่า 

ปัญหาชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้ คือปัญหางบประมาณ เรื่องของโครงสร้าง เรื่องของความ

ไม่เข้าใจกัน ซึ่งงบประมาณลงมาพอสมควร

 อาจารย์งามศกุร์ให้ความเห็นว่า ถ้าอย่างกรณขีองเร่ืองของงบประมาณเข้าใจว่าอาจ

จะต้องเปรียบเทียบก่อนและหลังปี 2547  เข้าใจว่าก่อนปี 2547 สามจังหวัดถูกละเลยจาก

รัฐส่วนกลาง จนมาถึงพอเกิดเหตุการณ์ คืองบประมาณลงไปมากเกินไป “ปัญหาคือมันไม่

สมดลุระหว่างก่อนเหตกุารณ์กับหลังเหตกุารณ์ และเข้าใจว่าการพัฒนาก็ไม่ได้เกิดจากคนใน

พ้ืนที ่มนัคอืส่ิงทีเ่ป็นปัญหาใหญ่ เช่นหน่วยงานความมัน่คงลงไปพฒันาชุมชนคอืไม่เคยถาม

ว่าชาวบ้านต้องการปลาดุกหรือไม่ ต้องการเป็ดหรือไม่ แต่กลับเอาสิ่งเหล่านั้นไปให้เขา  ซึ่ง

มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ แต่ตอนนี้ก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น

 “อย่างอกีกรณหีนึง่ เร่ืองนาร้างทีส่ามจงัหวัดก็มนีาร้างด้วยเหมอืนกัน ประเดน็หนึง่

ก็คือ พอเราไปสอบถาม ว่าท�าไมเด็กๆไปท�างานที่ประเทศมาเลเซีย  เขาก็บอกว่า ท�านาไม่

ได้ มันไม่มีน�้า เราก็เลยเห็นประเด็นว่า ชลประทานก็มีปัญหา คือ ชลประทานไม่ได้ไปถาม

ว่า ตรงไหนต้องการ แต่กลับลงไปสร้างเลย ท�าให้เกิดปัญหา บางพื้นที่น�้าน้อย แต่บางพื้นที่

น�้ามาก มันท�าให้คนส่วนหนึ่งก็ไปท�างานมาเลเซีย”

 “ส่วนประเด็นการศึกษา หลังจากปี 2547 เพิ่งมีการพัฒนามากขึ้น การให้โอกาส

ต่อคนมสุลมิก็มมีากข้ึน คอืหลงัจากสภาพความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ฝ่ายความมัน่คงก็ลงไปดแูล

เรื่องความปลอดภัย เขาก็ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องมลายูมุสลิมที่นั่น เช่น เข้าไปในมัสยิด 

โดยไม่ได้ถอดรองเท้า แต่ระยะหลงัก็มกีารปรับตวัอย่างการเลีย้งสุนขัในค่ายทหารหลงัๆมาก็

ปรับตวัเป็นเลีย้งห่าน คอืมนัเร่ิมเข้าใจมากข้ึน จากทีง่บประมาณมนัน้อย ตอนนีง้บประมาณ

มันมากเกินไปและก็มีปัญหา สร้างความน้อยเนื้อต�่าใจให้กับคนไทยพุทธในพ้ืนที่เหมือนกัน 

เพราะฉะนัน้มนัจะต้องมคีวามสมดลุในการจดัการบริหาร และการมส่ีวนร่วมก็มคีวามส�าคญั”

ความไม่สงบข้างใน ที่คนนอกเริ่มมองเห็น

 ขณะทีคุณเจิรญ ก็ร่วมแลกเปลี่ยนว่า ในฐานะที่เราเป็นคนนอกพื้นที่ ผมมองก็ไม่
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เข้าใจว่าเกิดอะไร เพราะสถานการณ์ เอาอกี

