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(1)
จาก “การรู้” สู่ “ความรู้”
วารสารปาตานีฟอรั่มฉบับนี้เป็นล�ำดับที่ 24 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่แห่งการตื่นรู้ ยังคง
เป็นชุดความคิดหลักของการท�ำงานตลอดที่ผ่านมา เราพยายามท�ำกิจกรรมและเรียนรู้ในสิ่งที่
เราไม่รู้เพื่อให้เป็นความรู้ต่อไป
ฉบับนีเ้ ราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกว่าด้วยเรือ่ งของกิจกรรม Think Tank Forum
ในปีที่ 3 ที่ทางปาตานีฟอรั่มและเครือข่ายองค์กรประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
พยายามท�ำให้เกิดพื้นที่ตื่นรู้ โดยได้คัดสรรประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เข้าสู่อภิปราย ถกเถียง
และแลกเปลี่ยนตลอดที่ผ่านมาจ�ำนวน 4 เวที โดยผู้เข้าร่วมเวทีได้มีประสบการณ์จากประเด็น
ต่าง ๆ มาแลกเปลีย่ นกับผูท้ ศี่ กึ ษา/นักวิชาการ/นักวิจยั /ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
ภารกิจทีส่ ำ� คัญการเปลีย่ นผ่านจากค�ำว่า “การรู”้ เป็น “ความรู”้ ซึง่ สองค�ำนีห้ า่ งไกล
กันมากในความหมาย กล่าวคือ “การรู้” ใช่ว่าจะเป็นความรู้ ไปเสียทุกอย่าง เช่นเดียวกับค�ำ
ว่า “การเห็น” ต่างจาก “ความเห็นหรือความคิดเห็น” โดยสิ้นเชิง ฉะนั้นเองในท่ามกลางแตก
ต่างและหลากหลายของผู้คนในปัจจุบันกับข้อมูลมีจนล้น จนไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือปั้นแต่ง ก็ยิ่ง
ท�ำให้ความรูส้ ำ� คัญยิง่ ขึน้ เพราะความเห็นจะส�ำคัญคือต้องมีความรู้ ในแง่ของการประเมินและ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่แหลมคม
เวที Think Tank Forum ที่ผ่านมา ก็ได้ยึดภารกิจข้างต้น อย่างน้อย ๆ ปาตานี
ฟอรั่มในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบเนื้องานทั้งหมด ก็ตระหนักและพยายามผลักดันให้เกิด
บรรยากาศแห่งความรู้ เพราะเราเชือ่ ว่าความรูจ้ ะช่วยให้คนคุยกันรูเ้ รือ่ ง ในบทสนทนาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนได้อยู่รวมกันได้ และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม กับปัญหา
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ รับมือและเผชิญหน้ากับโจทย์ปญ
ั หาทางสังคมใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามาโดย
เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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(2)
การสิ้นสุดการเดินทาง คือการเริ่มต้นเดินทางใหม่
โคลด เลวี-สโทรสส์ (Claude Levi-Strauss) นักวิชาการแนวหน้าด้านมานุษยวิทยา
ผู้ชื่นชอบที่จะใช้เวลาว่างไปกับการเดินทางท่องป่า และท้ายที่สุดก็ปรารถนาที่จะฝังศพของเขา
ณ. ชายป่า (วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า) เขาเริ่มต้นบทแรกว่า “สิ้นสุดการเดินทาง” (La fin des
voyages) ด้วยการค้นหาและอธิบายความปรารถนาของคนทั่วไปที่มีต่อข้อเขียน เกี่ยวกับการ
เดินทางและนักเดินทาง หากจะตีความใหม่คือ เรื่องสั้นงานเขียนคือการสิ้นสุดการเดินทาง
ปลายทางของการเดินทางคือการเล่าเรือ่ งทีต่ วั เองได้สมั ผัส ไม่วา่ จะแบบใด เพือ่ สะท้อนให้เห็น
สิง่ ทีเ่ ห็นและสัมผัส โดยมากแล้วเรือ่ งเล่าทุกเรือ่ งจะเล่าโดยใช้ประสบการณ์ความรูเ้ ดิมของตัว
เองมีและคุ้นชิน พูดให้สั้นคือการเล่าเรื่องก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่คุ้นเคยกับพื้นที่
ใหม่ ไม่มากก็น้อย ย่อมมีอยู่ทุกงานเขียน เว้นแต่เป็นการบันทึกของพวกนักส�ำรวจที่แสวงหา
อ�ำนาจ/ทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะจดบันทึกอีกแบบ นั้นคือบันทึกข้อเท็จจริง ไม่ใช่การเล่าเรื่อง
ของนักเดินทางจากจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่ ๆ
เรื่องเล่า 9 เรื่องจากคณะเดินทางที่เรียกว่ากลุ่มภาคประชาสังคมชายแดนใต้ได้
เดินทางไปเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ.ประเทศอินโดนีเซีย ค�ำถามส�ำคัญจึงมีอยู่ว่า เราควรอ่าน
เรื่องเล่าที่ถ่ายทอดผ่านงานเขียนเรื่องสั้น 9 เรื่องนี้อย่างไร? และเรื่องเล่าแบบนี้ได้ท�ำหน้าที่
อะไร? งานเขียนเรื่องสั้น 9 ชิ้น ได้ท�ำหน้าที่แตกต่างจากการเล่าด้วยค�ำพูด การเสวนา การ
สนทนา เพราะว่าการเขียนเป็นการใคร่ครวญให้ผู้เขียนได้พิจารณาสิ่งที่ ไปเห็นและพบเจอ
ระหว่างช่วงการเดินทางในประเทศอินโดนีเซีย
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เรื่องสั้นทั้งหมดได้ท�าหน้าที่ถ่ายทอดผ่านสายตาของผู้เขียนและทักษะการเขียน ผู้
เขียนทั้ง 9 คน ได้สะท้อนมุมมองที่แตกต่างอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการตีความผ่านสายตา
ของตัวเอง และบางเรือ่ งได้สะท้อนให้เห็นถึงโจทย์ปญ
ั หาปาตานี ทัง้ ส่วนทีเ่ หมือนและต่าง หน้าที่
ของเรื่องเล่าย่อมมีความส�าคัญในแง่ของการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมา
ท้ายสุด ความส�าคัญของการเดินทางและเรื่องเล่าคือการได้ “พบเห็น” สิ่งต่าง ๆ
เหล่านั้นด้วยตาตัวเอง และการเดินทางท�าให้ได้พบเห็นผู้คน ขนบประเพณีและวัฒนธรรมของ
พื้นที่นั้น ชุมชน ภาษาที่แปลกแตกต่างกันออกไป จึงน�าไปสู่ค�าถามที่ส�าคัญยิ่ง คือการน�าไปสู่
การใคร่ครวญเรื่อง “ตนเอง/ผู้อื่น” ก็คือค�าถามที่ว่า สถานที่(ปาตานี)อันที่เราอยู่แตกต่างจาก
ที่ไปเจอ(อินโดนีเซีย)อย่างไร? หรือจากอินโดนีเซียถึงปาตานี คณะเดินทางจะเล่าอะไรให้เรา
อ่าน วารสารเล่มนี้พร้อมแล้วจะเป็นพาหนะทางความคิดเชื่อมต่อผู้คนด้วยกัน

ด้วยมิตรภาพ
เอกรินทร์ ต่วนศิริ
ปาตานี ฟอรั่ม
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บรรณาธิการเฉพาะกิจ
อิมรอน ซาเหาะ

