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ปาตานี

เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย”
ปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่

เอกสารถอดความการปาฐกถาทางวิชาการโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน
2554 ในหัวข้อ เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” When the "History" is dangerous โดย
โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น สมุท รรัฐ เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ศ ึก ษา ณ หอประชุม ส านัก งานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ประเด็นปัญหาปาตานี
กับรัฐไทยในยุคหลัง สมัยใหม่” ที่จัดการโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมภาคใต้ ร่ ว มกั บคณะรัฐ ศาสตร์ ณ ห้ องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถอดความ เรียบเรียง และบรรณาธิการโดย
อาจารย์โชคชัย วงษ์ตานี สถาบันสันติศึ กษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองบรรณาธิการโรงเรียน
นักข่าวชายแดนใต้
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บทบรรณาธิการ
โชคชัย วงษ์ตานี
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความนา
การออกมายอมรับเรื่อง "ประวัติศาสตร์ชายแดนใต้ที่ทางการไทยผิดพลาด" ของนักวิชาการ
ไทยบางส่วน ในคอลัมน์ “สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม” ของหนังสือพิมพ์“มติชน”รายวัน ฉบับวัน
พฤหั ส บดีที่ 12 มิถุน ายน พ.ศ. 2557 หน้า 17 นับเป็นครั้งแรกและเป็นมิติใหม่ ในการนาเสนอ
ข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการที่ การสร้างการยอมรับในความคลาดเคลื่ อนและความเข้าใจผิดต่อ
ข้อมูล ประวัติศ าสตร์ ของทางการสยาม/ไทยที่มีต่อประวัติศาสตร์ ปาตานี ครั้งส าคั ญ ครั้ งหนึ่ง ของ
สังคมไทย ด้วยการคลายข้อถกเถียงในประเด็นที่ว่า “รัฐสุโขทัย ไม่เคยมีอานาจแผ่ลงทางใต้ไปควบคุม
ดินแดนรัฐปัตตานีตลอดแหลมมลายู ” นับเป็นการนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เคยเป็นข้อโต้เถียง
ในทางวิชาการประวัติศาสตร์ รวมทั้ง คลายปัญหาในประเด็นสาคัญที่หลายฝ่ายค้ างคาใจ มีข้อกังขา
ถกเถียงต่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ระหว่าง สยาม-ปาตานี ในอดีต

ภาพหนังสือพิมพ์“มติชน”รายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้าปกและหน้า 17

การนาข้อมูลดังกล่าวเสนอสู่สาธารณะผ่านสื่อกระแสหลักที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้งเรื่อง
ขอบเขตรัฐ /อานาจการปกครองในอดีต นามาพิจารณาเข้ากับเรื่อง สาเหตุความไม่สงบในปัจจุบัน
และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในอนาคต วิธีคิดเช่นนี้สาหรับ โลกมลายูถือว่าเป็น “Cara1 untok
Mengungkap”/“วิธีการ” สาหรับการคลี่คลาย/เผยให้เห็นที่ มาของปัญหา ซึ่งเมื่อเกิดการยอมรับต่อ
ข้อเท็จจริงในอดีต ความจริงนั้นย่อมเป็นประโยชน์ทั้งแก่ทางการไทยในเรื่องความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้น
ของประวัติศาสตร์สยามและนับเป็นคุณูปการต่อแวดวงประวัติศาสตร์ปาตานี เป็นปรากฏการณ์ที่นัก
ประวัติศาสตร์ปาตานีทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในชายแดนใต้ ที่สนใจและตระหนักรู้

B

ต่อรากเหง้าของตน ประวัติศาสตร์ของครอบครัวและความเป็นมาเป็นไปของมาตุภูมิจากข้อมูลทาง
ทางประวัติศาสตร์ ชาวปาตานีก็เป็นเช่นเดียวกลับมนุษย์ทั่วไปทั้งโลกที่มีประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน
ส่วนผสมในสายเลือด หากแต่มีความทรงจาและความตระหนักต่ออดีตมากกว่าถิ่นอื่นเพราะต้องอยู่กับ
เหตุการณ์ที่ปกปิดและคลุมเครือมานาน ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปัญญาชนปาตานี หันมาอ่าน
ค้นคว้า ถกเถียง ต่อยอดทางความคิด เกิดวงพูดคุย สั มมนาและเปลี่ยนความรู้ทั้งในวงน้าชาและแวด
วงวิชาการ นักประวัติศาสตร์และผู้สนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ปาตานีทั้งในพื้นที่และฝั่งมาเลเซียจึง
ตื่นตัว แม้ท้ายที่สุดของวงพูดคุยจะเกิดข้อถกเถียงในเชิงข้อมูล นาสู่การขยายประเด็น ใหม่ๆ หรือเพิ่ม
ระดับของความเป็นชาตินิยม ท้องถิ่นนิยม แต่ก็ทาให้หลายๆคนเข้าถึง ข้อค้นพบและได้คาตอบที่ว่า
“ยังมีอีกหลายเรื่องนักที่เรายังไม่รู้และต้องพร้อมรับความจริง” ของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสยาม
หรือปาตานี แต่นับได้ว่าเป็น การเรียนรู้ที่เพิ่มความภาคภูมิคณะเดียวกันก็ส่งผลการคลี่คลายความ
อันตรายของประวัติศาสตร์แห่งอดีตราชอาณาจักรฝั่งซ้ายของแหลมมลายู(เมื่อมองจากตาแหน่งที่ตั้ง
ของสยามลงมา)แห่งนี้ได้ระดับหนึ่ง

ภาพงานสัมมนาเรื่อง Patani Sebuah Negeri Yang Hilang“ปาตานีรัฐแห่งหนึ่งที่หายไป”
ที่จัดขึ้นในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 27 มิถุนายน 2557 ที่มาของภาพ FB Hambali Hamat

ประวัติศาสตร์ปาตานี/ชายแดนใต้ เป็นอันตรายจริงหรือ?
หากจะตั้งคาถามว่าประวัติศาสตร์ปาตานี/ชายแดนใต้ เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ความไม่
สงบ? คาถามเช่นนี้ หากต้องการคาตอบคงจะต้องนามาพิจารณาเข้ากับข้อเรียกร้องของขบวนการ
BRN จานวน 5 ข้อนั้น เมื่อทาการพิเคราะห์จะพบว่าในจานวน 5 ข้อนั้นมีมากกว่า 1 ข้อเป็นเรื่องของ
การยอมรับสถานะในฐานะตัวแทนปวงชนปาตานีและให้ยอมรับในสถานะของผู้ปลดปล่อยหาใช่ผู้ขอ
แบ่งแยกดินแดน อันมีนัยยะของการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของที่อ้า งจากฐานคิดและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของฝ่ายตนยึดถือ เช่นการใช้คาว่า “นักล่าอาณานิคมสยาม” ที่อิงฐานคิดที่มีเหตุผลการ

C

เรียกร้องในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อปลดปล่อยจากเจ้าอาณานิคมจากที่อื่นที่เข้าการปกครอง
ตนเองพร้อมกับการปฏิเสธแนวคิดการแบ่งแยกดินแดนโดยยึดโยงตรรกะเข้ากับเรื่องประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างสยาม-ปาตานี
แม้กระทั่งนักการเมือง นักการทหารและนักสันติวิธียังยอมรับกับการตั้งสมมติฐานว่าปัญหา
ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งเกิดจากกรอบคิดอันขับเคี่ยวต่อสู้กัน ระหว่างประวัติศาสตร์
การเมือง ประวัติศ าสตร์รัฐชาติ และประวัติศาสตร์ รัฐพื้นเมือง ที่บ่อยครั้งที่หน่วยงานราชการและ
กองทัพไทยพยายามที่จะสร้างกระบวนการชาระประวัติศาสตร์ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นหนึ่งในต้นเหตุ
และเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่มีระหว่างกัน
พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สานักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวในการ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน” ท่านให้ความเห็นว่า
“ 10 ปี ที่ผ่านได้มีการเจรจาในการแก้ไขปัญหาภาคใต้มาตลอด จนขณะนี้ยังไม่
หยุดการเจรจา ซึ่งปัญหาในภาคใต้นั้น ต้องมองเป็นสามมิติ คือยุทธศาสตร์ ยุทธการ และ
ยุทธวิธี โดยรากเหง้าปัญหาที่แท้จริง คือด้านประวัติศาสตร์ ถ้ามองแค่ประวัติศาสตร์สุโขทัย
นั้น เราก็จะเสียภาคใต้ไปได้ ฉะนั้นอย่ามองประวัติศาสตร์แค่ผิวเผิน เพราะแต่ละประเทศมี
การจดบันทึกที่แตกต่างกัน จึงถึงเวลาที่จะชาระประวัติศาสตร์ ทั้งนี้หากพูดถึงปัญหาภาคใต้
คนมักจะพูดว่าเริ่มที่ปี 2547 แต่จริงแล้วปัญหาเริ่มมานานเป็น 100ปี เพราะความอยากเขา
เป็นเหมือนกับเรา แต่ความคิดของคนในพื้นที่ เขาคิดว่าดินแดนตรงนั้นเป็นของเขาไม่ใช่ของ
ประเทศไทย และยังให้มาเลเซียมาเป็นผู้ช่วยพัฒนา เพราะยังไม่มั่นใจในการแก้ปัญหาของ
ประเทศไทย”
ส่วน น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผู้อานวยการกองยุทธการกองบัญชาการนาวิกโยธิน (ผอ.
ยก.นย.) กล่าวในงานสัมมนาเดียวกันให้แก่ นักเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 74 ฟังว่า
“ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มาจากผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากภาครัฐ สาเหตุมาจาก
บาดแผลในประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา และอัตลักษณ์ ความไม่เป็นธรรมในสังคม โอกาส
ทางสังคม และโอกาสทางการศึกษา ที่เด็กและเยาวชนหายไปจากระบบการศึกษาสายสามัญ
และสายอาชีพ ที่มีเพียงร้อยละ 20 ส่วนปัจจัยที่ทาให้สถานการณ์คงอยู่ เพราะมีการเชื่อมโยง
กับขบวนการค้ายาเสพติด”2
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10 ปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์สยาม-ปาตานี ก้าวหน้าไปอย่างไร
นับจากนี้จะเป็นการกล่าวถึงด้านบวกของความก้าวหน้าในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์ปา
ตานีที่สวนทางกับสภาพปัญหาความไม่สงบที่ เกิดขึ้น ซึ่งทาลายความไว้วางใจและบั่นทอนความสงบ
สุขให้ถดถอย 10 ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์สร้างความสนใจแก่ปัญญาชนให้หันมาสนใจรากเหง้าของปัญหา
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ หน้าใหม่เข้ามาผลิตงานออกสู่สาธารณะและ
แวงวงวิชาการเป็นจานวนมาก อาทิ งานวิชัยชุดโครงการ, “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย:
การค้นหาประวัติศาสตร์ สังคม-วัฒนธรรมของปาตานี (Fragmented Modernities: The Quest
for a Social and Cultura Cultural History of Patani)” (2553-4)3 ที่สร้างนักวิจัยประวัติศาสตร์
สังคมปาตานีรุ่นใหม่ หรือ “นักปาตานีศึกษารุ่นใหม่” อาทิ พุทธพล มงคลวรวรรณ ในงานศึกษาเรื่อง
“ปาตานี ผ่ า นแว่ น ของจั ก รวรรดิ แ ละดวงตาสมั ย ใหม่ : การส ารวจทางมานุ ษ ยวิ ท ยาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ดจ์ ในรั ฐ มลายู ของสยามค.ศ. 1899-1900” นิย ม กาเซ็ง ในงานศึกษาเรื่อ ง
“เส้นทางสู่ความทันสมัย: ประวัติศาสตร์สังคมของถนนทางหลวงสายใหม่สู่ปาตานี ” มูฮัมหมัดอิลยาส
หญ้าปรัง ในงานศึกษาเรื่อง “การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอล สะปันยัง (2498- )
อูลามาอ์สายจารีต ในสังคมปาตานีสมัยใหม่” และนักวิชาการรุ่นใหม่ท่านอื่นๆ อาทิ ทวีลักษณ์ พลรา
ชม,วารชา การวินพฤติ,อสมา มังกรชัย, บัณฑิต ไกรวิจิตร,บัญชา ราชมณี, ภมรี สุรเกียรติ,เจริญพงศ์
พรหมศร,สะรอนี ดือเระ,ปิยะนันท์ นิภานันท์,อลิสา หะสาเมาะ,วราวรรณ ตระกูลสรณคมน์ และนิอับ
ดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เปิดพื้นที่ พรมแดนใหม่ๆของประวัติศาสตร์สังคมปาตานี
ในแง่มุมและเนื้อหาที่กว้างและลึกขึ้น เมื่อมองประวัติศาสตร์ปาตานีผ่าน โรงภาพยนตร์ วารสารมลายู
การตัดถนน ตารวจมลายู ทัณฑสถาน ดนตรี การศึกษาของสตรีและการตีความ“ความเป็นสมัยใหม่”
ของอุลามะฮ เป็นต้น

ภาพปกงานวิชัยชุดโครงการ, “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย:
การค้นหาประวัติศาสตร์ สังคม-วัฒนธรรมของปาตานี

ช่วงเวลาเดียวกันยังมีอีกสองโครงการที่พัฒนาความก้าวหน้าแก่แวดวงวิชาการประวัติศาสตร์
ปาตานีและเชื่อโยงกับประวัติศาสตร์สยาม คือ “โครงการศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดน
ใต้: ร้อยเอกสารสาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ป าตานี” หรือ 100 Important Documents about
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Patani History Project (2554) ที่ทีมงานนักวิจัยทาการออกสารวจจัดเก็บและสะสมหลักฐาน
เอกสารสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในยุคต่างๆ เช่น เอกสารข้อเรียกร้องต่อรัฐไทย
7 ข้อ ของหะยีสุหลง โต๊ะมีนา เอกสารภาษาไทยเกี่ยวกับปัตตานี ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัย
ต่างๆ เอกสารบันทึกของชาวต่างชาติ ทั้งคนจีน ฮอลันดา อังกฤษ ที่แวะเวียนผ่านปาตานี ตาราทาง
ศาสนา เช่น ฟัตวา อัลฟาตอนียะห์ กีตาบยาวี หนังสือพิมพ์ภาษารูมี ในประเทศมาเลเซีย และเอกสาร
ท้องถิ่น ภาษามลายู ทั้งอักษรยาวี และรู มี รวมถึงเอกสารส าคัญๆต่างๆอาทิ เอกสารของ Barbara
Whittingham-Jones (Jones Papers) ข่าวและบทความในเดอะสเตรทไทม์( The Straits Times)
และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในมลายา บทความและหลักฐานที่อยู่ในวารสารราชสมาคมเอเชีย
สาขามลายา (Journal of Malayan Branch of Royal Asiatic Society) หนังสือพิมพ์ The voice
of Patani สนธิสัญญาสยาม-อังกฤษ ปี1909 (Anglo-Siamese Treaty 1909. เอกสารหลักฐาน
ประเภทอื่นๆ อาทิ ตราพระราชลัญจกรประจารายาตนกูอับดุลการเดร์ กามารุดดีน เงินตรา 7 หัว
เมืองปักษ์ใต้ แผนที่การแบ่งเขตแดนเปรัก -รามันห์ แผนที่การแบ่งเขตแดนกลันตัน -ระแงะ แผนที่
ฮอลันดาแสดงเขตแดนเมืองนครศรีธรรมราช-ปัตตานี เป็นต้น โดยคณะทางานแบ่งทีมออกเดินทาง
สารวจจัดเนื้อหาเอกสาร ทั้งจากหอจดหมายเหตุ กรุงเทพฯ และเดินทางสารวจจัดและเก็บนับตั้งแต่
ปาตานี(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จรดแหลมมลายูทั้งชายฝั่งตะวันออกและตะวันตก อาทิ กลันตัน
ตรังฆานู หอจดหมายเหตุที่กัวลาลุมโปร์ สิงค์โปร์และปีนัง นามาจัดเรียงเป็น 100 เรื่อง/เอกสาร4 โดย
มีที่ปรึกษาโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างเช่น พล.ต.ต.จารูญ เด่นอุดม อ.อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
อุสตาซอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ และศ.ดร.ครองชัย หัตถา ให้คาแนะนา
ท้ายสุดคือ “โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปาตานี ในความสัมพันธ์กับสยาม
และภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ผ่ า นเส้ นทางกาลเวลา” ที่ ด าเนิ น การโดย อ.ศุ ก รี ย์ สะเร็ ม
อ.ปริญญา นวลเปียน ข้าพระเจ้าและ อ.ธนภาษ เดชาพาวุฒิกุล ที่ถือเป็นโครงการผลิตโปสเตอร์และ
แผ่นพับเพื่อการพัฒนาสื่อการสอนประวัติศาสตร์ สยาม-ปาตานีเพื่อแจกแก่โรงเรียนและผู้สนใจใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อก่อให้เกิดการเปรียบเทียบเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปาตานี กับสยาม
ร่วมกับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดในภูมิภาคอาเซียนและเหตุการณ์ในระดับโลกที่เกิดขึ้นในระยะเวลากว่า
700 ปี ที่ผ่ านมาผ่ านเส้ น เวลา Timeline เส้ นเดียวกัน โดยระบุทั้ง ที่เป็น การระยะเวลาตามปี
พุท ธศั กราช คริ ส ต์ ศัก ราชและฮิ จ เราะฮศั ก ราช นั บเป็ น การศึ ก ษาเปรีย บช่ ว งเวลาเหตุ การณ์ ใ น
ประวัติศาสตร์ที่เป็นการเปิดมุมมองมิติใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานี/ปาตานี ที่สามารถเชื่อม
เข้ากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลก ทั้งสามโครงการวิจัยข้างต้นทีมงานนักวิจัยประวัติศาสตร์ปา
ตานีรุ่ นใหม่ห วังที่จะทาความเข้าใจสภาพปัญหาและเพื่อผลิตความรู้ที่ สามารถลดทอนระดับของ
ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสามโครงการข้างต้นได้รับการสนับสนุน
โดยมูลนิธิเอเชีย-Asia Foundation
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ภาพ ปกแผ่นพับและรายละเอียดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปาตานีฯ Time line

นอกจากนี้ในพื้นที่รอบรั่ว มอ.ปัตตานียังคึกคักไปด้วยการมาเยือนของนักประวัติศาสตร์คน
สาคัญๆทั้งระดับนานชาติและระดับโลกที่มาพูดเรื่องปาตานี อาทิ ศ.ธงชัย วินิจจะกูล5 มาเป็นองค์ปา
ถกในงานสัมมนาด้านประวัติศาสตร์ปาตานี เมื่อปี 2554 และ ดร.ปิยดา ชลวร นักวิจัยประวัติศาสตร์
ประจาศูนย์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของผลงานเรื่อง
“ประวัติศาสตร์ปัตตานีในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุ่น ” (2554) ได้มา
นาเสนอข้อค้นพบสาคัญในการประชุมสัมมนาเรื่อง “เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก : หลักฐานใหม่
ว่าด้วยประวัติศาสตร์ปาตานี ”6 เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ผู้ศึกษาวิจัยได้ให้ข้อมูลใหม่ที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์พบว่าในปี 1602 ได้มีนายพล Jacob Van Neck ซึ่งเป็นพ่อค้า
ชาวฮอลันดาของบริษัท Zeeland Company เดินทางเพื่อซื้อสินค้าจากจีนและได้เดินทางมายังปา
ตานีเพราะรู้มาว่าที่ปาตานีมีสินค้าจีนจานวนมากที่สามารถหาซื้อได้
ดร.ปิยดายังได้กล่าวถึงในเรื่องของสินค้าที่ชาวฮอลันดาที่นามาค้าขายในปาตานี หนึ่งในสินค้า
ที่ได้รับความนิยมจากชาวพื้นเมืองคือ รูปภาพ มีลักษณะเป็นภาพพิมพ์ที่วาดลงบนไม้และทองแดง
จากการปรากฏในรายการสินค้าของปี 1602 มีภาพเหล่านี้อยู่ประมาณ 5-6 พันชิ้น ที่นามาขายใน
ปาตานี เธอยังเล่าอีกว่าปาตานีในอดีตเป็นเมืองท่าที่สาคัญในเขตริมทะเลเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ มี
ความเจริญและเป็น ที่น่าสนใจของชาวต่างชาติพอๆกับอยุธ ยา ในสายตาของชาวดัช ต์(ฮอลันดา)
อย่างเช่น Jacob Cornetisz van Neck และ Jacob van Heemskerck ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ซึ่ง
ปาตานีเป็นศูนย์รวมพ่อค้าและนักเดินเรือชาวยุโรป ชาวจีน ชาวเปอร์เซีย ชาวอินเดีย ชาวญี่ปุ่น ชาว
อินโดนีเซีย และชาวมลายู ปาตานี เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าสาคัญมากมาย อาทิเช่น ข้าว พริกไทย
การบูร ไม้ ผ้าขนสัตว์ ตะกั่ว เกลือ ทองแดง ฯลฯ ความประทับใจของชาวดัชต์ต่อปาตานี คือ เมืองที่
ทอดยาวตลอดฝั่งทะเลเหมือนเมือง Amsterdam (เดิม) สังคมแบบพหุวัฒนธรรม ชาวปาตานีมีความ
เป็นมิตร สุภาพและซื่อสัตย์ เป็นต้น
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ภาพ เอกสารโบราณภาษาดัชต์ที่กล่าวถึงปาตานี
ภาพ รูปภาพทีม่ ลี ักษณะเป็นภาพพิมพ์ซึ่งวาดลงบนไม้และทองแดง
ที่พ่อค้าชาวดัชต์นามาขายที่ปาตานี โดยมีหลักฐานที่ปรากฏในรายการสินค้าของปี 1602

10 ปี ที่ผ่ านมานั กประวัติศาสตร์ นักรัฐ ศาสตร์ อาวุโ สจากส่ ว นกลางและต่างภูมิ ภ าคของ
ประเทศต่างมีผลงานเขียนในทางวิช าการถึงที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ปาตานีมากน้อยแตกต่างกัน
ศ.ดร.นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ เขียนเรื่อง “สังเขปประวัติศาสตร์มลายูปัตตานี ” (2550) และ “ประวัติศาสตร์
ปัตตานีในฐานะ “รัฐชายฝั่ง” (2551) ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เขียนเรื่อง “ประวัติศาสตร์วิพากษ์ :
สยามไทยกับ ปาตานี ”(2556) และ“ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย”
(2551) ซึ่งมีเนื้อหาในเชิงประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เขียนเรื่อง “ความ
รุนแรงกับการจัดการ “ความจริง:” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ” (2551) ทั้งหมดล้วนแต่เป็นที่นิยม
อ่านในหมู่นักศึกษาปัญญาชนทั้งในและนอกพื้นที่และมักใช้อ้างอิงข้อมูลในทางวิชาการ
แม้แต่อาจารย์ใหญ่คนสาคัญของแวดวงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ไทยอย่าง อ.สุจิตต์ วงษ์เทศ ยังได้ออกมาเขียนงานด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอันมีรากมาจากประวัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสยาม-ปาตานี เรื่อง “แขก”มุสลิมในความเป็นไทย ที่กล่าวถึง ไทยและแขกมุสลิม ทั้ง
ชวา มลายู จาม แขกเทศไม่ ใ ช่ ใครอื่น ล้ ว นแล้ ว แต่มี ค วามผสมผสานกัน ทางเผ่ าพั น ธุ์แ ละสั ง คม
วัฒนธรรม ทั้งในเรื่องอาหาร เสื้อผ้าอาภรณ์ ศิลปกรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ภาษาและวรรณคดี
ดนตรีและการแสดง ลิเก กระบี่กระบอง เป็นต้น โดยงานชิ้นนี้ ท่านลงมาบรรยายเองและเปิดเผยสู่
สาธารณะชนครั้งแรกที่ มอ.ปัตตานี 7 เมื่อปี 2555 รวมทั้งยังค้นคว้าและเขียนงานประวัติศาสตร์ที่ชื่อ
“สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สตูล ” (2554) ตีพิมพ์เผยแพร่โดยกระทรวง
วัฒนธรรม
ส่วนงานวิจัยเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สยาม-ปาตานีในระดับนานาชาติที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือเอกสารประกอบการสัมมนาด้ านประวัติศาสตร์ปาตานี 2 เล่ม เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหา
จากการนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านประวัตศาสตร์ปาตานีในการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง
“ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใต้ของไทย: การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม” The
Phantasm in Southern Thailand: Historical Writings on Patani and the Islam World :
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Volume 1-2 จัดโดยโครงการภูมิภาคศึกษา สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคี
เครือข่าย เมื่อ 11-12 ธันวาคม 2552 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหนังสือ ทั้งสองเล่มหนากว่า
800 หน้านี้ มีดร.แพทริค โจรี และ อ.จิรวัตน์ แสงทอง เป็นบรรณาธิการ8
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ปาตานีกว่า 31 หัวเรื่อง
ที่ให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปาตานีและอาณาบริเวณ อาทิ งานที่ชื่อ“ปาตานีใน
ฐานะต้นแบบแห่ งพหุ ลั กษณ์ ”โดย แอนโทนี รีด, จากประเทศราชถึงมณฑลปัตตานี: มุมมองบาง
ประการต่อความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-ปัตตานีผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์คริสต์ศตวรรษที่ 17-19. โดย
ยงยุทธ ชูแว่น และ พรรณงาม เง่าธรรมสาร, When Patani became Pattani: The End of the
Mandala State, 1785-1838.โดย ฟรานซิส อาร์. แบรดลีย์. , Patani Militant Leaflets and the
Uses of History.โดย ดันแคน แม็กคาร์โก, States of Fantasy: Patani’s Dissonant Pasts and
the Impossibility of Reconciliation.โดยมาร์ก แอสกิว, ข้อเรียกร้อง 7 ประการ ของขบวนการปา
ตานี : ความหมายและนัยทางประวัติศาสตร์. โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,และ..... “Rethinking Thai
Nationalism.โดย Thongchai Winichakul รวมถึงนักวิช าการในพื้นที่ปาตานีอย่าง Ismail
Benjasmith. Numan Hayimasae และนักประวัติศาสตร์ปาตานีจากฝั่งกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
อย่าง Ahmad Fathy al-Fatani เป็นต้น
ผลงานทางวิชาการประวัติศาสตร์ปาตานี ในระดับนานชาติชุดนี้ นับได้ว่าเป็นงานรวมผลงาน
ทางวิชาการประวัติศาสตร์ปาตานีดีที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่และร่วมสมัย มีประวัติผู้
ศึกษาโดยย่อและบทสรุปผลการศึกษา/บทคัดย่อ ทั้งหมด 3 ภาษา ทั้ งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษามลายูอักษรรูมี รวมทั้งเป็นการรวมชิ้นงานจากนักวิชาการด้านประวั ติศาสตร์ระดับโลก(ที่หันมา
เขียนวิจัยเรื่องปาตานี) ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นปาตานี เป็นการผสมผสานระหว่างนักวิชาการ
ประวัติศาสตร์รุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ ซึ่งมารวมตัวกันนาเสนอและส่งมอบเขียนชิ้นสาคัญแก่แวดวง
วิชาการและสาธารณะชนผู้สนใจ เป็นเติมเต็มและขยายพื้นที่ความรู้ประวัติศาสตร์ปาตานีที่ครอบคลุม
เนื้อหาในแง่มุมต่างๆได้ อย่างน่าสนใจ อีกทั้งงานเขียนชุดนี้ยังมุ่งท้าทายกับคาถามที่ถูกปิดลับและถูก
เลี่ยงที่จะกล่าวถึง รวมทั้งตั้งข้อสงสัยเปรียบเทียบระหว่างประวัติศาสตร์แห่งชาติและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เกิดพื้นที่ทางวิชาการต่อข้อถกเถียงเรื่องความเป็น “เอกราช” ของปาตานีในอดีต , ความ
ยิ่งใหญ่ในฐานะรัฐเมืองท่าและการเป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
,ความเสื่อมภายใต้เงื้อมมือของรัฐไทยฯลฯ โดยผู้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้มองว่า “ประเด็นข้อถกเถียง
เหล่านี้ยังไม่เคยถูกตั้งคาถามอย่างแท้จริงกระทั่งถึงปัจจุบัน”
งานวิจัยชุดข้างต้นเมื่อผ่านการนาเสนอแล้ว ยังสามารถผลิตหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปา
ตานีเล่มใหม่ในชื่อ The Ghosts of the Past in Southern Thailand: Essays on the History
and Historiography of Patani. (2013) บรรณาธิการโดย Patrick Jory. ก่อให้เกิดกระแสความ
ตื่นตัวต่อนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ปาตานีรุ่นใหม่ได้หันมาสนในทบทวน ตั้งคาถาม เหลียวหลัง
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สารวจอดีตเพื่อเข้าในรากฐานของชุมชน ที่มาและรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นปาตานี/ชายแดนใต้ใน
แง่ประวัติศาสตร์
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของชาวต่างชาติ
งานวิทยานิพนธ์เอกของ Muhammad Arafat bin Mohamad อาจารย์ประจาสาขา
Southeast Asian Studies แห่ง National University of Singapore (NUS) ซึ่งเป็นลูกหลานของ
บรรพบุรุษเชื้อสายปาตานีในสิงค์โปร์ ศึกษาเรื่อง Be-longing: Fatanis in Makkah and Jawi.9
(2013) ได้ฉายภาพที่กว้างของเครือข่ายปัญญาชน “ออรัง”ชาว “ญาวอ/ชวา” และผู้คนปาตานีที่
พานักและลี้ภัยที่เมกกะฮ ณ แผ่นดินห้วงห้ามและศักดิ์สิทธิ์สาหรับมุสลิม ที่นับกว่าเป็นต้นทางของ
ความรู้ ปลายทางของการแสวงบุญของชาวปาตานีและมุสลิม จากทั่วโลก งานศึกษาชิ้นนี้ได้สะท้อน
ความเป็นพลวัตร ความเป็นอยู่ ความคิดและคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่อง ความเป็น ชุมชน Community
ชื่อบ้าน namely home และมาตุภูมิ homeland ในความรู้สึก ความคิด ความทรงจาของชาว
ปาตานีในเมกกะฮ โดยกล่าวนับย้อนไปตั้งแต่ ศตวรรษที่ 18 ที่บรรพบุรุษชาวปาตานีทั้งบุรุษและสตรี
เดินทางถึงมหานครดังกล่าว ภายหลังที่สาแหรกขาดนับจากสยามเข้ามา ครอบครองนับจาก คศ.
1785-1839. ด้วยสถานะคนจากทิศตะวันออกและชนจากฝั่ง ขวาของแหลมอาราเบียที่อยู่ถัดจาก
อินเดียและชวา ชาวปาตานีจึงถูกเรีย กอย่างรวมกลุ่มและเหมารวมว่าเป็น พวก “ยาวอ/ยาวี ” อัน
หมายถึงกลุ่มชนที่มีที่มาจากทิศเดียวกันกับชาวชวา
งานวิทยานิพนธ์ปริญญาของ Francis R. Bradley เรื่อง The Social Dynamics of Islamic
Revivalism in Southeast Asia: The Rise of the Patani School, 1785-1909. (2010)ซึ่งเขียน
ขึ้นในขณะที่เขาศึกษาที่ University of Wisconsin-Madison ผู้เป็นหลานชายหมอบัดเลย์ สตรี
ชาวต่างชาติที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์สยาม งานชิ้นนี้ใช้แหล่งข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาใช้
ในการอ้างอิงทางวิชาการจากเอกสารหลักฐาน เอกสาร ตารา กีตาบ/หนังสือหลายภาษา ทั้ง อังกฤษ
ฝรั่งเศส ดัชต์ อาหรับ มลายูทั้งยาวีและรูมี งานชิ้นได้รับความชื่นชม ยกย่องและยอมรับในเรื่องความ
ละเอีย ดและความเป็ น กลางข้ อข้อ มูล จากนักวิ ช าการประวั ติ ศาสตร์ ปาตานี ทั้งในท้อ งถิ่ น และใน
ประเทศมาเลเซีย
งานศึกษาวิจัย ของนักวิชาการชาวนิวซีแลนด์ Christopher Joll ที่มาเก็บข้อมูลในพื้นที่
ปัตตานี ในระยะยาวนาน จนผู้วิจั ยสามารถพูดสื่อสารภาษามลายูถิ่นปาตานีได้ งานที่ชื่อ Muslim
Merit-making in Thailand's Far-South (2010) แม้จะเป็นงานด้านมานุษยวิทยาแต่ ได้ฉายภาพให้
เห็นความเชื่อและวิธีปฏิบัติในแง่ของการทาบุญ การประกอบผลบุญและศาสนกิจในวิถีปฏิบัติของคน
ในพื้นทีต่ าบลจาบังติฆอ ปัตตานีและอาณาบริเวณ ที่เชื่อมโยงถึงอิทธิผลและรากเง้าทางประวัติศาสตร์
อันมีที่มาจากอิสลาม ไทย การศึกษาจากเมกกะฮรวมทั้งนโยบายการกลายกลืนของรัฐไทยในอดีตอัน
ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์ การประกอบอาชีพ ศานสกิจ การดารงอัตลักษณ์ โดยข้อมูลที่ได้มาจากการ
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ฝังตัวเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนานจนได้รับข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากคนพื้นถิ่นอันสะท้อนถึง
วิถีชีวิตของคนปัตตานีในปัจจุบัน
บุคคลผู้ส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ปาตานี
การดารงอยู่และการนาเสนอภาพ งานเขียน เอกสาร กีตาบ/ตาราโบราณของผู้ที่มีนามว่า
Abu Israfil ซึ่งเป็นชาวจังหวัดปัตตานี มีถิ่นพานักอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาโทและเชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับและเอกสารโบราณ มีความสามารถในการคัดแยก
แจกแจง ลวดลาย ตั ว เขีย นที่ป รากฏบนพระมหาคัมภีร์กุรอ่านและเอกสารโบราณ โดยแยกแยะ
รูปแบบ ลักษณะตัวเขียนที่เป็นแบบเอเชีย อาหรับ ตุรกี แอฟริกา จีน และสเปน อีกทั้งเขายังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดหาเอกสาร หลักฐานและของสาคัญ นาไปจาหน่ายแก่พิพิธภัณฑ์ในกาตาร์ และ
พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในตะวันออกกลาง
Abu Israfil เขาเป็นผู้ที่มีชื่อในแหล่งประมูลสาคัญอย่างโซโธบี้และคริสตี้ เป็นที่รู้จักทั้งใน
ฐานะผู้ค้นหา ประมูลและซื้อเอกสารโบราณ ครอบครองเอกสารที่เป็นตาราการแพทย์อาหรับโบราณ
ตาราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตาราศาสนาอิสลาม ตาราโหราศาสตร์ ตาราไสยศาสตร์ ตารา
ดนตรีอาหรับโบราณ เป็นต้น นอกจากเขายังเป็นผู้หนึ่งเคยได้รับการทาบทามให้ซื้อตราประทับของรา
ยาลือแฆะห์(เมืองระแงะ) ครอบครองเอกสาร ภาพชาวปาตานี -สยามในหนังสือพิมพ์เก่าที่ฝรั่งวาดไว้
ในศตวรรษที่ 18 และแผนที่โบราณที่ระบุถึงสยามและปาตานี โดยเปิดเผยและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ
ความเชี่ยวชาญของ Abu Israfil จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยหรือเปิดประตูแห่งการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หายากและคนทั่วไปเข้าไม่ถึง
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ภาพ แผนที่เก่าของตะวันตกและโลกอาหรับ ตาราทางการแพทย์อาหรับและภาพชาวปาตานี ใน
หนังสือพิมพ์เก่าที่ฝรั่งในศตวรรษที่ 18 ที่มาของภาพ FB Abu Israfil

นอกจาก Abu Israfil ยังมีคุณสมาน อู่งามศิลป์ คนขายหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและ
มุ ส ลิ ม ที่ มี ห นั ง สื อ เก่ า ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ต ตานี และผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ อ อกนามอี ก สองท่ า นที่ อ าศั ย ใน
ต่างประเทศที่ครอบครองเอกสารสาคัญเกี่ยวกับ ประวัติ ศาสตร์บาดแผลและการต่อสู้ที่ ปาตานี การ
เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากอยู่บนฐานของความไว้วางใจและมีขันติธรรมต่อกัน จะเป็น
ประโยชน์ในด้านการศึกษาและเข้าใจความต่าง ทั้งต่อประวัติศาสตร์สยามและปาตานีไปพร้อมๆกัน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ “แบประวัติศาสตร์” ที่อันตรายให้ลดลง อกทั้งลดข้อกังขาและความหวาดระแวง
ต่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อกัน จึงจะเป็นการลดทอนความอันตรายของประวัติศาสตร์ในแบบที่
ธงชัยเสนอ

หนังสือหายากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การต่อสู้และการเมืองปาตานี
ในการครอบครองของคุณสมาน อูง่ ามสิน

เอกสารของขบวนการต่อสู้และวารสารเกี่ยวกับปาตานีในต่างประเทศ ในการครอบครองของผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและกลุ่มสนใจเฉพาะทาง
10 ปีผ่านมามีการเกิดขึ้นและดารงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ ที่สาคัญ 3-4 แห่งในพื้นที่ นอกจากแห่ง
หนึ่งที่ตั้งอยู่ใก้ลมัสยิดกรือเซะแล้วยังมี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทีเ่ ป็นทั้งแหล่งแสดงและให้ความรู้ในเรื่องวิถี