แล้ว ระเบิดอีกแล้ว ท�าไมนะ ไม่รู้จักพอ มัน

เหมือนกับว่าเราไม่เข้าใจ

 “ตอนผมท�าวิทยานิพนธ์ ผมบงัเอญิ

ไปเจองานวิจัยช้ินหนึ่ง ในบทสรุปของงาน

วิจัยช้ินนั้นบอกว่า รัฐบาลไทยข้ึนควบคุม

ดินแดนสามจังหวัดได้อย่างราบคาบ ผมอึ้ง 

แสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้อะไรที่เป็นจริง

ในวิชาประวัติศาสตร์ไทย 

ผมจึงเร่ิมสนใจค้นคว้า ไป

ค้นข้อมูลจาก แหล่งข้อมูล

ในหนังสือ ฮีกายัต ปาตานี, 

ลังกาสุกะ มันถึงเข้าใจว่า

จริงๆแล้วรัฐบาลไทยใช ้

ความหวาดระแวงและ

ใช้นโยบายผสมกลมกลืน

เหมื อน กับที่ ท� า กับภาค

เหนือ แต่บังเอิญที่นี่มันมี

วัฒนธรรม มนัเป็นวิถีมลายู

ที่ไม่สามารถแยกออกจาก

อสิลามได้ มนัจงึไม่สามารถ

ผสมกลมกลืนเหมือนกับ

เจ ้าเมืองฝ ่ายเหนือของ

เชียงใหม่”

 “เมื่อช่วงหนึ่ง ผมเป็น

นักศึกษาไปท�างานที่นั่นผม

มองเห็นว่า สถานการณ์

หนึ่งมันท�าให้กลุ ่มหนึ่งได้

ประโยชน์ เช่น ต้องรู้ว่าพ่ีน้องเราสามจงัหวัด 

การศึกษาโอกาสน้อยมาก สาวๆก็นุง่โสร่ง นุง่

ปาเตะไปตดัยางหวัรุ่ง  พวก อส. ทหารพราน

ที่เดินอยู่ในป่าก็ไปข่มขืน พอข่มขืนเสร็จไป

แจ้งความ ต�ารวจก็ท�าอะไรไม่ได้ เพราะใช้

กฎหมายพิเศษ ทหารใหญ่มาก หลายคร้ัง

หลายคราวชาวบ้านทนไม่ได้ จึงรวมกลุ่มกัน 

ก็ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่บางกลุ่มข่าวก็ออกมาว่า 
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ขบวนการก่อการ้าย แบ่งแยกดนิแดน เดด็ชีพเจ้าหน้าที ่ทัง้ทีเ่ขาแค่ต้องการความเป็นธรรม 

เพื่อแก้แค้น แต่มันกลายเป็นสถานการณ์ ผมเคยอยู่ที่ค่ายต�ารวจแห่งหนึ่งที่ยะลา ผมอยู่ที่

นั่นไม่รู้สึกอะไรเลย มันเหมือนกับเด็กเล่นเผายาง แต่กรุงเทพลงข่าวใหญ่โต เราอยู่ในพื้นที่ 

เราไม่รู้เรื่องเลย 

 “เมื่อปี 47 ผมได้ไปท�างานในจังหวัดยะลาผมไปดูแลกิจการวิทยุทุกอาทิตย์ 

เหตกุารณ์ตอนนัน้มนัเกิดข้ึนเมือ่โต๊ะครูทีต่ากใบโดนยงิ แต่แทนทีฝ่่ายรัฐจะหาข้อเทจ็จริง รัฐ

ไทยกลับบอกว่า โต๊ะครูคนนี้แหละเอาชาวบ้านมาซ่องสุมก�าลัง แต่ที่จริงชาวมุสลิมอยากจะ

เรียนปอเนาะ และเด็กพวกนั้นอยากจะเจอนายกทักษิณ และอยากจะบอกความจริงว่าโต๊ะ

ครูไม่ได้เป็นอย่างที่รัฐเข้าใจ”

 “ถามว่าการเกิดเหตกุารณ์ถล่มยงิมสุลมิในมสัยดิทีต่ากใบมนัเกิดข้ึนได้อย่างไร เมือ่

เกิดเหตุการณ์ขึ้น ข่าวทุกข่าวมันลงบอกว่า มุสลิมท�าร้ายพุทธ แต่สถิติรายละเอียดผู้ได้รับ

ผลกระทบออกมา 58.91 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 38 เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ 

แต่สือ่กลบัลงบดิเบอืนความจริง นีแ่สดงให้เห็นความหวาดระแวงทีรั่ฐไทยมต่ีอชนชาตมิลายู 

รัฐไม่เคยยอมรับความแตกต่างในเร่ืองของความเป็นอารยะทีเ่ขามอียูก่่อน แต่ท�าไม่เวลาพูด

ถึงภาคเหนือ เจ้าเชียงใหม่ เจ้าต่างๆ คุณให้เครดิตเขา แต่กลับกันสามจังหวัดคุณพยายาม

ขนย้ายคนจากอีสามเข้ามาเพื่อที่จะมาสร้างประชากรใหม่ขึ้นมา”