Think Tank Forum
วงถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพปาตานี
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วง Think Tank Forum เกิดจากการที่ Patani Forum เห็นถึงความส�ำคัญของการ
สร้างเวทีหรือพื้นที่กลางที่สามารถหลอมรวมเอาผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานด้านการจัดการ
ความขัดแย้ง ซึ่งมีความคิดเห็นทางการเมืองและภูมิหลังอันแตกต่างหลากหลายเพื่อร่วมกัน
ท�ำงานวิเคราะห์ความขัดแย้งและผลักดันการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ท�ำให้
การด�ำเนินงานในสถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มคนท�ำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจ
ถึงสถานการณ์ต่างๆ ใกล้เคียงต่อความเป็นจริงได้มากที่สุด โดยวงเสวนาถกเถียงแลกเปลี่ยน
นี้ถูกจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นมาทั้งสิ้น 4 ครั้งด้วยกัน
ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายของวง Think Tank Forum ประกอบไปด้วยนักกิจกรรมและ
ภาคประชาสังคม ที่มีแนวคิด มุมมอง และวิธีการท�ำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น
สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี จากหลากหลายองค์กรซึ่งเน้น “คนในพื้นที่” ที่มีบทบาท
ต่อกลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยมีทั้งคนไทยพุทธและคนมลายูมุสลิม มาร่วมกันพูดคุย
เสวนาและถกเถียงเพื่อสร้างพื้นที่ของการหนุนเสริมศักยภาพ และการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ
บริบทของชายแดนใต้/ปาตานีที่มีพลวัตตลอดเวลา ทั้งในแง่ปรากฏการณ์ทางการเมืองและ
ความขัดแย้ง ความเป็นสมัยใหม่ที่ถาโถมเข้ามา รวมไปถึงการต่อรองในการอยู่ร่วมกันของคน
ที่แตกต่างหลากหลายในพื้นที่ โดยอยู่บนฐานแนวคิดที่ ให้คุณค่าในเรื่องของ “คนกับคน” ใน
“แนวราบ” อันเป็นหัวใจส�ำคัญประการหนึ่งของการก่อเกิดโครงการดังกล่าวนี้
วง Think Tank Forum ครั้งที่ 1 ประจ�ำปีที่ 3 นี้ ถูกจัดขึ้นมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า และ ดร.อัมพร หมาดเด็น ท�ำหน้าที่เป็น
วิทยากรน�ำวงถกเถียงกันในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม อาจารย์เดชาได้ปูพื้น
ฐานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำว่าทักษะวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม และจบบทสนทนา
ด้วยกับค�ำว่าปฏิบัติการทักษะวัฒนธรรมไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวเรา” กับ “คน
อื่น” ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนได้ ขณะที่อาจารย์อัมพรได้ถ่ายทอดปรากฏการณ์และประสบการณ์ที่
เกีย่ วข้องกับพหุวฒ
ั นธรรมทีม่ ปี จั จัยหลากหลายซึง่ ส่งผลต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนทีต่ า่ งกัน
ในสังคม
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วง Think Tank Forum ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม โดยมีคุณดอน ปาทาน
และคุณอัศโตรา ชาบัต เป็นวิทยากรน�ำวงสนทนาในประเด็น “กระบวนการสันติภาพในระยะ
เปลี่ยนผ่านของการเมืองไทย” สิ่งที่น่าสนใจของวงนี้ก็คือ ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจกับแนวคิด
ของคนรุ่นเก่ากับแนวคิดคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้ง/ความรุนแรงและ
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดยผู้เข้าร่วมบางส่วนมองว่าคนรุ่นใหม่ถูกครอบง�ำ
ทางความคิดโดยคนรุ่นเก่า และการที่คนรุ่นใหม่ล้มเหลวในปัจจุบันก็เกิดจากสิ่งที่คนรุ่นเก่า
กระท�ำมาในอดีต หากไม่มีการต่อสู้ของคนรุ่นเก่าในอดีต สังคมปาตานีในวันนี้อาจก้าวหน้าไป
ไกลแล้วก็เป็นได้ ขณะที่บางส่วนมองว่าการต่อสู้ของคนรุ่นเก่าก็มีคุณูปการต่อพื้นที่มากมาย
เช่นเดียวกัน และบางครั้งการที่คนรุ่นเก่าไม่เห็นด้วยและพยายามตักเตือนคนรุ่นใหม่ให้อยู่ใน
แนวทางทีพ่ วกเขาได้วางไว้กเ็ กิดจากความหวังดีของคนรุน่ เก่าทีม่ ตี อ่ คนรุน่ ใหม่นนั่ เอง หากมอง
ประเด็นถกเถียงนีส้ ปู่ รากฏการณ์การเลือกตัง้ ทัว่ ไปของประเทศมาเลเซียทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไปสด ๆ
ร้อน ๆ เห็นได้ชัดว่าบางครั้งคนรุ่นใหม่เองก็จ�ำเป็นที่จะต้องเลือก (เดินตาม) คนรุ่นเก่าเพื่อ
อนาคตใหม่ที่ดีกว่า
วง Think Tank Forum ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยมี ดร.ผกาวดี
สุพรรณจิตวนา อาจารย์ประกีรติ สัตสุต และ บังณายิบ อาแวบือซา ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรน�ำ
วงสนทนาว่าด้วยเรื่อง “อิสลาโมโฟเบียในสังคมไทย เรื่องจริงหรือแค่คิดไปเอง” โดยอาจารย์
ผกาวดีได้ตงั้ ค�ำถามขึน้ มาว่า โดยข้อเท็จจริงแล้วการต่อต้านการสร้างมัสยิดในประเทศไทยโดย
เฉพาะทางตอนเหนือ เกิดจากความเกลียดกลัวอิสลามหรือความไม่คนุ้ เคยกับมุสลิมกันแน่ ขณะ
ที่อาจารย์ประกีรติมองว่า การต่อต้านมุสลิมในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นภายหลังจากการก่อเหตุ
รัฐประหารที่มีมุสลิมเป็นผู้น�ำ และมีเหตุการณ์อื่น ๆ ตามมาหลังจากนั้น ส่วนบังณายิบมองว่า
ปั ญ หาส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการที่ มุ ส ลิ ม ขาดทั ก ษะในการอธิ บ ายเรื่ อ งราวของอิ ส ลามให้
ต่างศาสนิกได้เข้าใจ
ส�ำหรับ Think Tank Forum ครั้งสุดท้ายในปีนี้ จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายน โดย
มีตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมสนทนา ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคอนาคตใหม่ พรรคสามัญชน
และพรรคเกรียน โดยได้รว่ มสนทนากันในประเด็น “เหตุใดปาตานียงั ต้องมีความหวังกับระบบ
พรรคการเมืองไทย” ซึง่ ตัวแทนพรรคประชาชาติมองว่า หากต้องการทีจ่ ะต่อสูท้ างการเมืองใน
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ระบบจ�าเป็นที่จะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง ขณะที่ตัวแทนพรรคเกรียนมองว่า
การเมืองคือนวัตกรรมร่วมสมัย ไม่มีหนทางต่อสู้อื่น ๆ อีกแล้วนอกจากการต่อสู้ทางการเมือง
ส่วนตัวแทนพรรคสามัญชนมองว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องก�าหนดอนาคตของตนเอง
และไม่ควรให้ใครไปพูดแทนเราในสภา ทว่าเราจะต้องเป็นคนไปพูดด้วยตัวของเราเอง และ
สุดท้ายตัวแทนพรรคอนาคตใหม่มองว่า การก่อตัง้ พรรคของพวกเขาไม่ได้เกิดมาจากการมีความ
หวัง แต่เกิดจากการที่พวกเขาเห็นสังคมหมดหวัง ซึ่งหากปล่อยไปในลักษณะดังกล่าวอาจเกิด
การนองเลือดขึ้นมาได้ในอนาคต พวกเขาจึงพยายามสร้างให้สังคมมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง
ท้ายที่สุดแล้ว “พหุวัฒนธรรม” “กระบวนการสันติภาพ” “อิสลามโมโฟเบีย” และ
“ระบบพรรคการเมือง” สี่เรื่องราวที่เป็นประเด็นร่วมสมัยซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่
โดยทั้งสี่ประเด็นนี้ล้วนแล้วแต่มีความลื่นไหลและมีพลวัตอยู่ที่ว่าจะอธิบายบนฐานของมุมมอง
และบริบทใด ประเด็นทั้งสี่ถูกถ่ายทอดและถกเถียงผ่านวง Think Tank Forum ที่มาจากคนใน
พืน้ ทีช่ ายแดนใต้/ปาตานี ฉะนัน้ แล้ว เมือ่ มองดูความซับซ้อนภายใต้ความขัดแย้งทีก่ า� ลังด�าเนิน
ไป จะพบว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จ�าเป็นต้องถกเถียงเพื่อหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นความ
ชัดเจนเรื่องพหุวัฒนธรรมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสันติภาพ กระบวนการสันติภาพที่
เคยเป็นมาและก�าลังด�าเนินอยู่ในขณะนี้ อิสลามโมโฟเบียที่เป็นอาการหนึ่งที่มีผลมาจากความ
ขัดแย้งที่ก�าลังเป็นไปและเป็นฉนวนเล็ก ๆ ที่ท�าให้ความไม่เข้าใจยังคงมีอยู่ในสังคม รวมไปถึง
เรื่ อ งราวทางการเมื อ งผ่ า นระบบพรรคการเมื อ ง ที่ ยั ง คงเป็ น ที่ ถ กเถี ย งว่ า สุ ด ท้ า ยแล้ ว
พรรคการเมืองจะเป็นทางเลือกส�าหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีได้หรือไม่
แน่นอนว่าเรื่องราวข้อถกเถียงเหล่านี้จะยังคงไม่สิ้นสุด สังคมจึงควรมีพื้นที่ถกเถียงเพื่อน�าไปสู่
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไป
อิมรอน ซาเหาะ
บรรณาธิการเล่ม
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เดชา ตั้งสีฟ้า