L

ชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การละเล่น ศิลปะการแสดง เครื่องใช้ไม้สอยและของชาวปาตานีและ
อาณาบริเวณ การเกิด “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร” เมื่อปี 2552 ที่นาโดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม
โดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ ใช้แนวคิดด้านการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คง
อยู่กับท้องถิ่น และนาเอาเอกลักษณ์หรือศิลปะดั้งเดิมทางด้านภูมิปัญญามาประยุกต์เป็นทาผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมสมัยเพื่อหารายได้แก่ พิพิธภัณฑ์และชาวชุมชน ซึ่งมีส่วนในอนุรักษ์และดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ส่วนที่บ้านกือเม็ง ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา เป็นหมู่ที่บ้านที่มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชุมชนถึง 2 แห่ง คือ “แหล่งรู้เรียนรู้ชุมชนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านกือเม็ง” มีนายสมาน โดซอมิ เป็น
ผู้ดาเนินการ ใช้เวลาในการสะสมวัตถุโบราณกว่า 20 ปี และ “แหล่งเรียนรู้ชุมชน อบต.อาซ่อง” ที่ใช้
เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนับเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ ทั้งวัตถุและหลักฐานโบราณสาคัญที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างมาก อันจะเป็น
การยืนยันถึงพัฒนาการและเปิดเผยถึงความรุ่งเรืองในอดีตของปาตานีและอาณาบริเวณและมีส่วน
สาคัญต่อการสื่อความเข้าใจต่อคนต่างถิ่น ต่างภาค ต่างภูมิภาคในการที่จะเข้าใจวิถีของชาวปาตานี
ส่วนกลุ่มสนใจเฉพาะทาง อาทิ กลุ่มภาคีสถาปัตยกรรมปาตานีและนักวิจัยท้องถิ่น กลุ่มนิเวศ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ ทั้งสองกลุ่มล้วนแล้วแต่ผลิตสร้างความรู้ ความเข้าใจใหม่ การค้นพบบ้านเก่า
เมืองเก่าเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆที่มีผลต่อการทาความเข้าใจที่มา รากเหง้าความเป็นอยู่
ของผู้คนมลายูปาตานีและรู้ที่มาที่ไปของบรรพชนที่ต้องอาศัยข้อมูลความรู้ในการที่จะเข้า ใจฐานคิด
ความเชื่อและเหตุผลในทางสถาปัตยกรรมและสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสภาพนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่
เชื่อ มโยงเข้า กับ เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ อันจะท าให้ เกิ ดความเข้ าใจต่อ ปาตานี ทั้ งยุค รัฐ โบราณ ยุ ค
ราชอาณาจักร ยุคเจ็ดหัวเมืองและยุคที่เป็นจังหวัดปัตตานีด้วยเช่นเดียวกัน
"แบมัน(ประวัติศาสตร์)ออกมา"ผลจากข้อเสนอของธงชัย
ตลอดสิบปีที่ถดถอยในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสยามกับชาวมลายูปาตานีบางส่วนที่ส่ง ผลบั่น
ทอนสั น ติภ าพในการอยู่ ร่ ว มกัน และท าลายความไว้ ว างในที่ มี ต่อ กั นทั้ ง ในทางการเมื อ งและการ
ปกครอง หากแต่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนั้นกลับสวนทางกับความก้าวหน้าไปในข้อเท็จจริงใน
ประวัติทั้งฝ่ายปาตานีและรัฐสยาม
ประเด็นที่ชวนคิดและตั้งคาถามต่อในการปาฐกของ ศ.ดร ธงชัย วินิจจะกูล คือ หลังการ
ปาฐกและให้ ค วามรู้ ใ นคราวนั้ น ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง ฝั่ ง สยามและปาตานี ถู ก พั ฒ นาไปสู่ ทิ ศ ทางใด
อันตรายจากประวัติศาสตร์ปาตานี-สยามที่ต่างฝ่ายต่างกังขาซึ่งกันและกัน ลดลงไหม เดินไปในทิศทาง
ใด การก้าวไปข้างหน้าของประวัติศาสตร์ก่อเกิดพัฒนาการที่เป็นผลเชิงบวกหรือไม่ แม้ผู้ปาฐกจะเป็น
ชาวจีนที่ถือกาเนิดในฝังสยาม แต่ท่านก็เป็นกลางในทางความรู้และเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
ชาวไทยที่นักวิชาการประวัติศาสตร์ปาตานี ปัญญาชน นักวิชาการและชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเชื่อถือ
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และเปิดรับในการรับฟังทัศนะ ท่านมีผ ลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกที่หลายฝ่ายสนใจและพร้อม
รับฟัง วิธีการที่ท่านเสนอจึงน่าสนใจ
กรณีการเปิดบ้านหะยีสุหลง ในงานที่ชื่อว่า "13 ส.ค. หกสิบปีการสูญหายของต่วนฆูรูหะยี
สุหลง 1954-2014" เป็นความร่วมมือของทายาท เหล่านักประวัติศาสตร์และกลุ่มภาคีภาคประชา
สังคมที่ทางานด้านการสร้างสันติภาพและการเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ รวมทั้งสื่อมวลชนและ
นักวิจัยท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมการบรรยายและการเยี่ยมชมบ้านโบราณที่นาโดย คุณเด่น โต๊ะมีนา
และบุคคลากรสาคัญซึ่งเป็นเสาหลักทางประวัติศาสตร์ปาตานีอย่าง Tunkuru Ismail bin Ishaq
และ Ahmad Somboon Bualuang และท่านอื่นๆ โดยจัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ อาคาร
เรียนหลังประวัติศาสตร์ที่นาการสร้างโดยหะยีสุหลงชาวบ้านที่ศรัทธาต่อท่านและเหล่าลูกศิษย์ อีกทั้ง
ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีกิจกรรมเปิดบ้านหะยีสุหลงที่มีอายุราวแปดสิบห้าปี ให้สาธารณชน
ชาวบ้านผู้สนใจ สามารถเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในบ้าน ได้เห็นทั้งตู้หนังสือของท่าน โซฟาที่เคย
ใช้รับแขก ภาพเก่าของสมาชิกครอบครัวและกัลป์ยานมิตรในทางการเมือง เมื่อกว่าหกสิบปีก่อน ผู้มี
โอกาสเข้าชมจะเห็นได้ถึงตู้เสื้อผ้า กระจกส่ องตัว ตลอดจนขาเตียงในห้องนอน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่
ส่วนตัวมากของหะยีสุหลง ที่สาธารณะชนทั้งในปาตานีและที่อื่นๆมิอาจได้เห็นมาก่อน ผู้จัดงานนี้ให้
เหตุผลว่าจัดขึ้นเพราะหลายคนในชนรุ่นหลังแทบไม่รู้จักท่าน เกรงว่าเรื่องราวของท่านที่ทาเพื่อชาว
มลายู ปาตานี จะขาดหายในไปความทรงจา เป็นการราลึ กถึง ผู้อาวุโสในครองครัวและที่สาคัญคือ
“ความเบื่อหน่ายกับปัญหาการถูกจับจ้องเป็นเป้าหมายความสงสัยว่ามีการเมืองใดๆแฝงมา10
นับเป็นความก้าวหน้า ของประวัติศาสตร์ ชาวมลายูปาตานีที่ประวัติศาสตร์ บุคคลสาคัญถูก
“แบ” ออกให้เห็นถึงความเป็นคนธรรมดาที่เคยมีชีวิตอยู่อ ย่างเรียบง่าย ไร้ซึ่งข้อสงสัย ข้อกังขาที่ท่าน
เคยถูกสงสัยและกล่าวหาโดยทางการ ผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมของชีวิตความจริงของ
"เปอร์วีรามลายูปาตานี"/วีรบุรุษของชาวปาตานี”ท่านนี้ ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 60 สิบปี ที่บ้าน
ถูกปิดตายไร้ผู้เยี่ยมจนเรือนไม้ผุและฝุ่นจับ อันเป็นผลของการถูกมองและตัดสินในแง่ของความมั่นคง
การถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองและต้องสงสัยจนบ้านถูกทิ้งร้างจนไม่มีใครกล้าคล่องแวะ ซึ่งครั้งหนึ่ง
ท่านเคยถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตรายและมีประวัติที่ต้องปกปิด การเปิดบ้านในคราวนี้จึงนับได้ว่าเป็น
การแบประวัติศาสตร์ของหะยีสุหลงให้สามารถนามาอยู่ในที่แจ้งและมองเห็นได้ ทาให้สาธารณชนได้
กล่าวถึง ชื่นชมและศึกษาได้อย่างปกติสามัญ
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ภาพ ปกเอกสารงานเปิดบ้านหะยีสุหลง

หลายคนเรียกเรื่องราวกรณีของหะยีสุหลงว่า "ประวัติศาสตร์มีชีวิต" มากกว่าที่จะเรียกว่า"
ประวัติศาสตร์บาดแผล" การเปิดพื้นที่ บ้านเสมือนการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสในการเข้าถึงความจริง ใน
อีกแง่หนึ่งนับเป็นความก้าวหน้า การเปิดเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ แม้ความจริงอาจทาให้บาง
ฝ่ายรู้สึกขัดเคืองไม่สบายใจ แต่นับเป็นขันติธรรมของผู้เห็นต่างที่เปิดโอกาสและน้อมรับการบอกกล่าว
ความจริงของอีกฝ่ายที่เขานิยม ยอมรับและให้คุณค่าต่อผู้นาชาวมลายูปาตานี ซึ่งคนในพื้นที่และชน
รุ่นหลังเขาและเรียกขานว่า "วีรบุรุษมลายูปาตานีผู้ต่อสู้ด้วยสันติวิธี" และต่อสู้เรียกร้องโดยเคารพ
กติกาบ้านเมือง วิธีการเปิดบ้านเช่นนี้จึงเป็นการลดทอนความน่ากลัว ความน่ากังขาและข้อสงสัยต่างๆ
ที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์หลังจากท่านจากไปอย่างผู้ถูกอธรรม อันจะเป็นการตอกย้าว่า เป็นไปได้
อย่างไรที่เราต้องใช้ เวลากว่าหกสิบ ที่ประวัติ ศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่งจะสามารถมีเสรีภ าพ ที่สามารถ
เปิดเผย เล่าขานถึงอดีตที่เป็นเสมือนบทเรียนได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม นับเป็นครั้งแรกของการ
เปิดบ้านผู้ที่ครั้งหนึ่งรัฐเคยกล่าวหาและตีตราว่าเป็นกบฏ ผ่านมากว่า 60 ปีที่หะยีสุหลงหายไปจากหัว
กระไดบ้านพร้อมลูกชายและไม่กลับมาอีกเลย ท่านจากไปพร้อมกับความเป็นที่ต้องสงสัยที่ยังปกคลุม
บ้านแห่งนี้มาเป็นเวลานาน

สภาพภายในบ้านและตู้หนังสือหะยีสุหลง ที่มาของภาพ FB Boy DSW.
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สรุป
ปัญญาชนมลายูรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาวปาตานีอย่าง Nafis Abdussomad ได้กล่าว
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุ๊ค เมื่อเจอข้อมูลเรื่องราว "Pattani Kingdom "ในสื่อ Wikipedia The
free encyclopedia.ว่า "น้อยนักที่จะได้เจออะไรแบบนี้หลังจากถูกเซ็นเซอร์มานาน" อันเป็นการ
สะท้อนความรู้สึกที่เคยรับรู้ว่าประวัติศาสตร์ในส่วนนี้เคยถูกปกปิด ซ่อนเร้นและบิดเบือนและยากจะ
เข้าถึงสาหรับปัญญาชนรุ่ นใหม่ ข้อเสนอของธงชัยที่ว่า "แบมัน(ประวัติศาสตร์)ออกมา" จะสามารถ
ทอนอันตรายของประวัติศาสตร์ปาตานีได้หรือไม่ อาจจะดูผลได้ภายหลังการเผยแพร่แนวคิดนี้ที่เสนอ
โดยศ.ธงชัย คือ ถ้าคนรุ่นใหม่ทั้งภายในปาตานี หรือรัฐภายนอกและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึ ง
เนื้อหาประวัติศาสตร์ปาตานีในเนื้อหาและสานวนที่เขาอยากจะเชื่อ ตามบรรพบุรุษเขาเล่าหรือบันทึก
โดยที่รัฐไทยพร้อมเปิดกว้างต่อความต่างของเชื่อถือต่อประวัติศาสตร์แต่ละท้องถิ่นที่อาจมองสวนทาง
กับประวัติศาสตร์หลักของชาติ เกิดการยอมรับโดยเสรีและไม่ต้องหวาดระแวงหรือรู้สึก เป็นอันตราย
จากเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายความมั่นคงไทย จึงจะนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการ “แบมันออกมา” หรือ
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่อ่านประวัติศาสตร์แล้ว “เชื่อหูไว้หู”ที่มาจากการเรียนรู้ความต่างของ
ประวัติศาสตร์และมีขันติธรรมระหว่างกัน
เอกสารนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการนาเสนอทฤษฎี แนวคิดและวิธีการลดทอน "ประวัติศาสตร์
อันตราย" มีหลักการกว้างๆที่สามารถใช้กับประวัติศาสตร์ทั่วไป เมื่อผู้คนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ทั้งฝ่ายรัฐและประชาชนมีคิดและเห็นต่าง เลือกเอาแต่ประวัติศาสตร์ ที่เขาอยากยึดถือ คิดและเชื่อว่า
ประวัติศาสตร์ในสานวนของฝ่ายตนเป็นความจริง แต่ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ที่ชาวปาตานี เขาเคารพ
และเชื่อถือนั้นกลับเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของรัฐ จึงทาให้ฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐอ้างการไม่เคารพต่อ
ความจริงที่เขาเชื่อถือและการไม่มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของฝ่ายตน นาเอาเนื้อหาในประวัติศาสตร์
นั้นมาเป็นเงื่อนไขต่อการต่อรองในการอยู่ร่วมกัน ทั้ง นาเอาประเด็นเรื่อง อัตลักษณ์ ดินแดน สิทธิ
ความเป็นเจ้าของมาใช้ในการต่อรองทางการเมืองในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ ถูกทาให้เป็ นอุปสรรคร่วมของคู่ขัดแย้งในการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ลาบาก เมื่อประวัติศาสตร์ถูกทาให้เ ป็นอันตราย เป็น สิ่งต้องห้าม ปกปิดและเร้นลับ อีกทั้งถูกนามา
เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในข้อต่อรองและสร้างความชอบธรรมในการปกครองให้ได้(ของฝ่ายรัฐ) แบ่งแยกให้
สาเร็จ(ของขบวนการ) จนต่างฝ่ายเลือกใช้ความรุนแรงต่ออีกฝ่าย หัวข้อและเนื้อหาการปาฐกในครั้งนี้
จึงสาคัญ การที่ผู้ปาฐกมอบโอกาสมาให้ความรู้แก่ปัญญาชน นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนใน
เวทีสาธารณะที่ปัตตานีในครั้งนั้น ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นของวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่
สอนให้ เ รี ย นรู้ จดจ าบั น ทึก และสร้ า งความน่ าเชื่ อถื อ ขณะเดีย วกั น วิ ช าที่ มีอ ายุ เก่ าแก่อ ย่า งวิ ช า
ประวัติศาสตร์นี้ยังได้แนะแก่ผู้ที่ยึดถือ ตระหนักหรือเห็นความสาคัญของวิชานี้ว่าผู้เรียนรู้และยึดมั่น
ถือมั่นสมควรและจาเป็นต้อง"รู้เท่าทัน" พิษภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ประวัติศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือของ
อานาจหรือฝ่ ายการเมือง ผู้เรียนรู้และยึดมั่นในวิชานี้จึงจาเป็นที่จะต้องรู้วิธีการที่จะลดเงื่อนไข รู้
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ทางออกเมื่อเกิดสภาวะที่เรียกว่า “ประวัติศาสตร์เป็นอันตราย” เพื่อมิให้บางฝ่ายที่ขัดแย้งกันเลือกใช้
ความรุ น แรง ไม่ ก ระท าต่ อ ฝ่ า ยตรงข้ า มให้ ถึ ง แก่ ชี วิ ต เพี ย งเพราะเหตุ ผ ลจากเนื้ อ หาที่ ม าจาก
ประวัติศาสตร์บาดแผลที่สะสมมาจากอดีต
เอกสารถอดฉบั บ นี้ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาจารย์ ป ระจ าสถาบั น สั น ติ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South Journalism
School: DSJ) ภายใต้การการบริหารของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ได้
ทาการถอดความเนื้อหาการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” When
the "History" is dangerous และการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประเด็นปัญหาปาตานีกับรัฐไทยใน
ยุคหลังสมัยใหม่” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันพุธ ที่ 29
มิถุนายน 2554 มารวมไว้เป็นเล่มเดียวกัน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะนาสู่การถกเถียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
ห้ อ งเรี ย นและนอกชั้ น เรี ย น ถู ก น ามาสานต่ อ ทั้ ง ในเชิ ง แนวคิ ด การปฏิ บั ติ ร วมถึ ง การทดลองใน
สถานการณ์ความเป็นจริงในปาตานีและชายแดนใต้ในปัจจุบัน เพื่อการทดสอบและปฏิบัติจริงให้เห็น
ว่าทุกฝ่ายจะสามารถมีส่วนในการลดทอนความอันตรายของประวัติศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ ทั้งต่อแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์ สยาม-ปาตานีและเป็น
ต้นแบบแก่ภูมิภาคอื่นๆที่ประสบปัญหาในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
สาคัญท้ายที่สุด คือ ข้อเสนอในการแก้ปัญหา(บางประการ)ของนักวิชาการไทย(หัวก้าวหน้า)
บางส่วนต่อกรณีปัญหาปาตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคอลัมน์ “สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม”
ใน“มติชน” รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 17 ที่ได้กล่าวไว้ในส่วนต้น
ระบุ ไว้ว่า “ความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตและอัตลั กษณ์ ของพื้นที่ การเคารพยอมรับความต่างทาง
วัฒนธรรมและความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกัน การปลุกเร้าเรื่อ งอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยม ชาตินิยมหรือ
รัฐนิยมบางครั้งนามาสู่การใช้ความรุนแรง การยอมรับความเป็น จริงในทางประวัติศาสตร์ และการ
กระทาที่ผิดพลาดในอดีต ซึ่งต้องนามาเป็นบทเรียน” เพราะหลักการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สาคัญมากที่สุด คือการทาความเข้าใจกับ “รากเหง้า” อันเป็นสาเหตุที่มาของความ
ขัดแย้ง
1

Cara หรือ จาฆอ/จารอ เมื่อออกเสียงสาเนียงในภาษามลายูถิ่นปาตานี เป็นคาโบราณที่นิยมใช้ใ นโลกมลายู หรือ
นับได้ว่าเป็นคาที่มีรากศัพท์มาจากคาในภาษาสันสกฤตและเป็นคาที่ใช้ในวัฒนธรรมฮินดู นิยมใช้กันทั้งในปาตานี มาเลเซีย
อินโดนีเซียและอาณาบริเวณ คานี้ถูกใช้ในความหมายเดียวกับคาว่า Method (วิธีการ) หรือมีอยู่ในประโยคในสานวนที่มักพบ
ได้จากการพูดคุยที่ใช้ในชีวิตประจาวันของชาวมลายูทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาทิ "เนาะวะจารอมานอ" /จะทาอย่างไร/จะทา
ด้วยวิธีการใด? ศัพท์คาว่า Cara หรือ จาฆอ/จารอ นี้ในทางวิชาการถูกใช้ในหลายๆสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางศาสนา
ศาสตร์ทางสังคม ทางกฎหมาย ทางประวัติศาสตร์หรือศาสตร์ทางการแพทย์ล้วนแล้ว มีส่วนเกี่ ยวข้องกั บคาว่า Cara /
“วิธีการ” ทั้งสิ้น อีกทั้งคาๆนี้จะสัมพันธ์กับชาวมลายูและชาติพันธุ์อื่นๆในเอเชีย โดยใช้ทั้งในแง่ของการตั้งคาถาม การหา

Q

คาตอบ มีอยู่ในทุกเรื่อง ทุกวัน เกี่ยวข้องกับความคิด พฤติกรรมและความคาดหวัง ที่ส่งผลต่อการกระทาและลงมือปฏิบัติเพื่อ
ไปถึงเป้าหมายหรือความสาเร็จ และให้ผลที่แตกต่างกันตาม Cara ของแต่ละเรื่อง ในภาษามลายูปาตานีจะหมายรวมถึง การ
คิด คานวณ ถึง “วิธีการ”ที่สัมพันธ์กับเรื่องของมูลค่า คุณค่า อีกทั้งวิธีการที่เลือก/หลักคิด ความคิดที่ใช้เลือกวิธีการนั้นจะ
สามารถสะท้อนและบอกได้ถึง ระดับความรู้ ฐานคิด ว่าเลือกวิธีการนั้นมาจากหลักคิด มุมมอง ประสบการณ์หรือฐานความรู้
ใด สามารถบอกรายละเอียดข้อจากัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จและล้มเหลว (ผิดหวัง) ได้อย่างแตกต่าง
กัน ดูงานของ Andrew Brennan แห่ง La Trobe University, Australia ในงานที่ชื่อ Ecological Themes in
Traditional Indian and Chinese Medicine. (2014)
2

ที่มาข่าว “สัมมนาทิศทางสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจ จุบัน ” สานักข่าว
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ http://61.19.244.31/centerweb/prd/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5707310010018#
3
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สามารถหาอ่านต้นฉบับได้ที่ http://rubaiyat.wu.ac.th/main/journaldetail.php?id=RBY-aoj3d
สามารถหาอ่านรายชื่อ 100 และรายละเอียดขนาดย่อได้ที่ http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3290

5

ท่านมาเป็นองค์ปาฐกในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประเด็นปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่ ” ณ
ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงเช้า และการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” When the "History" is dangerous เวลา 14.00-16.00 น. ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554 ซึ่งร่วมโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6

ดูรายละเอียดเนื้อการสัมมนาเพิ่มเติมได้ใน “เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก: หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศาสตร์
ปาตานี” ใน http://www.prachatai.com/journal/2012/12/44463 โดยกองบรรณาธิการ PATANI FORUM
7

ปาฐกถาในงานเสวนาทางวิ ชาการเรื่ อ ง “ปาตานี ในมิ ติ ป ระวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมและวั ฒ นธรรม” ที่
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี วั น ที่ เ สาร์ ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2555 สามารถหาอ่ า นต้ น ฉบั บ ได้ ที่
http://www.sujitwongthes.com/wp-content/uploads/2012/06/Khag-Muslim.pdf
8

หนังสือเอกสารประกอบการสัมมนาด้านประวัติศาสตร์ปาตานีเล่มคู่ ที่ เรื่อง “ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใต้
ของไทย: การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม” The Phantasm in Southern Thailand: Historical Writings
on Patani and the Islam World : Volume 1-2 มีดร.แพทริค โจรี และ อ.จิรวัตน์ แสงทอง เป็นบรรณาธิการ
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ปาตานีกว่า 31 หัวเรื่อง ที่ให้ข้อมูลความรู้ใน
แง่มุมต่างๆ อาทิ “ปาตานีในฐานะต้นแบบแห่งพหุลักษณ์ ” โดย แอนโทนี รีด, จากประเทศราชถึงมณฑลปัตตานี: มุมมอง
บางประการต่อความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-ปัตตานีผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์คริสต์ศตวรรษที่ 17-19.โดย ยงยุทธ ชูแว่น และ
พรรณงาม เง่าธรรมสาร, When Patani became Pattani: The End of the Mandala State, 1785-1838.โดย ฟรานซิส
อาร์. แบรดลีย์., Patani Militant Leaflets and the Uses of History.โดย ดันแคน แม็กคาร์โก, States of Fantasy:
Patani’s Dissonant Pasts and the Impossibility of Reconciliation.โดยมาร์ก แอสกิว , ฮิญาบและกรือเซะ:
ประวัติศาสตร์ปาตานีระยะใกล้และการต่อรองทางการเมืองที่หายไป.โดยรอมฎอน ปันจอร์, Gates, Elephants, Cannon
and Drums: Symbols and Sounds in the Creation of a Patani Identity.โดย บาร์บารา วัตสัต อันดายา., The

R

Patani ‘Ulama’: Global and Regional Networks. โดย อัซยูมาร์ดี อัซรา, Locating Traditional, Islamic and
Modern Historiography in Patani-Jawi Identity.โดย Iik Arifin Mansurnoor., The Formation of“the IslamoPatanian People”and its Blended Culture: History and Consciousness.โดย เดนนิส วอล์กเกอร์ , Historical
Identity, Nationality, Nation-Building, and Historical Writing of the Malay Muslims of South Thailand 1940s1980s.,โดยกอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร., ข้อเรียกร้อง 7 ประการ ของขบวนการปะตานี:ความหมายและนัยทางประวัติศาสตร์.
โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,และ “Rethinking Thai Nationalism.โดย Thongchai Winichakul เป็นต้น
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สามารถหาอ่านงานของMuhammad Arafat bin Mohamad ที่ชื่อ Be-longing: Fatanis in Makkah and
Jawi ในต้นฉบับได้ที่ http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/11107811/MOHAMAD_gsas.harvard_0084L_10936.pdf?sequence=1
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อ้างจากบันทึกการเข้าร่วมงานของ Noi Thamma อดีตนักข่าวประจา BBC World Service กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ จากเนื้อหาใน facebook ของเธอ
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เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็ น “อั นตราย”
โดย
ศาสตราจารย์.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

ถอดความและเรียบเรียง
โดย
อาจารย์โชคชัย วงษ์ตานี

ปลายเดือนมิถุนายน 2554 แวดวงประวัติศาสตร์เมืองปาตานี กลับมาคึกคักอีกครั้งจาการมา
เยื อนของ“ธงชั ย วินิ จ จะกูล ”อดีตผู้ น านักศึกษาในเหตุการณ์ ประวัติ ศาสตร์ 6 ตุล าคม 2519 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง วั น นี้ ท่ านมาฐานะเป็ น ศาสตราจารย์ ท างด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์ธงชัยเคยเดินทางมาเยือนปัตตานีครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี 2545 แต่การมาเยือนใน
ครั้งใหม่นี้ หนึ่งในหลายกิจกรรมที่ มอ. ปัตตานีของอาจารย์ธงชัย คือ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” When the "History" is dangerous จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 29
มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา ณ หอประชุมสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อไปนี้เป็น
การถอดความเนื้อหาที่ศาสตราจารย์ธงชัยได้กล่าวในงานสัมมนาในวันนั้น
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เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย”
When the "History" is dangerous1
โดย ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกุล2
เกริ่นนา
คงไม่ต้องบอกกับคนปาตานีว่า วิชาและความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อันตรายขนาดไหนคน
หลายคนในประเทศอาจจะไม่รู้ แต่ผมว่าคนที่นี่รู้ดี ในความหมายกว้าง ไม่รู้ว่าเราจะคิดอย่างไร เชื่อ
อย่างไร เราเห็นอยู่ว่ามันเป็นปัญหาทั้งนั้น หันไปทางไหนเราจะเห็นได้ว่าความรู้เรื่องประวัติศาสตร์
เป็นเรื่องที่ยาก เป็นเรื่องที่อ่อนไหว แต่เคยคิดไหมว่าทาไมความรู้ที่แสนจะน่าเบื่อที่สุด กลับเป็นความรู้
ที่น่าสนใจ ในที่นี้ใครชอบประวัติศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนบ้าง? ทาไมความรู้ที่ว่ากันว่าน่าเบื่อที่สุดและ
ไม่น่าสนใจที่สุดจึง “อันตราย” ได้ขนาดนั้น ความรู้ที่ทุกคนขี้เกียจเรียน ถึงเวลาเรียนต้องติวกัน ลอก
กัน จากัน ท่องกัน ไม่ต้องคิดมากขนาดนั้น เข้าไปสอบให้พ้นๆ ไป ทาไมความรู้ที่คิดว่าไม่น่าจะประสบ
ความสาเร็จเลยในความหมายที่ว่า ถ้าทุกคนบอกว่าเบื่อการท่องจา พอเรียนวิชานั้นๆ จบก็ลืมหมด แต่
กลับกลายเป็นว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์กลับติดตัวเรามามากกว่าที่เราคิด ทั้งๆ ที่เรียนจบแต่ละวิชา
แต่ละเทอม เรามักจะบอกว่าลืมมันแล้ว และที่เกลียดที่สุดคือการท่องเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ต้องใช้ใน
การสอบ แต่กลายเป็นว่าเมื่อเราโตมามีความรู้ทางประวัติศาสตร์จานวนมากที่ฝังอยู่ในหัวของเรา ทั้ง
ถูกทั้งผิดและสุดท้ายก็ก่อปัญหา
ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่ปรากฏในประเทศไทย สังคมไทยหรือในปาตานี หรือที่ไหนโดยเฉพาะ
ทั้งโลกที่ไหนก็มีทั้งนั้น นักเรียนมัธยมฯทั้งโลก นักศึกษาทั้งโลกบ่นว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ
ที่สุดเหมือนกันทั้งหมด แล้วประวัติศาสตร์ที่อันตราย หมายถึงประวัติศาสตร์ที่ก่อปัญหาขึ้นในสังคม
มองไปรอบๆ เกิดขึ้นเต็มไปหมด ญี่ปุ่นกับจีนก็ทะเลาะกันในเรื่องประวัติศาสตร์ เถียงกันว่าจะยอมรับ
ว่าเคยเกิดโศกนาถกรรมที่เมืองนานกิง เกาหลีกับญี่ปุ่นก็ทะเลาะกัน อีกหลายประเทศก็ทะเลาะกัน
ทาไมวิชาที่ไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจ กลับกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขลาบากเหลือเกิน ไม่อยากจะบอกว่า
ความอันตรายของวิชาประวัติศาสตร์รุนแรงเท่ากับเกิดสงครามที่โน่นที่นี่ คือ การฆ่ากันตายอาจจะไม่

