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หนึ่งทศวรรษ ทนายสมชาย 

 ในห้วงยามของการต่อรองเพ่ือให้เกิดสันติภาพ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจวบครบรอบ 1 ปี  เส้น

ทางการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่ม บีอาร์เอ็น กับตัวแทน

รัฐไทย ช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ปีเดียวกันกันนี้เป็นปีครบ

รอบ 10 ปีของการหายไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ทางปาตานี ฟอรั่ม เห็นว่า วาระครบรอบ 1 ทศวรรษ 

ของการหายไปของทนายสมชาย ข้อเขียนของคุณภิญโญ 

ไตรสุริยธรรมา ท่ีได้เขียนความรู้สึกของคนที่ได้มีโอกาส

สัมภาษณ์ คู่กรณี ระหว่างคุณทักษิณ ชินวัตร และคุณ

อังคณา นีละไพจิตร เกี่ยวกับการหายตัวไปของทนาย

สมชาย นีละไพจิตร อย่างน่าสนใจ ข้อเขียนส้ันๆ ของ

คุณภิณโญ ทางปาตานี ฟอรั่มจึงน�าขึ้นมาเป็นบทเล่มของ

วารสารเล่มนี้ อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยของ

ความเป็นมนุษย์ของคนทั้งสอง ที่ผ่านคนบอกเล่าของนัก

สัมภาษณ์มือฉมังของสยามประเทศ ใช่หรือไม่ว่า เรื่อง

ทนายสมชายคงเป็นบทเรียนราคาแพงให้แก่สังคมไทย ที่

ไม่สามารถหาความจริงและความยุติธรรมแก่ครอบครัว

ของผู้ที่ถูกท�าให้สูญหาย 

 ทนายสมชาย นีละไพจิตร ส�าหรับคนรุ่นใหม่ 

อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับดาราเกาหลีบาง

คน ที่กล่าวเช่นนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริง ทางปาตานี ฟอรั่ม ได้

สนับสนุน “การจัดงาน สมชาย นีละไพจิตร  10 ปี บน

เส้นทางสันติภาพ” ของกลุ่มนักศึกษา ณ.มหาวิทยาลัย

บทบรรณาธิการ 



สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อนจัดงาน ผมได้ถามว่า ใครรู้จักทนายสมชาย 

นีละไพจิตร บ้าง ช่วยยกมือขึ้น ห้องเรียนมีนักศึกษานั่งอยู่เกือบ 70 คน สิ่งที่เห็นก็

มีมือโชว์มาประมาณ ไม่เกิน 5 คน ซึ่งเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทางปา

ตานี ฟอรั่ม จึงสนับสนุนให้มีการจัดงานครบรอบ 10  ปีทนายสมชาย เพื่อกระตุ้น

ให้คนรุน่ใหม่ได้ตระหนกัและรูจ้กัคนทีม่บีทบาทอนัส�าคญัต่อสังคมบ้านเมอืงของพวก

เขา และถูกกระท�าให้สูญหายเพราะส่วนหนึ่งก็ได้ทุ่มความรู้และแรงกายเพื่อให้เกิด

ความยุติธรรมแก่คนในพื้นที่ คนที่กล่าวปาฐกถา ในวันดังกล่าวคือ ภรรยาของคุณ

สมชาย ซึ่งทางปาตานี ฟอรั่ม เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหมุดหมายทาง

ด้านประวัติศาสตร์ จึงก็น�าค�ากล่าวปาฐกถาบางส่วนของภรรยาคุณสมชาย มาเผย

แพร่ในวารสารเล่มนี้ 

 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ทมีงานปาตาน ีฟอรัม่ ได้ด�าเนนิกจิกรรมตามแผน

งานท่ีได้วางขององค์กร พร้อมๆ กบัการเรยีนรูง้านจากการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ และ

ตระหนักถึงข้อจ�ากัดบางประการขององค์กรที่ไม่สามารด�าเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้

หมด ตามกรอบเวลาของแผนงาน แต่นับว่าเป็นความโชคดีอยู่ไม่น้อยที่องค์กร กลุ่ม

คนร่วมงาน และผูส้นบัสนนุ ได้ให้โอกาสและเอาใจช่วย และคอยแนะน�าหาทางออก

เสมอมา ท่ามกลางความวิกฤติ ทั้งด้านจิตใจและเนื้องาน 

 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา องค์กรของเราได้เรียนรู้ จากมิตรสหายทั้ง

ด้านเนื้องานและประคับประคององค์กรให้อยู่จนถึงทุกวันนี้ และอนาคตก็เป็นสิ่งที่

ไม่มใีครสามารถก�าหนดได้ ว่าทางปาตาน ีฟอรัม่ ยงัคงได้รับโอกาสในการท�างานต่อ

ไปหรือไม่ วันนี้ เราเลยตั้งใจท�างานให้ดีที่สุด เพราะเรารู้ว่าอนาคตอยู่ที่ผลงานของ

องค์กรในวันนี้

4 จุลสาร ปาตานี ฟอรั่ม เล่ม 8

ด้วยมิตรภาพ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ
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ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

	 คุณอังคณา	 นีละไพจิตร	 ส่งข้อความมาสั่ง

หนังสือทางเฟซบุ๊ค	 เห็นช่ือคุณอังคณาแล้ว	 ก็อด

สะท้อนใจถึงบทสัมภาษณ์	 คุณทักษิณ	 ชินวัตร	 ที่

ดูไบไม่ได้	 หลายคนไม่ชอบการสัมภาษณ์ครั้งนี้ของผม	 เพราะคิดว่าผมอ่อนข้อให้

คุณทักษิณมากไป	จริงๆ	ในฐานะนักสัมภาษณ์	เรารู้นะครับว่า	แต่ละเทป	แต่ละ

คน	เราจะสัมภาษณ์อย่างไร	เพื่อให้ได้ตามเป้าที่เราวางเอาไว้	คนให้สัมภาษณ์ถ้า

มีประสบการณ์	ก็จะรู้เช่นเดียวกันว่าจะตอบอย่างไร	เพื่อให้ได้ตามเป้าของตนเอง	

การสัมภาษณ์แขกระดบัสูงทีม่ปีระสบการณ์ชีวิต	รู้วิธพูีดกับส่ือ	หลายคร้ังจงึเหมอืน

การดวลดาบ	หรือการประลองก�าลังภายใน	ถ้าไปจับที่ลีลามาก	บางครั้งเราจะสูญ

เสียเป้าหมายไป	 เร่ืองแบบนี้	 มีแต่คนที่เคยลงสนามจริงเท่านั้นถึงจะเข้าใจ	 ใน

วันนั้น	 พรรคเพื่อไทยเพิ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง	 คุณทักษิณดูคลี่คลายและ

ต้องการส่งสัญญาณปรองดอง	ในฐานะสื่อมวลชน	ผมคิดว่าการปรองดองจะเกิด

ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการให้อภัย	การให้อภัยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ท�าผิดยอมรับความ

ผิด	เป็นการยอมรับโดยดุษณีจากใจและเป็นไปอย่างไม่มีเงื่อนไข
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 วันนั้น เมื่อถามถึงคดีที่ดินรัชดาและโทษอาญา 2 ปี คุณทักษิณสวน

กลับทันทีว่า ไม่ได้ท�าผิด ท�าไมต้องกลับมาติดคุก แต่เมื่อถามถึงเรื่องพ่ีน้อง

มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณทักษิณมีเสียงอ่อยลงทันที และ

ยอมรบัว่าใช้ความรนุแรง ใช้ความเป็นต�ารวจมากไป “อันน้ีผดิ คือมคีวามเป็น

ต�ารวจมากไป”

 ในฐานะนักสัมภาษณ์ ผมถามย�้าอีกครั้งว่า “น่ีถือเป็นค�าขอโทษหรือ

ขออภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการได้หรือไม่” ค�าตอบของคุณ

ทักษิณ คือ “ได้เลย ได้เลย ได้เลย” เป็นการตอบรับถึง 3 ครั้ง และนั่นคือ

ค�าขอโทษจากปากอดีตนายกรัฐมนตรีไทย เป็นภาษาไทยต่อพ่ีน้องมุสลิมเป็น

ครั้งแรก

 เรือ่งท่ีคนท่ัวไปไม่ค่อยรู้ก็คือ ลกูสาวของคุณทักษิณและลกูสาวของคุณ

อังคณาต่างเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณทักษิณเคย

เอ่ยปากชมว่า ลูกสาวคุณอังคณาเรียนเก่ง คุณอังคณาตอบนิ่มๆ ว่า “เป็นลูก

คนจนต้องเรียนให้เก่ง”

 เร่ืองราวท้ังหมด ผมเขียนเล่าไว้แล้วในตอน ‘ค�าขอโทษจากดูไบ’ และ 

‘ค�าของแม่และน�้าตาของพ่อ’ ในหนังสือ “ตอบโจทย์ประเทศไทย” ผมก�าลัง

จะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้คุณอังคณา นีละไพจิตร

ผู้มีหัวจิตหัวใจกว้างขวาง กล้าหาญ 

และเด็ดเดี่ยวที่สุดคนหนึ่ง 

ที่ผมได้รู้จักในรอบหลายปีมานี้

ระลึกถึงพี่อังคณาครับ

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ที่มา Facebook: Openbooks/2 ตุลาคม 2013

------------------------------------------------
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	 ในครั้งนั้น	อังคณา	นีละไพจิตร	ภรรยาของทนายสมชาย	