หนังสือ แสง น�้ำ และรวงข้าว โดยที่บทสนทนานี้จบลงที่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง “เสียง
ดวงตา และการเดินทาง”1

กับ บทสนทนาว่าด้วยเรื่องทักษะวัฒนธรรม ณ ปาตานี (ตอนที่ 1)
กองบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปาตานีฟอรั่มได้จัดกิจกรรม Think Tank
Forum ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมปาร์ควิว จ.ปัตตานี โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ประกอบไป
ด้วย ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ส�ำนักวิชา
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด�ำเนินรายการโดย อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้
อ�ำนวยการปาตานีฟอรั่ม
อาจารย์เดชาเริ่มการสนทนาในวันนั้น ด้วยการบอกถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามามี
ส่วนในการท�ำงานประเด็นภาคใต้ ซึ่งเริ่มเมื่อ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ชวนให้ท�ำงานวิจัย
เกี่ยวกับภาคใต้ โดยขอให้ศึกษาคู่มือส�ำหรับข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการใน 3 ถึง 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หลังจากนัน้ ก็ได้มโี อกาสเขียนหนังสือ แสง น�ำ 
้ และรวงข้าว: ทักษะวัฒนธรรม
เพื่อความเป็นอื่น ซึ่งแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับภาคใต้โดยตรง แต่ในหลาย ๆ ลักษณะแล้วก็ได้รับ
แรงบันดาลใจไม่น้อยจากปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

...มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มเล่าให้ฟังว่า ท�ำไมตนเองจึงคิดและเล่า
เรื่องดังเช่นที่ปรากฏในหนังสือ
โดยหัวข้อในวันนัน้ คือ “สางกับทักษะวัฒนธรรม: บทสนทนา ณ ปาตานี” ซึง่ มีประเด็น
หลัก 7 ประเด็น  เริ่มต้นที่ตัวเลขที่เป็นหมุดในการเล่าเรื่อง 1 ชุด คือ 2001 2010 2015 และ
2018 หลังจากนั้นก็พูดต่อด้วยประเด็น “สาง ที่หลอกหลอน” และตามด้วยเรื่องมโนทัศน์ “องค์
อธิปัตย์” ซึ่งจ�ำเป็นต้องแตะ เพราะผู้ฟังในวันนั้นต่างก็ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นองค์อธิปั
ตย์นี้ จากนัน้ ก็ตามด้วยประเด็นเรือ่ ง “ความเป็นจริง” ซึง่ หลังจากทีฟ่ งั และมีบทสนทนาร่วมกับ
หลาย ๆ ท่านในช่วง 2 วันแรก ประเด็น “ความเป็นจริง” จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส�ำคัญควบคู่
ไปกับประเด็น “ต�ำแหน่งแห่งที่ของภาษา” ต่อด้วยประเด็น “จุดเน้นในทักษะวัฒนธรรม” จาก

18

2001-2010-2015-2018: ตัวเลขชุดนี้ส�ำคัญอย่างไร?
“2001”

วันนี้เมื่อ 17 ปี ที่แล้ว ตนเองอยู่ในสมรภูมิรบลึกเข้าไปในฝั่งพม่าเป็นเวลา 3 อาทิตย์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา 11 เดือนที่ตนเก็บข้อมูลส�ำหรับท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ณ
บริเวณชายแดนไทย-พม่า ในตอนนั้น ยังไม่มีวี่แววว่าพม่าจะได้เป็นประชาธิปไตย โชคดีที่ใน
ช่วงที่เข้าไปนั้น ไม่ได้พบกับเหตุการณ์ที่เลวร้าย แม้จะมีหลายห้วงเวลาที่ต้องเดินออกจากป่า
ทึบ  และในบางขณะก็เดินอยู่บริเวณตีนเขาซึ่งข้างบนคือค่ายของทหารพม่า…กระนั้น ภาพที่
ชวนหดหู่จ�ำนวนไม่น้อยที่ได้เห็น ก็ยังคงติดตาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อกล่าวถึงพม่าแล้ว เราต้องไม่
ลืมว่า หลังจากได้รับอิสรภาพ เมื่อปี 1948 นั้น ประเทศนี้ก็แทบไม่เคยได้รู้จักกับค�ำว่า “สงบ”
เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการท�ำรัฐประหารของนายพลเนวิน เมื่อปี 1962 เป็นต้นมา
นีค่ อื ประเทศซึง่ มีคนจ�ำนวนมากถูกบังคับให้ผลัดถิน่ และตายไปพร้อมกับความเงียบ
ประมาณปี 2000 ก่อนที่ตนจะเดินทางไปท�ำวิจัยบริเวณชายแดนไทย-พม่า ตัวเลขของคนถูก
บังคับผลัดถิ่นภายใน (Internally Displaced Persons/People [IDPs]) พม่าสูงเป็นอันดับที่ 5
ของโลก และโดยทั่วไปแล้ว ด้วยเหตุที่ประชาคมโลกเชื่อเรื่องอธิปไตยของดินแดน ผู้คนจึงไม่
เดินทางเข้าไปในรัฐเผด็จการในเวลานั้น เพื่อที่จะศึกษาว่าคนที่ตายไปพร้อมกับความเงียบ
ในพม่าจนถึงตอนนั้นมีกี่แสนกี่ล้านคน ซึ่งมีความเป็นไปได้มากว่า ตัวเลขล�ำดับที่ 5 ของโลก
ดังกล่าวน่าจะเป็นการประเมินที่ต�่ำกว่าความเป็นจริงไม่น้อยเลย
ตอนที่ตนเองเดินทางเข้าไปในสมรภูมิในปี 2001 นั้น ตนได้เรียนรู้ว่า ทุกครอบครัว
ที่ตนได้นั่งคุยด้วยตลอดเวลา 3 สัปดาห์นั้นเคยถูกบังคับให้ผลัดถิ่น หมู่บ้านจ�ำนวนมากถูกเผา
ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ด้พบต้องสูญเสียคนทีร่ กั อย่างน้อยทีส่ ดุ หนึง่ คน ตนเองมีโอกาสได้อมุ้ เด็ก
คนหนึ่งซึ่งตัวเล็กมาก ใหญ่กว่าฝ่ามือของตนนิดหน่อยเอง ทั้ง ๆ ที่อายุประมาณ 7 เดือน และ
ตอนที่อุ้มอยู่นั้น เด็กก็ก�ำลังร้องไห้อย่างหนัก ร่างกายที่เล็กกระจิ๊ดริดบ่งบอกชัดเจนว่าเด็กเป็น
โรคขาดอาหารอย่างน่าตระหนก ไม่นับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ “อาศัย” อยู่ในร่างกายเล็ก ๆ นั้น
ที่ตนไม่รู้อีก
การใช้เครื่องหมายอัญประกาศในข้อเขียนนี้เกือบทั้งหมด ไม่ได้ใช้ตามขนบการเขียนภาษาไทยคือเพื่อเน้นย�้ำ  แต่เป็น
   การใช้ตามขนบการเขียนภาษาอังกฤษ คือเพื่อชี้ให้เห็นว่าค�ำที่ล้อมด้วยเครื่องหมายนี้มีความหมายมากกว่าหนึ่งความ    
   หมาย ยกเว้นเมื่อเครื่องหมายนี้ถูกใช้กับ ก) ชื่อหัวข้อของการพูด ข)  หัวข้อย่อยแต่ละตอนของการพูด และ ค) เพื่อเป็น
   เครื่องหมายค�ำพูด หรือแสดงการอ้างอิงจากงานเขียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
1
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ในบรรดาเรื่องราวมากมายที่ได้เห็นและรับรู้ เรื่องหนึ่งที่อยากเล่าตรงนี้คือ เรื่องของ
เด็กผู้หญิงอายุประมาณ 15 ปีคนหนึ่ง ซึ่งผู้น�ำกองก�ำลังที่อยู่ตรงนั้นเล่าให้ฟังพร้อมกับให้เด็ก
เปิดเสือ้ บริเวณเอว แล้วเห็นรอยกระสุนทีถ่ ากสีขา้ งของเด็กไป ผูน้ ำ� คนดังกล่าวเล่าเสริมว่า พบ
เด็กคนนีต้ อนยังเป็นทารกทีก่ ำ� ลังกินนมของแม่อยูท่ อี่ ก ซึง่ ผูเ้ ป็นแม่ได้ตายไปเป็นศพแล้ว ผูน้ ำ�
คนดังกล่าวจึงน�ำเด็กคนนี้มาเลี้ยงดู
ภาพเหล่านี้ส�ำหรับตนเองแล้วเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะท�ำให้รู้ว่า ทันทีที่ผู้มี
อ�ำนาจประกาศสงคราม ราคาทีจ่ ะต้องจ่ายตามมาคืออะไร โดยเฉพาะผลต่อผูเ้ ยาว์และผูห้ ญิง