1

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” When the "History" is dangerous จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 29
มิถุนายน 2554 เวลา 14.00-16.00 น. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ณ หอประชุมสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดและเติบโตที่กรุงเทพ ประเทศไทย เคยเป็นอดีตผู้นา
นักศึกษาซึ่งถูกจับกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เคยสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และย้ายไปสอนหนังสือที่สหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย ที่มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
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รุนแรงเท่านั้น แต่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าหลายกรณีมันก็รุนแรงเหมือนกันหมด อยู่รอบๆ ตัวเรานี่แหละใช่ไหม
ทุกคนก็รู้ ๆ กันอยู่
ประเด็นสาคัญ คือ อยากจะชวนให้คิดว่าอย่างไรที่โลกของประวัติศาสตร์เป็นอันตราย? ทาไม
ถึงมีอันตราย? และเราจะทายังไงดีกับประวัติศาสตร์ที่อันตราย? มีทางไหมที่จะทาให้มันไม่อันตราย?
ต้องขอเกริ่นนิดก่อนว่า ในแง่การเป็นนักวิชาการคงไม่สามารถให้คาตอบในเชิงรูปธรรมทุกอย่างได้
เพราะความรู้เราอาจมีจากัด จะเรียกว่าอะไรดี? เรียกว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายของนักวิชาการ
อย่างหนึ่งก็คือ อาชีพวิชาชีพของเรา คือพยายามคิด คิดเข้าไปเถิด อย่าเพิ่งไปนั่งกังวลว่าจะมีผลหรือ
ทางออกเป็นรูปธรรมไหม คือ คิดได้ก็ดี ถ้าหากยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมานั่งกังวล คิดไปก่อนว่าทางที่คุณจะ
เป็น แนวที่คุณจะไปเป็นอย่างไร สุดท้ายถ้าหากความคิดนั้นมีคนเขาตอบสนองหรือคนสนใจ จะมีคน
ช่วยกันคิดหาทางออกที่เป็นรูปธรรมอีกทีหนึ่ง เพราะว่านักวิชาการแต่ละคนหรือหลายคนพบว่าไม่มี
ความสามารถที่จะทาทุกอย่างได้ เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็จะพบว่า ในเมื่อคิดจบก็จะทาอย่างไรดีกับ
ประวัติศาสตร์ที่อันตราย และทาอย่างไรจึงจะไม่อันตรายหรืออันตรายลดลง เราจะเจอว่าคาตอบ
อาจจะเป็นอุดมคติสักหน่อย แต่ก็ขอบอกว่ายังไงผมก็จะนาเสนออย่างนี้ จะเป็นรูปธรรมขนาดไหน
หรือไม่เป็นก็ค่อยว่ากัน ประวัติศาสตร์แบบไหนที่อันตราย?
“ประวัติศาสตร์” VS "History"
ประวัติศาสตร์ที่เราพูดกันมีความหมายอยู่ 2 ความหมายใหญ่ๆ จะไม่ลงรายละเอียด เอาเข้า
จริงมันมีอยู่ ความหมายอย่างที่ 3 ความหมายอย่างที่ 4 และความหมายอย่างที่ 5 เพราะฉะนั้นตัดไป
ก่อน เอาที่เข้าใจกันอยู่ได้ง่ายๆ ในคาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่า HIS ในปัจจุบันไม่ใช่ใน
อดีต คาว่า HIS ในยุโรปไม่ใช่อังกฤษ รากภาษามาจากภาษาลาติ น มีความหมายที่ต่างไปจากที่เรา
คิดอยู่ในปัจจุบันเยอะ คาว่า HIS หรือประวัติศาสตร์ ส่วนคาว่า “ประวัติศาสตร์” เป็นคาไทยซึ่งผลิต
ขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460 คาว่า HIS เป็นคาเก่าที่มีมานานแล้ ว แต่คาว่าประวัติศาสตร์ใน
ภาษาไทยนี้เพิ่งปรากฏเมื่อไม่นานมานี้ ในสมัยรัชกาลที่ 2
ประวัติศาสตร์มีอยู่ 2 ความหมายใหญ่ๆ 1. หมายถึง อดีต หมายถึง สิ่งที่มันเกิดแล้ว 2.
หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับอดีต อันแรกที่หมายถึงอดีต คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ทั้งที่เรารู้และทั้งที่เรา
ไม่รู้ มีอดีตตั้งเยอะแยะที่เราไม่รู้ ถ้าถามคนในห้องนี้ว่า “คุณจาได้ไหมว่า เมื่อ 27 วันก่อนคุณกิน
อาหารเช้าหรือกินอะไร?” ผมว่าทุกคนคงลืมแล้ว ผมเลยถามว่า 27 วันที่แล้ว ผมไม่ถามเมื่อวานนี้ คุณ
จาไม่ได้ด้วยซ้าไปว่า 27 วันก่อนเป็นวันอะไร ใช่ไหมครับ ถ้าผมถามถึง 27 วันก่อนคุณกินอะไรเป็น
อาหารเช้า ประวัติศาสตร์ที่หมายถึงอดีตซึ่งมีที่มาตั้งเยอะแยะที่เราลืม เราไม่รู้ ทั้งลืมทั้งไม่รู้ ตั้งเยอะที่
ไม่มีทางที่จ ะสามารถที่จ ะรู้ได้ดี และในความหมายที่ 2 เวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์จึงหมายถึง
ความรู้เกี่ยวกับอดีต หมายถึง ส่วนที่เรารู้ประวัติศาสตร์
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นักประวัติศาสตร์จะใช้ ความหมายของทั้ง 2 อย่าง แต่นักประวัติศาสตร์จานวนมากจะให้
ความสนใจกับอย่างหลัง อย่างที่เราไม่รู้ จะทาไงก็เราไม่รู้ และอาจจะสุดวิสัย แต่สิ่งที่เรารู้และรู้ได้จน
กลายเป็นความรู้ของเรา อย่างนั้นต่างหากที่น่าสนใจ ที่นักประวัติศาสตร์นั่งเถียงกันว่า สิ่งที่เรารู้นั้น
เรารู้จริงหรือเปล่า? รู้ถูกหรือเปล่า? ใช้วิธีการศึกษาถูกหรือเปล่า ? ใช้อุดมการณ์ความคิดเข้าไปแทรก
มากไปหรือเปล่า? เขียนถูกหรือเปล่า? เวอร์ไปไหม? แย่ไปไหม? หลักฐานชัดไหม? จิตปาถะ เรากดขี่
ประวัติศาสตร์โดยใช้เฉพาะความรู้ที่เราพยายามเรียนรู้หรือเปล่า? ถ้าศึกษาในแบบเฉพาะของเราอย่าง
เดียวจะเป็นอย่างไร?
อดีตที่มีผลจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ อดีตที่เราไม่รู้ที่มีผลมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เรากินเมื่อ
27 วันก่อนเป็นอาหารเช้ามีผลกับท้องเรามาถึงวันนี้ แต่ว่าอดีตที่มีผลมาถึงตัวเรามากกว่า คือ ความรู้
ที่เราคิดว่า อดีตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราเชื่อว่าอดีตสังคมปาตานีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติ
แล้ ว มีพ ฤติ กรรมในปั จ จุ บั น ตามความรู้ ความเชื่ อที่ เรามี อยู่ ประวั ติศ าสตร์ เช่ นนี้ แหละมีผ ลเยอะ
ประวัติศาสตร์ที่เป็นอันตรายที่ผมต้องการพูด จะพูดถึงปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ คือประวัติศาสตร์อย่างหลัง
“ประวัติศาสตร์” อันตรายได้อย่างไร?
อดี ต หรื อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อดี ต ที่ มั น มี ผ ลจนถึ ง ปั จ จุ บั น ถามว่ า มั น อั น ตรายได้ อ ย่ า งไร ?
ประวัติศาสตร์ที่มันอันตรายได้ มันมีสาเหตุง่ายๆ คือ อย่างแรกความรู้ทางประวัติศาสตร์ชุดนั้นมัน
ขัดแย้งกับความเชื่อที่เรามีอยู่ มันขัดแย้งและท้าทายกับความเชื่อที่เรามีอยู่ ที่ทาให้เราดารงชีวิตเป็น
มนุ ษ ย์ เป็ น ผู้ เ ป็ น คน อย่ า งที่ เ ราเป็ น อยู่ ทุ ก วั น นี้ แล้ ว ก็ เ พิ่ ง มารู้ เ มื่ อ มี ค นมาบอกว่ า ความรู้ ท าง
ประวัติศาสตร์เป็นอีกแบบหนึ่ง ที่เราไม่ต้องการจะเชื่อ สาหรับคนญี่ปุ่นสาเหตุที่เขาปฏิเสธอยู่ก็คือ
เขายังทาใจไม่ได้ ยังรับไม่ได้ ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเขาเป็นผู้ก่อโศกนาศกรรม กับคนเป็นหมื่นเป็นแสน
และฆ่าทาร้ายอย่างโหดเหี้ยมที่เมืองนานกิงจริงหรือเปล่า? หรือตัวอย่างอื่น ๆ ที่ไกลออกไปจากปาตานี
เยอะแยะ เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ยกมาอาจไกลจากปาตานีก็จริง เพราะต้องการปล่อยให้พวกท่านคิด
กันเอาเอง ความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้จานวนหนึ่ง ที่มันขัดหรือมันทาให้ตัวตนหรือมันทาให้ความเป็น
ตัวตนในปัจจุบันมันอึดอัด ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ ก็แล้วไป แต่เรากาลังกล่าวถึงหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่
หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะรู้ ไม่อยากจะยอมรับว่ามั นเป็นอย่างนั้น การที่เป็นอย่างนั้นได้ ที่
เราอึดอัดได้เพราะว่ามันเป็นอันตราย
อย่างที่สอง มีความรู้ประวัติศาสตร์จานวนหนึ่งซึ่งเรารับ ไม่ใช่แค่รับ แต่เรายอมให้ความรู้
เหล่านั้นหล่อหลอมจนกลายเป็นตัวตนของเราในปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้ว อย่างที่หนึ่ง ความรู้ที่มันขั ด
ฝืนกับสิ่งที่เราต้องการ จะเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สังคมเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พ่อแม่เราเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ บรรพบุรุษเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ความรู้ที่มันขัดกับสิ่งที่ไม่อยากให้เป็น เราทนไม่ได้
เราไม่อยากจะยอมรับ ประวัติศาสตร์ที่เรายึดถือมันก็อันตราย ในแง่บุคคลเขาอึดอัด แต่ในทางกลับกัน
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ในทางสังคมมันมีสิทธิที่จะทาให้สังคมนั้นอึดอัด ลาบากใจ ปั่นป่วน ถึงขั้นทะเลาะกัน แต่ความรู้ชนิด
แรกที่มันทาให้เกิดความอึดอัดได้ ก็เพราะเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วเป็นความรู้ประวัติศาสตร์ตั้งเยอะ
เหมือนกัน เอาเข้าจริงเราบอกว่าประวัติศาสตร์ที่มันเป็นอันตราย คุณอาจจะบอกว่าความรู้ชนิดอื่นมัน
ก็อันตรายได้เช่นเดียวกัน มันก็จริง แต่ ณ ที่นี้จะโฟกัสไปที่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ อย่างแรกที่มัน
อันตรายได้ก็เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์อย่างที่สอง
มีความรู้อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันก็อันตราย เราไม่รู้สึกเลย เรายอมต้อนรับยอมให้
กลายเป็นความรู้ของเรา เราชอบ เรายอมให้มันหล่อหลอมกลายเป็นตัวเรา ยินดีที่จะอยู่กับความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์อันนั้น ทั้งๆ ที่บ่อยครั้งเราเจอว่ามันผิด คือเป็นความรู้ผิดๆ เป็นความเชื่อผิดๆ อันตราย
จึงไม่ได้เกิดจากการที่มันทาให้อึดอัดทันที แต่อันตรายจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าสักวันหนึ่งความรู้ ความเชื่อ
ที่ผิดๆ ก็ถูกตั้งคาถาม เกิดความรู้เป็นอย่างแรก แล้วเราจะทาอย่างไรดี ? เราจะปิดประตูตายเลยว่า
ความรู้ทั้งหลายอย่างหนึ่งที่มาท้าทายเรา ไม่ต้องฟัง เราผิดอย่างนั้นหรือ ? ก็อย่างที่คุณเห็นอยู่แล้ว ยิ่ง
พูดยิ่งทาให้ คุณเห็น ไม่ต้องพูดกันยาว คุณก็รู้อยู่ประวัติศาสตร์มาตรฐานของประเทศไทยเขียนกัน
อย่างไร
ถ้าประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งมีปัญหาที่ต้องแก้ๆ แก้ลาบากมากเหลือเกิน ลาบากเหลือเกินที่จะ
ยอมให้มีความรู้ประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งที่มันขัดกัน ที่มันตรงข้าม ขัดแย้งกับความรู้มาตรฐานชุด
เดิมให้ได้รับการยอมรับ แต่อย่างที่บอก ทั้งสองอย่างจึงเกี่ยวพันกัน อย่างหนึ่งเป็นความรู้ที่ท้าทาย
ตัวตน ท้าทายศักดิ์ศรี เอาเข้าจริงความรู้หลายอย่างที่เรามีอยู่ มันผิด มันไม่สามารถทนทานยืนยงข้าม
กาลเวลาได้ก็เพราะมันเป็นความรู้ ความเชื่อที่ผิดๆ วันดีคืนดีก็มีคนไปบอกว่าที่จริงควรเป็นอย่างนั้น ที่
จริงอย่างนั้นต่างหากที่เกิดขึ้น ก็ก่อปัญหา ง่ายแค่นี้
ผมยกตัว อย่างที่มันห่ างจากปาตานีที่สุด เพราะว่าเวลาคนเยอะๆ ผมไม่รู้ว่ามีใครบันทึก
(Report) อะไรไว้ ผมไม่ โ กรธมากเท่า กับว่ า เรื่ องปาตานี เ อง ผมเองไม่ใช่ คนที่ มีความรู้ ดีมาก
เพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างแล้วให้เราคิดเรื่องตัวเอง ยกตัวอย่าง เมื่อเช้าใครฟังหนังเรื่องที่ฉายซ้า เมื่อ
เช้าผมพูดตัวอย่างนี้ไปแล้ว และคราวนี้จะพยามให้สั้น ผมขออนุญาตก่อนถ้าใครเห็นว่า อันนี้ผมพูด
ตัวอย่างที่ไม่เคารพคนที่นี่กันเลย อันนี้ผมขออภัยล่วงหน้า ผมถือเป็นความรู้ทั่วไป ผมไม่ได้ถือว่า จะพูด
ถึงตัวอย่างประวัติศาสตร์ไทยแบบมาตรฐาน ไม่ใช่ เพราะผมถือว่าประวัติศาสตร์ไทยมาตรฐานดี ถูก
ไปหมด ตรงข้า มเท่าที่ พอรู้ จั กนะครั บ แต่ สิ่ ง ที่ผ มท ามา พยายามท าก็ คือ พยามจะตั้ง คาถามกั บ
ประวัติศาสตร์ไทยมาตรฐานทั้งหลาย เมื่อปี 2002 ผมมาพูดที่นี่ก็เพราะว่าตั้งคาถามว่า ประวัติศาสตร์
ปาตานีหายไปไหนจากความรู้ประวัติศาสตร์ไทย และผมจะยกตัวอย่าง คงเคยได้ยินใช่ไหม ถ้าถาม
อีก ถ้าไม่ก็ขออภัยกลับก่อน ถ้าเคยได้ยิน เคยได้ยินไหม ตอนอยุธยาเสียคะฉิ่น ให้กับพม่าครั้งที่หนึ่ง มี
ประวัติศาสตร์ (History) มีเรื่ องว่าเจ้าพระยาจักรีเป็นไส้ ศึก เคยได้ยินไหมว่าถ้าคุณได้ไปอ่าน
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พงศาวดารจริง ๆ พญาจักรีเข้าไปเป็นไส้ศึกตามคาสั่งของพระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพ่อของพระ
นเรศวร พญาจักรีไม่ใช่จู่ๆ เข้าไปเองนะครับ ท่านทาตามแผนอุ บายที่พระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพ่อ
ของพระนเรศวรวางไว้ให้ พงศาวดารบอกแล้วเสร็จ ไม่ใช่การตีความของผม พงศาวดารเขียนไว้อย่าง
นั้น คุณถามว่าพงศาวดารฉบับไหน ผมท้าให้ไปอ่านฉบับที่เก่าหน่อ ยที่เราเคยมีมา คือพงศาวดารฉบับ
จ.ศ. 1-36 อยู่ในประชุมพงศาวดาร ถ้าผมจาไม่ผิดภาคที่ 38 เพราะอะไร? เพราะพงศาวดารฉบับนั้น
เขียนประมาณสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณหรืออาจจะปลายอยุธยาด้วยซ้า อันนี้ไม่แน่ใจ เราไม่รู้
ประวัติของพงศาวดารฉบับนั้น เรารู้แต่ว่ามันเป็นสานวนที่เก่าที่สุด ไม่นับมีเก่ากว่านั้น ไม่ใช่เก่าที่สุด
แล้ว มีฉบับที่เก่ากว่าพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา อะไรต่ออะไรที่ผลิตในสมัยรัชการที่ 4 อันนี้
ผลิตในสมัยกรุงธนบุรี พงศาวดารฉบับนั้นเขียนไว้ชัดว่า “พระมหาธรรมราชาเข้าข้างบุเรงนอง”
ผมขอใช้คานี้นะครับ จะได้ชัด พระมหาธรรมราชาไม่ได้เข้าข้างพม่านะครับ พระมหาธรรม
ราชาเข้าข้างบุเรงนอง ถึงแม้บุเรงนองจะเป็นพม่าก็เถอะ พระมหาธรรมราชาเข้าข้างบุเรงนอง เพราะ
ตอนนั้นการถือว่าไทยเป็นไทยเป็นพม่า มันไม่ได้คิดแบบปัจจุบัน เขาไม่ได้มาถึงก็เปิดบัตรประชาชน
ข้าพเจ้าเป็นพม่า ข้าพเจ้าเป็นไทย อันนี้พงศาวดารเขียนอย่างนั้ น เพราะพงศาวดารที่ผลิตประมาณ
ศตวรรษที่ 18 คือสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เอาเป็นว่าพงศาวดารที่ผลิตก่อนกลางศตวรรษที่ 19 ก่อน
สมัยรัชกาลที่ 4 เขียนโดยใช้หลักความคิดโดยที่ไม่ใช่หลักความคิดเรื่องชาตินิยม เขาเขียนโดยใช้หลัก
ความคิดแบบประวัติศาสตร์แบบพุทธศาสนา ใช้หลักว่า ใครเป็นฝ่ายธรรมะ ใครเป็นฝ่ายอธรรม ใน
สมัยโบราณมาถึงประมาณต้นรัชการที่ 4 ความรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับสมัยเสียกรุงครั้งที่ 1 บุเรงนอง
เป็นฝ่ายธรรมะ พระเจ้ามหินเป็นฝ่ายอธรรม บุเรงนองเป็นพุทธกาย Buddhist พระเจ้ามหินเป็นฝ่าย
Bad Guy
ถ้าประวัติศาสตร์ตอนนั้นคิดอย่างนั้น คุณจะเขียนให้พ่อพระนเรศวรเป็นฝ่ายอธรรมเหรอ ใช่
ไหมครับ เอาเข้าจริง ทุกสังคมเหมือนกันหมดก็คือพระนเรศวรต่อมาเชื่อว่าเป็นฝ่ายธรรมะ พ่อของ
พระนเรศวรก็คงเป็นฝ่ายธรรมะด้วย อันนี้เป็นหลักคิดแบบละคร สองทุ่มปกติ ทุกสังคมมีหลักคิดแบบนี้
ดีก็เป็ น ดี แย่ ก็เป็ น แย่ พงศาวดารสมัย ก่อน เขียนระดับว่า ใครอยู่ฝ่ ายอธรรม ใครอยู่ฝ่ ายธรรมะ
เพราะฉะนั้นเขาจึงเขียนให้พระมหาธรรมราชาอยู่ฝ่ายธรรมะ คืออยู่ฝ่ายบุเรงนอง พระยาจักรีที่เป็นไส้ศึก
ที่เราเรียกกันว่าเป็นไส้ศึก ทาให้เหตุเสียกรุงครั้งที่ 1 เอาเข้าจริ งเป็นการกระทาเพื่อให้ฝ่ายธรรมะชนะ
อธรรม ผมพูดอีกครั้งนะครับ พระยาจักรีที่ทาให้อยุธยาแตก ที่เราเรียกต่อมาว่าเสียกรุงครั้งที่ 1 เป็น
การกระทาเพื่อให้ฝ่ายธรรมะชนะฝ่ายอธรรม แต่รายละเอียดเดียวกันนี้แหละ
เมื่อเรามาอ่านในสมัยหลัง สมัยของเรา สมัยศตวรรษที่ 20 เราตีความตามแบบชาตินิยมทา
ให้ไทยรบกับพม่า เราจึงรู้สึกมันอึดอัด ในเมื่อบุเรงนองเป็นพม่า เรื่องอะไรที่จะต้องเข้าข้างใช่ไหม เรา
จึ ง ต้ อ งท าให้ ห าข้ อ แก้ ตั ว ของพระมหาธรรมราชา และท าให้ พ ระยาจั ก รี เ ป็ น ไส้ ศึ ก ตั ว ฉกาจที่
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ประวัติศาสตร์ไทยเกลียดชังกันหนักหนา เราไม่เคยเขียนประวัติศาสตร์ให้คนเข้าใจว่าโง่ สมัยก่อนจะ
เกิดอย่างนี้ได้ เขาไม่ได้คิดเรื่องไทยหรือพม่า เขาคิดเรื่องธรรมะกับอธรรม เราพูดกันได้ในปัจจุบันใช่
ไหมว่า การเป็นไทย การเป็นพม่า ทุกวันนี้เราทาให้พม่าเป็น Bad Guy ตามประวัติศาสตร์ คนไทย
เป็น Buddhist แต่ในความเป็นจริง ผมว่าเราเป็นนักศึกษาที่นี่ เราโตพอที่จะรู้ว่าการเป็นไทยไม่ได้เป็น
ธรรมมะเสมอไป และไม่ได้เป็นอธรรมเสมอไป การเป็นพม่าก็ไม่ได้เป็นอธรรมเสมอไป ไม่ได้เป็นธรรมะ
เสมอไปเหมือนกัน ประวัติศาสตร์เขียนด้วยเกมคนละชนิด เราอ่านและสร้างความรู้คนละชนิด
พระเจ้าตากสินกู้กรุงศรีอยุธยาเพราะถ้าท่านไม่กู้กรุงศรีอยุธยา เพราะท่านทิ้งอยุธยา เอาเป็น
ว่าตอนเสี ยกรุ งครั้ งที่ส องพระเจ้ าตากสินกู้กลั บมาได้ มันมีข้อมูล เยอะแยะอีกที่หนึ่งคือว่า ท่านไป
จันทบุรี อย่าลืมพระเจ้าตากเป็นเจ้าเมืองตากอยู่ตั้งไกล ไปตั้งถิ่นฐานก่อนที่จะมาธนบุรี ท่านมีจันทบุรี
ก่อน แล้วมีกองทัพเรือบุกเข้ามาโจมตีสู้พม่าได้ เคยถามไหมว่าพระเจ้าตาก อยู่โน่นไกลลิบเลยเมืองแล
ไปเอากองทัพเรือมาจากไหน ใช่ไหมครับ ท่านไปเอากองทัพเรือมาจากไหน คาตอบ พระเจ้าตากเป็น
จีนแต๋จิ๋ว ทาไมท่านมาอยู่กรุงธนบุรี เพราะธนบุรีเป็น ไชน่าทาวน์ (Chinatown) ธนบุรีเป็นถิ่นฐาน
ของจีนแต๋จิ๋ว พระบรมมหาราชวังปัจจุบันน่าจะสาเพ็งมาก่อน
เมื่ อ จะสร้ า งพระมหาราชวั ง ก็ ต้ อ งไล่ ค นส าเพ็ ง ให้ อ ยู่ ไ ปที่ ส าเพ็ ง ใหม่ เพื่ อ จะสร้ า ง
พระบรมมหาราชวัง แต่สองฟากแม่น้าตอนนั้นเป็นถิ่นคนจีน ภาษาทหาร ภาษายุทธศาสตร์ก็คือ พระ
เจ้าตากกลับมาหาคนจีนเพราะเมืองตากมีคนจีนเยอะ จันทบุรีล่ะ ตลอดแนวชายฝั่งจันทบุรี ระยอง
เป็นถิ่นฐานจีนแต๋จิ๋ว เพราะป่าชายเลนแถวนั้นเป็นแหล่งผลิตพริกไทย มาอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่
17 เพราะพริกไทยเป็นผลผลิตหลักทั่วทั้งทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะดิ นตามชายฝั่ง
แทบทุกเกาะ แรงงานตอนนั้นมากจากไหน เป็นแรงงานคนจีน พระเจ้าตากกลับไปอยู่เมืองตากเพราะ
กับไปหาถิ่นฐานเดิมของท่าน ผมกาลังจะบอกว่า การกู้เอกราชของสยาม ณ สมัยนั้น คือ จีนกู้ชาติ เรา
พูดได้ไหม
มากกว่านั้นอีก เพราะผมไม่ได้ตอบว่าพระเจ้าตากเอากองทัพเรือมาจากไหน ประวัติศาสตร์
ไทยไม่เคยบอกเลยว่ากองทัพเรือของพระเจ้าตากเอามาจากเจ้าเมืองฮาเตียน ฮาเตียนเองเป็นจีนแต๋จิ๋ว
ตรงนั้นมีจีนแต๋จิ๋วเป็นเจ้าเมือง เหตุที่จีนแต๋จิ๋วเป็นเจ้าเมืองก็เขารุ่งเรื่องเขารวย เขายอมเอากองทัพเรือ
มาช่วย เพราะเขาหวังมีอิทธิพลเหนือพระเจ้าตาก ถ้าพระเจ้าตากทาการสาเร็จ ประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่
เคยบันทึก หมายความว่าตอนนั้นพระเจ้าตากเสี่ยงไหมครับ ถ้าพู ดภาษาปัจจุบันซึ่งไม่ยุติธรรม ก็พูด
ต่อ ก็คือพระเจ้าตากเสี่ยงที่เอาสยามไปเป็นเมืองขึ้นของฮาเตียน แต่พระเจ้าตากเอากองทัพมาเสร็จ
แล้วพระเจ้าตากเบี้ยว รู้เรื่องนี้ได้อย่างไร เพราะฮาเตียนฟ้องกลับไปที่จีน พระเจ้าตากหลังจากนั้นพอ
ชนะแล้ ว ต้องการส่ ง บรรณาธิ การไปเมือ งจีน ต้อ งการแต่ งตั้ งเป็ นอ่อ งของเมื องจีนปรากฏว่า เจอ
จดหมายของฮาเตียนไปแย้งไว้ ไม่ยอมให้พระเจ้าตาก ฮาเตียนบอกว่าพระเจ้าตากเบี้ยว ฮาเตียนบอก
ว่าพระเจ้าตากเป็นลูกน้องกู กูให้กองทัพเรือไปช่วย สุดท้ายเบี้ยวไม่ยอมรับกูนี่ พยายามจะตั้งตัวเป็น
อ๋องอีกต่างหาก ก็ไปทะเลาะกันที่เมืองจีน จีนใช้เวลาเกือบ 15 ปี กว่าจะสืบรู้ว่าความได้ว่า พระเจ้า
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ตากครองกรุงเทพจริงไม่ใช่ลูกน้องของฮาเตียน กว่า 15 ปี กว่าจะรู้แล้วส่งบรรณาการมาพระเจ้าตาก
ตายเรียบร้อยแล้ว ผลก็คือ รัชการที่ 1 2 3 4 ส่งราชบรรณาการโดยใช้ชื่อตัวเองเป็นจีน เป็นแซ่แต๋ ก็
คือ พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ สวมรอยพระเจ้าตาก สวมรอยเพราะให้เขารู้ว่าเป็นจีนแต๋จิ๋วเหมือนกัน
เพราะแซ่แต่เพื่อ ที่มีสัมพันธไมตรีกับจีน โดยสรุปก็คือ จีนแต๋จิ๋วกู้ชาติ
ประวัติศาสตร์ไทยยอมไหม ข้อมูลเหล่านี้มันมีอยู่ในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าพูดถึงเดี่ยวนี้ ทั้งสอง
เรื่องเอาเข้าจริงผมถือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่อันตรายไม่มาก มันทาให้เราอึ ดอัดแต่คงจะไม่ก่อ
ปัญหา ท้าวสุรนารีก่อปัญหามาแล้ว สาหรับนักเรียนหลายคนที่นี่อาจจะไม่ทราบ ในเมื่อ สิบกว่าปีก่อน
เคยมีคนทาวิทยานิพนธ์เพื่อบอกว่า ท้าวสุรนารีไม่มีตัวตนจริง คนทั้งเมืองโคราชเขากราบไว้บูชากันมีกี่
ชั่วอายุคน ประมาณ 2 3 ชั่วอายุคน
ข้อเท็จจริ งก็คือ ท้าวสุร นารี เป็นแค่ประโยคเดียวในพงศาวดารที่ไม่มีรายละเอียดเลย แต่
หลังจากกบฏบวรเดชเป็นกบฏที่ต่อต้านคณะราษฎร หลัง 2475 ไปเอาโคราชเป็นฐานที่มั่นเพื่อที่จะ
ฟื้ น อ านาจฝ่ า ยเจ้ า ฟื้ น อ านาจฝ่ า ยสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าช แล้ ว แพ้ ถู ก ฆ่ า ตายเป็ น จ านวนมาก
นักการเมืองที่โคราชและคนโคราชรู้สึกว่า อยากจะพยายามที่จะแก้ภาพพจน์เมืองโคราชให้เป็นฐานที่
มั่นฝ่ายกบฏ ก็พยายามที่จะหาอะไรขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นเกียรติเป็นประวัติของเมืองโคราชก็ไปเจอหนึ่ง
ประโยคในพงศาวดาร แล้วก็แต่งขึ้นมาจนเป็นเรื่องเป็นราว ปัญหาคือว่านั้นเป็น (face) ข้อเท็จจริง
อีกอย่างหนึ่งคือมีคนกราบไหว้ท้าวสุระนารีกันมาตั้งแต่ปี ประมาณปี 2477 กี่ชั่วอายุคน นั่นก็
เป็นข้อเท็จจริง พอวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นเขียนขึ้น คนโกรธ ชุมนุมกันที่โคราช เผาหนังสือ เรียกร้องให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถอดวิทยานิพนธ์เล่มนี้ อะไรต่ออะไร ลงโทษ จนอาจารย์ท่านนั้นต้องอพยพ
แทนที่ จ ะได้ ส อนหนั ง สื อ อั น ตรายไหมครั บ ? อั น ตรายแล้ ว ครั บ ในกรณี อย่ า งนี้ คุณ คิ ด ว่ าใครผิ ด
อาจารย์ท่านนั้นซึ่งเรียนประวัติ ศาสตร์แล้วค้นพบว่าท้าวสุร นารีเป็นเรื่องการแต่งสันปันแต่ง หนึ่ง
ประโยคให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โต ผิดและไม่ควรกระทา? หรือชาวโคราชผิดที่ไม่ยอมรับความจริง?
หรือทั้งคู่ผิด? หรือทั้งคู่ไม่ผิด? ยากขึ้นแล้วนะ
นอกจากอั น ตรายขึ้ น คุณ เจอว่ าประวัติ ศาสตร์ ห ลายเรื่ องสรุ ปไม่ไ ด้ ในกรณีนี้ ส รุ ปได้ว่ า
ข้อเท็จจริง คืออะไร แต่สรุปไม่ได้ว่า ใครถูก ใครผิดลาบาก เอาผมถามง่ายๆแล้วกัน สั้นๆ ใครคิดว่า
อาจารย์ท่านนั้นที่ไปแฉว่าท้าวสุร นารีเป็นสิ่งที่ปลุกสร้างขึ้นมา ผิด ท่านไม่ควรกระทา? ใครคิดว่าคน
โคราชผิด ที่ไม่ยอมฟังความจริงทางประวัติศาสตร์? เอาใหม่นะครับ ใครคิดว่าอาจารย์ท่านนั้นผิด ?
ใครคิดว่าคนโคราชผิด? (ยกขึ้นหน่อยแล้วครับ) เดี่ยวผมจะเรียนต่อไปที่โคราช ยุ่งเลยนะ ผมไม่ทาครับ
ไม่มีใครทาหรอก แต่ยุ่งเลยนะ เพราะว่าเราคิดในแง่ชีวิตของมนุษย์เรื่องนี้ไม่ง่ายแล้วนะ ที่จู่ๆ จะบอก
ว่า ผมขออนุญาตลบหลู่คนปาตานีเลย วันดีคืนดีผมบอกว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวทั้งหมดเป็นนิยายไม่ จริง
จริงไม่จริงไม่รู้ ผมแค่ยกตัวอย่างคร่าวๆ คือ ความหนักหน่วงของปัญหา วันดีคืนดีเราบอกราญากูนิง
ไม่ได้เป็นอย่างที่นักประวัติศาสตร์กล่าว แม้ Hikayat Patani ก็โกหก สมมุติเล่นๆ นะ อย่างนี้ยุ่งเลย
คนโคราชเขารู้สึกถูกดูถูก ทานองเดียวกัน จริงไม่จริงก็แล้วแต่ เขารู้สึกนี่มันดูถูกกันมากไปแล้วนะ
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ในทานองเดียวกัน ถ้าเรายอมเข้าใจความรู้สึกของเขา แล้วก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้อง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์กัน อาจารย์หุบปาก เอาไหม ถ้าคุณเห็นด้วย อาจารย์ควรหุบปาก แล้วถ้าผมบอก
ว่า ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อว่า พูดว่าประวัติศาสตร์ ปาตานีไม่เป็นความจริง แล้วยังถูกห้ามให้พูด ก็ยุ่งล่ะ นี่
คือ สิ่งที่ผมอยากเสนอว่าประวัติศาสตร์อันตราย มันไม่ใช่ปัญหาที่ใครถูกใครผิดที่ตัดสินกันได้ง่ายๆ
บางครั้งที่ บ่อยครั้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Dilemma อีหลักอีเหลื่อ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือพูด
อีกอย่างก็คือ ทั้งได้ทั้งเสีย มันไม่มีถูกกับผิดเสียทั้งหมด เป็นไปได้หมด ทุกอย่างไม่ว่าคุณเลือกทางไหน
มันทั้งได้และทั้งเสีย อันนี้แหละสังคม
นักศึกษาที่นี่อาจอายุประมาณ ยี่สิบต้น ๆ คนที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ คุณจะเจอสิ่งหนึ่งที่เยอะมาก
ในชีวิต ที่สุดท้ายมันไม่ใช่ ได้หรือเสีย แต่มันทั้งได้ทั้งเสีย ในทุกอย่างที่เราคิดที่เราทา แล้วเราก็ต้อง
ตัดสินใจว่า ต้องตัดสินใจดีๆ เลือกเอาสักทางหนึ่ง ทั้งที่เราก็รู้ว่ามันทั้งได้และทั้งเสีย และการได้กับเสีย
ตัดสินถูกกับผิดได้นะไม่ใช่ตัดสินไม่ได้ แต่แล้วแต่แ ง่ที่คุณจะคิด อาจารย์คนนั้นมีความกล้าหาญทาง
วิชาการท่านไม่ผิดหรอก แต่ท่านก่อเรื่องที่ทาให้คนโคราชโกรธ อันนี้จริง คนโคราชผิดไหมที่เขาหวง
แหนประวัติ ศ าสตร์ ข องเขา ตั ว ตนของเขา เขาไม่ ผิ ด แต่ เ ขาผิ ด ไหมที่ ไ ม่ ฟั ง ประวั ติ ศ าสตร์ ก็ ผิ ด
เหมือนกัน สุดท้าย บวก ลบ คูณ หาร แล้ว ผมเองไม่รู้จะชั่งน้าหนักอย่างไร ว่าตกลงใครผิด ใครถูกกี่
เปอร์ เ ซ็ น ต์ มั น ชั่ ง ไม่ ไ ด้ แต่ อ ย่ า งมากพวกนี้ แ หละคื อ ปั ญ หาที่ สุ ด ของประวั ติ ศ าสตร์ ที่ อั น ตราย
ประวัติศาสตร์ที่อันตรายในแง่ใครถูกใครผิด มันง่าย ตกลงพระมหาธรรมราชาอยู่ข้างพม่า พูดกันแบบ
หนึ่ง ก็เลิก สนุกดี แต่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มันก่อให้เกิดประเด็นมา อันนั้นต่างหากที่ไม่ง่าย
สถานะของประวัติศาสตร์ ปาตานี ของประวัติศาสตร์ไทย ก็ เป็น Dilemma ขออนุญาตไม่
อธิบายความมากตรงนี้ คิดเอาก็แล้วกัน ผมไม่จะเข้าข้างใครทั้งนั้น ให้ผมเข้าข้างคุณก็ได้เพราะผมอยู่
ตรงนี้ แต่ถึงที่สุดมันไม่ง่ายขนาดนั้น ตัวอย่างหนึ่งคือ 6 ตุลา 2519 ผมเคยเขียนบทความมาหลายครั้ง
6 ตุลา เหตุการณ์นั้นมีการฆ่ากันครั้งใหญ่แบบโหดเหี้ยม จานวนคนตายไม่เยอะ แต่โหดเหี้ยมอย่าง
เหลือเชื่อ ความเชื่อของคนในสังคมไทยเชื่อมาตลอด ความเชื่อหนึ่งก็คือ พุทธศาสนา เพราะคนไทย
เชื่อว่ามันจะทาให้สงบและสันติ เวลาที่ชาวพุทธโต้กับพวกคริสต์ ตั้งแต่ประมาณกลางศตวรรษที่ 19
เขาก็จะบอกว่าพุทธศาสนาดีกว่าคริสต์ศาสนา อันนี้มาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตรงที่ชาวพุทธ
ไม่เบียนเบียนใคร
กว่า 150- 160 ปีที่ผ่านมา คนพุทธก็พูดแบบนี้ต่อ ทุกครั้งที่ผมเจอคนพุทธพูดแบบนี้ ผมมัก
ถามว่าคุณรู้จักประเทศศรีลังกาไหม ศรีลังกาฆ่ากันตายกันเท่าไหร่ ผมไม่ได้บอกพุทธศาสนาไม่ดีนะ
ผมเชื่อว่ามนุษย์ต่างหากที่มีปัญหาทุกที่ไม่ว่าจะศาสนาไหน แม้มุสลิมก็มีเหมือนกัน คริสต์ศาสนาไม่
ต้องพูดถึง ฆ่าคนมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ ทุกศาสนา ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องศาสนาไหน เพราะฉะนั้นเวลาบอกว่า
พุทธไม่ได้เบียดเบียนใคร ไม่ก่อความรุนแรงมันไม่จริง ประวัติศาสตร์ 6 ตุลามันจึงขัดฝืนกับสังคมไทย
ตรงที่ว่าสังคมไทยเชื่อว่าคนไทย การอะลุ่มอล่วย การประนีประนอม จะไม่ก่อความรุนแรง ไม่จริงนะ
วันดีคืนดีเราก็ฆ่ากัน ปีที่แล้ว(พ.ศ. 2553)ก็ฆ่ากัน ที่นี่(ปัตตานี)ก็ฆ่ากัน เมื่อเช้านักวิชาการในพื้นที่บอก
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ว่ามีสถิติ 2.5 คนต่อวันใช่ไหม ไม่รู้ใครฆ่าใคร เอาเป็นว่าประวัติศาสตร์หลายอย่างที่มีเนื้อหารุนแรงถึง
ฆ่ากัน
ความอันตรายของประวัติศาสตร์ 6 ตุลา
6 ตุลา มันขัดฝืน เหตุที่ทางการเขายอมให้อยู่ในตาราเรียนไม่ได้หรืออยู่ในความรู้ทั่วไปไม่ได้
อาจเพราะมีคนที่มีอานาจมาเกี่ยวข้อง อันนั้นก็มีส่วนเป็นความจริง อันนั้นก็ไม่ผิด แต่ผมคิดอีกเหตุผล
หนึ่งก็คือ ขืนคุณใส่ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาไปอย่างที่ไม่อธิบายให้ดี มันขั ดฝืนกับความคิดหลักๆ ของ
ประวัติศาสตร์ไทย มันทาให้ประวัติศาสตร์ไทยล่ม แต่ถ้าเรากลับมาพูดประวัติศาสตร์ 6 ตุลาอีกสอง
ประเด็น คือ ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาที่มันอันตรายเพราะมันขัดฝืนทาให้ประวัติศาสตร์ไทยล่ม เหตุก็
เพราะประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นอยู่มันมีสิทธิ์ล่ม 6 ตุลา มันเป็นประวัติศาสตร์ชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้เรา
คิดแบบอื่น แถมมีความเปราะบางมากด้วย มันถึงจะล่มได้ง่ายๆ
ถ้า หากมัน เป็ น ประวั ติ ศาสตร์ ที่ขั ด ฝื น แปลว่ าประวั ติศ าสตร์ ที่เ ราเชื่อ กัน อยู่ อัน นั้ นก็ ไ ม่
อันตราย อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ประวัติศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจแบบผิด ๆ จานวนมาก
กระทั่ ง วั น ดี คื น ดี เจอความรู้ ค วามคิ ด อื่ น มาท้ า ทายก็ เ กิ ด ความเปราะบางถึ ง ขนาดจะล่ ม ขึ้ น มา
ประวัติศาสตร์ชนิดนั้น เปราะบางขนาดนั้น ก็อันตรายไปอีกแบบ ตัวอย่างสุดท้ายเพื่ออธิบายในเรื่อง
ความรู้ที่ปลูกฝังกันมาอย่างผิดๆ อย่างเป็นรูปธรรม คือ กรณีเขาพระวิหาร เราปลูกฝังประวัติศาสตร์
แบบ “ไทยมาตรฐาน” ปลูกฝังความเข้าใจผิดๆ กันมาอย่างตลอด เรื่องเกี่ยวกับการเสียดินแดน อันนี้
พอดีผมเขียนเป็นหนังสือผมจะพูดคร่าวๆ ใครอยากรู้ก็ไปหาอ่านเอาเอง
รัฐสมัยโบราณมันไม่มีดินแดน รั้วรอบขอบชิดอย่างที่เห็นในปัจจุบัน รัฐสมัยใหม่ที่ได้มีรั้วรอบ
ขอบชิดเป็นขอบเขตดินแดนพอที่เราจะพูดว่าเราได้ว่าเสีย ประมาณ ค.ศ. 1890 คือประมาณร้อยกว่า
ปีนี่เอง หมายความว่า ก่อนหน้านั้นเราสามารถระบุได้ไหมว่าสยามใหญ่แค่ไหน เพราะถ้าเราระบุได้
เราสามารถพูดได้ว่าเราเสียอะไรบ้าง แต่ถ้าเราระบุไม่ได้ เราพูดได้ไงว่าเราเสียอะไรบ้าง ความเป็นจริง
ก็คือ รั่วรอบขอบเขตที่เราเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ในสมัยโบราณเต็มไปด้วยดินแดนที่มี
อธิปไตยเหนือดินแดนคลุมเครือไปหมด รัฐสมัยโบราณไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทาให้มันชัดเจน แผน
ที่ทางประวัติศาสตร์ที่คุณเห็นในตาราเรียนที่ส่งมาจากส่วนกลางนั้นผิดหมด สมัยก่อนมันไม่มีใคร
ชัดเจนขนาดนั้น
ความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่เพิ่งมาเกิดขึ้นเป็นขบวนการเดียวกับในตอนที่สยามแย่งกับ
ประเทศรอบๆ ตอนนั้นเป็นของอังกฤษเป็นฝรั่งเศสแล้ว เพราะตกลงไอ้ตัวที่คลุมเครือนี้เป็ นของใคร
ในเมื่อคุณแย่งกันมันต้องมีคนแพ้และมีชนะ ถ้าคุณเรียกว่าคุณเสียดินแดน คุณก็ต้องบอกด้วยว่าคุณก็
ได้มาตั้งเยอะด้วย เราได้บ้างเสียบ้าง เป็นเรื่องปกติ เราได้ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้าโขงซึ่งปัจจุบัน
เรียกว่าภาคอีสาน ใช่ไหมครับ ได้ตรงนั้นมาตั้งเยอะ ทาไมเราไม่พูดล่ะ เราได้ล้านนา ซึ่งแต่ก่อนเป็นรัฐ
ต่างหากกับสยาม
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สยามภาคเหนือ ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ท่านเวลาพูดถึงสยาม ท่านเรียกว่า “สยามฝ่าย
เหนือ” ไม่ใช่เชียงใหม่ สยามฝ่ายเหนือ ก็คือ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กาแพงเพชร แถวนั้น ฝ่ายเหนือ
นะครับ ล้านนาเพิ่งจะเป็นเหนือของสยามตอนสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะฉะนั้นความคิดเรื่องการเสีย
ดินแดนถูกปลูกฝังมา จนกระทั่งเราต้องมาทะเลาะกัน แย่งได้บ้างเสียบ้างกับกัมพูชาในสมัยจอมพล ป.
แล้วจนมาถึงสมัยเขาพระวิหาร รายละเอียดของเรื่องเขาพระวิหาร ผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้
แต่จะเล่าให้ฟังนิดหน่อย เอาเป็นว่าในขั้นต้น นอกจากรายละเอียดเหมือนและต่างกันอย่างไร ฐานทาง
ความเชื่อที่ทาให้เราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็คือ เราคือคนไทยโดยทั่วไป “ไทยสยาม” ผมไม่รู้หมายถึง
พวกเราในที่นี้มีใครกี่คนที่เป็นไทยสยาม แล้วแต่จะคิดนะครับ
เหตุที่ทาให้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ คือ เชื่อ ว่าดินแดนตรงนั้นเป็นของไทยแล้วเสียไปให้คนอื่น
รายละเอียดต่างกันทะเลาะกันได้ แต่ฐานความเชื่อ คือ ฐานอันนี้ (สมอง) ซึ่งมีพื้นฐาน ประวัติศาสตร์
ที่ ผิ ด ๆ แล้ ว คุ ณ เห็ น ไหมว่ า อั น ตรายขนาดไหน แล้ ว จะเป็ น ระเบิ ด เวลาต่ อ ไปอี ก นาน ใครบอก
ประวัติศาสตร์ไม่อันตราย วิชาน่าเบื่อแบบนี้แหละ คุณเห็นไหมครับ วิชาแบบนี้แหละที่ปลูกฝังความ
เชื่อจ านวนมาก ให้เราคิดว่าที่ถูกเป็ นแบบนี้ แล้วเมื่อมีคนมาท้าท้าย มีคนมาคิดต่าง เราก็ว่าอันนี้
อันตราย ความเชื่อที่เรามีตั้งเยอะก็อันตรายไปอีกแบบหนึ่ง เพราะมันอยู่บนฐานของความเชื่อความ
เข้าใจที่มันผิดๆ แต่มนั เป็นตัวเป็นตนลงแล้ว วันดีคืนดีเมื่อถูกกะเทาะ ทุกคนย่อมรู้สึกหวั่นไหว ทุกคน
รู้สึกกระเทือน ทุกคนก็รู้สึกเดือดร้อน นี่ก็มนุษย์เหมือนกัน
ชนิดของ “ประวัติศาสตร์” ที่เป็น “อันตราย”
ที่กล่าวถึงข้างต้นปัญหาที่เรียกว่า Dilemma เราจัดการยังไงกับประวัติศาสตร์ที่เป็ นอันตราย
ที่ผ่านมา แล้วจะเข้าถึงในท้ายที่สุดว่า เราน่าจะจัดการประวัติศาสตร์แบบดังกล่าวต่างออกไปไหม
ประวัติศาสตร์ที่เป็นอันตรายชนิดแรก คือ เป็นความรู้ใหม่ที่มาท้าทาย หรือเป็นความรู้ต่างๆ อย่า
เรียกว่าความรู้ใหม่เลย เพราะความรู้ที่อันตรายจานวนมากไม่ใช่เป็นความรู้ที่ใหม่ แต่เก่าและโบราณ
เลยล่ะ แต่มันต่าง เช่น ประวัติศาสตร์ปาตานี ที่ชัดเจนคือ ประวัติศาสตร์ปาตานีไม่ใช่ความรู้ใหม่ เป็น
ประวัติศาสตร์ เป็นความรู้เก่า ที่คนทั้งโลกเขารู้กันอยู่ ยกเว้นประเทศไทย ประวัติศาสตร์ ปาตานีเก่า
มาก แต่ ถู ก วิ ธี ก ารจั ด การด้ ว ยการปิ ด บั ง และการปฏิ เ สธ ลงโทษคนที่ คิ ด นอกรี ด นอกรอย
ประวัติศาสตร์ 6 ตุลา ก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่คนทั่วไปไม่รู้นะ ไม่ใช่ขาดข้อมูล แต่มันพูดไม่ได้