 คณุเจริญมองว่า นโยบายสามจงัหวัด ถ้าไม่ใช้การปกครองในรูปแบบพิเศษ มนัไม่มี

ทางจบ ภเูก็ตก็ก�าลงัท�าเร่ืองของการปกครองรูปแบบพิเศษเพราะการปกครองทีม่าจากส่วน

กลางและรวมอ�านาจ ไม่สามารถตอบโจทก์ปัญหาได้ทุกท้องถิ่น ไม่ใช่แต่สามจังหวัดเท่านั้น

 “เราไม่ให้เกียรตกัิบชาตพัินธุอ์ืน่ทีเ่ขามมีาก่อนเรา อารยธรรมปาตานเีป็นอารยธรรม

ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ที่ท�ามาค้าขาย เป็นเมืองท่าซึ่งมีบันทึก แต่เรากลับไม่เคยพูดคุย พอพูดถึง

สามจงัหวัด ก็มสีามประโยค คือ ด้อยการศกึษา ยากจน และหวัรุนแรง ส่ิงทีผ่มอยากจะฝาก

น้องๆ สามจงัหวัด คอื การศกึษาประวัตศิาสตร์ไม่ใช่การศกึษาเพ่ือมาแก้แค้น แต่ศกึษาเพ่ือ

ท�าให้ประวัตศิาสตร์เหล่านัน้คงอยูแ่ละภมูใิจในมนั และเราจะท�าอย่างไรให้เรายนืหยดัอยูไ่ด้ 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” 

คนภูเก็ตอยากเห็น ปาตานีปกครองพิเศษ

 ผู้ร่วมสนทนา อีกท่าน แลกเปลี่ยนว่า ตามความรู้สึกของผม ได้มองคนปาตานีว่า 

เป็นคนในพ้ืนทีเ่ดมิทีเ่ป็นมสุลมิ ส่วนภเูก็ตเป็นมสุลิมผูอ้พยพ ความต่างของผูอ้พยพและผูท้ีม่ี
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รากฐาน ผูอ้พยพสามารถทีจ่ะปรับโครงสร้าง

ตามวิถีชีวิต ของความเป็นเมือง แต่ปาตานี

 “ตามที่ผมได้สัมผัส ผมรู้สึกว่าปา

ตานีจะอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ดีมาก มีความ

ภูมิใจในความเป็นมุสลิม แต่ปาตานียังขาด

โครงสร้างการรวมกลุม่ในระดบัรากหญ้า ถ้า

พูดถึงทรัพยากร ทุนทางสังคมนั้น ปาตานีมี

ทรัพยากร ทุนทางสังคมไม่แพ้จังหวัดอื่น มี

ธรรมชาต ิวัตถุดบิ เกษตร มคีรบ ส่วนปัญหา

ที่เกิดข้ึนในทัศนะส่วนตัว ผมว่ารัฐแก้ยังไม่

ตรงจุด เพราะจริงๆแล้วรัฐจะต้องยอมรับ

ความเป็นปาตานแีล้วก็สนบัสนนุไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเศรษฐกิจ ความรู้ การศึกษา แล้วก็ให้

เขาปรับโครงสร้าง ปฏิรูปสามจังหวัด ตาม

โครงสร้างที่มีพื้นฐานจากความเป็นมุสลิม 

เช่นรัฐควรเปิดโอกาสให้เขาปกครองตนเอง

ในลักษณะของการปกครองท้องถ่ินในรูป

แบบพิเศษ อย่างพัทยา อย่างกรุงเทพฯ วิธนีี้

อย่างน้อยก็น่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง”

