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บทบรรณาธิการ ฉบับที่ 19 
 

องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	13	ตุลาคม	พ.ศ.	2559	นับเป็นปีแห่งความเศร้า

โศกของสังคมไทยจากการสูญเสีย	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช	พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	9	แห่งราชวงศ์จักรี	เสด็จสวรรคต	ทาง

กองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่มขอแสดงความเสียใจมา	 ณ	 โอกาสนี้	 ในงาน

วิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์	 เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อย ู่ในบรมโกศท ีม่ คีวามสำาคญัย ิง่คอื	 วทิยาน พินธม์หาบณัฑติของ	 น.ส.ชนดิ

า	ชิตบัณฑิตย์	 เรื่อง	“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 :	 การสถาปนา

พระราชอำานาจนำา	 (พ.ศ.2494-2546)”	 ซึ่งเสนอต่อคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี	 พ.ศ.2547	ซึ่งต่อมาจัดพิมพ์

เป็นหนังสือชื่อ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	:	การสถาปนาพระราช

PATANIFORUM
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อำานาจนำาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	/	ชนิดา	ชิตบัณฑิตย์	ปี	2550	ที่

นับว่าเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชั้นเยี่ยม	 และช่วยเบิกทางสร้างความรู้	 ความ

เข้าใจต่อผู้อ่าน	 บทความชื่อ	 “องค์ภูมิพล:	 เอกอัครปัญญาชนสาธารณะ

แห่งความเป็นไทย”	 ศ.ดร.เกษียร	 เตชะพีระคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ได้นิยามไว้ว่า	

	 การสถาปนาพระราชอำานาจนำาจนทรงไว้ซึ่งสถานะอันยิ่งใหญ่

ทางการเมืองวัฒนธรรมดังกล่าวนี้	 มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมทางภูมิปัญญา

ความคิด	 และมิใช่สิ่งที่ใครจะได้มาแต่โดยลำาพังหรืออาศัยงานประพันธ์อัน

วิจิตรพิสดารล้ำาลึกเลอเลิศใดๆ	หากแต่เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ทรงงานหนักต่อเนื่องหลายสิบปี	 ทั้งในบทครูผู้ให้การศึกษา,	 ผู้นำาเป็น

แบบอย่าง,	 ผู้จัดตั้งประสานเครือข่ายผู้จงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์

ในหน่วยราชการ	 ภาคเอกชน	 และชุมชนหมู่บ้านในที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ,	

และผู้ปลุกเร้าให้กำาลังใจประชาชนในชาติให้ลุกขึ้นมาปกป้อง	 “ความเป็น

ไทย”	 จากอริราชศัตรูในยามคับขัน	 จนพระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับเปรียบ

ประดุจที่สถิตของจิตวิญญาณ	 ศีลธรรม	 สาธารณะ	 และวิสัยทัศน์ของชาติ

อย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน	 ทรงได้รับการยกย่องประหนึ่งสมองและหัวใจ

ของรัฐและชาติไทยก็มิปาน	 ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์	 ปราโมช	 ย่อมเป็นปัญญาชน

ที่มีบทบาทโดดเด่นสำาคัญแน่นอนในการปรับเปลี่ยนความหมาย	 และดึง	

“ความเป็นไทย”	 กระแสหลักให้กลับมาครอบงำาคนไทยในรัชกาลปัจจุบัน	

แต่บทบาททางปัญญาความคิดและศิลปวรรณกรรมดังกล่าวนี้	 เทียบมิได้

เลย	 และยังห่างไกลไม่เพียงพอกันนักกับทั้งหลายทั้งปวงที่จำาเป็นแก่การ

สถาปนาพระราชอำานาจนำา(Royal	 Hegemony)	 ของพระบาทสมเด็จ



6 PATANIFORUM

พระเจ้าอยู่หัว	 เหนือสังคมไทยและรัฐไทย	 ผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรง

บำาเพ็ญต่อเนื่องนานหลายสิบปี	 (	 http://v1.midnightuniv.org/mid-

night2545/document9566.html	 )	 สำาหรับบทความในวารสารฉบับ

นี้	 เราได้นำาบทความของทางปาตานีฟอรั่มในพื้นที่ออนไลน์	 ทั้ง	 website	

facebook	 มาเผยแพร่ต่อในรูปแบบวารสาร	 ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายเพื่อ

หนุนเสริมแนวคิด	 “พื้นที่สาธารณะ	 พื้นที่แห่งการตื่นรู้”	 ทั้งที่เห็นด้วย/

เห็นต่าง	 ทั้งหมดเพื่อให้เกิดบรรยากาศของเสรีภาพในพื้นที่เล็กๆ	 แม้ว่า

ตอนนี้เสรีภาพเป็นสิ่งที่มีราคาแพงและต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าจะได้มากก็ตาม	 

 

	 สำาหรับวารสารฉบับนี้	 เราขอนำาเสนอบทความชื่อ	 พลวัตความคิด

ทางการเมืองในโลกมุสลิมกับแนวความคิดการต่อสู้ของขบวนการมลายู

มุสลิมปาตานี	 ตอนที่	 1	 ของ	 ดร.มูฮำาหมัดอิลยาส	 หญ้าปรัง	 จากคณะ

รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ที่ได้ชวนให้ผู้อ่านขบคิดเรื่อง	 พลวัต

ความคิดทางการเมืองในโลกมุสลิม	 ซึ่งนับว่าเป็นบทความที่น่าสนใจอย่าง

ยิ่ง	 ทางเราอยากแนะนำาว่า	 ควรอ่านบทความนี้สองครั้ง	 เนื่องจากความซับ

ซ้อนและเชื่อมโยงบวกกับศัพท์แสงเฉพาะ	 ฉบับหน้าเราจะเสนอตอนที่	 2	 

ไปลำาดับต่อไป	

 

	 หลังจากการจับกุม	 บุกค้นของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

กรุงเทพฯที่มีต่อนักศึกษามลายูมุสลิม	จึงมีการนำาเสนอบทความชื่อ	“ความ

เงียบหลังจากจับกุมนักศึกษามลายู”	 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง	 ผลของการ

ปฏิบัติการจับกุม	 บุกค้นนักศึกษาลายูมุสลิมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่

เป็นเอกภาพของรัฐไทยต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพราะ
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คณะพูดคุยกับรัฐไทยที่เรียกว่ากลุ่มมาราปาตานี	(Mara	Patani)	ก็มีตัวแทน

ของกลุ่ม	บีอาร์เอ็นและพูโลร่วมสนทนาโต๊ะพูดคุย	แต่ก็กลับสร้างแผลใหม่ที่

อาจจะทำาให้เส้นทางสู่สันติภาพยืนขยายไปอีก

	 บทความที่ชื่อว่า	 (ขออภัยในความไม่สงบ)	 มาปลุกเสน่ห์ปาตานี

ให้น่าอยู่	 กับ	 “มลายูฮิปสเตอร์”	 นับว่าเป็นการเสนอเรื่องราวของกลุ่มคน

ทำางานเล็กๆแต่งดงามยิ่งคือกลุ่ม	 “Saiburi	 Looker”	 พวกเขาเป็นกลุ่มคน

ทำางานที่สร้างพื้นที่ใหม่ๆและสร้างบทสนทนาอันรื่นรมณ์แก่พื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น	“คืนความสุขสายบุรี”	“เดอะเครา-

ไนท์”	 “Saiburi	 Street	 X	 ’hibit”	 การคิดและลงมือทำาของพวกเขานั้น

ว่าสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดขยายพื้นที่วัฒนธรรมแบบใหม่ๆและพยายาม

รักษาอัตลักษณ์แบบเดิม	 ที่ผ่านมาพวกเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	 การ

ขบคิดอย่างจริงจังและเข้มข้นจนมาสู่งานเนื้องานหรือเรียกว่ากันว่า	 หน้า

งาน	 นับว่าประสบความสำาเร็จอย่างมาก	 ทำาให้บรรยากาศการทำากิจรรม

เพื่อสันติภาพในพื้นที่งดงามแลดูสุนทรีย์มากขึ้น	 บางทีเส้นทางเริ่มต้นของ

กระบวนการสันติภาพอาจจะเริ่มด้วยจังหวะและท่วงทำานองแบบนี้ก็ได้	 แต่

ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร	 “Saiburi	 Looker”	 ก็ได้เริ่มต้นแล้ว	 คำาที่ว่า	 “เมื่อ

งานเขียนหลุดออกจากไปมือผู้เขียนแล้ว	 ที่เหลือก็เป็นการตีความของผู้

อ่าน”	 ไม่ใช่สิทธิของผู้เขียนต่อไปที่จะตีความและบังคับให้คนอ่านเห็นด้วย	

อันเนื่องมาจากบทความที่ชื่อว่า	 มุสลิมขอโทษ	ที่ถูกตีความทั้งเห็นด้วยและ

ไม่เห็นด้วย	ซึ่งก็ถือว่าเป็นอำานาจของผู้อ่านที่ผู้เขียนควรรับฟัง
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สำาหรับบทความที่ชื่อว่า	 “มุสลิมขอโทษ”	 เป็นบทความที่ผู้เขียนเองไม่คิด

ว่าจะได้รับความสนใจจากผู้อ่านในโลกออนไลน์มากถึง(จำานวนคร้ังท่ีอ่าน)	

169,086	ครั้ง	แต่มีการกด	like	ในเฟสบุ๊คอีก	กว่า	22,000	กว่าๆ	นับว่าเป็น

บทความที่มีผู้อ่านและติดตามมากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดเว็บไซต์	 ที่ก่อนหน้า

นี้เป็นบทความ	“รายงานพิเศษ	มะรอโซ	จันทราวดี	 :	 จากเหยื่อสู่	 แกนนำา	

RKK”	 	 ที่มียอดผู้อ่าน(จำานวนครั้งที่อ่าน)	 48,236	 ครั้ง	 จะด้วยอะไรก็ตาม

ก็นับว่าเป็นการยกบทสนทนาใหม่	 ขึ้นมาสู่พื้นที่สาธารณะ	 และน่าสนใจยิ่ง

คือ	มีบทความที่แสดงความไม่เห็นด้วย	ชื่อบทความ	ความขัดแย้งชายแดน

ใต้	 “ไม่ไร้เดียงสา”	 โดย	ตูแวดานียา	ตูแวแมแง	ที่ได้เขียนวิจารณ์บทความ	

“มุสลิมขอโทษ”	แม้ว่าไม่ได้ระบุโดยตรง	แต่ก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยา	ที่น่าสนใจ

ในพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนและวิวาทะเพื่อให้เกิดความคิดอันความหลาก

หลาย		
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ทางปาตานีฟอรั่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะมีบทสะท้อนผ่าน 
จดหมาย อีเมล์ ช่องทางใดก็ตามถึงกองบรรณาธิการ ทางเรายินดี
รับฟังและยินดีรับพิจารณาบทความจากผู้อ่านทุกวัน ไม่ว่าผู้อ่านจะ
อยู่ในพ้ืนที่หรือนอกพื้นที่สำาคัญคือว่าผู้อ่านใส่ใจติดตามต่อปัญหา
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ปาตานี ก็นับว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสำาคัญยิ่ง เพราะความรู้ / ข้อมูล จะช่วยลดอคติ / ความไม่รู้ จาก

ตัวเราและสังคมไทย เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมต่อไป 

ด้วยมิตรภาพ 
เอกรินทร์ ต่วนศิริ
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พลวัตความคิดทางการเมืองใน

โลกมุสลิมกับแนวความคิดการ

ต่อสู้ของขบวนการมลายู

มุสลิมปาตานี 

 
 
ตอนที่ 1 
โดย มูฮำ�หมัดอิลย�ส หญ้�ปรัง 
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 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ 
 ผู้ทรงกรุณาปราณี  
 ผู้ทรงเมตตาเสมอ

 
ขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกท่าน

 หากจะทำาความเข้าใจเรื่อง “พลวัตความคิดทางการเมือง
ในโลกมุสลิมกับแนวความคิดการต่อสู้ของขบวนการมลายูมุสลิม
ปาตานี” สำาหรับ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง ชี้ว่า จำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเห็น Timeline ซึ่งอธิบายเหตุการณ์สำาคัญๆที่เกิดขึ้นใน
โลกมุสลิมอันจะทำาให้เราได้เข้าใจภูมิหลัง (background) บางประการ 
เกี่ยวกับข้อถกเถียงทางการเมืองในโลกมุสลิม ก่อนที่จะขมวดลงมาใน
เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความคิดอิสลามซึ่งมีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต่อการต่อสู้ในปาตานี
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	 ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส	 หญ้าปรัง	

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์	

ม.	 รามคำาแหง	 จบปริญญาโททางด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเบอร์

มิ่งแฮมประเทศอังกฤษ	 และปริญญาเอกที่	

สถาบันทางความคิดและอารยะธรรมอิสลาม	

กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดย

ทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่องขบวนการ

ฟื้นฟูอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษา

ขบวนการที่เรียกตัวเองว่า	 “ซาลาฟีย์”	 ที่มี

อาจารย์ดร.อิสมาแอลลุตฟี	 จะปะกียา	 เป็น

ผู้นำาคนสำาคัญ	 ซึ่งความสนใจของวิทยานิพนธ์

ศึกษาว่าซาลาฟีย์เป็นขบวนการหรือ	move-

ment	 ที่ต้องการกลับไปสู่ความเป็นซาลาฟีย์	

(AI-Salaf	 al-Salih	 :	 กลุ่มชนรุ่นก่อนในยุค

สามรุ่นแรกของศักราชอิสลาม	 ในจารีตทาง

ความคิดอิสลามถือว่าความเชื่อและการ

ปฏิบัติศาสนาของกลุ่ม	 Al-Salaf	 al-Sali-

hมีความบริสุทธิ์	 ปราศจากการต่อเติม)	 ผู้

ที่ เรียกร้องไปสู่ซาลาฟีย์ มีหลายกลุ่มใน

ประเทศไทย	 แต่	 ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส	 โฟกัส

เฉพาะกลุ่มอาจารย์	 ดร.ลุตฟี	 เนื่องจากกลุ่ม

นี้มีความเป็นกลุ่มก้อน	เป็นขบวนการหลวมๆ	

มีการบริหารจัดการค่อนข้างดี	 มีโรงเรียน	 มี

มหาวิทยาลัย	 มีเครือข่ายการจัดการทางด้าน

ธุรกิจ	 และตัวอาจารย์	 ดร.ลุตฟี	 ท่านเป็นผู้

ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอย่างกว้างขวางทั้ง

ในและนอกประเทศ	 กลับมาสู่งานเขียนชิ้น

น้ี ด้วยเนื้อหาซึ่งเต็มไปด้วสารัตถะสำาคัญ

มากมายอีกทั้งมีความยืดยาว	 งานเขียนชิ้นน

จะนำาเสนอเป็นตอนๆเพื่อความสะดวกในการ

ทำาความเข้าใจดังนี้...

คำาถามหลักๆสองประการท่ีก่อตัวขึ้นในรอบ

อย่างน้อยหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นคำาถาม

สำาคัญของปาตานีนั่นก็คือปัญหาของสังคมปา

ตานีคืออะไร	 รากเหง้าของปัญหาซึ่งส่งผลให้

ปาตานีมีสภาพดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้	

อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม /  
ชาวปาตานีกระจัดกระจาย / ปัญหาสังคม-

เศรษฐกิจ / สูญเสียความเป็นแหล่งความรู้ทาง
ศาสนาฯลฯ คืออะไร ?  

ประการที่สองถ้าปาตานีได้รับเอกราช 

ปาตานีจะปกครองอย่างไรด้วยระบอบอะไร ? 

มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มีการต่อสู้สูญเสีย

เลือดเน้ือเป็นจำานวนมากแต่ไม่มีคำาถาม

ในลักษณะนี้ในบรรดาหมู่ผู้นำาย่อมต้องตั้ง

คำาถามนี้อย่างแน่นอนว่า	 ถ้าเราได้รับชัยชนะ	

ได้รับ	 Merdeka	 (อิสรภาพ)	 แล้วเราจะ

ปกครองด้วยรูปแบบอะไร	 นี่คือสองปัญหา
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หลักที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันขึ้นภายใน

สังคมปาตานีอันส่งผลให้กลุ่มขบวนการต่างๆ

แตกหน่อออกไปตามผลสรุปที่มีต่อปัญหาดัง

กล่าว	

	 กล่าวสำาหรับคำาถามประการที่

สอง	 ถ้าปาตานีได้รับเอกราชจะปกครอง

อย่างไร	ด้วยระบอบอะไร	สมมติว่าปาตานีได้

รับเอกราชบรรดาผู้นำาและบรรดาผู้ที่ทำาการ

ต่อสู้จะหันไปหาอังกฤษหรือ?	 คงจะเป็นไป

ไม่ได้เพราะชาวปาตานีถูกอังกฤษหลอกมา

แล้วครั้งหนึ่ง	 ตวนกูมาไฮญิดดีนถูกอังกฤษ

หลอกว่าถ้าร่วมกับอังกฤษต่อสู้ญ่ีปุ่นแล้วจะ

ให้เอกราชแก่ปาตานีแต่อังกฤษก็พลิกลิ้นเม่ือ

สงครามจบลง	 ยิ่งในปัจจุบันอังกฤษไม่ได้มี

อิทธิพลอะไรมากยิ่งยากที่จะพึ่งอังกฤษ	 ถ้า

เช่นนั้นก็ต้องพึ่งพิงสหรัฐอเมริกา	 แต่จะพึ่ง

พิงอเมริกาได้อย่างไรเมื่ออเมริกาบอมบ์พี่

น้องมุสลิม	ในอิรัก	ซีเรีย	ลิเบีย	อัฟกานิสถาน

ฯลฯ	 อเมริกาเป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการจัดตั้ง

และสนับสนุนรัฐอิสราเอลที่ทำาการฆ่าล้างเผ่า

พันธุ์พี่น้องปาเลสไตน์ตลอดมา?	 คำาถามที่ว่า	

สมมติว่าได้รับเอกราชแล้วปาตานีจะปกครอง

อย่างไรจึงเป็นปัญหาสำาคัญ	 ชาวปาตานีอาจ

คิดค้นระบบการปกครองของตนเองข้ึนใหม่	

อาจจะเป็นระบบสุลต่าน	 รายอ	 หรืออาจ

จะเป็นอะไรก็แล้วแต่	 ซึ่งมันคงจะไม่ง่ายนัก	

เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมี

การถกเถียงว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป	 แต่สิ่ง

สำาคัญก็คือข้อถกเถียงดังกล่าวได้รับอิทธิพล

จากการถกเถียงในโลกมุสลิมเน่ืองจากปา

ตานีมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอุมมะฮฺ	 ปา

ตานีไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว	 แต่เป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาชาติอิสลามหรืออุมมะฮฺ	 คำาว่าอุม