เรื่องพระมหาธรรมราชา เรื่องพระเจ้าตาก ผมคิดว่าคนไม่ใคร่รู้ เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็ ก
แต่เมื่อครู่ที่ผมถาม เกิดผมบอกว่าเป็นลูกจีนแต๋จิ๋วกู้ชาติ ผมรู้ทุกคนก็รู้สึก โอ้โห!!! ระวังให้ดีนะ ใคร
รู้จักหนังสือชื่อ “การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ” ของอาจารย์ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ ไหมครับ ผมขอ
อนุญาตนะครับว่า อาจารย์นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ ไม่ได้พูดคานี้ อันนี้เป็นของผมนะครับ ไม่ใช่อาจารย์นิธิ แต่
ผมเชื่อว่าอาจารย์นิธิ ต้องการจะพูดอย่างที่ผมพูดเมื่อครู่นี้ แต่อาจารย์นิธิ สุภาพและระวังตัวพอที่จะ
ไม่พูดว่า ตั้งชื่อว่า “เมื่อลูกจีนกู้ชาติ” เพราะมันกระเทือนสังคม แต่จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนั้น ผม
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เชื่อว่าเพื่อให้ต้องการให้เห็นตรงนี้และเพื่อจะท้าทายว่าเรารับได้ไหม ไม่ใช่ดูถูกราชสานักไทย คนไทย
ชายไทย ไทยพุทธ นั้นไม่ใช่ แต่ต้องการจะเปิดพื้นที่ว่าประวัติศาสตร์ ปาตานีประวัติศาสตร์ปาตานีคน
ไทยยอมรับเรื่องแบบนี้ได้ไหม คนปัจจุบันยอมรับเรื่องแบบนี้ได้ไหม
เพราะสิ่งที่เราทาคือ หนึ่งปฏิเสธปิดบัง อันที่สอง ประวัติศาสตร์อันตรายชนิดที่เป็นความเชื่อ
ที่เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเราไม่ยอมปล่อยสลัดมันทิ้งง่ายๆ ผมอยากจะบอกเป็นภาษาอังกฤษ วิธี
จัดการของสังคมไทย คือ Believe itself involution แปลเป็นไทยคือ “เรามีชีวิตอยู่กับการหลอก
ตัวเองอยู่จานวนมาก” ตัวอย่าง คือ กรณีเขาพระวิหาร ถ้าจะให้สรุปอย่างสั้นๆ เกิดอะไรขึ้นในกรณี
เขาพระวิหาร ในแง่ความรู้ของประวัติศาสตร์ รัฐบาลไม่พูดความจริงมาตลอดที่มีกรณีพิพาท หมกเม็ด
เก็บความจริง ไม่ต้องการจะวิเคราะห์ว่าเพื่อการเมือง เพื่ออย่างโน้นอย่างนั้น อันนั้นเก็บไว้เป็นอีก
ปัญหาหนึ่ง ค่อยไปว่ากัน ผมบอกได้เลยว่าเขาไม่พูดความจริงทั้งหมด
ตอนที่ บ อกว่ า เราต้ อ งการทวิ ภ าคี แล้ ว เรายั ง ได้ เ จอทวิ ภ าคี จนทวิ ภ าคี จ บลงตั้ ง แต่
สหประชาชาติเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสหประชาชาติ แล้วแถมก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีการเจรจาสองฝ่าย
พูดง่ายๆ ทวิภาคีไม่เคยเกิด แล้วมันถูกย่อ (short down) ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แล้วตัวแทนจาก
อินโดนีเซียก็มา สิ่งที่ทาได้ก็คือต้องยื้อไว้ ความเข้าใจที่มีต่อกรณีมรดกโลกมันเกี่ยวเนื่องกับการจะเสีย
ดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตรหรือไม่ ไม่เกี่ยวเลยครับ ผมบอกให้ก็ได้ ผมไม่ได้เป็นแฟนพรรคเพื่ อไทย
ไม่ได้เป็นแฟนคุณนพดล ปัทมะ เหตุที่ไม่เป็นแฟนก็เพราะว่า สาหรับผม ผมก็พูดเรื่องชาตินิยมอยู่ดีนั้น
แหละ ผมก็ไม่ได้เชียร์ทุกอย่างที่เขาทา แต่สิ่งที่บอกก็คือว่า สมัยนายกสมัคร สุนทรเวช คุณนพดล ไป
ดาเนินการเพื่อสร้างการันตีว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรจะไม่อยู่ ในแผนที่เกี่ยวกับกิจการมรดกโลก
เขาไม่ได้ไปซื้อไปขายชาติ เขาไปประณีประนอมเพื่อให้ตรงนั้นเกิด พอสิ่งที่รัฐบาลต่อมาๆ พันธมิตร
พยายามจะเปลี่ยนอะไรมากมาย เอาเข้าจริง อันนั้นต่างหากคุณกาลังจะเสียแล้ว
ผมรอดูว่าศาลโลกจะอธิบายอย่างไร เสี่ยงมากนะครับ ถ้าศาลโลกเปลี่ยนท่าทีที่มีอยู่ พูดง่ายๆ
ว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ยกเว้นประเทศไทย คือประเทศไทยมีอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มี แต่อีกหลายคน
ไม่เห็นตรงนี้ก็คือว่า ใครๆ มองดูเขาก็เห็นอยู่ว่าถ้าศาลโลกยึดคาตัดสินอย่างเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2505
คราวนี้เราจะเสียพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรอย่างเป็นทางการ ทั้งที่สิ่งที่คุณนพดลดาเนินการ ทาให้ตรง
นั้นเป็นสิ่งคลุมเครือตลอดไป (Forever) แล้วตรงนี้ไม่ใช่ว่าที่ผมบอกไม่ได้เชียร์เพื่อไทย เชียร์คุณ
นพดล เพราะว่านี่เป็นแนวของกระทรวงต่างประเทศที่มีมาตลอด ปัญหาชายแดนไทยเป็นปัญหาที่เรา
สามารถทะเลาะกับเพื่อนบ้านได้อีกจานวนมาก ถ้าอยากจะทะเลาะกัน ถ้าเราเปลี่ยนหัวข้อในวันนี้ว่า
เราอยากจะทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านตรงไหนดีนะ ผมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ไล่ตั้งแต่ด่าน
สะเดา ขึ้นไปทาง Victoria Point ขึ้นไปถึงแม่สอด ไปให้ถึงแม่น้ากก ลงมาแม่สาย ดอนทรายที่
หนองคาย มุกดาหาร ลงมาหีบผี แล้วลงมาแถวปราสาทเขาพระวิหาร แล้วสุดท้ายลงมาที่คลองลึก
จังหวัดตราด เราทะเลาะกันได้ทุกที่แหละครับ เพราะเรื่องของดินแดนเป็นมรดกของยุคอาณานิคมที่
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สร้างขึ้นบนฐานของการที่ขอบเขตของประเทศเหล่านี้คลุมเครือหมด เพราะเมื่อคลุมเครือหมด ตัดสิน
ให้ตายก็แก้ไม่หมด
สิ่งที่กระทรวงต่างประเทศและช่างเทคนิคของทหารที่เขาทาแผนที่ ตรงนี้ถ้าใครกาลังจะ
คัดลอกไปแล้วไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ ผมขออนุญาต คิดดี ๆ นะครับ เพราะผมกาลังเปิดเผยสิ่งที่
เป็นความลับที่ไม่ได้ลับเท่าไหร่ แต่ผมกลัวว่าคุณจะเดือนร้อน กระทรวงต่างประเทศกับเรื่องการทหาร
ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเขตแดน เขารู้ว่ามีปัญหาจานวนมาก วิธีแก้ที่ดีที่สุด คือ อย่าไปพยายามแก้
เพราะแก้ไม่ได้ เขานัดเจอปีละครั้งนั่งกินน้าชากันแก้ปัญหาหลักเขตหนึ่งหลัก ทั้งที่ทั้งหมดเป็นร้อยๆ
หลั ก เขาแก้ ห นึ่ ง หลั ก หนึ่ ง หลั ก ใช้ เ วลาเป็ น สิ บปี เ ลย เพื่ อ ที่ คุ ณ จะบอกว่ า เขาพยายามตั ด ความ
รับผิดชอบอันนี้มันก็ถูกนะ แต่ผมคิดว่าตัดไปเรื่อยๆ ก็ดีเหมือนกันเพราะมันแก้ไม่ได้ จากดอนทราย
เปลี่ยนเป็นแม่น้ารูปธรรมและเนื้อหาจากแผนที่ก็เปลี่ยน
ผมจะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียว ห่างจากปาตานีไกลลิบลับ จากรณีบ้านร่มเกล้าที่ไทยกับ
ลาวรบกันเมื่อปี 2531 ได้ไหม จนถึงทุกวันนี้ ทราบไหมเรื่องบ้านร่มเกล้าเขาว่ากันว่าเป็นขั้นตอน
สุดท้ายกรรมการที่เกี่ยวข้องเขาวางเป็น 5 ขั้นตอน ปัจจุบันขั้นตอนที่ 1 ยังไม่เสร็จเลย 20 กว่าปี
มาแล้ว ผมว่าเขาฉลาดมากเลย เป็นระบบราชการที่ฉลาดมาก เป็นความไร้ประสิทธิภาพของราชการ
ที่เก่งมาก คือ ฉลาดมาก เหตุก็เพราะแผนที่ตรงนั้นมันขัดกันที่ลงรอยไม่ได้ เหตุก็เพราะแม่น้าที่ใช้เป็น
ชื่อในการตัดสินเขตแดนเมื่อลงไปในรายละเอียดของแผนที่ก็พบว่าแม่น้าเหลืองแยกออกเป็น 2 สาย
แค่ 1 ปีหลังจากเซ็นสัญญากันก็พบว่ามี 2 เหลือง คุณจะเอาเหลืองไหนล่ะ 80 ปีผ่านไป แม่น้าเหลือง
ที่สุดท้ายตัดสินให้เป็นเส้นเขตแดน เปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนชื่อ ภูเขาที่เป็นสันปันน้านั้นเปลี่ยน
รูป ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แต่ 80 ปี นั้นไม่เคยมีใครเข้าไปสารวจเลย เพราะเป็น ถิ่น พคท.(พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) แต่ก่อนไม่ใช่เป็นของ พคท. คื อไม่มีคนอยู่ แต่ตอนหลังเป็นถิ่น พคท.
จนไม่ มี ใ ครเข้ า ไปส ารวจ จนกระทั่ ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ก็ เ ข้ า ไปส ารวจก็ เ จอว่ า สั น ปั น น้ าเปลี่ ย น
นอกจากเปลี่ยนสัน เปลี่ยนชื่อด้วย สายน้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วย สุดท้ายจะเอาแผนที่ที่ทาจาก
สนธิสัญญา 1967 มาตัดสิน จะตัดสินอย่างไร
แถมขอบอกความลับแต่ไม่เคยลับให้อีกอย่างหนึ่ง อันนี้กระทรวงต่างประเทศรู้ดีและเขา
เหนื่อยใจมากกับเรื่องเขาพระวิหาร คนที่คัดค้านการพยายามตกลงอะไรก็แล้วแต่กับกัมพูชา โดยบอก
ว่าแผนที่ มาตราส่ ว นหนึ่ ง ต่อสองแสนของสนธิสั ญ ญาปี 1907 มีค นไม่ยอมรับ ท่า นรู้ไหมว่า การ
ถกเถียงกันที่บ้านร่มเกล้าแผนที่มีทั้งหมด 11 ระวาง เหมือนมี 11 แผ่น ทาตั้ งแต่ตอนเหนือของทาง
ลาวลงมาจนถึงประมาณภาคตะวันออกของไทย แผ่นหนึ่งในนั้นคือแผนที่ระวางที่มีภาพเขตแดนตรง
บ้านร่มเกล้า การต่อสู้เรื่องบ้านร่มเกล้า ฝ่ายไทยได้เปรียบก็ต่อเมื่อยืนยันว่าแผนที่ 1ต่อ 200000 นั้น
ใช้ได้ ฝ่ายลาวเสียเปรียบถ้าใช้แผนที่ชุดนี้ ถ้าคุณยกเลิกไม่ ยอมรับแผนที่ชุดนี้ในกรณีเขาพระวิหาร
ฝ่ายลาวจะยินดีอย่างยิ่ง เอาไหมครับ แค่นี้เพียงตัวอย่างเดียว จากประมาณอีก สอง สาม โหลที่มี
ปัญหาทางเทคนิค ผมเอามาแค่อันเดียว จะไม่รับแผนที่ 1/ 200000 เอาไหม ถ้าเอาเวียงจันทร์ยิ้มแล้ว
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เพราะเขายืนยันมากว่า 20 ปีว่าอย่าเอา เขาเอาแผนที่อีกอันหนึ่ง เราเชื่อเรื่องเศษไม่ได้ เรื่องเศษเป็น
เจ้าอาณานิคม เราบอกแผนที่ 1/200000 ไอเนกวัน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ จนมากระทั้งมาถึงยุคผู้บริหาร
ระบบ ใช้ไม่ได้ตกลงเอาอย่างไรครับหรือเรากล้าจะบอกว่า ใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้บางอัน เอาแค่เรื่อง
เดียวแค่นี้กระทรวงต่างประเทศเขาก็ปวดหัวแล้ว
กระทรวงต่างประเทศเคยสัมมนากันที่กรุงเทพแต่ไม่มีเอกสารที่เป็นที่เผยแพร่ แต่สักวันก็จะ
ถูกเปิดเผย เพราะตีพิมพ์แล้วเก็บไว้ อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนท่านเป็นคน
พูดว่ายังมีปัญหาเรื่องรอบเขตแดนไทยอีกเยอะ ถ้าขืนใช้วิธีแบบที่เราสืบสาวเรื่องเขาพระวิหาร มันจะ
วินาศกันหมด หลังจากท่านพูดไม่นานท่านก็ลาออก การถอนตัวออกจากมรดกโลก คุณเห็นข่าวใช่ไหม
ว่าเขาเชียร์กันใหญ่ กระทรวงต่างประเทศไม่พอใจ ปัญหามันไม่ง่ายอย่างที่คิด ประเด็นมันคือว่า เราไม่
พูดความจริง เราอยู่ใน safe revolution ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยง่าย ๆ คือ “กบในกะลา” ที่เชื่อว่า
เขาพระวิหารเป็นของไทย
แม้กระทั่งศาลตัดสินแล้ว คนที่จบจากมหาวิทยาลัย Oxford ยังบอกเลย ปราสาทเป็นของ
เขาแต่ที่ดินตรงนั้นเป็นของเรา ซึ่งไม่รู้เอามาจากไหน สอบตกวิชาภูมิศาสตร์ 101 หรือเปล่าเราเชื่อว่า
การตัดสินสมัยปี พ.ศ. 2505 เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราเชื่อจิตปาถะว่ามันสามารถจะเปลี่ยนได้ ซึ่ง
มันเปลี่ยนไม่ได้ เราเชื่อจิตปาถะ ผมไม่ได้หมายความว่า ความเชื่อเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ว่าศาลจะตัดสิน
เป็นคุณต่อใคร ทุกอย่างมีสิทธิ์คิด มีสิทธิ์ผิดได้ ผมต้องการบอกเพียงแค่ว่า คาอธิบายที่ให้กับสังคมไทย
ไม่พูดความจริงทั้งหมด แล้วพอใจให้คนไทยได้รับข่าวสารที่เป็นแบบทวิภาคี จริง ๆ แล้วทวิภาคีมันจบ
ไปตั้งนานแล้ว ทั้งโลกไม่มีใครเขาใช้คาว่าทวิภาคีกันแล้ว ใช้แค่ในประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ปาตานีเป็นอันตราย?
เมื่อเช้ามีอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ ปาตานี ที่อื่นในโลกเขาเรียนกันหรือเปล่า
ผมก็บอกว่าประวัติศาสตร์ ปาตานี พูดกันตรงไปตรงมานะ ไม่ได้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้สาคัญถึงขนาดที่ใครๆ
จะต้องรู้จักปาตานี แต่ถามว่ามีการเรียนกันในแบบที่เคยเป็นเหมือนกับถามว่าปาตานีเคยเป็นรัฐอิสระ
ไหม เป็นเอกราช อะไรต่ออะไรไหม ถูกสยามรุกรานไหม ต้องตอบว่า “ใช่” เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่
เราก็รู้ ๆ กัน อยู่ ไม่ใช่เรื่ องพิเศษที่รู้ แล้ ว จะต้องโกรธ ไปยึดดินแดนคืน มั นไม่เกี่ยวกัน ก็เป็นเรื่อ ง
ธรรมดาเป็นประวัติศาสตร์
แต่เมืองไทยเขาไม่ให้เรียนหรอก วิ ธีจัดการเรื่องเหล่านี้ กรณีประวัติศาสตร์ ปาตานีจึงเป็น
ตัวอย่างว่า ที่ผ่านมาใช้วิธีปิดบังและอยู่ใน safe revolution อยู่ในกะลามันส่งผลอย่างไร คุณเห็นใช่
ไหม ผมไม่ต้องอธิบายแล้ว ผมไม่ได้บอกนะว่าความขัดแย้งทั้งหมดเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อย่าง
เดียว ไม่มีใครพูดอย่างนั้น อย่าแขวะ นักประวัติศาสตร์ก็อย่าอวดอ้างว่านักว่าประวัติศาสตร์มันมีผล
มากขนาดนั้น แต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นปัจจัยสาคัญมากๆ ปัจจัยหนึ่ง เราเห็นด้วยกับพวก
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ท่านในที่นี่ว่า เป็นไปได้ง่ายที่ประวัติศาสตร์จะเป็นประวัติศาสตร์ที่อันตราย อันเกิดจากความรู้ที่ใหม่
หรือเก่าก็แล้วแต่ ถ้าประวัติศาสตร์นั้นมันขัดฝืนกับความรู้ที่สังคมนั้นเชื่อกันอยู่ว่ามันก่อผลขนาดไหน
ในกรณีปาตานีผมอยากย้านะ มันไม่ง่าย มันเป็นขาวดา ที่ท่านจะตัดสิน ตัดสินขาวกับดา มัน
เป็น Dilemmar ที่ยากมาก ไม่ว่าคุณตัดสินยังไง มันมีทั้งได้ทั้งเสีย แต่สังคมไทยเลือกวิธีที่จะปิด ท่าน
เห็นผลไหม ผมไม่กล้าบอกนะวิธีปิดบังอย่างนี้เป็นวิธีผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมบอกได้แ ต่ว่า ท่านเห็นผล
ไหม ถ้าหากเราเห็นผลของมัน มันมีทางอื่นไหม ในความเห็นผม มันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งตรงข้ามและมักจะ
คิดไม่ถึงโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงที่มักจะคิดไม่ถึง ผมไม่กล้ารับประกันว่ามันจะประสบความสาเร็จ
แต่ผมอยากให้คิดดู และถ้าหากคิดว่ามันมีวี่แวว ผมพูดในที่นี้ ในส่วนของผม แต่ผมคิดว่าทุกคนเห็น
ด้วยอยู่แล้ว แต่เอาเป็นว่า อาจจะช่วยๆ กันคิด ช่วยๆ กันผลัก ช่วยๆ กันพูด อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทา
ให้มันเป็นเรื่องลึกลับ เป็นเรื่องพูดไม่ได้ เป็นเรื่องที่แอบพูดกัน อย่างนั้นจะยิ่งมีอันตราย
หลายเรื่องที่เราคิดว่าอันตรายถ้าปล่อยให้มันมาอยู่ในที่แจ้ง มนุษย์มีวิจารณญาณพอ รวมทั้ง
พวกท่านทุกคนในที่นี้ นักศึกษาทั้งหลายโตพอที่จะรู้จักการฟังหูไว้หู ยิ่งรู้จักจากการอ่านประวัติศาสตร์
หลายสานวน ยิ่งปล่อยให้มีความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆ แบบมากขึ้น ยิ่งทาให้เราชัดว่า อย่างเพิ่งเชื่อ
ใครง่ายๆ ดีกว่า แต่เมื่อไหร่ที่ทางการกดหรือปิดกั้นประวัติศาสตร์ จะทาให้เรื่องบางอย่างเป็นเรื่อง
ลึกลับ ยิ่งลึกลับยิ่งอยากรู้ ยิ่งปิดบังยิ่งอันตราย เอามันมาอยู่ในที่แจ้งซะ ปล่อยให้พูดกันไป
ความรู้แบบผม ผมก็บอกว่ามันมีอันตราย ผมจะขอบอกว่ามันมีทางออก ปล่อยให้ผมพูดไป
การปล่อยให้อยู่ในที่แจ้งและยอมให้มีหลายๆ อย่าง หลายๆสานวนมาผสานกันติด เขาเรียกว่าเป็นการ
“ดิสอาร์ม” Disarm เป็นการปลดอันตรายของประวัติศาสตร์ชุดนั้น ออกไป จริงไหมครับลองนึกดู แต่
ละเรื่องให้มันมาอยู่ในที่แจ้ง แต่อย่าให้ไปอยู่ในที่ลับ ทุกวันนี้เกิดการผูกขาดให้อยู่ในที่แจ้งได้อย่างหนึ่ง
หรือไม่กี่เวอร์ชัน แล้วที่เหลือถูกปิดไว้ ผมหมายความว่าปล่อยให้ความรู้สารพัดแบบรวมทั้งอย่างที่รัฐ
ไทยต้องการ อาทิ ฉบับราญากูนิง ฉบับอะไรก็แล้วแต่ ให้มีได้ทั้งนั้น ให้มาอยู่ในลิ้นชักทั้งหมด แล้ว
ปล่อยให้เขาเถี ยงกันไป อัน นั้น ดีไม่ดี ตรงนี้น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ ตรงนั้นตรงนี้ เถียงกันไปจะทาให้ทุก
เวอร์ชันลดพลังลง
ประวัติศาสตร์ปาตานี : ปกปิด VS อยู่ในที่แจ้ง
เคยคิดไหมว่าประวัติศาสตร์ ปาตานีที่มันดูมันรุนแรงกลายเป็นอาวุธอันตรงพลังของฝ่ายที่
อยากจะแย่งดินแดน ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคุณไม่มีที่แจ้งให้เขาอยู่ ทันทีที่มาอยู่ในที่แจ้ง ผมเชื่อว่าจะมี
นักวิชาการหลายคนยอม อาจคิดหรืออธิบายว่า ตรงนั้นมันก็เกินไป ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยถูก ตรงนั้นมันก็
ชาตินิยมเหมือนกัน ตรงนี้ก็มีปัญหา ผลก็คือคนที่รับรู้ประวัติศาสตร์ ปาตานีแบบนั้นก็จะเริ่มฟังหูไว้หู
ขอคิดดูก่อน เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง สุดท้ายก็จะลดอันตรายหรือลดน้าหนักของความรู้ประวัติศาสตร์นั้นๆ
ลงไป หมายความว่าการปล่อยให้เกิดการถกเถียงกันในประชาสังคมเป็นเรื่องสาคัญมาก อย่าให้ความรู้
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ประวัติศาสตร์ไปอยู่ในมือใครแต่ผู้เดียว ควรให้ อยู่ในมือได้หลายฝ่าย ให้ทุกฝ่ายมีอานาจคนละนิดคน
ละหน่อยอย่าให้มีมากไป
แม้กระทั้ งการบรรจุ อาจารย์ ที่นามาสอนประวัติศาสตร์ ให้ มี ห ลายๆ แบบก็ดีน ะ เวลาที่
นักเรียนไปฟังเห็นอาจารย์ทะเลาะกันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่ง แล้วสุดท้ายนักเรียนจะรู้สึกว่า ขอฟังหู
และไว้หูแล้วก็คิดเอาเองดีกว่า
วิธีการลดอันตรายของความรู้ประวัติศาสตร์ จึงควบคู่แยกไม่ออก ตรงนี้แหละคือส่วนที่
ผมเรี ย กว่ า มั น เป็ น อุ ด มคติ มั น ควบคู่ แ ละแยกไม่ อ อกกั บ เสรี ภ าพทางความรู้ ความคิ ด และ
ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย คือ การปล่อยให้ประชาสังคมได้มีโอกาสพูด ประชาธิปไตยถือว่าการ
ปล่อยให้คนด่านักการเมืองที่ดีแต่พูด ให้เขาได้พูดไปเถอะ ความรู้ประวัติศาสตร์ใครอยากพูด พูดไป
ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งลดความอันตราย ยิ่งมาอยู่ในที่แจ้งมากเท่าไหร่ ยิ่งดี นักการเมืองที่ผมกล่าวถึงไม่
เฉพาะแค่พรรคประชาธิปัตย์ ผมว่านักการเมืองก็ดีแต่พูดทั้งกันนั้น ทุกคนนะ นักวิชาการก็เช่นกันที่ดี
แต่พูด เพราะถ้าไม่เป็ น เช่นนั้ นนั้ นถือไม่เป็นนักวิชาการ ปล่ อยให้ บรรดาคนที่ดีแต่พูดทั้งหลายทั้ง
นักการเมืองนักวิชาการอย่างผมพูดไปเถอะ ถามว่ามันไม่อันตรายกับผู้ฟังเหรอ คิดว่าท่านโง่ถึงขนาด
หลอกกันง่ายๆ นั้นเลยหรือ ถ้านักศึกษาโง่ขนาดจะเชื่อใครง่ายๆ นะ ป่านนี้ประเทศไทยคงเปลี่ยนไป
เร็วมากเลยครับ ไปฟังอาจารย์ที่สอนแบบคล้ายๆ ผมให้หมดเลยนะ รับรองเปลี่ยนหมดเลย ที่จริงมัน
ไม่เป็นอย่างนั้น
คนเรามีชีวิตอยู่กับที่บ้าน คนเรามีชีวิตอยู่กับความเชื่อที่ปลูกฝังกันมา คนเรามีชีวิตอยู่กับ
สื่ อ มวลชน คนเรามี เ รื่ อ งสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงอี ก หลายเรื่ อ งเยอะแยะ การลดอั น ตรายของวิ ช า
ประวัติศาสตร์ จึงมีวิธีเดียว คือ การต้องเปิดที่แจ้งในสังคมประชาธิปไตย ให้คนทั้งหลายได้เถียง
กันแล้วอย่าให้ความรู้ประวัติศาสตร์อยู่ในมือของอานาจที่เด็ดขาดผูกขาด ให้อยู่ในมืออานาจเล็กๆ
เช่นอานาจอาจารย์ มีอานาจในการให้ A ให้ B คุณ มันไม่อันตรายเท่าไหร่หรอก พอหมดเทอมคุณ
เรียนรู้วิธีการหลอกอาจารย์แล้วคุณก็ออกไป ลดความน่ากลัวของประวัติศาสตร์แล้วกลั บจะเพิ่มความ
สามรถของคน ประเด็น สุดท้ายแล้ว การลดอันตรายของวิช าประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งคือการสร้าง
เงื่อนไขให้ทุกอย่างมาอยู่ในที่แจ้งให้หมด ให้พูดกันได้ ผลมันก็คือมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภาษาไทย
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการสร้างวุฒิภาวะของประชากร สร้างความรู้เรื่องเพศ Sexuality ของ
ประชากร ประชากรที่มีคุณภาพในระบบประชาธิปไตย ไม่ใช่ประชากรที่ไปเรียนรู้สิ่งที่ส่วนกลางสอน
ว่าประชาธิปไตยคืออะไร ง่ายกว่านั้นมากเลยครับ ประชากรที่มีคุณภาพคือประชากรที่รู้จัก ฟังหูไว้หู
ภาษาอังกฤษเรียกใหม่ก็คือ การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Mind ภาษาบาลีเรียกว่าวิจารณญาณ ภาษา
ชาวบ้านเรียกว่าฟังหูไว้หู ผมคิดว่านั่นคือหัวใจของปัญญา
ความเห็นของผมในแง่การเป็นนักวิชาการ หัวใจของปัญญาคือการรู้จักฟังหูไว้หูแล้วคิดด้วย
ตนเอง แล้วเราถูกๆ ผิดๆ เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างประชากรทั้งหลายก็จะประมูลกัน ทาให้ไม่มีความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ชนิดไดเลยที่ถูกผูกขาดแล้วก่อให้เกิดอันตราย ความรู้ที่คุณอาจเห็นว่า ความรู้ที่น่าเบื่อ
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น่าเบื่อที่สุด กลับมีอันตรายมาก หลักประวัติศาสตร์ แต่ความรู้ที่อันตรายมากอย่างประวัติศาสตร์นี่
แหละคือ กุ ญแจส าคั ญ ของการสร้ า งประชากรที่ มี คุณ ภาพในระบบประชาธิป ไตย เพราะความรู้
ประวัติศาสตร์ที่ดีจะสามารถทาให้คุณประยุกต์ใช้ไม่ได้เลย คิดดูนะครับ ความรู้ส่วนใหญ่ที่คุณเรียนมา
เพื่อประยุกต์ใช้ ความรู้ประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดในความเห็นของผม คือ ความรู้ที่คุณประยุกต์ใช้ไม่ได้
เลย แต่มันทาให้คุณฟังหูไว้หู การประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์อยู่ในสมอง ไม่มีประยุกต์ใช้
แบบอื่น เมื่อไหร่ที่มีอานาจในการประยุกต์ใช้ในแบบอื่นมากเกินไปอัน นั้นแหละยุ่ง ประวัติศาสตร์ที่ดี
และดียอดๆเลยสาหรับ นักประวัติศาสตร์ นั้น คือ ถ้าส าหรับพวกเราใครอยากเรียนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์นั้นเขามีไว้สาหรับสร้างคนที่เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ Critic มีไว้สาหรับคนที่ฟังหูไว้หูและ
คิดได้ด้วยตนเอง
ดร.สามารถ ทองเฝือ
เริ่มต้น คือ คล้ายๆอาจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล มองว่าประวัติศาสตร์มันน่าเบื่อ แต่วันนี้ทุก
คนมองว่าตรงที่ว่าแท้ที่จริงแล้วประวัติศาสตร์ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเลย เมื่อฟังจากการที่อาจารย์
ธงชัยพูด ผมขออธิบายและร่ายยาวมาตั้งแต่ต้นซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างอะไรให้เห็นเยอะแยะมากมาย
สุดท้ายจริงๆมันมองอยู่ที่ภาพที่ที่ตัวผมพยายามจับอยู่ อาจารย์บอกว่าสามารถลดอันตรายได้ แต่ผม
ตั้งคาถามอีกทีหนึ่งว่าแล้วจะทาอย่างไรถึงจะไม่อันตราย อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะคิดตามแล้วเดียวผมจะ
ยกประเด็นตรงนี้ให้ท่านผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนกัน
ประเด็น มีอยู่ ว่าเมื่อ บอกถึงสาเหตุที่ อันตราย ที่ท่ านวิ ทยากรได้คุ ยให้ ฟัง กี่ส าเหตุ 1 2 3
สาเหตุที่ว่าขัดแย้งกับความเชื่อที่มีอยู่แล้ว เอาความรู้ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่คล้ายๆว่าไปกลืนสิ่งที่
ตัวตนของเขาจนกลายเป็นอย่างอื่น แล้วก็คล้ายๆในลักษณะที่ว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นมันมีอันตราย ใน
หั ว ข้ อ วั น นี้ “ เมื่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น อั น ตราย”แล้ ว ก็ อ าจารย์ ธ งชั ย มองว่ า ลดได้ อ ย่ า งไร ลด
ประวัติศาสตร์ไม่ให้ได้อันตราย โดยต้องเปิดมาคุยกันในที่แจ้ง พยายามที่จะทาซึ่งในสังคมบ้านเรา
เรี ยกกัน ว่าการทาให้เป็น ประชาธิป ไตยและมีเสรีภาพเกิดขึ้น คาถามและก็โ จทย์ที่ผ มกาลังนั่งจับ
ประเด็นอยู่ว่า ตกลงลดอันรายหรือถ้าไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์ ที่ไม่อันตรายมันจะเป็นอย่างไรครับ
อาจารย์ ความหมายก็คือว่า อาจารย์บอกว่าลดแต่ว่าในประเด็นตรงนี้ อาจารย์ลองบอกหรือว่ายก
ประเด็นตัวอย่างว่า ประวัติศาสตร์ที่มันไม่อันตรายมันเป็นแบบไหน แล้วไม่มันไม่อันตรายมันได้ไหม
เพราะสรุปปิดท้ายอาจารย์บอกว่าเราลดอันตรายโดยการเปิดขึ้นมาคุยในที่แจ้ง
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ประวัติศาสตร์ที่ไม่อันตรายนั้นมีเยอะแยะไปแต่มักเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยน่าสนใจ คือ
ความรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์นั้นมันมีอยู่หลายส่วน คือ ส่วนที่ไม่อันตรายมีเยอะแยะไป เช่นมีคนบอกว่า
พระเจ้าตากนั้นชื่อสินไม่เห็นอันตรายเลย ต่อให้ว่าบอกไม่ใช่ “สิน” แต่เป็น “ซึน”ไม่ก็เห็นไม่อันตราย
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เท่าไร มีอยู่เยอะแยะไป ถึงที่สุดจริง ๆสิ่งที่ผมพยายามจะบอก คือ อันตรายที่เกิดขึ้น เป็นการเกิดขึ้น
เมื่อมันมีการขัดฝืนกันทางอัตลักษณ์ และความเชื่อที่มีภาวะอันนั้น เราแก้ให้มันหายไปเลยได้ไหม มัน
เป็นไปไม่ได้ คุณทาให้ประวัติศาสตร์หมด Potential ศักยภาพที่จะเกิดความขัดแย้งนั้นเป็นไปไม่ได้
เพราะประวัติศาสตร์เป็นความรู้ เพราะทุกคนเราต่างกัน เพราะคนเราต่างกัน ความต่างนี้เราสามารถ
ลดอันตรายได้ แต่ทาให้เราลดความต่างไม่ได้ เมื่อเราลดความต่างไม่ได้ ทาให้ความรู้บางอย่างจึงทาให้
คนนั้นพอใจและไม่พอใจบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างแก้ไม่ ได้ สังคมที่มีความต่าง คุณลดความต่างทาให้
ความต่างหายไปนั้นไม่ได้ คุณจะทาอย่างไร คุณมีความต่างซึ่งเป็นความต่างที่ไม่ให้เป็นอันตราย ถ้า
ความหมายที่ อ าจารย์ ถ ามผมว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ แ บบไม่ อั น ตรายมี ไ หมครั บ มี เ ยอะแยะไป แต่
ประวัติศาสตร์ที่ถูกกลบและไม่อันตรายสามารถที่จะขจัดให้ห มดไปได้ไหม ผมเชื่อว่าไม่ได้ เพราะ
มนุษย์มีความต่างกัน ให้ตายยังไงคนหนึ่งเชื่ออีกคนหนึ่งไม่เชื่อ สิ่งที่เราไม่พูด ถึงคนเลวตั้งใจจะทาให้
เกิด มันก็เกิด
สมมุติว่ามนุษย์ดีหมดทั้งโลกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มนุษย์ดีหมดทั้งโลกแต่จุดยืนและ
ผลประโยชน์นั้นอาจไม่เฉพาะมีในความหมายทางบวก เช่น คนหนึ่งทาธุรกิจขายน้าและอีกคนหนึ่งทา
ธุรกิจทาลายน้า ธุรกิจทั้งสองมีความเป็นเรื่องราว(Story) ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ ต่อให้ธุรกิจนั้นเป็น
ธุรกิจที่ดีทั้งคู่ก็ตาม แต่มันมีอะไรสารพัดที่ไม่เหมือนกันหมด เอาแค่มนุษย์โตขึ้นมาและไม่ได้คิดที่จะทา
ธุรกิจก็ต่างกันแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้มนุษย์เหมือนกันในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้มนุษย์
เหมือนกัน ความรู้ที่เป็นส่วนประกอบของอัตลั กษณ์ของเขา เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดการปะทะกัน
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดการขัดฝืน แต่จะทาอย่างไรที่จะทาให้ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความต่างที่ไม่เกิด
อันตราย คิดว่าผมเข้าใจคาถามอาจารย์แบบนี้นะ จะลบการที่ประวัติศาสตร์ที่มันทาให้เกิดความขัด
ฝืนหรือเลิกการเกี่ยวกับความเชื่อไปให้หมด มันเป็นไปไม่ได้ อันนั้นฝันยิ่งกว่าการให้มีประชาธิปไตย
เสียอีก
ดร.สามารถ ทองเฝือ
ผมว่าเดี่ยวเรามาแลกเปลี่ย นความคิดเห็นกันดีกว่า เชิญท่านผู้ฟังครับเพราะว่าจะเกิดให้
อาจารย์ คุ ย คนเดี ย วคงจะไม่ ส นุ ก น่ า จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นกั น ดี ก ว่ า ตั้ ง ค าถามมี ข้ อ สงสั ย อะไร
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ผมเคยอ่านหนังสือของอาจารย์ Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a
Nation. มันนานมาแล้วเมื่อ 15 ปีที่แล้ว จึงถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอผู้เขียน ในหนังสือเล่มนั้นที่อาจารย์
เขียนผมจาได้ว่าอาจารย์เขียนเกี่ยวข้องกับ 14 ตุลาคมว่ามันเป็นสิ่งเลวร้าย นั้นแหละเป็นสาเหตุที่ทา
ให้ อ าจารย์ ต้ อ งออกจากประเทศไทย ผมเข้ า ใจว่ า อย่ า งนั้ น และตอนนั้ น อาจารย์ ยั ง เขี ย นอี ก ว่ า
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ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งทาให้อาจารย์มีปัญหามาก ที่ ผมอยากจะถามว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนใน Siam
Mappedฯ เกี่ยวข้องอย่างไรกับ 14 ตุลา ที่เห็นในนั้นมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ผมไม่ขอพูดต่อ ผม
ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับ
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
เอาเข้าจริงเป็นเรื่องของ 6 ตุลา 2519 มากกว่า ไม่ใช่วันที่14 ตุลา 2516 ตอนนั้ นผมยังเป็น
นั กเรี ย นมั ธ ยมก็ยั ง ไปร่ ว มเดิน ขบวน ส่ ว น 6 ตุล า 2516 ผมก็เป็นนัก ศึกษาปี 2 ก็อยู่ใ นกลุ่ มของ
นักศึกษาที่จัดชุมนุม เอาเป็นว่าผมอยู่ในเช้าวันนั้นและก็ถูกจับจากธรรมศาสตร์ถูกจับกันหลายคนมัน
ไม่ใช่ความลับผมไม่ได้ปิดบัง ผมใช้เวลาเรียนปริญญาตรีทั้งหมด 6 ปี ถ้ าพูดให้ชัดผมเรียน4ปีเท่าคุณ
แต่ผมใช้เวลา 6 ปี คือ ผมใช้เลา 2 ปีอยู่ในคุกซึ่งถูกจับไปในตอนนั้น ถามว่ามันเกี่ยวยังไงกับหนังสือ
ผมเคยเคยเขียนบันทึกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับ 20 ปี 6 ตุลา คือเมื่อปี 2539 ผมเขียนบันทึกว่าเช้าวันนั้นเกิด
อะไรขึ้น ความเชื่อมโยงระหว่าง 6 ตุลากับหนังสือวิชาการของผมคาตอบอยู่ในชิ้นนั้น อยู่ตรงบรรทัด
ที่สองจากบรรทัดสุดท้าย มันไม่ใช่ความลับผมบอกตรงนี้ก็ได้แต่คุณมองสั้นว่าคุณคิดยังไง 6 ตุลา ให้
ความคิดกับผมมากมายหลายอย่างคือสุดท้ายแล้วถึงทุกวันนี้ถามว่า ผมไม่อยากใช้ว่าแรงบันดาลใจ
ของผม 6ตุลา ไม่ใช่แรงบันดาลใจของผม แต่ว่าทาให้จุดชีวิตของหลายๆคนต้องคิดอย่างน้อยก็รวมผม
คนหนึ่ง ผมไม่ได้ทาเพื่อคิดที่จะแก้แค้น
แต่ถามว่ามันมีผลที่จะทาให้เราคิดคิดๆๆๆมีอยู่กับผมอยู่ตลอดเวลา ประมาณเกือบ 20 ปี ที่
แทบจะไม่มีวัน ไหนเลยที่ผ มไม่คิดถึงเงา 6ตุล า หลั งๆนี้ดีขึ้น 10กว่ านี้ สิ่ งที่ผ มคิดผมไม่ได้คิดด้ว ย
ความแค้นนะแต่มันทาให้เรายังไงก็คิดยังไงก็คิด 6 ตุลา มันทาให้ผมคิดมานานแล้วไม่ใช่คิดขึ้นมาเพื่อ
จะเขียนหัวข้อทางวิชาการ ทางออก ไม่มีทางออก ผมไม่ได้เกลียดสังคมไทยถ้าผมเกลียดผมก็คงจะไม่
มาแล้ ว ผมไม่ ไ ด้ เ อ็ ก ซายต่ า งประเทศ สุ ด ท้ า ยผมไปเรี ย นต่ อ เรี ย นต่ อ เสร็ จ ผมก็ ก ลั บ มาสอนที่
ธรรมศาสตร์และผมก็ได้งานที่อเมริกาผมสนใจเขาก็ให้งานผม ผมพูดตรงๆว่าที่นั้นงานดีกว่าเงินเดือน
กว่าทาไมผมจะไม่ไป เมื่อไปที่นั้นมันก็ยิ่งทาให้เราคิดพอดีว่าผมไม่ใช่คนที่ยึดติดกับวิชาประวัติศาสตร์
อยู่ตลอดเวลา อะไรคือความเกี่ยวพันระหว่างเหตุการณ์ 6 ตุลา กับหนังสือของผม คือความคิดอันหนึ่ง
ที่คิดเกี่ยวกับ 6 ตุลา ผมเขียนอยู่ในบันทึกลงในหนังสือสารคดี ผมเขียนว่าประวัติศาสตร์นั้นโหดร้าย
มันมาจากภาษาอังกฤษ อิสซิ่งคลูแวฟ ผมของตอบแค่นี้
นักศึกษา
ตอนนี้เขากาลังสร้างประชาคมอาเซียน แล้วแต่ละประเทศต่างก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเอง
แล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในเมื่อประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศมันต่างกัน
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ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
คาถามนี้เป็นคาถามที่ดีมาก เราจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศในอาเซียนนั้นจะเป็น
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมทั้งหมดเลย ไม่ต่างกัน จะต่างกันก็อยู่ที่ชาตินิยมของแต่ละประเทศก็คือการเอา
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ผมขอความกรุณาพูดอย่างไม่ เกรงใจใครในที่นี้ ประวัติศาสตร์ของปาตานีก็เป็น
ชาตินิยม คาถามมีอยู่ว่า ถ้าเกิดจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว เอเซียจะเอายังไงกับอาเซียน ผมมีอยู่
สองสามคาตอบ คือ คาตอบที่ 1 ผมไม่ถาม คาตอบที่ 2 ประชาคมอาเซียนจะร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ต่อไปเป็นเวลานานแต่คงจะไม่ร่วมมือทางประวัติศาสตร์ไม่อีกนาน ถามว่าทาได้ไหม ทาไมจะทาไม่ได้
ต่างคนต่างเรียนไปเพื่อการทามาหากินทาไปแต่ถ้าจะเถียงกันทางเรื่องประวัติศาสตร์ต่างคนต่างอยู่ก็
แล้วกันยังมีอีกเวลานานเชื่อผม แต่แน่นอนสะพานที่จะทาให้ประวัติศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนได้ก็เริ่ม
เกิดขึ้นแล้ว ก็มีอยู่สองสามอย่างก็คือ หนึ่งการเขียนประวัติศาสตร์ที่ เป็นเชิงภูมิภาค สอง เริ่มมี การ
เขียนประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของสองประเทศสามประเทศ จะบวกจะลบก็แล้ วแต่มี
ปั จ จั ย ร่ ว มปั จ จั ย ต่ า ง ถามว่ า คนนี้ จ ะมี ผ ลให้ มี ก ารเปลี่ ย นถึ ง ขนาดจะยุ ติ ห รื อ อ่ อ นก าลั ง ของ
ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมอ่อนลงแค่ไหนอันนี้ไกลเกินที่ผมจะคาดได้ แต่คาถามข้อสองผมเชื่อว่า
ประชาคมอาเซียน 2558เขาจะยังไม่แตะต้องกับประวัติศาสตร์ เห็นไหมครับประวัติศาสตร์อัน ตราย
กว่าเศรษฐ์สตร์ ประวัติสตาร์อันตรายกว่าการทามาหากิน แต่เห็นไหมครับว่านี้กาลังจะหาทางโฆษณา
ให้กับภาควิชาประวัติศาสตร์ว่ามันน่าสนุกตรงนี้แหละ มันสนุกและมันน่าสนใจ มันไต่เส้นดี
ดร.สามารถ ทองเฝือ
ท่า มกลางโฆษณาชวนเชื่ อ การควบคุ ม ด้ ว ยอ านาจมื อ ที่ ม องไม่ เ ห็ น ใครควรรั บ ผิ ด ชอบ
มากกว่ากันในการพูดความจริงไม่หมดจนถึงกับการพยายามไม่เปิดเผยความจริง เช่น ผู้คุมอานาจรัฐ
สื่อมวลชน นักวิชาการ ในทัศนะของอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันพูดความจริงไม่หมดแล้วมันทาให้เกิด
ปัญหา จากที่อาจารย์ยกตัวอย่าง เช่น เรื่อง เขาพระวิหาร ความจริงมัน พูดอยู่แต่มันไม่หมดสักที
เปิดเผยไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่สุดไม่หมด อาจารย์คิดว่าใครคือคนที่ไม่พยายามเปิดเผยความจริง
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ใครคิดว่าผู้มีอานาจเป็นผู้รับผิดชอบมากที่สุดกรุณายกมือด้วยครับ ใครติดว่าสื่อมวลชนต้อง
รับผิดชอบมากที่สุด ใครคิดว่านักวิชาการต้องรับผิดชอบมากที่สุด กรณีนี้ผมตอบได้สองกรณีจะถูก
หรือว่าไม่ถูก คือการพูดความจริงหมดหรือไม่หมด ถ้ากรณีของเขาพระวิหารโทษรัฐบาลชัวร์ๆ กรณี
โทษพูดความจริงไม่หมดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันเป็นอิโนโลจี้ ภาษาไทยมันแปลว่าอุดมการณ์
หรือความเชื่อความคิดต่างๆมันหมายถึงการที่ มีคนต้องรับผิดชอบรวมกัน คือมันระบบหนึ่งในระบบ
โครงสร้างทั้งหมด ผมไม่รู้ว่าคาถามนี้มันคล้ายจะถามว่าเจาะจงไปที่กลุ่มผมยังไม่กล้าตอบเลย หรือถ้า

เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” ปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่

21

ตอบคือทุกคนต้องรับผิดชอบรวมกันทั้งนั้นไปคนละอย่างสองอย่างก็แล้วแต่ มันคืออิโนโลจี้ในสัง คม
ถามว่าถ้าหากอิโนโลจี้มันทาให้เกิดกรณีเฉพาะขึ้นมานั้นเราค่อยว่ากันในกรณีเฉพาะ แต่ถ้าพูดอย่าง
รวมๆทาไมประวัติศาสตร์ปาตานีจึงไม่สามารถพูดได้อย่างมากอย่างคิดว่าไม่ใช่อิโนโลจี้คุณโทษรัฐก็ได้
คุณโทษนักวิชาการก็ไม่ผิด คุณโทษกระทรวงศึกษาก็ยิ่งถูกใหญ่ คุณโทษสื่อมวลชนที่ไม่ฉลาดพอก็
ถูกต้อง ในขณะเดี่ยวกันการโทษเล่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะ ถ้าคาถามคุณถามว่าคุณต้องการจะเริ่มตรงไหนผม
เองก็ยังตอบไม่ได้ ผมบอกได้เลยว่านักวิชาการที่คิดว่าพอเข้าใจมันก็ไม่มีทางอื่นแล้ว สักวันไหนกุ ญแจ
สาคัญไม่ใช่อานาจ ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องอานาจตรงไหนยังไม่กล้าบอกเลย อานาจทบวน อานาจรัฐบาล
ผมว่ามัน ยังไม่แน่ใจ ผมคิดว่ามันไม่ได้ตอบง่ายๆอย่างนั้น ไม่ใช่ห มายความว่าคนเหล่านั้นไม่ต้อง
รับผิดชอบหรือจุดเหล่านั้นไม่ถูกต้อง ตรงข้ามกันคนเหล่าถูกหมดเลย แต่ว่าตรงไหนจะสมบูรณ์ ตรง
ผมตอบไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดและพูดไปแล้วคือว่า ให้ตายยังไง อย่าหวังนะครับว่าการเปลี่ยน
หลักสูตรแล้วเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด พรรคพวกเพื่อนฝูงผมตอนพูดถึง 6 ตุลา ต้องไปยึดกระทรวง
ศึกษาต้องเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ผมว่ามันคิดสั้น
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความรู้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องวัฒนธรรม เป็นเรื่องอุดมการณ์เป็น
เรื่องความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงเรื่องวัฒนธรรมความรู้ ความเชื่อจะต้องจะเริ่มตรงไหนก็แล้วแต่สรุป
ท้ายการเปลี่ยนที่ส่งผลต้องสงทาให้เกิดการถกเถียงขึ้นในประชาสังคม จะเริ่มจากตรงไหนก็แล้วแต่ ถ้า
ไม่ถึงเกิดการเปลี่ยนเกิดการเถียงในประชาสังคมเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าคุณทาให้เกิดการเปลี่ยนหลักสูตรและ
บังคับยัดเหยียดคนให้เห็นเข้าใจประวัติศาสตร์ 6 ตุลา ตามเวอร์ชั่นคนเดือนตุลานั้นการเอาอานาจ
ประวัติศาสตร์ไปให้กับคนตุลาอีก อันตรายไปอีกแบบต่อให้คนนั้นเป็นเพื่อนผมเป็นพ่อผม คุณแน่ใจได้
อย่างไรว่าคุณจะไว้ใจคนอย่างผมได้ที่ให้ เขียนประวัติศาสตร์แบบนี้ใช่ไหมครับ อย่าไว้ใจ การที่จะให้
ความรู้ประวัติศาสตร์ออกจากอานาจไม่ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ถึงที่สุดคือการทาให้มันไปอยู่ในประชา
สังคมไม่มีทางลัดครับ ไม่มี shortcut ถ้าอยากจะแก้ปัญหาเอง ไม่มีทางลัด
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
หลังจากการได้ฟังอาจารย์นาเสนอให้พวกเราทุกคนได้ฟัง ผมในฐานะเป็นอาจารย์คนหนึ่ง
และมีลูกศิษย์อยู่ในที่นี้ก็รู้สึกภูมิใจที่มีความกล้าหาญของอาจารย์ที่มองถึงจุดอ่อนของประวัติศาสตร์ มี
อยู่สองเรื่องที่อยากจะร่วม เรื่องหนึ่งเรื่อ งทั่วไป และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกระทู้ การชาระประวัติศาสตร์
เป็นหน้าที่ของปัจจุบันเนื่องจากประวัติศาสตร์มีมุมมองมีมิติหลายอย่างของมุมมองผู้มีอานาจรัฐของ
มุมมองของนักวิชาการมุมมองของสื่อมุมมองของส่วนต่างๆ การที่เราจะคลี่คลายประวัติศาสตร์หรือว่า
ชาระให้มัน ถึงที่สุ ดมัน น่าจะมีศาลได้ไหมครับอาจารย์เหมือนกับศาลโลกมาชาระประวัติศาสตร์นี้
ประเด็นแรก ประเด็นที่สอง การชาระประวัติศาสตร์ให้ถึงที่สุดต้องมีผู้รับผิดชอบ ขอยกตัวอย่างให้
เห็นเป็นรูปธรรม กรณีของในยุคนาซีเยอรมันที่ได้สังหารหมู่ชาวยิวจนบัดนี้ประเทศเยอรมันก็มี ส่วน
รับผิดชอบถึงเรื่องนี้
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ผมเห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ถ้าเราศึกษาและเก็บไว้เพื่อรู้ความจริงเท่านั้นมันจะหยุดยั้ง
พัฒนาการของมนุษย์แล้วผู้ที่จะพัฒนาได้นั้นก็คือผู้ที่เก็บความจริงที่อาจารย์บอกว่าความลับ อันเดอร์
เดอะรัก ตรงนั้นเขายังพัฒนาได้ เพราะเขาสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของการก่อตั้งรัฐ และอยากถาม
อาจารย์ว่าสาหรับสหรัฐอเมริกาเขามีการสร้างสอนประวัติศาสตร์ของเขาอย่างไร ในมุมมองของเขา
เขามองเกี่ยวกับการผลิตประวัติศาสตร์อย่างไร
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
คุณถามว่าควรมีศาลประวัติศาสตร์ไหม ผมว่าไม่ควรมี ถามจริงๆนะครับคุณไว้ใจศาลหรือผม
ว่า ถามแค่ นี้ ก็ รู้ แ ล้ ว ผมว่ า ความรู้ เรื่ อ งประวั ติศ าสตร์ เ ป็น ความรู้ ที่ ส ามารถดิ้ น ได้ ม าก ถามว่ า นั ก
ประวัติศาสตร์ที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์กล้าบอกได้หรือเปล่าว่าความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ถูกที่สุด (ไม่กล้า) นั้น
หมายความว่าวันดีคืนดีเราก็ถูกตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันผิดเราถูกลงโทษนิดหน่อยซะไหมครับผมว่ า
ไม่จาเป็น ที่สาคัญว่าอย่างที่บอกอย่างให้ไปอยู่ในมือของอานาจและอย่าให้อานาจอะไรมีอานาจมาก
เกินไป อย่าให้ความรู้ประวัติศาสตร์ที่อันตรายเพราะมันมีอานาจทายังไงให้ความรู้ประวัติศาสตร์เป็น
ความรู้ที่ทาให้คนคิดยกระดับวุฒิภาวะของประชากรแต่ในตัวมันเองไม่ต้องมีอานาจ ฉะนั้นการชาระ
ประวัติศาสตร์ผมคิดว่ามันไม่มีจุดจบ ในเมื่อมันควรจะไม่มีจุดจบ ในความคิดเห็นของผมผมว่ามันควร
เป็นประชาสังคมเถียงกันไปทะเลาะกัน เขียนหนังสือกันไปออกเว็บไซต์กันไป เชื่อกันบ้างไม่เชื่อกัน
บ้าง ผมเห็นเยอะแยะผมรู้ก็ดีแล้วเชื่อๆกันไปไม่ต้องมาฟังเราข้างเดียว
การชาระประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของปัจจุบันตรงที่ถูกต้องมาก นั้นหมายถึงว่าคาว่าปัจจุบันนี้
คือมันไม่รู้จบใช่ไหม เพราะปัจจุบันมันเป็นตลอดเวลาพรุ่งนี้ก็เป็นปัจจุบันมะลื่นนี้ก็เป็นปัจจุบันไม่ใช่
อนาคต ณ.จุดหนึ่งเป็นปัจจุบัน ยุคสมัยหนึ่งก็เป็นปัจจุบัน การชาระประวัติศาสตร์เป็นเรื่องปัจจุบัน
พูดใหม่ก็ได้ว่าถ้าเราไม่ใช่ผู้ชาระประวัติศาสตร์ คาว่าชาระประวัติศาสตร์ราวกับว่ามีประวัติศาสตร์ที่
ถูกต้องบริสุทธิ์รอเราอยู่ ณ.ปลายทางของกระบวนการผมคิดว่าไม่มี ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการที่
เรายุคสมัยต่างเราเริ่มคิด คิด คิดเราก็กลับไปเป็นในอดีตมองมันไปอีกมุมหนึ่ง ตั้งคาถามเปลี่ยนออกไป
มุมเรานั้นบ่อยครั้งมันถูกบ่อยครั้งมันผิด แต่มนุษย์หยุดตรงนี้ไม่ได้ ผมยังคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่อง
ของปัจจุบันถูกต้องมากๆแต่ไม่ใช่เรื่องของการชาระแต่เป็นเรื่องการที่เราจะเรียนรู้สร้างความรู้ เพื่อเรา
จะยกระดับวุฒิภาวะของประชากรอย่างไม่รู้จบ
ในอเมริกาสอนประวัติศาสตร์อย่างไร ระดับมหาวิทยาลัยไม่ต่างกับมหาวิทยาลัยบ้านเราคือ
ถ้าจะบอกว่าจะต่างกันในแง่คุณภาพ ความสามารถนั้นก็ไม่เถียงกัน ที่นั้นเขาจะสอนให้คนคิดแบบ
(Critical) วิพากษ์วิธี ยิ่งในอเมริกา อีกหนึ่งที่ผมเจอ คือ อย่างน้อยนักเรียนของเขาก็ยังอ่านหนังสือ
(ในเมืองไทยไม่อ่าน อย่ างนี้ ก็ว่าไป) แล้ ว ก็ ผมมีตัว อย่างหนึ่งที่ ผ มเคยพูด ผมไม่กล้ าสรุปนะครั บ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ University of Wisconsin-Madison มีอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อยู่ 50
คน เป็นภาคที่ถือว่าใหญ่มาก มีนักเรียนลงเรียนเป็นเมเจอร์ประมาณ 700-800 คน มีนักเรียนทา
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ปริ ญ ญาโท เอก อยู่ ป ระมาณ 300 คน มั นใหญ่น ะครั บขนาดว่าเขาไม่ไ ด้บั งคับ หลั ก สู ต รพื้น ฐาน
อาจารย์ 50กว่าคน เท่าที่ผมเจอ ผมขอพูดนี้ลักษณะของการเปรียบเทียบ ถ้าการเปรียบเทียบครั้งนี้ดู
ราวกับการเป็นการดูถูกผมขออภัยล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการดูคนแต่เป็นการดูถูกภาคประวัติศาสตร์วิชา
บางแห่ง ไม่ใช่ที่นี้ (มอ.ปัตตานี) นะเพราะผมไม่รู้จักผมรู้จักไม่กี่คนครับ ผมเจอว่ามหาวิทยาลัยที่ผม
รู้จักบางแห่งอาจารย์ประวัติศาสตร์จานวนหนึ่ง เอาง่ายๆประมาณซักครึ่งหนึ่งเป็นอาจารย์หรือเป็นนัก
ประวัติศาสตร์ชนิดที่ชาตินิยม ภาคภูมิใจกับอดีตยังสอนให้นักศึกษาภูมิใจในความเป็นไทย จานวน
หนึ่งก็สั่งสอนไปเพื่อผลิตปริญญาตรีไม่เป็นไร ไม่ได้มี (Reality) ความสมจริงอะไรทั้งสิ้น จานวนนิด
เดียวที่เป็น “พวกขี้ระแวงสงสัย” (Sceptic) คือเป็นผู้ที่ตัวเขาเองเป็นความเชื่อสารพัดแต่อย่างน้อยก็
คื อ มี ตั้ ง ค าถามกั บ สารพั ด ค าถามแต่ อ ย่ า ลื ม ตั้ ง ค าถามกั บ ความเชื่ อ ตั ว เองด้ ว ยนะ อาจารย์
ประวัติศาสตร์ที่ผมเจอที่ University of Wisconsin-Madison แทบจะ 100% เป็น(Sceptic) การ
เป็น(Sceptic)ไม่ได้เป็นเพราะซ้าย ขวา หน้า หลังนะครับ Conservative อนุรักษ์นิยมก็เป็น(Sceptic)
ได้ เขามีคนหลายคนเป็นพวกอนุรักษ์นิยมแบบนี้ หรือ ลีพับพลีกันอะไรก็ว่า แต่คุณภาพอย่างหนึ่งที่ผม
พอใจงานดี ก ว่ า เงิ น ดี ก ว่ า เพื่ อ นดีก ว่ า เขาเป็ น (Sceptic) พอดี ว่ า ผมชอบอย่า งนั้ น เหตุ ผ ลที่ ผ ม
ยกตัวอย่างแบบนี้ก็คือว่า ประวัติ ศาสตร์นั้นควรสอนอย่างไรเมื่อคนสอนนั้นเป็น (Sceptic) คนสอน
เป็นพวกที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ประวัติศาสตร์เป็นความรู้ที่ต้องสอนเป็นความรู้พื้นฐานโชคร้ายที่ว่า skill
ทักษะ พื้นฐานของประวัติศาสตร์หนีไม่พ้นการที่จะต้องท่อง ถ้าพ้นจากการท่องไป (ในความคิดผม
อย่างวิชาประวัติศาสตร์ปรัชญาเป็นวิชาที่สอนให้คนไม่เชื่ออะไรสักอย่าง) จากที่ต้องท่องแต่ปลายทาง
กลับไม่เชื่ออะไรเลยสักอย่างเลิกท่องเลย ผมคิดว่าตรงนั้นต่างหาก คือ ความมหัศจรรย์ที่กว่าคนจะ
ผ่านด้านแรกเขาก็เหนื่อยเสียก่อนแล้วสุดท้ายก็ทาให้นักเรียนเบื่อเสียหมดก่อน
วิธีส อนในมหาลั ย สอนให้ นั กเรีย นฟัง ฟั งแล้ ว ก็รู้ ข้อมูล พื้ นฐานแล้ ว ก็คิดตามๆ วิ ธีส อนใน
โรงเรียนมัธยม (นี้ประสบการณ์จากลูก หนีไม่พ้นกันทั้งสองพื้นฐานก็คือ การท่องอย่างที่ผมตอบเขาจึง
ถึงได้เบื่อและทาให้เบื่อประวัติศาสตร์ตาม เพราะมันหนีไม่พ้นการท่อง แต่ เขาจะพยายามสร้างระบบ
การให้สอนให้รู้จักคิดไปก่อน นั้นเขาพยายามทานั้นมันก็แล้วแต่ที่ คิด อยู่เหมือนกันว่าประวัติศาสตร์มี
สอนและผลิ ตคนเป็น นั กประวัติศาสตร์มืออาชีพ ผมไม่เชื่อว่ามันที่พิเศษมันเป็นที่ปกติ ผมเชื่อว่า
อาจารย์ ส อนประวั ติ ศ าสตร์ ที่ อ มริ ก ามหาศาลเป็ น (Sceptic) ไม่ ใ ช่ เ ป็ น แบบไม่ เ ชื่ อ เลยเป็ น
Conservative ก็ได้ แต่อย่างน้อยกระบวนการวิธีการคิดการหาความรู้ของเขานั้นเขาหาเรื่องก่อน หา
เรื่องนั้นแล้วสรุปว่าจะหาความรู้อะไร หาเรื่องก่อนที่จะตัดสินใจจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร ผมเจอคนหา
เรื่องประจาเวลาอยู่ที่ คณะที่สอนไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลัง Conservative fellow อาจารย์พวก
อนุรักษ์นิยม หลายท่านในที่นี้ได้ผ่านระบบนั้นมา อาจารย์ลองกลับไปคิดจริงหรือเปล่าอาจารย์มหาลัย
ไม่ใช่ชาระเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์แต่อาจจะมากกว่านั้น โดยนิสัยแล้วจะเป็น (Sceptic) แทบจะทุก
สาขาวิ ช า ผมคิ ด ว่ า อาจารย์ ท างสอนทางมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทยจ านวนมหาศาลยั ง ไม่ ใ ช่
(Sceptic) ยังตั้งคาถามน้อยไปหน่อย ยังเรียนเพื่อความภูมิใจของประเทศชาติของอะไรก็แล้วแต่มาก
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ไปหน่ อย ทั้งที่ถ้าเขาทาให้เราเป็ น (Sceptic) เป็นคนฟังหู ไว้หูแล้ วเขาก็ยังภูมิใจอย่างนั้นก็ยังโอเค
อย่างนั้นก็โอเคจะยังเป็นความภูมิใจอย่างมีคุณภาพ
ดร.สามารถ ทองเฝือ
ผมได้แยกคาถามออกเป็นกลุ่มคือ แบบประวัติศาสตร์ทั่วไปและประวัติศาสตร์แบบภาพรวม
ของไทย และก็ประวัติศาสตร์ของปาตานี ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ถามว่า เหตุใด
ประวัติศาสตร์ไทยจึงต้องปกปิดแต่ยังคงบังคับให้นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ การยอมรับว่าตะวันตก
มีส่วนเกี่ยวกับการก่อกรรมทาเข็นกับเหยื่อผู้อ่อนแอ จนเกิดกรณีก่อการร้ายในระดับโลกมีหนทางใดที่
จะนาประวัติศาสตร์มาเปิดเผยและถกเถียงกันโดยไม่เพิ่มอันตราย ตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่า
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมของไทยอ่อนกาลังลงบ้างแล้วหรือยัง ไทยกับสยามนามนี้สาคัญฉะไหน นี้
สาหรับคาถามทั่วไป
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
เหตุใดประวัติศาสตร์เขาบั งคับให้ เรียนแต่ว่าปกปิด ในภาษาอังกฤษมีอยู่ส องคนเหตุผ ล
เหมือนกันแต่ดีกรีต่างกัน คือ คาว่า Socialization (การกล่อมเกลาทางสังคม) ทุกประเทศจะทา
เหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าจะทามากหรือทาน้อย บางรัฐทาน้อยหน่อยเพราะเขามีประชากรที่มีคุณภาพ
เขากรอบทางอื่นที่ไม่ใช่กรอบทางประวัติศาสตร์ คาที่สอง คือ การปรับตัว Adaptation (การ
ปลู ก ฝั ง ความเชื่ อ และลั ท ธิ ) ค าว่ า ลั ท ธิ เ ป็ น ศั พ ท์ ท างภาษาบาลี ที่ แ ปลว่ า วิ ช า ทิ ติ Adaptation /
Socialization ในสังคมที่พัฒนาซึ่งผมเห็นสังคมไหน ผมต้องการแค่จะบอกว่าตะวันตกนะ ผมคิดว่า
ระดับดีกรีแห่ง Socialization เป็น Adaptation ทั้งๆที่จะต่าลง เพราะการที่ประชากรมีวุฒิภาวะ
หมายถึงการที่สามารถทาให้เขาคิดเอง ทาเองเป็นและมนุษย์ทางเศรษฐ์ศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน พูดในแง่
ทีว่าการสร้างชีวิตให้มีคุณภาพ พูดในแง่การเมืองคือทุกคนมีส่วนร่วม ในแง่วัฒนธรรมก็คือการยอมรับ
ในความหลากหลาย และในแง่นี้ทาไมประวัติศาสตร์ประเทศนี้อยู่ดีกรีไหนอัน นั้นก็ค่อยไปเถียงกันแล้ว
กัน แต่ที่แน่แน่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นแบบนี้ นี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายที่ถ้าทุกคน
จะบอกว่าประเทศนี้ก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่มาจากประเทศไทย ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็น
แบบนี้แต่อีกหลายประเทศก็เป็นเหมือนกัน บางประเทศอาจจะอาการหนักกว่านี้ด้วย
ข้อสอง ตะวันตกก่อปัญหารังแกจิป าถะและทายังไงให้รู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้ หลักก็คือการ
แบมันออกมา มีข้อมูลไรก็แบมันออกมา ในโลกตะวันตกเองอเมริกาเองไม่ใช่ไม่มีการปกปิดเกี่ยวกับ
ความรู้ทางประวัติศาสตร์มีนะคับ มีมาเยอะด้วย อย่า คิดว่าเขามีประชาธิปไตยมาสองร้อยปี เขามี
เสรีภาพมาสองร้อยปี ไม่จริง การต่อสู้ของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นมา มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาในทุกสังคม
จะ เยอรมัน ญี่ปุ่น ในอเมริกาเองมีการเอาคนหญิงผิวดาไปแขวนคอเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ประกาศ
ให้คนแห่ไปดู ครั้งสุดท้ายที่ทาคือในปี 1940 กว่า เรื่องเหล่านี้การเป็ นเรื่องที่ไม่พูดกันจนกระทั้งยี่สิบ
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กว่าปีที่ผ่านมา นิดหนึ่งที่อาจารย์ถามว่าในอเมริกาเขาสอนอย่างไร ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาคุมหลักสูตร
การสอน เขามีนะครับ ไม่ใช่ไม่มี แต่ไม่เหมือนกับบ้านเรา มันเป็นแค่ไกด์ที่ให้ครูและนักเรียนเลือกได้
ที่พูดเรื่องนี้ออกมาเพราะจะเห็น ได้ว่าในช่วงหลั งๆมีตาราบางชิ้นออกมาที่พูดถึงการรุมทาร้ายเริ่ม
อย่างไร อย่าคิดว่าอเมริกาเป็นประเทศที่จะทาให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป มันหลักการเดี่ยวกัน คือ การ
แบมันออกมา
เหตุใดต้อง “แบ” มันออกมา
มนุษย์ทุกคนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าจะศาสนาไหนยุคไหน คือ อยากมีความสุข มนุษย์
น้อยมากที่อยากจะหาเรื่องออกไปรบราฆ่าฟันกัน มีน้อยมากสาหรับคนประหลาดพันนั้น มนุษย์ปกติ
เหตุที่ประชาธิปไตยมีการแบออกมาก็เพราะว่าปัจจุบันก็เมื่อเรามองย้อนไปในอดีตแล้วก็แบมันออกมา
มนุษย์ไม่ได้มีแต่ประวัติศาสตร์เท่านั้นในชีวิตของเขาเขาไม่เป็น เหมือนผมด้วยซ้าไปที่ทุกวันต้องคิดถึง
เรื่อง 6 ตุลา คนปกติเขาไม่คิดถึงเรื่องประวัติศาสตร์อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งในรอบหนึ่งปี หมายความว่า
มนุษย์มีชีวิตที่เยอะแยะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ หมายความว่าไม่มีการเขียนประวัติศาสตร์ที่เยอะแยะที่ไม่
ปิดบังมาแบบนโต๊ะ เหตุที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่า มนุษย์จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อประวัติศาสตร์อย่างไร
ไม่ใช่แต่เพียงฟังประวัติศาสตร์หลายรูปแบบ เขาจะตัดสินใจจากว่าพรุ่งนี้เขาจะเราอะไรกิน เขาจะ
ตั ด สิ น ใจว่ า พรุ่ ง นี้ เ จาจะท าอะไรบ้ า ง เขาจะตั ด สิ น ใจชี วิ ต จากปกติ ม ากมายหลายเรื่ อ งที่ ไ ม่ ใ ช่
ประวัติศาสตร์
การเอาประวัติศาสตร์มาแบทาให้เรื่องอดีตเป็นเรื่องที่มองจากปัจจุบันแล้วคนก็จะเอ็นเกด
ด้วย ยินดีเอ็นเกดโดยใช้ปัจจุบัน แต่เรามองจากอดีตเราจึงจะยอมให้อดีตมามีผลมากหรือน้อย เราจะ
ยอมให้อดีตมาครองงาหรือ เรายังจะต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันครอบครัวเรามีพ่อแม่ เรามี อนาคต
มนุษย์อีกจานวนมากที่ไม่ได้อยู่กับอดีตอย่างเดียวแล้วมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะตัดสินใจ ว่าเพื่อ
อนาคตที่อยู่ที่กินดีมีความสุข อย่างให้ประวัติศาสตร์มามีผลแบบนั้นหรือแบบนี้ แต่ให้ประวัติศาสตร์มี
ผลต่อเราแบบนั้นและแบบนี้ มนุษย์ตัดสินใจแบบนี้อยู่ตลอดเวลา
เวลาผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว นึกถึงตะวันตกเพราะเหตุ และผลนี้ แบและพูดมันออกมาทาให้
มนุษย์บวกและรวมเอาเรื่ องต่างๆมาคิดถึงเรื่องปัจจุบันและคิดถึงเรื่องอนาคต ไปเป็นไกด์ ไปเป็น
แนวทางในการที่จะยอมให้ประวัติศาสตร์มากาหนดชีวิต และผมคิดว่าประวัติศาสตร์นั้น เป็นเรื่องที่ดี
มีสุขภาพของเรื่องที่ดีและมนุษย์จะรู้จักมีการคิดกับเรื่องดังกล่าว ขนาดเดียวกันเราอย่าตกเป็นทาสมัน
ผมเองเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ผมจะบอกว่าอย่าตกเป็นทาสของความรู้แบบนั้น เราจะต้อง
เป็นนายในความหมาย ก็เพราะเรา “รู้จักคิด รู้จักฟังหูและไว้หู”
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทยอ่อนกาลังลงไหม ในความคิดผมอ่อนลงแต่อ่อนลงขนาดไหน อีก
นานจะยังก่อปัญหาอีกนาน เมื่อเช้าผมพูดอันหนึ่งเป็นความเป็นความเชื่อที่ผมเชื่อ แต่เขาพูกันอย่างนี้
กาลิเลโอค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ศาสนจักรไม่เชื่อถูกตัดสินมีความผิด ถามว่าเมื่อไรเขาถึง
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เชื่อกาลิเลโอ นิยายเขาบอกว่าเมื่อคนที่เชื่อแบบเดิมนั้นตายหมด คนรุ่นเด็กๆที่โตมาเป็นผู้ใหญ่แทน
ชาตินิยมก็เหมือนกัน ชาตินิยมสร้างผลทั้งบวกทั้งลบก็แล้วแต่ สร้างคนขึ้นรุ่นหนึ่งที่เป็นพวกเราที่อยู่ใน
ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย จนกว่ารุ่นสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วหวังว่ารุ่ นที่ชาตินิยมน้อยลงหน่อยน้อยลงไป
มากๆรู้จักคิดฟังหูไว้หูจะเติบโตขึ้นแล้วผ่านยุคสมัยนั้นไปแล้วอีกคนนั้นขึ้นมาในสังคมกลายและยอมให้
เปิดถกเถียงกันในสังคมได้ ชาตินิยมนั้นก็จะอ่อนกาลังลงจริงๆเรื่องแบบนี้มันเกี่ยวพันกันกับเรื่องของ
รุ่นสมัยที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน คนรุ่นผมปฏิเสธไม่ได้คนหลายคนในที่นี้ปฏิเสธไม่ได้ เผลอๆนักศึกษาใน
ที่นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราโตมากับประวัติศาสตร์ชาตินิยม ไทยสยามนามนั้นสาคัญไฉน นามนั้นสาคัญ
มากถึงกับการเถียงเรื่องนี้ยังไม่จบ ถ้าให้ลงรายละเอียดว่า จะไทยหรือสยาม ขอเป็นหัวข้ออื่นและวัน
อื่นจะดีกว่า
ดร.สามารถ ทองเฝือ ต่อไปนี้คือคาถามที่ถูกเขียนใส่กระดาษมาจากผู้เข้าร่วมการเสวนา
คาถาม
คาถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปาตานี ประเด็นที่อาจารย์ธงชัยบอกว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็น
เรื่ องที่ต้องเปิ ดเผย ฟังแล้ว สามารถให้ คิดเองได้ แต่ส าหรับประวัติศาสตร์ ปาตานีช าวบ้านทั่วไปมี
ความสามารถที่จะฟังหูไว้หูหรือวิเคราะห์ได้หรือ ดังนั้นประวัติศาสตร์ที่เปิดเผยตกลงเป็นเรื่องที่น่า
กระทา แต่เพราะประวัติศาสตร์ที่ถูกเปิดเผย คือมันจะเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อด้วยหรือไม่
อย่างไร? ประวัติศาสตร์ของหะยีสุหลง รัฐบาลไทยปกปิดประวัติศาสตร์เรื่องนี้ หรือประวัติศาสตร์เรื่อง
นี้มันเลื่อนหายไป แล้วประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันเป็นอันตรายหรือไม่?
อยากทราบว่าปาตานีเคยเป็นประเทศมาก่อนหรือไม่ หรือเป็นประเทศราชของไทย เป็นเรื่อง
ที่ดีถ้ามีการคลายความจริงแล้วก็เปิดเผยเพื่อการเรียนรู้ แต่ประวัติศาสตร์ ปาตานีมันยังเป็นความลับ
อยู่ มันจะคลี่คลายหรือว่าเปิดเผยความลับตรงนี้ได้หรือไม่ อย่างไร?
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ชาวบ้านมีความสามารถฟังหูไว้หูขนาดไหน ท่านว่ามีไหมครับ สาหรับผมเองอันนี้เป็นความ
เชื่อ หลายคนตอบว่ามี ตอบว่าไม่มี อันนี้มันเป็นความเชื่อ ถามว่ามีการพิสูจน์กันได้ขนาดไหนมันเป็น
เรื่องยาก มันยากกับพอกับที่จะบอกว่าคนที่มีการศึกษา มีความสามารถในการฟังหูไว้หูขนาดไหน พอ
พอกัน ตอบได้ไม่ชัด และการที่ให้แบกันในประชาสังคมอย่างที่บอก ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่จะให้เขามี
ความรู้ที่ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่เคยบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ สามารถมีความถูกต้องอันเดียว
แล้วให้ทุกคนถือความถูกต้องอันนี้ ไม่ใช่ ผมว่ามันไม่มีทาง สิ่งที่ผ มย้าอยู่ตลอดคือ อย่าให้มีความรู้
อย่างไหนมามีอานาจกับเรามากเกินไป เท่ากับว่าในความคิดเห็นผม ยอมให้มีความรู้ความเชื่อที่ผิดๆ
ที่หล่อหลอมเป็นตัวตน เช่นว่า ท้าวสุรนารีมีตัวตนจริง ผมยอมครับ แต่ต้องไม่ยอมให้ความรู้ที่แย้งกัน
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เรื่องนั้นๆ อยู่ได้ด้วยนะ ไม่ใช่ไปไล่เขา ไม่ใช่ไปทาร้ายเขา ยอมไหมที่ให้มีความรู้แบบชาตินิยมไทย เช่น
ที่ว่าปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของสยามมานาน ผมยอม แต่ต้องยอมให้ความรู้ปาตานีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสยามอยู่ด้วย แล้วอย่าให้อันไหนมีอานาจมากเกินไป ใครอยากเชื่อ เชื่อไป แต่เราต้องยอมด้วยนะ
ถ้าจะมีคนมาบอกว่า เขาก็มีของเขา เรายอมไหม หรือกรณีที่โคราช ปัจจุบันมีศาลเรียบร้อยแล้ว หาก
ที่โคราชเขายอมรับความเห็นต่าง คุณจะบอกให้ชาวบ้านเขาเลิกนับถือได้อย่างไร
ในการยอมนี้เราก็ควรมีคนที่ว่าไม่ยอมเหมือนกัน ดังนั้นชาวบ้านก็เป็นพวกที่สามารถมีความ
เชื่ อ อะไรได้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากผู้ ที่ มี อ านาจต่ า งๆที่ จ ะต้ อ งให้ ค นมี ค วามรู้
ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง โปรดตัดห่วงโซ่ที่สัมพันธ์ระหว่างอานาจและความรู้ออกให้มาอยู่ในประชา
สังคม ทาให้ประชากรในสังคมนั้นมีอิสระมีเสรีภาพของตัวเองแล้วอย่าไปรังแกคนอื่น
ถามว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ถู ก เปิ ด เผยเป็ น รั ฐ กั น ชนหรื อ เปล่ า แน่ น อนครั บ ในการเปิ ด เผย
ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องมันหนี ไม่พ้น การเป็นรัฐ กันชน ประวัติศาสตร์หะยีสุ หลงหายไป ถู กรัฐไทย
ปกปิดหรือไม่ ขอสารภาพว่าผมพอรู้มาจากการอ่านบ้าง แต่ผมรู้ไม่พอที่จะตอบ ผมเข้าใจว่าเป็น
อันตรายแต่ขนาดถึงกับปกปิดอาจไม่จริง ผมว่าเป็นเรื่องที่พอๆรู้กันอยู่ แต่สุดท้ายที่พอรู้กันคือ ดีมี
อะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ผมไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญที่จะตอบได้
ปาตานีเคยเป็นประเทศราชของสยามหรือเปล่า เคยเป็นครับไม่ใช่เรื่องปกปิด เวลาเราดูเรื่อง
ประวัติศาสตร์ผมพยายามว่าเรากาลังอยู่ในปัจจุบันและต้องมองอดีตอย่าไปถูกครอบงาอย่าไปทามัน
เมื่อเรารู้ว่าประวัติศาสตร์ปาตานีเป็นประเทศราชของสยามเราไม่ได้เ สียใจและโกรธแค้น หรือเรารู้ว่า
ปาตานีไม่ได้เป็นประเทศราชของไทยเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนักหนา ต้องกู่ร้องดีใจ ผมว่าไม่นะ มันก็คือ
การเมืองและความสัมพันธ์ของโลกสมัยก่อน อาจเป็นด้วยและไม่เป็นด้วย การที่เคยเป็นจะมีผลแบบนี้
การที่ไม่เคยเป็นจะมีผลแบบนี้ ไม่เห็นจะต้องมีอารมณ์ที่ยึดกับมันซะจนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง มันไม่
จาเป็น ผมเชื่อว่าเป็นความรู้เพื่ออะไร เพื่อให้มันมีมรดกอยู่จนถึงปัจจุบันทั้งดีและไม่ดี
ประวัติศาสตร์มีมรดกทั้งดีทั้งไม่ดี ไม่มีดีอย่างเดียวไม่มีเสียอย่างเดียว แล้วทาให้เราเข้าใจสิ่ง
เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยที่ไม่ต้องรู้สึกหัวฟัดหัวเหวี่ยงหากไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ เราไม่ต้องกรีด
ร้องดีใจอย่างสุดขีด รู้สึกว่าภาคภูมิใจพิเศษ พิสดารที่เราเกิดมาเป็นคนไทยไม่ต้องขนาดนั้น ปาตานี
เคยเป็ น ประเทศราชของสยาม แต่ ข อเตื อ นว่ า ประเทศราชเป็ น คนละอย่ า งกั บ อาณานิ ค ม
ความสัมพันธ์แบบประเทศราชเป็นความสัมพันธ์แบบคนละชนิดกับการเป็นอาณานิคมหรือไม่เป็น
อาณานิคม สาหรับรายละเอียดมากกว่านี้คงจะต้องไปถามอาจารย์ ประวัติศาสตร์ลองไปอ่านหนังสือดู
มันเป็นคนละเรื่องกัน เป็นความสัมพันธ์แบบโบราณที่หมดไปแล้วในศตวรรษที่ 19
ความสัมพันธ์แบบนั้ นถามว่ามีการกดขี่ไหม ผมว่ามีนะครับ ความสัมพันธ์เหล่านั้นถือว่า ปา
ตานีโดนกดขี่ก็มี สยามก็ถูกกดขี่ก็มี ความสัมพันธ์เหล่านั้นแปลว่า ปาตานีเคยเป็นของสยามใช่ไหม
ไม่ใช่ ประเทศราชไม่ได้แปลว่า “เป็นของ” ประเทศราชมันคนละเรื่องกันกับ “อาณานิคม” การ
สัมพันธ์แบบประเทศราชมีความหมาย คือ การส่งเครื่องราชบรรณาการ
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ถ้าคุณไปศึกษาดูคุณจะพบว่าปัญหาใหญ่ที่นักประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยเถียงกันเลย คือความ
คลุมเครือของบรรณาการ นักประวัติศาสตร์ไทยเวลาบอกว่าสยามส่งบรรณาการไปจีน เขาก็จะบอกว่า
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เวลารัฐเคดะห์ ส่งเครื่องราชบรรณาการมาสยามอันนั้นก็จะบอกว่าเค
ดะห์ เป็ นของสยาม (คุณลองไปถามเคดะห์ ดูซิว่า ทาไมต้องส่ งเครื่องบรรณาการ เคดะห์ บอกเพื่ อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คนไหนที่เป็นรองมักจะบอกว่าไม่ใช่เมืองขึ้น ส่วนคนไหนที่เป็นฝ่ายเป็นใหญ่
กว่าก็จะบอกว่ารัฐที่ส่งเครื่องราชบรรณาการมานั้นคือเมืองขึ้น) การบรรณาการมีความคลุมเครืออยู่
ตลอดเวลา เพราะบรรณาการเป็นความสัมพันธ์คนละชนิดกันกับความสัมพันธ์ระหว่างประทศใน
ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแบบนั้น ที่เป็นเช่นนั้นเขาสร้าง ให้เราเข้าใจว่าทาไมสยามจึงบอกว่า
ตัวเองเป็นพี่เบิ้ม คิดจะทวิปภาคี เพราะจะเอาความเป็นพี่เบิ้มไปข่มกัมพูชาได้ อันนี้เป็นเรื่องแก้ยาก
ครับ เราเข้าใจมรดกของประวัติศาสตร์ผิด หากเป็นเช่นนั้นการที่มีความเป็นมาไม่ต้องทาให้ภูมิใจ
เสียใจเป็นความรู้เพื่อให้เข้าปัจจุบัน
คาถาม
อาจารย์ธงชัยยกประวัติศาสตร์หลายตัวอย่าง ซึ่งมันอันตรายก็ต่อเมื่อประวัติศาสตร์นั้นเป็น
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ยึ ด ถื อ เป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ด เดี ย วกั น สมมุ ติ ว่ า ถ้ า เป็ น กรณี ป าตานี กั บ สยาม
ประวัติศาสตร์มันคนละชุดกัน ความอันตรายของประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่? เช่น ใน
กรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายธรรมะและอี กฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายอธรรม ซึ่งแบบนั้นเป็น
พอจะเข้าใจได้ในทางศาสนาพุทธ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นประวัติศาสตร์ดังกล่าว เป็นประวัติศาสตร์ของ
ผู้ถูกกระทา ประวัติศาสตร์ของผู้รุกรานกับประวัติศาสตร์ของผู้สูญเสีย ซึ่งความเจ็บซ้ามันไม่เท่ากับ
ฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรม อาจารย์คิดว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างยึดถือเฉพาะสานวนและหลักฐานของฝ่ายตน
แล้ ว ดูเบาของอีกฝ่ าย การยึ ดถือประวัติศาสตร์ในลั กษณะนี้ที่เอาเฉพาะของฝ่ ายตนเป็นอันตราย
อย่างไร
หนึ่ง คิดกันง่ายๆ สมมุติว่าเราจะเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยในปัจจุบันอย่างไร ถ้าคนหนึ่ง
นิยมฝ่ายเสื้อสีแดงกับอีกฝ่ายหนึ่งที่นิยมเสื้อสีเหลือง (ประวัติศาสตร์ที่ราชประสงค์แน่นอนว่า ต่างฝ่าย
ต่างเขียน บางฝ่ายอาจเขียนว่าทักษิณเป็นฮีโร่และอีกฝ่ายอาจเขียนว่าอามาตย์เป็นฮีโร่) ประเด็น คือ
การมีประวัติศาสตร์คนละชุดแบบนี้ มันอันตรายอย่างไร?
สอง ในความคิดเห็นของอาจารย์ประวัติศาสตร์ปาตานีช่วงไหนที่อันตรายที่สุด ประวัติศาสตร์
ระยะใกล้หรือเปล่า นับจากปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาหรือเปล่า แน่นอนคนดูภาพประวัติศาสตร์ กรณี
ตากใบ (ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้ว) ทุกคนดู แล้วก็เจ็บ สาหรับคาถามของผมก็คือ ช่วงไหนของ
ประวัติศาสตร์ปาตานีอันตรายสาหรับรัฐไทย สมัยซุลต่ าลอับดุลกอเดร์หรือเปล่า? สมัยรายาหรือซุล
ตาลคนไหน? หรือว่าเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2329 ที่ปาตานีแตกพ่าย สาแหรกขาดเพราะน้ามือสยาม
อันไหนเป็นอันตรายมากสาหรับประวัติศาสตร์ชาติไทย?
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สาม เวลาอาจารย์พูดคาว่า “จีนกู้ชาติ” ในที่นี้มันเป็นปัญหามากเลย แล้วมลายู มุสลิม บ่อน
ทาลายชาติหรือเปล่า คือ เวลาอาจารย์ยกวาทกรรมอะไรแบบนี้ขึ้นมา มันเป็นปัญหาเสมอ แล้วถ้าคน
ไม่ใช่จีนจะอยู่อย่างไรในประวัติศาสตร์ชุดใหญ่ๆ ของชาติ การพูดถึงประวัติศาสตร์มันต้องพูดถึงแต่ละ
กลุ่มหรือทุกกลุ่มในชาติ ประเด็ น คือ มุสลิมเขาจะว่าอย่างไร เมื่อฝ่ายหนึ่งถูกยกให้เหนือกว่าอีกฝ่าย
หนึ่ง ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ในระยะไกล ชาวมุสลิม ไทยเชื้อสายอิหร่านก็เชื่อว่าความสัมพันธ์สยามกับ
อิหร่านในอดีต ทาให้กษัตริย์ไทยนิยมใส่เสื้อ ทาให้สยามมีระบบภาษี ท่าซ้าย ท่าขวาในสมัยอยุธยา คือ
สยามก็ได้รับประโยชน์จากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของมุสลิมกับสยามด้วย ประเด็นคือการยกย่อง
กลุ่มหนึ่ง แต่อีกหลายกลุ่มไม่ถูกกล่าวถึง เหมือนเป็นการถูกกระทาหรือเปล่า เมือยกกลุ่มจีน แล้วที่
ไม่ใช่จีนจะรู้สึกอย่างไร แต่ชาติมันถูกสร้างด้วยคนหลายๆกลุ่ม หลายๆชาติพันธุ์ที่ มีต้นทุนต่อกันที่ทา
ให้มันเดินไปข้างหน้า
สุดท้ายฝากสาหรับนักศึกษา ผมคิดว่าประวัติศาสตร์ที่อาจารย์บอกว่า ทายังไงที่ทาให้คนอ่าน
แล้วสามารถ “ฟังหูไว้หู” ผมคิดว่ามันเป็นการสรุปสาหรับคนที่อ่านหนังสือมาเป็นจานวนมากกว่าร้อย
เล่มแล้ว สาหรับผมคิดว่าประวัติศาสตร์ไม่เป็นอันตรายก็ต่อเมื่อ คนไม่อ่าน ปรากฏว่านักศึกษาไทยทั้ง
ปริญญาตรีและปริญญาโทที่เจออยู่นี้ ไม่อ่าน แล้วที่เป็นปัญหาผมคิดว่าห้องสมุดใน มอ.ปัตตานีเอง ผม
ฟังจากเพื่อนอาจารย์จากบางท่านที่แปลและเขียนงานขึ้นมา เราทราบว่ามีประวัติศาสตร์บางชุดที่อยู่
บนชั้นและบางชุดถูกทาให้หายไป อย่างนี้เป็นการปิดกั้นในทางประวัติศาสตร์หรือเปล่า เราเห็นว่ามี
ประวัติศาสตร์ที่ดีอยู่บนชั้นหนังสือและประวัติศาสตร์บางชุดที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐแต่กับไม่ถูกวางไว้บน
ชั้น ผมคิดว่าการที่จะทาให้สามารถลดความอันตรายของประวัติศาสตร์ คือ ทาอย่างไรที่จะให้คนอ่ าน
สามารถหาอ่านได้หลากหลายสานวน ผมคิดว่านักศึกษาอย่าอ่านข้างเดียว อ่านสานวนด้านตรงข้าม
อ่านหลายๆข้าง หลายๆสานวน แล้วคิดว่าในสิ่งที่อาจารย์ธงชัย พูดว่า “ฟังหูไว้หู” มันจะเป็นผล การ
จะฟังหูไว้หูมันจะไม่มาตั้งแต่แรก แต่มันจะมาได้ก็ต่อเมื่อ มีการอ่านประวัติศาสตร์ มาเยอะแล้วและ
อ่านผ่านมาแล้วหลายๆสานวน
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ผมไม่ทราบว่าคาถามที่สามนี้มาได้อย่างไร แล้วกลุ่มอื่นได้รับผลอย่างไร เรื่องที่ผมพูดเป็น
เรื่องบทบาทของพระเจ้าตากสมัยที่กู้กรุงครั้งที่ สอง ผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลย ถ้าบอกว่ามีลูกจีนกู้ชาติ
หนึ่งครั้งแล้ว กลุ่มอื่นคือบ่อนทาลายชาติ ผมยังนึกไม่ออกว่าความคิดแบบนี้มาจากไหน เพราะฉะนั้น
ผมก็จะบอกว่าจีนกู้ชาติบ้างไม่ได้กู้ชาติบ้าง จีนทาลายชาติบ้างไม่ใช่จีนทาลายชาติบ้าง พูดอย่างนี้ถูก
แน่นอน พูดอย่างนั้นมันไม่มีทางผิด
แต่ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเรื่องจีน ผมยกตัวอย่าง กรณีของการเสียกรุงครั้งที่สอง บทบาทพระ
เจ้าตาก ผมไม่สามารถบอกได้ว่าการเสียกรุงครั้งที่สองนั้นก่อให้เกิดผลของการที่มุสลิมมาช่วยกู้ช่วย
ด้วยไม่มี ถามว่าผมว่าบอกว่ามุสลิมบ่อนทาลายชาติผมไม่เคยพูดเลย มันไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องกัน
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ถามว่าวาทะกรรมการเกิดการแบ่งแยกดินแดนเป็นมุสลิมทาลายชาตินั้นถูกหรือผิดนั้นก็ว่าอีกเรื่องหนึ่ง
ในกรณีนี้กาลังกล่าวหาว่าจีนจะไม่ทาลายชาติมันก็คนละเรื่องกันไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกันเลย นี้สาหรับ
ข้อสามของคุณผมตอบอย่างนี้ ผมยังนึกไม่ออกว่าจะตอบได้ยังไง
ประวัติศาสตร์ปาตานีชุดไหนอันตรายที่สุด ผมไม่กล้าตอบนะ นอกจากผมรู้ไม่พอเผลอๆผม
คิดว่ากรณีที่คุณยกตัวอย่างมาทั้งหมดมันไม่ใช่ แต่ผมค่อยแน่ใจ ผมคิดว่าประวัติศาสตร์ที่อันตรายที่สุด
ก็คือความเข้าใจอย่างรวมๆในเชิงชาตินิยมแบบปาตานี ความเข้าใจรวมๆเชิงชาตินิยมแบบปาตานีมี
'Contention' (การทะเลาะวิวาท การโต้เถียง การต่อสู้) ช่วงไหนบ้าง อันนี้จุดที่ผมรู้ไม่พอ และผมคิด
ว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีอย่างเดียว เชื่อกันตรงนั้นเชื่อกันตรงนี้ร่วมๆกัน และกลายเป็นความเชื่อแบบ
เข้าครอบงา
คาถามที่ว่า ฟังหูไว้หูจะได้ก็ต่อเมื่อคนจะอ่านเยอะแล้ว อันนี้ผมไม่เห็นด้วย ผมคิดว่าคนเรา
รับรู้ความรู้ประวัติศาสตร์โดยไม่ ได้อ่านนั้นมีเยอะแยะไป ผ่านทางสื่อมวลชน ผ่านทางละคร อะไร
เยอะแยะ ในความคิดผมคือการฟังหูไว้หูเท่านั้นแหละ ถ้าคุณถามว่าคุณภาพของการฟังหูไว้หูจะมีดีขึ้น
ก็ต่อเมื่อต้องอ่านเยอะขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์ คุณภาพของการจะฟังหูไว้หูจะดีขึ้น Critical
หรือว่าการมีวิจารณญาณดี มีคุณภาพ ไม่ใช่เชื่อแล้วไม่เชื่อ สักว่าแต่เชื่อ การใช้ตรรกะง่ายๆเพราะว่ารู้
มาหน่อย คิดมากขึ้นความรู้จะเพิ่มพูนขึ้น เพราะว่าคุณต้องอ่านหนังสือ อันนี้ผมเห็นด้วย 100 % แต่
คนเรามีความสามารถที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ผมว่าความจริงเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพื่อที่จะ
อยู่รอด อยู่ที่ว่าในหลายแห่ง หลายสาขาเลือกที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมโดยการให้เชื่อตามผู้มีอานาจ เอา
เข้าจริงๆมันไม่ได้มีอยู่อย่างเดียว มนุษย์เข้าจริงจะอยู่รอดได้ด้วยการไม่เชื่ อ แล้วคาถามที่ว่าจะทา
อย่างไรให้นักศึกษาไทยอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น ส่วนมากอ่านหนังสือน้อย นั้นเป็นปัญหาที่พูดยาก
ประวัติศาสตร์คนละชุด ประวัติศาสตร์อันตราย เพราะมีประวัติศาสตร์คนละชุด คนละชุดมี
หลายแบบตั้งแต่อัตลักษณ์ต่างกันจนกระทั้งไปถึงผู้ได้และผู้เสียและก็ เจ็บปวดสิ่งนี้เป็นสิ่งยากที่จะแก้
แต่แม้กระทั้งนั้น ผมคิดว่าเราควรแบมันออกมา แล้วมนุษย์รู้จัก ถ้าไม่แบมันออกมาความเจ็บปวดรู้สึก
ก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่ถูกกระทาว่าใครผิดใครถูก อันนั้นจะยิ่งเจ็บปวดและอันตราย ถ้าแบมันออกมา
การแบออกมาจะมาพร้ อมกับ ที่ส่ ว นในสั งคมจะพูดถึงการให้ อภัย การให้ อภัยส าหรับคนที่แบมัน
ออกมาเลยเป็นการพูดถึงการให้อภัยอย่างหนึ่งอย่างที่ไม่รับผิดชอบ และการให้อภัยโดยการไม่แบมัน
ออกมาเป็นการให้อภัยโดยไม่ได้คิดถึงความยุติธรรม แต่ผมเชื่อว่าถ้าแบมันออกมาความเจ็บปวดจะ
ลดลงเพราะจะมีคนพูดถึง Let’s move a had เดินไปข้างหน้าเถอะ กล้าที่จะให้อภัย
นักประวัติศาสตร์ ศาสนาใดก็ตามที่บอกว่าการให้อภัยเป็นความกล้าหาญที่สุดถูกต้อง แต่ถ้า
หากยังมาทันแบและจัดการกับความยุติธรรม เอาแต่พร่าสอนว่าให้อภัยเถอะเป็นความกล้าหาญสุด
ยอด ในความเห็นผมเป็นการพูดถึงการให้อภัยในทางมนุษย์ศีลธรรมอย่างไม่รับผิดชอบ ประวัติศาสตร์
ที่มีผู้ได้ผู้เสียเจ็บยังไง ผมไม่ได้แค้นนะเกี่ยวเหตุการณ์ 6 ตุลาคมแล้แต่บางครั้งผมก็นึกมันขึ้นมา อย่า
บอกว่า 6 ตุลาไม่ได้มีผู้เสียชีวิตยังไม่แบ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าให้แบมันออกมา ให้รู้ว่าอะไรถูกและอะไร

เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” ปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่

31

ผิด ไม่ใช่เฉพาะผมผมเชื่อว่าคนจานวนใหญ่เช่นกันและคนรุ่นผมกล้าบอกได้เลยว่าพร้อมที่จะเดินไป
ข้างหน้าและให้อภัย อย่างที่ผมบอกว่าคนเรามีเส้นทางหากิน มีเส้นทางอนาคต มีเรื่ องจิปาตะที่เรา
พยายามเปิดมันออกมาไม่ใช่อยู่แต่กับอดีต คนเราพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า แต่การที่เราพูดว่าเดินไป
ข้างหน้าที่ไม่สร้างความยุติธรรมทาให้คนเราไม่พร้อมจะปล่อยทิ้งไปง่ายๆ แบมันออกมาผมเชื่อว่าทุก
คนพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า
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ปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่
โดย
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

ถอดความ โดย
กองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

หนึ่งในกิจกรรมที่ ศาสตราจารย์ธงชัย วินิจจะกูล มาเยือน มอ. ปัตตานีของ คือ การนาเสนอ
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในที่สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประเด็นปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลัง
สมัยใหม่” ที่จัดการโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต่อไปนี้ เป็นเนื้อหาจากมุมมองของ “ศาสตราจารย์
ดร.ธงชัย วินิจจะกูล” ที่นาเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ ในช่วงเช้าของวันที่ 29 มิถุนายน 2554



เมื่อ “ประวัติศาสตร์” เป็น “อันตราย” ปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่