ในฐานะประธานมลูนธิยิตุธิรรมเพ่ือสนัตภิาพ	ได้ข้ึนปาฐกถาบนเวท	ี

โดยช้ีให้เห็นถึงปัญหาการอุม้ฆ่า-อุม้หายในสังคมไทย	ทัง้ในมติขิอง

ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมาย	และค่านยิมในการปกป้องเจ้าหน้าที่

รัฐมากกว่าชาวบ้าน

	 อังคณา	 เล่าว่า	 12	 มี.ค.47	 ทนายสมชายถูกลักพาตัว

บริเวณเยื้องกับ	สน.หัวหมาก	ย่านรามค�าแหง	ใจกลางกรุงเทพฯ	

วันที่ถูกลักพาตัวเป็นเพียง	 1	 วันหลังจากที่เขาได้ยื่นหนังสือถึง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร้องเรียนเร่ืองการซ้อมทรมานผู้ต้องหา	

5	คนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคดีปล้นปืน

สมชาย นีละไพจิตร

10 ป ีบนเส้นทางสันติภาพ

สมชาย นีละไพจิตร

10 ปี บนเส้นทางสันติภาพ

ศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้
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	 นอกจากนัน้	วันทีท่นายสมชาย

ถูกอุม้หาย	ยงัเป็นเพียง	13	วันหลงัจาก

ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การท�างานของเจ้า

หน้าที่ต�ารวจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา

คดีความมั่นคง	 และไม่ถึงเดือนก่อน

ที่เขาจะหายตัวไป	 เขาได้ข้ึนเวทีร่วม

อภิปรายปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย

ชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

(กสม.)	ที่	ม.อ.	ปัตตานี

	 “ก ่อนที่ทนายสมชายจะถูก

ลกัพาตวัและถูกท�าให้หายไป	เหตกุารณ์

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงมาก

ข้ึนภายใต้นโยบายการปราบปรามการ

ก่อการร้ายในยุครัฐบาล	 พ.ต.ท.ทักษิณ	

ชินวัตร	 ทนายสมชายได้ล ่ารายช่ือ

ประชาชน	 50,000	 คน	 เพื่อให้ยกเลิก

การประกาศกฎอัยการศึก	 นอกจาก

นั้นเขาได้เข ้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน	

จ.นราธิวาส	5	คนที่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

จับกุมและถูกซ้อมทรมาน	 พร้อมทั้ง

ได้ท�าหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงาน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวน

เรื่องนี้อย่างจริงจัง”

	 “ช่วงที่เขาถูกลักพาตัว	 เขามี

ก�าหนดการที่ต้องเดินทางไปว่าความที่

ศาลจังหวัดนราธิวาสในวันที่	 15	 มี.ค.	

โดยเขาตั้งใจว่าจะย่ืนรายช่ือคัดค้าน

การใช้กฎอัยการศึกต่อ	 พ.ต.ท.ทักษิณ	

ชินวัตร	 ที่ก�าหนดจะเดินทางไปปัตตานี

ในวันที่	16	มี.ค.	ด้วย	แต่หลังการร้อง

เรียนเร่ืองการซ้อมทรมานผู้ต้องหาเมื่อ

วันที่	 11	 มี.ค.	 ปรากฏว่าในวันที่	 12	

มี.ค.	 เขาก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งซ่ึงสืบทราบ

ในเวลาต่อมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

จากกองบังคับการปรามปราม	 ลักพา

ตัวในบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ	 และ

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	 10	 ปีก็ยังไม่มี

ใครทราบชะตากรรมของเขา”

	 อังคณา	 บอกว่า	 ในสายตา

ของต�ารวจบางคน	 ทนายสมชายเป็น

คนส�าคัญที่ท�าให้หลายคนพ้นผิด	 ศาล

ยกฟ้อง	 ต�ารวจบางคนจึงคิดว่าสมควร

ถูกท�าให้หายไป	 องค์กรต่างประเทศได้

กดดันให้อดีตนายกฯ	 ทักษิณหาตัวคน

ผดิมาลงโทษ	มกีารจบักุมต�ารวจ	5	นาย

แต่ไม่สามารถฟ้องเรื่องลักพาตัวได้	หา

พยานหลักฐานยากมาก	 ต�ารวจกลุ่มนี้

ได้รับการประกันตัว	มีพยานเด็กผู้หญิง

ที่ท�างานโรงงานย่านนั้นเห็นเหตุการณ์	

เธอบอกว่าเห็นคนกลุ่มหนึ่งเอาคนคน

หนึ่งเข้าไปในรถ	 เธอร้องไห้ไม่กล้ามอง
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หน้าเมือ่มาช้ีตวัผูต้้องหา	แต่เป็นความมนี�า้ใจและความกล้าหาญที่

ชี้คนผิดจนฟ้องศาลได้	ส่วนในรถก็ไม่พบดีเอ็นเอหรือร่องรอยเพื่อ

หาคนผิดได้

	 คดีนี้แม้ดีเอสไอจะรับเป็นคดีพิเศษก็ไม่มีความคืบหน้า

อะไร	 และก�าลังเสนออัยการให้ยุติคดีนี้ด้วยเหตุผลว่าไม่มีพยาน

หลักฐาน	 ไม่มีศพ	 จะเห็นว่านับจากนี้การสูญหาย	 การบังคับให้

ทนายสมชายสูญหายจะเป็นเร่ืองราวที่บอกเล่าถึงความล้มเหลว

ของกระบวนการยุติธรรมไทย	 เพราะเป็นคดีที่ไม่มีความผิดตาม

กฎหมาย

	 อังคณา	 บอกอีกว่า	 ปัจจุบันแม้ตัวเลขการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนจากการทรมาน	 การลักพาตัว	 และอุ้มฆ่าจะลดลง	 แต่

การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมกลับมีตัวเลขสูงข้ึน	 รวมถึง

เหตุการณ์การสังหารผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ศาลยกฟ้องก็ยัง
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มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 จ�านวนคดีที่

ศาลยกฟ้องเนื่องจากไม่มีพยานหลัก

ฐานเพียงพอในการลงโทษผู้กระท�าผิด

มีเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ผู้เสียหายและ

ญาตต่ิางส้ินหวังในกระบวนการยตุธิรรม	

เช่นเดยีวกับกรณกีารละเมดิสิทธมินษุย

ชนที่เกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายความมั่นคงที่ผ่านมาจนปัจจุบัน	ยัง

ไม่ปรากฏว่ามผีูใ้ดต้องรับผดิหรือรับโทษ

	 “ป ัจจัยด ้ านกฎหมายที่ ให ้

ความคุ้มกันเจ้าพนักงานของรัฐ	 ระบบ

ยุติธรรมทางอาญาที่อ่อนแอเนื่องจาก

การแทรกแซงทางการเมือง	 รวมทั้ง

องค์กรต�ารวจ	 และกรมสอบสวนคดี

พิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 ตลอดจนการขาด

เจตจ�านงทางการเมือง	 ล้วนส่งผลให้

เกิดการคุม้กันเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง

ซ่ึงมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง	 หรือเป็น

ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาต่อ

ความผิดทางอาญาร้ายแรงเหล่านี้”

	 “ความคุม้กันทีด่�าเนนิมาหลาย

ทศวรรษ	 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ความมั่นคงและฝ่ายปกครองทราบว่า	

ตนเองจะไม่ต้องรับผิดจากการกระท�า

ที่ผิดกฎหมาย	 หรือมีโอกาสถูกลงโทษ

น้อยมาก	 จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาง

รายเลือกใช้วิธีการนอกกฎหมายได้

ตามอ�าเภอใจ	 เพ่ือปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐบาลหรือเพ่ือแก้ไขข้อพิพาท

ส่วนบุคคล	 ส่งผลให้การบังคับบุคคล

ให้สูญหาย	 รวมทั้งการสังหารนอก

กระบวนการกฎหมาย	 การควบคุมตัว

โดยพลการ	 การทรมาน	 การข่มขู่และ

คกุคาม	กลายเป็นวิธีการนอกกฎหมายที่

ชอบธรรมและจ�าเป็น	รวมทั้งเหมาะสม

ส�าหรับรัฐไทยในการควบคมุปราบปราม

ผู้ที่เห็นต่าง”

	 “การเพิกเฉยต่อหลักนิติธรรม

เหล่านี้ท�าให้เกิดบรรยากาศที่ท�าให้

หลักนิติธรรมยังไม่อาจน�าสู่การปฏิบัติ

ได้ในประเทศไทย	ท�าให้เกิดการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	และการลอยนวลพ้นผิด

รุนแรงขึ้น”

	 องัคณา	ช้ีว่า	อาจ

เป็นความผิดพลาด

ของ รั ฐบาล ชุดนี	้

(รัฐบาลนางสาวยิ่ง

ลักษณ์	 ชินวัตร)	 ที่

คิดว ่าการเยียวยา

จ ะคื น ศั ก ดิ์ ศ รี ใ ห ้

ครอบครัวเรา
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ได้	 จึงมีมติให้มีการเยียวยาเร่ืองนี้ด้วยเงินเมื่อปีที่แล้ว	 แต่การ

เยียวยาไม่ใช่การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ไม่มีการพูดถึงสิทธิ

ของเหย่ือที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 ส่ิงที่เห็นอยู่นอกจากเงิน

แล้วไม่มีอะไรที่บอกว่าเหยื่อจะได้รับศักดิ์ศรี	ตราบใดที่ยังไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	คนที่ถูกฆ่าไม่มีแม้หลุมศพให้เห็น	จะคืนความเป็น