“2010”

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี 2010 มีการเลือกตั้งครั้งส�ำคัญที่สุดในพม่า นับตั้งแต่
การรัฐประหารในปี 1962 หลังจากการเลือกตัง้ ไม่กวี่ นั มีการสูร้ บเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณด่านเจดียส์ าม
องค์ตรงข้ามกาญจนบุรี และที่เมียวดี ตรงข้ามแม่สอด ท�ำให้มีคนกว่า 25,000 คนอพยพเข้า
มาพร้อม ๆ กันในเวลาอันสัน้ ซึง่ นับว่าเป็นจ�ำนวนผูอ้ พยพทีม่ ากทีส่ ดุ ในรอบกว่า 20 ปี คนเหล่า
นั้นถูกส่งกลับไปภายในไม่กี่วันหลังจากนั้น แต่ก็ยังมีคนที่หนีตายข้ามแม่น�้ำมาอย่างต่อเนื่อง
และอาศัยอยู่ตามแนวเส้นแบ่งเขตแดนในฝั่งไทยนับหมื่นกว่าคน โดยรัฐไทยไม่อนุญาตให้สื่อ
เข้าไปท�ำข่าว   
ตนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมท�ำงานกับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านมนุษยธรรม หลังจากนัน้ ก็ได้รว่ มเก็บข้อมูลผูอ้ พยพดังกล่าว ได้เรียนรูร้ ายละเอียดของ
การหนีข้ามมาฝั่งไทยหลายกรณี กรณีหนึ่งที่ได้รับรู้คือเรื่องราวของแม่คนหนึ่ง ซึ่งเล่าให้ฟังถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการอพยพนั้น
เวลานั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ผู้คนจ�ำนวนหนึ่งพยายามรีบขึ้นเรือข้ามมาฝั่ง
ไทย ผู้คนเบียดเสียดกันอยู่บนเรือ ซึ่งแล่นข้ามแม่น�้ำเมยเที่ยวแล้วเที่ยวเล่า ในเที่ยวหนึ่ง มีแม่
คนหนึ่งพร้อมลูกสองคนอยู่ในอ้อมอก เรือล�ำนั้นรับน�้ำหนักของผู้คนไม่ไหวและล่มลง ทุกคน
ตื่นตระหนกและพยายามว่ายน�้ำเข้าฝั่ง คุณแม่ท่านนั้นว่ายน�้ำได้ ขณะที่ลูกทั้งสองว่ายน�้ำไม่
เป็น ร่างของลูกทั้งสองจมดิ่งลงในสายน�้ำ...
ผ่านไปหลายเดือนหลังจากนัน้ ทีมสัมภาษณ์ในภาคสนามได้มโี อกาสคุยกับคุณแม่
ท่านนั้น ซึ่งได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง...ถ้าเด็กทั้งสองคนคือรูปสัญญะของอนาคต อาจกล่าวได้
ว่า แม่คนนั้นได้สูญเสียอนาคตของเธอ ไปพร้อมกับการจากไปของลูกทั้งสองคนแล้วกระมัง?

"2015"

ในปี 2015 เดือนกันยายน มีการเผยแพร่ภาพศพเด็กชายอายุ 3 ขวบชาวซีเรีย ที่
ชายหาดแห่งหนึง่ ของตุรกี ตนเรียกภาพนัน้ ว่า “เด็กทีต่ าย ณ ชายหาด”  ซงึ่ คือตัวอย่างหนึง่ ของ
โศกนาฏกรรมของผู้ลี้ภัย ในเวลาต่อมาผู้คนรับรู้ว่าชื่อที่ถูกต้องของเด็กคนนั้นคือ Alan Kurdi
หาใช่ Aylan Kurdi ไม่
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ส�ำหรับตนเองแล้ว ถ้าเป็นไปได้ คนผลัดถิ่นที่ตนศึกษาต้องไม่ไร้นาม ตนจึงมักจะ
พยายามเสาะหาว่าคนพลัดถิ่นที่ตนศึกษานั้นชื่ออะไร

“2018”

จนถึงวันนี้ในปี 2018 หลังจากการเลือกตั้งในปี 2010 และ 2015 นั้น แน่นอนว่า
สถานการณ์ในพม่าดีขึ้นหรือเหมือนจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
พม่าเป็นประเทศทีใ่ หญ่กว่าประเทศไทยไม่มากนัก แต่มภี าษาไม่ตำ�่ กว่า 135 ภาษา
J. H. Green ได้เคยเสนอข้อถกเถียงไว้ในรายงาน ตอนท้ายของส�ำมะโนประชากร ปี 1931 ว่า
ผูค้ นหลายชาติพนั ธุใ์ นพม่าเปลีย่ นภาษาพูดบ่อยพอ ๆ กับการเปลีย่ นเสือ้ ผ้า ในหลาย ๆ ลักษณะ
แล้ว นีค่ อื ประเทศซึง่ ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทเี่ ต็มไปด้วยภูเขาก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ผลทีต่ ามมาประการหนึง่ คือ ชะตากรรมของความขัดแย้งเกลียดชังระหว่างชาติพนั ธุ์
จ�ำนวนหนึ่งที่ยาวนานมานับเป็นศตวรรษ ๆ แม้ว่าการเลือกตั้งทั้งสองครั้งดังกล่าว ค่อย ๆ
คลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งให้บางลงบ้างก็ตาม
เมือ่ สถานการณ์ดขี นึ้ ตนเริม่ ศึกษาคนกลุม่ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนทีถ่ กู บังคับพลัดถิน่ หรือ เรือ่ ง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนไทย-พม่า เช่น กลุ่มคนผลัดถิ่นอย่างเต็มใจ หรือ เรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีแ่ ม่สอด และล่าสุดก็เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ มาลาเรีย ซึง่ ตนเริม่ เข้าไปเกีย่ วข้อง
เมื่อปี 2013 โดยในเรื่องหลังนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาเลเรียอันดับต้น ๆ ของโลก ศาสตราจารย์
Nick White เป็นผู้น�ำของทีมใหญ่   เป็นงานที่วิจัยควบคู่ไปกับการรับมือกับสภาวะดื้อยาต้าน
มาเลเรียคือ Artemisinin ซึ่งเป็นยาต้านมาเลเรียที่ดีที่สุดที่มนุษย์เคยผลิตมา โดยทีมทั้งหมด
มุง่ เรือ่ งการให้ยาในหมูบ่ า้ นต่าง ๆ หรือทีเ่ รียกว่า Mass Drug Administration (MDA) แต่ปญ
ั หา
ก็คือ เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปในหมู่บ้านต่าง ๆ และไปโน้มน้าวพวกเค้า เมื่อชาวบ้านจ�ำนวน
มากไม่ได้พบเจอคนแปลกหน้ามาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เราจะบอกกับพวกเค้าอย่างไรให้
ช่วยในการจัดการรับมือกับมาลาเรีย จะบอกอย่างไรให้ชาวบ้านมาช่วยรับยาไปกิน จะบอก
อย่างไรว่าเราต้องเจาะเลือดเพือ่ ตรวจดูเชือ้ มาเลเรียในตัวของเขาและเธอ ในเมือ่ หลายคนไม่มี
อาการไข้เลย เป็นต้น
ทุกวันนี้ตนยังท�ำงานร่วมกับกลุ่มคนที่ท�ำงานด้านสาธารณสุขกลุ่มนี้ในบริเวณ
แถว ๆ แม่สอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมปีที่แล้ว ระหว่างที่ตนก�ำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับ
กรุงเทพฯ  หนึง่ ในทีมงานดังกล่าวได้เดินทางกลับมาจากในรัฐกะเหรีย่ ง ของพม่า และรายงาน
ว่าได้เกิดการรบกันขึ้นอีกครั้ง ระหว่างกองก�ำลังบางกลุ่ม แล้วมีประชาชน (ที่ก่อนหน้านี้พวก
กองก�ำลังได้ชกั ชวนให้กลับเข้ามาอยูใ่ นหมูบ่ า้ นแถวนัน้ ) ตกอยูใ่ นวงล้อมของการสูร้ บดังกล่าว
อีกทั้งกองก�ำลังส่วนหนึ่งก็ขอยาจาก Shoklo Malaria Research Unit (SMRU) องค์กรที่ตน
ท�ำงานอยู่ด้วย  ตนเลยพูดกระแนะกระแหนไปว่า ตกลงเค้ามาขอยากับเรา และเมื่อหายแล้ว
ก็จะกลับไปรบกันอีกหรือ  
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ตนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ที่เกิดขึ้นในปี 2001 2010 2015 และ 2018 ในแง่หนึ่ง
แล้ว เพื่อที่จะพูดถึงสิ่งที่ตนเรียกว่า “สาง” และพูดถึง ประเด็นที่ Zygmunt Bauman กล่าวไว้
ในหนังสือ Society under Siege ถึง ระบอบการเคลื่อนย้ายระดับโลกในช่วงปลายทศวรรษที่
90
ประสบการณ์จากทั่วโลกท�ำให้ Bauman เขียนว่า “การเดินทางเผื่อผลก�ำไรได้รับ
การสนับสนุน การเดินทางเพื่อการอยู่รอดถูกประณาม” เช่น กรณีผู้ลี้ภัย  โรฮิงจา หรือซีเรีย
เป็นต้น