เสียงหลง คนมลายู ในภูเก็ต อยากเห็น

ความจริงใจ

 ผูร่้วมสนทนาคนต่อมา แลกเปล่ียน

ว่า ผมเป็นคนยะลา มาอยู่ที่นี่ 16 ปีแล้ว 

จริงๆแล้วเร่ืองนีม้นัเป็นปัญหาทีค่นส่วนใหญ่

ยังไม่ทราบ ในความเป็นคนสามจังหวัด มัน

มีความรู้สึกที่เกิดข้ึนในใจของพวกเราก็คือ

ว่า รัฐสยามหรือรัฐไทย มคีวามรู้สึกอคต ิเขา

แบ่งช้ันของคนสามจังหวัดกับคนไทยส่วน

ใหญ่ ตวัผมเองก็เคยประสบจากการดถููกจาก

เจ้าหน้าที่รัฐ จากนโยบายรัฐสมัยก่อน ผมจ�า

ไม่ได้ว่าสมยันายกไหน ฉะนัน้มนัเป็นนโยบาย

แบบลับท่ีไม่ใช่นโยบายที่เปิดเผยโดยทั่วไป 

ซึ่งมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง

 “วันนีเ้หตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน ผมสมัผสั

ได้ว่าจากที่เคยอยู่กับคนที่สนิดกับเจ้าหน้าที่

รัฐและฝ่ายขบวนการ ผมมีญาติที่อยู่ฝ่าย

ขบวนการด้วย เหตกุารณ์เกิดข้ึนจากทัง้สอง

ฝ่าย ขบวนกา  มีเหตุในการสร้างเหตุการณ์

ข้ึนมาด้วย และเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนจากหน่วย

ความมั่นคงของรัฐเองที่สร้างสถานการณ์

เพื่อผลประโยชน์ เพราะฉะนั้น วันนี้มันไม่มี

สันติถ้ารัฐไม่มีความจริงใจ ในการที่จะแก้

ปัญหา ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ มัน

ชัดเจนมาก มันคือธุรกิจแห่งความตาย เคย

มีค�าพูดที่ว่าสามจังหวัดคือหลุมฝังศพ 

 “ขอสรุปว่า ปัญหาสามจังหวัด

จากการที่ตนเองเคยใช้ชีวิตอยู ่ในสาม

จังหวัด คือรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจ 

ถ้าไม่มีความจริงใจไม่มีทาง ถ้าคุณจริงใจ

อย่างเดียว ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ ผมยก

ตัวอย่างว่า เป็นธุรกิจแห่งความมั่นคง 

บนพ้ืนฐานของชีวิตของมนุษย์ เพราะ

ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ คุณสามารถที่จะดึง

งบประมาณได้เต็มๆ โดยใช้นโยบายงบ

ประมาณความมั่นคง”



25เสียงสะท้อน : ภูเก็ต และชายแดนใต้ กับภาวะสมัยใหม่และความสับสน

 “ผมมน้ีองเขยอยู่คนหน่ึง ต้ังกลุม่เลีย้งแพะ ถ้าไปซ้ือตามพ่อค้าตัวละห้า-หกพัน

บาท แต่งบประมาณลงมาให้ซือ้แพะตัวละหมืน่ห้า เพ่ืออะไร อีกตัวอย่าง ท่ีบ้านเกิดผม

มโีครงการให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ในหมูบ้่าน งบประมาณท่ีเขียนก็คือล้านกว่าบาท 

แต่คนท่ีเอางบประมาณมาให้บอกว่า ให้ผูร้บัเหมาสร้างในงบประมาณแค่สามแสนบาท 

อันน้ีผูรั้บเหมาเล่าให้ผมฟัง และมอีีกหลายๆโครงการ มนัคือการสร้างสถานการณ์ เพ่ือ

ผลประโยชน์ ถ้าคุณไม่หวังผลประโยชน์ และจริงใจ แก้ปัญหาได้แน่นอนครับ ฉะนั้น

ขอฝากเวทีน้ีถึงรัฐบาลว่า ถ้าคุณจริงใจและไม่มอีคติกับความเป็นมลายูความเป็นมสุลมิ 

ต้ังแต่อดีต คนมลายูท่ีเป็นมสุลมิกับคนไทยพุทธ ไม่เคยมปัีญหา แต่หลงัจากปี 47 ความ

รุนแรงมากขึ้น ฉะนั้นถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ปัญหาอื่นๆ ก็จะไม่ตามมา”

บทสรุป คือเสียงสุดท้ายจากวงสนทนาน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกัน…
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 สถานการณ์การเมอืงทีก่�าลงัดเุดอืด 

ณ กรุงเทพฯ ต้องยอมรับว่าท�าให้กระแส

เรื่อง สันติภาพ ปาตานี เงียบลงอย่างเห็น

ได้ชัด และเป็นอีกคร้ังที่ปัญหาชายแดนใต้

ถูกผลักออกไประยะหนึ่งจากการรับรู้ของ

สังคมไทย แต่ด้วยปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่ลากยาวมาถึง 1 ทศวรรษ  ซึ่งเป็น

ระยะที่ยาวนานท่ีจะหลีกหนีไม่ได้ให้ต้องมา

นัง่ท�าความเข้าใจร่วมกันในลกัษณะเช่ือมโยง

ความเป็นพลเมืองร่วมกันโดยมีโจทย์ใหญ่

ส�าคัญ คือ ปัญหาชายแดนใต้ท่ามกลางการ

รับรู้ของคนในสังคมไทยถูกท�าให้โดดเดียว

Patani Cafe’

ยรรยง มะสูยู และกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

ณ ก้าวย่าง 1 ทศวรรษ (ตอนแรก)

ชายแดนใต้
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หรือไม่ หรือยังคงส่งผลกระทบกับการเรียนรู้ของคนนอกพ้ืนที ่คนนอกทีม่คีวามเป็นพลเมอืง

เดียวในห้วงปัจจุบันอย่างไร ซึ่งระยะมาถึง 10 ปีไฟใต้  โดยรวมแล้วอะไรคือสิ่งที่สังคมไทย

มองเห็น อะไรที่คนในสังคมไทยคิด ความเข้าใจอยู่ ณ จุดไหน ?