ธรรมได้อย่างไร

	 “เราไม่มีกฎหมายเร่ืองบังคับสูญหายในประเทศไทย	 คดี

สมชายมีคนเห็นเขาถูกน�าตัวข้ึนรถ	 แต่ไม่มีศพก็เอาผิดในคดี

ฆาตกรรมไม่ได้	เมื่อไม่มีศพก็ต้องหาพยานแวดล้อม	เหตุจูงใจอื่น	

ซึ่งดีเอสไอรู้ว่าได้มีการท�าลายหลักฐานหมดแล้ว	 ก็ต้องหาทางอื่น	

แต่คดนีีเ้ก่ียวพันกับเจ้าหน้าทีร่ะดบัสูงของรัฐในรัฐบาลอดตีนายกฯ

ทักษิณและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	จึงไม่ได้ถูกให้ความส�าคัญใน

การคลี่คลาย	แต่ในอีก	2-3	ปีข้างหน้าที่ไทยจะเข้าไปเป็นหนึ่งใน

สมาชิกคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาต	ิต้องแสดงความ

จริงใจในการคุ้มครองชีวิตประชาชน	 ไม่เช่นนั้นเหยื่อก็ยังคงเป็น

เหยื่อที่ถูกอุ้มภายใต้นโยบายการปราบปรามการก่อการร้ายของ

รัฐบาลอยู่ดี”

	 อังคณา	กล่าวทิ้งท้ายว่า	บุคคลหลายคนที่ถูกกล่าวถึงใน

คดอีุม้ฆ่าทนายสมชาย	วันนีย้งัคงปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ	ต�ารวจหลาย

นายทีต่กเป็นจ�าเลยและปรากฏช่ือในส�านวนคด	ีได้รับการสนบัสนนุ

ส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและทางการเมือง

	 นี่คือความจริงที่ตกหล่นของสังคมไทยในวาระ	10	ปีการ

สูญหายของทนายสมชาย	นีละไพจิตร!
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จินตนาการทางสังคม ล้านนา-ปาตานี

ใต้ม่านหมอกความขัดแย้ง (ตอนจบ)

กองบรรณาธิการปาตานี ฟอรั่ม



13จินตนำกำรทำงสังคม ล้ำนนำ-ปำตำนี ใต้ม่ำนหมอกควำมขัดแย้ง (ตอนจบ)

 “พลเมืองภายใต้กรอบทางวัฒนธรรม แปลตามความหมาย

ท่ีชัดเจน คือเป็นพลเมืองท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมน้ัน ก็

หมายความว่า มโนทัศน์เกี่ยวกับค�านี้มีปัญหา ถึงแม้ว่าการเรียกร้อง

สิทธิมีความเป็นพลเมือง แต่ในเนื้อหามันมีปัญหา จะมีเส้นแบ่งของ

การกีดกัน”

	 เป็นค�าอธิบายต่อเนื่องของ	ศรยุทธ์	เอี่ยมเอื้อยุทธ		นักวิชาการจากศูนย์

ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา	คณะสังคมศาสตร์	ม.เชียงใหม่	ซึ่ง	ศรยุทธ์	ได้ยก

ตัวอย่างเพิ่มเติมว่า	อย่างที่เราก�าลังจะขึ้นไปบนภูชี้ฟ้า	จะมีรถอยู่สองคันเราก็ขึ้น

คันหนึ่ง	และได้มีนักท่องเที่ยวบอกว่าคันนี้ไม่ใช่ของคนไทย	เดี๋ยวเราไปขึ้นอีกคัน

หนึ่ง	ในชีวิตประจ�าวันก็จะมีเส้นแบ่ง	แต่ในขณะนั้นเป็นการตัดสินได้เลยหรือไม่

	 “อย่างตอนทีเ่ราก�าลงัเดนิข้ึนไปบนภช้ีูฟ้าได้มเีดก็ม้งมาร้องเพลงชาตไิทย

ให้กับนกัท่องเทีย่ว	นกัท่องเทีย่วก็เก็บภาพแล้วไปอวดว่าเดก็ม้งนีร้้องเพลงชาตไิทย

ได้ด้วย	ส�าหรับผมมันสะท้อนถึงโครงสร้างที่มีปัญหา	อะไรไทยหรือไม่ไทย	ความ

เป็นพลเมืองมันถูกสร้างโดยความหมายบางอย่างและถูกกีดกันโดยความหมาย

หลายๆชุด”

	 “ดงันัน้นยัส�าคญัความเป็นพลเมอืงทีแ่ตกต่างทางวัฒนธรรมก็เกิดข้ึน	ทาง

ภาคใต้เกิดข้ึนอย่างชัดเจนมาก	 มันมีบางอย่างที่เราต้องส�านึกว่าเราเป็นพลเมือง
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ที่แตกต่างออกจากความเป็นพลเมือง

ที่เป็นธรรม	 ทางเหนือก็มีแต่ความเป็น

พลงัในการปะทะอ�านาจรัฐศนูย์กลางใน

การควบคมุความเป็นพลเมอืงมนัอาจจะ

มีความแตกต่างกันอยู่”

	 “สิ่งที่น่าสังเกตคือปฎิบัติการ

ที่เกิดทางภาคใต้และก็ภาคเหนือแตก

ต่างกันออกไปในการเรียกร้องสิทธิของ

ตัวเอง	ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคย

ที่คนมลายูเรียกร้องออกมา	 เช่นการ

ชุมนุมการคลุมผ้าฮีญาบอันนี้เป็นการ

ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของเขา	

ปัญหาความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่

มีอยู่ในชีวิตประจ�าวันที่เรามองไม่เห็น

มัน	จนกว่าเราจะเจอกับตัว”

	 ขณะทีอ่กีแง่มมุหนึง่	ดร.พลวัฒ		

ประพัฒน์ทอง		หัวหน้าโครงการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง	เห็นว่า	

มุสลิมในภาคเหนือที่มีทั้ง	จีนฮ้อ	มุสลิม

ยูนนาน	มุสลิมมูนามิส		ซึ่งงานวิจัยชิ้น

หนึ่ง	 ระบุว่าการสร้างอัตลักษณ์ของ

มุสลิมแถบภาคเหนือ	 จะต้องเป็นคน

ค้าขาย	 องค์ประกอบของคนจีนฮ้อจะ

ต้องมี	3	องค์ประกอบถึงจะเป็นฮ้อได้

	 “พวกฮ้อเป็นไทยจีนยูนานที่

อพยพมาทางตอนเหนือเข้าทางแผ่น

ดินใหญ่ฉะนั้นจีนก็จะมี	 สองแบบ	 จีน

บกและจีนทะเล	 ฮ้อกลุ่มแรกเป็นพวก

การค้าอพยพมาตั้งแต่สมัยราชการที่	

5	 และถูกเป็นไทย	 	 แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่

เดินทางมาตั้งแต่	 2419	 เป็นกลุ่มโก

บินตัน	 ฉะนั้นมุสลิมที่เป็นฮ้อยุคใหม่ก็

เข้ามาพร้อมๆกัน	 จีนใหม่ที่เข้ามาหลัง

สงครามโลกคร้ังที่สองซ่ึงจะอยู่ตามที่

ต่างๆในภาคเหนือบางกลุ่มอพยพอยู่ใน

ใต้หวันบางกลุม่ยงัอยู่ทีบ้่านข้ามจงัหวัด

เชียงใหม่อกีกลุม่อยูท่ีด่อยแม่สลองก็จะ

มีการสอนภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนยู

นานจะใกล้เคียงกับภาษามาดาลิน”

	 “มสุลมิขวุย	(วาวี)	เป็นมสุลมิที่

ไม่ได้แสดงอัตลักษณ์ที่ชัดเจน	หลังจาก

สถานการณ์หลายอย่างคลี่คลายทุกคน

เป็นคนไทยทางอตัลกัษณ์ชัดเจนเพ่ิมข้ึน	

ในกรณีของวาวี	ในปี	49	ที่คลุมฮิญาบ

แต่งชุดมุสลิมอาจจะมีน้อยหลังจากนั้น

นั้นมี	มัสยิด	2-3	หลังที่มีความเข้มแข็ง

ก็จะมีคนคลุมญิญาบกันมากข้ึน	 มุสลิม

ขวุยมคีวามต่างจากคนภาคใต้ในเร่ืองที่

เป็นคนสายเลอืดดงัเดมิทีถื่อเช้ือสายมา

จากเปอร์เซีย	สถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างมสุลมิยนูนานกับมสุลมิทางภาค

ใต้	 ในเร่ืองวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกัน	
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มุสลิมที่ปายที่จะมีในเรื่องการค้าขายที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นจีน”

	 “ค�าถาม	 คือ	 ความขัดแย้งที่เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ที่แสดงความรุนแรงใช้

ตวัประวัตศาสตร์อย่างเดยีวเป็นตวัโครงสร้างหรือการพฒันาทีไ่ม่เท่าเทยีมกันหรือ

เปล่านี้คือปัจจัยที่เกิดความขัดแย้งที่แสดงออก”

	 กลับมามองที่	ชายแดนใต้/ปาตานี	ซากีร์	พิทักษ์คุมพล	นักวิชาการจาก

สถาบันสันติศึกษา	ม.สงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	มองว่า	ปัญหาภาคใต้ไม่

สามารถที่จะมองเป็นด้านเดียวแค่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องศาสนา	แต่มันเกิด