“สาง ที่หลอกหลอน” คืออะไร

มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า เราอยู่ในยุคของการเคลื่อนย้ายของผู้คน
Michael Hardt และ Antonio Negri  เคยเขียนในงานเขียนชื่อ Empire ว่า มีสางตนหนึ่งที่
หลอกหลอนโลกทั้งใบ สางตนนั้นคือ การอพยพ ถ้าเรียกเป็นรูปธรรมคือผู้อพยพ นั่นคือ เรา
ก�ำลังอยู่ในโลกที่มี สาง ล่องลอยเต็มไปหมด
Thomas Nail เขียนในหนังสือชื่อ The Figure of the Migrant ว่า ศตวรรษที่ 21 จะ
เป็นศตวรรษของผู้อพยพ: ในช่วงรอยต่อระหว่างศตวรรษที่แล้วกับศตวรรษนี้ มีการอพยพ
มากกว่าที่เคยมีมาทั้งหมด (เท่าที่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์) ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา
มีผู้อพยพมากกว่า 1 พันล้านคน จนถึงตอนต้นของปี 2016 มีผู้คนเกือบ 60 ล้านคนที่ถูกบังคับ
ให้พลัดถิ่นไม่ว่าจะด้วยสงครามหรือการประหัตประหาร และประมาณครึ่งหนึ่งของคนเหล่า
นัน้ เป็นเด็ก สัดส่วนทีค่ ดิ เป็นเปอร์เซนต์ของผูอ้ พยพ ต่อประชากรโลกทัง้ หมดในแต่ละทศวรรษ
ต่อจากนี้ไปจะยังเพิ่มต่อไปเรื่อย ๆ มีการคาดการณ์กันว่า ในอีก 25 ปีต่อจากนี้ไป สัดส่วนของ
ผูอ้ พยพจะมากกว่าใน 25 ปีทผี่ า่ นมา แน่นอนทีส่ ดุ ไม่ใช่วา่ ผูอ้ พยพทุกคนจะเหมือนกัน ส�ำหรับ
คนส่วนหนึ่งการอพยพหมายถึงโอกาส การพักผ่อน และผลก�ำไร ในจ�ำนวนนี้บางคนอาจถูก
ผลักไสบ้างแต่ก็ชั่วคราว
แต่ส�ำหรับคนจ�ำนวนมากในโลกนี้ การอพยพหมายถึงการที่ต้องเผชิญกับอันตราย
และข้อจ�ำกัดมากมาย ในขณะเดียวกัน การถูกผลักไสทางสังคมที่พวกเค้าต้องเผชิญก็รุนแรง
และยาวนานกว่าคนประเภทแรกมากนัก ค�ำถามคือ ท�ำไมผู้คนจึงเคลื่อนย้ายมากขึ้นทุกที?
ค�ำตอบก็คอื ความเปราะบางของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศในโลกปัจจุบนั อาจท�ำให้การอพยพในระดับนานาชาติ มากขึน้ เป็น
สองเท่าในสี่สิบปีข้างหน้านี้
ส�ำหรับชายแดนไทย-พม่า หรือ ไทย-มาเลย์ แล้ว เราก�ำลังพูดถึงความขัดแย้งทีก่ ลาย
เป็นความรุนแรง ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์และ / หรือศาสนา และลักษณะการต่าง ๆ
ที่ท�ำให้วิกฤติหายนะที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ คืองานที่ท้าทายอย่างสาหัสต่อ
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การพยายามสร้างสังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างศานติ ไม่ว่าจะเป็น งานสร้างความสมานฉันท์
ประเด็นเรื่องโรฮิงจา มาเลเรีย หรือ วัณโรค เป็นต้น
อีกทั้งเราต้องไม่ลืมว่า การล่มสลายของระบบนิเวศ และ การแปรปรวนของสภาพ
อากาศ อันเกีย่ วเนือ่ งกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา หรือโครงการก่อสร้างท่าเรือปากบารา
นั้น มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงานสร้างสังคมศานติในบริเวณชายแดนไทย-มาเลย์ด้วย
เช่นกัน และดังนั้นเราไม่สามารถพูดถึง Merdekaได้ โดยไม่สนใจประเด็นในเชิงนิเวศวิทยา
ในขณะเดียวกัน โลกก็มีผู้คนที่ “ไร้สถานภาพ” หรือ “ไม่มีบัตร” จ�ำนวนมากขึ้นทุกที
ความเปราะบางของชีวิตด�ำเนินต่อไป ณ ชายแดนทั้งสองนี้ การท�ำงานเพื่อสภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาแรงงาน การศึกษา และ สาธารณสุข
เป็นต้น ต้องเผชิญกับความท้าทายมากยิ่งขึ้นไปอีก
ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคนี้ เราทุกคนกลายเป็นผู้อพยพมากยิ่งขึ้นทุกที กล่าวคือ เราเดิน
ทางไกลมากขึ้น บ่อยมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แม้ว่าผู้คน
จ�ำนวนมากอาจจะไม่ได้เคลื่อนย้ายข้ามชายแดนในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ แต่ก็มีแนว
โน้มทีจ่ ะเปลีย่ นงานบ่อยขึน้ เดินทางไกลขึน้ และนานขึน้ เพือ่ ไปท�ำงาน หรือเปลีย่ นทีอ่ ยูบ่ อ่ ยขึน้
หรือท่องเที่ยวในระดับนานาชาติถี่ขึ้น
ดังนั้นเมื่อพูดถึงการอพยพ เราจะเห็นว่าผู้คนอพยพด้วยเหตุผลที่อยู่ระหว่าง 2 ขั้ว
คือ ความไม่สะดวก (Inconvenience) กับ การสูญเสียความสามารถ (Incapacitation) เช่น
นีเ้ อง คนทีเ่ ราเรียกว่า ผูอ้ พยพ คือลักษณะของ ต�ำแหน่งทางสังคมทีเ่ คลือ่ นย้าย (mobile social
positions) ไม่ใช่อตั ลักษณ์ทตี่ ายตัว Thomas Nail เคยเขียนว่า “บุคคลไม่ได้เกิดมาเป็นผูอ้ พยพ
แต่ได้กลายเป็นผู้อพยพ” ด้วยความเข้าใจต่อต�ำแหน่งทางสังคมเช่นนี้เอง ประเด็นที่เราพึง
พิจารณาก่อนที่จะเน้นมิติบางมิติในมโนทัศน์ ทักษะวัฒนธรรม คือองค์อธิปัตย์ ความเป็นจริง
และ ภาษา

องค์อธิปัตย์ คือใคร?

