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Abstract
The calling for “the Special Administrative 

Zone” in the southern border provinces of Thailand 
is a political proposal which has long been debating  
since it was expected to solve the conflict between 
the secular modern state and the Malay-Muslim 
minority. This essay emphasizes on reviewing the 
concept of “Autonomy” and “the People” of 
minority that exist in a modern nation-state, by 
considering the status of Malay-Muslim in “Patani” 
in the southern border province. The essay also 
explores some ambiguities such as incongruence 
between nation and people, the contradiction of 
minority desire between living in nation–state and 
establishing their own political community. 
Moreover, this paper considers look into discourses 
of minority problems which bring about different 
minority movements. 
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บทคดัย่อ

ขอเสนอทางการเมืองที่เรียกรองใหมีการจัดตั้ง 
“เขตปกครองพิเศษ” ในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย    
มุงหวงัวาจะคลีค่ลายความขดัแยงระหวางศนูยกลางของ
รฐัประชาชาติกับชนกลุมนอยไดรับการถกเถียงอยาง
กวางขวางในรอบปที่ผานมา บทความชิ้นนี้มุงศึกษา
ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับ “อัตตบัญญัติ” และความเปน
ประชาชนของชนกลุมนอยที่ดํารงอยูในรัฐประชาชาติ
สมัยใหม โดยพิจารณาไปยังสถานะของชาวมลายู
มุสลิมใน “ปาตานี” หรือจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งใน
ทายทีส่ดุแลวคนพบความลกัลัน่หลายประการ ไมวาจะ
เปนความไมลงรอยระหวางชาติกับประชาชน สถานะ
ของชนกลุ มนอยที่สร างความชอบธรรมใหแกรัฐ
ประชาชาตทิีข่ดัแยงกบัความปรารถนาในการสถาปนา
ชุมชนทางการเมืองของตนเอง เปนตน นอกจากนี้ ยัง
พจิารณาถงึวาทกรรมหลกัท่ีเขาถงึปญหาชนกลุมนอย
อันนํามาซึ่งปฏิบัติการที่แตกตางกัน

คาํสาํคญั: ชนกลุมนอย, จังหวัดชายแดนภาคใต,    
ประชาชน, อัตตบัญญัติ



สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

39

»‚·Õè 19
©ºÑº·Õè 1
Á.¤.
 -
ÁÕ.¤.
2556

มีนักวิชาการบางคนตั้งขอสังเกตวาการอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับ 

การปกครองตนเอง เขตปกครองพิเศษ หรือการปกครองที่ผสมผสานกับ   

อัตลักษณทางวัฒนธรรมของผูคนเหนือพื้นที่ความขัดแยงซึ่งเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเพิ่งไดรับการหยิบยก พูดถึง และ       

โตเถียงอยางเปดเผยเมื่อไมนานมานี้ ปรากฏการณดังกลาวนับเปน        

ความเคลื่อนไหวทางความคิดคร้ังสําคัญของผู คนที่อยู ในแวดวงวิชา

รัฐศาสตร (ศิโรตม คลามไพบูลย, 2553, 93) หลังจากที่กอนหนานี้ความรู

ทางรฐัศาสตรเรือ่งชายแดนใตของนกัวชิาการไทยโดยสวนใหญจะพยายาม

ระมัดระวังที่จะไมแตะตองดินแดนในทางภูมิศาสตรและบูรณาการของ

อํานาจรัฐเหนือดินแดน และกระทําการรับรอง “พันธนาการแหงจินตกรรม” 

เรือ่งความเปนชาตแิละความเปนไทยทีพ่รอมจะจรรโลงและผลติซํา้อยางไมรู

จบ การพยายามถกเถียงกันในเรื่องโครงสรางและสถาบันใหมๆ ที่สอดรับ

กับความเปนจริงทางการเมืองดังกรณีการปกครองตนเองในเชิงดินแดน 

(territorial autonomy) นี่เองที่ดูเหมือนวาจะเริ่มมีการตระหนักถึงการดํารง

อยูของชายแดนภาคใตในฐานะอาณานิคมและสภาวะอาณานิคมภายใน 

(เพิ่งอาง, 91-92)1 

กระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของวิชารัฐศาสตรตอชายแดน

ภาคใตของไทย หรือ “ปาตานี”2 ในอีกแงหนึ่งนั้นยังเปนสิ่งที่ริเริ่มอยางคอย

เปนคอยไปนับตั้งแตความรุนแรงปะทุขึ้นมารอบใหม และนั่นก็เปนความ

เคลือ่นไหวทีเ่คยีงคูไปกบัปรากฏการณทางการเมอืงทีม่กีารเคลือ่นไหวผลกั

ดันขอเสนอดงักลาว ไปพรอมๆ กับการปรากฏของแรงตานปฏเิสธอนัทรงพลงั

อยูจํานวนหนึ่งที่ไมตอบรับการจัดการกับ “ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต” 

1แมวาแงมมุดงักลาวจะไดรบัการอภปิรายอยูบางแลวกอนหนานี ้เชน ในงานศกึษาชิน้สาํคัญ
ของนักรัฐศาสตรชาวมลายูปาตานีเกี่ยวกับขบวนการแบงแยกดินแดนมุสลิมในชายแดน
ภาคใตของไทย (Che Man, 1990) เปนตน

2คําวา “ปาตานี” ในที่นี้มีนัยโยงใยไปยังความหมายในทางประวัติศาสตรของ “ดินแดน” ที่
ยังคงทรงพลังตอผูคนอยูจนถึงปจจุบัน ในบทความชิ้นนี้เลือกใชคําดังกลาวในความหมาย
ที่ซอนทับและทดแทนกับจังหวัดชายแดนภาคใตอยางตั้งใจเพื่อสะทอนใหเห็นนัยของ      
“ดินแดน” ในแงมุมดังกลาว
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ดวยหนทางนี้ ปญหาจึงมีอยูวาการออกแบบโครงสรางและสถาบันทาง 

การเมืองขึ้นมาใหมในฐานะที่เปน “ขอเสนอทางการเมือง” เพื่อผอนคลาย

หรือเปลี่ยนผานความขัดแยงจากการเลนกันถึงตาย (deadly conflict) ไปสู

การตอรองในรูปแบบอื่นๆ ระหวาง “รัฐไทย” กับ “ประชาชน” ซึ่งเปนชน 

กลุมนอยชาวมลายูมุสลิมโดยที่ไมจําเปนตองหํ้าหั่นกันถึงขั้นหลั่งเลือดกัน

นั้นจะเปนไปไดหรือไม? การจะตอบคําถามดังกลาวนั้นอาจตองอาศัยการ

อภิปรายอันหลากหลายมิติ สิ่งที่บทความชิ้นนี้จะทํามีเพียงการมุงทบทวน

ความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเปนเอกเทศในการ

กําหนดกฎเกณฑใหกับตัวเอง (autonomy) ของประชาชน (people) ในรัฐ

ประชาชาติ ซึ่งเปนฐานคิดสําคัญสําหรับการจัดการเขตปกครองตนเองของ

ชนกลุมนอยทีม่อีตัลกัษณทางชาตพินัธุทีแ่ตกตางไปจากชนกลุมใหญภายใน

รัฐดังกลาว 

“นครปัตตานี” กบั “ประชาชน”

ในการตั้งโต ะแถลงขาวของแกนนําพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2552 เพื่อเปดตัวดานความมั่นคงและดานการตางประเทศ  

ภายใตชื่อ “ไทยรมเย็น เปนมิตรประเทศเพื่อนบาน” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

ประธานพรรค ไดนําเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง “นครปตตานี” ขึ้นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต บนฐานคิดท่ีตองการมอบอํานาจใหดูแลตัวเอง

ระดับหนึ่ง โดยอยู ภายใตกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (มติชน,

3 พฤศจิกายน 2552) การนําเสนอในทํานองนี้ซึ่งตองปรับโครงสรางและ

สถาบันทางการเมืองใหมเพื่อคล่ีคลายความขัดแยงไมไดเกิดขึ้นครั้งนี้เปน
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ครั้งแรกนับตั้งแตในป 2547 หากแตมีผูนําเสนอมาแลวตางกรรมตางวาระ3 

รวมถึงตัว พล.อ.ชวลิตเองดวย หากทวาการตอบรับและตอตานในวาระ

สาธารณะเชนนี้กลับไมไดมีการถกเถียงกันกวางขวางเทากับครั้งนี้

แนนอนวา ขอเสนอเหลานีท้ีว่างตวัเองอยูในระหวางทีค่วามรนุแรงและ

ยังคงมีปญหาเก่ียวกับเปาหมายทางการเมืองของผูกอเหตุที่ยังไมลงรอย

ชัดเจนกันมากนักน้ันจะทําใหมีแรงตอตานมากมาย ผูเลนในฝงรัฐบาลใน

ขณะนัน้กลาวโจมตไีปในทาํนองวานีเ่ปนเกมการเมอืงของพรรคเพือ่ไทยเพือ่

หวังผลทําลายความนาเชื่อถือของรัฐบาล ในขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็

เห็นวาขอเสนอเชนนี้เปนเรื่องละเอียดออนและรังแตจะสรางความสับสน 

เพราะรัฐบาลเองก็สนับสนุนแนวทางการกระจายอํานาจและกําลังผลักดัน

กฎหมายใหมเพื่อปรับโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบการแกปญหา ซึ่ง