มะฮฺมันมีความหมายลึกซึ้งและมีนัยยะทาง

เทววิทยาเนื่องจากมโนทัศน์	 (concept)	 เรื่อ

งอุมมะฮฺมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกรุอ่าน	 ปา

ตานีเป็นส่วนหนึ่งของอุมมะฮฺ	 เพราะฉะนั้น

ปัญหาของปาตานีแยกไม่ออกจากปัญหาขอ

งอุมมะฮฺ	 วันนี้เราก็เลยมาดูว่าอุมมะฮฺหรือ

ประชาชาติอิสลามมันมีพลวัตรทางความคิด

อย่างไรบ้างและพลวัตดังกล่าวส่งผลต่อปา

ตานีอย่างไร	 ข้อเขียนและคำาบรรยายในวันนี้	

มาจากแหล่งหนังสือสำาคัญ	 ซึ่งได้อ้างอิงไว้ใน

ช่วงท้าย

	 เมื่ออเมริกาบอมบ์พี่น้องมุสลิม	 ใน

อิรัก	ซีเรีย	ลิเบีย	อัฟกานิสถานฯลฯ	อเมริกา

เป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการจัด	ตั้งและสนับสนุน

รัฐอิสราเอลที่ทำาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้อง

ปาเลสไตน์ตลอดมา?	 คำาถามที่ว่า	 สมมติว่า

ได้รับเอกราชแล้วปาตานีจะปกครองอย่างไร
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จึงเป็นปัญหาสำาคัญ	 ชาวปาตานีอาจคิดค้น

ระบบการปกครองของตนเองขึ้นใหม่	 อาจ

จะเป็นระบบสุลต่าน	 รายอ	 หรืออาจจะเป็น

อะไรก็แล้วแต่	 ซึ่งมันคงจะไม่ง่ายนัก	 เพราะ

ฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีการ

ถกเถียงว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป	 แต่สิ่ง

สำาคัญก็คือข้อถกเถียงดังกล่าวได้รับอิทธิพล

จากการถกเถียงในโลกมุสลิมเนื่องจากปา

ตานีมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอุมมะฮฺ	 ปา

ตานีไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว	 แต่เป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาชาติอิสลามหรืออุมมะฮฺ	 คำาว่าอุม 

มะฮฺมันมีความหมายลึกซ้ึงและมีนัยยะทาง

เทววิทยาเนื่องจากมโนทัศน์	 (concept)	 เรื่อ

งอุมมะฮฺมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกรุอ่าน	 ปา

ตานีเป็นส่วนหนึ่งของอุมมะฮฺ	 เพราะฉะนั้น

ปัญหาของปาตานีแยกไม่ออกจากปัญหาขอ

งอุมมะฮฺ วันนี้เราก็เลยมาดูว่าอุมมะฮฺหรือ

ประชาชาติอิสลามมันมีพลวัตรทางความคิด

อย่างไรบ้างและพลวัตดังกล่าวส่งผลต่อปา

ตานีอย่างไร	 ข้อเขียนและคำาบรรยายในวันนี้	

มาจากแหล่งหนังสือสำาคัญ	 ซึ่งได้อ้างอิงไว้ใน

ช่วงท้าย

https://turkiyekayipkulturhazineleriniariyor.files.wordpress.com/2016/01/istanbul_by_piri_reis.jpg?w=700
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อันดับแรก ในการทำ ความเข้าใจพลวัตทาง
ความคิดของมุสลิมเราควรเข้าใจสภาพ
สังคมมุสลิมในช่วงเปล่ียนผ่านเสียก่อน
กล่าวคือช่วงที่อาณาจักรออตโตมานเร่ิม
เสื่อมถอยและล่มสลายกลายเป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ (ตุรกี) ในที่สุดข้อความข้าง
ล่างอาจพอที่จะสะท้อนสถานะของออตโต
มานในช่วงรุ่งโรจน์ก่อนจะล่มสลายได้ไม่
มากก็น้อย OgierGhiselin de Bus-
becq (1552-1592) ราชทูต อาณาจักร 
Habsburg ประจำ อาณาจักรออตโตมาน 
กล่าวเปรียบเทียบสถานะของ Ottoman 
และ Habsburg ในการคาดการสงคราม
ของทั้งสองอาณาจักรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
อำ นาจของออตโตมานในขณะนั้นว่า :

“มันทำาให้ข้าพเจ้าตัวสั่นด้วยความครั่น

คร้ามเม่ือคิดถึงผลที่จะตามมาจากการต่อสู้

กันระหว่างสองระบอบ	 (Ottoman	 กับ	

Habsburg)	 ซึ่งไม่ว่าเราก็เขาที่จะต้องถูก

ทำาลายให้ย่อยยับไป	 ทั้งเราและเขาไม่อาจ

ดำารงอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอน	 ขณะที่ฝ่ายเขา

คือมหาอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล	ร่ำารวย	

ทรัพยากรล้นเหลือ	 กองทัพเปี่ยมไปด้วย

ประสบการณ์และฝึกฝนอยู่เสมอ	 เรื่องราว

ของพวกเขาเป็นเรื่องราวแห่งชัยชนะอย่างต่อ

เนื่อง	 พวกเขาพร้อมที่จะเผชิญกับความยาก

ลำาบาก	 เป็นหนึ่งเดียว	 มีระเบียบวินัย	 อดทน	

และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ	 ขณะที่ฝ่ายเรามี

ท้องพระคลังอันว่างเปล่า	คนของเราฟุ่มเฟือย

ไร้ระเบียบ	 (อาณาจักรของเรา)ขาดทรัพยากร	

จิตวิญญาณ	(ของการต่อสู้)	แตกสลาย	กองทัพ

ของเรา	 ละโมบ	 หยาบ	 ไร้ระเบียบ	 มึนเมา

ตลอดเวลาและพร้อมที่จะแตกทัพ	 ยิ่งไปกว่า

นั้นคือ	ฝ่ายศัตรูคุ้นเคยกับชัยชนะ	แต่ฝ่ายเรา

คุ้นเคยกับความพ่ายแพ้	 แล้วเรายังสงสัยว่า

ผลของการต่อสู้จะออกมาเป็นเช่นไรหรือ?”
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His	imperial	Majesty	the	Sultan	Suley-
man	I,	Sovereign	of	the	Imperial	House	
of	Osman,	Sultan	of	Sultans,	Khan	of	
Khans,	 Commander	 of	 the	 Faithful	
and	Successor	of	 the	Prophet	of	 the	
Lord	of	the	Universe,	Protector	of	the	
Holy	Cities	of	Mecca,	Medina	and	Jeru-
salem,	Emperor	of	the	Three	Cities	of	
Constantinople,	 Adrianople,	 and	 Bur-
sa,	and	of	the	Cities	of	Damascus	and	
Cairo,	of	all	Armenia,	of	the	Magris,	of	
Barka,	of	Kairuan,	of	Aleppo,	of	Arabic	
Iraq	and	of	Ajim,	of	Basra,	of	El	Hasa,	
of	Dilen,	of	Raka,	of	Mosul,	of	Parthia,	
of	Diyarbakir,	of	Cilicia,	of	the	Vilayets	
of	Erzurum,	of	Sivas,	of	Adana,	of	Kara- 

man,	of	Van,	of	Barbary,	of	Abyssinia, 
of	Tunisia,	of	Tripoli,	of	Damascus,	of	
Cyprus,	 of	 Rhodes,	 of	 Candia,	 of	 the	
Vilayet	 of	 the	Morea,	 of	 the	Mamara	
Sea,	the	Black	Sea	and	also	its	coasts,	
of	Anatolia,	of	Rumelia,	Baghdad,	Kurd-
istan,	Greece,	Turkistan,	Tatary,	Circas-
sia,	of	the	two	regions	of	Kabarda,	of	
Georgia,	 of	 the	 plain	 of	 Kypsshak,	 of	
the	 whole	 country	 of	 the	 Tatars,	 of	
Kefa	and	of	all	the	neighboring	coun-
tries,	of	Bosnia,	and	its	dependencies,	
of	the	City	and	Fort	of	Belgrade,	of	the	
Vilayet	of	Serbia,	with	all	 the	castles,	
forts	 and	 cities,	 of	 all	 Albania,	 of	 all	
Iflak	and	Bogdania…’

ในช่วงที่ออตโตมานเจริญสูงสุด พระราชอิสริยยศเต็มของกษัตริย์ สุไลมาน 

(r.1520-1566) ในขณะนั้นคือ

http://1.bp.blogspot.com/-nvKC-pnb6BA/VTO0CCpsLqI/AAAAAAAAEOA/
LsPrSL9ebPQ/s1600/Edirne_Kusatma_Zonaro.jpg
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จากข้อความข้างบน	 เราคงพอที่จะเห็นถึง

ภาพความกว้างใหญ่ไพศาลและความรู้สึกเชื่อ

มั่นและมั่นใจของอาณาจักรฯซึ่งก็คือความมั่น

อกมั่นใจของมุสลิม	สำานึกของมุสลิมที่เชื่อว่า	

“อัลเลาะห์สัญญาว่าในท้ายที่สุดแล้วพวก

เขาจะเป็นผู้ชนะถ้าหากพวกเขาดำาเนินรอย

ตามแนวทางศาสนาของพระองค์” ด้วยเหตุ

นี้ข้อความดังเช่น “ผู้ชนะที่แท้จริงคืออัล

เลาะห์ (la ghalibailla’Llah)”  

 

	 ซึ่งประดับประดากำาแพงมัสยิดอัล

ฮัมรา	 (Alhambra)	 ในกรานาดา	 (ประเทศ

สเปน)	 ยังประดับประดาจิตใจและวิญญาณ

ของมุสลิมทุกคนอีกด้วย	 สถานะของโลก

มุสลิมในขณะนั้นเป็นโลกที่มุสลิมเป็นผู้	 set	

standardและเป็นผู้ที่ครอบงำาทางความคิด	

(hegemonic	power)	ในโลกเก่า	ถ้าเราเข้าใจ

สภาพดังกล่าวของสังคมมุสลิมในขณะนั้น	เรา

คงพอเข้าใจว่าทำาไมมุสลิมปัจจุบันและในอดีต	

พยายามที่จะหันกลับไปสู่อาณาจักรออตโต

มาน	 ซึ่งแตกต่างจากมหาอำานาจในอดีตเช่น

อังกฤษ	ที่เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในอังกฤษเรามักไม่

ได้ยินว่าคนอังกฤษเรียกร้องให้กลับไปสู่ความ

เป็นอาณาจักรอังกฤษที่ยิ่งใหญ่	หรือกรณีของ

โปรตุเกส	 โปรตุเกสเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่

เข้ามายึดมะลากาในปีค.ศ.	 1511	 แต่ปรากฏ

ว่าในปัจจุบันโปรตุเกสเป็นชาติที่ยากจน

ที่สุดชาติหนึ่งในยุโรป	 ทำาไมคนโปรตุเกสไม่

บอกว่าเราต้องกลับไปสู่ความเป็นโปรตุเกส

ท่ียิ่งใหญ่ในอดีตเพื่อนำาโปรตุเกสให้กลับมา

ทัดเทียมกับเยอรมันอีกครั้ง	 หรือในกรณีของ

สเปน	หลังจากเหตุการณ์รีคอนเควสต้า	 (Re-

conquista)	 ในปีค.ศ.1429	 สเปนก็ครอบ

ครองดินแดนไปทั่วทั้งแม็กซิโก	 อเมริกาใต้	

เมดิเตอรเรเนี่ยน	 ตลอดจนเอเชีย	 ปัจจุบัน

สเปนเป็นชาติที่ยากจนที่สุดชาติหนึ่งในยุโรป

เช่นเดียวกัน	 เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดชาว

สเปนไม่มีสภาวะทางจิตใจ	 (mentality)	 ที่

เรียกร้องกลับไปสู่อดีตอาณาจักรสเปนอัน

ยิ่งใหญ่	 ทำาไมมีเพียงประเทศมุสลิมหรือชาติ

มุสลิมหรือมุสลิมเท่าน้ันที่มีภาวะทางจิตใจใน

ลักษณะ	โหยหาอดีต	(nostalgia)	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบันที่ ตุรกี

พยายามท่ีจะกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่แบบออต

โตมัน	 มีแนวความคิดเรื่อง	 Neo-Ottoman

และมีมุสลิมจำานวนมากทั้งภายในและภายน

อกตุรกีสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว	 เกิดอะไร

ขึ้นกับสังคมของมุสลิม?	 ซึ่งเราจะค่อยๆตอบ

ปัญหาดังกล่าว	 ในชั้นนี้เพียงต้องการชี้ให้เห็น

ว่า	 ภาวะทางจิตใจของมุสลิมนั้นมีความคิดว่า	

ความย่ิงใหญ่ของอาณาจักรออตโตมานอันมี
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อิสลามเป็นรากฐานในอดีตน้ันเป็นผลจากคำา

สัญญาที่อัลเลาะห์ได้ให้ไว้แก่มุสลิมและเป็น

ข้อพิสูจน์ถึงความจริงแท้ของอิสลามว่า	 หาก

มุสลิมดำาเนินตามคำาสอนของอิสลามอย่าง

เคร่งครัด	 อัลเลาะห์จะประทานประสบความ

สำาเร็จในกิจการงานในโลกนี้	 (และโลกหน้า)	

ดังที่ออตโตมานได้ประสบมาแล้ว	 สะท้อน

ออกมาดังข้อความซึ่งสลักอยู่บนกำาแพง

มัสยิดที่กรานาดาประเทศสเปนดังที่ยกมา

ข้างต้น	 ด้วยสภาวะทางความคิดเช่นนี้นี่เอง	

ทำาให้โลกมุสลิม	 ชาวมุสลิมมิอาจจะตัดขาด

ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอดีต	 อย่างเช่น	 ออต

โตมานและอาณาจักรมุสลิมก่อนหน้านั้น

	 ในช่วงออตโตมานมีความเจริญ

สูงสุดคือประมาณช่วงกษัตริย์	 สุไลมาน	 แล้ว

ก็เริ่มค่อยๆเสื่อมถอยลง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในศตวรรษที่	 17	 ออตโตมานเริ่มพ่ายแพ้แก่

ยุโรปครั้งแรกในปี	 1669	 โดยออตโตมานถูก

บังคับให้เซ็นสนธิสัญญา	 คาร์โลวิซ	 (Trea-

ty	 of	 Karlowitz)	 อันนำาไปสู่การพ่ายแพ้อีก

หลายครั้งตามมา	 แต่เหตุการณ์สำาคัญที่แสดง

ให้เห็นถึงความเสื่อมถอยและล้าหลังของ

มุสลิมเมื่อเปรียบเทียบกับตะวันตกคือ	เหตุกา

รณ์ที่นโปเลียนเข้ามายึดอียิปต์ในปีค.ศ.	1798	

ขณะที่กองทัพนโปเลียนเข้ายึดอียิปต์ใน

ขณะนั้นเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรออตโต

มานและเป็นส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณา

จักรฯ	 นโปเลียนได้นำาเอานักวิทยาศาสตร์

มาด้วย	 150	 คน	 ใน150	 คนนั้นประกอบไป

ด้วยนักวิทยาศาสตร์	 นักมานุษยวิทยา	 นัก

สังคมศาสตร์	 และอื่นๆประเด็นก็คือนโป

เลียนใช้เวลาไม่ถึง	 1	 วัน	 ยึดอียิปต์เอาไว้ได้

ท้ังหมดโดยที่กองทัพอียิปต์เป็นกองทัพที่ดี

ที่สุดของอาณาจักรฯในขณะนั้น	 ยิ่งไปกว่า

นั้นเมื่อนโปเลียนส่ังให้นักวิทยาศาสตร์ทำาการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการโชว์ให้

เห็นว่าฝรั่งเศสมีความรู้ความก้าวหน้าที่สูงส่ง

กว่าชาวอียิปต์	 กาลกลับปรากฏว่าผู้คนชาว

อียิปต์หัวเราะเยาะกับความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนโปเลียน	นัก

ประวัติศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่ออับดุลเราะฮฺมาน	

อัลญาบัรตี	 (Abd al-Rahman al-Jabar-

ti: 1753-1825)	ได้บันทึกเอาไว้ว่า	ชาวไคโร

เห็นว่า	 “ไอ้พวกนี้ไม่ใช่อะไรมากหรอก	 มัน

เป็นเพียงแค่มายากล	 พวกเขาหัวเราะเยาะน

โปเลียนและบรรดาข้าราชการที่มาพร้อมกับ

นโปเลียนใน	 พฤติกรรมการเข้าห้องน้ำา	 และ

อื่นๆ”	 ประเด็นจากเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อน

ให้เห็นว่ามุสลิมในขณะนั้น	 ยังไม่ตระหนักว่า

ตะวันตกได้พัฒนาไปไกลมาก	 โดยยังคงคิด

ว่าอาณาจักรมุสลิมเป็นผู้สร้างอารยธรรมอัน
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ยิ่งใหญ่และยังคิดว่าอารยธรรมอื่นๆอยู่ต่ำา

หรือไม่อาจที่จะมาทัดทาน	 เท่าเทียมหรือไม่

อาจที่จะมาเสมอเหมือนอาณาจักรอิสลามได้	

ในช่วงกลางศตวรรษที่	 17จนถึงประมาณปี	

1920	 เป็นช่วงที่ออตโตมานค่อยๆถูกตะวัน

ตกเข้ามายึดครองทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	 การเงิน	

การศึกษา	 และการทหาร	 การรบของกองทัพ

ออตโตมานไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียว	 ยกเว้น

กองทัพของเติร์กที่ยังไปรบกับกรีซ	ในปี	1920

     เกิดอะไรขึ้น
     กับโลกมุสลิม ?