Carl Schmitt อดี ต นั ก ปรั ช ญาและนั ก กฎหมายชาวเยอรมั น เคยเขี ย นไว้ ว ่ า
“องค์อธิปตั ย์คอื ผูป้ ระกาศสภาวะยกเว้น” ดังนัน้ ถ้าเราอยากรูว้ า่ ทีไ่ หนมีใครเป็นองค์อธิปตั ย์ ให้
ดูวา่ ใครทีส่ ามารถประกาศสภาวะยกเว้นได้ Giorgio Agamben นักปรัชญาชาวอิตาเลีย่ น เดิน
ทางต่อจาก Schmitt โดยเขียนว่า “ข้าองค์อธิปัตย์ผู้อยู่เหนือกฎหมาย ประกาศว่าไม่มีใครอยู่
เหนือกฎหมาย”
ในชีวิตของคนเรานั้น เราต่างหนีองค์อธิปัตย์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่พ้น ใน
ขณะที่ตนเดินทางอยู่ในสมรภูมิรบเมื่อ 17 ปีก่อนนั้น ตนคิดถึงรถประจ�ำทาง น�้ำสะอาด หรือ
โรงเรียน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่องค์อธิปัตย์เช่น รัฐ มอบให้แก่เรา ไม่ว่าเราจะเกลียดองค์อธิปัตย์
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เพียงใดก็ตาม ส�ำหรับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว แม้เราจะรู้ดีว่ารัฐไทยกระท�ำสิ่ง
ที่ไม่ควรกระท�ำหลายอย่าง แต่ถึงที่สุดแล้ว ไม่ใช่หรอกหรือว่า ถ้าชีวิตต้องการการปกป้อง ใคร
คือคนที่ปกป้องเรา หากไม่ใช่องค์อธิปัตย์ องค์อธิปัตย์มีสองหน้า หน้าหนึ่งกอดเราไว้ อีกหน้า
หนึ่งกดเราไว้  

เดชา ตั้งสีฟ้า

กับ บทสนทนาว่าด้วยเรื่องทักษะวัฒนธรรม ณ ปาตานี (ตอนที่ 2)

กองบรรณาธิการ

ต�ำแหน่งแห่งที่ของภาษา และความเป็นจริง

ในช่วง 2 วันมานี้ มีคนบางคนบอกกับตนว่า เวลาที่มาภาคใต้ ให้ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ให้ใช้ภาษาตรง ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน แต่ตนเองไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนั้น และไม่เชื่อ
ว่ามีภาษาที่ “ตรง” และใช้ได้กบั ทุกคน เพือ่ จะได้เข้าใจตรงกัน ตัวอย่างเช่น หลังเหตุการณ์การ
ปล้นปืน หนังสือพิมพ์จ�ำนวนไม่น้อยใช้ค�ำว่า “ผู้ก่อการร้ายภาคใต้” นักวิชาการกลุ่มหนึ่งค้าน
ว่าไม่ให้เรียกเช่นนี้ หรือเราอาจจะบอกว่า เราจะไม่เรียกคนกลุ่มหนึ่งว่า Suicide Bombers
แต่จะเรียกว่า Freedom Fighters หรือ ตัวอย่างของ ชื่อต้นลั่นทม ซึ่งในเวลาต่อมาได้เปลี่ยน
เป็น ลีลาวดี สามารถปลูกในบ้านได้
ดังนั้น เมื่อเราก�ำหนดนามต่อสิ่งหนึ่งแบบหนึ่ง เราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นแบบหนึ่ง ขงจื้อ
เคยถูกลูกศิษย์ถามว่า สิ่งแรกที่จะท�ำถ้ากษัตริย์มอบเมืองให้ท่านปกครองคืออะไร ขงจื้อตอบ
ว่า เจิ้งหมิง หรือ การท�ำนามให้เที่ยง ให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งทางสังคมของนามนั้น ๆ ไม่ใช่
ว่านามนั้นจะมีความหมายที่เป็นสากล แต่นามนั้นต้องถูกเข้าใจในบริบทหนึ่ง ๆ เสมอ   

"หากผู้ชายคนหนึ่ง
เดินเข้าไปในตรอกมืดๆในเวลากลางคืน
ผู้ชายคนนั้นไม่อาจรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
เท่ากับที่ผู้หญิงรู้สึก"
ถัดมาคือประเด็นเรื่องความเป็นจริง (Reality) บางท่านพูดราวกับว่าความเป็นจริง
มีความเป็นจริงเดียว แต่ปญ
ั หาก็คอื โลกทีเ่ ราเห็นหรือรับรูน้ นั้ ไม่จำ� เป็นต้องเหมือนกัน เช่น หาก
ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในตรอกมืด ๆ ในเวลากลางคืน ผู้ชายคนนั้นไม่อาจรู้สึกถึงความไม่
ปลอดภัยเท่ากับที่ผู้หญิงรู้สึก โลกเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ตรงไหน และขึ้นอยู่กับว่า
เราเป็นใคร ซึง่ ก็ไม่ได้คงทีเ่ ช่นกัน  โลกไม่ได้มมี ติ เิ ดียว ทีเ่ ราทุกคนจะพูดถึงได้เหมือนกัน ทัง้ หมด
นี้คือเหตุผลว่า ท�ำไมเราถึงต้องคุยเรื่อง องค์อธิปัตย์ ภาษา และความเป็นจริง ให้ชัด เพื่อให้เรา
สามารถคุยเรื่องทักษะวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้น PF
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สู่การท�ำความเข้าใจทักษะวัฒนธรรม

อาจารย์เดชา กล่าวว่า ทักษะวัฒนธรรม มีจดุ เน้นอยูส่ องเรือ่ ง คือ ค�ำว่า “วัฒนธรรม”
ซึง่ เป็นหนึง่ ในหัวใจของงานเขียนนี้ และประเด็น ลักษณะพืน้ ฐาน ของทักษะวัฒนธรรม  สำ� หรับ
ตนเองแล้วการท�ำความเข้าใจ “วัฒนธรรม” นัน้ ส�ำคัญ โดยรายละเอียดของค�ำว่าวัฒนธรรมได้
อภิปรายไว้แล้วในหนังสือ แสง น�้ำ และรวงข้าวฯ
แต่มิติหลักของของประเด็นนี้คือ เราจะเข้าใจการอยู่ร่วมกับ “คนอื่น” ได้ เราต้อง
สนใจความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรม กับ เวลา พูดให้เฉพาะเจาะจงก็คือ ค�ำถามที่ต้องถาม
คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง วัฒนธรรม กับ อนาคต เป็นอย่างไร

ท�ำไมค�ำถามนี้จึงส�ำคัญ?

เพราะเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับ “คนอื่น” ได้อย่างมีทักษะวัฒนธรรม หากปราศจาก
การตรวจสอบการคลี่คลายทั้งของ “ความเป็นเรา” และ “ความเป็นคนอื่น” ไปสู่อนาคต ในแง่
นี้ เหตุผลที่ตนเองน�ำเรื่อง สาง เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องครั้งนี้ก็เพราะ เราอยู่ในโลกที่
ผูค้ นเคลือ่ นย้าย เมือ่ คนเคลือ่ นย้าย ผูค้ นก็ไม่เหมือนเดิม Kwame Anthony Appiah นักปรัชญา
จากแอฟริกา แห่ง New York University (ที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยระดับโลกหลาย
มหาวิทยาลัยรวมทั้ง Harvard Yale และ Princeton) เคยกล่าวไว้ว่า ทุกครั้งที่มีการเผชิญหน้า
ไม่ใช่การปนเปื้อนเท่านั้นที่ปรากฏ แต่มีการหล่อเลี้ยงเกิดขึ้นด้วย
ทันทีที่เดชาได้รับการชักชวนจากอาจารย์ชัยวัฒน์ให้ทำ� วิจัยคู่มือข้าราชการ ทันทีที่
เดชาเขียนหนังสือ แสง น�้ำ  และ รวงข้าวฯ และมาอยู่ในห้องประชุมนี้ตลอด 2-3 วันที่ผ่านมา
เดชาก็ไม่ใช่เดชาคนเดิม แต่ถกู หล่อเลีย้ งด้วยผูเ้ ข้าร่วมการอบรมและ/หรือปาตานีฟอรัม่ ในครัง้
นี้ ทั้ง ๆ ที่เดชาเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภาคใต้มากนัก  เช่นนี้ เมื่อเราถามค�ำถามว่า ตกลงแล้ว
เราควรสัมพันธ์กับ “คนอื่น” อย่างไรนั้น เราจึงต้องใส่ใจเรื่องเวลา เพราะการใส่ใจเรื่องเวลาจะ
ช่วยให้กระจ่างมากขึ้นว่า เราเปลี่ยนไปอย่างไร ค�ำถามนี้เรียกร้องการท�ำความเข้าใจมโนทัศน์
วัฒนธรรมให้ลึกซึ้งและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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ตนเองเดินตามนักมานุษยวิทยาคนส�ำคัญระดับโลกคนหนึ่ง คือ Arjun Appadurai
ซึ่งเขียนหนังสือชื่อว่า The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition  และ
ได้ระบุว่า เราจ�ำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมกับอนาคตใน 3 ลักษณะ คือ
ก) การเข้าใจวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์ (Relationality) ข) การให้ความส�ำคัญกับ การเห็นต่าง
(Dissensus) ในท่ามกลางกรอบของการเห็นพัอง (Consensus) บางอย่าง และท้ายที่สุดคือ
ค) การเข้าใจว่าขอบเขตของระบบวัฒนธรรมนั้นไร้ความคงทน (Weak Boundaries)
ก) การเข้าใจวัฒนธรรมแบบสัมพันธ์ ก็คือ การเข้าใจว่า องค์ประกอบหนึ่ง ๆ ของ
ระบบวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ เป็นที่เข้าใจได้ ก็เพราะความสัมพันธ์ ที่องค์ประกอบนั้นสัมพันธ์
กับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เราไม่สามารถเข้าใจฮิญาบด้วยฮิญาบเอง แต่เราเข้าใจฮิญาบ
ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบหนึง่ ของจารีตการแต่งกายของคนมุสลิม ในลักษณะเดียวกัน
เพื่อที่จะเข้าใจวัฒนธรรมหนึ่ง เราต้องวางวัฒนธรรมนั้นในท่ามกลางความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมอื่น ๆ หรือ การจะเข้าใจคนสักคนหนึ่ง ต้องเข้าใจว่าคน ๆ นั้นไม่ได้มีตัวตนที่
คงที่และไม่แปรเปลี่ยน แต่เขาเป็นใครขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในชุดความสัมพันธ์ไหน ซึ่งก็
เปลี่ยนไปตลอด
ข) ส่วนการให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นต่างควบคูไ่ ปกับการเห็น
พ้อง ก็คือ เมื่อเราสนใจวัฒนธรรมกับอนาคต สิ่งที่ตามมาก็คือ เราจะพบว่า ทุกครั้งที่เรา
เข้าใจว่ามีการเห็นพ้องกันนั้น การเห็นพ้องดังกล่าวล้วนไม่ยั่งยืน ในขณะที่ความเห็นต่าง
เป็นเรื่องปกติ ผู้คนในทุกกระแสธารวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะเฉลิมฉลองความเห็นพ้อง
ในกลุ่มของตน แต่กดทับความเห็นต่างเอาไว้   เมื่อเราสักคนเดินทางเข้าไปในชุมชน
หนึง่ ๆ ถ้าเราพยายามจะวาดภาพชุมชนทีส่ วยงาม ไม่ทะเลาะเบาะแว้งแล้ว เราพึงตระหนัก
ด้วยว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว
ค) สุดท้าย เราต้องตระหนักว่า ขอบเขตของระบบวัฒนธรรมนั้น “รั่ว” โดยเฉพาะใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เกือบทุกพื้นที่ถูกท�ำให้กลายเป็นทุนและชีวิตทางสังคมก็เป็นไปได้ยาก
หากปราศจากเทคโนโลยี แต่เป็นเทคโนโลยีบนฐานของไมโครชิปทีพ่ ลานุภาพของมันแปร
ผกผันกับขนาดของมัน และท�ำให้ความเร็วของชีวิตประจ�ำวันมากขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้น
ในประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ อินเตอร์เน็ตเปลีย่ นชีวติ เราอย่างมหาศาล และในยุคโลก
กาภิวัฒน์แบบนี้เองที่ผู้คนเคลื่อนย้ายมากขึ้น พบปะมากขึ้น และผสมผสาน “ปนเปื้อน”
มากยิ่งขึ้น ทั้งในพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ใยแก้ว ผลที่ตามมาก็คือ คือ การสัญจร กับ
การซึมผ่าน (Traffic and Osmosis) คือกฏไม่ใช่ข้อยกเว้น ดังนั้น การผสมผสาน และ
ความหลากหลาย คือ “หน้าตา” ของวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์แบบนี้ และเมื่อเราพูด
ถึงพหุวัฒนธรรมเราก็ต้องพูดถึงในเชิงวิพากษ์ นั่นคือ ในแบบที่ทุกวัฒนธรรมเมื่ออยู่ร่วม
กัน ต่างก็เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกัน มากหรือน้อย เร็วหรือช้า แต่หากเรามองวัฒนธรรม
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ว่าเป็นสิ่งที่คงรูปไม่แปรเปลี่ยน ว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีงามที่ต้องรักษาเอาไว้แล้ว เราจะ
ไม่สามารถเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว รุนแรง และแหลมคมได้อย่างรอบด้าน
เพียงพอ

ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรม

ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรม ประกอบด้วย ก) การตระหนักรู้ (Awareness)
ข) ความเคยชิน (Habit)  และ ค) ความสามารถ (Ability) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า AHA  (อ่านว่า
“อ่า ฮ่า”)
ก) การตระหนักรู้: เราต้องตระหนักว่าสังคมมีความหลากหลาย ความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าเวลานี้เราก�ำลังพูดถึงอะไร เช่น
หากเราพูดถึงความอาวุโส เราก็อาจมีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่อยู่ใต้คนที่อายุมากกว่า
แต่แน่นอนที่ใดมีอ�ำนาจ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้าน และเพราะความหลากหลายและความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจเป็นเรื่องปกติ เช่นนี้แล้ว ความขัดแย้งก็เป็นเรื่องปกติ ทันทีที่เราเห็น
ต่างเราก็ขัดแย้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นต่างแล้วต้องทุบกัน ความขัดแย้งเป็นเรื่อง
ธรรมดาแต่ความรุนแรงไม่ใช่
เรามักจะคิดว่าเราต้องมีขนั ติธรรมต่อผูค้ นทีเ่ ห็นต่าง แต่สำ� หรับตนเองแล้วไม่พอ เรา
ต้องเฉลิมฉลองความต่าง เพราะความต่างคือทรัพยากรทางปัญญา ยิ่งเรามีปัญญาที่หลาก
หลาย ปัญญานั้นก็พาให้เราสามารถจะเข้าใจโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และ
แหลมคมได้ดีขึ้น  แต่การเฉลิมฉลองนี้ต้องไม่น�ำไปสู่การยอมจ�ำนนต่อการให้ความชอบธรรม
ในการใช้ความรุนแรง ที่อาจมาพร้อมกับความต่าง
ข) ความเคยชิน: เราต้องสามารถสถาปนาการอยู่ร่วมกับ “คนอื่น” ให้เป็นอุปนิสัย
ให้ได้ ตัวอย่างเช่น นายพันคนหนึง่ ทีเ่ ข้าไปท�ำงานทีอ่ ฟั กานิสถานได้เสนอทัศนะทีว่ า่ สังคม
ก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละ เราสามารถสร้างความเคยชินได้ และตนเองก็ยังได้เรียนรู้
จากงานของนักปรัชญา William James ทีว่ า่ ด้วยปรัชญาของความเคยชิน ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้ว  
ความเคยชินเป็นมิตขิ องชีวติ ทางสังคม ทีส่ ามารถสถาปนาให้เกิดขึน้ อย่างมัน่ คงได้ ทัง้ ใน
ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน และ รัฐ-ชาติ
ค) ความสามารถ: เพือ่ ทีจ่ ะมีทกั ษะวัฒนธรรมในการอยูร่ ว่ มกับ “คนอืน่ ” เราต้องเริม่
ด้วยการพัฒนาความสามารถในการ เคลือ่ นตัวเราเอง ในท่ามกลางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย จากวัฒนธรรมในระดับครอบครัวสู่ “ชุมชน” ทีก่ ว้างขวางออกไป ซึง่ แต่ละคน
อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกับ “คนอืน่ ” ไม่วา่ พืน้ ทีเ่ หล่านัน้ จะมีความต่างใด ๆ ด�ำรงอยูร่ ว่ มกัน
ก็ตาม เช่น ในแง่ ศาสนา ชาติพันธุ์ ชนชั้น เพศสภาพ หรือสีผิว ก็ตาม
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เงื่อนไขพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด ของการสามารถเคลื่อนตัวเราเองในการอยู่ร่วมกับผู้
อื่น มี 2 ประการคือ ประการแรก ฝึกฝนการเปิดพื้นที่ให้กับ “คนอื่น” ที่ต่างจากเรา ด้วยการ ไม่
วางตัวเอง (Positioning) เป็นศูนย์กลางในท่ามกลางความต่างเหล่านั้น ดังเช่นที่เขียนไว้ใน
หนังสือ แสง น�ำ 
้ และ รวงข้าว ในเรือ่ ง แสง ว่า เมือ่ แสงในบ้านของเราจ้าเกินไป แทนทีห่ น้าต่าง
จะท�ำให้เราเห็นโลกข้างนอกได้ชัดขึ้น แสงข้างในที่จ้ากว่า กลับท�ำให้เราเห็นตัวเองสะท้อนอยู่
ที่กระจกหน้าต่าง
ประการที่สอง เรียนรู้ที่จะ สื่อสาร (Communicating) กับผู้คนบนต�ำแหน่งที่ไม่เป็น
ศูนย์กลางนั้น ทั้งนี้รวมถึงวิธีการที่เราระบุ ชื่อ ของความขัดแย้งที่เรามีกับ “คนอื่น” และ กรอบ
ของความขัดแย้งทีเ่ ราเป็นส่วนหนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ความขัดแย้งนัน้ เชือ่ ง ตัวอย่างเช่น การต่อสู้
ที่แหลมคมที่สุดอย่างหนึ่งทางการเมือง คือ การแย่งชิงการนิยาม
เช่นนีแ้ ล้ว หากเราสามารถเคลือ่ นตัวเองโดยไม่วางตัวเองเป็นศูนย์กลาง และเอ่ยชือ่
ด้วยการนิยามสถานการณ์ที่เราเกี่ยวข้องอย่างไม่สร้างปัญหาแล้ว ในที่สุด โอกาสที่ความขัด
แย้งจะเชื่อง และไม่เปลี่ยนเป็นความรุนแรงก็มีแนวโน้มจะตามมา ในขณะเดียวกัน การเปิด
พืน้ ทีใ่ ห้กบั คนทีต่ า่ งจากเรา ต้องเป็นทัง้ การเปิดพืน้ ทีใ่ นทางกายภาพ และพืน้ ทีท่ างเวลาควบคู่
กันไป นั่นคือ เราไม่เพียงต้องจัดการกับเรื่องราวของวันนี้ แต่ต้องดูแลกับอดีตของกันและกัน
ด้วย