ทําใหเปนพื้นที่พิเศษอยูแลว (ไทยรัฐ, 4 พฤศจิกายน 2552)ในขณะที่ฝาย

สนบัสนนุใหเกดิการเปลีย่นแปลงในลกัษณะดงักลาว นอกจากนายกรฐัมนตรี

มาเลเซียจะแสดงทาทีที่ผิดแปลกจากวิถีการทูตกอนหนานี้โดยการให

สัมภาษณแสดงทาทีสนับสนุนแลว การเคลื่อนไหวสวนใหญผลักดันโดยนัก

วชิาการบางกลุม นกัการเมอืงระดบัชาตทิีม่ฐีานเสยีงสนบัสนนุในพืน้ที ่และ

3ดังเชนขอเสนอในหวงรอบของความรุนแรงครั้งใหม อาทิ ในงานวิจัยของศรีสมภพ            
จิตรภิรมยศรี และสุกรี หลังปูเตะ (2551) บทวิพากษรายงาน กอส. ของกลุมติดตามปญหา
ไฟใต (2549) หนงัสอืของดนัแคน แมคคารโก (2008) บทความของอาํนาจ ศรพีนูสขุ (2552) 
เปนตน อยางไรก็ตาม ควรตองพิจารณาถึงขอเสนอในอดีตอันโดงดังและมีนัยสําคัญดังขอ
เรียกรอง 7 ประการของฮัจญีสุหลง โตะมีนา ที่ไมวาจะเปนสํานวนไหนก็มีความหมายที่
ชาวปาตานมีกีารอาํนาจในการจดัการตวัเองมากขึน้กวาโครงสรางทีม่อียูเดมิ (โชคชยั วงศตาน,ี 
2552; ธเนศ อาภรณสวุรรณ, 2553) ซึง่นกัวชิาการเชือ้สายมลายปูาตานบีางคนระบวุาเปน
ขอเรยีกรองทีถ่กูจดัทําขึน้โดย “ขบวนการประชาชนปาตาน”ี หรอื Patani People’s Move-
ment (PPM) ที่ฮัจญีสุหลงมีบทบาทอยูสูง (วัน กาเดร เจะมาน, 2551ข, 152) นอกจากนี้ 
แมแตผูนําขบวนการกูเอกราชอยาง ตนกูยะลานาแซ หรือนายอดุลย ณ สายบุรี อดีต 
ส.ส.นราธวิาส และอดตีประธานกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาตปิาตาน ี(BNPP) ซึง่เปนก
ลุมกูชาติกลุมแรกที่ “ติดอาวุธ” ยังเคยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนไทยในชวงบั้นปลายของ
ชีวิตวาตองการใหมีรูปแบบการปกครองแบบ “สหพันธรัฐ” อันเปนหนึ่งในแนวคิดของปรีดี 
พนมยงค (สุชาติ สวัสด์ิศรี, 2518, 192-213) ในขณะที่ความทรงจําของนักเคลื่อนไหวบาง
คน ขอเสนอ Autonomy ยังเปนประเด็นใหเกิดความขัดแยงขึ้นภายในบางขบวนการอีก
ดวย (รอมฎอน ปนจอร, 2552, 246-247 และเชิงอรรถ 22)
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เครือขายองคกรภาคประชาสังคมบางกลุม4 อยางไรก็ตาม ควรตองบันทึก

ไวดวยวาการถกเถียงในประเด็นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสถาบัน

ทางการเมืองเพื่อรับมือกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของสังคมในรอบ

หลายสปัดาหตอจากนัน้เปนสิง่ทีแ่ตกตางจากกอนหนานี ้เนือ่งจากมกีารถก

เถียงในพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในชองทางของสื่อสารมวลชน5และ

การขบัเคลือ่นผานเวทเีสวนา6 ตลอดจนการเผยแพรรายงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

กับการจัดการปญหาชนกลุมนอยดวยแนวทางดังกลาวเพิ่มมากขึ้น7 ซึ่งมี

สวนอยางสําคัญที่ทําใหขอเสนออันออนไหวเชนนี้สามารถคิดและพูดได

อยางเปดเผย

อยางไรกต็าม แมจะพบวาม ี“ประชาชน” จาํนวนหนึง่ทีพ่ยายามเรยีกรอง

การเปลี่ยนแปลงใหมีการถายโอนอํานาจสูทองถิ่นใหมากขึ้นกวากรอบเดิม 

แตกระนัน้ เสยีงสะทอนจากการสาํรวจความคดิเหน็ของ “ประชาชน” ในหลาย
4เครือขายประชาสังคม 23 องคกร (ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “เครือขายประชาชนเพื่อ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนใต”) เปนเครือขายหลวมๆ ของ
กลุมกจิกรรมในพืน้ที ่ซึง่มสีมาชกิสวนใหญเปนคนมลายมูสุลมิ โดยเฉพาะแกนนาํคนสาํคญั
ทีม่ทีัง้อดตีขาราชการระดบัสงู ผูนาํศาสนา นกัวชิาการศาสนา โดยเฉพาะในกลุมหลงัทีเ่ปน
นกัวชิาการในกลุมความคดิสายสะลาฟยทีเ่ปนกลุมศาสนากระแสรองในพืน้ที ่เครอืขายดงั
กลาวมีสวนสําคัญในการผลักดันการจัดเวทีสัมมนา “นครปตตานีภายใตรัฐธรรมนูญไทย: 
ความจริงหรือความฝน?” ในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี นับเปนเวทีสาธารณะครั้งแรก “ในพื้นที่” ที่กลาวถึงขอเสนออันออนไหว
เชนนี ้นอกจากนี ้เครอืขายดงักลาวยงัไดรบัการสนบัสนนุในดานวชิาการจากองคกรท่ีเปน
ทางการ อาทิเชน สถาบันพระปกเกลา และศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต เปนตน

5ในหวงเวลาดังกลาวมีรายงานพิเศษจํานวนมากที่ถูกตีพิมพในหนังสือพิมพรายวันและราย
สัปดาห ตลอดจนเว็บไซตจํานวนหนึ่ง ในขณะที่สถานีโทรทัศนบางแหงก็จัดทําสกูปและ
รายการเสวนาในประเดน็ดงักลาว อาทิเชน ทวีไีทยจดัทําสกูปพเิศษในหวขอ “เขตปกครอง
พิเศษ เรื่องตองหามที่ตองหาคําตอบ” และชุดรายการเปลี่ยนประเทศไทยที่ดึงผูที่มีความ
เห็นแตกตางกันมาถกเถียงกัน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการเปดพื้นที่บทสนทนาดังกลาวใน
สือ่โทรทศันระดบัชาตอิยางมคีวามหมายสาํคัญ หลายปตอมา ประเดน็ดงักลาวกไ็ดรบัการ
หยิบยกขึ้นอภิปรายอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น

6ดังเชนเวทีสัมมนา “นครปตตานีภายใตรัฐธรรมนูญไทย: ความจริงหรือความฝน?” ดังได
กลาวมาแลว ในขณะที่กอนหนานั้นราวหนึ่งสัปดาหในงานสัมมนาวิชาการรัฐศาสาตรและ
รัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 10 ที่หาดใหญ ก็มีการอภิปรายในหัวขอ “เขตปกครอง
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต ในทัศนะของนักรัฐศาสตร” เปนตน

7อาทิเชนงานของฉันทนา บรรพศิริโชค หวันแกว (2552) ของอํานาจ ศรีพูนสุข (2552) และ
ของอุดม ปตนวงศ (2552) เปนตน
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สาํนกัก็เทไปในทศิทางทีไ่มเหน็ดวยใหมกีารเปลีย่นแปลงดงักลาว8 หลงัจาก

ปลอยใหมีการวิพากษวิจารณอยูราวหนึ่งเดือน พล.อ.ชวลิต กลาวในวง

เสวนาทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทยวาเขาจะ

ไมใหรายละเอยีดเกีย่วกบัขอเสนอเพิม่เตมิอกีแลว เพราะประชาชนในพืน้ที่

จะตองเปนผูคิดเอาเอง (ศูนยขาวอิศรา, 3 ธันวาคม 2552) คําถามก็คือ 

“ประชาชน” ทีว่านีคื้อใคร? และ/หรอืคอือะไร? หนึง่ในประเดน็ปญหาในการ

ถกเถียงจึงอยู ที่วาเมื่อเราพิจารณาถึงความอิสระในการจัดการตัวเอง 

(autonomy) และการกําหนดอนาคตของตัวเอง (self-determination) ของ

ประชาชนทีอ่าศัยอยูในพืน้ที ่(territory) หนึง่ๆ ภายใตรฐัเดีย่ว (unitary state) 

ที่อยูในระบอบการปกครอง “ประชาธิปไตย” เราควรตองพิจารณาเสียง

สะทอนของ “ประชาชน” จากใครและจากแงมุมไหนบาง? อีกท้ังความ

สมัพนัธระหวางพวกเขา –ประชาชน- กับรฐัจะเปนอยางไร? ในขณะเดยีวกนั

ในฐานะที่เปนชนกลุมนอยของประเทศ (ทวากลับกลายเปนคนสวนใหญ

เหนอืพืน้ทีดั่งกลาว) จะสมัพนัธกับชนสวนใหญทีม่อีตัลกัษณแตกตางกนักบั

พวกเขาอยางไร? โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทที่การความรุนแรงที่เกิดจาก

การกอการรายและการบังคับใชกฎหมายยังคงดํารงอยูในปจจุบัน?

ชาติ ประชาชน ชนกลุ่มน้อย

โดยทั่วไปแลว รัฐประชาชาติที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมัก

กลาวอางความชอบธรรมของอํานาจอธิปไตยโดยยึดโยงกับสิ่งที่เรียกวา 

8ผลสํารวจความคิดเห็นหรือ “โพลล” ในประเด็นดังกลาวชี้ไปในทิศทางเดียวกัน อาทิเชน 
สวนดสุติโพลลทีป่ระชาชนกลุมตวัอยาง 364 คนในพืน้ที ่มจีาํนวนถงึรอย 72.11 ทีไ่มเหน็ดวย
กับแนวคิด “นครปตตานี” เนื่องจากเห็นวาประเทศจะถูกแบงเปนสองสวน กอใหเกิดความ
แตกแยกรุนแรงเพิ่มขึ้น เปนตน (ไทยรัฐ, 7 พฤศจิกายน 2552) สวนเอแบคโพลลสํารวจ
กลุมตวัอยาง 1,127 ครวัเรอืนจาก 17 จงัหวดัระบไุมเหน็ดวยรอยละ 80.7 (ขาวสด, 9 พฤศจกิายน 
2552) ในขณะที่หาดใหญโพลลที่สํารวจประชาชนกลุมตัวอยาง 1,197 คนใน 14 จังหวัด
ภาคใตพบวาไมเหน็ดวยรอยละ 88.53 แตประเดน็สาํคัญก็คือเมือ่พจิารณาเฉพาะประชาชน
กลุมตวัอยางจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต พบวามถีงึรอยละ 87.61 ทีเ่หน็ดวยกบัขอเสนอ
นครปตตานี อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางรอยละ 88.44 จากท้ังหมดเห็นวาการจัดตั้งนคร
ปตตานีจะทําใหเกิดการแบงแยกและสูญเสียดินแดน (ไทยโพสต, 9 พฤศจิกายน 2552)



อัตตบัญญัติปาตานี?... | รอมฎอน ปนจอร

44

Vol 19
No. 1
Jan.