ขึ้นมาจากหลายๆองค์ประกอบ

	 “ถ้าตอบตามประสาผมมันก็ดูได้หมด	 เร่ืองบางเร่ืองเป็นเร่ืองของความ

เป็นธรรมแต่ปนเร่ืองของศาสนาท�าให้มองเป็นเร่ืองอีกมิติหนึ่ง	 หรือเปลี่ยนการ

มองมาเป็นความเป็นพลเมือง	 หลายเรื่องก็จะไม่เกิดขึ้นมา	 ตัวอย่าง	 ประมาณปี	

2531	 เกิดการเรียกร้องของนักศึกษาวิทยาลัยครูยะลาในเร่ืองการคลุมฮีญาบแต่

ไม่ได้รับการอนุญาตจากครูในท้ายสุดก็เกิดปรากฎการณ์	 2532	หรือนโยบายจาก

กระทรวงศึกษาธิการเอาพระพุทธรูปไปประดิษฐานในโรงเรียนทั่วประเทศรวมทั้ง	

5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย	 ท�าให้เกิดการลุกข้ึนของคนสตูลที่ไม่พอใจเพราะ

โรงเรียนที่ไปตั้งมีนักเรียนเป็นมุสลิมส่วนใหญ่	 นี้คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นบวกกับ

เงื่อนไขประวัติศาสตร์ในปาตานี	มันมีความขมขื่นมากกว่า	เพราะว่ามันมีความโร

แมนตกิในระดบัเครือญาต	ิเช่นคนทีแ่ต่งงานกัน	จากเดก็ทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ

ขบวนการทีถู่กครูตอกย�า้ความเป็นแขก	เป็นเช้ือไฟทีม่นัสุมอยูข้่างใน	นีเ้ป็นสาเหตุ

ของคนเหล่านี้”

	 “ตัวประวัติศาสตร์ถูกเล่าไม่ได้ทรงพลังส�าหรับตัวผม	แต่ผมคิดว่าประวัต

ศาสตร์ระยะส้ันต่างหากทีม่พีลงัมาก	อย่างเหตกุารณ์ของตากใบทีเ่ดก็เข้ารวมมาก

เป็นหลังเหตุการณ์ทั้งที่ก่อนเหตุการณ์ก็มี	 แต่ไม่มากเท่าหลังเหตุการณ์	 เรื่องอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธ์ก็เป็นเชื้ออีกอันหนึ่งเรื่องวัติศาสตร์ก็เป็นเชื้อ	 ถ้าให้น�้านักคิด

ว่าเป็นประเด็นทางการเมืองรวมทั้งบวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วย”

	 อ.เอกรินทร์	ต่วนศิริ	คณะรัฐศาสตร์	มอ.ปัตตานีซึ่งเป็นผู้ด�าเนินรายการ	
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เสริมว่า	 	ความชอบธรรมทีถูกปกครองที่นั่น	 ใครมีความชอบธรรม	ซึ่งมีงานวิจัย

สองช้ิน	 ในเร่ืองของข้าราชการที่เยอะข้ึนแต่ไม่ใช่ในระดับสูงโอกาสท�าให้มากข้ึน

กับคนในพื้นที่

	 “การพัฒนาก็มีการพูดถึงภาคใต้	 จะแก้ไขได้ต้องท�าให้เป็นสมัยใหม่	

ปราศจากความยากจน	มกีารศกึษาทีเ่ยอะข้ึน	เราดใูนเร่ืองเศรษฐกิจ	เศรษฐกิจด้าน

พัฒนาทีม่งีบลงมาแต่เป็นการจ้างงานหลอก	ทีรั่ฐมนีโยบายให้จ้างงานกับคนทีว่่าง

งานตลอด	คือโครงการ	4,500		ซึ่งปัญหาว่างงานจะเกิดถ้ารัฐไม่สนใจ	3	จังหวัด	

ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่นอน”

	 “ขณะที่การคุยและการเรียกร้องของกลุ่ม	บีอาร์เอน	ก็มีส่วนคล้ายเสนอ

โดย	หะยีสุหลงที่เคยเรียกต่อรัฐบาลไทย	การคุยเจรจามีความรู้สึกว่าจะติดลบมา

ตลอดการมองคู่เจรจาคร้ังนี้ไม่เห็นที่ทางที่จะสงบไม่มีตัวบอกที่ว่ามันดีข้ึนปัญหา

ทางการเมือง	ที่ต้องคุย	การคุยจะท�าให้เราเห็นว่าจะจบลงอย่างไร”

	 ตอนท้ายการเสวนา		ศรยุทธ์		ตั้งข้อสังเกตว่า	ปัญหาทางโครงสร้างก็ไม่

ได้ต่างจากล้านนาเท่าไร	ปัจจัยในการช่วงชิงทรัพยากร	การผูกขาดทรัพยากรโดย

น�้ามือของรัฐสูงมาก	ในขณะเดียวกันปัญหาความแตกต่างทางชนชั้นมีปัญหาที่สูง

มาก

	 “อย่างภาคเหนือเองจะเห็นคนชนเมืองที่เขาถูกพรากทรัพยากร	 ถูกไล่ที่

จากบนดอยมาท�างาน	 ในขณะเดียวกันทางชนช้ันทางภาคใต้มีรายได้ที่น้อยมาก	

ในอีกด้านหนึ่งเราเปรียบเทียบคนเหนือข้ามพรมแดนไปท�างานมากเละในปาตาน	ี

ก็ข้ามพรมแดนไปท�างานก็มาก	ทั้งสองภูมิภาคนี้	ได้เคลื่อนไหวโดยโครงสร้างโดย

เฉพาะปาตานีได้เคลื่อนไหวสู่โลกาภิวัติที่สู้กับระบบเสรีนิยมใหม่	 ปัญหามันอยู่ที่

เร่ืองเล่าประวัตศาสตร์แบบระยะยาวมนัไม่ท�าหน้าทีกั่บปัญหาทีผู่ค้นมาเผชิญหน้า	

แต่ที่มันท�าหน้าที่อยู่ได้เป็นเพราะประวัติศาสตร์ระยะสั้นที่คอยท�าหน้าที่”

	 ในอีกแง่มุมหนึ่ง	 ศรยุทธ์	 แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมว่า	 การสู้ทุกวันนี้เป็นการ

ต่อสู้แบบล้าหลังที่มีการต่อสู้แบบสู้รบ	 แต่คุณไม่มีข้อเสนอทางการเมือง	 ซ่ึงเป็น

ข้อเสนอทางการเมือง	ที่ต้องสอดรับกับปัญหาในชีวิตประจ�าวันในภาคใต้เช่นกัน
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	 “ขณะที่ประวัติศาสตร์ล้านนาที่เล่าแบบระยะยาวมันมีพลังแต่ไม่ได้เป็น

แบบใต้ทีท่�าให้ผูค้นคดิว่าฉนัจะต้องมคีวามแตกต่างแต่จะสร้างทีเ่ป็นต้นทนุในการ

ท�ามาหากินการท่องเทีย่วเป็นประวัตศิาสตร์ทีถู่กพรากออกจากชีวิตของคนล้านนา

ในชีวิตประจ�าวัน	ถ้าพูดถึงประวัตศาสตร์ล้านนาคุณจะนึกถึงสิ่งที่ไกลตัวคุณไม่ได้

สัมพันธ์ด้วยหัวใจ	 แต่ประวัตศาสตร์ล้านนากลายเป็นที่รองรับการท่องเที่ยว	 แต่

อีกขณะหนึ่งที่พูดถึงความหลากหลายทางชาติพันธ์	แต่เราไม่สามารถจินตนาการ	

การอยู่ร่วมกันได้”

	 “ล้านนาจะพดูถึงความหลากหลายทางชาตพัินธ์แต่เราจะเหน็ว่าท�าไมล้าน

นาถึงมรูีปกระเหร่ียงคอยาวยนืให้เราถ่ายรูป	ท่ามกลางความหลากหลาย	เราไม่ได้

ตระหนักถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชน	 ประวัตศาสตร์ที่เกิดจากคามหวังความขมข่ืนของ

คนมันไม่เกิด	ดันเปิดช่องให้		การค้ามนุษย์ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปิด

ช่องให้กับการท่องเที่ยว”

	 “อีกด้านที่เป็นกรระจกส่องสะท้อนเงื่อนไขบางอย่างของปาตานี-ล้าน

นา	 ที่ไม่ได้ใช้วิธีการที่รุนแรงกับรัฐศูนย์กลาง	 แต่ใช้วิธีประนีประนอมในหลาย

เรื่อง	 แต่ในการประนีประนอมมีการสูญเสียไปอะไรบางอย่าง	 แต่ในรัฐปาตานีไม่

ได้ประนีประนอมแต่มีวิธีการหลายอย่างที่ตอบโต้กับรัฐไทย	 ในการจับอาวุธเป็น

วิธีการอย่างหนึ่ง	การประท้วง	ก็อีกอย่างหนึ่ง	ซึ่งมีเงื่อนไขที่น�ามาสู่ความรุนแรง

และการฆ่ากัน	ท�าให้ปาตานีคงไว้ซึ่งที่ไม่ต้องสูญเสียให้กับรัฐศูนย์กลาง”	ศรยุทธ์	

วิพากษ์ทิ้งท้าย…
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	 มุมมอง	ความเห็น	ของการขับ

เคลื่อนงานสร้างชุมชนจัดการตนเอง

เมื่อตอนที่แล้ว	 ส่ิงหนึ่งที่วิทยากรชวน

สนทนาและช้ีให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง	 คือ	 โดยความเป็นคนมุสลิม