	 อะไรเป็นสาเหตุท่ีทำาให้โลกมุสลิม

ที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับต้องตกเป็นทาสของ

ตะวันตก	 ?	 นี่คือคำาถามหลักที่ครอบงำามุสลิม

มาเกือบสองศตวรรษและยังคงเป็นคำาถามที่

ต่อเน่ืองมาจนกระทั่งปัจจุบันคำาถามน้ีได้ถูก

ย่อส่วนลงในอาณาบริเวณอื่นๆของโลกมุสลิม

ที่ถูกตะวันตกยึดครอง	 เช่นใน	 อินโดนีเซีย	

คำาถามก็จะเป็นไปในลักษณะว่า	 ทำาไมชาว

มุสลิมชวาจึงตกต่ำาและถูกดัทช์ยึดครองเกิด

อะไรขึ้นกับอุมมะฮ	?	ในปาตานีก็เช่นเดียวกัน

เกิดคำาถามดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นทุกพื้นที่

ของมุสลิมบนพื้นโลกถูกยึดครองโดยตะวัน

ตกหมดยกเว้นตอนกลางของซาอุดิอารเบีย

ในปัจจุบัน	 สาเหตุก็เพราะพื้นที่ดังกล่าว

เป็นทะเลทรายยากแก่การเข้าถึงและไม่มี

ประโยชน์ที่จะไปยึดครองด้วย	(ในขณะนั้น)

	 ผู้ ท่ีพยายามตอบคำาถามดังกล่าว

คือญามาลุดดีนอัลอัฟฆอนีย์		(Jamal	al-Din	

al-Afghani:	 1839-1897)นักการศาสนา-นัก

กิจกรรม	คนสำาคัญของโลกมุสลิม	 ในตอนที่มิ

เชล	 ฟูโกต์	 ไปอิหร่านเพื่อบรรยาย	 เขากล่าว

ถึงญามาลุดดีนอัลอัฟฆอนีย์ว่า	

“เป็นผู้ที่ยิงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้ซึ่ง

ลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบบโลกที่ครอบงำาโดย

จักรวรรดินิยมตะวันตก” 

 

: อัฟฆอนีย์ได้สะท้อนสภาพ 

ของอุมมะฮในขณะนั้นไว้อย่างน่าหดหู่	:

	 “รัฐอิสลามในปัจจุบันอยู่ในภาวะ

ถูกปล้นสะดมทรัพย์สินของพวกเขาถูก

โจรกรรมแผ่นดินถูกยึดครองโดยต่างชาติ	

ความมั่งคั่งของพวกเขาตกอยู่ในการครอบ

ครองของผู้อื่น	 ไม่มีวันใดผ่านไปโดยที่แผ่น

ดินของมุสลิมไม่ถูกยึดครองและไม่มีค่ำาคืนใด

ผ่านไปโดยที่ชาวมุสลิมจะไม่ถูกบังคับให้ยอม
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ตามการปกครองของชาวต่างชาติ	 พวกเขา

เหยียดหยามและทำาลายศักดิ์ศรีและความ

ภูมิใจของมุสลิม	 เสียงและความสำาคัญของ

มุสลิมไม่ได้รับความสนใจจากพวกเขา	 มุสลิม

ถูกพวกเขาใส่โซ่ตรวนเพื่อรับคำาสั่ง	 มุสลิมถูก

ลดทอนความเป็นมนุษย์และหยามเหยียด	ชื่อ

ของมุสลิมไม่ได้ถูกเรียกอย่างให้เกียรติ	 เมื่อ

จำาเป็นต้องกล่าวถึงมุสลิมพวกเขากล่าวด้วย

ความดูถูกเหยียดหยาม	 พวกเขาเรียกมุสลิม

ว่าเป็นพวกป่าเถื่อน	 หยาบช้า	 และถึงกับเห็น

ว่ามุสลิมไม่มีสถานะเป็นมนุษย์	(เช่น พวกโม

โรในฟิลิปปินส์: ผู้แปล)	 มันเกิดอะไรขึ้นกับ

พวกเรา?	 อะไรที่นำาความวิบัติเช่นนี้มาสู่เรา

และเรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างไร?	 อังกฤษเข้า

ยึดครองอียิปต์	ซูดาน	และพื้นที่ส่วนใหญ่ของ

อินเดียซึ่งปกครองโดยมุสลิม	 ฝรั่งเศสครอบ

ครองโมรอคโค	ตูนีเซียอัลจีเรีย	 เนเธอร์แลนด์

เป็นผู้ปกครองที่กดขี่ชาวชวา	และหมู่เกาะอัน

กว้างขวางในมหาสมุทรแห่งนั้น	 รัสเซียยึดเต

อร์กิสถาน	 และส่วนใหญ่ของพื้นที่	 Transox-

iana,	Caucasia,	และ	Daghestanจีนเข้ายึด	

East	Turkistan	รัฐของอิสลามที่เหลืออยู่ไม่มี

ที่ใดเลยที่ดำารงอยู่โดยปราศจากการคุกคาม

	 ด้วยความกลัวต่ออำานาจของยุโรป

และตะวันตก	 มุสลิมมิอาจข่มตาหลับในเวลา

กลางคืนและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในเวลา

กลางวัน	 อิทธิพลของต่างชาติแทรกซึมลึกลง

ไปในสายเลือดสร้างความกลัวแก่ชาวมุสลิม

ถึงขนาดที่เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงของรัสเซีย

และอังกฤษทำาให้พวกเขาตัวสั่นเทาเช่นเดียว

กับท่ีพวกเขาได้ยินเสียงของฝรั่งเศสและ

เยอรมัน	 นี่คือสภาพของประชาชาติอิสลาม	

ประชาชาติที่รัฐของพวกเขาเคยเก็บภาษีจาก

มหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่รัฐที่บรรดาผู้นำาในโลก

ต่างยอมรับและให้เกียรติด้วยความนอบน้อม

อย่างที่สุด	แต่อนิจจา…	ในปัจจุบันประชาชาติ

มุสลิมได้มาถึงจุดท่ีโลกทั้งโลกได้สูญเสียความ

คาดหวังต่อการดำารงอยู่ของพวกเขาพวก

เขาถูกกดขี่ข่มเหงแม้กระทั่งในแผ่นดินของ

ตนเอง	 ต่างชาติไม่เคยหยุดหย่อนในการสร้าง

ความกลัวด้วยกลยุทธ์ต่างๆ	 กลเม็ดทั้งหลาย

ถูกนำามาใช้เพ่ือสร้างภาพลวงและทำาลายวิถี

ชีวิตของผู้คนให้เป็นไปตามแนวทางที่พวกเขา

ต้องการ	 ในขณะที่มุสลิมไม่มีแม้แต่ขาที่จะวิ่ง

หนีและไม่มีแม้แต่มือที่จะทำาการต่อสู้	กษัตริย์

ของพวกเขา	 (	 มุสลิม	 )	 โค้งคำานับต่อกษัตริย์

ท่ีไม่ใช่มุสลิมเพื่อที่จะมีโอกาสอยู่ในอำานาจ

ต่ออีกแม้เพียงสองหรือสามวัน	 พสกนิกรของ

พระองค์ต่างอพยพหนีตายไปกันไปคนละ

ทิศคนละทางเพียงเพื่อหาสถานที่ที่พอจะ

ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ..โอ้…โอ้..ช่างเป็น
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โศกนาฏกรรมที่สุดจะทนทานเหลือเกิน…

	 อำานาจและความมีเกียรติของเรา

ได้ถูกทำาลายลงอย่างย่อยยับ	 เกิดอะไรขึ้นกับ

ประชาชาติของเรา	 พลังที่เคยแข็งแกร่งและ

ยิ่งใหญ่หายไปไหน?ความงดงามตระการตา

และความรุ่งโรจน์ของเราไปอยู่ที่ใด	 ?	 อะไรที่

เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมถอยอันน่าตระหนก

นี้	 ?	 อะไรคือเหตุผลที่มาอธิบายสภาพของ

ความทุกยากและภาวะไร้ความสามารถน้ี?	

เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะตั้งข้อสงสัยต่อคำา

สัญญาของพระเจ้า	 (ที่สัญญาว่าจะให้ความ

สำาเร็จแก่มุสลิมผู้ดำาเนินรอยตามคำาสั่งของ

พระองค์)	 แน่นอนพระองค์ทรงห้ามในการคิด

เช่นนั้น		เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสูญเสียความ

หวังจากความเมตตาของพระองค์	 (ย่อมเป็น

ไปไม่ได้แน่นอน)	”	

ขอพระองค์ทรงปกป้องเราด้วยเถิด 

ถ้าเช่นนั้น เราจะดำาเนินต่อไปอย่างไร ? 

เราจะหาสาเหตุ 

(แห่งความเสื่อมถอยนี้) ได้จากไหน ?

 

ด้วยเหตุผลอะไร ที่จะสามารถอธิบาย

ความตกต่ำาของเราและเราควรจะถามใคร ? 

ไม่มีคำาตอบสำาหรับคำาถามดังกล่าวข้างต้นได้ดี

นอกจากบทสะท้อนจากอัลกรุอ่านที่ว่า	:

อัฟฆอนีย์	 เดินทางเรียกร้องให้มุสลิมลุกขึ้น

เพื่อต่อสู้กับจักรวรรดินิยม	 ความสนใจของ

ญามาลุดดีนอัลอัฟฆอนีย์	เป็นความสนใจที่มุ่ง

โค่นล้มจักรวรรดิตินิยม	 โดยเห็นว่ามุสลิมจะ

ต้องปฏิรูปสังคมตนเอง	 มุสลิมจะต้องศึกษา

ศาสตร์เทคโนโลยี	 จะต้องอธิบายอิสลามไป

ในทิศทางที่เข้ากันได้กับศาสตร์สมัยใหม่	 เรา

ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในยุคนั้นสภาพความ

เขลาของมุสลิมอยู่ในระดับที่แม้นโปเลียน

ยึดครองอียิปต์ได้ภายในหนึ่งวัน	 และให้นัก

วิทยาศาสตร์มาทำาการทดลองเพื่อแสดงความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 ชาวอียิปต์ยังคิด

ว่า	 นโปเลียนเพียงมาสร้างมายากลให้ดูแค่

นั้นซ้ำายังหัวเราะเยาะอีกด้วย	 กล่าวคือทุก

“พระองค์อัลลอฮจะไม่เปลี่ยนแปลง
ประชาชาติใด นอกจากพวกเขาจะ

ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงจากภายในของ
ตัวของพวกเขาเอง”
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คนยังไม่ตระหนักว่าตะวันตกได้ไปไกลมาก

แล้วในแง่ของความรู้และความก้าวหน้า	 ด้วย

เหตุนี้ภาระหน้าที่ของญามาลุดดีนอัลอัฟฆอ

นีย์คือการปลุกสังคมมุสลิมจากการหลับ

ใหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการหลับใหลทาง

ปัญญาซึ่งอัฟฆอนีย์ชี้ว่ามีสาเหตุมาจากการ

อธิบายอิสลามของผู้รู้ทางศาสนาไปในเชิงของ

ความเร้นลับและการมุ่งสู่โลกหน้า	 อัฟฆอนีย์

กระตุ้นให้มีการปฏิรูปอิสลามให้เป็นอิสลามที่

เข้ากันได้กับโลกสมัยใหม่	 อิสลามที่เข้ากันได้

กับวิทยาศาสตร์	 ความคิดอิสลามของอัฟฆอ

นีย์	 มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กับประเพณีทาง

ความคิดดั้งเดิมของอุลามาอ์	 (ผู้รู้ทางศาสนา

อิสลาม)	 ในทัศนะของอัฟฆอนีย์	 สาเหตุของ

ความตกต่ำาของมุสลิมเกิดจากสังคมมุสลิม

มีความเฉ่ือยชาทางปัญญาเน่ืองจากระบบ

ความเข้าใจอิสลามของมุสลิมจ่อจมอยู่กับข้อ

ถกเถียงทางเทววิทยาอันไม่จบสิ้น	ขาดพลวัตร

ด้านการเปลี่ยนแปลงต่อความก้าวหน้าของ

ศาสตร์สมัยใหม่	 (modern	 science)	 อัฟฆอ

นีย์เป็นผู้บุกเบิกและปูทางไปสู่ขบวนการ

ฟื้นฟูอิสลามและสังคมมุสลิมให้เกิดความ

ทันสมัยเป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้มุสลิมต่อสู้กับ

จักรวรรดินิยมขณะเดียวกันเปิดกว้างต่อการ

ปฏิรูปทางความคิดโดยใช้ประโยชน์จากความ

ก้าวหน้าของจักรวรรดินิยมตะวันตก

	 อัฟฆอนีย์มีชิวิตอยู่ ในช่วงเดียว

กับสุลต่านอับดุลฮามิดที่	 2	 (r.1876-1909)	

สุลต่านผู้ครองอำานาจในช่วงเวลาวิกฤติและ

อาณาจักรฯกำาลังจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ	 อุม

มะฮกำาลังระส่ำาระส่าย	 ในฐานะที่เป็นสุลต่าน

ซึ่งถือเป็นผู้นำาโดยพฤตินัยของโลกมุสลิม	

สุลต่านอับดุลฮามิดฯจึงใช้สถานการณ์ดัง

กล่าวฟื้นฟูระบอบการปกครองแบบคิลาฟะฮ

ขึ้น	 โดยถือพระองค์ว่าเป็นคอลีฟะฮของอุม

มะฮ	 เป็นผู้นำาของผู้ศรัทธา	 (อามีรุ้ล	 มุมีนีน)	

สุลต่านอับดุลฮามิดเป็นผู้นำาทางความคิด

ในเชิงการปกครองภายใต้ผู้นำาคือคอลีฟะฮ	

พระองค์ชี้ว่าสาเหตุที่มุสลิมตกต่ำาเพราะไม่มี

ผู้นำาในลักษณะคอลีฟะฮซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ

มุสลิมที่จะต้องเชื่อฟังและตามคอลีฟะฮ	 (โดย

อ้างอิงคำาสอนในคัมภีร์)	 มุสลิมจะฟื้นฟูความ

ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งก็ด้วยการปกครองแบบ

คอลีฟะฮดังเช่นในอดีต	 	 ความคิดในลักษณะ

เช่นน้ียังคงทรงอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน	

เราจะเห็นว่าความคิดของ	 อัลซาวาฮีรี(ผู้นำา

อัลกออีดะฮ)	 อัลบักดาดีย์	 (ผู้นำาไอซิส)	 ล้วน

แล้วแต่เป็นแนวความคิดให้ตามผู้นำาจารีต

ทางความคิดของโลกมุสลิมในเรื่องระบอบ

การปกครองเป็นการปกครองโดยคนคนเดียว	

ตามผู้นำา	 จนถึงกับมีคำาพูดบอกว่า	 “การอยู่

ภายใต้ทรราช	70	ปีดีกว่า	การอยู่ภายใต้ความ
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วุ่นวายเพียง	 1	 วัน”	 คำาพูดประโยคนี้สะท้อน

ให้เห็นจารีตทางการเมืองการปกครองในโลก

มุสลิมได้เป็นอย่างดี	 แม้กระทั่งคนที่มีความ

ก้าวหน้าอย่าง	อัลมาวัรดี	(al-Mawardi:	972-

1058)ที่เขียนหนังสือชื่อ	 อะฮกาม	 อัลศุลฏอ

นียะฮฺ	 คือชื่อหนังสือก็พอบอกได้ว่าเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดี	 อะห์กามแปลว่ากฎ

เกณฑ์	 กฎระเบียบ	 อัลศุลฏอนียะฮ์	 เกี่ยว

กับสุลต่าน	 เกี่ยวกับผู้ปกครองคือให้ความ

สำาคัญกับสุลต่านให้ความสำาคัญกับผู้ปกครอง

แล้วเน้นความเป็นผู้ทรงธรรมของผู้ปกครอง	

ในแง่น้ีถ้าได้คอลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมก็ถือเป็น

ความโชคดีแต่ถ้าได้คอลีฟะฮฺที่ไม่ทรงธรรม

ซึ่งประวัติศาสตร์ของมุสลิมมีคอลีฟะฮฺท่ีไม่

ทรงธรรมอยู่จำานวนมาก	 แม้กษัตริย์สุไลมาน

ยังฆ่าลูกตัวเอง	เพราะกลัวว่าลูกตนเองจะแย่ง

ชิงอำานาจถ้าศึกษาประวัติศาสตร์คอลีฟะฮฺ	

เราจะพบว่าเป็นประวัติศาสตร์ท่ีมีหลายด้าน	

ด้านท่ีมืดเช่นมีการฆ่ากันระหว่างพี่ชายกับ	

น้องชาย	พ่อกับลูก	ไม่ใช่เฉพาะประวัติศาสตร์

ของระบอบการปกครองแบบคอลีฟะฮฺเท่าน้ัน	

เกือบทุกที่ที่มีการปกครองแบบสุลต่านจะ

เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ด้วยปัญหา

น้ีพวกนักคิดสายปฏิรูปออตโตมานในช่วง

ปลายศตวรรษที่17ก็เลยมีความต้องการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองในลักษณะ

รัฐธรรมนูญนิยม(constitutionalism)		กล่าว

คือปกครองโดยรัฐธรรมนูญแทนที่จะเป็นการ

ปกครองโดยสุลต่าน	แน่นอนว่าความต้องการ

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงน้ีได้รับแนวความคิดและ

แรงบัลดาลใจมาจากตะวันตก	 ซึ่งต่อมาการ

ปกครองด้วยรัฐธรรมนูญเป็นแนวความคิดที่

ปูทางไปสู่ระบอบโลกวิสัย	 (secularism)	 ใน

ตุรกีในที่สุด

	 โดยนักปราชญ์ชาวปาตานีเชคอะ

หมัด	อัลฟาตอนี	 (1856-1908	 :	ซึ่งมีชีวิตอยู่

ในช่วงสุลต่าน	 อับดุลฮามิด)	 ได้รับอิทธิพล

อย่างมากจากแนวคิดแนวที่สามเห็นได้จาก

ข้อเขียนของท่านใน	หนังสือชื่อ	ฮาดีกอตุ้ลอัซ

ฮาร์	 และ	 ตัยญิบุลเอี้ยะซาน	 โดย	 เชคอะ

หมัดได้เรียกร้องให้โลกมลายูตื่นตัวกับการ

เปลี่ยนแปลงของศาสตร์สมัยใหม่และยังได้

สอดแทรกคำาวิพากษ์วิจารณ์สุลต่านอับดุล

ฮามีดไว้ในข้อเขียนดังกล่าวด้วย	 นอกจากนั้น

ท่านยังได้จัดตั้ง	สมาคมฟาตอนี	(Jamiyatul-

Fataniyah)	