      -  
Mar.
2013

“ประชาชน” ในฐานะที่เปนแหลงอางอิงสําคัญ ไมวาจะในความหมายที่

อธปิไตยในรฐัหนึง่ๆ นัน้จะ “เปนของ” หรอื “มาจาก” ประชาชนกต็าม นีเ่ปน

จุดชี้ขาดถึงความแตกตางระหวาง “รัฐสมบูรณาญาสิทธิราช (Absolutist 

State)” และ “รฐัประชาชาต ิ(Nation-State)” ซึง่อยางแรกนัน้อาํนาจอธปิไตย

เปนของกษัตรยิ แมวาท้ังสองจะมีความเปนรัฐสมัยใหมดวยกันทั้งคู (ธเนศ 

วงศยานนาวา, 2550, 30) ในแงนี้แลว “ประชาชน (people)” กับ “ชาติ 

(nation)” จึงสัมพันธกันแนบแนน แตในทางกลับกันสําหรับความเปน “รัฐ” 

แลว ไมไดมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองการความเปนประชาชนแตอยางใด เพราะ

องคประกอบสําคัญของรัฐกลับไดแก “ประชากร (population)” ซึ่งมีฐานคิด

ที่แตกตางกันออกไปจากประชาชน เนื่องจากมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา มีการเกิด แก เจ็บ ตาย และยายถิ่น แตความเปนประชาชนใน

รฐันัน้ไมตองการพลวตั หากแตตองการความเปนหนึง่เดยีวทีไ่รความหลาก

หลาย (เพิ่งอาง, 7) เฉพาะอยางยิ่งรัฐประชาชาติดวยแลว ประชาชนยอม

เปนฐานสาํคัญในการอางองิไปยงัความเปนหนึง่เดยีวของรฐันัน้ๆ ซึง่จะตอง

ไมสามารถแบงแยกได การไมสามารถแบงแยกไดนี่เองที่เปนรากฐานของ

แนวความคิดเก่ียวกับอํานาจอธิปไตยที่รัฐหนึ่งๆ ควรมีหนึ่งเดียวและเปน

หนึ่งเดียวที่สูงที่สุด สําหรับโบแดง (Jean Bodin) การแบงแยกอํานาจ

อธปิไตยไมวาจะเปนการแบงใหกับคนกลุมใดยอมเทากับเปนบอนทาํลายรฐั 

ในขณะที่บูเซ็ต (Jacques-Benigne Bousset) ก็เห็นวาการที่มีอํานาจสูงสุด

เพียงหนึ่งเดียวเปนสิ่งจําเปนสําหรับการหาขอตกลงระหวางมนุษยดวย

กันเอง (ธเนศ วงศยานนาวา, 2547, 71-72) อาจกลาวไดวานี่เปนฐานคิด

เบื้องแรกของมาตราที่ 1 แหงรัฐธรรมนูญของไทยนั่นเอง

เชนนี้แลว รัฐประชาชาติจึงตองทําใหความแตกตางหลากหลายของ

สมาชกิถกูละเลยไป ไมวาภายในรฐัจะม ี“ชาต”ิ ก่ีมากนอยกต็าม แตโครงการ

สถาปนารฐัประชาชาตจิะรวบใหคุณสมบตัทิีม่ลีกัษณะเฉพาะตางๆ ใหเหลอื

ไวเพยีงความเหมอืนกนั สรางความเปนพวกเดยีวกนั ความแตกตางพืน้ฐาน

อยางอื่นๆ จึงไมปรากฏประกอบสวนเปน “ประชาชน” ไมวาจะเปนความ
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แตกตางระหวางเพศ ชาตพินัธุ หรอืในแงของเศรษฐกจิ (ธเนศ วงศยานนาวา, 

2550, 21) นี่เปนโครงการสําคัญในการกอรางรัฐประชาชาติขึ้นในนับตั้งแต

ศตวรรษที ่18 เปนตนมา ทีแ่หลงอางองิอาํนาจอธปิไตยทีห่มายถงึประชาชน

นี้ก็คือ “ชาติ” ในความหมายที่ไมไดหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใด

กลุมหนึง่ หากแตหมายรวมถงึสมาชกิท่ีหมายถงึกลุมชาตพินัธุทีม่วีฒันธรรม

เฉพาะอยางหนึง่ และสรางความเทาเทยีมใหกับมวลสมาชกิท่ีอาศัยอยูเหนอื

ดินแดนหนึ่งๆ ดวยการดํารงตนเปน “พลเมือง” ภายในรัฐประชาชาตินั้นๆ 

“ประชาชน” จงึมคีวามเปนนามธรรมทีไ่มหลากหลายเหมอืนกบั “กลุมคน 

(multitude)” หากแตตองมีความปรารถนาที่จะเปนเอกพันธุอยูตลอดเวลา 

แมวาในความเปนจริงแลวสิ่งเหลานี้ดูจะเปนไปไดยาก สิ่งที่รัฐสมัยใหมจะ

ทาํไดก็มเีพยีงสองทางเทานัน้ กลาวคอื หากไม “แสวงจดุรวม สงวนจดุตาง” 

ก็ตองดําเนินวิถีทางตามนโยบายการเมืองที่กดบังคับ (repressive) ผาน

กระบวนการกลนืกลายทางวฒันธรรม (assimilation) นโยบายการทาํใหเกดิ

วฒันธรรมบรสิทุธิ ์(cultural purification) (เพิง่อาง, 39) ซึง่เปนสวนหนึง่ของ

กระบวนการบรูณาการแหงชาต ิ(national integration) และกระบวนการคดั

เขา/คัดออกสมาชิก โดยเฉพาะในรัฐประชาชาติที่โดยขอเท็จจริงแลวมี

สมาชิกท่ีมีความแตกตางหลากหลายดํารงอยูไมวาจะเปนชาติพันธุ ศาสนา 

จารีตประเพณีและภาษา หรือแมแตฐานะที่แตกตางกันทางเศรษฐกิจของ

บรรดาสมาชิก

หากวาอาํนาจอธปิไตยอยูทีป่ระชาชนแลว เหตใุดตวั “ประชาชน” จงึตอง

ถูกกดบังคับ กลืนกลายตัวตนของตัวเอง กระทั่งหลอมรวมเขาสูสวนอื่นๆ 

ของ “ชาติ” เพื่อกอรางรัฐประชาชาติ ซึ่งก็อางอิงความชอบธรรมในการ

ปกครองกลับมายัง “ประชาชน” ดวยเลา? คําวา “ชาติ” และ “ประชาชน” ใน

ที่นี้คืออะไรกันแน? คําถามเหลานี้ไมจําเปนที่จะเปนการโยนโจทยไปยัง

จดุยนืของชนกลุมนอย (minority) แตเพยีงเทานัน้ หากแตยงัเปนโจทยสาํคัญ

ของใครก็ตามที่สังกัดชนกลุมใหญ (majority) ดวยเชนกัน

นับตั้งแตการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 เปนตนมา 
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“อธปิไตย” ในทฤษฎทีางการเมอืงตะวนัตกไดถายเทจากกษตัรยิมาสูมอืของ

ประชาชนทีม่คีวามหมายในเชงินามธรรม แตกระนัน้สิง่ทีก่ารปฏวิตัฝิรัง่เศส

ใหความชัดเจนมากที่สุดกลับกลายเปนการกําหนดวาใครบางที่ไมใช

ประชาชน (ธเนศ วงศยานนาวา, 2547, 81) ในขณะที่คําท่ีใกลเคียงกันใน

อดีตกอนหนานั้น ไมวาจะเปน demos และ populus เองก็กลับแตกตางกัน

ตามบริบททางการเมือง (Canovan, 2005, Ch.2) ขณะที่ในหวงของการ

ปฏิวัติฝรั่งเศส อธิปไตยของประชาชนเปนสิ่งที่ถูกกลาวอางเคียงคูกับคําวา

อธปิไตยเปนของชาต ิดังทีน่กัคิดชาวฝรัง่เศสคนสาํคัญมองวาฐานนัดรทีส่าม

หรือ “คนธรรมดา” ที่ไมใชพวกคนรวยหรือพวกที่มีบรรดาศักด์ินี่เองที่คือ 

“ชาติ” ซึ่งก็คือ “ประชาชน” ที่มีนัยยะในทางบวกมากขึ้นกวากอนหนานั้น 

(Emmanuel Joseph Sieyes อางถึงใน ธเนศ วงศยานนาวา, 2547, 74-79) 

แตทัง้หมดนีก็้ยงัไมไดใหความกระจางมากนกั ในทศันะของเบอรนารด แยค 

(Bernard Yack) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคําสองคํานี้มีความแตกตางกัน 

กลาวคือ ความเปนชาตินั้นเกี่ยวของกับมิติที่เหนือกาลเวลา (over time)    

สิง่ทีเ่ชือ่มเราสูความเปนชาตไิดแกภาพลกัษณในการแบงปนมรดกตกทอด

ที่สงผานรุนตอรุน นอกจากนี้ ความเปนชาติยังมีภาพของจุดเริ่มตนจากจุด

กอกาํเนดิในอดตีทีคื่บขยายไปในอนาคตอยางไมรูจบสิน้ ในขณะทีค่วามเปน

ประชาชนกลับเกี่ยวของกับมิติที่ขามพื้นที่ (over space) ซึ่งทําใหลักษณะ

ของปจเจกบุคคลท่ีอยูภายในดินแดนของรัฐนั้นๆ กลายเปนสมาชิกของ

ชุมชนที่จะสามารถสืบสํานึกไปยังสิทธิอํานาจของรัฐนั้นๆ ได แยคสราง      

อปุลกัษณทีว่าหากความเปนชาตสิรางสะพานขามหบุเหวทีแ่ยกระหวางผูคน

ในแตละรุนได ความเปนประชาชนนี่เองที่สรางสะพานขามหุบเหวที่แยก

ปจเจกบคุคลจากคนอืน่ๆ เพือ่ท่ีจะสามารถกอรปูและควบคมุสทิธอิาํนาจของ

รัฐได (Yack, 2001, 521-522) ในขณะที่มากาเร็ต คาโนแวน (Margaret 

Canovan) กลับเห็นวาขอถกเถียงของแยคนั้นเปนการพยายามทํา          

ความเขาใจประชาชนในลกัษณะรวมทีเ่ปนนามธรรมมากเกนิไป ความเขาใจ

ดังกลาวไมมีพื้นที่เพียงพอที่จะเขาใจความซับซอนเกี่ยวกับหนวยทาง   
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การเมืองหนวยนี้ เนื่องจากในความเห็นของเธอ ปจเจกบุคคลสามารถขับ