มลายูชายแดนใต้/ปาตานี		ค่อนข้างจะ

มโีมเดลบางอย่างในการจดัการชุมชนที่

มีการยึดโยงกับวิถี	ความเชื่อในศาสนา

อสิลาม	อนัจะเป็นจดุรวมศนูย์ในการขับ

เคลื่อนงานสร้างชุมชนจัดการตนเอง	

แต่ปัญหาอปุสรรและความท้าทายหลาย

ประการท�าให้โมเดลต่างๆในพ้ืนที่ยังคง

เป็นได้เพียงแค่แนวคิด	หรือเพียงหนึ่ง

ในทางเลือกที่แอบซ่อนอยู่	 ซ่ึงในตอน

นี้	 จะคัดเพียงบทสรุปจากมุมมองของ	

อาจารย์ไพศาล	ดะห์ลัน	ที่ปรึกษาเครือ

ข่ายชุมชนศรัทธา	 (กัมปงตักวา)	 และ

อดตีนายก	อบต,มะนงัดาลมั	มาน�าเสนอ	

เพื่อสานต่อความความคิด	ชวนติดตาม

ต่อเนื่อง

 มองแตกต่าง ท้าทายความคิด 

และการเปลี่ยนผ่าน

	 อาจารย์ไพศาล	 ดะห์ลัน	 มอง

ต่อจากตอนที่แล้วว่า	 ปัญหาของคนที่

นี่	 คือคนที่นี้ติดกับดักกับความเป็นอัต

ลักษณ์มาลายูที่มีความเช่ือบางอย่างที่

เสียงจากความหวัง : โมเดล ชุมชนท้องถิ่น 

“จัดการกันเอง” (ตอนจบ)

กองบรรณาธิการปาตานี ฟอรั่ม
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ผิดอยู่	 มลายูเป็นวัฒนธรรมและ	 คน

ที่นี่	เรารู้สึกว่าเราเป็นเมืองขึ้นมาก่อน

และก็ไม่กล้าพูดกับคนนอกเนื่องจาก

คิดว่าเป็นฝ่ายรัฐที่คนที่นี่กลัว	 สิ่งนี้เป็น

ปัญหาและเวลาที่ใครคิดแบบผมจะท�า

อะไรแบบผมเขาก็ไม่กล้าซ่ึงก็เป็นอุปสรรค

ในการพัฒนา”

	 “ขณะเดยีวกันเราจะ

ท�าอย่างไรให้กลไกลท้องถ่ิน	

อบต.	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 มี

เร่ืองของคุณธรรม	 จริยธรรม	 ทีผ่่านมา

วิทยากรอีกท่าน	 ตอนที่ด�ารง ต�าแหน่ง

เป็นนายก	 อบต.	 ได้ท�าอะไรบ้าง	 กิ จ ก ร ร ม

อะไรทีน่่าสนใจ	และกิจกรรมเหล่านัน้มนัก่อเกิดผลอย่างไรบ้าง

ต่อชุมชน	ณ	ปัจจุบัน	ตรงนี้น่าสนใจ”

	 “คือในส่วนของ	 อบต.	 เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น	

Local	Government	ซ่ึงมคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้าน	แต่

ในทางปฏิบัติ	 โต๊ะอีหม่าม	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อบต.	มักจะไม่

ถูกกัน	ไม่มีความสัมพันธ์กัน	ดังนั้น	4	เสาหลัก	ณ	วันนี้	กลาย

เป็น	4	เสาแหลก	เอาแต่แย่งกันในเรื่องของผลประโยชน์	นี่

คอืสภาพความเป็นจริงในปัจจบุนั	แล้วเราจะเปลีย่นชุมชนของ

เราอย่างไร	มีตัวอย่างที่น่าสนใจ	มัสยิดบ้านเหนือ	เขาจัดการ

บริหารได้ดี	แต่ท�าไมเราถึงท�าแบบเขาไม่ได้	เพราะอะไร		คือ

คนในสังคมมันมีสองชนิด	 หนึ่งคือคนที่มีความเจริญ(Maju)	

สองคือคนที่ไม่เจริญ	 คนที่เจริญเวลาเขาอยู่คนเดียว	 เขาใช้

ความคิด	 พออยู่สองคนเขาก็คุยแลกเปลี่ยนกัน	 พออยู่สาม
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คนเขาก็น�าความคิดเหล่านั้นไปปฏิบัติ

ใช้	เขาอยูส่ี่คนเขาก็ร่วมมอืช่วยเหลอืกัน

	 “ขณะที่คนที่ไม่เจริญ	 อยู่คน

เดียวเขาก็เพ้อฝัน	 อยู่สองคนเขาก็

ทะเลาะ	อยู่สามคนเขาก็แตกแยก	พอ

ส่ีคนก็แบ่งเป็นพรรคเป็นพวก	พวกหนึง่

สีเหลือง	พวกหนึ่งสีแดง	แล้วกระบวน

การทางความคิดเราจะมาแลกเปลี่ยน

และน�าไปใช้ได้อย่างไร	 เราดูที่ที่เจริญ

มันเต็มไปด้วยสิ่งดีๆ	เหมือนที่	วิทยากร

อกีท่านได้พูด	คอืเราต้องท�าและต้องใช้		

ปัจจบุนัคนทีจ่ะอยูข้่างหน้า	เป็นผูน้�า	เขา

ต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺ	 ผมว่าวันนี้

เราเป็นโต๊ะอีหม่าม	เรารู้สึกอย่างไร	เรา

ต้องการต�าแหน่งหรือต้องการช่วยเหลอื

สังคม	 ถ้าเราต้องการต�าแหน่งเราก็ไม่

ต้องไปยุ่งกับสังคม”

	 “แต่ว่าวันหนึ่ง	 เหมือนที่บอก	

คือโลกนี้เป็นแค่ทางผ่าน	 มันช่ัวคราว

เอง	 มันเป็นบททดสอบ	 ซ่ึงท้ายที่สุด

เราก็จะต้องไปตอบค�าถามกับอัลลอฮฺ

ว่าเราได้ท�าอะไร	 ผมมองว่านี่คือความ

ดี	แต่ตอนนี้	กว่าจะท�างาน	ต้องให้เขา

คอยจี้คอยตามถึงจะได้เร่ิมท�า	 พอเขา

ว่านดิหน่อยก็โกรธ	พอเขาทดสอบก็เร่ิม

จะไม่มีความสุข	 แล้วทิ้งมัสยิดให้เป็น

แค่สถานที่ละหมาดอย่างเดียว”	 ทั้งที่

จริงแล้วมัสยิดต้องเป็นสถานที่	 ที่ท�า

ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่านั้น

 ช้ี…ส่ีเสาหลกั ต้องก้าวข้ามผล

ประโยชน์ส่วนตัว

	 ที่ปรึกษาแนวคิดกัมปงตักวา	

เล่าให้ฟังต่อว่า	 ก่อนที่ผมจะขับเคลื่อน

ต�าบลสุขภาวะได้เข้าไปพูดในมัสยิด	10	

กว่าแห่ง

	 “ผมพูดมาโดยตลอด	ผมจะท�า

มัสยิด	ให้หนึ่งมัสยิดเป็นมัสยิดต้นแบบ	

มีแหล่งเรียนรู้	 และต�าบลสุขภาวะขอ

งมะนังดาลัม	 ผมไปพูดที่บ้านผมเอง	

หมู่	 2	 บ้านกาแระต�าบลมะนังดาลัม	

ผมพูด	 7	 เดือน	 เราคุยกันทุกๆวันศุกร์	

สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	เพื่อที่จะระดมความ

คิด	 เพื่อที่จะหาปัญหาในสังคม	 วันนี้

เราต้องดูกันด้วยว่าสังคมนั้นอยู ่กัน

อย่างไร	 แต่เรานั้นชอบเอาปัญหาของ

เราไปยุ่งกับคนอื่น	 คือจะให้คนอื่นเขา

มาแก้ให้	 ทั้งๆที่เป็นปัญหาของชุมชน

เรา	 ถ้าไม่ใช่ของเรา	 เราไม่ท�า	 ผมท�า

อยู่	 7	 เดือนจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน	 หมู่	

5	และโต๊ะอิหม่าม	ลาออก	ผมบอกเขา

ว่าถ้าไม่ท�าเพื่อสังคมเราก็ช่วยๆกันออก

เถอะ	ถ้าไม่อยากท�าก็ให้ลาออก	เพราะ
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ว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันท�าโดยใช้กระบวนการ	 เราต้องหาคน

มาอยูข้่างหน้า	คอื	องค์กรส่ีเสาหลกั	อหิม่าม	ผูใ้หญ่บ้าน	ก�านนั	

อบต.	แต่วันนีเ้รากลับไปสนใจแต่ผลประโยชน์เลก็ๆน้อยๆ	ส่วน

ประชาชนได้อะไรบ้างได้เป็ด	ไก่	ปลาดุก	แพะ	แค่นั้นหรือ	จะ

เอาแค่นั้น	เราไม่เคยคิดถึงภาพกว้างในเรื่องของสังคม”