 นี่คือโจทย์ส�าคัญของ เวที ปาตานีฟอรั่ม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ.พิษณุโลก หัวข้อ สังคมไทยกับปัญหาชายแดนใต้ ย่างก้าวทศวรรษความรุนแรง 

ซึ่งจะน�าสนทนาโดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป หรือ “หมอพลเดช” เลขาธิการสถาบัน

ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา หนึ่งในบุคคลที่เข้าไปคลุกคลีกับงานประชาสังคมชายแดนใต้ และ

คณุดอน ปาทาน ผูอ้�านวยการฝ่ายการต่างประเทศ ปาตานฟีอร่ัม ผูค้ร�า่หวอดในเร่ืองข้อมลู

ข่าวสารในพ้ืนที่ทั้งใต้ดิน บนดิน ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงด�าเนินการสนทนาโดย 

อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ จากคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

 หมอพลเดช เข้าสูก่ารสนทนาด้วยการกล่าวว่า สวัสดผีูร่้วมเสวนาทกุท่านและต้อง

ขอขอบคุณทางปาตานีฟอร่ัมที่เร่ิมที่จะน�าเร่ืองราวต่างๆในสามจังหวัดมาเล่ากันฟัง พูดคุย

สร้างทัศนคติที่ดี  การตระเวนพบปะกับคณาจารย์อย่างวันนี้มาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้ง

ต่อไปอาจไปทางภาคอื่นๆ อันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากๆ

 “เร่ืองไฟใต้ตลอดสบิปีทีผ่่านมา ผมไม่ใช่คนภาคใต้โดยตรงแต่ผมก็เป็นส่วนหนึง่ใน

การเอาใจช่วยค่อนข้างใกล้ชิดพอสมควรและเข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง ส่ิงทีเ่ห็นตลอดสบิปีนัน้

คือ ความเข้าใจของเพื่อน ภาคประชาสังคมนั้นยังไม่ตรงกันและยังไม่เอื้อต่อกระบวนการ

แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการมองของสื่อ ที่น�าเสนอออกมานั้นค่อนข้างจะหนัก ตอกย�้า เช่น

ค�าว่า โจรใต้ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการเติมเชื้อไฟ”

 “ผมคิดว่าส่ือมีบทบาทส�าคัญที่ชวนคนอื่นๆ ที่อยู่นอกพ้ืนที่ได้เห็นข้อเท็จจริงหรือ

สร้างทศันะคตเิชิงบวกแต่วันนีก้ลบัได้ผลตรงกันข้าม สือ่ได้สร้างความโกรธแค้นกับพ่ีน้องที่

อยูน่อกพืน้ที ่เพราะได้เห็นลกูหลานเสียชีวิตแทบทกุวัน  ส่ิงเหล่านีก็้จะน�าไปสู่การแก้ปัญหา

ที่ยากขึ้น 

6 รัฐบาล ทางออกยังมืดมน แต่เห็นพัฒนาการ

 หมอพลเดช ช้ีอีกว่า ประการส�าคัญที่เห็นได้ชัดมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วถึง 6 

ชุดด้วยกันตั้งแต่ปี 47 รัฐบาลของคุณทักษิณ ซ่ึงเป็นรัฐบาลชุดแรกที่ใกล้ชิดพอสมควร

กับเหตุการณ์ดังกล่าว ตอนนั้นรัฐบาลส่งงบประมาณลง 2 หมื่นล้านเพื่อแก้ไขปัญหา กลับ

กลายเป็นยิ่งแก้ยิ่งเละ ผมเองถูกดึงลงไปช่วยเช่นกัน ผมได้เดินทางไปรับฟัง 14 เวที และ

(ตอนแรก)
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รวบรวมข้อสรุป เป็นข้อเสนอส่งไปยังนายก 