เคลือ่นรวมกนัเพือ่ใหเกิดการกระทาํอยางเปนรปูธรรมได แมวาจะเปนเพยีง

ชวงเวลาชั่วคราวหรือประเดี๋ยวประดาวก็ตาม และสวนใหญแลวแทบจะไม

ปรากฏตวัเลยดวยซํา้ แตการรวมกระทาํการของปจเจกบคุคลเหลานีจ้ะรวม

สถาปนาความเปนประชาชน (a people) ทีไ่มเคยปรากฏมากอน และอาจนาํ

ไปสูการสราง “ชาติ” ในอนาคต ดังตัวอยางรวมสมัยในกรณีชาวปาเลสไตน

ทีต่อสูกับอสิราเอล ในแงนีแ้ลวจงึมคีวามความสมัพนัธในทางประวตัศิาสตร

ที่แนนหนาระหวางการอางอิงตออธิปไตยของประชาชนกับอางอิงกับการ

กําหนดชะตากรรมของชาตติวัเองในการตอสูเพือ่การปลดปลอย (Canovan, 

2005, 44-45 และเชิงอรรถ 1) 

ปญหาจึงมีตอมาวารัฐประชาชาติที่ตองการสรางความเปนหนึ่งเดียว

ของประชาชนนั้น แตกลับตองเผชิญกับเจตนารมณและการกระทําทางการ

เมอืงชนกลุมนอยตาง “ชาตพินัธุ” ทีอ่ยูในดนิแดนของรฐัทีต่องการปลดปลอย

ตัวเองออกมาโดยอางสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตัวเองเชนกัน         

ในขณะทีรั่ฐประชาชาตทิยีดึหลกัท่ีอธปิไตยไมสามารถแบงแยกไดนีก็้อาศัย

ความชอบธรรมของอาํนาจทีไ่ดรบัมาจากประชาชนนีเ่องเขาตอตานปราบปราม

การกระทาํบนฐานความตองการดงักลาว ความลกัลัน่ยอนแยงเชนนีย้งัเปน

ปญหาของประชาชนทีเ่ปนชนกลุมนอยบางกลุมทีไ่มสามารถหลอมรวมเปน

หนึ่งเดียวเปน “ประชาชน” ของรัฐนั้นๆ ได ชนกลุมนอยทํานองนี้จึงมีความ

ขดัแยงภายในตวัเองทีใ่นดานหนึง่กถ็อืสทิธแิละใหความชอบธรรมแกอาํนาจ

อธิปไตยและการกระทําของรัฐภายใตอํานาจนั้น แตอีกดานหนึ่งก็ตองการ

ปลดปลอยตนเองออกเพื่อสถาปนาอํานาจอธิปไตยใหมดวยเชนกัน

สําหรับรัฐไทยนั้น แมปรากฏวามีกลุมชาติพันธุหลากหลายภายใน

อาณาเขต แตก็ใชวาชนกลุมนอยเหลานี้จะมีแรงปรารถนาและปฏิบัติการ

เพื่อการปลดปลอยตัวเองทุกกลุม แตทวาโครงการรัฐประชาชาติเดี่ยวของ

ไทย(สยาม) นั้นตั้งสมมติฐานวาหนวยการเมือง “รัฐ” กับ “ชาติ” นั้นสามารถ

ทาบกันไดแนบสนทิราวภาพสมมาตร ไมมขีาดไมมเีกนิ อกีท้ังยงัมีความเชือ่
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วาความเปนชาตินี้มีรากฐานทางชาติพันธุ ประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรม 

และศาสนาเพียงชุดเดียวที่เปน “ไทย” (วีระ สมบูรณ, 2550, 28) หรือในอีก

แงหนึง่ “ประชาชนไทย”ในฐานะทีเ่ปนหนวยทางการเมอืงหนึง่นัน้จงึยดึโยง

อยูกับสายสมัพนัธของกลุมชาตพินัธุ (ethnos) (ธเนศ วงศยานนาวา, 2550, 

35) มากกวาสายสัมพันธทางการเมือง ซึ่งนํามาซึ่งลักษณะที่ไมเปดกวาง 

เชนนีแ้ลว ชนกลุมนอยทีม่อียูอยางหลากหลายจงึไมงายทีจ่ะหลอมรวมเปน

หนึ่งเดียวกับรัฐประชาชาติไทยไดอยางไรแรงเสียดทาน

อยางไรกต็าม หากการเผชญิหนาของทัง้สองฝายไมไดวางอยูในฐานะ

รฐัประชาชาตแิละชนกลุมนอย หรอืระหวางผูปกครองกบัผูถกูปกครองเพยีง

เทานั้น หากแตเปนการเผชิญหนาภายใตแรงขับเคลื่อนสําคัญอันเปนฐาน

ในการตอสูคือความคิดท่ีเรงเราของลัทธิชาตินิยม (nationalism) ซึ่งเปน   

แรงเราอันสําคัญที่พยายามขับเนนอัตลักษณรวมหมู (collective identity) 

แมวาเนื้อหาแกนกลางจะไมมีความชัดเจนและเลื่อนไหลอยูตลอด (ธงชัย 

วินิจจะกูล, 2553) ในขณะที่ดานหนึ่งชนกลุมใหญที่ยึดครองอํานาจนําของ

รัฐชาตินั้นๆ ไดพยายามสถาปนากรอบคิดชาตินิยมทางการ (official 

nationalism) แตก็ตองเผชิญแรงตอตานของชาตินิยมชนกลุ มนอย   

(minority nationalism) ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนปรากฎการณสากลท่ีเกิดขึ้น

รวมสมัย ไมวาอยูในทวีปใด มีระบอบการปกครองแบบใด เกาแกแคไหน 

หรอืผูคนสวนใหญจะนบัถอืศาสนาใดกต็าม (Kimlicka, 2004, 144) ในกรณี

ชายแดนใตเราจึงพบเจอกับการปะทะกันระหวางชาตินิยมไทยที่มีอํานาจ

ครอบงําโดดเดนกวากับชาตินิยมมลายูปาตานีที่ตกเปนฝายกระแสรอง       

แตก็ยังทรงอิทธิพลตอความคิดของคนในทองถิ่นอยูสูง

กลาวสําหรับชาตินิยมไทยนั้น อาจกลาวไดวามีพลวัตที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา เสกสรรค ประเสริฐกุล (2552, 33-41) เห็นวาแมหนอออน 

เริม่ตนของลทัธชิาตนิยิมไทยจะกอตวัขึน้ในชวงรชักาลท่ี 5 ในบรบิทแวดลอม

ของการตอสู กับมหาอํานาจตะวันตกในเรื่องดินแดนและอํานาจเหนือ       

แวนแควนประเทศราช แตหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองในป 2475 ลทัธิ



สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

49

»‚·Õè 19
©ºÑº·Õè 1
Á.¤.
 -
ÁÕ.¤.
2556

ชาตินิยมไทยก็ยายจุดเนนจากการจงรักภักดีตอกษัตริยมาสู การสราง         

อัตลักษณรวมในลักษณะที่เปนสามัญชนทั่วดานขึ้น การเลื่อนความหมาย

ครัง้นีดํ้าเนนิไปในหวงเวลาเดยีวกบัการผลกัดันนโยบายรฐันยิมทีค่รอบคลมุ

มิติชีวิตของประชาชนในแทบทุกดาน จนนับไดวากระบวนการเหลานี้เปน

ไปตามทิศทางของการบูรณาการแหงชาติใหประชากรที่มีความแตกตาง

หลากหลายเชื่อมโยงถึงกันและมีวิถีชีวิตที่เหมือนกัน ไมวาจะเปนนโยบาย

การใชภาษากลาง การศึกษาประวัติศาสตรที่เนนหนักไปที่ชาติพันธุหลัก

ชาติพันธุ เดียว กระทั่งการเชิดชูเพียงศาสนาพุทธอันเปนศาสนาของ 

“ประชาชน” สวนใหญ ในชวงเวลานีน้ีเ่องทีก่ารสถาปนา “ความเปนไทย” ได

ตกีรอบอนัคบัแคบบนฐานคดิทางดานเชือ้ชาต ิและเปนรฐัจากสวนกลางนีเ่อง

ที่พยายามบอนทําลายและรื้อถอนวัฒนธรรมในทองถิ่นที่ “เปนอื่น” ไปจาก

ความเปนไทย แนนอนวาสิ่งเหลานี้นํามาซึ่งแรงตอตานที่เพิ่มมากขึ้นและ

ขยายจากความขัดแยงระหวางชนชั้นนําในสวนกลางและในทองถิ่นมาเปน

ความขัดแยงในระดับที่แพรหลายกวางขวาง

ขอสรุปดังกลาวมีขอยืนยันจากกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใตที่ถูก

ผนวกรวมอยางเปนขั้นเปนตอนนับตั้งแตการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลและ

ผลจากสนธสิญัญาแองโกล-สยามในหวงป 2445-2452 (วนั กาเดร เจะมาน, 

2551ค, 20) ความขัดแยงระหวางสยาม-ปาตานีในชวงแรกก็ไมตางกับ

ภูมิภาคอื่นๆ ที่ยังไมใชความขัดแยงระหวางชาติพันธุ (ethic conflict) 

หากแตเปนความขัดแยงระหวางอํานาจรัฐสยามกับกลุมชนชั้นเกาของ

กลุมชาติพันธุเสียมากกวา (เสกสรรค ประเสิรฐกุล, 2552, 21) หากแตวา

กระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมที่ดําเนินการหลังจากนั้นเปนตนมา

ตางหากที่มีสวนทําใหชาตินิยมชนกลุมนอยของปาตานีกอตัวขึ้นอยางเปน

มรรคเปนผล เพราะนอกจากสลายระบอบการปกครองเดิมและแตงตั้ง           

ผูปกครองจากกรงุเทพฯ แลว การบงัคบัใชกฎหมายไทยทดแทน “ชะรอิะห” 

(กฎหมายอิสลาม) และ “อาดัต” (กฎประเพณ)ี ก็สรางผลกระทบอยางกวาง

ขวาง แตแรงตอตานดูจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อรัฐไทยพยายามจะบูรณาการดาน
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การศึกษาผานการบังคับใช พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ.2464 แมในเวลา       

ตอมารัฐบาลไทยพยายามโอนออนใหเนื่องจากหวาดกลัววาจะสูญเสีย        

ดินแดนในแถบนี้เพิ่มใหกับอังกฤษอีก แตกระนั้นเมื่อกาวเขาสูยุครัฐนิยม 

นโยบายของรัฐที่กาวลวงเขาไปในวิถีชีวิตและชีวิตสวนตัวไมวาจะเปนการ

แตงกาย การใชภาษา ตลอดจนการปฏิบัติศาสนกิจดวยแลว ก็ยิ่งทําใหชวง

เวลาดงักลาวเปนชัว่ขณะของการหลอหลอม “สาํนกึแหงความเปนเอกภาพ” 