	 “แต่ผมก็ได้ศึกษาค้นคว้า	ได้ไปเจอค�าสอนจากหะดีษ	

(ค�าสอนจากท่านนบมีฮูมัมดั)	บทหนึง่ทีท่่านเคยถามซอฮาบะฮฺ	

(สหายใกล้ชิดกับท่านนบมีฮูมัมดั)	ว่าท่านจะเอาบุญทีน่อกเหนอื

จากการละหมาดและถือศีลอดหรือไม่	ซอฮาบะฮฺตอบ	จะเอา

สิ	แล้วฉนัจะต้องท�าอย่างไรถึงจะได้บญุนัน้	นบีมฮูมัมดัตอบว่า	

ท่านต้องช่วยเหลอืสังคม	เพราะการช่วยเหลอืสังคมเป็นหนึง่อี

บาดะฮฺ	(การงานเพื่อศาสนาอิสลาม)	ในสมัยนบีมูฮัมมัด	คน

มักจะเข้ารับอิสลามด้วยตัรบียะฮฺ(ขัดเกลาจิตใจ)	ของ

รอซูล	(นบีฯ)	วันนี้เราจะท�าอย่างไร	คนที่เป็น

ผู้น�า	 ต้องมีพลังเยอะ	 ไม่ว่าจะเป็น

โต๊ะอีหม่ามเอง	 ต้องสามารถ

มองปัญหาในชุมชนได้	 แล้วก็

เรียกคนในชุมชนมาพูดคุยแลก

เปลี่ยนกัน	 ช่วยกันแก้ปัญหา	 แต่

วันนี้	พอพูดถึงเรื่องต่างๆ	สิ่งที่ส�าคัญคือเงิน	เงินต้องมาก่อน	

เรามักจะพูดว่า	ไม่มีเงิน	จะท�าอย่างไร	จะบอกว่านี่คือความมี

อิทธิพลของกลุ่มทุนในหมู่บ้านของเรา	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบันนี้มีมาก	

ส่วนคนที่จะท�างานเพ่ือสังคม	 พร้อมที่จะสู้กับกลุ่มทุนได้หรือ

ไม่”

 กุญแจความส�าเรจ็ ต้องคิด ท�า หารอื ถ้าไม่ท�าอะไร

เลยก็อย่าสร้างความเสียหาย



22 จุลสาร ปาตานี ฟอรั่ม เล่ม 8

	 ทางด้าน	 นายอาหามัติ	 มะจะ	

อดีตนายก	 อบต.มะนังดาลัม	 สะท้อน

เพ่ิมเติมว่า	 	 เวลานี้เราเร่ิมคิดได้แล้ว	

ถ้าเราจะดูแลอุมมะฮ์	(ประชาชาติ)ของ

เรา	 ดูแลสังคมของเราได้อย่างไร	 แต่

วันนี้เรากลับไปสนใจแต่ต�าแหน่งหน้าที	่

เชื่อเสียง	เงินทอง	คิดเอาเอง	แล้วอา

ครัีต	(โลกหน้า)	ก็ค่อยไปตอบกับอลัลอฮฺ

เอง

	 “ส่ิงที่ผมได้บอก	 ทุกส่ิงที่ผม

ท�าในวันนี้	 ผมท�าเพ่ือชุมชน	 พระเจ้า

จะตอบแทนอะไรอันนั้นคือหน้าที่ของ

พระเจ้า	 ไม่ใช่หน้าที่ผม	 8	 ปีที่ผมท�า	

จนได้ในเร่ืองของชุมชนน่าอยู่	 มีแหล่ง

เรียนรู้	 ซึ่งวันนี้ชาวบ้านได้ท�าเอง	 กลุ่ม

อนุรักษ์ลุ ่มน�้า	 ชาวบ้านก็ท�าเองดูแล

เอง	ผมบอกกับเขาว่าให้ดูแลน�้าให้เป็น

กิจวัตร	 เป็นหน้าที่	 มีการท�าขนม	 ท�า

ก๊าซชีวภาพ	 ให้ท�าเป็นหน้าที่	 คนที่ท�า

เร่ืองของสวัสดิการ	 ก็ให้ท�าเป็นหน้าที่

เช่นกัน	 จนได้รางวัลต�าบลสุขลักษณะ	

มี	 อบต.	 15	 แห่งมาแลกเปลี่ยนเรียน

รู้	 เราก็ได้ให้กับเขาในสิ่งที่เราท�า	ว่าท�า

อย่างไร	ได้อะไร”

	 “ดังนั้นเราจะต ้องช ่วยกัน

ท�างานเพื่อส ่วนรวม	 แล้วกระบวน

การนั้นเราจะท�าอย่างไร	

เราก็มาประชุมหารือ

กัน	 แลกเปลี่ยนกัน	

วันนี้ผมท�าในเร่ือง

ของส วั สดิ ก า ร

ชุ ม ช น 	 ก ลุ ่ ม

เยาวชน	 ปอเนาะ

ต้นแบบ	 ซ่ึงเป ็น

เร่ืองของการจัดการ

ชุมชน	ส่ิงทีจ่ะมาท�าลาย

สังคมเรา	เป็นสิ่งที่ไม่ดี	แล้ว

สิ่งที่ไม่ดีนั้น	 มันท�าได้ง่ายมาก	 มัน

ท�าได้เร็ว	เหมอืนกับเราปลกูต้นยางกว่า

จะได้กรีดก็	7-8	ปี	ต้องใส่ปุ๋ย	รดน�า้	ต้อง

ดูแล	แต่ถ้าจะท�าให้ตนยางนั้นตาย	มัน

ไม่ยากเลย	แค่เอาขวานไปตัดมันก็ตาย

แล้ว	สังคมก็เช่นเดยีวกัน	ถ้าต้องการให้

ดเีราต้องช่วยกัน	พยายามท�า	ดงันัน้การ

ที่จะอยู่ในสังคม	ผมขอเสนอ	สี่ตัวเลือก

ให้ช่วยกันท�า	คอื	ช่วยกันคดิ	ช่วยกันท�า	

ช่วยกันแลกเปลี่ยนพูดคุย	 ถ้าช่วยสาม

อย่างแรกไม่ได้ก็ขอให้ช่วยอยูเ่ฉยๆ	อย่า

สร้างความเสียหาย”

	 “เพราะฉะนัน้	เร่ืองอย่างนี	้คน

ที่จะท�าเพื่อส่วนรวม	เขาจะต้องมีก�าลัง

ใจและความอดทนที่สูง	 ต้องท�าด้วยใจ	
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วันนี้ถ้าเราเช่ือมั่นว่านี่คือหน้าที่ของเรา	 ส่ิงที่

เราท�าด้วยความบริสุทธิ์ใจ	ผมว่านี่แหละคือ

ผลบุญของเราเปรียบกับการอาบน�้ายุนูบ	

(อาบน�้าเปลื้องสิ่งสกปรกช่น	หลังประจ�า

เดือนหยุด	 หรือหลังน�้าอสุจิออกมา)	 กับ

การอาบน�า้ปกต	ิวิธกีารมนัไม่ได้แตกต่าง

กัน	มันแตกต่างที่เหนียต	(การตั้งเจตนา)	

ถ้าวันนี้เรามีเจตนาดี	สร้างคนในพื้นที่ให้ดี

แน่นอนว่าชุมชนจะเข้มแข็ง	 แต่เราเอาแต่

แย่งกันเป็นผู้น�า	 คนที่จะยิ่งใหญ่นั้นมันต้องยิ่ง

ใหญ่ที่ความคิด	ไม่ใช่ใหญ่เพราะอ�านาจ”

 อย่ามองข้าม “อาเซียน”   

	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 เป็นอีกประเด็นที่มอง

ข้ามไม่ได้	ซึ่งอาจารย์	มองว่า	จะมี	คนเขมร	คนมาเลย์	เข้ามา

แล้ว	ชาวบ้านเรายังไม่มีความรู้	ยังคิดกันไม่เป็น	ดังนั้นเราจะ

ท�าให้ชุมชนของเราดี	100	เปอร์เซ็นต์	อาจเป็นเรื่องยาก	แต่

ก็สามารถท�าให้สิ่งดีๆเข้ามาในชุมชนได้

	 “วันนี้เราชอบเอาคนโคราช	คนสุรินทร์	มาพูด

คุย	ไปเอาเขามาพูดท�าไม	เขาไม่เข้าใจเรา	ขนาดได้ยิน

เสียงอาซานยังถามเลยว่านัน่เสยีงอะไร	ชาวบ้านเขาท�า

เมาลิดกัน	 ก็กลัว	 ไปถามผู้ใหญ่ว่าชาวบ้านท�าอะไร

กัน	 ผมอยากจะถามกลับไปว่า	 แล้วท�าไมไม่ไป

ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน	 วันนี้เราต้องคิดว่า

เราต้องการอะไร	เราจะท�าอะไร	ถ้าเราท�ามัน

จะมีเรื่องดีๆเข้ามาอีกเยอะ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ศาสนา	เรืองการศึกษา	เรื่องของสังคม”
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	 “ผมได้ท�า	22	แหล่งเรียนรู้ในต�าบลมะนังดาลัม	เพราะเราจัดการกันเอง	

ชาวบ้านรวมกลุ่มเอง	คิดเอง	ว่าอยากจะท�าอะไร	จะท�าแบบไหน	ทั้ง	22	แหล่ง

เรียนรู้นี้เป็นความคิดของคนในพ้ืนที่ทั้งนั้น	 วันนี้ท้องถ่ินมีหน้าที่แค่ประสานงาน	

บอกเล่าให้กับคนในชุมชน	เราสามารถทีจ่ะไปจดัการตนเอง	มกีฎหมายเปิดโอกาส

ให้	เราจะท�าอะไรก็ได้	ยกเว้นสองเรื่องคือเรื่องระหว่างประเทศกับเรื่องของความ

มั่นคง	ดังนั้นเราอย่าไปท�าลายสิทธิของคนอื่น	สิ่งใดที่เราสามารถจะท�าได้	เราก็ท�า	

ผมใช้ทฤษฎีคือ	ชอบ	เชื่อ	ช่วย	คือเมื่อไหร่ที่คนชอบ	คนก็จะเชื่อผม	และเมื่อไหร่

ที่คนเชื่อ	คนก็จะช่วยผม	แต่ปัจจุบันชาวบ้านเห็นนายกฯก็ไม่ชอบแล้ว	แล้วนายก

จะไปพูดอะไรได้	 ใครเขาจะเช่ือ	 เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่านี้มันข้ึนอยู่กับคุณลักษณะ