แต่นายกไม่รับข้อเสนอดังกล่าว

 “ผมมีแนวคิดว่าการที่รัฐบาลส่ง

งบมาสองหมื่นล้านบาท เราต้องไปถาม

ประชาชนว่าเขาต้องใช้งบส่วนนี้ในด้าน

ใดบ้าง ผมขอโครงการจากรองนายกฯ

ฝ่ายความมั่งคงในตอนนั้น ขอว่าจะจัด

กระบวนการระดมความคิดของประชาชน

เพ่ือท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และจะ

ท�าให้เร็วด้วย โดยผ่านเวที 45 เวที ตระเวน

ทั่วสามจังหวัด สุดท้ายได้โครงออกมาและ

น�าเสนอรัฐบาล 94 โครงการ เป็นจ�านวน

เงินหนึ่งพันกว่าล้านบาท รัฐบาลก็ตอบรับ

เป็นอย่างดี แต่เงินโครงการที่ประชาชนส่ง

ไปถูกส่งลงมาผ่านราชการ โดยที่ไมได้ผ่าน

ประชาชนโดยตรง ราชการก็ท�าแบบราชการ 

มันน่าเสียดายมากที่กระบวนในการมีส่วน

ร่วมของประชาชนไม่ถึงที่สุด” 

 รัฐบาลเปลี่ยนมือเป็น คมช. นายก

ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

จนท�าให้อุณหภูมิของความโกรธแค้นลด

ลง ด้วยรัฐบาลนี้มีเวลาสั้นมาก ก็ใช้บริการ 

กอ.รมน. เหมือนเดิมในการจัดการปัญหา

สามจังหวัด มารัฐบาลที่สาม คุณสมัคแทบ

จะไม่ได้ท�าอะไรเลยมั่วยุ ่งกับเร่ืองข้างบน 

จนต้องเปลี่ยนรัฐบาลอีกคร้ังหนึ่งเป็นคุณ

สมชาย สองรัฐบาลนี้ไม่ได้ท�าอะไรเลย  มา

ถึงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ เป็นพรรคการเมือง

จากใต้ กลายเป็นปัญหาอกีอย่างหนึง่คอืการ

รื้อฟื้น ศอ.บต. ขึ้นมา 

 “คุณอภิสิทธ์ิท่านท�าหน้าที่ปีสอง

ปีเอง ในช่วงที่ท่านด�ารงต�าแหน่งอยู่นั้น มี

คนเสนอให้ ตั้งกระทรวงชายแดนใต้ข้ึนมา 

หมายถึงว่าให้ความส�าคญักับมติขิองการแก้

ปัญหาชายแดนใต้ ที่นี้ด้วยเหตุที่ว่ารัฐบาลนี้

มาจากภาคใต้ เขาเช่ือว่าเขารู้ปัญหาดีกว่า

คนอื่นๆ การรับฟังปัญหาก็มีน้อย เขาท�าการ

แบบความเช่ือของตน โดยมอบหมายให้

คุณถาวร พอรัฐบาลหมดวาระไปรัฐบาลคุณ

ยิ่งลักษณ์ก็มาต่อ ท่านใช้กลไกของ ศอ.อต. 

คณุทวี พ่ีแกก็ลยุๆ เอางานเอาการด ีแต่ก็แก

เลือกข้างอย่างชัดเจนดี ทีนี้ก็มาถึงปัจจุบัน 

รัฐบาลที ่7 จะเกิดข้ึนภายในวันสองวันนีห้รือ

ไม่ผมก็ไม่รู้ อนัก�าลงัจะครบ 10 ปี ภายใน 10 

ปี จะมีรัฐบาลที่ 7 เกิดขึ้น”

 อ.เอกรินทร์ ผู ้ด�าเนินวงสนทนา 

กล่าวขอบคุณ ที่ปูพ้ืนฐานให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลทั้ง 7 โดยเฉพาะ

โครงสร้างการท�างาน 

 “ผมจ�าได้ตอนที่คุณหมอมาดูเร่ือง

ใต้ช่วงแรกๆ ผมยงัเป็นนกัศึกษาอยู ่ผมและ

เพื่อนๆ เองซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ถูกทหารค้น

บ้านเพราะไปท�าบทความเร่ืองราวของผูเ้สยี

หายในเดือนเมษา ผมก็อยู่ในบรรยากาศที่

คุณหมอเล่ามาเหมือนกันในช่วงของการจัด

เวทีต่างๆ ตอนนั้นบรรยากาศครึกคร้ืนมาก 
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ดูเหมือนว่าจะมีความหวัง แต่ส่ิงที่คุณหมอพูดทิ้งท้ายไว้ว่า พอโครงการผ่านทุกอย่างแล้ว 