“เพื่อต่อสู้ปลดปล่อยชาติมลายูให้เป็นอิสระ

จากจักรวรรดินิยมและเป็นสถานที่เปิดอบรม	

เยาวชน	นักศึกษา	มลายูในนครมักกะฮให้” 

“ลุกขึ้นต่อสู้ภัยแห่งลัทธิอาณานิคม”	
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“ Why Always Me(layu)? ”

สำานักข่าววาร์ตานีเป็นสื่อทางเลือก	 สื่อเดียว

ที่ติดตามการบุกค้นจับกุมนักศึกษาบริเวณ

ย่านมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 โดยมีตัวเลข

ผู้ถูกจับกุมทั้งสิ้น	 40	 คน	 และบางส่วนยังไม่

ทราบชะตากรรม	 ซึ่งสำานักข่าววาร์ตานีได้

เกาะติดตามรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง	 ขณะ

นี้ได้มีบางคนได้รับการปล่อยตัว	 แต่ก็ยังมี

อีกหลายคนไม่ทราบสถานท่ีคุมขังตัวว่าอยู่

ที่ไหน		

 

	 ก่อนหน้านี้หน่วยงานความมั่นคง

ได้ประกาศว่าจะมีการวางระเบิดที่กรุงเทพ	

เนื่องจากวันครบรอบวันสถาปนาบีอาร์

เอ็น10	 ตุลาคม	 ส่วนครบรอบสถาปนาพูโล

คือ	 12	 ตุลาคม	 และวันที่	 25	 ตุลาคม	 คือ

ครบรอบ	 12	 ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุม

ตากใบ	 จึงทำาให้เกิดการปฏิบัติการบุกค้น

หอพักนักศึกษาย่านมหาวิทยาลัยรามคำาแหง		

หากทว่าในทุกๆปีโดยเฉพาะวันครบรอบ

เหตุการณ์ตากใบ	เหล่านักศึกษา	นักกิจกรรม

ทางสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆก็

มีงานจัดกิจกรรมเสวนา	 ต่างๆหลากหลาย	

ด้วยสันติวิธีมาโดยตลอด	 หากหน่วยงาน

ความมั่นคงหรือหน่วยข่าวกรองพอจะมี

ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ	 (Pro-

fessional)	 เก็บบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ก็ย่อมน่าจะรู้ดีเว้นแต่สักว่าจะมีเหตุผลอื่น	

ผลของการปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้	 ได้สร้าง

ความหวาดกลัวเฉพาะเจาะจงกลุ่มชาวมลายู

มุสลิมโดยเฉพาะนักศึกษา	 ซึ่งได้สร้างความ

เดือนร้อนแก่ญาติมิตร	 ที่ต้องเดินทางกว่าพัน

กิโลเมตร	 เพื่อมาเยี่ยมลูกหลานของตัวเองที่

โดนจับกุม	 ซ้ำาร้ายในความเป็นจริงปัจจุบัน	 ก็

คือการไม่อนุญาตให้เยี่ยม	 และบางกรณีคือ

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้แจ้งว่าคุมขังอยู่ที่ไหนคร้ังนี้

ถือว่าเป็นการบุกจับกุมจำานวนมากท่ีสุดแต่ก็

เงียบที่สุด	 ไม่มีการนำาเสนอข่าวหรือติดตาม

ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาทั้ง	 40	 คน	 ไม่มี

นักข่าวกระแสหลักสำานักข่าวกระแสหลัก

ติดตามชีวิตนักศึกษาว่าสภาพการเป็นอยู่

อย่างไรเป็นความเงียบเหมือนประเทศนี้ไร้

อาชีพนักสื่อสารมวลชน	

 

	 ภาวะเงียบงันที่น่าสนใจยิ่ง	คือความ

เงียบของคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพทั้งสอง

ฝ่ายคือคณะตัวแทนรัฐไทยและคณะกลุ่มมา

ราปาตานี	 เหมือนอยู่คนละบริบทและคนละ

โลกและส่ิงที่เจรจาพูดคุยกันก็ยิ่งน่าสนใจยิ่ง

ว่าคุยกันไปคุยกันมากลับมาปฏิบัติการจับกุม

นักศึกษาอย่างน่าประหลาดใจเหลือเชื่อหาก
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พอจะมีเสียงไถ่ถามของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

และญาติมิตรที่โดนจับกุมทั้งหมดคงมีคำาถาม

เดียวนี้หรือผลของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

และดอกผลที่เรียกว่า	 “งานการเมือง”	 ของ

คู่เจรจาทั้งสองฝ่าย	 หากทว่าการจับกุมครั้ง

นี้เป็นการสร้างเงื่อนไขใหม่กลับทำาให้ความ

ขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นและอาจจะทำาให้คนรุ่น

ใหม่ไม่เชื่อม่ันต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อ

สันติภาพที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้	

 

สำาหรับสังคมไทยแล้ว	 เมื่อตอนตอนที่ทหาร

ล้อมจับนักศึกษามลายูย่านมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงไปค่ายทหารหรือที่ไหนสักแห่ง	

คนไทยส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นญาติและใกล้

ชิดกับนักศึกษามลายูมุสลิมย่อมไม่รู้สึก

สยดสยองน่าสะพรึงกลัวแต่อย่างไร	 เพราะ

เป็นเรื่องผู้ต้องสงสัยที่จะมาวางระเบิดกับ

เจ้าหน้าที่รัฐไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเอง	 เช่น

เดียวกับการระเบิด	 กราดยิง	 ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 แม้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตาย

จำานวนมากแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกขนาด

ต้องสยดสยองน่าสะพรึงกลัวสักเท่าไรเพราะ

มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจะเกิดขึ้น

ในพื้นที่เท่านั้น	 จะไม่มาถึงกลางเมืองหลวง	

และมีคนเล็กคนน้อยจำานวนหน่ึงเท่าน้ันท่ี

โชคร้ายบาดเจ็บล้มตายลง	

	 หากถามเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในสังคม

ไทยตอนน้ีถือว่าเป็นภาวะยกเว้นเสียแล้วและ

มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ว	 ตั้งแต่เราไม่สามารถ

ตรวจสอบการทำางานของอำานาจรัฐและขณะนี้

สังคมไทยก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเราจะลุก

ขึ้นมาถามถึงสิทธิและเสรีภาพ	 โดยเฉพาะทาง

ด้านการเมืองซึ่งแน่นอนจะทำาให้ปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้แก้ไขลำาบากมากขึ้น	 เช่นกรณี

เหตุการณ์ครบรอบตากใบ	 เจ้าหน้าที่รัฐทำาให้

ผู้เสียชีวิต	 80	 กว่าคน	 แทนที่หน่วยงานรัฐจะ

จัดงานครบรอบทุกปีเพื่อเป็นการสานความ

สัมพันธ์กับญาติของผู้เสียชีวิตและเหยื่อที่จะ

คงมีชีวิตยังพิการอีกจำานวนหนึ่ง	 (ผู้เขียนจำา

ได้ว่าเคยไปลงพื้นที่หลังเหตุการณ์ตากใบและ

ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งถูกคมกระสุนยิงเข้า

ที่ดวงตา	 ทำาให้เขาต้องสูญเสียดวงตาไป	 และ

ระบบประสาทบางส่วน)	 แต่กลับทำาให้เรื่อง

ตากใบเป็นเงื่อนไขพิเศษหวาดระแวง	 น่ากลัว	

ต้องระวัง	 หากคิดแบบนี้ก็ต้องหวาดระแวง

ไปทุกปี	 เมื่อครบรอบ	 25	 ตุลาคม	 บุกค้น

ทุกปี	 และปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถคลี่คลาย

ความจริงและนำาความยุติธรรมมาสู่ผู้เสียชีวิต

ได้	 แต่การเปิดเผยความจริงและให้พื้นที่แก่

ญาติมิตรของผู้สูญเสียได้แสดงออกมีพื้นที่

ให้แก่คนรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้และจดจำาเพื่อไม่

ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำารอยอีกในทางกลับ
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กัน	 “วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด”	 (	 impu-

nity	 )	 ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ

แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง

ยิ่งกระบวนการนำาคนผิดมาลงโทษยังไม่

สามารถเกิดขึ้นได้ตราบเท่าท่ีเรายังอยู่ภาย

ใต้ระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบการทำางาน

ของเจ้าหน้าที่รัฐได้	 และแน่นอนย่อมหมาย

ถึงระบอบประชาธิปไตยท่ีมีปรัชญาสำาคัญ

คือ	 ให้ประชาชนเป็นนายของตัวเอง	 แต่

สำาหรับเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้	ดูเหมือน

ว่าประชาชนจะเป็นเพียงหมากเบ้ียทางการ

เมืองของทุกฝ่าย	 ทั้งรัฐและกลุ่มขบวนการ

ติดอาวุธในขณะนี้ด้วยและท้ังสองฝ่ายโดย

เนื้อแท้แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทาง

ความคิดของประชาชนในพื้นที่พอๆ	กัน	

 

 

ผลของการปฏิบัติการจับกุมบุกค้นนักศึกษา

ลายูมุสลิมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่

เป็นเอกภาพของรัฐไทยต่อการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพราะคณะพูดคุย

กับรัฐไทยที่เรียกว่ากลุ่มมาราปาตานี	 (	 Mara	

Patani	 )	 ก็มีตัวแทนของกลุ่ม	 บีอาร์เอ็นและ

พูโลร่วมสนทนาอยู่ด้วย	 แล้วจะมาระเบิดเพื่อ

เฉลิมฉลองการสถาปนาวันครบรอบก่อตั้ง

เพื่อ?	 และเหตุการณ์ครบรอบตากใบ	 ก็เป็น

วันที่ประชาชนขาดอากาศหายใจส่งผลให้มีผู้

เสียชีวิตถึง	 85	คน	 ไม่ได้มีการต่อสู้และมีกลุ่ม

กำาลังติดอาวุธใดๆ	 เลย	 เช่นนี้แล้วข้ออ้างข้าง

ต้น	 จะไม่ให้พี่น้องชาวมลายูมุสลิมมีความรู้สึก

ข้างในใจได้อย่างไรว่า

“ Why Always Me(layu) ? ” 

อะไรๆก็มลายูตลอด...
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(ขออภัยในความไม่สงบ) 

มาปลุกเสน่ห์ปาตานีให้น่าอยู่ กับ 
“มลายูฮิปสเตอร์”
กองบรรณาธิการ ปาตานี ฟอรั่ม
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มนต์เสน่ห์ยามพลบค่ำาย่านชุมชนเก่าแก่แถบเมืองริมแม่น้ำาปัตตานีเพียงห้วง
ยามประมาณสองทุ่ม ผู้คนก็เริ่มเก็บตัวอยู่กับครอบครัวเผยแต่บ้านเรือนที่ยัง
แลเห็นแสงไฟและท้องถนนทอดยาวซอกแซกจากซอยหนึ่งไปโผล่อีกซอยหนึ่งชวน
เวียนหัวหากจะมีเสียงรบกวนบ้างก็จะเป็นเสียงจากรถและเรือที่เชื่อมโยงสัมพันธ์
เรื่องราวผู้คนแถบนี้ เล็ดรอดออกมานานๆที บรรยากาศเช่นนี้เป็นวิถีดำาเนิน
เรื่อยมาถึงแม้นสถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้จะมี เสียงระเบิด ควันปืน 
ดังมาไกลๆ แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่โอบล้อมอยู่รอบนอก ที่ไม่สามารถทำาลาย
เสน่ห์ความเป็นย่านชุมชนเก่าแก่แถบนี้จางหายไปได้



30 PATANIFORUM

ซึ่งกำาลังจะถูกกลั่นออกมาเป็นปฏิบัติการ

สร้างสรรค์	 ปลุกหัวใจสาธารณชนในพื้นที่

ชายแดนใต้ให้ตื่นเต้นอีกครั้งหลังจากเคย

ปฏิบัติการสร้างสีสันในพื้นท่ีหลายคร้ังหลาย

คราด้วยกัน	 พวกเขาเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่า	

“สร้างเมืองให้น่าอยู่”	 หรือ	 ชื่อที่ชวนตื่นเต้น	

คือ	“[Urban]	Street	X	’hibit”

	 ชาถูกรินใส่แก้ว	 อาหารถูกเสิร์ฟเป็น

วงล้อม	 เสียงแลกเปลี่ยน	ถกเถียง	 เริ่มต้นด้วย

ความคิดกิจกรรม	 [Urban]	 Street	 X	 ’hibit	

ที่พอจะเล่าใจความได้ว่า	 เป็นปฏิบัติการต่อย

อดจากกิจกรรมเดิมที่เคยสร้างชื่อมาแล้วแถบ

อำาเภอสายบุรี	 คือ	 Saiburi	 Street	 X	 ’hib-

it				แต่ครั้งนี้จะมีอะไรๆ	แปลกใหม่ออกไปให้

เห็นมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่	 บรรยากาศ	

กิจกรรมที่มีการปรับใหม่เพิ่มเติม	 และขยาย

ความสนใจไปยังคนหลากหลายยิ่งขึ้น	 	 โดย

กิจกรรมอยู่บนพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

และสามารถรวมการใช้กีฬา	 	 ศิลปะ	 และ

วัฒนธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน

ใต้	 เป็นเครื่องมือในการดำาเนินกิจกรรมอย่าง

สร้างสรรค์	 เพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม	และเกิดพื้นที่แปลกใหม่		ให้คนรุ่น

ใหม่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างอย่างสร้างสรรค์

ไม่เพียงเท่านี้เสน่ห์ย่านชุมชนเมืองเก่าแก่แห่ง

นี้	 ยังมีร้านชาเล็กๆแลเห็นอยู่ริมทางถนนสาย

หลักตั้งชื่อเท่ห์ๆ	 ว่า	 IN-TO-AF	 เป็นชื่อเล

พยางค์มาจากคำาว่า	 FA-TO-NI	 ที่บรรยากาศ

ถูกตกแต่งด้วยความรู้สึกอบอุ่น	 สร้างความ

เป็นกันเองของผู้คนทั่วไปท่ีมาชื่นชมดื่มด่ำากับ

การให้บริการ	โดยเฉพาะลูกค้าขาประจำาอย่าง	

นักกิจกรรมสไตล์เด็กแนว	ฮิปสเตอร์	ที่รู้จักกัน

ในกลุ่ม	“Saiburi	Looker”	นักเฝ้ามองสายบุรี	

กลุ่มคนรุ่นใหม่จากพื้นที่ท่ีอาสาเป็นส่วนหน่ึง

ในการทำาหน้าที่ถักทอความสัมพันธ์ของผู้คน

ภายในและภายนอกปาตานี	 ผ่านกิจกรรม

สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมที่ซ่อนความติสต์อย่างคืนความสุข

สายบุรี	 และเดอะเครา-ไนท์	 หรือปฏิบัติการ

แบบแนวๆ	 ห่ามๆ	 เช่น	 กิจกรรม	 Saiburi	

Street	 X	 ’hibit	 	 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้คน

รุ่นใหม่ได้ร่วมกันแสดงออก	 มีทั้งการวาดภาพ	

พ่นสี	 และสเก็ตบอร์ด	 แล้วค่ำาคืนนี้	 ค่ำาคืนที่

หยั่งด้วยเสน่ห์ของความเป็นชุมชนเมืองเก่า

แก่และร้านชาบรรยากาศแสนอบอุ่นแห่งน้ีก็

มีเรื่องราวของพวกเขาและผองเพื่อนที่อยาก

จะมาเล่าให้ฟัง	 เป็นเรื่องราวที่รวบยอดมาจาก	

จินตนาการ	 ความคิด	 ความฝัน	 ของพวกเขา 
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													อานัส		พงค์ประเสริฐ	หรือ	“อานัส”	

หนึ่งในแก๊ง	 	 Saiburi	 Looker	 ออกมาเล่า

ให้ฟังนอกวงว่า	 ความคิดของพวกเราเห็นว่า	

ท่ามกลางสถานการณ์	 บรรยากาศทางการ

เมืองทั้งในระดับประเทศจนมาถึงระดับท้อง

ถิ่น	ที่ยังไม่รู้จะมีทิศทางเป็นไปอย่างไร	ทำาให้

คนท้องถิ่น	คนเมืองเลยรู้สึกเบื่อ	เซ็ง	กับชีวิต	

ไม่รู้จะทำาอย่างไร	 ขณะที่แนวความคิดการ

จัดการเมืองของคนข้างใน	 นับเป็นกระแส

การตื่นตัว	 ที่มาแรงมาก	 โดยเฉพาะการตื่น

ตัวของคนรุ่นใหม่	วัยรุ่น	เด็กแนว		ที่ต้องการ

ทำาอะไรท่ีสร้างสรรค์ต่อสังคมเริ่มเป็นกระ

แสนิยมมากขึ้น	 ซึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ก็มี

กระแสการตื่นตัวแบบนี้เหมือนกัน	 เราเลย

คิดว่า	 เราน่าจะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนเหล่านี้

มาสร้างสรรค์เมือง	 สร้างสรรค์บรรยากาศใน

พื้นที่ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

	 “กิจกรรมในลักษณะที่เราคิดกัน

นั้น	 เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีในพื้นที่	 อาจเป็น

เพราะ	 คน	 3	 จังหวัด	 ไม่ชอบออกนอกพื้นที่

ส่วนตัว	 พยายามรักษาพื้นที่ปลอดภัยของตัว

เอง	 ไม่ว่าจะเป็นคนพุทธ	 หรือมุสลิมก็ตาม	

ทั้งๆที่ความคิดและกลุ่มคนเหล่าน้ีมีอยู่จริง

ในพื้นที่	ซึ่งสิ่งที่พวกเรากำาลังทำาอยู่นี้	คือการ

เปิดพื้นที่	เป็นพื้นที่รวมของคนเหล่านี้”

	 “คนเหล่านี้เมื่อคุยกันลึกๆ	 จริงๆ

แล้วเขาคือคนถูกกดทับจากเสียงในพ้ืนท่ี	

เพราะกลัวจะถูกมองว่าเอากิจกรรมแบบ

ตะวันตก	แบบข้างนอกมาในพื้นที่	ซึ่งกิจกรรม

ที่เราทำาไม่ได้ขัดต่อหลักการศาสนา	 แต่เป็น

เพราะความไม่คุ้นเคยเท่านั้น	 ซึ่งพวกเราคิด

ว่าเป็นเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่เราต้องก้าวข้าม

และใช้การอธิบายทำาความเข้าใจส่ิงที่ ซ่อน

อยู่ในกิจกรรมว่าก่อเกิดประโยชน์อย่างไรต่อ

พื้นที่ผลที่ตามมาเราเชื่อว่า	 ด้วยกิจกรรมที่

สร้างสรรค์เพียงไม่กี่กิจกรรม	 ก็ส่งผลทำาให้

กลุ่มวัยรุ่น	 เด็กแนว	 ฮิปส์เตอร์	 ใน	 3	 จังหวัด	

คิดอยากจะทำาด้วย	 นับเป็นการสร้างแรง

บันดาลใจ”	อาหาร	เครื่องดื่มถูกเสิร์ฟ	มาเป็น

ระยะๆ	สมาชิกกลุ่มมาสมทบเรื่อยๆ	การคุยยัง

คงดำาเนินต่อไปอย่างสนุกมาถึงเรื่องกิจกรรม

ในการปฏิบัติการซึ่งวงล้อมชาของพวกเขามี

ข้อสรุปตรงกันคือ...