ของตัวผู้น�า”

	 นับเป็นการขับเคลื่อนที่ช้ีให้เห็นว่า	 กัมปง	 ก�าลังโหยหาที่จะการจัดการ

ตนเองและยังคง	“หวัง”	อยู่..
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เรียกน�้าย่อย เวทีน�าเสนอรายงานพิเศษ 

เส้นทางหยุดเลือด 

การต่อรองสู่การ “ไม่ฆ่า” ณ ปาตานี

กองบรรณาธิการปาตานี ฟอรั่ม

	 เริ่มแล้วส�าหรับการน�าเสนอและวิพากษ์	 รายงาน

พิเศษของปาตานี	 ฟอรั่ม	 โดยใช้ชื่องานว่า	 เส้นทางหยุด

เลอืด:	การต่อรองสู่การ	“ไม่ฆ่า”	ณ	ปาตานี	เมือ่	21	เมษายน	

2557	ณ	โรงแรม	ปาร์ควิว	รีสอร์ท	จังหวัดปัตตานี	โดยใน

การจัดเวทีครั้งนี้	มุ่งหวังเพื่อให้เกิดบรรยากาศ	การวิพากษ์	

และถกเถียง	เกี่ยวกับข้อมูล	มุมมอง	และบทวิเคราะห์	ต่อ

ประเด็นการเจรจาระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มขบวนการ	 BRN	

ซึ่งเป็นรายงานฉบับต่อเน่ืองจากรายงานพิเศษฉบับแรก	

“การเจรจาสันติภาพระหว่างมสุลมิมลายูและรฐัไทย”	ท่ีเคย

เผยแพร่ไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี	55	ที่ผ่านมา
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	 การน� า เสนอและ วิพากษ ์

รายงานพิเศษของปาตานีฟอร่ัม	 ฉบับ

นี้ที่ผ่านมาไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ

ชนมาก่อน	 ก่อนจะมาเปิดเผยในเวที

คร้ังนี้	 ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานพยายาม

จะช้ีให้เห็นแง่มุมของความเคลื่อนไหว

การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับ

กลุม่ขบวนการทีไ่ม่ได้ปรากฎข้ึนบนหน้า

ส่ือกระแสหลัก	 หรือการถกเถียงในวง

กว้าง	 อีกทั้งได้น�าเสนอบทวิเคราะห์

และทศิทางสู่สันตภิาพ	อนัมแีนวโน้มให้

เห็นอนาคต	ของสันติภาพชายแดนใต้/

ปาตานี

	 อย่างไรก็ตามก่อนจะไปถึงราย

ละเอยีดของมมุมอง	บทวิพากษ์	ปาตาน	ี

ฟอร่ัม	ก็จะขอน�าเสนอให้เห็นบรรยากาศ	

ภาพรวมของงานในเบื้องต้น	 ทั้งนี้ใน

ส่วนของแง่มุมอื่นๆ	 จะน�าเสนอในงาน

เขียนชิ้นต่อไป

	 เวทีน�าเสนอรายงานปาตาน	ี

ฟอร่ัมในช่ืองาน	 ว่า	 เส้นทางหยุด

เลือด:การต่อรองสู ่การ “ไม่ฆ ่า” 

ณ ปาตานี	 ส�าหรับบรรยายกาศโดย

รวม	 งานเร่ิมในช่วงบ่ายโมงกว่า	 มี

ผู ้เข้าร่วมที่มาจากกลุ ่มองค์กรหลาก

หลายทั้งต�ารวจ	ทหาร	ข้าราชการ	นัก

วิชาการ	 เยาวชน	 และภาคประชา

สังคม	 และมีทยอยมาเร่ือยๆ	 ก่อน

เข้าสู่บรรยากาศของงานที่มีวิทยากร

วิพากษ์รายงานตอบรับการรับเชิญ	

คือ	 ผศ.ดร.ศรีสมภพ	 จิตรภิรมย์ศรี	 ผู้

อ�านวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาค

ใต้	ผศ.ดร.วลักษณ์กมล		จ่างกมล	คณะ

บดีคณะวิทยาการสื่อสาร	ม.อ.	ปัตตานี	

และ	 สุไฮมี	 ดูละสะ	 ตัวแทนจาก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชนปา

ตานี	 (PerMAS)	 น�าเสนอรายงานโดย	

ดอน	ปาทาน	ผู้อ�านวยการฝ่ายการต่าง

ประเทศ	ปาตานี	ฟอรั่ม



27เรียกน�้ำย่อย เวทีน�ำเสนอรำยงำนพิเศษ เส้นทำงหยุดเลือด กำรต่อรองสู่กำร “ไม่ฆ่ำ” ณ ปำตำนี

	 ส�าหรับประเดน็ทีถ่กเถียง	และแลกเปลีย่นกันมาในเวทคีร้ังนี	้มหีลากหลาย

แง่มุม	ผู้เข้าร่วมในเวทีมองว่า	รายงานทั้งก่อนหน้านี้	และฉบับล่าสุด	นับเป็นครั้ง

แรกทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการทีพ่ยายามช้ีให้เหน็การเปิดพ้ืนทีเ่จรจา

โดยรัฐไทยกับกลุ่มขบวนการ	BRN

	 ขณะที่ในเนื้อหาของรายงาน	ก็จะกล่าวถึงความต่อเนื่องจากการน�าเสนอ

รายงานพิเศษก่อนจะมีการพูดคุยสันติภาพ	เมื่อ	28	กุมภาพันธ์	56	ซึ่งมีสิ่งที่น่า

สงสัย	 ว่าท�าไมมีความรีบเร่งในการเปิดโต๊ะเจรจา	 หากเมื่อเปรียบเทียบกับความ

ขัดแย้งพ้ืนที่อื่นๆในโลก	 ซ่ึงถือว่าเร็วมาก	 เมื่อไปค้นหาค�าตอบ	 ก็พบว่าการเปิด

โต๊ะเจรจาเป็นไปโดยความไม่พร้อมทั้งภาครัฐ	 และฝ่ายขบวนการ	 ขณะเดียวกัน

มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้ง	ให้มีพื้นที่เพื่อให้เกิดการแสดงความรับผิดชอบ	หรือไกล่

เกลี่ยของแต่ละฝ่าย	ที่เรียกว่า	“clearing	house”

	 ขณะที	่ผศ.ดร.ศรีสมภพ	วิพากษ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัว่า	รายงานฉบบั

นี้	 มองกระบวนการพูดคุยสันติภาพคนละด้านกับกลุ่มคนที่พาตัวเองไปผสมโรง	

กลุ่มคนที่เช่ือว่าเป็นความหวังที่จะท�าให้กระบวนการสันติภาพที่เป็นจริงเกิดข้ึน

ได้	ขณะเดียวกันรายงานไม่ได้ชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรต่างๆ	ที่มี

ความพยายามขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ	 หรือมีความพยายามส่งสัญญาณ

ทางการเมืองอะไรบางอย่างที่ผ่านพ้ืนที่สาธารณะ	 อันมุ่งหวังที่อยากให้มีการปรับ

เปลี่ยนจากภาครัฐ	 ซ่ึงมองว่าเป็นพลังที่จะผลักให้การเจรจา	 การยอมรับระหว่าง	

2	ฝ่าย	เกิดขึ้นจริง	โดยค�านึงถึงความก้าวหน้า	2	ส่วนคือ	ส่วนแรกที่มีการเจรจา

กับกลุม่ขบวนการแบ่งแยกดนิแดน	ซ่ึงเป็นคร้ังแรกในประวัตศิาสตร์ชาตไิทย	ขณะ

เดียวกันความก้าวหน้าส่วนที่สองคือ	 การเปิดพ้ืนที่สาธารณะขับเคลื่อนของภาค

ประชาชน	การเปิดพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย	ซึ่งเป็น	2	ส่วนที่มีแนวโน้มผลักให้

เห็นทางออกของปัญหา	3	จังหวัดชายแดนใต้ที่ชัดเจน	แต่ในรายงานฉบับนี้	ไม่ได้

น�าเสนอแง่มุมตรงนี้ประกอบไปด้วย

	 ส่วนในแง่มุมของ	สุไฮมี	ดูละสะ	ตัวแทนจาก	PerMAS	วิพากษ์ในส่วน

การการเข้าสู่รายงาน	ช่วงที่เกริ่นน�าที่มองว่าการต่อต้านของประชาชนปาตานีเริ่ม
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มาตั้งแต่ช่วง	 1960	 แต่อันที่จริงเร่ิม