33

ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ขอบคุณที่ชวนผมมาร่วมรายการวันนี้ ต้องสารภาพว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับ
ภาคใต้เลย เพราะความสนใจของผมจะโฉบไปโฉบมารอบๆ เรื่องนี้ หลายท่านคงจาได้ว่า ผมมาพูดเมื่อ
ปี 2545 ก่อนเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ ตามมา หลังจาก 2–3 ปีผ่านไป ผมยังนึกว่าเราไปพูดอะไรไว้
ไปมีส่วนช่วยก่อปัญหา ก่อความเดือดร้อนด้วยรึเปล่า ความสนใจของผมคือการวิพากษ์ประวัติศาสตร์
ไทยแบบมาตรฐาน หรือประวัติศาสตร์แห่งชาติ ความสนใจอันนี้ติดอยู่ในใจมากเลย
ผมสนใจการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History) ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ แล้ว
ก็เจอสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือ Local History ในเมืองไทยซึ่งทาไปทามามันไม่ใช่ Local
History มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ในส่วนที่สัมพันธ์กับส่วนกลาง
ค าถามจึ ง เกิ ด ขึ้ น ง่ า ยๆว่ า แล้ ว ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ส่ ว นกลางมี ไ ด้ ห รื อ ไม่ หรื อ
ประวัติศาสตร์ที่ไปกันไม่ได้เลยกับส่วนกลางเพราะขัดแย้งกัน จะมีได้หรือเปล่า อย่างประวัติศาสตร์
เชีย งใหม่ เขีย นไปเขียนมาจนเชียงใหม่ส งบเรียบร้อยไปกันได้ดีกับกรุงเทพฯ ทั้ งที่ความขัดแย้งมี
เยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่เขียน
ความสนใจอันนี้ของผม มีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี 1990 กว่าๆ เขียนบทความครั้งหนึ่ง ผมก็ได้
โอกาสเก็บสะสมอ่านเอกสารการสัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเมืองไทย ประมาณปลายทศวรรษ
1980 ถึ ง 1990 กลางๆ มี ก ารสั ม มนาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ในไทยเยอะมาก แล้ ว เจอ
ปรากฏการณ์ที่ว่า เพื่อให้เข้ากับรัฐไทยมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในไทยต้องพูดถึงความสัมพันธ์
อันดีกับส่วนกลาง จนกระทั่งประวัติศาสตร์อย่างทางเชียงใหม่หรือทางล้านนา แทนที่จะทาให้เรา
เข้ า ใจล้ า นนาตามที่ เ ป็ น มาในอดี ต กลั บ ต้ อ งเข้ า ใจล้ า นนาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มั น ไม่ ใ ช่
ประวัติศาสตร์ล้านนาที่เป็นอยู่ ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นพม่าอยู่ 200 กว่าปี เราไม่เคยเข้าใจตรงนั้นเลย
ถ้าเราไม่เข้าใจ 200 ปีตรงนั้น เราไม่มีทางเข้าใจหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นทางเชียงใหม่ แม้กระทั่ง ในแง่
ของนักประวัติศาสตร์เอง
จะเห็นได้ว่า จารีตการเขียน การบันทึกประวัติศาสตร์ล้านนา มีอิทธิพลของพม่าเยอะมาก
เราไม่เคยเข้าใจ ทุกวันนี้ถ้าใครจะศึกษาคาเมืองของล้านนา ถ้าคุณไม่รู้อักษรพม่าคุณจะเรียนรู้ลาบาก
มาก เพราะตัวเมืองล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากพม่า และไหนยังจะติดต่ออยู่กับทางเชียงตุง (ใน
คาอธิบายตรงนี้) ผมตั้งใจและจงใจจะออกไปให้พ้นจากปาตานีไปไกลๆ พอกลับมาดูผมก็ เจอสิ่งที่
เรียกว่าการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ น้าหนักอยู่ที่นครศรีธรรมราช มีการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
กันตั้ง 3–4 ครั้ง แล้วผมก็พบว่า ประมาณครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1980 จนถึงครึ่งแรกของ 1990 ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบูมมาก กลับไม่มีการสัมมนาประวัติศาสตร์ปาตานีแม้แต่ครั้งเดียว คน
อื่นเขาฮือฮากับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองกันทั้งประเทศ แต่ที่นี่ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว หนังสือที่
เขียนเกี่ยวกับปาตานี หรือแม้กระทั่งลังกาสุกะ ที่เป็นยุคก่อนปาตานีมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับที่อื่น
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ฉะนั้ น เมื่อปี ค.ศ. 2002 ที่ผมมาสั มมนาที่ ปาตานี ไม่ใช่เพราะผมรู้เรื่องแถวนี้มาก แต่มา
เพราะสงสัยว่าประวัติศาสตร์ปาตานีหายไปไหน อันนี้อยู่ในใจผมมาตั้งนานแล้ว หลังจากมานาเสนอก็
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามมา ก็ฉุกใจคิดว่าเรามีส่วนในการก่อความยุ่งยากด้วยรึเปล่า ในครั้งนั้นผมมา
นาเสนอก่อนที่จะมีเรื่องมีราวว่า สาเหตุที่ประวัติศาสตร์ปาตานีหายไป เพราะประวัติศาสตร์ ปาตานีไม่
สามารถเข้ากันได้เลยกับประวัติศาสตร์แห่งชาติ อันที่จริงถ้าเราเปิดใจกว้างประวัติศาสตร์ที่เข้ากัน
ไม่ได้ ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ ไม่เห็นจาเป็นจะต้องเข้ากันได้ แต่ถ้าหากเรามีทรรศนะอีก แบบหนึ่ง ทุก
อย่างต้องประสานเข้ากับส่วนกลางให้ได้อย่างนี้ ประวัติศาสตร์ ปาตานีก็ลาบาก เพราะไม่ใช่เข้ากัน
ไม่ได้อย่างเดียว แต่ยังทะเลาะกัน ขัดกัน หรือว่าสวนทางกันบ่อยมาก ผมมานาเสนอประเด็นนี้ เพราะ
ความสนใจผมที่เกี่ยวกับปาตานีมาจากตรงนั้น
ผมมาพูดเมื่อปีค.ศ. 2002 เพื่อให้เห็นว่ามันมีปัญหานะ ตอนนั้นยังไม่มีใครเล็งเห็นว่า จะเกิด
อะไรขึ้น ในอีก 2–3 ปี ห ลั งจากนั้ น ในทางกลั บกันผมกลั บเห็ นว่ าปี 2002 เป็นเวลาที่ห่ างไกลจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งใหญ่ครั้งหลังสุด กล่าวคือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2517–2518 เวลาห่างกันมาก
พอที่เราน่าจะพูดได้แล้วว่า เราปล่อยให้ความรู้อยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่ได้ เราควรจะเปิดโอกาส เปิด
พื้นที่ให้กับประวัติศาสตร์ซึ่งเข้ากันไม่ได้ให้อยู่ด้วยกันได้ ไม่เห็นจาเป็นที่ประวัติศาสตร์จะต้องเข้ากันได้
เลย
อันนี้เป็นประเด็นที่ผมจะพูดอีกทีว่า มีประวัติศาสตร์มากมายซึ่งอั นตรายหรือเข้ากันไม่ได้
ทางออกของเราจะทาอย่างไร อาจจะเป็นอุดมคติซักหน่อย ที่จะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ ต้องหาทางปรับ
ยัดเยียด หรือพยายามอย่างยิ่งที่จะตัดความจริงให้มันเข้ากรอบให้ได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปของละคร
รายากูนิง นั่นก็เป็นการตัดอีกแบบหนึ่ง หรือพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ "การตัดตีนเท้าให้เข้ากับรองเท้า"
ประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
ความสนใจที่ผมมาพูดที่นี่ตอนปี 2002 คือประเด็นนี้ เป็นการวิพากษ์มาตรฐานประวัติศาสตร์
แห่ ง ชาติว่ า ถึ งจุ ด หนึ่ งมั น มี ขี ดจ ากั ด การทลายขี ด จากั ด นั้ นได้ ก็ คื อ เราจะต้ อ งเลิ ก อุ ด มคติ เลิ ก
อุดมการณ์ ขอใช้ภาษาอังกฤษดีกว่า ภาษาไทยมันดูดีไปหน่อย ภาษาอังกฤษคาว่า ‘Ideology’ เรา
แปลเป็นไทยว่า ‘อุดมการณ์’ แต่ในความหมายภาษาอังกฤษ Ideology ถึงจะไม่จาเป็นต้องมี
ความหมายลบ แต่มันก็ค่อนไปทางลบ หมายถึงเป็น ‘ความเชื่อ’ ซึ่งบ่อยครั้ง มันเป็น ‘ความเชื่อไม่มี
มูล’ หรือเป็น ‘ความเชื่อที่ก่อปัญหา’
ประเด็ น นี้ จ ะโยงกั บ ที่ ผ มพู ด เกริ่ น น าไว้ แ ล้ ว อะไรคื อ ปั ญ หาที่ ท าให้ เ ราต้ อ งยอมรั บ
ประวัติศาสตร์ที่ไม่จาเป็นต้องเข้ากันได้ ให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของรัฐหลังสมัยใหม่
เมื่ อ เดื อ นกว่ า มานี้ เ อง ผมไปพู ด ที่ ในงานครบรอบ 70 ปี ข องอาจารย์ ช าญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในประเด็นสาคัญที่ผมเสนอก็คือ มันไม่ใช่เรื่องรัฐหลังสมัยใหม่ แต่เป็น
เพราะเรายังอยู่ในมรดกของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ด้วยซ้าไป (กรุณาอ่านรายงาน “ธงชัย วินิจจะ
กูล: มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”)
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แง่สาคัญแง่หนึ่ง คือ จินตภาพ (imagination concept) ของเราเรื่องรัฐเดี่ยว ผมคิดว่านี่คือ
ปั ญ หาใหญ่ ผมมั่ น ใจว่ า นี่ ไ ม่ ใ ช่ ปั ญ หาใหม่ พวกคุ ณ คุ ย เรื่ อ งนี้ ม านานกว่ า ผมเยอะ แต่ ใ นสเกล
ระดับประเทศ นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่แก้กันลาบาก แค่ 2 สัปดาห์ก่อน ผู้บัญชาการทหารบกยังออกมาพูด
เรื่องนี้ ผมจาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไร แต่เป็นเรื่องรัฐเดี่ยวนี่แหละ จินตภาพ (imagination) นี้ ความ
เข้าใจของรัฐแบบนี้มากับเงื่อนไขสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเราจะเห็นด้วย หรือเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็
แล้วแต่ นั่น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมจะนอกเรื่องไปนิดหนึ่ง แต่จะไม่ลงรายละเอียดว่า เรามักจะมีข้อ
ถกเถียงกันว่า มันอาจจะเป็นความจาเป็นในสมัยนั้นที่จะต้องมีรัฐแบบนี้ แต่เอาเข้าจริงมันไม่จริง มัน
ไม่ถึงกับเป็นความจาเป็น มันยังมีทางเลือกทางอื่น
นั่นหมายถึงว่า เราจะใช้ข้อถกเถี ยง (argument) ที่บอกว่าตอนนี้พ้นสมัยไปแล้ว อาจจะไม่
จาเป็นแล้วก็ได้ หรือใช้อีกข้อถกเถียงหนึ่ง โดยไม่จาเป็นต้องใช้ข้อถกเถียง แบบนั้นก็ได้ นั่นหมายความ
ว่า อาจจะใช้ทางเลือกในการอธิบายอื่นก็ได้ แต่ในเมื่อสังคมไทย รัฐไทยสมัยนั้น เลือกใช้ตัวเลือกนี้ มัน
ก็มีผลมาจนถึงปัจจุบันคือ จินตภาพรัฐเดี่ยว นอกจากมันพ้นสมัยแล้ว เอาเข้าจริงมันมีคุณค่าในการใช้
ประโยชน์จากการตัดสินใจใช้ในสมัยนั้นจากัด
ถ้าหากเราศึกษากันจริงๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากความจากัดของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
ทาให้ การปกครอง การบริ ห ารไม่ส ามารถรวมศูนย์ขนาดนี้นะ การรวมศูน ย์ขนาดนี้มาทีห ลั ง แต่
จินตภาพของการรวมศูนย์มีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว เพียงแต่ไม่มีเทคโนโลยีที่จะทาได้ พอตอนหลังเริ่มมี
เทคโนโลยี การจัดเก็บภาษี การคมนาคมการขนส่งดีขึ้น การรวมศูนย์สู่ศูนย์กลางมันยิ่งหนักกว่าสมัย
รัชกาลที่ 5 เสียอีก อันนี้พูดในแง่ประวัติศาสตร์ ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์พระองค์ท่าน อันนี้พูดในแง่
ข้อเท็จจริงว่าความเข้าใจ ความต้องการจะเป็นรัฐเดี่ยวมีมาตั้งแต่สมัยนั้น เพียงแต่มีข้อจากัดในทาง
ปฏิบัติ ต่อมาข้อจากัดนี้เบาบางลงรัฐไทย ในยุคหลังมาจนถึงหลัง พ.ศ. 2475 ด้วยซ้า จึงผนวกอานาจ
เข้าสู่ศูนย์กลางหนักยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
ตัวจินตภาพจึงเป็นปัญหา ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการเมืองการปกครอง มันกลับเข้ามาในประเด็น
ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเรื่องความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ เรานึกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง
นี้ มีจินตภาพรัฐเดี่ยวแบบเดียวกัน อันนี้ไม่ใช่ จะบอกว่าเป็นปั ญหาของรัฐหลังสมัยใหม่ก็มีส่วน ต้อง
บอกว่าปัญหานี้มีมาตั้งแต่ก่อนรัฐเริ่มต้นสมัยใหม่ ถ้าจะเปรียบง่ายๆ คือ biology (วิวัฒนาการทาง
ชีวภาพ) หรือ biography (อัตชีวประวัติ) ของแต่ละคนมีช่วงสาคัญในชีวิต ที่ทาให้เรากลายเป็นคนใน
ปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าในวิวัฒนาการนี้ ทุกวันมีความสาคัญเท่ากัน บางคนอยู่ตรงการเลี้ยงดูช่วงเด็ก บางคน
ตอนอยู่มหาวิทยาลัย แต่โดยมากเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงแรกๆ ชีวิตเรามันมีผลต่อการให้เรา
เป็นคนประเภทหนึ่ง ไม่ใช่อย่างเดิมนะ เราเปลี่ยนมาตลอด สุดท้ายมันสร้างฐานบางอย่างของเรา
ชีวิตของประเทศก็ทานองเดียวกัน จุดเริ่มต้นเมื่อตอนตั้งต้นรัฐสมัยใหม่สมัยรัชกาลที่ 5 มันมี
ผลมาก กับปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าทุกๆ ปี ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นรัฐสมัยใหม่ขึ้นมามีผลเท่าๆ กันตอนนี้ผมอยู่
สิงคโปร์กาลังเสนอโครงการเรื่องรากฐานของภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่ ฐานคติของผมก็คือเอาเข้าจริง
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เราสามารถระบุให้ชัดว่าความคิดความอ่าน ความเชื่อที่เป็นรากฐาน (ภูมิปัญญา) ออกมาได้ไม่เกิน 5–
6 อย่าง อันนี้ฟังดูอาจจะมากไปหน่อย ขออธิบายอย่างนั้นก่อนก็แล้วกัน
การเปลี่ยนแปลงใน 150 ปีที่ผ่านมา หนึ่งใน 5–6 อย่างคือ ความคิดเรื่องรัฐเดี่ยว ถึงแม้จะมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการกระจายอานาจมากขึ้น แต่ก็ยังดิ้นอยู่ในกรอบอันนี้ไม่ไปไหนซักที
ยังมีอันอื่นๆ อีก แต่ขอยกตัวอย่างอันเดียว จะไม่ลงรายละเอียดด้วยซ้าคือ การกาหนดให้พุทธศาสนา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย อันนี้เพิ่งเกิดสมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ได้เกิดมาแต่ไหนแต่ไร ปัญญาชน
ไทยส่วนกลาง ในกรุงเทพฯ เกิดข้อถกเถียงกันว่า ทาไมพุทธศาสนาจึงดีกว่าศาสนาอื่น ตอนนั้นการ
ถกเถียงที่หนักคือ การถกเถียงกับพวกคาธอลิก เถียงกันตั้งแต่ประมาณปี 1840–1958 ยังใช้ตัวบท
(text) เล่มเดิม ยังทะเลาะกันไม่จบ แล้วเอกสารเล่มนั้นก็ถูกแบนในสังคมไทย แต่ผมได้มาแล้ ว
เมืองไทยมีไม่ใช่ไม่มีแต่เขาไม่ให้ใช้ สุดท้ายผมไปหาเจอแล้วที่ปารีส
ปั ญหาเรื่ องนี้ ก็คื อ ท าไมไม่ เปิ ดขึ้น มาให้ เ ราดู ว่า ทะเลาะอะไรกัน เขาเขี ยนอะไรถึง ต้อ ง
ทะเลาะกันขนาดนั้น ทะเลาะกันมาร้อยกว่าปี เพื่อยืนยันว่าทาไมพุทธศาสนาถึงดีกว่าศาสนาอื่น ถ้าเรา
ไปดูเรื่องข้อถกเถียง นักปรัชญาบอกว่าให้ดูทางตรรกะ (logics) ดูแล้วมันฟังไม่ขึ้นเลยผมไม่ได้บอกว่า
พุทธศาสนาไม่ดีกว่าหรือดีกว่าศาสนาอื่น ผมมองว่าการถกเถียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ไม่ได้เต็มไปด้วย
เหตุผลคือ เมื่อคุณเชื่ออยู่แล้วว่าดี มันก็จะดีอยู่อย่างนั้น มันวนอยู่กับ ที่ ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่า นี่เป็น
อีกฐานหนึ่งของความเชื่อที่มีในปัจจุบัน ร้อยกว่าปีนี่ไม่เปลี่ยนเลย
เหตุผลของความเชื่อที่ว่าพุทธศาสนาดีกว่าคริสตศาสนา ที่นามาใช้ในสมัยสฤษดิ์ ธนะรัชต์
โดยพลเอกปิ่น มุฑุกัณฑ์ หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ เป็นเหตุผลชุดเดียวกันไม่เ ปลี่ยนไปไหนเลยกับ
ที่รัชกาลที่ 4 และเจ้าพระยาทิพปกรณ์วงศ์ใช้เถียงกับบาทหลวงปาเลอกัว ถ้อยคาไม่เปลี่ ยนเลยร้อย
กว่าปี ตอนนั้นพวกโปรเตสเตนท์ก็ออกมาช่วยผสมโรง ในเหตุผลชุดเดียวกันนี้ มีการแตกลูกแตกหลาน
ออกมาเต็มไปหมด แต่อยู่บนฐานหลักๆ ชุดเดียวกัน ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่า ความคิดแบบนี้
เป็นความคิดในทานองเดียวกันกับเรื่องรัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยว เป็นฐานความคิดอันหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนยาก
มาก
ประเด็น สุดท้ายผมจะบอกว่า ส าหรับจินตภาพความเป็นรัฐสมัยใหม่ ถ้าพูดกันอย่างการ
ประณีประนอม ผมเชื่อว่าตอนนี้จินตภาพอันนี้มันล้าสมัยแล้ว ถ้าพูดอย่างไม่ไม่ประนีประนอม ผมต้อง
บอกว่า คอนเซปต์นี้มันล้าสมัยมาตั้งนานแล้ว มันมีอายุการใช้งานจากัดมาตั้งแต่ช่วงต้นของรัฐสมัย
ใหม่สยามแล้ว แต่มันกลับมีอายุยืนยาว จนก่อผลต่อการบริหาร การปกครอง นี่คือ ความแข็งทื่อ
แข็งตัวของอุดมการณ์อนุรักษนิยมในสังคมไทยจานวนมาก ผมทิ้งไว้แค่นี้แล้วกัน
สาหรับรัฐหลังสมัยใหม่นี้ ผมไม่รู้ว่าวันนี้เมืองไทยเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่หรือยัง ผมไม่แน่ใจ
เหมือนกัน เอาเป็น ว่าอยู่หลั งสมัยใหม่ก็ได้ อยู่ที่จะให้ความหมายอย่างไร เราอย่าไปคิดว่ารัฐ หลั ง
สมัยใหม่คือ รัฐที่เลิกคิดเรื่องดินแดน และอธิปไตยในทันทีทันใด อันนี้ไม่จริง บางคนบอกว่า เส้นเขต
แดนไม่สาคัญแล้ว ผมไม่เพ้อเจ้อเร็วขนาดนั้นครับ บอกได้เลยว่าภาวะปัจจุบันซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเป็นรัฐ
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หลังสมัยใหม่หรือไม่ ผมขอรวบหัวรวบหางง่ายๆ ก่อนแล้วกันว่า อันนี้อาจจะมีความหมายที่หลายๆ
คน พยายามจะหมายถึงก็คือ เริ่มมีการตั้งคาถามกับอธิปไตยแบบเดิม อธิปไตยเหนือดินแดนแบบเดิม
พรมแดน ความสัมพันธ์ข้ามแดนอะไรต่อมิอะไร
มีการตั้งคาถามกับความเชื่อที่เป็นฐานหลักอันนี้ ในโลกตะวันตกเขาไม่ได้คิดเรื่องรัฐเดี่ยวนะ
ครั บ แต่อย่ างน้ อยอธิป ไตยในดิน แดน ความสั มพันธ์ระหว่างดินแดนกั บอานาจของรัฐ อันนี้มีมา
ประมาณสองสามร้อยปีมาแล้ว จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะหลังสมัยใหม่ ความเชื่อนี้เริ่มถูกท้าทาย ถูกท้า
ทายนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิก แต่มีความหมายว่าเราต้องปรับ ปรับครั้งใหญ่ด้วย มันถึงเกิด EU เรา
จึงได้เห็น ASEAN
สาหรับเมืองไทยการเกิดภาวะหลัง สมัยใหม่ เราอย่าคิดว่าพรมแดนจะหายไป ผมคิดว่าสิ่งที่
น่าสนใจมากกว่าคือ เรากลับเกิดสภาวะแนวโน้มใหญ่ๆ เกี่ยวกับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดน ซึ่งเป็น
เรื่องของรัฐสมัยใหม่ ตอนนี้เราอยู่ในภาวะรัฐสมัยใหม่และรัฐหลังสมัย เป็นสองอย่างที่ขัดกัน มาอยู่ใน
เวลาเดียวกัน เรายังไม่ข้ามไปถึงเรื่องลอดรัฐ ข้ามรัฐ อย่างที่อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทรวนิช ออกมา
น าเสนอเมื่ อ หลายปี ก่ อ น ผมว่ า อั น นั้ น เร็ ว ไป ปรากฏการณ์ ข้ า มรั ฐ ลอดรั ฐ มี จ ริ ง แต่ ที่ เ ข้ า ใจว่ า
ปรากฏการณ์เหล่านั้น จะเพิ่มขึ้นเป็นลาดับเหมือนบัญญัติไตรยางศ์ จนกระทั่งอธิปไตยเหนือดินแดน
หายไปนั้น ไม่จ ริ ง สิ่ งที่เกิดขึ้น ก็ คือ เกิดภาวะข้ามรัฐ ลอดรัฐ อยู่ควบคู่กับภาวะจีนกับเวียดนาม
ทะเลาะแย่งเกาะกัน ใครบอกว่าดินแดนและอธิปไตยไม่มีความหมาย มีสิทธิ์จะฆ่ากันได้ สงครามใหญ่
ที่หมู่เกาะสแปรดลีย์อาจจะใหญ่กว่าเขาพระวิหารมาก
อันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลง แค่ประมาณสักร้อยปีก่อน ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นการ
สร้างภาวะแข็งตัวที่ทาให้ภาวะอธิปไตยเหนือดินแดนลงหลักปักฐานแข็งตัว ช่วงร้อยปีก่อนเท่านั้นเอง
แค่ร้อยปีผ่านไป โลกตะวันตกเปลี่ยนไปอย่างมาก แต่ขณะที่เกิด EU หรือ ASEAN กาลังจะรวมตัวกัน
ในอีกรูปแบบหนึ่ง ก็ยังเกิดภาวะจีนกับเวียดนามทะเลาะแย่งเกาะกัน ไทยกับเขมรทะเลาะกันเรื่องเขา
พระวิหาร ที่ปาตานียังทาให้ผู้บัญชาการทหารบก ต้องออกมาพูดเรื่องรัฐเดี่ยว ทาให้เรื่องปาตานีมหา
นคร แทนที่จะพูดได้ตั้งแต่เมื่อ 50 ปีก่อน แทนที่จะพูดได้ตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพิ่งมา
พูดได้บ้างในตอนนี้ ซึ่งผมประหลาดใจและดีใจมาก ที่สุดท้ายมันก็พูดได้แล้ว
คุณดูสาธารณรัฐเชกกับสโลวัค เขาแยกประเทศกันได้อย่างสันติ เรามักจะคิดภาวะที่แยก
ประเทศแล้วทะเลาะกันนั้นไม่จริงเสมอไป อย่างอินโดนีเชียเราอาจจะมองว่า อีสต์ติมอร์ นี่ตายกันเยอะ
กว่าจะมีการลงมติแยกประเทศ แต่เราต้องยอมรับว่า สุดท้ายเขาก็ลงมติ พอลงประชามติ บอกว่าแยก
เขาก็แยก แยกแล้วดี แยกแล้วไม่ดี อันนั้นค่อยไปทะเลาะกัน ขณะที่เขาพระวิหารอย่างน้อยมีสิทธิฆ่า
กันตาย เกาะสแปรตลีย์มีสิทธิ์ฆ่ากันตายยิ่งกว่าเขาพระวิหาร ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะที่เรื่องพรมแดน
และอธิปไตยเหนือดินแดน เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้ ถ้ามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม่ ผมอยากจะพูด
ว่ า แทนที่ อ ธิ ป ไตย ดิ น แดน เส้ น เขตแดน มั น จะแข็ ง ตั ว จนไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ กั บ รู ป การณ์ อื่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรืออานาจเหนือดินแดนในแบบอื่น มันเกิดขึ้น มันจะก่อปัญหาให้กับรัฐนั้น
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ปัจจุบันรูปการณ์รัฐสมัยใหม่ที่ไม่แข็งตัว เกิดขึ้นหลายที่แล้ว เพียงแต่มันไม่ได้ไปเร็ว จนขนาด
ที่เราจะเพ้อฝันได้ว่า จะข้ามรัฐ ลอดรัฐกันแล้ว มันไม่เร็วขนาดนั้น ในทางกลับกัน กลับมาดูประเทศ
ไทย กลับมาดูทปี่ าตานี ก็อย่างที่บอกคือ จินตภาพรัฐเดี่ยวมันแข็งตัวเกินไป แม้กระทั่งการพูดเรื่องปา
ตานีมหานครกว่าจะพูดกันได้ โดยไม่ต้องถูกจับ ไม่ถูกกล่าวหาว่า แบ่งแยกดินแดน แต่อย่างน้อยก็
พิมพ์เอกสารออกแจกจ่ายกันได้แล้ว ก็ไม่นานมานี่เอง
ผมหยุดแค่นี้ดีกว่า มุมมองของผมที่สนใจโฉบไปโฉบมาเกี่ยวกั บปาตานี เอาเข้าจริงผมสนใจ
เรื่องนี้ เรื่องรัฐเดี่ยว เพราะเป็นส่วนหนึ่งของฐานความรู้ ฐานภูมิปัญ ญาของสังคมไทย ในรอบ 150
กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งฐานอันนี้มันอยู่แข็งแกร่งจนมันเป็นปัญหา ผมยังไม่เห็นวี่แววว่า เราจะไปให้พ้นได้
อย่ างไร เรื่ องนี้ ผมก็ไม่แน่ ใจว่าจะไปได้พ้ น ผมทาได้แต่เพียงชี้ให้เห็นว่าในระดับโลกมันเกิดความ
เปลี่ยนแปลงแล้วละ แต่ยังไปไม่ไกลถึงขนาดข้ามรัฐ ลอดรัฐ จนกระทั่งเส้นเขตแดนหมดปัญหา แต่
อย่างน้อยมันเปลี่ยนแล้ว
วันก่อนมีคนพูดเรื่องทิเบตขึ้นมา ทานองเดียวกัน ปัญหาทิเบตจะเข้าใจได้ ถ้าเข้าใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ในขณะนี้ ตลอดช่วงชีวิตเรา เราเข้าใจว่าทิเบตเป็นของจีน ทั้งที่ทิเบตเพิ่งถูกผนวก
เข้ามาเป็นของจีน ประมาณปี ค.ศ. 1920 ยังไม่ถึงร้อยปี ทิเบตใหญ่กว่า ปาตานีมาก ทิเบตใหญ่ และมี
อานาจในเอเชียกลาง มากกว่าปาตานีมาก ร้อยกว่าปีนี่ คุณไม่สามารถทาให้ความเป็นทิเบตหายไปได้
อย่างรวดเร็ว เป็นไปไม่ได้ เวลาโลกเขามองปัญหาทิเบต เขามองในกรอบนี้ มองว่าเพิ่งร้อยปีเองที่ถูก
ผนวก และเพิ่งร้อยปีหลังเองที่เราเพิ่งพูดไปว่า ไม่เห็นจาเป็นต้องมีรัฐเดี่ยว ร้อยกว่าปีเราเริ่มพูดเรื่องนี้
จีนเองก็อยู่ในภาวะปัญหารัฐเดี่ยวคล้ายๆ สังคมไทย คล้ายๆ กัน จินตภาพคล้ายๆ กัน มา
จากภาวะที่กลัวการรุกรานของจักรวรรดินิยมตะวันตกคล้ายๆ กัน เรื่องตลกง่ายๆ ที่จะยกตัวอย่างใน
เรื่องความเป็นรัฐเดียวของจีนว่าแข็งทื่อขนาดไหน คุณรู้ใช่มั้ยว่าจีนใหญ่ขนาดไหน รู้รึเปล่าว่าจีนเค้าใช้
เวลา (Time Zone) เดียวกันทั้งประเทศ ของจีนเป็นเวลาเดียวกันทั้งประเทศนะครับ เป็นไปได้
อย่างไร ประเทศใหญ่ขนาดนั้นใช้ Time Zone เดียว ถ้าผมอยู่ซินเจียง ผมยุ่งเลยนะ 6 โมงเย็น พระ
อาทิตย์ยังอยู่เหนือหัวผมเลย มันขัดฝืนกับความเป็นจริงง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน
เวลาโลกมองปัญหาทิเบต ทาไมคุณจึงเห็นว่าทาไมเขาจึงมีความเห็นใจกับทิเบต ด้านหนึ่ง
อาจจะบอกว่าเขาแอนตี้จีน อันนั้นมีส่วน แต่อีกด้านหนึ่งเพราะแนวโน้มโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว และ
ทิเบตเพิ่งถูกจีนผนวกเมื่อร้อยปีนี่เอง จู่ๆ จะทาให้ปัญหานี้มันหายไปเลยอย่างที่รัฐบาลจีนต้องการ
ผนวกทาให้เป็นรัฐเดี่ยว มันจึงเป็นไปไม่ได้ ทิเบตใหญ่กว่าปาตานี เขามีตัวตนแล้วก็ถูกจีนผนวกจริง
เหตุการณ์ทิเบตถูกจี น ผนวกเกิดขึ้น หลั งปาตานีถูกผนวกรวมเข้ากับกรุงเทพฯ ด้ว ยซ้า นี่เป็นการ
ยกตัวอย่างให้ฟัง โดยพยายามเลี่ยงเรื่องปาตานีอย่างที่สุด
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ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
5–6 ประเด็น ที่อาจารย์ธงชัยศึกษาอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้าง
หนึ่ง เรื่องรัฐเดี่ยว ซึ่งใจผมจะไม่พูดเรื่องนี้มาก แต่ผมอาจจะเปลี่ยนใจ เพราะตอนที่ผมเขียน
หนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อ 20 ปีที่แล้ว นัยสาคัญมันอยู่ตรงนั้น แต่ผมก็ไม่ได้เขียนไปตรงๆ จนมีคนบอกว่า
เขียนมาตรงๆเถอะจะได้ไม่ต้องอ้างถึงอ้อมๆ
สอง เรื่องความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับศาสนาอื่น ลงไปเฉพาะว่าพุทธศาสนาวางตัวเอง
เหนือกว่าคนอื่น อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะอันหนึ่ง ที่จะต้องพูดอย่างระมัดระวัง เพราะไม่ใช่ทุกคนจะเป็น
อย่างนั้น แต่มีตัวอย่างมากมายของคนที่คิดอย่างนั้ น ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการเถียงกับพวกแคทอลิก
กับพวกโปรแตสแตนท์ ตัวอย่างเกิดขึ้นในการระบุให้พุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจาชาติ
ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแม้ในวงวิชาการ ในที่นี้มีใครสอนศาสนาเปรียบเทียบบ้าง คุณไปดูตารา
ศาสนาเปรียบเทียบ มันสนุกมากเลย สืบรากศาสนาเปรียบเทียบไปตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณอนุมานราช
ธน กลับไปถึงเทศนาเสือป่าของรัชกาลที่ 6 กลับไปถึงสมัยรัชกาลที่ 4 เราจะเห็นร่องรอยความคิดที่ว่า
พุทธศาสนาสาคัญกว่าศาสนาอื่นอย่างไร ไม่ใช่ดูถูกเขาไปหมดนะ อย่าคิดว่ามันจะขาวดาขนาดนั้น แต่
เราก็ยังเห็นร่องรอยอยู่ดี
สาม สั ง คมไทยไม่ใ ช่ไม่ มีป รั ช ญาที่ว่ า สั งคมที่ดี เป็น อย่ างไร เรามี แต่เราไม่มีนั กคิด ที่จ ะ
ประมวลปรัชญาตัวนี้ขึ้นมาเป็นความรู้มาตรฐาน เรามีอุดมคติว่าสังคมที่ดีเป็นอย่างไร ไม่ใช่ไม่มี แต่เรา
ไม่มีนักคิดที่จะประมวลปรัชญาตัวนี้ขึ้นมาให้เด่นๆ ชัดๆ แต่ถ้าเราประมวลจากการนาเสนอ อะไรคือ
ภาพอุดมคติ สังคมที่ดี ที่เป็นภาวะปกติหรือที่ควรจะเป็น มันจะมีปัญหาตรงที่ว่า อุดมคติ หรือ Ideal
อาจจะใช้ไม่ค่อยได้กับคอนเซปต์พุทธ ขณะที่อุดมคติของพุทธกับ Normalcy คืออย่างเดียวกัน
สาหรับฝรั่ง Normalcy อาจจะไม่ใช่อุดมคติ Normalcy ของฝรั่งคือ reality ปัจจุบัน ไม่ใช่
อนาคต เรามีปรัชญาว่า อะไรคือ Normalcy/Ideology ของคนไทยนั้นมีอยู่ ผมอยากเสนอเป็น
Organic Society (สังคมอินทรียภาพ) ชนิดหนึ่งถ้าคนวงในสังคมวิทยาอ่านเดิร์กไคม์ (David Émile
Durkheim) มากจะเข้าใจ แต่คาว่า Organic Society ไม่ใช่ของไทยมีอย่างเดียวนะ มีทั้งโลกของจีนก็
มี จีนก็เป็น very Organic Society ส่วนของไทยมีฐานจากพุทธศาสนา
สี่ เราต่อรอง (deal) กับตะวันตกอย่างไร ปัญหาหนึ่งของโลกยุคหลังอาณานิคม ในความเห็น
ผมก็คือ ต่อให้สังคมไทยในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่กับอาณานิคม เราก็ต้องอยู่กับสภาวะหลังอาณานิคมอยู่
ดี คาถามก็คือ เราต่อรองกับตะวันตกอย่างไร ส่วนอีก 50–60 ปีข้างหน้า เราจะต่อรองกับจีนอย่างไร
คอยว่ากัน ประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา เราคบ และจัดการกับตะวันตกอย่างไร เอาง่ายๆ คือ เราไม่ได้
เกลียดตะวันตก แต่เราก็ไม่ได้รัก ภาวะทั้งรักทั้งชังมันเวิร์คอย่างไร ทั้งรักทั้งอยากจะตามหลัง และทั้ง
กลัวและเกลียดด้วย มันอยู่ด้วยกันได้อย่างไร เรามักจะพูดว่าเราเลือกรับสิ่งที่ดีจากตะวันตก เราไม่เอา
สิ่งที่เลว พูดอย่างนี้มันถูกทั้งปี มันไม่มีทางผิด คาพูดแบบนี้ไม่มีความหมายอะไรเลย อะไรคือการเลือก
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รับสิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งที่ไม่ดี ผมอยากจะหาแบบแผนและผมเชื่อว่ามี ผมเจอแล้วหนึ่งแบบแผน แต่ผมยัง
ไม่พอใจแบบแผนเดียวในการดีลกับตะวันตก
ห้า ประวัติศาสตร์อะไรคือแม่บทประวัติศาสตร์ เรื่องนี้ผมเขียนไปแล้ว คงไม่ต้องเอายาวๆ
เอาแค่ ว่ า การสร้ า งแม่ บ ทประวั ติ ศ าสตร์ เ ริ่ ม ขึ้ น มาประมาณ 1890 ปลายๆ ถึ ง 1920 ปลายๆ
ประมาณ 30 กว่ า ปี ไ ม่ ห นี ไ ปไหน ประวั ติ ศ าสตร์ ม าตรฐานของไทยที่ เ ป็ น อยู่ ทุ ก วั น นี้ ผ่ า นการ
เปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะ นักประวัติศาสตร์ค้นคว้ามาตั้งเยอะแยะ แต่กรอบไม่เปลี่ยนเลย 150 ปี
มาแล้ว ที่ผมสนใจจริงๆ คือกรอบตัวนี้
นายอุดม ปัตตนวงศ์
อย่างที่อาจารย์ธงชัยได้เกริ่นมาแล้ว จินตภาพที่สร้างขึ้นมานั้น มันมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นจินต
ภาพรั ฐ เดี่ย ว หรื อ อะไรก็ แล้ ว แต่ ผมมี พื้น ฐานรั ฐ ศาสตร์ ก ารเมือ งการปกครอง จากจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แต่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์มลายู สาหรับประวัติศาสตร์ ปาตานี ผมเป็นคนปาตานี
ประวัติศาสตร์ปาตานีจึงอยู่ในตัวเสมอ ประเด็นที่ผมจะคุยนั้น อาจารย์ธงชัยได้เกริ่นไว้แล้ว นั่นคือ
จินตภาพรัฐเดี่ยว โดยเฉพาะในยุคหลังสมัยใหม่ อั นนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหา เพราะปาตานีหลัง
สมัยใหม่ คือ ปาตานีที่ล่มสลายไปแล้ว การดารงอยู่ของอาณาจักรหมดไปแล้ว แต่เราต้องเข้าใจว่า
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น ไม่สามารถจะลบได้
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่ละชนชาติ มีความเป็นมายาวบ้างสั้นบ้าง แต่ของปาตานีเริ่ม
มาไม่น้อยกว่า 500 ปี ขณะนี้เป็นปัญหาว่า จะทาอย่างไรกับจินตภาพที่มีอยู่ และการยอมรับตัวตน
ของปาตานีในยุคนครรัฐ (City State) ซึ่งไม่ใช่รัฐประชาชาติ (Nation State) เราจะต้องยอมรับใน
จุดนี้ ถ้าตราบใดที่เราไม่ยอมรับ ปาตานีในฐานะที่เป็นราชอาณาจักร (Kingdom) หรือนครรัฐ (City
State) ในอดีต ซึ่งมีฐานะเท่าๆ กับสุโขทัย อยุธยา ความขัดแย้งคงไม่สามารถยุติลงได้
ประเด็นตรงนี้ก็อย่างที่อาจารย์ธงชัยบอก จะทาอย่างไรที่จะให้ประวัติศาสตร์เข้ากันได้ อันนี้
เป็ น ประเด็ น ที่ ต้ อ งท าความเข้ า ใจอี ก ชั้ น หนึ่ ง เพราะถึ ง แม้ ร ะยะเวลา จะผ่ า นมาเนิ่ น นาน แต่
กระทรวงศึกษาธิการก็ยังขึ้นป้ายขนาดใหญ่มากที่ยะลา นานเป็นปีเลย เขาบอกว่า “จะดับไฟใต้ให้
ถาวร ต้องดับไฟประวัติศาสตร์”
ผมอยากจะบอกว่ า ยุ ค นี้ แ ล้ ว ความรู้ สึ ก ของนั ก การศึ ก ษา ที่ จ ะมาพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขายั ง มี
ความรู้สึกว่า ประวัติศาสตร์ ปาตานีเป็นปัญหาที่ต้องขจัดออกไป อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน เพราะ
ประวัติศาสตร์ไม่สามารถจะลบได้ ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีปัญหากับใคร นอกจากมีคนไม่ยอมรับ แล้ว
สร้างปัญหาขึ้นมา
ส่ ว นเรื่ อ งของจิ น ตนาการ หรื อ จิ น ตภาพ ที่ อ าจารย์ ธ งชั ย พู ด ถึ ง จะเป็ น ปั ญ หาของนั ก
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ หรือจะเป็นปัญหาของใครก็แล้วแต่ อาจารย์ธงชัยเคยเขียนไว้ว่า คนไทยเขียน
ประวัติศาสตร์ โดยเอาแผนที่ปัจจุบันไปทาบบนอดีต ตรงนี้ผมอยากจะฟังหน่อยว่า จะอธิบายให้นัก
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ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ฟังอย่างไรว่า ถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันไปทาบกับแผนที่ประวัติศาสตร์
ประเทศไทยก็ต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่สุโขทัย ไม่ใช่ ปาตานี ไม่ใช่นครศรีธรรมราช ไม่ใช่ที่ไหน มันต้อง
อยู่ที่สุโขทัยเท่านั้น ผมอยากจะให้อธิบายตรงนี้หน่อย ขอบคุณครับ
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ผมถามก่อนนะครับ อาจารย์อุดม คาถามผมเห็นแก่ตัวมากเลยครับ ที่ว่าขึ้นป้ายที่ยะลา มีใคร
ถ่ายภาพไว้ไหมครับ
อุดม ปัตตนวงศ์
ผมจะถ่าย แต่พอไปถ่ายเขาก็เอาลงแล้วครับ
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ผมอยากได้มากเลย ผมมีอยู่ข้อหนึ่ง ผมถือว่าเป็นข้อดีคือ ผมไม่เคยคิดเลยว่าปัญหาทั้งหลาย
แก้อย่ างไร พยายามทาตัว เป็ น นั กปฏิบัติ คือ ผมคิดว่าผมพอจะเป็น แต่ว่าเวลาคิดแต่ล ะเรื่องจะ
พยายามไม่ คิ ด ถึ ง ไม่ จ าเป็ น พะวงว่ า ต้ อ งแก้ ปั ญ หาอย่ า งไร ในความเห็ น ผม ระหว่ า งการเป็ น
นักวิชาการชนิดที่โลกวิชาการบอกว่า ต้องมีการประยุกต์ใช้ ต้องมีผลกับสังคม อย่าอยู่แต่บนหอคอย
เผอิญเป็นปรัชญาส่วนตัวผม ผมกลับคิดว่า ไม่เห็นเป็นไรเลย ทั้งสองอย่างดีทั้งนั้น แล้วถ้าสองอยางไม่
เกี่ยวกันก็ไม่ใช่ปัญหาอีก ปัญหาคือเราจะมีทั้งสองอย่างที่มันดีได้อย่างไร ไม่ใช่ปัญหามีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง มีให้มันดีทั้งสองอย่างก็แล้วกัน ถ้ามีดีทั้งสองอย่างเป็นอันหมดปัญหา มันจะจัดการอะไรของมัน
เองได้ ผมเลยไม่ค่อยรู้ว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร
เรารู้ ไ หมว่ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ปั ญ หา แค่ จ ะบอกให้ เ ขาเลิ ก เขี ย นต ารามาตรฐาน
ประวัติศาสตร์ไทย ไม่ใช่แค่เรื่องปาตานีซึ่งยากกว่า แค่เรื่องภูเขาอัลไตนี่ เรารู้มาจนไม่รู้จะรู้อย่างไรว่า
คนไทยไม่ได้มาจากภูเขาอัลไต ขอให้ยกเลิกประวัติศาสตร์ส่วนนี้สักที เขายังไม่ยอมเลิกเลย ผมจึงไม่
ทราบจริงๆ ว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่ในทางความคิดมันไม่ เป็นพลวัตแล้ว
ถ้าถอยกลับเลยไปไกลนี่อธิบายได้ด้วยนะ ไม่ใช่เพราะผมมาพูดที่ ปาตานี แต่พุทธเถรวาทมันมีปรัชญา
บางปีกที่เป็นอนุรักษ์นิยมอย่างสูง (Super Conservative) ผมคิดว่าคนไทยรับปีกนั้นมา
เทคนิคในการสู้กับฝ่ายเถรวาท จะต้องอ้างแนวทางที่ยึดถือต้นฉบับดั้งเดิม (Orthodox) ไว้
ก่อน อันนี้เอาเข้าจริงแบบพูดกันแบบไม่เกรงอกเกรงใจนั้นทุกศาสนามีทั้งนั้น อย่าว่าแต่พุทธเถรวาท
เลย ทุกศาสนามีความคิดปีกที่เป็นแนวทางที่ยึดถือต้นฉบับดั้งเดิม (Orthodox) เหมือนกันหมด อยู่
ที่ว่าใครจะเอามาใช้อย่างไร ที่รัชกาลที่ 4 ทรงทาสาเร็จ สามารถตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นมาได้ ก็เพราะ
ทรงอ้างแนวทางที่ยึดถือต้นฉบับดั้งเดิม (Orthodox) ทั้งๆ ที่ทรงเปลี่ยนเนื้อหาพุทธเถรวาทจมเลย
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หรือว่าสังคมของเราต้องมีคนที่สามารถทาอย่างนั้นได้ โดยไม่รู้สึกขัดแย้งในตัวเอง คือ สามารถอ้าง
แนวทางที่ยึดถือต้นฉบับดั้งเดิม แบบ Orthodox แล้วเปลี่ยนได้จมเลย
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เราจะอ้างประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร ที่จะสามารถเปลี่ยนได้แหลกลาญ
เลย อ้ างอย่ างไรโดยใช้กรอบเดิม แต่ เปลี่ ยนแหลกลาญเลย ในความคิ ดของผม คือ สาเหตุอยู่ ที่
ความคิดเมื่อ 150 กว่าปีก่อน ถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยน เพราะเราใช้วิธีอ้างแบบเดิมๆ ในการเข้าไปเปลี่ยน
รายละเอียด สุดท้ายแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่ง เราต้องทลายกรอบ แต่เราก็ทลายไม่ได้ ดังนั้นคาถามที่ว่า ผม
เห็นด้วย 100 เปอร์เซนต์ ผมมาพูดเมื่อตอนปี พ.ศ. 2545 (2002) ตอนนั้นก็นึกว่าไม่มีเรื่องแล้ว เวลา
ห่างจากปี พ.ศ. 2513 (1970) มานานแล้ว ความขัดแย้งที่มันหนักๆ ครั้งสุดท้ายก่อนปี พ.ศ. 2545 คือ
การชุมนุมใหญ่ที่หน้ามัสยิดกลางปัตตานี พ.ศ. 2518
ผมพยายามจะบอกว่า ถ้าตราบใดเรายังไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ปาตานีแบบที่มันเป็น และไม่
สร้างวัฒนธรรมแบบที่เราจะอยู่กับประวัติศาสตร์อย่างไร เราจะมีวัฒนธรรมที่จะอยู่กับประวัติศาสตร์
อย่างไร ปัญหาย่อมแก้ไม่ตก นี่คิดแบบนักอุดมคติ คิดในแง่ในระยะยาว ปัญหาของผม คือ (เรา) ไม่มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสักเท่าไหร่ ถ้าหากในระยะยาว อาจจะมีส่วนช่วยคิดได้
บ้ าง ส่ ว นจะแปรเป็ น การปฏิบั ติอย่ างไร ผมต้องยกให้ คนที่มีความสามารถในทางปฏิบัติ ผมไม่มี
ความสามารถที่จะพูดถึงช่องทางการปฏิบัติได้หมด
ตอนนั้ น ปี พ.ศ. 2545 ผมคิ ด ว่ า ปั ต ตานี น่ า จะปลอดภั ย แล้ ว และรู้ สึ ก ว่ า เราต้ อ งสร้ า ง
วัฒนธรรมในการอยู่กับประวัติศาสตร์ที่มันอันตราย เราจะทาอย่างไรให้มันหมดอันตราย ไม่ใช่ด้วยวิธี
แบบละครรายากูนิง ไม่ใช่วิธีแบบที่ประวัติศาสตร์ไทยทา มันมีวิธีอื่นที่ไม่ง่ายและมันก็ผูกพันกับปัญหา
ที่ใหญ่กว่านั้น ถ้าจะทบทวนสั้นๆ ก็คือ ทาให้ประวัติศาสตร์อันตรายลดอันตรายลง ยอมรับให้มันมา
อยู่ในที่เปิด เพราะผมเชื่อในศักยภาพมนุษย์ว่า พอถึงจุดหนึ่ง เมื่อมนุษย์เจอข้อมูลเยอะๆ มนุษย์ย่อม
เลือกที่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ นี่คือการถอดอาวุธ ด้วยการถอดอาวุธ (Disarm) ความอันตรายของ
ประวัติศาสตร์
ถึงแม้ธงชัยจะบอกอย่างโน้นอย่างนี้ คนที่บอกว่าธงชัยอันตราย ถ้าปล่อยให้ผมพูดไปเถอะ
พวกคุณไม่ฟังผมหรอก อย่ามาห้ามผมพูด ยิ่งมาห้ามผมพูดยิ่งอันตราย ปล่อยผมพูดไปเถอะแล้วคนจะ
คิดไปเอง เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง เพราะสุดท้ายชีวิตคนเรามีมิติอื่นตั้งเยอะ ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่อดีต
คนเราจะมีมิติอื่นที่มาชั่งน้าหนักแล้วก็มาบูรณาการ (Integration) ในสังคมร้อยกว่าปีที่ผ่านมาของปา
ตานี หนึ่ งร้อยกว่าปี ของทิเบตกับจีน ย่ อมมีมิติอื่น เช่น ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนต้องชั่ง
น้าหนักเอาเอง เขาจะใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นส่ วนในการตัดสินใจในการเลือกอนาคตแค่ไหน ก็เป็น
สิทธิที่เขาจะเลือก คนเราไม่ได้โง่ คนเราตัดสินอนาคตของตัวเองได้ ผมคิดว่านี่เป็นวิธีการปลดอาวุธ
ประวัติศาสตร์
กลับมาประเด็นปัญหาที่ผมพูดว่า แผนที่ปัจจุบันไปทาบอดีต อันที่จริงมันเข้าใจได้ง่ายมาก
เลย ความยากอยู่ตรงที่ความเชื่อบางอย่างที่มันฝังหัวแล้วมันเปลี่ยนลาบาก อันนี้เป็นกันทุกคน อย่า
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โทษคนอื่น ทุกคนเป็น ตัวเราเองก็เป็น ผมจะหาคนที่พอจะยกย่องได้ ก็ขอยกย่องอาจารย์ชาญวิทย์