สุดท้ายก็ไปฝ่ายความมัง่คงและราชการดแูลทัง้หมด ไม่ได้เป็นอสิระอย่างทีเ่ราท�า เลยท�าให้

โครงการหรือข้อมูลมันบิดเบือนไปจากเดิม และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

อีกด้วย ผมคิดว่านี่คงเป็นสิ่งส�าคัญที่ปูพื้นฐานให้เราได้เห็น”

1 ทศวรรษปาตานี บน ความรุนแรงจากรัฐและกลุ่มขบวนการ

 อย่างไรก็ตาม ดอน ปาทาน ได้ปพ้ืูนฐานเพ่ิมเตมิว่า หลายคนชอบพูดถึง 4 มกราคม 

2004 จริงๆ แล้วมนัมเีหตกุารณ์มาเร่ือยๆ แล้วก่อนหน้าน้ีสกัปีสองปี “ตอนนัน้รัฐบอกเป็นแค่

โจรกระจอก  ผมเองก็ไม่เชื่อ และก็เชื่อว่าอีกไม่นานจะเกิดกลุ่มติดอาวุธรุ่นใหม่ (จูแว) เกิด

ขึ้น เพราะมันมีเรื่องเล่ามากมาย หลายด้าน เช่น เรื่องอัตลักษณ์  ประวัติศาสตร์ต่างๆ  ซึ่ง

ประวัติศาสตร์ที่โน่นกับที่นี่คนละชุดกันแต่มันคือเรื่องเดียวกัน  เรื่องเล่าที่เล่าขานกันมานั้น

มันไม่เคยหายไป  ตอนที่รัฐไทยรบกับคอมมิวนิสต์ ล่มสลายไปพร้อมๆกับพวกปาตานีมลายู 

ไทยก็คดิตรงนัน้มนัจบไปแล้ว แต่กลุม่ปาตานีมนัไม่ใช่กลุม่พวกลกัษณะของคอมมวินสิต์เลย 

เรื่องมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ 

 “ความรุ่นแรงในรุ่นเก่า รุ่นเก่าเขาแสดงตนเองอย่างชัดเจนว่าใคร มลีกัษณะปฏบิตัิ

การอย่างไร เช่น เป็นพูโล เป็นบีอาเอ็น เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตามรัฐไทยก็ยังไม่เข้าถึงข้อมูล

เหล่านี้ เข้าถึงได้ยาก เพราะประชาชนให้ความสนับสนุนพวกนี้อยู่ เขาเห็นด้วยกับความ

รุนแรง เพราะเรื่องเล่าที่ว่า คนสยามคือคนข้างนอกมารุกล�้า ยึดครอง กดขี่ ไม่มีความเป็น

ธรรม ดังนั้น กลุ่มต่างๆเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติการปลดปล่อยบ้านเรา (ปาตานี) จากสยาม 

 ดอน ปาทาน เล่าต่อว่า พอมารุ่นหลังนี้ความรุนแรงมันผิดรูปผิดแบบไป บางครั้ง



มีการเผ่าวัด ยิงครู แต่ระยะหลังนี้รุ่นหลัง

พยายามเข้าคยุกับรุ่นเก่าเร่ือยๆ ค�าถามของ

ผมคอืว่า คณุมอีทิธพิลมากน้อยขนาดไหนต่อ

คนสามจงัหวัด “ในระยะแรกความรุนแรงมนั

เกิดแบบสะเปะสะปะ เพราะขาดตัวควบคุม  

มาตอนหลังเริ่มจะแน่นขึ้น เขาก็มีกฎเกณฑ์

ที่ชัดเจนข้ึนอย่างเช่น ห้ามตีนอกเขตพ้ืนที่

ของมลายู ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 4 

อ�าเภอของสงขลา ในช่วงปี 2545 จะมีการ

ฆ่าทหารเสร็จแล้วตัดคอ เพ่ือยั่วยุทหารที่

เหลือ และก่อให้เกิดความกลัวจนต้องถอน

ทหารออกไป แต่ทหารกลับรุกเข้าอย่างหนัก

ขึ้น มันก็เลยเกิดความรุนแรง ฉะนั้นผมมอง

ว่าความรุนแรงเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย”