ของชาวมลายูปาตานีไปในที่สุด (วัน กาเดร เจะมาน, 2551ก, 185-192) 

อยางไรกต็าม การแสวงหาความเปนเอกภาพของชนกลุมนอยกเ็ปนปญหา

อยูไมนอย เมือ่มคํีาถามวาใครบางทีเ่ปน “ประชาชนปาตาน”ี? สิง่เหลานีอ้าจ

จะจินตนาการไดยากถึงผูคนที่มีอัตลักษณที่แตกตางหลากหลาย แมวาจะ

ไมมีอํานาจอธิปไตยเปนของตัวเอง แตชนกลุมนอยก็เผชิญกับปญหา     

ความเปน “คนใน/คนนอก” ไมตางกัน นี่อาจเปนสิ่งที่ดําเนินควบคูมากับ

ความเปนรัฐประชาชาติสมัยใหมก็เปนได 

Autonomy VS Security

ความชอบธรรมของการปกครองโดยรฐัขึน้อยูกับความสมัพนัธระหวาง

ปจเจกชนกบัรฐั ในทีน่ีป้จเจกชนทีอ่ยูในสภาวะสมยัใหมมลีกัษณะทีส่ามารถ

จะกําหนดการกระทําของตัวเองได ซึ่งมีสถานะไมแตกตางไปกับสถานะ

ของพระเจา การไมตกอยูภายใตอาํนาจใดๆ ของปจเจกชนนีเ่องทีแ่สดงใหเหน็

วามนษุยมคีวามเปนเอกเทศ (autonomous) ในตวัเอง (ธเนศ วงศยานนาวา, 

2547, 26) ซึ่งในแงนี้ Autonomy ที่มีรากศัพทมาจากภาษากรีกโบราณที่

เชื่อมกันระหวาง auto กับ nomos ซึ่งคําแรกหมายถึง “ตัวเอง” ในขณะที่ 

คําหลงัหมายถงึ “กฎหมาย” (ธเนศวร เจรญิเมอืง, 2551, 228) ในความหมาย

ที่เฉพาะเจาะจง และอาจหมายถึงการประสานเชื่อมโยงกันอยางรัดกุม       

กฎ หรือหลักนิติ ในขณะที่ความหมายในเชิงกฎหมายอาจหมายถึงสภาวะ

ของการเปนองคอธิปตยหรือผูที่มีอํานาจสูงสุด เมื่อรวมกันเปน Autonomy 

ก็อาจหมายถึงสถานะของผูที่ออกกฎในการจัดการดูแลตัวเองมากกวาที่จะ
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ใหบุคคลอื่นเขามาใชอํานาจกับตัวเอง (ธเนศ วงศยานนาวา, 2547, 26) 

อยางไรก็ตาม สําหรับสังคมไทย คําๆ นี้เปนคําตองหามที่ไมอนุญาตใหมี 

การพดูถงึมากนกั อกีท้ังยงัขาดแคลนคาํศัพทภาษาไทยทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะ

เมือ่เผชญิกับปญหาชนกลุมนอยดงัในกรณจีงัหวดัชายแดนภาคใต แตสาํหรบั

คนในทองถิ่นประเด็นเหลานี้เปนสิ่งที่ตองพูดในแวดวงที่จํากัดและเปน    

สวนตวั (McCargo, 2008, 61) นกัรฐัศาสตรบางคนจงึพยายามบญัญตัศิพัท

ในภาษาไทยเปน “อัตตบัญญัติ” เพื่อคงความหมายตามรากศัพทเดิม 

พรอมๆ ทัง้เสนอวาแมอาํนาจอธปิไตยของรฐัจะมเีพยีงหนึง่เดยีวทีส่งูสดุ แต

อัตตบัญญัติในรัฐหนึ่งๆ ไมจําเปนตองมีเพียงหนึ่งเดียวและไมจําเปนตองมี

ความสมัพนัธในแนวดิง่เพยีงอยางเดยีว หากแตก็มคีวามเปนไปไดทีภ่ายใน

รฐัเดียวจะมอีตัตบญัญตัอินัหลากหลายภายใตความสมัพนัธในแนวราบดวย

ก็เปนได กลาวอยางงาย ภายในรัฐเดี่ยว (unitary state) หนึ่งๆ นั้น เราอาจ

มีอัตตบัญญัติที่หลากหลายก็ได ซึ่งนี่เปนพื้นฐานของการเปนรัฐพหุนิยม 

(pluralistic state) (ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2547) 9 ในขณะที่

นักวิชาการผู เชี่ยวชาญการปกครองทองถิ่นอีกคนก็พยายามใชคําวา 

Autonomy ในบรบิทท่ีผกูโยงกบัการบรหิารจดัการตวัเองของ “ทองถิน่” หรอื

ในที่นี้คือ “ความเปนอิสระของทองถิ่น (local autonomy)” ที่หมายถึงสิทธิ

ในการปกครองตนเองที่สามารถออกกฎเกณฑของตนเองในระดับทองถิ่น

และสามารถกําหนดการพัฒนาทองถิ่นดวยตัวเองได แตกระนั้นตัวทองถิ่น

เองกเ็ปนสวนหนึง่ของรฐัไมใชรฐัอสิระทีดํ่ารงอยูอยางเปนเอกเทศ ความอสิระ

ของทองถิน่จงึมลีกัษณะสมัพทัธทีต่องผกูโยงกบัรฐัอยูดี (ธเนศวร เจรญิเมอืง, 

2551, 228-229) นอกจากนี้ คําดังกลาวในภาษาไทยยังมีผูใหคําแปลวา    

“อัตตกฎ” ดวยเชนกัน (ธเนศ วงศยานนาวา, 2550, 8)

อยางไรก็ตาม เมื่อยอนกลับมาที่การออกกฎหมายโดยประชาชนมี
9 ผูนําเสนอมุมมองดังกลาวไดแก วีระ สมบูรณ นักรัฐศาสตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เขานําเสนอประเด็นเหลานี้ในวงเสวนาหัวขอ “ปรัชญาการเมืองกับปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต” ในการประชุมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
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รากฐานความคดิมาเนิน่นานในปรชัญาการเมอืงตะวนัตก นบัตัง้แตศตวรรษ

ที่ 14 ที่มาซิลลิอัสแหงแปดดัว (Marsilius of Padua) ไดเสนอแนวคิดท่ีวา

อาํนาจในการบญัญตักิฎหมายควรตองเปนของพลเมอืงทัง้หมด เพราะไมมี

ใครจะทาํรายตวัเองไดโดยทีรู่ตวัและเปนผูใหหลกัประกนัไดวากฎหมายนัน้

จะไดรับการปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเปาหมายในการบรรลุผลประโยชนสูงสุด

และละทิง้ซึง่อนัตรายแลว คนทัง้ปวงควรจะตองไดรบัรูและรบัทราบถงึบทบญัญัติ

นั้นๆ (ลีโอ สเตราส, 2550, 461-462) สวนบาโตลุสแหงแซกโซเฟอราโต 

(Batolus of Saxoferato) เสนอวาประชาชน (populus) ไมเพยีงแตมคีวามเปน

อสิระในการตดัสินคดคีวามตางๆ เทานัน้ หากแตยังสามารถบญัญัตกิฎหมาย 

ธรรมเนยีมประเพณ ีหรอืแมแตการประยกุตใชใหสอดคลองกบัสถานการณ

ที่เปนจริงโดยไมจําเปนตองไดรับสิทธิอํานาจจากผูทรงอํานาจที่เหนือกวา 

โดยเฉพาะองคจักรพรรดิแตอยางใด (Cesar, 2004, 369) ครั้นเมื่อเขาสูยุค

ทีป่ระชาชนเปนแหลงอางองิอาํนาจอธปิไตยแทนกษตัรยิ คําถามทีต่ามมาคอื

ประชาชนจะปกครองตนเอง (self-govern) ไดอยางไร? ในเมือ่ความปรารถนา

ในการทําใหประชาชนมีความเปนเอกพันธุนั้นเปนเพียงสิ่งที่เปนนามธรรม

ซึง่ไมสามารถบรรลเุปาหมายตามความตองการของรฐัประชาชาตไิด (ธเนศ 

วงศยานนาวา, 2546, 226) โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐที่มีดินแดนโอบลอม   

เอาผูคนที่มีความแตกตางหลากหลายและตางก็มีบทเรียนอันเลวรายจาก

การบบีบงัคบัใหสรางความเหมอืนของกระบวนการบรูณาการแหงชาต ิ ในแงนี้

ปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุภายในรัฐประชาชาติสมัยใหมไดดํารงอยู

ในแตละรัฐมาเปนเวลาหลายปนั้นจึงอยูควบคูกับการกอรูปความเปนรัฐ

ประชาชาติมาตั้งแตชวงแรกๆ

การรับมือกับปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุ และการปะทะกัน

ระหวางชาตินิยมทางการและชาตินิยมชนกลุมนอย รัฐประชาชาติจํานวน

ไมนอยเลือกใชอัตตบัญญัติเปนเครื่องมือในการคลี่คลายปญหา อาจกลาว

ไดวาในดานหนึ่งอัตตบัญญัตินั้นไดอนุญาตใหกลุมชาติพันธุหนึ่งๆ หรือ

หลายกลุมสามารถจัดการควบคุมและดําเนินการกิจการตางๆ บนพื้นฐาน
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อัตลักษณของตัวเอง ในขณะที่อีกดานหนึ่งก็อนุญาตใหกลุมที่มีขนาดใหญ 

(the larger entity) ภายในรัฐใชอํานาจครอบคลุมผลประโยชนรวมกันอีกที 

(Ghai, 2000, 8) อยางไรก็ตาม อัตตบัญญัติถูกใชในแบบแผนที่แตกตางกัน

ในทางกฎหมาย จนอาจกลาวไดวาไมมรีปูแบบทีต่ายตวั ในความหมายอยาง

กวางเชนนีเ้ราอาจหมายรวมไปถงึแนวความคดิสหพันธรฐันยิม (federalism) 

ที่เคยเปนแนวทางในแกปญหาชาติพันธุภายในรัฐประชาชาติสมัยใหม   

หลายแหง แตก็มีขอจํากัดเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกรณีของสหพันธรัฐนั้น

ตองประกอบไปดวยภมูภิาคทีม่อีาํนาจทีเ่ทาๆ กัน เมือ่เทยีบกบัรฐัประชาชาติ

ทีม่กีลุมชาตพินัธุท่ีเปนชนกลุมนอย ซึง่กระจกุอยูในบางภมูภิาคแลว การจดัการ

โดยการแบงปนอํานาจกันดังกลาวอาจไมจําเปนและไมเปนผล เนื่องจากมี

ลกัษณะทีอ่สมมาตร (asymmetrical) แตจะจดัการในรปูแบบของอตัตบญัญตัิ

เชิงภูมิภาค (regional autonomy) รูปแบบภูมิภาคนิยม (regionalism) และ

รูปแบบการกระจายอํานาจ (decentralization) ซึ่งแตกตางกันไปตามการ

จดัสรรอาํนาจระหวางสวนกลางกบัประชาชนในแตละทองถิน่และการรบัรอง

ฐานะอันมั่นคงแข็งแกรงในรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม สําหรับนักวิชาการ

บางคนแลวการเรยีกขาน (label) ในชือ่ตางๆ ไมไดเปนสิง่สาํคัญมากเทากับ

สถานะทางกฎหมายที่จะเปนการบงบอกถึงระดับของการตั้งมั่นถาวรและ

ขอจาํกัดในการเปลีย่นแปลง (เพิง่อาง, 9-10) แตถงึกระนัน้ สิง่สาํคญัท่ีทาํให

ขอเสนอทางการเมอืงเชนนีเ้ปนไปไดคือการออกแบบและจดัการกบัแบบแผน

ที่หลากหลายซึ่งผันแปรไปตามสภาพแวดลอมและเงื่อนไขของกรณีตางๆ 

ไมวาจะเปนการแบงสรรอํานาจระหวางระดับในการปกครองแตละชั้น 

โครงสรางของสถาบันการปกครอง ความสัมพันธระหวางโครงสรางเหลานี้

กับระดับชั้นตางๆ รวมไปถึงการกระจายทรัพยากรตางๆ สิ่งเหลานี้จําตอง

ดําเนนิการอยางยดืหยุนพลกิแพลงผานกระบวนการเจรจาตอรอง เชนนีน้ีเ่อง

ที่ยารช ไก (Yash Ghai) เห็นวา โดยรากฐานแลวกระบวนการอัตตบัญญัติ

เหลานี้สิ่งสําคัญคือกระบวนการ (process) นั่นเอง (เพิ่งอาง, 10)

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ดูจะเปนขอจํากัดใหญที่สุดสําหรับการถายโอน
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อํานาจใหกับพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ คือสภาพแวดลอมที่พื้นที่นั้นๆ มีกลุม

ชาติพันธุบางกลุมที่หนาแนน (เพิ่งอาง: 9) หรือในแงนี้ก็คือมี “ประชาชน” ที่

มีลักษณะที่เขากันไมไดหรือแตกตางกับประชาชนสวนที่เหลือของประเทศ 

ซึ่งอาจทําใหการยอมรับอัตตบัญญัติของชนกลุมใหญของประเทศประสบ

ความยากลาํบาก เราสามารถอธบิายความแตกตางดงักลาวไดจากกรณทีีม่ี

แรงตอตานกับขอเสนอ “นครปตตานี” ดวยขออางของความเปนรัฐเดี่ยวที่

ไมสามารถแบงแยกได10 ทั้งที่โครงสรางทางการเมืองของรัฐไทยก็เอื้อให

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจัดรูปแบบการปกครองในลักษณะที่       

แตกตางไปจากการปกครองทองถิ่นอื่นๆ

นอกจากนี้ ภูมิหลังของกระบวนการสรางชาติ (nation-building) และ

การกอตัวของรัฐประชาชาติ (nation-state formation) ยังเปนปจจัยในการ

กําหนดรูปแบบของอัตตบัญญัติในแตละประเทศอีกดวย ในขณะที่เมื่อเรา

กลาวถึงอัตตบัญญัติที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชนกลุมนอยที่มีลักษณะชาติพันธุ

โดดเดนนี้ เราไมสามารถเลี่ยงที่จะพิจารณาถึงการจัดสรรอํานาจที่เนนไป

ทางดานวัฒนธรรม ไมวาจะเปนศาสนา การศึกษา และแมแตศิลปะ ซึ่งเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบั “สวนรวม” ของทัง้ประเทศแลวกย็ิง่ขบัเนนความอสมมาตร

ใหเดนชดัขึน้และสงผลใหกอความยากลาํบากในทางการเมอืงและการบรหิาร 

ซึง่หวัใจอยูทีก่ารตอรองระหวางชนกลุมนอยหรอืภาคภมูภิาคกบัศนูยกลาง

เกี่ยวกับระดับของการถายโอนอํานาจ (devolution) และโครงสรางสถาบัน

ที่แตกตางกัน (Ghai, 2000, 13)

อยางไรก็ตาม การศึกษาปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุภายในรัฐ

ประชาชาติที่ตองเผชิญกับ “ชาตินิยมชนกลุมนอย (minority nationalism)” 

ซึ่งเกิดข้ึนทั่วโลกอาจจะพบรูปแบบในการจัดการปญหาหลากหลายก็จริง  

แตวิล คิมลิกคา (Will Kimlicka) เห็นวาสําหรับประเทศเสรีประชาธิปไตย

10ดังผลสะทอนจากการสํารวจความคิดเห็น หรือ “โพล” ที่แจกแจงไปแลว อีกท้ังยังรวมถึง
ความคิดเห็นของนักการเมืองในปกของรัฐบาลบางคนในขณะนั้น อาทิเชน นายสุเทพ   
เทือกสุบรรณ ที่ระบุวา “...จะทําใหการปกครองที่นั่นเปนเอกเทศ ก็คงไมสามารถทําได 
เพราะวาประเทศไทยเปนรัฐเด่ียว เราไมแบงออกไป” (ไทยโพสต, 4 พฤศจิกายน 2552)
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ตะวันตก ขอบเขตในการพิจารณาระหวางสิทธิและอํานาจของชนกลุมนอย

ในแตละประเทศ มลีกัษณะแบบแผนอยู 3 ประการดวยกนั ไดแก 1) เขตปกครอง

ตนเองหรอือตัตบญัญตัเิชงิดนิแดน (territorial autonomy) 2) การใหสถานะ

ภาษาของชนกลุมนอยเปนภาษาทางการ (official language) ในพื้นที่นั้นๆ 

หรอืไมก็ดํารงสถานะเปนหนึง่ในภาษาราชการรวมกบัภาษาหลกั และ 3) การ

บรหิารจดัการการเรยีนการสอนโดยภาคภมูภิาคในทกุระดบัชัน้ตัง้แตประถม

ศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย โดยรวมถึงการใชภาษาของตัวเองในการเรียน  

การสอนดวย ทั้งสามลักษณะที่วานี้เปนพื้นฐานในการจัดการพื้นที่ชนกลุม

นอยโดยมากในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก ซึ่งมีลักษณะที่เขาเรียกวา 

“สหพนัธรฐัพหชุาต ิ(multinational federalism)” (Kimlicka, 2004, 147-148) 

แนนอนวาสภาพการณเชนนีย้อมแตกตางตามเงือ่นไขของกรณตีางๆ ในอกี

หลายประเทศ 

กลาวอยางถึงที่สุดแลวรูปแบบที่รัฐใชจัดการกับปญหาดูจะไมสําคัญ

เทากับวาทกรรมทีกํ่ากับมมุมองและแนวทางปฏบิตัเิมือ่ตองเผชญิกับปญหา 

“ชาตินิยมชนกลุมนอย” เหลานี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศ

เสรีประชาธิปไตยตะวันตกกับประเทศหลังคอมมิวนิสต (postcommunist 

country) ในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก (Eastern and Central 

Europe-ECE) คิมลิกคาพบขอแตกตางอยางสําคัญ โดยประเทศตะวันตก   

มแีนวโนมทีจ่ะยอมรบัความชอบธรรมของชาตนิยิมชนกลุมนอยไดมากกวา

และพยายามจดัการกับปญหาใหอยูรวมกนัภายใตการออกแบบเขตปกครอง

ตนเอง ในขณะที่ประเทศ ECE มักมองชาตินิยมชนกลุมนอยวาไมมีความ

ชอบธรรมใดๆ ความคดิเกีย่วกบัการจดัการเขตปกครองตนเองจงึเปนไปได

ยากและเต็มไปดวยการตอตาน ในประเทศตะวันตกมักประเมินประเด็น

ตางๆ ในกรอบคดิเก่ียวกบัความยตุธิรรม (justice) มเีปาหมายทีจ่ะอยูรวมกนั

กับทัง้ชนกลุมนอยและชนกลุมใหญดวยวธิกีารทีใ่หความเปนธรรมแกกันไมมาก

ก็นอย ในขณะที่ในประเทศ ECE กลับเนนไปที่กรอบคิดของความมั่นคง 

(security) โดยมีเปาหมายที่ตองการรับรองยืนยันวาชนกลุมนอยจะไม
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สามารถคุกคามบูรณภาพแหงดินแดนของรัฐได โดยสวนมากแลวพวกเขา

เชื่อวาการเรียกรองใหมีการปกครองตนเองของชนกลุมนอยถือเปนภัย

คุกคามอยางหนึง่ อาจกลาวไดวามมุมองทีแ่ตกตางกนัทัง้สองดานหรอืในทีน่ี้

คือวาทกรรมความยตุธิรรมในประเทศตะวนัตกและวาทกรรมความมัน่คงใน

ประเทศ ECE นีเ่องทีเ่ปนตวักาํหนดกรอบการมองและแนวปฏบิตัทิีแ่ตกตาง

กัน และเปนการยากยิง่ทีว่าทกรรมเกีย่วกบัสทิธิของชนกลุมนอยภายใตการ

ทําใหเปนประเด็นความมั่นคง (securitized) ที่ดํารงอยูประเทศ ECE จะให

ความยุติธรรมและความอดทนอดกลั้นเพียงพอตอชนกลุมนอย (เพิ่งอาง, 

144-145)

ในขณะที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยดูจะมีภูมิคุมกันที่ดีกวาในการ

ยอมรับความเปน “พหุชาติ (multination)” ภายในรัฐประชาชาติของตัวเอง

และกําลังแพรหลายในแตละประเทศ แมวาในทางประวัติศาสตรแลวพวก

เขาเองกต็องกลํา้กลนืฝนทนตอการจดัการกบัปญหาชนกลุมนอยในเขตแดน

ของตัวเองไมนอยทีเดียว (เพิ่งอาง, 150) อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศ 