เกษตรศิริ ลับหลัง ในเมื่อท่านไม่อยู่เรายกย่องได้ อาจารย์ชาญวิทย์เป็นครูผม ท่านอายุ 70 แล้ว แต่
อาจารย์ชาญวิทย์เป็นคนที่ไม่เคยแก่
ตอนนี้ท่านอยูท่ ี่สิงคโปร์ บอกความลับไว้อย่างหนึ่ง พอว่างๆ ก็นั่งกินเบียร์กันนะครับ อาทิตย์
ละครั้ง สองอาทิตย์ครั้ง บ่อยๆ เข้า อาจารย์ชาญวิทย์อายุ 70 เริ่มบ่นว่า เพื่อนฝูงรุ่นแกอยู่ที่เดิม ไม่
ยอมเปลี่ยน ไม่ยอมปรับความคิด เพราะอาจารย์ชาญวิทย์แกปรับ อาจารย์ชาญวิทย์ล้อผมประจา
ทาไมธงชัยไม่เล่น Facebook เพราะอาจารย์ชาญวิทย์ใช้ Facebook ใช้เทคโนโลยี ผมบอกอาจารย์
ผมวิ่งตามไม่ไหวแล้ว ผมตามไม่ทัน นี่คือตัวอย่าง
อย่างน้อยที่สุดเราต้องเปิดใจกว้าง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน รวมถึงความถูกความผิดในอดีต
เมื่อเราเข้าใจ เมื่อเราเห็นจุดดี จุดอ่อนของความรู้หลายๆ อย่าง เราจะรู้จักเลือก ผมก็เคยพูดเองใน
หลายๆ ที่ว่า อย่าลืมประวัติศาสตร์ที่มันเป็นบาดแผล ผมคิดว่ามนุษย์ปกติ มนุษย์ที่เป็นธรรมดาสามัญ
ถ้าเราไม่รู้จักลืมเสียบ้าง มันอยู่ไม่ได้ นี่พูดในแง่มนุษย์ปกติ แต่ในแง่สังคม ถ้าบอกว่า ลืมเสียเถอะ อั น
นั้นผิด คุณต้องปล่อยให้เปิดกว้าง ปล่อยให้มันแบอยู่บนโต๊ะ คนเขาจะได้ตัดสินใจได้ ทุกคนที่มีชีวิตอยู่
คิดถึงอนาคตกันทั้งนั้น ไม่มีใครอยากจะจมอยู่กับอดีตหัวปักหัวปา นั่นคือวิธีปลดอาวุธที่ดีที่สุด นั่นคือ
วิธีที่เราใช้เผชิญกับความรู้ใหม่และความรู้เก่าที่ดีที่สุด
เรื่ อ งแผนที่ เ ป็ น เรื่ อ งความเชื่ อ ที่ ค นไทยปรั บ ตั ว ล าบากมาก อธิ บ ายง่ า ยนิ ด เดี ย วครั บ
ยกตัวอย่างเรื่องการเสียดินแดน เวลาที่บอกว่าเราเสียดินแดน ผมถามนิดเดียวว่าไอ้ดินแดนแต่ก่อน ที่
เราเคยมีอยู่ก่อนที่จ ะเสีย มัน อยู่ ตรงไหน อยู่แค่ไหน นักวิช าการคนไหนบอกได้ไหม ใครระบุ ได้ว่า
ประเทศไทย ประเทศสยามก่อนเสียมันใหญ่แค่ไหน มันตอบไม่ได้ครับ เพราะสมัยก่อนมันไม่มีดินแดน
ให้เราบอกได้ว่า เราใหญ่แค่ไหน
ประวัติศาสตร์การเสียดินแดน จึงมีได้หลายแบบการตีความ สมัยหลวงวิจิตรวาทการ ท่าน
บอกว่าเสียดินแดนสามครั้ง ต่อมา มีคนอื่นบอกว่าห้าครั้ง เจ็ ดครั้ง แปดครั้ง นายธนิต อยู่โพธิ์บอกว่า
แปดครั้ง หลวงวิจิตรวาทการเองก็ไม่ว่าอะไร ทั้งที่ท่านเองบอกว่าเสียดินแดนแค่สามครั้ง
หลังสุดที่แพร่หลายออกมาเป็น Power Point บอกว่าไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง แต่สุดท้ายก็มี
หนังสือของอาจารย์ธวัช ปุณโณทก ออกมาเถียงว่าไม่ใช่ 14 ครั้ง แค่ 12 ครั้ง การบอกว่า สาม ห้า
แปด เก้า เจ็ด สิบสี่ สิบสอง แปลว่าคุณสามารถบอกได้ว่าจุดตั้งต้นอยู่ตรงไหน และเหตุที่เขาบอก
ต่างกัน ก็เพราะว่าจุดตั้งต้นต่างกันหมดเลย ไม่มีใครบอกได้ว่าจุดตั้งต้นอยู่ไหน
เมื่อสอง-สามเดือนก่อน ผมไปพูดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมถึงบอกว่าแปลกใจ 14 ครั้งนี่
เขาไม่เอาแผนที่สุโขทัย ที่นายทองใบ แตงน้อย ผลิตขึ้นมาเป็นฐาน เพราะถ้าเอาตรงนั้นแปลว่าเราต้อง
เสียมลายูทั้งคาบสมุทรเลยนะครับ เสียสิงคโปร์ เสียมะละกา เสียหมดเลย เพราะแผนที่นายทองใบ
แตงน้อย อาณาเขตประเทศสยามมันคลุมหมดเลย ผมไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์มา เขาบอกว่า
พวกที่แย่ งสิ งคโปร์กันสมัย นั้น ไม่เห็น มีส ยาม แบบนี้สิงคโปร์ต้องผิ ดแน่เลย ลื มพ่อขุนรามคาแหง
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มหาราชได้อย่างไร เขาบอกมีอาณาจักรมัชปาหิต มีอะไรต่ออะไร แต่ไม่เห็นมีสยาม แบบนี้สิงคโปร์ผิด
แน่เลย
ในทางกลับกันถ้าเราใช้ฐานประวัติศาสตร์ คุณรู้ไหมทาไมเขาไม่ใช้แผนที่สมัยสุโขทัยของนาย
ทองใบ แตงน้อยเป็นฐาน เพราะขืนนามาใช้ล้านนาก็ไม่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสยาม แค่นี้ก็ยุ่ง แล้ว และ
ยังจะยุ่งต่อไปอีก ถ้า เช่นนั้นอย่านามาใช้เลย ถ้าขืนใช้แผนที่ทองใบ แตงน้อยฉบับสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ฉบับนี้ก็ไม่ได้รวมปาตานีไว้ด้วย นี่ก็ยุ่งไปอีกแบบ แต่แผนที่ฉบับนี้ รวมหัวเมืองมอญ
รวมเชีย งตุงด้วย เหลวไหลทั้งเพ มันคือการนาวิธีคิดของคนปัจจุบันไปบอกว่า สมัยก่อนเราต้องมี
ดินแดนที่ชัดอยู่พอประมาณ ทั้งที่สมัยนั้นมันไม่มี แต่เราพยายามบอกว่าเรามี
ที่ผมเขียนสื่อออกไปก็คือ เราเริ่มรู้ว่าสยามใหญ่แค่ไหน เป็นกระบวนการเดียวกับที่เราก่อรูป
ก่อร่างรัฐสมัยใหม่ พร้อมกับแผนที่ และผลสุดท้ายที่เริ่มมีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนมากที่สุด ลงแผนที่ได้
ชัดนี่ เป็นผลจากการ “แย่ง” ผมขอใช้คานี้ และขออนุญาตใช้คานี้อีกครั้ง ผมมั่นใจว่าผมไม่ผิด เป็นผล
จากการแย่งดินแดนกับฝรั่งเศสแล้วเราแพ้ ลาวไม่ได้เป็นของสยามนะครับ ลาวก็เป็นลาว หรือพูดให้
แรงกว่านี้คือ ดินแดนลาวยังรวมอีสานด้วย คนสมัยนั้นเขาไม่ตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งเดียวกับฝั่งแม่น้าหรอก
เขาตั้งสองฝั่งแม่น้ากันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น สองฟากแม่น้าโขงนี่เป็นลาวทั้งนั้ น ไม่ใช่ฝั่งซ้ายอย่างเดียว
แต่มีเหตุที่ทาให้เราหยุดแค่แม่น้าโขง ก็เพราะเราแย่งกับฝรั่งเศสสุดท้ายแล้วเราแพ้ พอเราแพ้ก็บอกว่า
งั้นหยุดแค่นั้นก็แล้วกัน ตีเส้นแบ่งเขตแดนกันแค่ตรงนั้นก็แล้วกัน
ก่อนหน้านั้น เราไม่สามารถอ้างได้ว่า อะไรเป็นของสยามหรือไม่เป็น บ้านเราคลุมเครือไป
หมด กลายเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้า สามฝ่ายฟ้าหมด หลังจาก ร.ศ. 112 แล้ว สนธิสัญญาทั้งหลายก็มีผล
มาถึงเรื่องเขาพระวิหาร เราถึงสามารถระบุได้ว่า ดินแดนสยามมีอยู่แค่ไหน ก่อนหน้านั้นมันระบุไม่ได้
ผลจากการระบุได้นี่ นอกจากเราจะเสียดินแดนในความหมายว่าแย่งแล้วแพ้แล้ว เรายังได้ดินแดนด้วย
นะครับ อย่างน้อยที่สุดก็ได้ฝั่งขวาแม่น้าโขงมาไง ได้ลาวที่อยู่ฝั่งด้านนี้ของแม่น้าโขงทั้งหมด ทั้งที่แต่
ก่อนก็เป็นเมืองสองฝ่ายฟ้า สามฝ่ายฟ้าเหมือนกัน ต่อมาก็ได้ปาตานี
ถ้าพูดให้เป็นธรรม เราทั้งได้ทั้งเสีย พูดอย่างง่ายๆว่าแย่งชนะบ้างแพ้บ้าง นับจากนั้นเป็นต้น
มา เราจึงสามารถบอกได้ว่าสยามอยู่ที่ไหน ก่อนหน้านั้นบอกไม่ได้ วิธีการที่บอกว่าเอาแผนที่ปัจจุบัน
ไปอธิ บ ายอดี ต นี่ พู ด แค่ เ รื่ อ งเสี ย ดิ น แดนเรื่ อ งเดี ย ว ถ้ า พู ด เลยไปกว่ า เรื่ อ งเสี ย ดิ น แดนก็ คื อ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยที่เรียนมาทั้งหมด คุณดูดีๆ และนึกดูดีๆ มีจินตภาพว่าประเทศไทยใหญ่เล็ก
แค่ไหนอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เรื่องเสียดินแดน
ทาไมเราถึงชอบและยกย่องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคาแหง เพราะเป็นจารึกหลัก
เดียวหลักแรกที่สุด ที่จารึกไว้ว่าสุโขทัยใหญ่แค่ไหน ซึ่งเอาเข้าจริงอันนั้นเป็นอีกชุดหนึ่ ง หลักหนึ่งมัน
แปลกมากมันประหลาด เอาเป็นว่าสมมติก่อนแล้วกันว่าหลักนั้นไม่ปลอม หลักนั้นเป็นของจริง หลัก
นั้นระบุไว้ว่าดินแดนของสุโขทัยใหญ่แค่ไหน สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ท่านไม่ได้ปิดบังเลย
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ท่านบอกเลยว่าความสาคัญของสุโขทัย ความสาคัญของหลักหนึ่งนี่ มันทาให้เรารู้ว่าสยามตอนนั้นใหญ่
แค่ไหน
ทาไมการรู้ว่าสยามใหญ่แค่ไหน ถึงเป็นเกณฑ์เพื่อมาบอกว่า จารึกและหลักฐานชิ้นนี้สาคัญ
กว่าหลักฐานชิ้นอื่น นั่นคือการจินตภาพว่า เราต้องมีดินแดนใหญ่แค่ไหน ความคิดเรื่องการเสียกรุง
ทั้งหมด เป็นความคิดที่มีส่วนผูกโยงกับเรื่องว่า อะไรคือไทย อะไรไม่ใช่ไทยในเชิงดินแดน คือ พูดเรื่อง
อานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั่นเอง พูดง่ายๆ ความคิดที่จาแนกแจกแจงว่า จะเข้าใจประวัติศาสตร์
อย่างไร เช่น การพูดเรื่องไทยรบกับพม่านี่เป็นประวัติศาสตร์มาตรฐาน เป็นความคิดที่ผูกโยงกับเรื่อง
การแบ่งดินแดนเป็นไทยกับพม่า
เราเคยได้ยิน ทุกคนคงเคยได้เรียนประวัติศาสตร์ ขอโทษที่ผ มมาพูดเรื่องนี้ที่ ปาตานี มัน
อาจจะดูผิดที่ผิดทาง เราเคยได้เรียนใช่ไหมว่า คราวเสียกรุงครั้งที่ 1 ในสมัยพระมหาจักรพรรดิ สมเด็จ
พระมหินทราธิราช (พระมหินทร์) นี่ เจ้าพระยาจักรีเป็นไส้ศึก จาได้ไหม ไส้ศึกคนสาคัญคือพระยาจักรี
คุณรู้ไหมว่าเจ้าพระยาจักรีทาตามคาสั่งใคร คนวางแผนที่จะให้พระยาจักรีเป็นไส้ศึก คือ พระมหา
ธรรมราชา พ่อของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พงศาวดารเขาไม่ปิดบัง เขียนไว้ชัดเลย แต่เราไม่ได้
อ่าน เราเลือกที่ไม่อ่านกันเอง เขาเขียนชัดเลยว่า พระมหาธรรมราชาเข้าข้างบุเรงนอง
เพราะตอนท่านเขียนพงศาวดาร ท่านไม่ได้เขียนภายใต้ความคิดที่ว่า พระมหาธรรมราชาเป็น
ฝ่ า ยบุ เ รงนอง เป็ น ฝ่ า ยพม่ า พงศาวดารเขี ย นขึ้ น ในยุ ค ที่ แ นวคิ ด แบบพุ ท ธยั ง ครอบง าการเขี ย น
พงศาวดาร บุเรงนองขึ้นชื่อในโลกของฝ่ายพุทธว่า เป็นผู้มีบุญบารมี ส่วนพระมหินทร์ ไปอ่านดูแสดง
ให้เห็นว่าเป็นคนเลว เมื่อวัดตามมาตรฐานพุทธ แล้วจะให้คนที่เขาสร้างพงศาวดารเข้าข้างคนเลวหรือ
คิดตามแบบพุทธ ธรรมะคือฝ่ายบุเรงนอง ฝ่ายอธรรมคือฝ่ายพระมหินทร์ เรื่องอะไรเราจะไปเข้าข้าง
ฝ่ายอธรรม เราต้องเข้าข้างฝ่ายธรรมะ นี่พูดง่ายๆ ตามแนวคิดของคนเขียนพงศาวดารแบบโบราณ
พระมหาธรรมราชาจึงเลือกถูกข้างแล้ว เพราะอยู่ฝ่ายธรรมะ พระยาจักรีจึงไม่ได้เป็นไส้ศึก เพราะพระ
ยาจักรีเชิดชูช่วยฝ่ายธรรมะจนชนะ กระทั่งฝ่ายอธรรมพ่ายแพ้
ประวัติศาสตร์ไส้ศึกมาจากไหน มาจากที่ความคิดแบบประวัติศาสตร์ชาตินิยมสมัยใหม่หมด
เลย เป็นไทย เป็นพม่า กลายเป็นว่าเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประวัติศาสตร์ไทยมาตรฐาน มันอยู่กับ
ความคิดเรื่องรัฐเดี่ยว อยู่กับความคิดแบบสมัยใหม่ ทั้งหมดนี่เป็นความคิดสมัยศตวรรษที่ 20 ก่อน
ศตวรรษที่ 20 ไม่ได้คิดแบบนั้น เริ่มคิดแบบนี้กันประมาณกลางศตวรรษที่ 19 มากลั่นตัวเป็นรูปเป็น
ร่างชัดเจนตอนกลางศตวรรษที่ 20 ที่แน่ๆ คือครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ไม่ได้คิดแบบนี้
ย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งผลิตพงศาวดารขึ้นมาหลายชิ้น ย้อนกลับไปสมัยที่ผลิตสิ่งที่นัก
ประวัติศาสตร์เรียกว่า พงศาวดารฉบับ จ.ศ.1136 ยังเป็นการเขียนแบบเก่ามาก เขาไม่ได้คิดอย่างที่
เราคิด ความคิดแบบที่เราคิดมาจากไหน ความคิดแบบที่เราคิดเติบโตควบคู่กับการเกิดรัฐสมัยใหม่ ซึ่ง
ผูกติดอยู่กับแนวคิดเรื่องรัฐ เดี่ยว รัฐ แบบมีดินแดนและเป็นรัฐเดี่ยว ประวัติศาสตร์ไทยมาตรฐาน
ทั้งหมด แยกไม่ออกจากการความคิดเรื่องรัฐ แบบแผนสมัยใหม่ เราเอาวิธีคิดแบบรัฐ สมัยใหม่ไป
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อธิบ ายอดีตแบบนี้ ห มดเลย มีอีกนิ ดเดี ยว ประโยคเดียวก็พอ ในเมื่อจะหาเรื่องก็ห าเรื่องให้ ห มด
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมปาตานีก็อยู่ในลักษณะทานองเดียวกันนี้แหละ
คาถามที่ว่าภายใต้ความคิดเอาแผนที่ปัจจุบันไปอธิบายอดีต มันขัดกับศิลาจารึกหลักที่ 1
หรือเปล่า ไม่ใช่คนโบราณไม่มีความคิดเรื่องดินแดนเอาเสียเลย ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจึงอ่านได้ทั้งสอง
แบบ สามารถอ่านได้ว่าเป็นหลักศิลาจารึกปลอม หรือไม่ปลอม
อ.อลิสา หะสาเมาะ
อาจารย์ธงชัย วินิจจะกูล ทิ้งประเด็นไว้น่าสนใจมาก เรื่องประวัติศาสตร์ปาตานี อธิบายต่อได้
ไหมคะ
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ส่วนที่หนึ่ง ผมไม่รู้มาก อย่างที่สอง พวกคุณรู้มากกว่าผม ก็ลองไปคิดกันดูเองนะครับ เอา
เป็นว่าเวลาผมสอนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณ เวลาผมพูดถึง ปาตานี ผมจะพูด
จากมุมมอง (Perspective) ของทั้งภูมิภาค ปาตานีไม่เคยเป็นรัฐที่ใหญ่โตมโหฬารมีอานาจมากมาย
ไม่เคย ปาตานีอยู่ในท่ามกลางการเอาตัวรอดจากรัฐใหญ่อื่นๆ ตลอดเวลา การที่บอกว่า ปาตานีไม่ได้มี
อานาจมากมาย คุณอ่านประวัติศาสตร์ ปาตานีฉบับของอิบรอฮิม ซุกรี (หมายถึงหนังสือ Sejarah
Kerajaan Melayu Patani และฉบับพากษ์ไทยใน ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปะตานี โดย
สานักพิมพ์ Silkworm ปี 2548 กองบรรณาธิการ) ที่ระบุว่า ปาตานีใหญ่เกินจริง ผมก็อ่าน ไม่ใช่ไม่
อ่าน นี่พูดแบบนักประวัติศาสตร์ หวังว่าผมจะไม่ก่อปัญหา
ถ้าเราใช้มุมมองของภูมิภาค ฮิกายัต (Hikayat Patani) ก็บอกอยู่แล้วว่า ทาไมปาตานีต้องไป
สร้างความสัมพันธ์กับยะโฮร์และปาหัง เพราะตอนนั้นยะโฮร์กับปาหังไม่เบา ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์
เศรษฐกิ จ มาจนถึ ง สมั ย ศตวรรษที่ 19 แม้ ก ระทั่ ง เศรษฐกิ จ จากการขุ ด แร่ ตอนที่ แ ร่ ดี บุ ก เริ่ ม มี
ความสาคัญขึ้นมา ปลายศตวรรษที่ 18 ต้นศตวรรษที่ 19 ถ้าผมจาไม่ผิดคิดว่าย่านยะหริ่ง ผมไม่แน่ ใจ
มีเหมืองดีบุกที่ไม่ได้อยู่ในน้า เหมืองในน้าอยู่แถวภูเก็ต ดูเส้นทางการค้า ดูความสาคัญของการขนแร่
ดีบุกออกไป ความร่ารวยของปาตานีอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับเปรัค ปาหังและไทรบุรี
ถ้าย้อนกลับไปประมาณศตวรรษที่ 17 ซึ่งถือเป็นยุคทองของปาตานีแล้ว แต่กลับล่มสลายได้
ในเวลารวดเร็ว เพราะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของการเปลี่ยนแปลง การค้าทางทะเลในช่วงนั้น
ก่อนหน้านั้นความสาคัญของปาตานี ถ้าผมจะเน้นก็เป็นระดับชั้นที่สองSecondary ผมไม่คิดว่าเป็นชั้น
สูงสุด (Top Tier)มันเป็นระดับชั้นที่สอง (Second Tier)จะเป็นระดับชั้นที่สาม (Third Tier)หรือไม่
ผมไม่แน่ใจ แต่ไม่ใช่ชั้นที่หนึ่งของเมืองท่าที่อยู่แถบนี้ เพราะปาตานีถูกก้าวข้ามหรือ bypass ได้
ทาไมลังกาสุกะถึงขึ้นมามีอานาจในช่วงต้นๆ ก่อนที่รายากูนิงจะขึ้นมา เพราะเทคโนโลยีใน
การเดิน เรือมัน ยังไม่พัฒ นามาก เดินเรือ ข้ามสมุทรไปได้ไม่ไกล ต้องเดินเรือเลียบชายฝั่ง จนมาถึง
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คริสต์ศตวรรษที่ 4 พอพ้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 สามารถเดินเรือข้ามทางฝั่งใต้ของเวียดนาม หรือฝั่งทาง
ใต้ของกัมพูชาลงมาทางนี้ แต่ยังไปไม่ถึงชวา แค่ประมาณศตวรรษที่ 12–13 ไม่ต้องแวะปาตานีก็ได้
อ้อมไปได้เลย ไปปัตตาเวีย คุณไปที่อื่น อ้อมไปเลยได้ ไม่จาเป็นต้องมาลงตรงนี้ แถมตอนนั้นเส้นทาง
ทางบกที่สามารถเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันได้ ไม่ได้มีปาตานีจุดเดียว ยังมีนครศรีธรรมราช มีพัทลุง มี
สุร าษฏร์ ธ านี ขึ้น จากฝั่ งอัน ดามัน ไปออกพัทลุ งก็ได้ ผมถึงบอกว่า ปาตานี ไม่ได้เป็นอันดับส าคัญที่
ยิ่งใหญ่มาก ปาตานีเป็นระดับสองจึงต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา
ประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองอันหนึ่งของปาตานี ที่เป็นที่รู้กันดีคือการเป็นโจรสลัด เป็นรัฐที่ร่ารวย
จากกการเป็นโจรสลัด ขอใช้คาว่าโจรสลัด เพื่อท้าทายให้ฉุกคิดก่อน ความจริงคานี้เป็นคาที่ไม่แฟร์ ถ้า
ไม่เรียกโจรสลัด เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า รัฐที่ขอค่าผ่านทาง การขอค่าผ่านทางนี่ใครๆ เขาก็ทา ไม่ใช่
แค่ปาตานี คนที่มีอานาจเขาก็ขอค่าผ่านทาง รัฐสมัยโบราณเป็นรัฐมาเฟียทั้งนั้น ตั้งแต่ประเทศไทย
จนถึงเมืองจีน ไม่มีใครไม่เป็นรัฐมาเฟีย ส่วนจะเป็นมาเฟียใหญ่หรือมาเฟียเล็กนั่นก็แล้วแต่ เขาขอค่า
ผ่ า นทางกั น ทั้ งนั้ น เพีย งแต่สั ด ส่ ว นและความส าคั ญของการขอค่า ผ่ านทาง จากความจาเป็ นต่ อ
เศรษฐกิจปาตานี อาจจะเป็นแบบที่มากไปนิดหนึ่ง เมื่อเทียบกับหลายๆ ที่เพื่อจะหารายได้ต่างๆเข้ามา
แล้วตอนที่จีนประกาศยุติ ประกาศงดส่งกองเรือมาแถวนี้ เมื่อประมาณปี 1530 กว่าๆ อยู่
ระยะหนึ่งตอนนั้นก็กลายเป็นโจรสลัดจริงๆ เลย ในความหมายว่า ปาตานีต้องร่วมมือกับรัฐเล็กๆ ทาง
คาบสมุทรแถวนี้ ไม่ใช่แค่ ปาตานีอย่างเดียว ร่วมมือกันเป็นกองเรือออกไปหาลูกค้า ไม่ใช่ค้านะครับ
ออกไปปล้นสินค้าบ้าง เรียกค่าผ่านทางบ้าง ประวัติศาสตร์เหล่านี้ อิบรอฮิม ซุกรี เขียนมั้ย ก็ไม่เขียน
ใช่ไหม? มันเป็นประวัติศาสตร์คนสมัยก่อน ถ้าพูดกันแรงๆ ไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นก็เป็นรัฐมาเฟียกัน
ทั้งนั้น สยามก็เป็นมาเฟีย มาเฟียอยู่ด้วยการเรียกค่าคุ้มครอง เรียกค่าผ่านทาง เรื่องเหล่านี้เราจะ
นามาเขียนให้เป็นแบบสมัยใหม่ หรือเราจะลบ หรือเราจะเลือน เราสามารถที่จะอดทนอยู่กับอดีตได้
หรือไม่ อดีตจะเป็นเรื่องสวยหรู หรือไม่สวยหรู นั่นเป็นเรื่องปกติ คนสมัยก่อนเขาอยู่กันมาแบบหนึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราต้องอยู่แบบนั้น แต่มันก็มีผลมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น แค่ เ รื่ อ งของบทเรี ย น หลายอย่ า งมั น เป็ น ฐานถึ ง ปั จ จุ บั น
ประวัติศาสตร์จึงไม่ได้มีไว้สาหรับความภูมิใจ หรือไม่ภูมิใจนะครับ ถ้าอย่างนั้นคนเราก็ไม่สามารถมีวุฒิ
ภาวะได้ ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆ เพียงเพื่อความภูมิใจ มันมีคาถามง่ายๆ ก็คือ เรา
เรียนด้วยความไม่ภูมิใจได้หรือไม่ เรียนเพื่อปัญญา ไม่ใช่เพื่ออารมณ์ดีใจ หรือเสียใจ เรียนเพื่อเป็นตัว
เราในปัจจุบัน เพื่อเราจะได้มีทางเลือกในอนาคต
นี่คือ ตัวอย่างง่ายๆ ว่า เวลาพูดถึงปาตานีในบริบทของภาพใหญ่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ปาตานี ไม่ได้เป็ นเมืองท่าที่สาคัญที่สุด แต่ก็มีบทบาท เป็นบทบาทที่ศึกษาแล้ว สนุก และ
น่าสนใจมาก แน่นอนเมื่อเรามองจากมุมมองของฮิกายัต คนทั้งโลกย่อมมองเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลาง
เชิดชูเจ้านายของตัวเอง เชิดชูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง อันนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ มันขึ้น อยู่กับว่า
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ปัจจุบันเราจะอ่านอย่างไรมากกว่า เราอ่านแล้วก็ไม่จาเป็นต้องบอกว่า เขาผิด เขาแย่ เขาเลวที่ทา
อย่างนั้น ไม่ต้อง ถ้าเขาไม่ทาอย่างนั้น อาจประหลาด เราควรมีวุฒิภาวะที่จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้ว
มันเลยเป็นอย่างนี้ มองในภาพใหญ่ มองในภาพรวมเป็นอย่างไร มันไม่จาเป็นที่จะไปลบไปเลือน ทาให้
เราได้รู้หลายๆ ด้านไว้ไม่ดีกว่าหรือ?
พอทาให้ประวัติศาสตร์ป าตานี เป็นประวัติศาสตร์ชาตินิยม เราก็พบว่า ปาตานีก็ยืดๆ หดๆ
พอๆ กับสยาม ถามว่าทาไมสมัยหนึ่ง ถูกแยกออกเป็นแขก 7 หัวเมือง เราก็บอกว่าสยามทา อันนี้ถูก
สยามเข้ามาแบ่งแยก แต่ถามจริงๆ เถอะว่า ปาตานี แตกเป็นเสี่ยงๆ เองอยู่แล้วใช่ไหม บรรดาเจ้า
ทั้งหลายในขอบเขตที่เรียกว่าปาตานีโบราณ ทะเลาะกันปั่นป่วนวุ่นวายพอๆ กัน อย่าทาให้ปาตานีเป็น
รัฐเดี่ยว มีความเป็นเอกภาพ แล้วสยามมาแบ่งแยก คนในสมัยโบราณเจ้าใหญ่เจ้าเล็กนี่ทะเลาะกัน
ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมด ขนาดดูหนังที่ไม่ต้องตีความอย่างสุริโยทัย ทะเลาะกันเต็มไปหมดเลย สาหรับ
อยุธยาแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกัน นี่ยกตัวอย่างให้ฟัง
ความเป็น เอกภาพปาตานี ก็ไม่ค่อยมี อาจจะมีช่ว งยุคทองพอแบ่งผลประโยชน์กันได้ ก็มี
เอกภาพกันหน่อย แต่ความแตกแยกของรัฐสมัย ใหม่นี้ รัฐมลายูทั้งหมด ไม่ใช่ปาตานีแตกแยกกันเป็น
พิเศษ รั ฐ มลายู แตกเป็ นเสี่ ย งมาแต่ไหนแต่ไร มีคาอธิบายทางประวัติศาสตร์ได้ ด้วยลั กษณะทาง
ภูมิศาสตร์ รัฐมลายูจึงไม่เคยมีใครสามารถสถาปนาตัวเองเป็นพี่เบิ้มได้อย่างพม่า อย่างสยาม จนต้อง
ข้ามไปฝั่งชวา ถึงสามารถสถาปนาขึ้นมาเป็ นใหญ่ได้ อย่างยุคโบราณก็มีมัชปาหิต ที่สามารถสร้าง
ตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ แต่รัฐในตัวแหลมมลายู ไม่เคยมีใครสถาปนาตัวเองเป็นพี่เบิ้มได้ใหญ่ขนาดนั้น
เลย ฉะนั้นสิ่งที่ปาตานีเป็น จึงเป็นเรื่องปกติ เหมือนกับรัฐมลายูหลายๆ แห่งในแถบนี้
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
เท่าที่ดูในห้องนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการท้องถิ่น บางท่านก็เป็นสื่อมวลชน เป็นนักศึกษานะ
ครับ ผมดูว่า เรามีคนอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกถูกสร้างมาจากการศึกษาในส่วนกลางอย่างเช่นผม เป็นต้น
อีกกลุ่มคือนักวิชาการท้องถิ่น ปาตานี รับรู้ประวัติศาสตร์ด้วยสานวนประวัติศาสตร์ชาตินิยมท้ องถิ่น
คาถามคือว่าเมื่อนักวิชาการมาอยู่ตรงนี้ และอยู่ท่ามกลางปัญหา เราจะทางานกันอย่างไร
ผมก็รู้สึกเห็นใจหลายท่านที่ได้พยายามทา ในส่วนรัฐศาสตร์ก็ออกมาเสนอแนะรูปแบบการ
ปกครอง แรกๆ ผมเองไม่ได้มีหน้าที่อะไรในด้านประวัติศาสตร์ เพราะผมเป็นนักภูมิศาสตร์ แต่ในที่สุด
ก็ต้องหันมาสนใจประวัติศาสตร์ เพราะถือเป็นหน้าที่ของนักวิชาการ ถึงจะเรียนมา หรือไม่เรียนมา ก็
ควรจะต้องศึกษา ในที่สุดก็เห็นในสิ่งที่ท่านอาจารย์ธงชัยได้สะท้อนมาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ ผมรู้สึกนึกภาพ
ตามไปว่า ปัญหาเป็นอย่างนั้นจริงๆ นักวิชาการท้องถิ่นก็ต้อ งมีคาตอบให้กับปัญหาทางประวัติศาสตร์
ด้วย ไม่ใช่ผมทาผิดที่พยามเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ ปาตานี พยายามอ่านเรื่องลังกาสุกะ พยายาม
วิเคราะห์เรื่องมัสยิดกรือเซะว่า ทาไมถึงกลายเป็นประเด็นทางการเมือง
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หลายเรื่องที่ตัวเองอยากทา แล้วก็ลงไปทาโดยไม่ได้ของบประมาณจากรัฐ ผมภูมิใจที่ใช้เงิน
ของรัฐ น้อยมาก ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณหรืออยู่ใต้บุญคุณของรัฐ เพราะผมทาด้ว ยความสนใจ เดิน
ออกไป ไปคุยไปถามไปขุดไปค้นตามประสานักวิชาการ เขียนสรุปเมื่อเห็นประเด็นที่ไม่เหมือนกับที่เขา
เข้าใจกัน ในทางวิชาการก็มีประเด็นตรงนี้มาตลอด ขณะนี้ก็ยังทาประเด็นอื่นๆ
ประเด็นที่ผมสนใจคือ เรื่องรายากูนิงที่ท่านอาจารย์พูดถึงหลายครั้ง ผมเองจะว่าไปก็มีส่วนถูก
ใช้ จากหนังสือสองหน้ากระดาษที่นาไปอ้างอิง ผมก็ถูกขอตัวไปช่วยดูบท ดูอะไรต่างๆ ผมบอกว่าถ้า
ออกมาเป็นละครแล้ว ผมช่วยไม่ได้นะ แต่ตัวเนื้อแท้ของประวัติศาสตร์ที่ได้จากการอ้างอิงการค้นคว้า
นี่ อาจจะพอให้ความเห็นได้
สิ่ ง ที่ ผ มได้ คุ ย ได้ รั บ รู้ ต อนนั้ น คื อ คนยั ง ไม่ รู้ ว่ า รายากู นิ ง คื อ ใคร เข้ า มาอยู่ ต รงไหนของ
ประวัติศาสตร์ ป าตานี และประวัติศาสตร์ไทย ผมว่าคนปาตานี เอง 90% ไม่รู้ว่ารายากูนิงคือใคร
ยกเว้นนักวิชาการอย่างอาจารย์อุดม ปัตนวงศ์ ถึงเวลาออกอากาศ ชาวบ้านจริงๆ ก็เปิดไปดูช่องอื่น
เขาคิดว่าเป็นหนังจักรๆ วงศ์ๆ เช่นเดียวกันกับคนไทยภาคอื่น เปิดพบรายากูนิงไปก็เปลี่ยนช่องนะ
ครับ ในหัวของคนไทย 99% ไม่มีเรื่องรายากูนิง ไม่รู้ว่าคืออะไร
เมื่อเกิดละครรายากูนิงขึ้นมา จะผิดจะถูกก็วิจารณ์กันไป ถ้าต้องการรสชาติคาวิจารณ์ที่ถึง
พริกถึงขิง ให้ไปอ่านงานของอาจารย์มาร์ค แอสคิว (ดูใน "รัฐแห่งความเพ้อฝัน: อดีตที่ไม่ลงรอยของ
ปาตานีและความเป็นไปไม่ได้ของการ 'สมานฉันท์'" ใน วารสารฟ้าเดียวกันปีที่ 8 ฉบับที่ 1– กอง
บรรณาธิการ) เกือบสี่สิบหน้าครั บ อ่านแล้วคนใต้เรี ยกว่าได้แรง ผมอยากให้ทุกคนได้อ่านนะครับ
เหตุผลจริงๆ ที่เกี่ยวกับรายากูนิงก็คือ การสะท้อนความเป็นตัวตน ซึ่งมาจากแนวคิดของอาจารย์ธงชัย
ในหนังสือ Siam Mapped : A History of the Geo-Body of a Nation Mapped ที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดที่นี่ นั่นคือต้องการเน้นความเป็นตั วตน ผมอยากให้ทุกคนเห็นตรงกันว่า ปาตานีก็มีตัวตน มี
ระบบกษัตริย์นะ คนไทย 99.99% ไม่เข้าใจระบบกษัตริย์ของปาตานีนะครับ สุลต่าน รายาก็ไม่รู้เรื่อง
เลย เพราะการศึกษาของไทยไม่เคยให้ความรู้ตรงนี้
คนที่มีความรู้ตรงนี้ จะถูกรัฐเพ่งเล็ง นี่คุณกาลังรื้อฟื้นระบบกษัตริ ย์ที่นี่หรือเปล่า แต่เหตุผล
ลึกๆ ของผมในฐานะนักวิชาการ ผมต้องการสะท้อนความจริงว่า ครั้งหนึ่งระบบนี้มันเคยมีอยู่ เคย
ดารงอยู่ จาเป็นต้องบอกความจริงให้สาธารณชนรับทราบ ในความเป็นรายากูนิง มันมีสยามเข้ามา
เกี่ย วข้ อง มี ความสั มพัน ธ์กัน เป็ น ความสั มพันธ์ ที่ไม่หั กล้ างกัน เป็นความสั ม พันธ์ที่ ดีต่อกั น เป็ น
ความสัมพัน ธ์ที่มีการตีส องหน้า มัน มีทุกรสทุกชาติ รายากูนิงจึงเป็นตัวแทนที่ดีของความสัมพันธ์
ระหว่างปาตานีกับสยาม ในทัศนะของนักวิชาการอย่างผม เพราะมันมีทุกรสชาติ ดีกันก็มี ไปกันได้
เข้าใจกันดีระหว่างพระเจ้าปราสาททองกับรายากู นิงทาท่าจะชอบกันด้วยซ้า ในละครรู้สึกจะชอบกัน
อยู่นะคู่นี้ แต่มีอุปสรรคตรงพระเจ้าปราสาททองมีภรรยาอยู่ก่อนแล้ว อันนั้นเป็นเรื่องของนวนิยาย
ขณะที่การสะท้อนความสัมพันธ์ที่แข็งกร้าวต่อกัน ก็ปรากฏให้เห็นในรายากูนิง
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เหตุผลที่ผมเห็นว่ามีส่วนดีอยู่บ้าง แม้จะถูกวิจารณ์มากคือ การทาให้คนสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือ
คนไทยที่ถูกสร้างด้วยประวัติศาสตร์ไทย ที่อาจารย์ธงชัยพูดถึงแล้วพูดถึงอีก ผมก็เป็นอย่างนั้นด้วย กับ
กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งรับรู้ประวัติศาสตร์ ปาตานีแล้วรู้สึก
เจ็บปวดเจ็บใจอยู่ในความทรงจา อยู่ในสายเลือดกันมายาวนาน ได้มาพบกันในละคร เพราะมันไม่มี
ปัญญามาพบกันในหนังสือเรียน
ถ้าใจกว้างที่จะรับรู้ตรงนี้ ผมเองสามารถเป็นตัวแทนของคนอีกสองสามคน ที่ไม่ได้อยู่ในห้อง
นี้ พอจะให้คาตอบ หรือพูดแทนได้ว่า เราต้องการให้คนสองฝ่ายพบกันในละคร แล้วก็ดู เสียงวิจารณ์
ตอนละครฉายออกไป แน่นอนครับ ในหมู่ชาวบ้านเงียบสนิท เพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ละครสะท้อน
ขณะที่โ ครมครามครึกโครมเอิกเกริ กมาก ในบรรดานักวิช าการที่เขาสนใจวิเคราะห์ เจาะลึ ก เช่น
อาจารย์มาร์ค แอสคิว เป็นต้น
แม้กระทั่งอาจารย์ธงชัยก็อาจจะรู้สึก เอ๊ะนี่มันบิดพลิ้วบิดเบือนเสแสร้งอะไรหรือเปล่า แต่เนื้อ
แท้จริงๆ แล้ว ต้องการสะท้อนสองอย่าง คือ หนึ่งความมีตัวตนของปาตานี ที่คนจะต้องรับทราบ สอง
คือคนสองฝ่ายได้พบกันในละคร ได้เริ่มต้นนิดหนึ่ง ยังดีกว่าเป็นนักวิชาการแล้วไม่ได้ทาอะไรเลย
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ผมกลับคิดอีกทางหนึ่ง ผมไม่ได้โทษอาจารย์ครองชัย ผมกลับคิดว่าก็อย่าเซ็นเซอร์อาจารย์
อย่าเปลี่ยนบทที่อาจารย์เขียนไว้มาก อาจารย์อยากเชื่ออย่างไร เสนออย่างไรก็ทาอย่างนั้น ผมว่ามัน
ถูกปรับถูกเปลี่ยนมากไปหน่อย เพื่อให้ออกไปในแนวปรองดองสมานฉันท์อย่างที่เขาต้องการ ให้
อาจารย์ ทาสิ ส่ ว นรั ฐ บาลอยากจะมีร ายากู นิงเวอร์ ชั่นสมานฉันท์ ก็ออกมา ก็เ ขียนออกมา จะให้
อาจารย์ครองชัยทา ให้ทมยันตีทา หรือให้คนอื่นทาก็ได้
ผมอ่านเรื่องทมยันตีเขียนเกี่ยวกับล้านนา ชื่อเรื่องอะไรจาไม่ได้แล้ว สุดท้ายสามกษัตริย์มีครู
คนเดียวกัน ผมอ่านแล้วตลกมากเลย หัวเราะเลย ผมถึงอยากจะเห็นอาจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง
เขียนนิยายจังเลย เพราะมันจะออกมาอีกอย่างหนึ่ง ผมพยายามดูโปรดักส์โดยไม่ต้องคิดโทษอาจารย์
อย่ างนั้ นอย่ างนี้ แทนที่จะเป็น เวอร์ ชั่น สมานฉันท์เวอร์ชั่นเดียว ผมอยากให้ อาจารย์ได้ทาอย่างที่
อาจารย์อยากทา อย่ามาเซ็นเซอร์ ถ้าทมยันตีอยากมีอีกเวอร์ชั่นก็ทาไป นี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่า คนเขียน
บทก็ยังไปเปลี่ยนบททมยันตีอีก เพราะทุกคนอยากจะเชื่อว่า ความรู้ของทุกคนนั้นถูก ผมก็อยากเชื่อ
อย่างนั้น แต่อย่างที่บอกสิ่งที่ทาให้ประวัติศาสตร์อันตรายน้อยลงก็คือ แบกันให้หมดบนโต๊ะ ปล่อยให้
ให้คนเขาฟังกันให้หมด แล้วสุดท้ายทุกเวอร์ชั่นจะมีอิทธิพลน้อยลง รวมทั้งเวอร์ชั่นผมก็จะมีอิทธิพล
น้อยลง
มูฮาหมัดอายุป ปาทาน
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ถามเอาความรู้นิดหนึ่งครับอาจารย์ คือ ผมสนใจที่อาจารย์บอกว่าแบ ถ้าถามจากคนข้างในมี
พลวัต (dynamic) ทางความคิด ที่อาจารย์บอกพวกนั้น มันไม่ มี dynamic ทางความคิด อาจารย์ดู
นักวิชาการภาคประชาสังคมจากข้างใน มันมีพลวัตทางความคิดที่จะแบประวัติศาสตร์แบบอาจารย์
บอกรึเปล่า นี่ข้อแรก
ผมเชื่อว่า ถ้าข้างในมันมีพลวัตทางความคิดอย่างที่อาจารย์บอก ภารกิจนี้มันตกมาเป็นภาระ
นักวิชาการในพื้นที่ด้วย ทั้งนักวิชาการท้องถิ่นและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพราะมันจะต้องแบ
การแบมันมาไม่ได้จากภาคประชาสังคมอย่างเดียว ถ้านักวิชาการไม่ยอมแบเรื่องปาตานีออกมา
ข้อที่ส อง ผมคิดว่าประเด็น ที่อาจารย์พูดได้น่าสนใจ คือ การปรับให้ อยู่ร่ว มกันได้ ผมว่ า
ประเด็นนี้เป็นประเด็นน่าสนใจ โจทย์ก็คือว่า นักวิชาการกับภาคประชาสังคม มันจะปรับให้อยู่ด้วยกัน
ได้อย่างไร ประวัติศาสตร์ปาตานีอยู่ได้ ประวัติศาสตร์อื่นก็อยู่ได้ ผมว่าประเด็นนี้ค่อนข้างจะถามใน
รูปธรรมว่า มองจากคนข้างใน มันควรจะไปอย่างไร อย่างน้อยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมดีใจ คือ อาจารย์
บอกว่ า แต่ ก่อ นมัน พูด ไม่ ได้ แต่ เดี๋ ย วนี้ ป าตานี ม หานครมั นพู ดได้ แสดงว่ าตอนนี้ มัน ก็มี การปรั บ
เหมือนกัน แต่มันจะปรับต่อไปอย่างไร เป็นประเด็นที่ท้าทาย ทั้งนักวิชาการและภาคประชาสังคม
อันสุดท้ายที่ผมจะถามอาจารย์ครับ อาจารย์อยู่ต่างประเทศมานาน ผมคิดว่าประเด็นแบบ
ประวัติศาสตร์ปาตานีในต่างประเทศเขาสนใจไหม อันนี้ถามแบบคนไม่รู้
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
สองประเด็ น แรก ผมว่ า มั น ไม่ ใ ช่ ค าถาม คุ ณ อภิ ป รายถามเองตอบเองเบ็ ด เสร็ จ แล้ ว ว่ า
นักวิชาการยังไม่แบเลย อันนี้ผมไม่พูดปกป้อง นักวิชาการก็เหมือนคนอื่นๆ เหมือนนักบริหาร นัก
ปกครอง บางคนคิดแบบนี้ บางคนคิดอย่างอื่น ผมเชื่อว่าในบรรดาคนที่พอจะคิด เข้าใจเรื่องพวกนี้
เขาก็พยายามแบอยู่ ส่วนพวกคนที่เขาไม่คิด นักวิชาการหรือนักประวัติศาสตร์ที่ต้องทาเพื่อความ
มั่นคงในประเทศไทยนี่มีมาก
สมัยผมเป็นนักศึกษา ยังจาได้เลยว่าหม่อมเจ้าสุภัทดิศ ดิศกุล โอรสกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ ยังออกมาพูดเลยว่า สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ท่านมีเกณฑ์ในใจว่า เรื่องอะไรถ้าไม่
เป็นประโยชน์ก็อย่าไปพูดถึงเลย เพราะฉะนั้นเราจึงมีคนคิดอย่างนั้นอยู่เยอะ เราอาจจะบอกว่าใน
สปิริต มีความจาเป็นต้องเข้าใจ อันนั้นก็ว่าไป แต่ในสปิริตความเป็นนักวิชาการ พูดอย่างนี้มันไม่ถูก
เอาเป็นว่ามีคนอย่างนั้นมากก็แล้วกัน
ถามว่าในบรรดาคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น อยากจะพูดอยากจะแบได้แค่ไหน พูดได้แค่ไหน ผม
ว่าเขาก็พยายามทาอยู่ แต่สุดท้ายมันก็มีเงื่อนไขอื่นด้วย ใช่ไหมครับ อย่างที่ผมบอกว่า แทนที่จะพูด
เรื่องนี้ (ชูแผ่นพับเรื่องเขตปกครองพิเศษ) เมื่อ 50 ปีก่อน เพิ่งมาพูดได้ตอนนี้
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ขณะที่ประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่องยังพูดไม่ได้เลย ผมเคยทาเรื่อง 6 ตุลา หลายคนคงรู้ใช่ไหม
ครับ ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะพูดได้หมดทุกเรื่อง สุดท้ายผมเพิ่งเขียนลงหนังสืออ่านว่า วัฒนธรรมการ
วิจารณ์ของไทยมันอันตราย วิจารณ์ผิดก็ติดคุก หลายท่านคงคิดว่าผมกาลังแซวอาจารย์เจตนา นาค
วัชระอยู่ ผมไม่ได้แซว ผมกาลังโต้เลย อาจารย์เจตนาเคยพูดว่า ต้องมีวัฒนธรรมการวิจารณ์ ผมกาลัง
บอกอาจารย์เจตนาว่า ถ้าเราวิจารณ์ผิดก็ติดคุกได้ แค่เบาะๆ ถึงจะไม่ถึงติดคุกก็อาจจะถูกรัง เกียจ มัน
มีขวากหนาม ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น อันนี้เป็นอุปสรรคที่คนจะออกมาพูดอะไร ก็ต้องมาคิดหน้า
คิดหลัง เวลาถามว่าจะทาอย่างไร ผมถึงบอกว่าไม่มีในเชิงรูปธรรม (ดูใน "กุ ลอบ ลอก แต่งแบบไพร่ๆ
ความผิดของ ก.ศ.ร. กุหลาบที่ตัดสินโดยนักประวัติศาสตร์อามาตย์" ใน วารสารอ่าน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
มกราคม-มีนาคม 2554 – กองบรรณาธิการ)
ผมบอกเลยว่า ผมเข้ าใจสิ่ งที่คุณพูด เพราะเป็นปัญหาที่เห็ นกันอยู่แล้ ว นักวิช าการภาค
ประชาสังคมควรทาอย่างไร คุณก็ตอบอยู่แล้ว อย่างน้อยที่สุดก็บอกว่า พวกเราพยายามค่อยๆ คิดว่า
หลายๆ อย่างที่เรารู้ที่เราคิดมันเป็นกรอบที่เป็นปัญหา ทุกคนจะรู้มากรู้น้อยคิดได้มากคิดได้น้อยเป็น
ภาวะปกติ ที่เถียงกันไปกันมาก็ว่ากันไปเปลี่ยนกันไป ขอให้ฉุกใจคิดสักหน่อยว่า ยังมีหลายอย่างในตัว
เรา ที่เราไม่ยอมเปลี่ยน แม้กระทั่งผมแม้กระทั่งคุณ คนที่คิดว่าเปลี่ยนแล้ว ก็เปลี่ยนแค่บางเรื่อง อีก
หลายๆ เรื่องมันก็เปลี่ยนยากเหมือนกัน ทุกคนเป็นอย่างนี้ เวลาที่ทุกคนเป็นอย่างนี้
วุฒิภาวะทางประวัติศาสตร์แยกไม่ออกจากการมีสังคมประชาธิปไตย ที่มีเสรีภาพทางการพูด
มันแยกกันไม่ออก มันมีขั้นตอนที่จะไปถึงสารพัด มีช่วงเปลี่ยนผ่านสารพัด สารพัดช่วง สารพัดแบบ
แต่พูดกันในเชิงหลักการก่อนว่า วุฒิภาวะทางประวัติศาสตร์ ที่จะลดความอันตรายของประวัติศาสตร์
มันแยกไม่ออกกับการปล่อยให้เกิดการพูด คนเรามักจะคิดง่ายๆ ว่า การพูดในสิ่งที่ฟังไม่รื่นหู ทาให้
เกิดการทะเลาะ เราไม่เคยคิดกลับกันว่า ปล่อยให้พูดกันเยอะๆ เลยครับ ความอันตรายจะน้อยลง
มนุษย์มันภูมิคุ้มกันอยู่นะ พอประวัติศาสตร์มันออกมาหลายเวอร์ชั่น เราก็ไม่ค่อยอยากจะ
เชื่ออะไรง่ายๆ อีกแล้ว อันตรายมันเกิดจากการเชื่อบางอย่างอย่างฝังหัวไม่ยอมเปลี่ยน และผูกพันกับ
มัน (commit) คนเราควรมีดีกรีแห่งความกังขา (skeptic) ของการเป็นคนฟังหูไว้หูมากขึ้น ซึ่งควร
เป็นจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย
สุดท้ายการผลิตบัณฑิตคือการผลิตคนให้ฟังหูไว้หูแค่นั้นเอง ทายากนะครับ ทั้งที่ดูง่ายนิด
เดีย ว ถ้าทุกคนรู้จั กการฟังหูไว้หู หลายอย่างที่ดูอันตราย จะอันตรายน้อยลง นักวิช าการกับภาค
ประชาสังคมผมก็คิดว่าเป็นมนุษย์ปุถุชน สุดท้ายแล้วเราก็มีความเชื่อของเรา ผมพูดเรื่องประชาธิปไตย
เพื่ออะไร สุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีความดีความชั่ว มีความเชื่อสารพัด ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มี
ความเชื่อหลายๆ อย่าง เราจะไม่กล้าผูกพันตัวเองเพราะเรารู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไร ไม่ใช่กลัว เราฟัง
หูไว้หู เพื่อเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้คนอื่น
ผมเคยถามตัวเองว่าทาไมหลังช่วงรัฐประหาร สังคมไทยจึงถอยกรูดมหาศาลในทางวัฒนธรรม
อันนี้หลายๆ คนอาจจะไม่เห็นด้วย นี่คือความเห็นของผม พูดง่ายๆ ว่าก่อนรัฐประหาร รัฐบาล พ.ต.ท.
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ทักษิณ ชินวัตร จะดีจะชั่วก็ทะเลาะกันไป แต่บรรยากาศในการพูดคุยถกเถียงมันเปิดกว่านี้ พอหลัง
รัฐประหารคุณดูกระทรวงวัฒนธรรมสิ อนุรักษ์นิยมได้เหลือเชื่อ หลังรัฐประหารผมพยายามคิดว่า มัน
เกี่ย วอะไรกัน ระหว่างรั ฐประหารกับ ความเป็นอนุรักษ์นิยมของกระทรวงวัฒนธรรม ผมคิดว่ามัน
เกี่ยวกับบรรยากาศของการฟังหูไว้หูมันลดลง ไปเกิดบรรยากาศที่อานาจบางอย่างสามารถสถาปนาว่า
ความรู้ความเชื่อว่า แบบนี้ถูกกว่าดีกว่า ทาได้ง่ายขึ้น เพราะมีอานาจรัฐคุ้มกัน
ทั้งที่ก่อนหน้านั้น ทักษิณจะดีจะเลวก็ทะเลาะกันไป อย่างน้อยจะด่าคนเสียๆ หายๆ จิปาถะ
แต่อานาจในการใช้กลไกต่างๆ ก็มีจากัด อย่างน้อยสื่อมวลชนก็ด่าทักษิณได้ แล้วด่าแหลกเลยด้วย
หลังรัฐประหารสื่อมวลชนที่ด่าทักษิณก็หยุดด่ารัฐบาลหลังรัฐประหารอะไรอย่างนี้ ผมคิดว่ามันเกี่ยว
กัน ตรงบรรยากาศ ที่ เ ราจะต้ องฟั ง หู ไ ว้หู มั น หดมั น ลดลงไป ทั้ งนั ก วิ ช าการและประชาสั ง คมผม
เรี ย กร้ องว่า แต่ล ะคนพยายามหาความรู้ความคิดอะไรใหม่ๆผมรู้ว่าทุกคนมีขีดจากัด คงไม่มีใคร
สามารถเป็นผู้วิเศษ และอย่างน้อยผมอาจจะโชคดีกว่าหลายๆ คน ตรงที่มีอาชีพอ่านหนังสือเขียน
หนังสือ อีกหลายคนเขาเสียเปรียบเรา การจะไปโต้เถียงเรียกร้องให้เขาคิดได้เหมือนเรา มันจึงไม่
ยุติธรรม
สิ่งที่สาคัญกว่าและยากกว่าก็คือ ให้บรรยากาศทางสังคมเกิดสภาวะของการฟังหูไว้หู ทาให้
คนหลายคนที่อยากจะคิดอยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ได้รู้สึกว่าต้องบันยะบันยังบ้าง ได้ตระหนัก
ตลอดเวลาว่า มีคนอื่นที่เขาคิดไม่เหมือนเราและมีเหตุมีผลอยู่ข้างๆ เรา ถึงแม้จะมีการใช้อานาจ เช่น
ธงชัยนั่งบนโต๊ะกุมไมโครโฟนพูดอยู่ตอนนี้ แต่อานาจชนิดนี้มันอยู่สั้นนิดเดียว พอออกนอกห้องเราก็
ลืมหมดแล้ว ใช่หรือไม่ นักเรียนที่เรียนกับเราพอหมดเทอม ก็เอาความรู้คืนใส่ลิ้นชักเขาก็กลับไปเชื่อ
อย่างเดิม คนเราไม่ได้เปลี่ยนกันแค่ชั่วฉับพลัน
คาถามคือแล้วจะอยู่กันอย่ างไร ผมพูดไปหลายครั้งแล้ว วิธีที่สาคัญที่สุดคือการลดอันตราย
ซึ่งถึงที่สุดมันควบคู่กันมากับการให้มีเสรีภาพ ที่จะให้ความรู้ทั้งหลายแบกันบนโต๊ะ พอแบกันแล้ว เรา
อย่าคิดว่าคนจะฟังและเชื่อง่ายๆ ยิ่งแบกันหลายอันมากขึ้น มันจะปลดอาวุธ (disarm) มันจะลดภาวะ
อันตรายของความรู้เหล่านั้น
ผมพูดอย่างนี้ เพราะจุดมุ่งหมายของคนอย่างผม ไม่ได้อยากจะทาให้ความรู้ที่มีอยู่นี้มีอานาจ
เราขอแค่มีที่ยืนเท่านั้น ผมคิดว่าภาวะสังคมที่น่าพิสมัยกว่าคือ เราขอที่ยืนแล้วไม่ต้องมีอานาจ ความรู้
ที่น่ากลัวคือ ความรู้ที่ถูกนาไปผนวกกับอานาจ