32 PATANIFORUM

“SKATE + X’TREME” 

เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในอำาเภอเมือง	

จังหวัดปัตตานี	 เพื่อเป็นเครื่องมือคัด

เลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ด	 มีการ

แสดงจักรยาน	BMX		และประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในภายหลังจากนี้	

“Vintage” 

เป็ นกิ จกกรม เพื่ อ เชื่ อมสั มพันธ์ กั น	

ระหว่ า งคนรุ่ น เ ก่ าที่ มี ไฟกั บคนรุ่ น

ใหม่	 โดยผ่านเรื่องราว	 Vintage	 	 เช่น

เครื่องแต่งกาย	 	 มอเตอร์ไซด์	 	 รถยนต์	

เป็นต้น	ได้มีโอกาสมาร่วมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าในความทรง

จำา		 

 

“STREET EXIBIT” 

กิจกรรมว่าด้วยศิลปะและการแสดงโดย

ใช้ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่นำาเสนอในรูป

แบบร่วมสมัยผ่านการแสดงของคนรุ่น

ใหม่ท่ีมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย	

เช่น	 การร้อง	 Sajok	 โดยการนำาเนื้อหา

สังคมที่เป็นกระแสความสนใจของคนใน

พื้นที่และกระแสหลัก 

“SKATE & CAMP” 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา	 การแสดงผ่าน

งานศิลปะสมัยใหม่	และจัดแสดงงานงาน

ศิลปะที่สะท้อนเรื่องราววัฒนธรรมใน

พื้นที่,กิจกรรมแค้มป์	รอบกองไฟ	บรรเลง

ดนตรี	 ที่รวบรวมคนที่มีความสนใจใน

เรื่องเดียวกันเป็นการสร้างพ้ืนที่ในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกิจกรรม

สร้างความเข้าใจ

	 อย่างไรก็ดีอานัสเปรยว่าภายใต้

ปฏิบัติการครั้งน้ีพวกเราคาดหวังถึงการเป็น

สารตั้งต้น	ชวนกลุ่มคนนอกเหนือจากเรานอก

เหนือจากเด็กแนวหรือคนที่มีรสนิยมแตกต่าง

จากเราจะนำาสารจากเราไปสื่อ	 ขยายความ

กันต่อในรูปแบบต่างๆที่มีความรู้	 มีความเป็น

วิชาการเราอยากมีภาคีทำางานร่วมที่แตก

ต่างจากเรามารับรู้ทำาความเข้าใจและส่ือสาร

ออกไปในภาษา	 หรือรูปวิธีของภาคีเอง	 และ

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐแล้ว	 เราก็คาดหวัง

ว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นจะเป็นตัวกลาง

ในการสนับสนุน	 กิจกรรมแนวๆ	 สร้างสรรค์

สอดแทรกเน้ือหาทางสังคมที่เราทำากันอยู่

ต่อเด็ก	 ๆ	 เยาวชน	 ซึ่งเป็นการขยายต่อยอด

บรรยากาศน่าอยู่และมีความเข้าใจต่อสังคม
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มากยิ่งขึ้นค่ำาคืนของระดมจินตนาการ	 ความ

คิดยังคงดำาเนินต่อไปในวงชาเล็กๆตรงนี้

อย่างครึกครื้นพวกเขาพูดคุยถึงความกังวล

ว่าสังคมบ้านเรามีความละเอียดอ่อนเรื่อง

วัฒนธรรม	ศาสนา	และความแปลกใหม่ที่เข้า

มาในพื้นที่	 อาจมีผลต่อการทำาความเข้าใจรูป

แบบกิจกรรมร่วมสมัยแต่พวกเขาก็เช่ือว่าหาก

มีการชี้แจงทำาความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบ

กิจกรรมความสำาคัญและผลดีต่อพื้นที่แล้ว	

สังคมก็จะเข้าใจ

 

	 การระดมจินตนาการความคิด	

ของเหล่าฮิปส์เตอร์มลายูในวงน้ำาชาใจกลาง

ชุมชนเมือง เ ก่าแก่ผ่ านไปอย่างรวดเร็ ว	

ผู้คนเริ่มทยอยออกจากร้านท่ีละโต๊ะสอง

โต๊ะ	 ความเงียบสงัดเริ่มย่างกรายเข้ามาแต่

ความคิดส่งท้ายของค่ำาคืนน้ีกลับได้ปลุกเร้า

พวกเขาส่งถึงกันและกัน	 ภายใต้ความมุ่ง

มันของความเป็นกลุ่มก้อนที่จะทำาฝันและ

จินตนาการให้เป็นปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนจริง	

โดยถึงที่สุดแล้ว	 พวกเขาก็เชื่อว่าสามัญชน

คนกระจอกเล็กๆ	 กลุ่มหนึ่งจะสามารถสลาย

มายาคติก้อนใหญ่	 มายาคติความเป็นปีศาจ 

ร้ายในแผ่นดินป่าเถื่อน	 ออกจากความรู้สึก 

นึกคิดของผู้คนในสังคมไทยได้บ้าง	 ไม่มากก็

น้อยนี่คือเรื่องราวสั้นๆไม่กี่หน้ากระดาษ	 ที่

ต้องใช้ใจฟังจากพลบคล่ำาลากยาวเกือบจะ

เที่ยงคืน	 เป็นเรื่องราวที่ชวนให้นึกถึงประโยค

กลางเล่มของหนังสือ	“ปั้นน้ำาเป็นตัว”	ของ	วิ

นทร์	 เลียววาริณ	 นักเขียนรางวัลซีไรต์	 ปี	 40	

และ	 42	 ที่บอกว่า	 “มีคำากล่าวคลาสสิคว่า	

A	 picture	 speaks	 louder	 than	 words	

หมายถึง	 ภาพหนึ่งสามารถสื่อสารยิ่งกว่าคำา

พูดพันคำานิตยสารภาพอย่าง	 LIFE	 	 ยืนยง

ยาวนานหลายสิบปีโดยแทบไม่ต้องมีคำาพูด	

แต่ทุกภาพในนั้น	‘สื่อ’	ถึงผู้อ่านอย่างแรง”

เฉกเช่นเดียวกัน เมื่อมองมำยังสิ่ง
ท่ีหนุ่มสำวมลำยูคนรุ่นใหม่เหล่ำน้ี
ก�ำลังจะท�ำมันคือกำรแสดงออก
ด้วยปฏิบัติกำรงำนสร้ำงสรรค์ที่
หวังว่ำจะทรงพลังกว่ำกำรส่ือสำร
สื่อสำรด้วยค�ำพูดเป็นพันค�ำ
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เอกรินทร์  ต่วนศิริ
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ในนำมของมุสลิม     “อยำกขอโทษ”  
ส�ำหรับเหตุกำรณ์ระเบิดหน้ำตลำดโต้รุ่ง  
ตัวเมืองปัตตำนีท�ำให้ผู้บำดเจ็บเกือบ 20 คน  
และเสียชีวิต 1 คน
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ใน คัมภี ร์ อั ล กุ ร อ่ าน ได้ กล่ า ว ไว้ ว่ า

(อัล-กุรอาน	49/13)	

เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะอ้างว่ามีความ

สูงส่งกว่าคนอื่นที่แตกต่างกันทางเผ่าพันธุ์

และชาติตระกูลและไม่มีใครอ้างสิทธิ์ ท่ีจะ

พรากชีวิตคนอื่นได้ไม่ว่านามอะไรก็ตาม

 

      

       ทำาไมมุสลิมต้องขอโทษ ? 

	 	 	 	 	 	 เหตุการณ์ระเบิด	 กราดยิง	 หากเหยื่อ

หรือผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นคนนับถือศาสนา

พุทธ	 ดูเหมือนว่าผู้คนจำานวนไม่น้อยเชื่อว่า

เป็นการกระทำาของกลุ่มขบวนการติดอาวุธ

ต่อต้านรัฐ	แน่นอนก็ย่อมเป็นคนมุสลิม	

 

	 ฉะนั้น	คำาว่า“ระเบิด”	เป็นคำากริยา

(Verb)	ทีบอกถึงประธาน	(Subject)	คือ	โจร

ใต้มุสลิม	 ที่ดูเหมือนอยู่ในพจนานุกรมของ

นักข่าวหนังสือพิมพ์	 ที่เหมือนฝังในหัวและ

ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี	 2547	

อันเป็นลักษณะการ	คุมคำา	>	คุมความหมาย	

>	 คุมความคิด	 >	 คุมคน	 ตามคำาอธิบายของ

นักรัฐศาสตร์ไทยอย่าง	 ศ.ดร.เกษียร	 เตชะพี

ระฉะน้ันเหมือนเป็นการควบคุมความคิดของ

คนในสังคมไทยโดยอัตโนมัติ	 โดยปราศจาก

คำาถาม	 เมื่อเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 คำาตอบของสังคมคือ	

“พวกโจรใต้มุสลิม”	 แน่นอนไม่ต้องคิดมาก

และถามต่อ	จบข่าว

	 เหตุการณ์ระเบิดที่ตลาดโต้รุ่งตัว

เมืองปัตตานีถือว่าเป็นการระเบิดที่มีผู้บาด

เจ็บจำานวนมากทำาให้อดคิดถึงและเป็นห่วง

พี่ๆเพื่อนๆ	นักวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็

ไม่ใช่มุสลิม	 กลุ่มเพื่อนๆอาจารย์/นักวิชาการ	

มักชอบไปทานอาหารที่หน้าตลาดโต้รุ่งอัน

เป็นตลาดที่มีการจับจ่ายและมีอาหารให้รับ

ประทานจำานวนมาก	 โดยเฉพาะอาหารที่

ไม่ใช่มีแต่คนมุสลิมขายหลายต่อหลายครั้ง

เม่ือมีนักวิชาการมาเยี่ยมเยียนตกกลางคืนก็

“โอ้มนุษยชำติทั้งหลำย แท้จริงเรำได้
สร้ำงพวกเจ้ำจำกเพศชำย และเพศ
หญิง และเรำได้ให้พวกเจ้ำแยกเป็นเผ่ำ 
และตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกัน”
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มักจะไปเดินหาของใส่ท้องยามค่ำาคืนหรือแม้

กระทั่งยามเช้า	 โดยส่วนใหญ่ที่ผมคลุกคลีอยู่

ด้วยกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆอาจารย์ท่ีไม่ใช่มุสลิมท่ีผม

รู้จักนอกจากภารกิจการสอนแล้ว	 หลายคน

ยังใส่ใจการทำางานทางสังคม	 เช่น	 จัดกลุ่มทีม

ฟุตบอลผู้หญิงให้แก่ชาวมลายูมุสลิม	 หลาย

คนทำาผลงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์

ปาตานีที่เปิดพื้นที่ให้แก่ประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่นหลายคนคลุกคลีกับชาวบ้านลงพื้น ท่ี

ทำางานด้านการพัฒนาแก่ชุมชนท้องถิ่นฯลฯ	

เหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้อาจจะทำาให้หลายต่อ

หลายคนหมดกำาลังใจและท้อถอยลงได้	

 

	 เหตุการณ์ระเบิดครั้ งนี้คงไม่ ใช่

แนวทางของการต่อสู้อย่างสง่างามเพราะ

นอกจากปราศจากความรับผิดชอบทั้งต่อเป้า

หมายทางการเมืองและเหยื่อผู้บาดเจ็บเสีย

ชีวิตแล้วยังสร้างความเดือนร้อนให้แก่ชาว

มลายูจำานวนไม่น้อยเพราะหลังจากนี้ตาม

หมู่บ้านต่างๆในพื้นที่คงต้องโดนตรวจค้นและ

ออกหมายจับ	 อีกจำานวนไม่น้อย	 ที่สำาคัญทุก

คนที่ตายไปในจังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าหน้าที่ทหาร	 ตำารวจ	 ข้าราชการพลเรือน

ฝ่ายต่างๆ	 สายสืบหรือชาวบ้านผู้ไม่รู้อีโหน่อี

เหน่รวมถึงทนายสมชาย	นีละไพจิตร	อิหม่าม

ยะผา	 กาเซ็ง	 ชาวบ้านที่ถูกอุ้มหายสาบสูญ	

เหยื่อจากคมกระสุนและระเบิดทั้งหมด	 หรือ

ผู้ก่อการนับร้อยในเหตุการณ์กรือเซะชาว

บ้านในเหตุการณ์สลายม็อบที่ตากใบฯลฯ	

ทั้งหมดมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ	พวก

เขาทุกคนล้วนมีคนที่รักใคร่ห่วงใยมีพ่อมี

แม่	 มีพี่	 มีน้อง	 มีลูกเมียญาติมิตร	 มีความฝัน	

ความหวังต่อชีวิตในอนาคตด้วยกันทั้งสิ้น	

 

	 ฉะนั้นไม่ว่าพุทธหรือมุสลิม	 ไม่ว่า

ผู้รักษาดินแดนหรือผู้แบ่งแยกดินแดน	 ไม่ว่า

คนใส่เครื่องแบบหรือพลเรือน	 ความรู้สึกของ

พวกเขา	 คือความรู้สึกแห่งความเจ็บปวดจาก

การสูญเสียชีวิตที่ไม่มีวันได้คืน	 ทิ้งเหลือไว้แต่

ความคับแค้นใจและเสียใจ	 ให้แก่คนข้างหลัง

ที่ต้องแบกภาระทางจิตใจอันหนักหน่วง	 การ

ใช้วิธีการรุนแรง	 เช่นระเบิด	 กราดยิง	 มันง่าย

ต่อการบรรลุเป้าหมายคือทำาให้คนตายและ

บาดเจ็บ	 ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำาจากฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง	 เพราะไม่จำาเป็นต้องพึ่งทฤษฎี

และวิธีคิดใดให้ซับซ้อน	

 

	 การระเบิดที่ เข่นฆ่ าประชาชน

ทำาลายผู้บริ สุทธิ์พลเรือนเช่นน้ีถือว่าเป็น

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและละเมิดหลัก

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขั้นร้ายแรง	

สำาหรับประชาคมมุสลิมที่ประสบปัญหากับ
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การรับมือวิธีคิดสุดโต่ง	(Extremism)	ยังไม่สามารถยับยั้งหรือเสนอแนวคิดสันติวิธีอันเป็นมรดก

และทรัพย์อันล้ำาค่าทางด้านวิทยปัญญาของอิสลามให้แก่กลุ่มมุสลิมบางส่วนที่เลือกใช้วิธีการที่

รุนแรงในนามของมุสลิม	 เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก	 หลักคำาสอนบางข้อได้ถูกนำามาตี

ความเพื่อให้สอดรับกับวิธีอันรุนแรงของกลุ่มคนที่นิยมความรุนแรง	 โดยปราศจากผู้รู้ที่รับรอง

และขาดการดีเบตถกเถียง/อภิปรายให้กว้างขวาง

ในนามของมุสลิมอยากจะกล่าวคำาขอโทษ ต่อผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บทุกคน ซึ่งดูจากรายชื่อผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ก็เป็น

พี่น้องไทยพุทธ และแน่นอนขอประณามต่อการกระทำาครั้ง
นี้ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำาฝ่ายใด เพราะวิธีการแบบนี้ไม่

สามารถจะทำาให้สันติภาพเกิดขึ้นได้
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(http://www.brianhirschy.com/tag/chinese-muslims/)
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โดย	ตูแวดานียา	ตูแวแมแง
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	 ชั่ วโมงนี้คงไม่ มีใครกล้าปฏิ เสธ

อย่างตรงไปตรงมาแน่นอนว่า รากเหง้า

ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้น ท่ี

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมาจาก

ความขัดแย้งในความคิดอุดมการณ์ทางการ

เมืองระหว่างความเป็นรัฐไทยกับความเป็น

ชนชาติปาตานีมลายูของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

อาณาบริเวณของ	 3	 จังหวัด	 (ปัตตานี	 ยะลา	

นราธิวาส)	กับอีก	4	หรือ	5	อำาเภอจังสงขลา	

ซึ่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 ทุกคนก็มีสถานะ

ความเป็นพลเมืองไทยโดยนิตินัยด้วยการถือ

บัตรประจำาตัวประชาชนคนไทยกันถ้วนหน้า

 

	 อย่างไรก็ตามก็ยั งมีอีกหลายๆ

คนที่ไม่เข้าใจว่าทำาไมฝ่ายประชาชนที่พูด

มลายูเป็นหลักในชีวิตประจำาวัน	 ซึ่งมีจุดยืน

ทางการเมืองชัดเจนว่า	 ไม่ยอมจำานนต่อ

ระบบโครงสร้างอำานาจแห่งรัฐไทยที่พยายาม

หลอมรวมความต่างทางอัตลักษณให้เป็นเนื้อ

เดียวกันภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นคนไทยยัง

คงใช้กิจกรรมทางอาวุธควบคู่ไปกับกิจกรรม

ทางการเมืองอย่างมีพลวัตในการต่อสู้กับรัฐ

ไทยภายใต้ธงนำาทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายรัฐไทย

เองก็ยอมรับว่าเป็นการนำาโดยขบวนการแนว

ร่วมปฏิวัติแห่งชาติปาตานีหรือ	BRN

 

“จริงๆแล้วการที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกใช้อาวุธในการต่อสู้กับรัฐใดๆนั้น 

ปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำาคัญของการตัดสินใจเลือกนั้นไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยของศาสนา

ที่ประชาชนนับถือแต่อย่างใด เพราะอาวุธไม่ได้มีสถานะเป็นยุทธศาสตร์ในตัว

ของมันเองในทางกลับกันอาวุธนั้นมีสถานะเป็นได้แค่ยุทธวิธีโดยตัวของมัน

เองเท่านั้น กล่าวคือวิธีคิดว่าจะใช้อาวุธหรือไม่ใช้อาวุธของประชาชนนั้น ไม่

ได้เจาะจงว่าตัวเองต้องเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิม แต่ปัจจัยสำาคัญข้อแรกที่

ประชาชนคิดก็คือ ถ้าไม่ใช้อาวุธต่อสู้ควบคู่ไปกับงานการเมือง จะมีโอกาสที่จะได้

สู้อย่างมีความหวังว่าจะชนะตามเป้าหมายทางเมืองที่ได้วางไว้น่ันคือปาตานีเป็น

เอกราช หรือไม่ ?”
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	 แน่นอนว่าในความเป็นจริงน้ันถ้า

ประชาชนไม่ได้ใช้อาวุธสู้กับรัฐควบคู่ไปกับ

งานการเมืองเฉกเช่นสถานการณ์ในปัจจุบันท่ี

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย	 เหตุการณ์

ที่เคยเกิดขึ้นกับฮัจญีสุหลงและอีกหลายๆคน

ที่ต้องสังเวยชีวิตตัวเองแลกกับ	 “ความสง่า

งามของความเป็นนักสันติวิธี”	 ที่รัฐในฐานะ

ศัตรูทางการเมืองให้การเชิดชูเยินยอ	ก็จะเกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการตอบโต้จากรัฐต่อ

ประชาชนที่แข็งข้อบังอาจคิดต่างในทางการ

เมืองกับรัฐ	 จนกว่าฝ่ายประชาชนที่คิดสู้กับ

รัฐจะถูกกำาจัดปราบปรามจนหมดหรือฝ่ายรัฐ

เสียเองจะปรับท่าทีจากความแข็งกร้าวของ

เขี้ยวเล็บทหารมาเป็นความประนีประนอม

ของท่าทีทางการเมืองแทน

	 แต่กระนั้นก็ข้ึนอยู่กับระดับความ

เป็นประชาธิปไตยในโครงสร้างอำานาจของ

รัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่งจวบจนถึงปัจจุบัน

คำาว่าประชาธิปไตยไทยก็ยังถูกผูกขาดโดย

คณะทหารเป็นคนอธิบายความหมายอยู่ 	

ฉะนั้นการที่ได้มีเหตุการณ์จากกิจกรรมทาง 

อาวุธเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำาให้เชื่อได้ว่ามา

จากฝ่ายประชาชนที่มีอุดมการณ์ต้องการ

ปลดปล่อยมาตุภูมิบ้านเกิดของตัวเองจาก

โครงสร้างอำานาจที่ไม่เป็นธรรมและกดขี่โดย

ระบบการปกครองของรัฐไทย	 และบังเอิญ

ว่าเหตุการณ์นั้นผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วน

ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนนับถือศาสนา

พุทธ	 แล้วก็ไปรีบด่วนสรุปแบบง่ายๆว่า	 ผู้ที่

ก่อเหตุนั้นต้องเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม

หรือมุสลิมแน่นอนนั้น	 ถือได้ว่าเป็นการ

แสดงความเห็นท่ีด่วนสรุปอยู่บนฐานคิดที่

มักง่ายเกินไป	 โดยเฉพาะความคิดเห็นที่อ่อน

ไหว	 ชี้เป็นชี้ตายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพราะใน

สถานการณ์ความขัดแย้งตามบริบทสภาพ

ของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย	

ไม่เพียงแต่ปัญหารากเหง้าที่ไม่ใช่ประเด็น

ของศาสนาเท่านั้น	 ในมิติของการต่อสู้ทั้ง

ทางการเมืองและทางอาวุธเอง	 ก็ไม่ใช่แบบ

คณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนี่งเท่ากับสองเสมอ

ไป	เพราะยังมีการลับลวงพรางที่สลับซับซ้อน

มากเกินที่คนไม่ได้อยู่ในสนามจะเข้าใจได้
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“ถ้ามองแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเสมอไป” 

ในทางกลับกันกรณีที่ผู้สูญเสียส่วนใหญ่เป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม

หรือมุสลิมผู้ก่อเหตุก็เป็นคนไทยพุทธกระนั้นหรือ ?  

คนไทยพุทธที่เจตนาดีไม่อยากให้สังคมมุสลิมเข้าใจว่าศาสนาพุทธ

เป็นศาสนาไม่ดีก็ต้องออกมาแสดงความขอโทษแทนอย่างออกหน้าออกตา

กระนั้นหรือ คงไม่ใช่วิธีการที่สมเหตุสมผลอย่างแน่นอน เพราะแนวโน้ม

สถานการณ์ความขัดแย้งที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผู้คนในพื้นที่

ทั้งมุสลิมและพุทธจะต้องอยู่ใน สภาพกึ่งสงบกึ่งสงครามแบบนี้ไปอีกนาน

ไม่เช่นนั้นทั้งผู้มีเจตนาดีในฝั่งของชาวมุสลิมและในฝั่งของชาวพุทธ	ก็จะต้องมีกิจกรรมแสดง

การขอโทษประจำาสัปดาห์	ประจำาเดือน	ประจำาปี	แทนภาพมายาคติที่เชื่อว่าต้องเป็นคนที่

นับถือศาสนาเหมือนตัวเองแน่นอนเป็นผู้ก่อเหตุอย่างครึกครื้นเป็นแน่แท้…



45

www.pataniforum.com



46 PATANIFORUM



47

	 ก่อนหน้านี้ในงานเขียน	 ส่องความ

คิดคู่ขัดแย้งปาตานี/ชายแดนใต้	ตอนที่	1	ปา

ตานี	 ฟอรั่มได้นำาเสนอมุมมองทางวิชาการ

โดย	อาจารย์อาทิตย์	ทองอินทร์	หัวหน้าภาค

วิชาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตเกี่ยว

กับแนวคิด	และนิยามเกี่ยวกับ	“ความมั่นคง”	

ท่ามกลางสังคมการเมืองสมัยใหม่	 พร้อมบท

วิพากษ์ฝ่ายความมั่นคงไปบ้างเพื่อปูพื้นความ

เข้าใจ	 (ตามลิงค์	 www.pataniforum.com/

single.php?id=612)	 	 มาถึงตอนต่อเนื่อง

สำาหรับตอนที่	 2	 นี้อาจารย์อาทิตย์จะมานำา

เสนอข้อค้นพบและการศึกษาอย่างละเอียด

ยิ่ งขึ้นในมุมมองของฝ่ายความมั่นคงต่อ

ขบวนการมุสลิมในประเทศไทย	อันหมายรวม

ไปถึงมุมมองต่อแนวคิดของกลุ่มขบวนการ

ต่อสู้ติดอาวุธปาตานี	ด้วยเช่นกัน

	 อาจารย์อาทิตย์	 เริ่มด้วยชี้ไป

ที่	 Concept	 ของคำาว่า	 ขบวนการมุสลิม	

หมายถึงอะไร	 เพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่

ขบวนการอิสลามการเมืองต่างๆ	 ซึ่งอาจารย์

อาทิตย์ไล่เรียงความเข้าใจส่วนตัวว่า	 เวลาพูด

ถึงขบวนการมุสลิมอาจจะหมายถึงอะไรได้

บ้าง

 

ประการที่หนึ่ง	 แน่นอนว่าอาจะหมายถึง

ขบวนการอิสลามการเมืองตรงนี้ก็มีราย

ละเอียดมากมาย	 แต่ในมุมมองของส่วน

ตัว	 ขบวนการทางการเมืองอาจจะมีความ

เก่ียวข้องกับกระบวนการตัจดีดหรือการฟื้น

ฟูอิหม่าน	 มีภารกิจหลายอย่างในขบวนการ

อิสลามการเมือง	 เริ่มมาตั้งแต่งานวิชาการ

เราได้เริ่มถกกันว่ามันไม่ค่อยมีนักคิดมาก

นักแต่นั่นก็คือภารกิจงานหนึ่ง	 งานด้านตัรบี

ยะฮฺด้านการศึกษาฝึกอบรม	 งานด้านดะวะฮฺ	

งานด้านการเมือง	 มีหลายภารกิจของมันแต่

เป้าหมายหลักก็คือฟื้นฟูอิหม่าน	 ไม่ใช่อิหม่า

นหลักศรัทธาน่ะครับแต่หมายถึงอิหม่านใน

ประชาชาติให้กลับสู่ทางนำาที่อิสลามเป็นหาง

เสือน่ันก็คือกระบวนการอิสลามกับการเมือง	

ดังน้ันเวลาเราพูดถึงขบวนการมุสลิมเรา

หมายถึงอันนี้หรือไม่	 ท่านอาจจะไม่ต้อง

เปรียบเทียบทั้งโลกอาจจะมองที่	 Position	

การเคลื่อนไหวของเราว่าหากเรานิยามว่าเรา

เป็นขบวนการมุสลิมแล้ว	 เรากำาลังหมายถึง

ขบวนการเคลื่อนไหวแบบมุสลิมแบบนี้หรือ

ไม่

ประการที่สอง	 สำาหรับขบวนการมุสลิมอาจ

จะหมายถึงขบวนการในเชิงอัตลักษณ์	 เช่น	

ขบวนการที่มุ่งปกป้องต้านทาน	 และมอบ
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คืนเกียรติภูมิศักดิ์ศรีให้แก่ความเป็นมุสลิม

ที่มันแฝงอยู่ในวิถีชีวิตมาอย่างยาวนาน	 ใช่

แบบนี้หรือไม่	 	 อันนี้ก็จะมีหลากหลาย	 และ

ในทางปฏิบัติมันเหลื่อมทับซ้อนกับความเป็น

ขบวนการมุสลิมในเฉดความหมายแบบแรก

พอสมควร	 เช่นถ้าเรามองในกรณีพรรคAK-

Pของตุรกี	 เราก็จะมองว่าเป็นพรรคการเมือง

แนวอิสลามนิยมหรือแนวศาสนานิยมซ่ึงมี

มรดกตกทอดมาจากพรรคเมืองอิสลามนิยม

ในตุรกีในรุ่นก่อนๆพอสมควรแต่ในบทบาท

ทางปฏิบัติของพรรคAKP	 มันก็ก้ำากึ่ง	 ว่าจะ

เป็นขบวนการอิสลามการเมืองหรือขบวนการ

เชิงอัตลักษณ์	 เพราะมุ่งมอบคืนอัตลักษณ์ใน

ความเป็นมุสลิมเติร์กให้กับชาวตุรกี	 หลังจาก

ที่มันถูกกดมานานนับแต่การปฏิวัติของเค

มาลอาตาร์เติร์ก	 Position	 ของขบวนการที่

เรากำาลังพูดถึงกัน	เป็นแบบนี้หรือไม่

ประการที่สาม	 ขบวนการที่ใช้คำาว่าอิสลาม	

หรือใช้เบ้าหลอมของอิสลามใช้อัตลักษณ์

ของมุสลิมเป็นเครื่องมือทางการเมือง	 คำาว่า

เครื่องมือในที่นี้อย่าเพิ่งมองในแง่ลบ	 อาจจะ

เป็นเครื่องมือที่ดีก็ได้	 โดยไม่ได้มีเป้าหมาย

หลักในการฟื้นฟูอิสลามทางการเมือง	 ไม่ได้

มีเป้าหมายหลักในการปกป้องอัตลักษณ์	 แต่

เป็นการใช้เบ้าหลอมความคิดหรือภาษาทาง

ศาสนา	 หรือ	 ภาษาทางอัตลักษณ์ในการMo-

bilization	 คน	 ในการเป็นเครื่องมือเพื่อไป

สู่บางอย่างที่เป็นเป้าหมายอื่น	 อาจจะเป็น

เรื่องทางโลกเป็นแบบนี้หรือไม่	 ตัวอย่าง	 เช่น

ในอียิปต์ช่วงนัซเซอร์	 เป็นรัฐแบบโลกียวิศัย

พอสมควร	 เป็นอาหรับชาตินิยมและก็ไป

ทางสังคมนิยมด้วย	 เราอาจจะทราบกันดีว่า

สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นี่ถ้าพูดถึงลัทธิ

มาร์กซ์	 คือไม่มีพระเจ้า	 ไม่เชื่อในพระเจ้า	

เพื่อไม่ให้แรงต่อต้านในประเทศมันไม่มาก

หรือว่ามันมีน้อย	 นัซเซอร์ก็ออกมาบอกว่า

สังคมนิยมของอิยิปต์ไม่เหมือนของโซเวียต	

เพราะสังคมนิยมของโซเวียตไม่มีพระเจ้า	 แต่

สังคมนิยมของอิยิปต์มีพระเจ้า	 อันนี้ก็คือ

ตัวอย่างการใช้ภาษาศาสนาเป็นเครื่องมือ

ทางการเมือง	ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี	แต่ใช้มัน

เป็นเคร่ืองมือบางอย่างเพ่ือนำาไปสู่เป้าหมายที่

ดีหรือไม่ดีก็ได้

	 ทั้ง	 3	 ประการนี้	 อาจารย์อาทิตย์

พยายามชวนให้สนใจเพราะจะสามารถมองได้

หลากหลายว่าขบวนการมุสลิมคืออะไร	 การ

มองท่ีแตกต่างกันจะนำาไปสู่การกำาหนดเป้า

หมายและยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวที่แตกต่าง

กันออกไป	 แต่	 โจทย์ของผม	 คือ	 ตั้งคำาถาม

ให้ไปถามกันต่อว่าในขณะที่กำาลังกำาหนดว่า
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ขบวนการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่เราทำา

มันอยู่ในกรอบตรงไหน	 ขณะเดียวกันคำาถาม

ที่สำาคัญมาก	 คำาถามหนึ่ง	 คือฝ่ายความมั่นคง

มองขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นอะไร

	 ทั้งนี้อาจารย์อาทิตย์เริ่มต้นสาธยาย

ต่อเนื่องโดยการออกตัวว่า	 สำาหรับคำาถาม

ข้างต้นนั้น	 ต่อจากนี้จะเป็นสะท้อนความคิด

ที่ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนตัว	 เพราะ

ที่ผ่านมาไม่มีงานวิจัยที่จะบอกว่ารัฐในฝ่าย

ความมั่นคงคิดอย่างไร	 ต่อขบวนการเหล่านี้	

เท่าที่ค้นคว้ามายังไม่มีงานวิจัยจริงๆจัง	 แต่

จะเป็นประสบการณ์ที่ได้แล้วก็ตีความออก

มา	 ซึ่งอาจารย์อาทิตย์พบว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้	

ฝ่ายความมั่นคงไทยมองภาพใหญ่ภาพเดียว

ว่านี่คืออิสลาม	 ไม่ได้เห็นความหลากหลาย

เฉดใดๆที่กล่าวมาข้างต้น	 แต่เห็นแบบรวมๆ	

ว่านี่คือขบวนการอิสลาม

	 แม้กระทั่งในตะวันออกกลางก็ดี

จะพบว่าการใช้ภาษาศาสนาในทางการเมือง

เป็นเรื่องปกติ	 หลายครั้งก็ไม่ใช่เพื่อศาสนา	

หลายครั้งก็ไม่ได้มีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่

มุ่งหวังทางศาสนา	 แต่มันเป็นสิ่งที่คุ้นชินอยู่

กับวิถีชีวิต	 ซึ่งในฝ่ายความมั่นคงผมเชื่อว่า

ไม่เห็นภาพตรงนี้	 จะเห็นว่านี่คือพลวัตรของ

โลกมุสลิม	 เป็นธรรมชาติของศาสนาอิสลาม	

และมองเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เชื่อม

กันในหลายๆที่	 ในโลกรวมถึงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทย		มุมมองกระแสหลัก

ที่ผมพบก็คือว่า	 อิสลามเท่ากับปัญหามีแต่

ปัญหาเต็มไปหมดเลย	 ถ้าไม่ก่อการร้ายก็จะ

สังหารกันเองนั่นเป็นกระแสหลักที่คิดกันอยู่	

แล้ววิธีคิดตรงนี้มาจากไหน

ประการที่หนึ่ง	 มองว่าตัวขบวนการเหล่านี้

กล่องใหญ่คืออิสลาม	 เป็นกระแสสุดโต่ง	 ไป

ไกลกว่าน้ันคือพูดถึงอิสลามแล้วแน่นอน

ก่อการร้าย	 วาทกรรมมายาคติที่เราอาจจะ

เคยได้ยินมุสลิมทุกคนไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย	 แต่ผู้

ก่อการร้ายทุกคนเป็นมุสลิม	 มายาคติชุดใหญ่

ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ	เราจะได้ยินบ่อย

ประการที่สอง	 เวลาที่เราพูดถึงมายาคติเรื่อง

อิสลามเท่ากับปัญหา	 มักจะพูดถึงเรื่องของ

การขยายเผ่าพันธุ์	 ถ้าหลายๆ	 คนในสภาวะ

บรรยากาศเปิดอกคุย	 มันจะมักจะมีประเด็น

แบบนี้เกิดขึ้นเสมอว่า	 มีเมียสี่	 ลูกอีกเท่า

ไหร่	 กลืนกินกลายเป็นอิสลามไปทั้งหมด	 ใน

เชิงตัวเลขก็ต้องยอมรับว่ามันชวนให้เขา

กังวลแบบนั้นได้	 บทความในประชาไท	 ของ

อาจารย์ชัยวัฒน์	 เรื่องอิสลามโมโฟเบีย	 ก็
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สะท้อนชี้ชัดว่าดูตามตัวเลขภายในปี	 2050	

จำานวนของประชากรมุสลิมก็จะเพิ่มขึ้น	 ใน

อัตราที่มากขึ้นแต่ประชากรของศาสนิกอื่นมัน

เพิ่มในอัตราเท่าเดิม	 หรือลดลงด้วยซ้ำา	 ดังนั้น	

จึงไม่แปลกที่อัตลักษณ์อื่นจะมีมุมมองแบบ

ที่ว่า	 แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า	 พลวัตเชิงโครงสร้าง