ECE (ยกเวนรสัเซยี) แลว พวกเขาโดยมากมกัชอบทีจ่ะกอสงครามกลางเมอืง

มากกวาจะเจรจาตอรองในประเด็นอัตตบัญญัติกับชนกลุมนอย หากจะ

ยอมรับใหเกิดขึ้นนั่นก็เปนเพราะวาเปนผลมาจากความพายแพทางทหาร

เทานั้น (เพิ่งอาง: 149) คิมลิกคาประมวลใหเห็นวาแรงตอตานตอขอเสนอ

อัตตบัญญัติในประเทศ ECE นั้นมีหลายประเด็นคัดคาน ไมวาจะเปนการ

อางถึงการเรียงลําดับความสําคัญในระยะเปลี่ยนผานจากระบอบเผด็จการ

คอมมวินสิตมาเปนเสรปีระชาธปิไตยทีต่องเนนหนกัไปท่ีกระบวนการพฒันา

เศรษฐกิจและปฏิรูปการเมืองกอนที่จะมาเนนนโยบายพหุนิยม หรือการที่

แตละประเทศในภูมิภาคแหงนี้มีภูมิหลังความเจ็บปวดจากความอยุติธรรม

ที่ชนกลุมใหญรูสึกวาถูกกระทําจากกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยซึ่งผูกโยงใน

ทางประวตัศิาสตรกับการเปนพนัธมติรกบัศตัรจูากภายนอก ทวาประเดน็คดัคาน

ที่สําคัญที่สุดคือประเด็นที่เกี่ยวของกับความภักดี/ความมั่นคง (the loyalty/

security objection) ของชนกลุมนอย ที่เกี่ยวของกับสมมติฐานหลัก 3 
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ประการทีเ่ปนทีย่อมรบัอยางกวางขวางในประเทศ ECE ไดแก 1) ชนกลุมนอย

มกัไมมคีวามภกัดี ทีพ่รอมจะใหความรวมมอืกับศตัรอูยูเสมอ 2) ความสมัพนัธ

ระหวางชนกลุมนอยกับชนกลุมใหญเปนไปในลักษณะผูชนะกินรวบ (zero-

sum game) และ 3) การปฏิบัติตอชนกลุมนอยอยูบนพื้นฐานของปญหา

ความมั่นคงของชาติเสมอ ดวยเหตุนี้ประเด็นที่เกี่ยวของระหวางรัฐกับชน 

กลุมนอยในประเทศเหลานี้จึงถูกทําใหเปนเรื่องความมั่นคงทั้งหมด “ไพ

ความมั่นคง (security card)” มักถูกเลือกใชเสมอในเกมการตอรองระหวาง

รัฐกับชนกลุมนอย โดยเฉพาะในกลุมชนชั้นนําและนักการเมือง ซึ่งจะสงผล

ใหไปบดบังกดทับประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรม ซ้ํายังทําใหพื้นที่สําหรับ

การถกเถยีงเรือ่งศลีธรรมและสทิธเิสรภีาพหดแคบลง ซึง่เปนหลกัการสาํคญั

ในการอยูรวมกับชนกลุมนอยทามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ      

ในขณะที่ในประเทศตะวันตก เพดาน (threshold) ของการทําใหเปนเรื่อง

ความมั่นคงดูจะสูงกวา เพราะชนกลุมนอยสามารถจะเคลื่อนไหวเรียกรอง

การแยกตวัเปนอสิระไดอยางเปดเผย ตราบใดทีไ่มใชความรนุแรงเขากดดัน 

บางประเทศมีพรรคการเมืองที่โตแยงเรื่องการดํารงอยูของรัฐหรือเรียกรอง

การแยกตัวอยางเปนเรื่องเปนราว กระทั่งบางพรรคการเมืองไดรับเลือกจน

ไดเปนสวนหนึง่ในการรวมใชอาํนาจบรหิารดวยซํา้ไป การเมอืงเรือ่งการแยกตวั 

(secessionist politics) ในสังคมการเมืองตะวันตกถูกจัดวางใหเปนเพียง

การเมืองในระดับปกติ (normal politics) เทานั้น (เพิ่งอาง, 156-160) 

Violence VS Autonomy

แตก็ใชวารฐัเสรปีระชาธปิไตยจะใจกวางและมเีพดานในการทาํใหเปน

ประเด็นความมั่นคงสูงอยูเสมอ เพราะเมื่อสภาพแวดลอมทางการเมืองของ

โลกไดเปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ 11 กันยา และตอเนื่องดวยการรณรงค

ทําสงครามตอตานการกอการรายที่ตามมาในแทบทุกมุมโลก นอกจาก

ประเทศมหาอํานาจแลว หลายประเทศที่มีเชื้อของความขัดแยงชาติพันธุ-

ศาสนาอยูเดิมก็ตองเผชิญกับสถานการณที่เรียกวาความขัดแยงติดอาวุธ
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ความเขมขนระดบัตํา่ (low-intensity armed conflict) ในหนาตาใหม สาํหรบั

รัฐไทยเองก็เผชิญกับการกอความไมสงบในพื้นที่ชายแดนใตซึ่งใชความ

รนุแรงอยางเปนระบบและตอเนือ่งมาเปนเวลาหลายป (ศรสีมภพ จติรภริมย

ศร,ี 2553)11 โดยไรการประกาศตวัรบัผดิชอบและขอเรยีกรองอยางเปดเผย

ดังเชนในอดตีทีผ่านมา “สถานการณฉกุเฉนิ” ถกูนาํมาตคีวามสภาพแวดลอม

ที่เกิดขึ้น พรอมๆ กับมาตรการพิเศษสําหรับสถานการณพิเศษเหลานี้ที่   

นอกเหนือจากการใชกําลังทหารเขาจัดการควบคุมแรงตอตานจากกลุม     

ตดิอาวธุทีต่ํา่กวารฐัแลว กฎหมายพเิศษหรอืกฎหมายความมัน่คงตางๆ ก็ถกู

ออกแบบมาเพือ่เปนเครือ่งมอืสาํคญัทีร่ฐัใชรบัมอื12 สิง่เหลานีไ้ดทาํใหวาทกรรม

วาดวยความมัน่คงชวงชงิพืน้ทีแ่ละยดึกรอบการมองของเจาหนาท่ีรฐัระดบัสงู

และพลเรือนที่ตกอยูในความหวาดผวาเกรงภัยสยองจากการกอการราย 

สถานการณเชนนี้นี่เองที่ไดเผยใหเห็นองคอธิปไตยในชั่วแวบเวลาของ

สถานการณพเิศษ (time of exception) ตามความคดิของคารล ชมทิช (Carl 

Schmitt) (อางถงึใน เกงกจิ กิตเิรยีงลาภ, 2550, 108) ซึง่เปนคนละเรือ่งกบัการ

บงัคบัใชกฎหมายและการรณรงคปกปองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนและ

การยดึหลกันติธิรรม (rule of law) ในสถานการณปกต ิเนือ่งจากองคอธปิตย

เปนสิ่งที่ทรงอํานาจสูงสุดเหนือกฎหมาย และแมแตผูที่ใชอํานาจขององค

อธิปตยแทนเปนเวลาชัว่คราวเชนเจาหนาท่ีทีร่บัรองโดยกฎหมายพเิศษเหลา

11จากขอมูลในทางสถิติของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต หรือ Deep South Watch 
(DSW) ความรุนแรงในรอบ 9 ป (มกราคม 2547 – ธันวาคม 2555) มีเหตุการณความไม
สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ 12,597 ครั้ง สงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 5,501 ราย และบาดเจ็บ
จํานวน 9,725 ราย

12ในกรณีประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2546 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดแกไขประมวล
กฎหมายอาญาเพิ่มเติมลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกอการราย โดยอางเหตุผลทําตาม
มติสหประชาชาติหลังเหตุการณ 11 กันยายน ครึ่งปตอมาหลังเหตุปลนปนคายทหารเมื่อ
ตนเดือนมกราคม 2547 รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึก โดยเจาหนาท่ีมีอํานาจควบคุมตัว   
ผูตองสงสัยโดยที่ไมตองตั้งขอหา 7 วัน ในเดือนกรกฎาคมปตอมา หลังเหตุการณ
วินาศกรรมปวนเมืองยะลา รัฐบาลใชอํานาจฝายบริหารผาน พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งมีอํานาจคุมตัวผูถูกสงสัย 30 วัน โดยไมตั้งขอหา
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นีก็้ไดรบัการยกเวนโทษจากการรบัผดิ (เกงกจิ กิตเิรยีงลาภ, 2550, 109)13 

ในแงนี้แลว “ประชาชน” ของรัฐท่ีตกเปนเปาตองสงสัยจึงไมตางอะไร

กับสิง่ทีจ่อิอจโิอ อากมัเบน (Giorgio Agamben) เรยีกวา “ชวีติทีเ่ปลอืยเปลา 

(bare life)” ทีอ่าํนาจของรฐัสมยัใหมสามารถทะลทุะลวงเขาไปกาํหนดการตาย

และวิธีในการมีชีวิตอยูของผูคนในรัฐ (เพิ่งอาง, 98) ดังจะเห็นไดจากการ 

กระจายตวัของดานจดุตรวจในแทบทกุถนนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต หรอื

แมแตการใชเครือ่งมอือยางตรวจสอบอยาง GT200 และเรอืเหาะตรวจการณ

ก็เปนการสะทอนวิธีคิดในการสอดสองดูแลผูคนขององคอธิปตย ในขณะที่

พืน้ทีค่วามขดัแยงทีห่นาแนนไปดวยประชากรทีเ่ปนชนกลุมนอย ซึง่ถกูประกาศ

ใหเปนพื้นที่พิเศษที่รองรับตามกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน (emergency 

law) เหลานีก็้ไมตางกบั “คาย (camp)” ทีอ่าํนาจอธปิไตยสมยัใหมใชจดัการ

กับชวีติทีเ่ปลอืยเปลา ซึง่เปนพืน้ทีท่ีก่ฎหมายในสภาวะปกตสิามารถถกูระงบั

ไวชัว่คราวได นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาในมติดิานเวลา ความชัว่คราวดงักลาว