 “ดังนั้นมันเป็นที่ยากมากส�าหรับ

การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ถ้าคนไม่เข้าใจ

ถึงบริบททีเ่ป็นอยูบ่อกได้ค�าเดยีวว่าไม่มทีาง 

ความขัดแย้งกลายเป็นอาชญากรรม มนัเป็น

มิติที่ซับซ้อนกันเกิดข้ึนมาใหม่ ถามว่าคน

มลายูอยากจะแยกประเทศหรือไม่ ถ้าความ

เห็นส่วนตัวผม ผมว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกับ

ประเทศไทยได้เพราะกระบวนการติดอาวุธ 

พึ่งเกิดมาเมื่อ 50 ปีเอง แต่ที่เขาอยากเป็น

ส่วนหนึ่งของโลกมาลายา อัตลักษณ์ของ

เขากับวัฒนธรรมไทยสามารถไปด้วยกันได้ 

แต่อิสลาม มุสลิม ค่อนข้างที่จะเป็นได้ยาก

เพราะมันเป็นศาสนา ในช่วงของ นายกฯ 

สฤษดิ ์ได้ท�าการยุบ ปอเนาะ มนัเป็นการข้าม

เส้นเกินไปแล้ว แต่มาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี

นี้เกดิขึ้นเป็นครัง้แรก ที่รัฐไทยยอมรบัว่าเรา

ต้องมาคุยกัน แต่ความรุนแรงมันก็ยังไม่จบ

เข้าใจรากเหง้า รู้ถึงปัญหา ปรับแก้วิธีคิด

 อ.เอกรินทร์ ขอบคุณ คุณดอน

มากที่ช้ีให้เห็นรากที่เกิดข้ึนจริงๆ ไม่ใช่เกิด

ปี 2004 แต่เกิดก่อนหน้านั้นแล้ว ช่วงของ

คุณทักษิณ ขึ้นมาใหม่ๆ 2544 - 2545 เริ่ม

มีบรรยากาศของความรุนแรงในขณะนั้น 

(Narrative) เร่ืองเล่า ชุดค�าอธิบายความเป็น

ไทยกับความเป็นมลายูมันต่างกันมากอย่าง

เช่น Indignity ความเป็นไทย ก็ ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์  และ Indignity ความเป็น

มลายูก็ ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ์ มันต่างกัน

มาก มาตุภูมิ แผ่นดินของเขา ความไม่ลง

รอยตรงนี้ มันก็ไม่สามารถแก้ไขได้  

 “ผมเองสอนวิชาการเมืองให้กับ

เด็กทางใต ้เวลาเขาอธบิายการเมืองมันตา่ง

จากคนส่วนกลางมองมาก อย่างเช่น ฮีโร

ของพี่น้องในพื้นที่เขานั้นไม่ใช่  พระนเรศวร

แน่นอน แต่ฮีโรของเขานั้นคือหะยีสุหลง ก็

มีความรู้สึกต่างกัน แต่ก่อนหน้านี้ความรู้สึก

เหล่านี้มันไม่มีสิทธิที่จะพูดในที่สาธารณะ

ได้เลย มันก็ถูกปกปิดและอึดอัดตลอด

เวลา  มันถูกปกปิดกลายเป็นประวัติศาสตร์

อันตรายมาตลอด แต่หลังๆ กล้าพูดมากขึ้น

มันก็เลยคลี่คลายลง” 

 “นอกจากนี้ส่ิงที่คุณดอนช้ีให้เห็น

30 จุลสาร ปาตานี ฟอรั่ม เล่ม 7



ว่าความรุนแรงมีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ให้มีความรุนแรงนอกพื้นที่ปาตานี และมีความต่าง

ความรุนแรงที่เกิดในกรุงเทพ และต่างประเทศ สิ่งที่คุณดอนพูดถึงความขัดแย้งเป็นเรื่อง

อาชญากรรม พวกนี้เป็นโจรใต้รับเงินเพ่ือก่อเหตุโดยไม่ค�านึงถึงวิธีแบบนี้มันมีอยู่ในระดับ

หนึ่งในสังคม แต่ว่าถ้าเราสังเกตมาในหน้าหนังสือพิมพ์มันก็ยังมีอยู่ มีวาทะกรรมเกิดมา

เรื่อยๆ ทีนี้ที่เราจะต้องพูดถึงต่อ คือ สงครามในการพูดที่ล้มเหลวตอนนี้ 28 กุมภาฯ มีการ

พูดคุยคร้ังแรกที่ KL มาเลเซีย จะให้คุณดอนคุยโดยเฉพาะคิดว่าเราทุกคนจะต้องได้รับ

ข้อมูล เกี่ยวกับการ พูดคุย หรือบางคนเรียกว่าการเจรจาที่ผ่านๆ มา” 

 ซึ่งรายละเอียดสามารถติดตามต่อในตอนจบ…

31สังคมไทยกับปัญหาชายแดนใต้ ณ ก้าวย่าง 1 ทศวรรษ ตอนแรก
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