ตั้งแต่	 1786	 หรือเมื่อ	 200	 ปีที่แล้ว	

ขณะทีเ่นือ้หาก่อนทีจ่ะมกีารเจรจา	กล่าว

ถึงการปฏิบัติทางการทหารของกลุ่มคิด

ต่างจากรัฐ	 แต่ไม่ได้ระบุการปฏิบัติการ

ทางการเมืองของฝ่ายขบวนการฯ	 ซ่ึง

หากไม่ระบจุะส่งผลกระทบต่อขบวนการ

นักศึกษาที่ถูกเหมารวมไปว่าเป็นกลุ่ม

การเมืองของฝ่ายขบวนการฯด้วยเช่น

กัน

	 อกีประเดน็ที	่สุไฮม	ีได้ช้ีให้เหน็

คือ	 การเกิดข้ึนของการเจรจาเมื่อ	 28	

กุมภา	 ภายหลังจากนั้นก็มีข้อเสนอจาก	

BRN		5	ข้อ	ซึ่งในข้อเสนอตรงนั้น	3	

ข้อมาจากการเปิดเวทฟัีงเสียงประชาชน	

บีจารอ	ปาตานี	แต่ในรายงานฉบับนี้ยัง

ไม่ได้ระบุ	จึงอยากให้ระบุด้วยว่า	ความ

เป็นมาของการปรับท่าทีของทั้งฝ่ายรัฐ	

และฝ่าย	 BRN	 มาจากการขับเคลื่อน

ของขบวนการนักศึกษา	 ด้วยเนื้อหา

เช่นนีจ้งึมองว่า	รายงานฉบบันีไ้ม่ค่อยมี

การน�าเสนอการปฎบิตักิารทางการเมอืง

ของภาคประชาชน	มุ่งเน้นน�าเสนอการ

ปฎิบัติการทางการทหารของทั้งฝ่ายรัฐ

และฝ่ายขบวนการเท่านั้น

	 ขณะที่	ผศ.ดร.วลักษณ์มล	ซึ่ง

ให้มุมมองในฐานะผู้อ่านและผู้รับสาร	

ให้ความเหน็เก่ียวกับการใช้สือ่สมยัใหม่

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเผยแพร่กรณีปรากฎ

การณ์การเจรจาพูดคุยสันติภาพครั้งนี้

	 ประเด็นแรก	 รายงานได ้

พยายามท�าให้เห็นภาพอีกระดับหนึ่ง

ของกระบวนการสันติภาพ	 ซ่ึงใน

กระบวนสันติภาพที่เกิดจากพยายาม

ของทุกฝ่าย	 ขณะเดียวกันก็พยายาม

จะเช่ือมโยงให้เห็นความเป็นมาของ

รายงานฉบับแรก	ขณะเดยีวกันรายงาน

ฉบับนี้สามารถท�าให้เกิดการตั้งค�าถาม

ถึง	เก่ียวกับกระบวนการสันตภิาพทีรั่บรู้

ผ่านกระแส	ส่ือกระแสหลกั	ทีรั่บรู้ระดบั

สาธารณะ

	 ประเด็นที่สอง	 เนื้อหาของ

รายงานมองว่า	 กระบวนการสันติภาพ

ล้มเหลว	 ซ่ึงก็เป็นเร่ืองเศร้าส�าหรับ

คนในพื้นที่	แต่พอจะมีแง่มุมอื่นอีกหรือ

ไม่ที่พอท�าให้มีความหวัง	และส่วนหนึ่ง

ข้อมูลหลายส่วนที่ไม่ระบุแหล่งอ้างอิง

อาจจะท�าให้รายงานฉบับนี้ลดความน่า

เช่ือถือ	 หรืออาจเป็นลักษณะเด่นของ

รายงานที่ค่อนข้างเป็นความลับ	 แต่

อย่างไรก็ตามรายงานฉบบันีท้�าให้ผูอ่้าน

เปิดโลกทัศน์	 มองเห็นแง่มุมใหม่ๆใน
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กระบวนการสันติภาพ

	 ขณะที่แง่มุมอื่นๆจากผู้เข้าร่วมมอง

รายงานฉบบันีไ้ด้ช้ีให้เหน็ถึงสถานภาพทางการ

เมืองของรัฐไทยค่อนข้างจะนิ่งยากท�าให้การ

เจรจาสันติภาพไม่ต่อเนื่องอาจเกิดข้ึนยากใน

อนาคต	แต่ในแง่มมุของการหยุดความรุนแรง

ทั้ง	2	ฝ่าย	ซึ่งควรจะมีการถอดบทเรียนซึ่งถูก

ระบไุว้ในรายงานฉบับนีก่้อนจะมกีารพดูคยุกัน

ต่อ	 หากไม่อย่างนั้น	 การเจรจาพูดคุยก็คงจะ

ล้มเหลวเหมือนเดิม	 อีกประเด็นคือสถานะ

ทางการเมืองตัวแทนเจรจาของรัฐไทยตัวจริง

คือใคร	ตรงนี้เข้าใจยากท�าให้การเจรจาทีผ่าน

มาเลย	 ไม่น่าเช่ือถือ	 ดังนั้นจึงมีแนวทางที่

ยั่งยืนคือ	การท�างานฐานล่าง	มีความเชื่อมั่น

ที่จะท�าให้กระบวนการสันติภาพเดินไปได้ต่อ	

ขณะเดียวกัน	 การจะระบุการเจรจาช้า	 หรือ

เรว็	ใช้เกณฑอ์ะไรในการวดั	ตรงนีเ้ป็นค�าถาม	

ที่จ�าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์และท�าความ

เข้าใจกันต่อไป...

	 	 	 	 	 	 ติดตามรายละเอียดการน�าเสนอและ

วิพากษ์รายงานพิเศษฉบับเต็มๆอีกครั้ง	ในวัน

องัคารที	่29	เมษายน	2557	ทีโ่รงแรมเดอะเอ

ตาส	บางกอก	ลุมพินี	กรุงเทพมหานคร



30 จุลสาร ปาตานี ฟอรั่ม เล่ม 8

 จากเหตุการณ์กลุ่มมุสลิมไม่ทราบสัญชาติได้เดินทางเข้ามาสู ่

จ.สงขลา ประเทศไทย ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  ทาง

เราได้ตระหนักถึงลักษณะภูมิภาคท่ีประกอบด้วยกลุ่มชนผู้มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและอารยธรรม เราควรท่ีจะท�าให้ความ

แตกต่างหลากหลายน้ีให้เป็นขุมพลังร่วมกันในอันท่ีจะสร้างความ

มั่งค่ังแห่งอนาคตของพวกเรา และปัญหาของเพ่ือนมนุษย์ท่ีอพยพ

ผ่านเส้นทางประเทศไทยครั้งน้ี เราจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องค้นหาวิธี

การอันเหมาะสมเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย

ที่ต้องเผชิญปัญหาข้างต้นต่อไปในอนาคต

	 โดยทาง	ปาตานี	ฟอรั่ม	มีข้อเสนอดังนี้

	 ขอให้รัฐบาลด�าเนินการกับกลุ ่มมุสลิมที่ไม่ปรากฏสัญชาติ	 โดยหลัก

มนุษยธรรม	 เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นการตระหนักถึงความปลอดภัยและชีวิตของกลุ่ม

มุสลิมข้างต้น	 โดยไม่เร่งรีบส่งตัวกลับประเทศ	 หากสืบพบว่า	 กลุ่มมุสลิมข้างต้น

แถลงการณ์

เรื่อง กรณีกลุ่มมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ

ได้ถูกเจ้าหน้าที่ไทยควบคุมตัว จ.สงขลา



31แถลงกำรณ์ เรื่อง กรณีกลุ่มมุสลิมไม่ทรำบสัญชำติ ได้ถูกเจ้ำหน้ำที่ไทยควบคุมตัว จ.สงขลำ

มาจากประเทศใดประเทศหนึ่ง	เพื่อสะท้อนให้ถึงการยึดแนวปฏิบัติ	อนุสัญญาต่อ

ต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 หรือ

ที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	 (Convention	 against	 Torture	 and	 Other	 Cruel,	 Inhuman	

or	Degrading	Treatment	or	Punishment)”	ในส่วนของประเทศไทยมติคณะ

รัฐมนตรีวันที่	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	อนุมัติการเข้าเป็นภาคีต่ออนุสัญญาฉบับ

นี้	และเมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารของ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	ต่อองค์การสหประชาชาติซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่	๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นต้นมา

	 ขอให้สังคมไทยได้พิจาณาและตระหนักถึงความซับซ้อนของปัญหาข้าง

ต้น	ใช่แต่เพียงมองว่าเป็นมุสลิมเป็นพวกหัวรุนแรง	หรือสร้างปัญหาให้แก่สังคม

ไทย	โดยทีทรรศน์	“เหมารวม”	แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้	 เราต้องหาทางส่งเสียง

สนับสนุนหลักการเรื่องมนุษยธรรม	ที่เป็นสมบัติร่วมกันของคนทั้งสังคมโลก	และ

ส่ิงส�าคัญอย่างยิ่งคือสังคมไทยจะต้องเฝ้าระวังถึงการจัดการปัญหาคร้ังนี้ด้วยวิธี

การที่ถูกต้องและเหมาะสมในบริบทที่สังคมไทยจะเข้าสู่ความเป็นสากลในภูมิภา

คอุษาคเนย์

	 หลายๆ	 รัฐบาลได้ประจักษ์มามากพอแล้วต่อเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิด

ข้ึนเช่นนี้ในประเทศไทย	 แต่เราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม	 คร้ัง

นี้ควรระมัดระวังและปรึกษาหารือกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง	 ทั้งหน่วยงานของรัฐ	 องค์

เอกชน	องค์กรทางด้านศาสนา	องค์กรสิทธมินษุยชน	และองค์กรระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง	ก่อนด�าเนินการใดๆในทุกขั้นตอนกับกลุ่มคนมุสลิมผู้อพยพข้างต้น

PATANI	FORUM

ณ.รูสะมิแล	ปัตตานี

๑๗	มีนาคม	๒๕๕๗
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