ประชากรดังกล่าว	มันคือปัญหาจริงๆ	หรือไม่	

หรือถูกมองว่าทำาให้อัตลักษณ์สูญเสียไป	 มัน

เลยเกิดอคติไปสู่การกล่าวโทษบางอย่างพอ

แบบนี้แล้วคือปัญหา

ประการที่สาม	 ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปรากฏการณ์

ความรุนแรงในโลกมุสลิมที่ถูกฉายภาพขึ้น

นั้น	 ในหลายๆ	 ที่ทั่วโลก	 คือตัวแปรอันหนึ่งที่

ทำาให้เกิดกระแสซ่ึงมองว่าอิสลามคือปัญหา	

ถ้าเรามองโดยละเอียดเราก็จะพบว่าปัญหาที่

เป็นสถานการณ์ความรุนแรงที่ดำารงอยู่ในโลก

ตะวันออกกลางก็ดี	 อัฟกานิสถานก็ดี	 กลุ่ม

ขบวนการต่อสู้อย่างอัลกออิดะฮฺไอเอสก็ดี	 มี

ส่วนสาเหตุท่ีตะวันตกร่วมสร้างมันข้ึนมาเช่น

เดียวกัน	 เวลาเกิดเหตุรุนแรงในยุโรป	ฝรั่งเศส	

บรัสเซล	เยอรมัน	มันก็จะมองที่ปลายเหตุว่านี่	

มุสลิมอาหรับ	มุสลิมอาหรับ	มุสลิมอาหรับ	แต่

ไม่ได้มองว่าอะไรที่เป็นสภาพสังคมซ่ึงมุสลิม

อาหรับซึ่งเกิดที่นั่นโตมา

อย่างกรณีเกิดเหตุในฝรั่งเศส	 กรณีการก่อ

เหตุของอาเดลที่เป็นเลบานอน	 อาจจะเกิด

เลบานอนก็จริงแต่มาโตที่ฝรั่งเศส	 ตอนเด็กก็

โตมาปกติเพื่อนสมัยเด็กเขาก็ยังบอกเลยว่า	

เด็กชายอาเดลชอบเตะบอลและชอบฟังเพลง

อย่างมาก	 	 คนที่เขาคลั่งไคล้ในวัยเด็กมากก็

คือนักร้องอย่างรีฮันนา	 แต่หลังเหตุการณ์ชา

ลีแอบโด	 เด็กชายอาเดล	 เปลี่ยนไปเป็นอีก

คนหนึ่ง	 ไม่มีใครศึกษาว่าทำาไมเหตุการณ์ใน

ช่วงเวลาแป๊ปเดียว	 เขาถึงเปลี่ยนมาเป็นคนที่

เกลียดชังสังคมขนาดนั้น	ซึ่งสามข้อแรกมันคือ

สิ่งที่เราเรียกกันว่าอิสลามโมโฟเบีย

ประการที่สี	่ เมื่อพยายามเชื่อมโยงมาสู่

ประเทศไทยแล้ว	 ผมเรียกมันว่าปรากฏการณ์

ที่เกิดด้านกลับของการรับรู้ในเชิงอัตลักษณ์	

ด้านกลับตรงที่ว่าเวลาฝ่ายความม่ันคงมอง	

เขาไม่ได้มองว่าขบวนการอะไรหรอก	 เขามอง

ว่าอัตลักษณ์นั้นมีปัญหา	 คือ	 มลายูมุสลิม	 จะ

เห็นได้ว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดล่าสุด	 (ระเบิด	

7	 จุดในภาคใต้ตอนบนเมื่อ	 11-12	 ส.ค.59)	

จำาเลยแรกที่ถูกสันนิษฐานถึงถ้าไม่ใช่เสื้อแดง

ก็ต้องเป็นสามจังหวัด	 นั่นคือเป็นการด่วน

ตัดสินของสังคมมันเป็นการที่ทุกคนถูกหล่อ

หลอมด้วยเบ้าหลอมบางอย่างทำาให้	 Reac-

tion	 อย่างอัตโนมัติ	 โดยด่วนสรุปอย่างทันที
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ทันใด

“ปรากฏการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแบบไหน

สำาหรับปาตานี	 คำาตอบคือ	 เกิดขึ้นในสภาวะ

ที่ขบวนการไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่	 พูโล	 ไม่ว่าจะ

เป็นบีอาร์เอ็น	 ต่างเหมารวมไม่ทางใดก็ทาง

หน่ึงว่าเขาคือตัวแทนของอัตลักษณ์มลายู

มุสลิมอย่างร้อยเปอร์เซ็น	 	จึงเป็นเรื่องกระทำา

สองฝ่าย	 สื่อสารสองทาง	 เหมือนเป็นเรื่อง

ที่ตบมือข้างเดียวไม่ดัง	 ก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้อง

แปลกใจมากนัก	 แม้มันจะไม่ถูกต้อง	 เพราะ

เหตุใดทำาให้สังคมไทยมองว่าอัตลักษณ์มลายู

มุสลิม	 เป็นปัญหาเพราะมันเป็นอัตลักษณ์ที่

ถูกใช้มาต่อสู้ต่อรองทางการเมือง	และต่อสู้ต่อ

รองกับอะไรที่ใหญ่แต่อ่อนไหวมากด้วย	 นั่น

คือ	 อุดมการณ์ชาติของรัฐไทย	 ที่มันพยายาม

จะรักษาและพิทักษ์มาอย่างยาวนานนี่คือด้าน

กลับที่เกิดขึ้น”

อาจารย์อาทิตย์กล่าวถึงประเด็นต่อเน่ือง

เกี่ยวกับพลวัตรทางความคิดในรายละเอียด

ของฝ่ายความมั่นคงต่อขบวนการมุสลิมใน

สามจังหวัด	 ซึ่งมองว่ามีจุดเปลี่ยนแปลงหรือ

ไม่	 โดยไล่มาจากช่วงสมัย	 ร.5	 ก็จะเห็นการ

รวมศูนย์อำานาจ	 มีความพยายามรวมศูนย์

อำานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง	 หากมองในมุมของคน

ถูกลิดรอนสิทธิถูกกดทับอัตลักษณ์	 อาจจะ

เรียกกระบวนการตรงนี้ว่าเป็นกระบวนการ

ล่าอาณานิคมภายใน	 เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า

เกิดขึ้นจริง	 ในช่วง	 ร.6	 เราอาจจะเห็นวิธีการ

อีกแบบหนึ่งในการปกครอง	 เพื่ออุปถัมภกให้

ไพร่ฟ้าประชากรอยู่ใต้การปกครองได้	 ไม่ใช่ผู้

ปกครองไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมแต่เป็นผู้ถูกปกครอง	

ต่อมาหลัง	2475	เล็กๆ	ช่วงไม่กี่ปีนี้		เราจะเห็น

ความหวังเพียงชั่ววูบ	 ต่อสิทธิในการปกครอง

ตนเอง	 อันนี้ก็จะอยู่ในงานเขียนของอาจารย์

ปรีดี	 ซึ่งบันทึกไว้ว่ามีการพิจารณาและตกลง

กันจริงในเรื่องสิทธิการปกรองตนเอง

	 อย่างไรก็ตามคู่ขนานกับช่วงเวลานี้

เอง	 กระแสการเมืองระดับชาติมันก็สวิงด้วย	

ปีกการทหารปีกสายเหยี่ยว	 ขึ้นมามีอำานาจ	

ซ้ำาด้วยการรัฐประหารปี	 2490	 ทำาให้กระแส

ของการเปิดกว้างของกติกาทางการเมืองใน

ระดับชาติต่อปาตานีสวิงกลับอย่างชัดเจน	 ไป

สู่แนวทางที่กระแสรัฐไทยนิยมได้ก่อรูปอย่าง

สมบูรณ์แบบ	 และก็เป็นอุดมการณ์หลักมา

จนถึงทุกวันนี้	 เราจะเห็นปรากฏการณ์ในช่วง

ไม่ใช่แค่จอมพล	 ป.	 แต่ช่วงจอมพลสฤษดิ์ก็

ชัด	 ทำาต่อเนื่องมา	 เช่น	 การควบคุมปอเนาะ

การบังคับภาษาไทยเป็นภาษาการเรียนการ

สอนทุกระดับ	 หรือแม้กระทั่งการสร้างนิคม
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ของชาวอีสานในพื้นที่	 ก็เป็นอีกกระบวนการ

หนึ่งของความพยายามกลืนกลาย	 เราจะ

พบว่าตั้งแต่ช่วงจอมพลสฤษดิ์	 ถึงอย่างช้า

ที่สุด	 คือ	 คุณธานิน	 ภาครัฐมีความคิดที่จะ

จัดการปัญหาตรงนี้	โดยวิธีการปราบปราม	ใช้

มาตรการทางการทหารเป็นหลัก	 และกดทับ

ปิดกั้นมาตลอด	 ไม่ยอมรับว่าคนในพื้นที่คือ

เสียงหนึ่งในทางการเมือง	 เขานับคนในพื้นที่

ตรงน้ีให้ไม่รวมส่วนอยู่ในการเมืองระดับชาติ	

เป็น	Uncountable

หลังรัฐบาลพลเอกเปรมเราจะเห็นรัฐบาล

จัดกระบวนการใหม่ของรัฐเริ่มใช้มาตรการ

ทางการเมืองและสังคมจิตวิทยามากขึ้น	 มี

การตั้ง	พ.ต.ท.	43	มีการตั้ง	ศ.อ.บ.ต	เกิดขึ้น	

กลไกเหล่านั้นถูกใช้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อที่จะ	 ad-

dress	 ไปที่รากเหง้าของปัญหา	แต่เพื่อยับยั้ง

เสรีปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีด้วยวิธีการแบบ

ใหม่ที่มันเนียนมากขึ้น	 ขณะเดียวกันเราเห็น

ว่าในช่วงพลอกเปรมเช่นกัน	 รัฐเริ่มตระหนัก

รู้ถึงความเฉพาะและหนักหน่วงของปัญหา

ชายแดนภาคใต้มากขึ้น	 รูปธรรมคืออะไร	

คือการออกนโยบายความม่ันคงเฉพาะเรื่อง

เกี่ยวกับชายแดนภาคใต้เฉพาะเลย	 และเป็น

นโยบายความมั่นคงอย่างรอบด้าน	 ไม่ใช่แค่

มาตรการการรบ	แต่ทำาในงานพัฒนาด้วยการ

ศึกษาด้วย	ดำาเนินการทุกอย่าง	แต่ทั้งหมดทั้ง

มวลที่เกิด	 เราจะพบว่า	 หลักคิดหลักตั้งแต่ปี	

2521มันไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก		

จึงนิยามว่ามันเป็น	 “อพลวัตร”	 มันมีความอ

พลวัตรหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างcon-

sistency	มาก	ในชุดความคิดบางเรื่องในฝ่าย

ความมั่นคงไทย

ความไม่เปลี่ยนแปลง	 เรื่องที่หนึ่ง	 คือความ

สูงส่งที่สุดของความเป็นไทย	 ในกรอบของ

ความเป็นรัฐชาตินี้	 ความเป็นไทยเป็นความ

สูงส่งที่สุดเหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นๆ	 ถ้าชาติ

พันธ์อื่นจะดำารงอยู่ได้	 อยู่ได้ในฐานะผู้รับ

ความช่วยเหลือรับการอนุเคราะห์รับกา

รอุปถัมป์จากอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่

กำาหนดจากกรุงเทพ	 ปัจจุบันมีการเปิดให้มี

การมีส่วนร่วมมากขึ้นจากภาคประชาชนซึ่ง

บรรยากาศนี้นับก่อนหน้ารัฐประหาร	 มีการ

กลไกท้องถิ่น	 ท้องที่	 คนสามารถดูแลท้องถิ่น

ได้มากขึ้น	 มีความหวังมากขึ้นให้ความสำาคัญ

เรื่องอัตลักษณ์มากขึ้น	 ให้ความสำาคัญต่อ

เสียงผู้คนมากขึ้น	 แต่เวลาทำาอะไรทุกๆเรื่อง

ที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องความมั่นคง	 พวกเราคือ

ตัวประกอบ	 ถูกกำาหนดโดยคนไม่กี่คน	 ว่า

อะไรทำาได้บ้าง	 อะไรเป็นเรื่องความมั่น	 อะไร

เป็นเรื่องภัยคุกคาม	 กำาหนดโดยคนไม่กี่คน	
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จัดเวทีรับฟังความคิดทุกภาค	 แต่กำาหนดโดย

คนไม่กี่คน	 สรุปรายงานขึ้นไปถูกตัดออกแล้ว

เหลือไม่กี่ข้ออะไรอย่างนี้	 นี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการท่ีการมองว่าตัวเองคือผู้ ท่ีอยู่

สูงส่งกว่า	 และเป็นคุณพ่อรู้ดีที่จะจัดการกับ

ทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง

เรื่องที่สอง	 ถ้าไปมองในกรอบของกองทัพ

อันนี้ก็จะชัดเจนมากกว่าหน่วยความมั่นคง

หน่วยอื่นๆ	 ผมใช้คำาแซลงว่ามันเป็นความ	

“พุทโธเนี่ยน”	 ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน	

แต่มันมีกลิ่นอายอยู่	 คำาว่าพุทโธเนี่ยน	 กล่าว

คือดูเหมือนจะมีความเป็นพหุวัฒนธรรม	 แต่

เป็นพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของศาสนาพุทธ	

อธิบายแบบศาสนาพุทธ

“ผมก็เป็นพุทธ	 แต่ผมก็รู้สึกว่ามันมากเกิน

ไปในการที่จะผลักดันในเรื่องของกระแส

เหล่านี้	 มีคำาอธิบายชุดหนึงที่ผมได้ยิน

จากการคุยส่วนตัวกับบุคคลท่านหนึ่ง	 เขา

บอกว่าในประเทศไทยเรื่องศาสนา	 เรื่อง	

ISISมันจะไม่แรงเพราะว่า	 ประเด็นเรื่อง

ศาสนามันไม่ปะทะกันขนาดนั้น	ความขัดแย้ง

เกี่ยวกับอารยธรรม	 ไม่	 Crash	 กันขนาดนั้น	

ผมก็เริ่มคล้อยตามแต่เขาก็อธิบายด้วยเหตุ

ที่ว่าทำาไมถึงคิดแบบนั้น	 มันจะมีปัญหากับ

คริสต์กับอิสลามเพราะร้อนทั้งคู่	 แต่กับพุทธ

ไม่มีปัญหาเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาเย็น

ของร้อนกับของเย็นมันอยู่ร่วมกันได้	 แน่นอน

ว่า	 ท่านกำาลังพูดถึงพหุวัฒนธรรมพูดถึง	

peaceful	 coexistence	 แต่มันเป็นการพูด

ด้วยชุดคำาอธิบายว่าเพราะศาสนาเราดี	 คือนี่

ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะคิดแบบนี้อันนี้มี

ความหลากหลายในฝ่ายความมั่นคงก็มีความ

หลากหลายเช่นกันแต่นี่คือกระแสหลัก	 มัน

เป็นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาในหลายๆครั้ง	 ใน

หลายโอกาสด้วยกัน”

เรื่องที่สาม	 คือ	 การผสมกลมกลืน	 และความ

พยายามที่จะกลืนกลายอัตลักษณ์	 ให้สู่ร่อง

รอยอัตลักษณ์ในมาตรฐานของกรุงเทพ

ให้มากที่สุด	 มันเป็นสิ่งที่เราจะเห็นความ

พยายามตรงนี้มาโดยต่อเนื่องทั้งที่อัตลักษณ์

มาตรฐานของกรุงเทพฯมันคืออัตลักษณ์ส่วน

น้อยของทั้งประเทศ	 ของทั้งสังคมไทย	 และ

น้อยคนท่ีจะทำาได้ตามเอกลักษณ์มาตรฐาน

นั้น	 เช่นวันพระไปทำาบุญคนพุทธก็ทำาไม่ทุก

ครั้ง	 แต่นั่นคือเอกลักษณ์มาตรฐาน	 มันมีคือ

ชุดอุดมคติที่คาดหวังให้ทุกคนวิ่งเข้าหา

“ผมพบว่าปรากฏการณ์สองอย่างนี้มันลง

มาเล่นในระดับพื้นที่มากขึ้นในปัจจุบัน	 รัฐ
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ไทยเขาอาจจะนิยามว่าคือความสำาเร็จเพราะ

จำานวนเหตุการณ์ลดลงผ่านการใช้กองกำาลัง

ระดับท้องถิ่นระดับชาวบ้านอาสา	 ช.ร.บ.	