ดูเหมอืนจะเริม่แปรสภาพเปนสภาวะทีถ่าวร (เพิง่อาง, 119-120) ดังเราจะเหน็ได

จากการตออายกุารบงัคบัใช พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต 

มาแลวถงึ 18 ครัง้นบัตัง้แตป 2548 ทีกํ่าลงัทาํใหสถานการณฉกุเฉนิดจูะกลาย

เปนสถานการณปกติที่ดํารงอยูอยางถาวร และเมื่อใดก็ตามที่สภาวการณ

ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตมิไดเปนชวงเวลาของการยกเวนอีกตอไป หากแต

แปรเปนสภาวะปกติจนทําใหผู คนในสังคมนั้นสูญสํานึกแหงความเปน      

ปกติไป ทั้งหมดนี้จะกลายไปสิ่งที่ชัยวัฒน สถาอานันทเคยตั้งขอสังเกตไว

วาจะกอใหเกิดสภาพ “สงครามบริสุทธิ์ (pure war)” ซึ่งหยิบยืมแนวคิดมา

จากพอล วิริโล (Paul Virilo) ที่มองวาสังคมทั้งสังคมกําลังถูกระดมผลักดัน

หรือถูกโนมนําในทางการทหารโดยตลอดเวลา โดยใหภาพ (text) ของ

สถานการณใหเห็นเปนเรื่องสงครามและวนเวียนอยูกับกิจการทางทหาร    

นั่นทําใหวาทกรรมทั้งมวลที่นํามาใชกลายเปนวาทกรรมดานความมั่นคง

13ดังกรณีมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ให
เจาหนาท่ีไมตองรับผิด “ทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย”
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แทบทั้งสิ้น ดังนั้นภายใตสภาพเชนนี้สิทธิของผูคนพลเมืองจึงถูกสละทิ้ง   

สวนผูคนในภาคประชาสังคมที่หาญกลาทาทายรัฐไมวาจะดวยรูปแบบใดก็

จะถกูทําใหเงยีบเสยีงลงไปดวยวธิกีารตางๆ และนีคื่อการปรากฏตวัของสิง่

ทีเ่รยีกวา “ประชาธปิไตยอาํนาจนยิม” (ชยัวฒัน สถาอานนัท, 2548, 251-253) 

ที่ไมไดมีข อยกเวนแมว ารัฐชาติที่กําลังเผชิญภาวะเชนนี้จะเปนเสรี

ประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยในแบบใดๆ ที่มีคุณศัพทขยายตามหลัง

ก็ตาม

โอกาสและกาํแพง

ดวยสภาพแวดลอมที่ความรุนแรงดํารงอยูเชนนี้ การตอสูชวงชิงโดย

วาทกรรมความยุติธรรมจึงตองเผชิญกับกําแพงอันหนาแกรงที่ไมสามารถ

ฝาออกไปเพื่อแสวงหาทางเลือก/ทางออกใหกับความขัดแยง ขอเสนอ

ทางการเมืองเชนการใหอัตตบัญญัติในเชิงดินแดนหรือเขตปกครองตนเอง

แกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่แมจะผลักดันจากกลุมแกนที่ไมติดอาวุธ

ก็ตาม แตก็เปนการงายในการผนวกรวมความเคลือ่นไหวทาํนองนีใ้หอยูภายใต

วาทกรรมความมั่นคงที่เนนการรักษาอธิปไตยในเนื้อหาที่ไมสามารถ

ประนีประนอมใหแบงแยกพื้นที่ (ดินแดน) ไดอยางเด็ดขาด 

อยางไรก็ตาม ก็ใชวาบทสรุปดังกลาวจะแข็งตัวและไรพลวัต ทั้งนี้       

แมจะพบขอจํากัดในการพูดถึงประเด็นเหลานี้ แตดันแคน แมคคารโก 

(Duncan McCargo) ก็เหน็วาหนทางเดยีวทีจ่ะรฐัไทยจะฟนความชอบธรรม

ที่สูญเสียไปเหนือดินแดนปาตานีไดคือการจัดใหมีการปกครองตนเองหรือ

อตัตบญัญตัทิีแ่ทจรงิ โดยใหชาวมลายมูสุลมิมอีาํนาจในควบคมุดูแลกจิการ

ของพวกเขาเอง ภายใตเขตแดนทีย่งัคงเปนสวนหนึง่ของรฐัไทย (McCargo, 

2008, 187) โดยมองเหน็วาในสถานการณปจจบุนักม็เีงือ่นไขบางประการที่
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เปดโอกาสใหมีความเปนไปไดที่ขอเสนอดังกลาวจะไดรับการพิจารณา     

โดยเฉพาะทาทีของชนชัน้นาํปกเสร ี(liberal wing) บางคนในแตละฟากฝาย

ที่กําลังขัดแยงภายใตวิกฤตการเมืองระดับชาติตางก็เคยเสนอแนวทาง         

ดังกลาว แมจะตางเนื้อหาและตางวาระก็ตาม (ศูนยเฝาระวังสถานการณ 

ภาคใต, 2552)14 แตกระนั้นสําหรับชัยวัฒนขอเสนอเกี่ยวกับเขตปกครอง

ตนเองดจูะเปนสิง่ทีเ่ปนไปไมไดสาํหรบัสงัคมไทย แมจะพบวารฐัเดีย่วอยาง

นอยก็ญี่ปุ นและอังกฤษที่ตางก็มีระบบรัฐสภาและพระมหากษัตริยเปน

ประมขุจะเปนไปไดก็ตาม ในบทความทีน่าํเสนอเมือ่กลางเดอืนพฤศจกิายน 

2552 เขาวิเคราะหวา นอกจากเสียงตอบรับในสังคมไทยตอขอเสนอนคร

ปตตานจีะเปนไปในทางภาคเสธและบรบิทโดยรอบยงัเตม็ไปดวยความรนุแรง

ที่ถึงตายแลว ขอเสนอเกี่ยวกับอัตตบัญญัติซึ่งยังเชื่อมโยงอยูกับความเปน

ดินแดนและมีรากฐานติดอยูกับแนวคิดทางการทหาร เมื่อดินแดนเปนเรื่อง

ศกัด์ิสทิธิส์าํหรบัรฐัไทย การพจิารณาขอเสนออตัตบญัญัตทิีผ่กูโยงเกีย่วกบั

พืน้ทีแ่ละดนิแดนจงึเปนเรือ่งทีเ่ปนไปไมได อกีท้ังยงัจะเพิม่ระดบัของความ

ขัดแยงสูงขึ้นไปอีก กรอบคิดใหมที่เขานําเสนอคืออัตตบัญญัติที่รื้อถอน 

ความเปนดินแดน (deteritorialized autonomy) โดยมุงพจิารณาการบรหิาร

จัดการความขัดแยง (conflict governance) แทนรูปแบบการบริหารจัดการ

เหนือดินแดน (governance over land) (Chaiwat Satha-Anand, 2009, 

18-19) อยางไรก็ตาม กรอบคิดแบบการรื้อถอนความเปนดินแดนแมจะได

รับการสรรเสริญจากนักสังเกตการณความขัดแยงของชนกลุมนอยรวมทั้ง

ประชาคมระหวางประเทศในตะวันตกไมนอย แตสําหรับคิมลิกคาแลว     

กรอบคดิดังกลาวกไ็มสามารถทาํใหผูคนเขาถงึความยตุธิรรมไดในระยะยาว 

สําหรับทางเลือกในการจัดการความขัดแยงในที่นี้ควรจะเปนการรื้อถอน

14แมคคารโกไดนําเสนอมุมมองดังกลาวระหวางกลาวปาฐกถาในงานรัฐศาสตรและ 
รัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ที่จังหวัดสงขลา ชนชั้น
นําบางคนที่วาหมายถึง นพ.ประเวศ วะสี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 
(หัวหนาพรรคมาตุภูมิ) และแมแตบางแงมุมของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ไทยในขณะนั้น
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กระบวนการความมัน่คง (desecuritization) ทีท่าํใหการเคลือ่นไหวเพือ่เรยีกรอง

ใหมีอัตตบัญญัติเชิงพื้นที่ (territorial autonomy) เปนสิ่งที่สามารถถกเถียง

ไดอยางเสรี แตนั่นก็ขึ้นอยูกับกระบวนการประชาธิปไตยที่ทําใหการพูดถึง

การแยกตวัเปนอสิระเองกม็ทีีท่างทีจ่ะถกเถยีงกนัไดเชนกนั (Kimlicka, 2004, 

164-165) กลาวในอีกแบบก็คือการพยายามสถาปนาความเปน “การเมือง

ปกติ” ในสภาพแวดลอมที่สิ่งเหลานี้เคยเปนเรื่องตองหามนี่เอง

อยางไรก็ตาม ไมวาอัตตบัญญัติเชิงดินแดนจะเปนไปไดหรือไม แต

ประเด็นที่ยังคงความลักลั่นของความเปน “ประชาชน” ของชนกลุมนอย  

เหลานัน้กค็งไมไดขาดหายไปไหน เพราะในเมือ่รฐัประชาชาตยิงัคงดาํรงอยู 

ความเปนประชาชนจงึมกัถกูอางองิถงึอาํนาจอนัสงูสดุเหนอืดินแดนเหลานัน้ 

แรงปรารถนาในการสรางความเปนเอกภาพและเอกเทศจึงเปนสิ่งที่ไม

สามารถกระทําไดอยางสัมบูรณ เพราะในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น 

เราคงตองไมละเลยถึงความแตกตางของผูคนอีกไมนอย ไมวาจะเปน

ชาวไทยพทุธ ชนชัน้นาํทางเศรษฐกจิเชือ้สายจนี ชาวลาวพทุธทีอ่พยพมาตาม 

นโยบายนิคมสรางตนเองเมื่อหลายสิบปกอน ชาวซาไก หรือแมแต “มุสลิม” 

ที่มีวิถีวัฒนธรรมแตกตางกันตามความหลากหลายของสํานักคิด รวมถึง 

“กลุมเคลื่อนไหวติดอาวุธ” ที่มุงปรารถนาแยกดินแดนในแถบนี้ออกเปนรัฐ

ใหมซึ่งยังดํารงบทบาทผานการเคลื่อนไหวทางการทหารอยูในปจจุบัน 

ตลอดจนการเผยตัวของกลุมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองการสถาปนาชุมชน

ทางการเมอืงทีอ่งิอยูบนฐานความศรทัธารวมซึง่อาจไปไกลกวาความเปนรฐั

ประชาชาต ิในทีส่ดุแลว กระบวนการทาํใหเปน “ประชาชน” ใน “เขตปกครอง

ตนเอง” ใหมีเอกภาพและเปนนามธรรมเองก็อาจตองเบียดขับและกดทับ
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