อะไรต่างๆ	 เขาอาจจะนิยามว่านั่นคือความ

สำาเร็จ	 แต่ในขณะเดียวกันมันทำาให้เกิดการ

เผชิญหน้ามากขึ้นระหว่างอัตลักษณ์ท่ีเคยอยู่

ร่วมกันได้”

	 “จากตรงนี้น่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น	

แต่ในขณะเดียวกัน	 กระแสที่มองในกรอบที่

ศาสนาพุทธครอบงำาวิธีคิดของสังคมต่อความ

แตกต่าง	แล้วมามองในกรณีสามจังหวัด	สิ่งที่

เกิดขึ้นตามมาคือ	พื้นที่ขัดแย้งในเชิงสำานึกเชิง

จินตนาการมันขยายออกนอกพื้นท่ีชายแดน

ใต้ไปแล้ว	 ไปทั่วประเทศแล้ว	 ณ	 วันนี้	 ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนมุสลิมท่ีอยู่ที่อื่น	

ส่งผลกระทบต่อคนนายูที่ไปทำางานที่อื่น	 ทั้ง

ที่ไม่ได้เกี่ยวเลย	 ไม่ได้รู้เรื่องเลยซ้ำาร้ายอาจ

จะเชียร์รัฐไทยด้วยซ้ำา	 แต่ตรงนี้ความขัดแย้ง

และพ้ืนที่เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์มันขยาย

ไปแล้วมันไม่ได้อยู่แค่พื้นท่ีชายแดนภาคใต้

แล้ว	 ด้วยการผสมพุทโธเนียนผ่านการกลม

กลืนทางวัฒนธรรมในงานความมั่นคงโดย

ไม่ได้บัญญัติไว้ในนโยบาย	 เป็นสิ่งที่ทำาโดย

อำานาจในเชิงปฏิบัติ	นโยบายเขียนมาดี	แต่ไม่

สามารถปฏิบัติ	 หรือปฏิบัติโดยหาเหลี่ยมมุม

บิดมาเป็นอีกแนวทางได้”

อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์อาทิตย์เผยให้เห็นเพิ่ม

เติมว่าก็พอเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง	 คือ

จะมองเห็นการปรับตัวทางความคิดภายใน

ฝ่ายความมั่นคงเองพอสมควรแม้กระทั่งใน

กองทัพคนที่คิดในเชิงสันติภาพ	 คนที่ไปได้

ไกลในเชิงการคิดออกนอกกรอบตรงนี้	 และ

คิดจะมองว่าความมั่นคงของมนุษย์คือโจทย์

“ความมั่นคงของรัฐอยู่ไม่ได้ถ้าไม่	 address	

ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์	 คือมองว่าเป็น

เรื่องที่ต้องทำาพร้อมกัน	 ไม่ใช่รัฐมาก่อน	 คน

เหล่านี้ก็มีเยอะขึ้น	แต่เราจะเห็นคนเหล่านี้อยู่

วงนอกของการตัดสินใจในนโยบายระดับสูง	

พวกเขาจะค่อยๆถูกถีบถูกกันออกไปจากจุด

ที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายแล้วสร้างการ

เปลี่ยนแปลงได้	 ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวัง	 แต่ผม

กำาลังชวนมองว่าคนเหล่านี้และคือเครือข่าย	

ถ้าเรามองว่านี่คือทีมสันติภาพนี่คือทีมของเรา

ทีมของเราอยู่ทั้งหมดทั้งในปาร์ต้ีเอและปาร์ตี้

บี	 มีอำานาจมากบ้างน้อยบ้าง	 แต่นี่คือทีมที่จะ

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก	 เพราะใน

วันนี้พลวัตรทางความคิดของฝ่ายความม่ันคง

ไทยมันถูกฉุดรั้งด้วยกระแสอนุรักษ์นิยมสาย

เหยี่ยวอย่างมหาศาล	 มันถ่วงเอาไว้มาโดย
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ตลอดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น”

โจทย์ก็คือแล้วจะทำาไงต่อถ้าฝ่ายความม่ันคง

มีความคิดแบบนี้	 แล้วเปลี่ยนไม่ได้	 เปลี่ยนได้

ยากแต่มันมีคนคิดที่จะเปลี่ยนอยู่	 เราจะทำา

อย่างไร	 จะเคลื่อนไหวอย่างไร	 ในบริบทแบบ

นี้	 	 จะสร้างเส้นแบ่งช่วยเขาสร้างกำาแพงมาก

ขึ้นหรือไม่	 ขณะเดียวกันก็มีคำาถามทิ้งไว้ให้ก็

คือว่า	 ในอพลวัตรในความคิดเหล่านี้ลองมอง

กลับกัน

“ปาร์ตี้บี	 (ฝ่ายขบวนการต่อสู้ปาตานี)	 คิด

แบบนี้หรือไม่	Superiority	of	Melayu-ness	

คิดหรือไม่	 เขามีความคิดแบบเดียวกันหรือ

ไม่	 ความไม่ยืดหยุ่นต่อคนต่างศาสนิกหรือ

รู้สึกว่าตัวเองสูงส่งกว่ามีหรือไม่	 คำาถามนี้

อาจเป็นคำาถามชวนทะเลาะ	 คือพยายามจะ

โยนคำาถามออกไปในฝั่งของปาร์ตี้บี	 คิดแบบ

นี้หรือไม่	 เพราะในอีกแง่หนึ่ง	 คือ	 เรากำาลังสู้

กับตัวคนหรือสู้กับหลักการ”	 นักวิชาการด้าน

ความม่ันคงตั้งประเด็นคำาถามท้ิงท้ายอย่างไร

ก็ตามคู่ขนานกับช่วงเวลานี้เอง	 กระแส

การเมืองระดับชาติมันก็สวิงด้วย	 ปีกการ

ทหารปีกสายเหยี่ยว	 ขึ้นมามีอำานาจ	 ซ้ำาด้วย

การรัฐประหารปี	2490	ทำาให้กระแสของการ

เปิดกว้างของกติกาทางการเมืองในระดับชาติ

ต่อปาตานีสวิงกลับอย่างชัดเจน	 ไปสู่แนวทาง

ท่ีกระแสรัฐไทยนิยมได้ก่อรูปอย่างสมบูรณ์

แบบ	 และก็เป็นอุดมการณ์หลักมาจนถึงทุก

วันนี้	 เราจะเห็นปรากฏการณ์ในช่วงไม่ใช่แค่

จอมพล	 ป.	 แต่ช่วงจอมพลสฤษดิ์ก็ชัด	 ทำาต่อ

เนื่องมา	 เช่น	 การควบคุมปอเนาะการบังคับ

ภาษาไทยเป็นภาษาการเรียนการสอนทุก

ระดับ	 หรือแม้กระทั่งการสร้างนิคมของชาว

อีสานในพื้นที่	 ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของ

ความพยายามกลืนกลาย	 เราจะพบว่าตั้งแต่

ช่วงจอมพลสฤษดิ์	 ถึงอย่างช้าที่สุด	 คือ	 คุณ

ธานิน	 ภาครัฐมีความคิดที่จะจัดการปัญหา

ตรงนี้	 โดยวิธีการปราบปราม	 ใช้มาตรการ

ทางการทหารเป็นหลัก	 และกดทับปิดกั้นมา

ตลอด	 ไม่ยอมรับว่าคนในพื้นที่คือเสียงหนึ่ง

ในทางการเมือง	 เขานับคนในพื้นที่ตรงนี้ให้ไม่

รวมส่วนอยู่ในการเมืองระดับชาติ	 เป็น	 Un-

countable

	 หลังรัฐบาลพลเอกเปรมเราจะ

เห็นรัฐบาลจัดกระบวนการใหม่ของรัฐเริ่มใช้

มาตรการทางการเมืองและสังคมจิตวิทยา

มากขึ้น	มีการตั้ง	พ.ต.ท.	43	มีการตั้ง	ศ.อ.บ.ต	

เกิดขึ้น	 กลไกเหล่านั้นถูกใช้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อ

ที่จะ	 address	 ไปที่รากเหง้าของปัญหา	 แต่

เพื่อยับยั้งเสรีปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยวิธี
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การแบบใหม่ที่มันเนียนมากขึ้น	ขณะเดียวกัน

เราเห็นว่าในช่วงพลอกเปรมเช่นกัน	 รัฐเริ่ม

ตระหนักรู้ ถึงความเฉพาะและหนักหน่วง

ของปัญหาชายแดนภาคใต้มากขึ้น	 รูปธรรม

คืออะไร	 คือการออกนโยบายความมั่นคง

เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้เฉพาะ

เลย	 และเป็นนโยบายความมั่นคงอย่างรอบ

ด้าน	 ไม่ใช่แค่มาตรการการรบ	 แต่ทำาในงาน

พัฒนาด้วยการศึกษาด้วย	 ดำาเนินการทุก

อย่าง	 แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิด	 เราจะพบว่า	

หลักคิดหลักตั้งแต่ปี	 2521มันไม่ค่อยมีความ

เปลี่ยนแปลงมากนัก	 	 จึงนิยามว่ามันเป็น	

“อพลวัตร”	 มันมีความอพลวัตรหรือไม่ได้

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างconsistency	 มาก	 ใน

ชุดความคิดบางเรื่องในฝ่ายความมั่นคงไทย

ความไม่เปลี่ยนแปลง	 เรื่องที่หนึ่ง	 คือความ

สูงส่งที่สุดของความเป็นไทย	 ในกรอบของ

ความเป็นรัฐชาตินี้	 ความเป็นไทยเป็นความ

สูงส่งที่สุดเหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นๆ	 ถ้าชาติ

พันธ์อื่นจะดำารงอยู่ได้	 อยู่ได้ในฐานะผู้รับ

ความช่วยเหลือรับการอนุเคราะห์รับกา

รอุปถัมป์จากอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ี

กำาหนดจากกรุงเทพ	 ปัจจุบันมีการเปิดให้มี

การมีส่วนร่วมมากขึ้นจากภาคประชาชนซ่ึง

บรรยากาศนี้นับก่อนหน้ารัฐประหาร	 มีการ

กลไกท้องถิ่น	 ท้องที่	 คนสามารถดูแลท้องถิ่น

ได้มากขึ้น	 มีความหวังมากขึ้นให้ความสำาคัญ

เรื่องอัตลักษณ์มากขึ้น	 ให้ความสำาคัญต่อ

เสียงผู้คนมากขึ้น	 แต่เวลาทำาอะไรทุกๆเรื่อง

ที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องความมั่นคง	 พวกเราคือ

ตัวประกอบ	 ถูกกำาหนดโดยคนไม่กี่คน	 ว่า

อะไรทำาได้บ้าง	 อะไรเป็นเรื่องความมั่น	 อะไร

เป็นเรื่องภัยคุกคาม	 กำาหนดโดยคนไม่กี่คน	

จัดเวทีรับฟังความคิดทุกภาค	 แต่กำาหนดโดย

คนไม่กี่คน	 สรุปรายงานขึ้นไปถูกตัดออกแล้ว

เหลือไม่กี่ข้ออะไรอย่างนี้	 นี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการที่การมองว่าตัวเองคือผู้ที่อยู่

สูงส่งกว่า	 และเป็นคุณพ่อรู้ดีที่จะจัดการกับ

ทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง

เรื่องที่สอง	 ถ้าไปมองในกรอบของกองทัพ

อันนี้ก็จะชัดเจนมากกว่าหน่วยความม่ันคง

หน่วยอื่นๆ	 ผมใช้คำาแซลงว่ามันเป็นความ	

“พุทโธเนี่ยน”	 ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน	

แต่มันมีกลิ่นอายอยู่	 คำาว่าพุทโธเนี่ยน	 กล่าว

คือดูเหมือนจะมีความเป็นพหุวัฒนธรรม	 แต่

เป็นพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของศาสนาพุทธ	

อธิบายแบบศาสนาพุทธ

“ผมก็เป็นพุทธ	 แต่ผมก็รู้สึกว่ามันมากเกิน

ไปในการที่จะผลักดันในเรื่องของกระแส
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เหล่านี้	 มีคำาอธิบายชุดหนึงที่ผมได้ยิน

จากการคุยส่วนตัวกับบุคคลท่านหนึ่ง	 เขา

บอกว่าในประเทศไทยเรื่องศาสนา	 เรื่อง	

ISISมันจะไม่แรงเพราะว่า	 ประเด็นเรื่อง

ศาสนามันไม่ปะทะกันขนาดนั้น	ความขัดแย้ง

เกี่ยวกับอารยธรรม	 ไม่	 Crash	 กันขนาดนั้น	

ผมก็เริ่มคล้อยตามแต่เขาก็อธิบายด้วยเหตุ

ที่ว่าทำาไมถึงคิดแบบนั้น	 มันจะมีปัญหากับ

คริสต์กับอิสลามเพราะร้อนทั้งคู่	 แต่กับพุทธ

ไม่มีปัญหาเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาเย็น

ของร้อนกับของเย็นมันอยู่ร่วมกันได้	 แน่นอน

ว่า	 ท่านกำาลังพูดถึงพหุวัฒนธรรมพูดถึง	

peaceful	 coexistence	 แต่มันเป็นการพูด

ด้วยชุดคำาอธิบายว่าเพราะศาสนาเราดี	 คือนี่

ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะคิดแบบนี้อันนี้มี

ความหลากหลายในฝ่ายความมั่นคงก็มีความ

หลากหลายเช่นกันแต่นี่คือกระแสหลัก	 มัน

เป็นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาในหลายๆครั้ง	 ใน

หลายโอกาสด้วยกัน”

	 เรื่องที่สาม	 คือ	 การผสมกลมกลืน	

และความพยายามที่จะกลืนกลายอัตลักษณ์	

ให้สู่ ร่องรอยอัตลักษณ์ในมาตรฐานของ

กรุงเทพให้มากที่สุด	 มันเป็นสิ่งที่เราจะเห็น

ความพยายามตรงนี้มาโดยต่อเนื่องทั้งที่อัต

ลักษณ์มาตรฐานของกรุงเทพฯมันคืออัต

ลักษณ์ส่วนน้อยของทั้งประเทศ	 ของทั้งสังคม

ไทย	 และน้อยคนที่จะทำาได้ตามเอกลักษณ์

มาตรฐานนั้น	 เช่นวันพระไปทำาบุญคนพุทธก็

ทำาไม่ทุกครั้ง	 แต่นั่นคือเอกลักษณ์มาตรฐาน	

มันมีคือชุดอุดมคติที่คาดหวังให้ทุกคนวิ่ง

เข้าหา

“ผมพบว่าปรากฏการณ์สองอย่างนี้มันลง

มาเล่นในระดับพื้นที่มากขึ้นในปัจจุบัน	 รัฐ

ไทยเขาอาจจะนิยามว่าคือความสำาเร็จเพราะ

จำานวนเหตุการณ์ลดลงผ่านการใช้กองกำาลัง

ระดับท้องถิ่นระดับชาวบ้านอาสา	 ช.ร.บ.	

อะไรต่างๆ	 เขาอาจจะนิยามว่านั่นคือความ

สำาเร็จ	 แต่ในขณะเดียวกันมันทำาให้เกิดการ

เผชิญหน้ามากขึ้นระหว่างอัตลักษณ์ที่เคยอยู่

ร่วมกันได้”

	 “จากตรงนี้น่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น	

แต่ในขณะเดียวกัน	 กระแสที่มองในกรอบที่

ศาสนาพุทธครอบงำาวิธีคิดของสังคมต่อความ

แตกต่าง	แล้วมามองในกรณีสามจังหวัด	สิ่งที่

เกิดขึ้นตามมาคือ	พื้นที่ขัดแย้งในเชิงสำานึกเชิง

จินตนาการมันขยายออกนอกพื้นที่ชายแดน

ใต้ไปแล้ว	ไปทั่วประเทศแล้ว	ณ	วันนี้	ส่งผลก

ระทบโดยตรงต่อชุมชนมุสลิมที่อยู่ที่อื่น	 ส่ง

ผลกระทบต่อคนนายูที่ไปทำางานที่อื่น	 ทั้งที่



58 PATANIFORUM

ไม่ได้เกี่ยวเลย	 ไม่ได้รู้เรื่องเลยซ้ำาร้ายอาจจะ

เชียร์รัฐไทยด้วยซ้ำา	 แต่ตรงนี้ความขัดแย้ง

และพ้ืนที่เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์มันขยาย

ไปแล้วมันไม่ได้อยู่แค่พื้นท่ีชายแดนภาคใต้

แล้ว	 ด้วยการผสมพุทโธเนียนผ่านการกลม

กลืนทางวัฒนธรรมในงานความมั่นคงโดย

ไม่ได้บัญญัติไว้ในนโยบาย	 เป็นสิ่งที่ทำาโดย

อำานาจในเชิงปฏิบัติ	นโยบายเขียนมาดี	แต่ไม่

สามารถปฏิบัติ	 หรือปฏิบัติโดยหาเหลี่ยมมุม

บิดมาเป็นอีกแนวทางได้”

	 อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์อาทิตย์เผย

ให้เห็นเพ่ิมเติมว่าก็พอเห็นการเปลี่ยนแปลง

อยู่บ้าง	 คือจะมองเห็นการปรับตัวทางความ

คิดภายในฝ่ายความมั่นคงเองพอสมควรแม้

กระทั่งในกองทัพคนที่คิดในเชิงสันติภาพ	 คน

ที่ไปได้ไกลในเชิงการคิดออกนอกกรอบตรง

นี้	 และคิดจะมองว่าความมั่นคงของมนุษย์คือ

โจทย์

	 “ความมั่นคงของรัฐอยู่ไม่ได้ถ้าไม่	

address	 ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์	 คือ

มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำาพร้อมกัน	 ไม่ใช่รัฐมา

ก่อน	 คนเหล่านี้ก็มีเยอะขึ้น	 แต่เราจะเห็นคน

เหล่านี้อยู่วงนอกของการตัดสินใจในนโยบาย

ระดับสูง	 พวกเขาจะค่อยๆถูกถีบถูกกันออก

ไปจากจุดที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายแล้ว

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้	 ไม่ใช่ว่าไม่มีความ

หวัง	แต่ผมกำาลังชวนมองว่าคนเหล่านี้และคือ

เครือข่าย	 ถ้าเรามองว่านี่คือทีมสันติภาพนี่คือ

ทีมของเราทีมของเราอยู่ท้ังหมดทั้งในปาร์ตี้

เอและปาร์ตี้บี	 มีอำานาจมากบ้างน้อยบ้าง	แต่

นี่คือทีมที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง

บวก	 เพราะในวันนี้พลวัตรทางความคิดของ

ฝ่ายความม่ันคงไทยมันถูกฉุดรั้งด้วยกระแส

อนุรักษ์นิยมสายเหยี่ยวอย่างมหาศาล	มันถ่วง

เอาไว้มาโดยตลอดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น”

	 โจทย์ก็คือแล้วจะทำาไงต่อถ้าฝ่าย

ความมั่นคงมีความคิดแบบนี้	 แล้วเปลี่ยนไม่

ได้	 เปลี่ยนได้ยากแต่มันมีคนคิดที่จะเปลี่ยน

อยู่	 เราจะทำาอย่างไร	 จะเคลื่อนไหวอย่างไร	

ในบริบทแบบนี้	 	 จะสร้างเส้นแบ่งช่วยเขา

สร้างกำาแพงมากขึ้นหรือไม่	 ขณะเดียวกันก็มี

คำาถามทิ้งไว้ให้ก็คือว่า	 ในอพลวัตรในความ

คิดเหล่านี้ลองมองกลับกัน
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“ปาร์ตี้บี	(ฝ่ายขบวนการต่อสู้ปาตานี)	คิดแบบนี้หรือไม่	

Superiority	of	Melayu-ness	คิดหรือไม่	เขามีความคิดแบบ

เดียวกันหรือไม่	ความไม่ยืดหยุ่นต่อคนต่างศาสนิกหรือรู้สึกว่าตัวเอง

สูงส่งกว่ามีหรือไม่	คำาถามนี้อาจเป็นคำาถามชวนทะเลาะ	คือพยายาม

จะโยนคำาถามออกไปในฝั่งของปาร์ตี้บี	คิดแบบนี้หรือไม่	

เพราะในอีกแง่หนึ่ง	คือ	เรากำาลังสู้กับตัวคนหรือสู้กับหลักการ”	

นักวิชาการด้านความมั่นคงตั้งประเด็นคำาถามทิ้งท้าย
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