ท�ำไมอดีตจึงส�ำคัญ?

เพราะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา เราถูกก�ำกับด้วยความทรงจ�ำ  ไม่เพียงแต่ในระดับปัจเจก
แต่เป็นในระดับชุมชนและระดับอื่น ๆ ด้วย  เราท�ำบางอย่างเพราะอดีตพาเราไป ไม่ว่าเราจะ
รูต้ วั หรือไม่กต็ าม เพราะฉะนัน้ เราต้องสนใจวิธกี ารทีแ่ ต่ละกลุม่ คนจดจ�ำอดีตของพวกเค้า เช่น
เกิดอะไรขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2004 และเดือนตุลาคมในปีเดียวกัน เหตุการณ์เหล่านี้ ถูกจ�ำ
และอาจถูกระลึกถึงเพื่อสร้างความรุนแรงในปัจจุบันได้
เราจึงต้องเปิดพื้นที่ให้กับการจัดการเรื่องในปัจจุบันพร้อม ๆ กับการจัดการอดีต
เพื่อจะเดินต่อไปในอนาคตอย่างเปี่ยมศานติเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งในพื้นที่หนึ่ง ๆ นั้น อนาคต
นั้นก็ไม่ใช่อนาคตของเราคนเดียว แต่เป็นอนาคตของทุกคนร่วมกัน กระนั้น โดยทั่วไปแล้ว
รัฐ-ชาติหนึง่ ๆ ต่างก็พยายามท�ำให้ความทรงจ�ำหลักมีเพียงไม่กชี่ ดุ และถ้าเป็นไปได้กใ็ ห้เหลือ
เพียงชุดเดียว
รัฐ-ชาติไทยต้องการให้ผนื แผ่นดินนี้ มีเพียงแค่ความทรงจ�ำของ “คนไทย” และนัน่ เอง
คือสาเหตุหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุผลทัง้ หมดนีเ้ อง เราจึงต้องไม่เพียงดูแล
ปัจจุบัน อดีต และอนาคต ของเราเท่านั้น
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เราต้องให้โอกาส “คนอื่น” ที่อยู่ร่วมกับเรา ในการดูแลอดีตของเขา/เธอ แม้จะไม่ใช่
อดีตของเรา เพราะเขา/เธอต่างก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเราเพราะในทุก ๆ พื้นที่ มีหลายความ
ทรงจ�ำ ทุกคนต่างก็อยากดูแลความทรงจ�ำของตัวเอง จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราทุกคนต้องเปิดพืน้ ที่
ให้แก่  “คนอืน่ ” ทุกๆ คน และถ้าจ�ำเป็น ก็ตอ้ งท�ำให้มนั่ ใจว่าทุกฝ่ายสามารถประกาศความเป็น
เจ้าของแผ่นดินร่วมกัน เพราะแผ่นดินนี้ไม่ควรเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ในแง่นี้ หากให้ตนเองทอนปัญหาของสังคมไทยเหลือเพียงไม่กี่ปัญหาที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับตนเองแล้วปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ สังคมไทยเคารพอดีตมากเกินไป และ
ยุติธรรมต่ออนาคตน้อยเกินไป
หลายครั้งที่หลาย ๆ กลุ่มในประเทศไทยกอดอดีตไว้แน่นเกินไป และไม่เปิดโอกาส
ให้ตวั เราเองคลีค่ ลายไปสูอ่ นาคต เราไม่สามารถใช้ชวี ติ เหมือนบรรพบุรษุ ของเราได้ในท่ามกลาง
เหตุปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปรไป ไม่ว่าเราจะรักและเคารพบรรพบุรุษของเรามากเพียงใด
ก็ตาม  

เสียง ดวงตา และการเดินทาง

ถึงที่สุดแล้ว ถ้าถามว่ามิติส�ำคัญที่สุดของปฏิบัติการทักษะวัฒนธรรมคืออะไร ค�ำ
ตอบก็คอื การฟัง  การฟัง ส�ำคัญมากกว่าการพูด ส�ำคัญมากกว่าการถกเถียง มโนทัศน์ “ทักษะ
วัฒนธรรม” นัน้ มีหวั ใจอยูส่ องดวง หนึง่ คือ การเข้าใจ “วัฒนธรรม” อีกหนึง่ คือ มิตหิ นึง่ ของการ
ปฏิบัติทักษะวัฒนธรรม ซึ่งคือ การฟัง เช่นนี้ หมายความว่าหัวใจทั้งสองดวงนี้ส�ำคัญไม่เท่ากัน  
เราต้องฝึกที่จะฟังเสียงที่หลายหลาก ซึ่งประเด็นเรื่อง “เสียง” นี้ หมายถึงทั้ง เสียงที่ได้ยิน และ
เสียงในฐานะอุปลักษณ์ของการด�ำรงอยูข่ องคน หรือกลุม่ คน ทุกสถานทีท่ บี่ คุ คลเดินทางเข้าไป
ล้วนมีเสียงหลายเสียงอยู่ตลอดเวลา เช่น ตนเองเข้าไปใน “ค่ายผู้ลี้ภยั ” (หรือ ทีร่ ฐั -ไทย เรียก
ว่า “พื้นที่พักพิงชั่วคราว”) ในช่วงแรกคือ ปี 2000-2001 เมื่อกลับเข้าไปอีกครั้งในปลายปี
2007 เสียงสวดมนต์ในตอนเช้าตรู่ของคนมุสลิมในค่าย ดังก้องมากในบางโซนของค่าย
(ซึ่งมีพื้นกว่าหนึ่ง พันไร่เศษ) เป็นเสียงที่ดังมากกว่าที่ตนได้ยินเมื่อครั้งเดินทางเข้าไป
ในช่วงแรก
ค�ำถามคือ เกิดอะไรขึ้น อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป พอเราใส่ใจเรื่องเสียงเช่นนี้ ก็มีเรื่อง
ราวอีกมากมายที่พึงใส่ใจหาค�ำตอบ เราต่างรู้ดีว่า โลกนี้มีผู้คนที่มีชะตาชีวิต คล้ายกับ
Alan Kurdi คล้ายกับแม่ที่ต้องสูญเสียลูกในสายน�้ำเมย
เมื่อเราพิจารณาระดับความรุนแรงและความถีข่ องความรุนแรงในโลกนี้ ซึ่งมากขึ้น
อย่างน่าใจหายนัน้ เราจะพบว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านีม้ โี อกาสทีจ่ ะสูญเสียชีวติ มากขึน้ อย่าง
น่าหวาดหวั่น และเมื่อเราพิจารณาถึงการจากไปของพวกเค้า เราอาจจะได้พบว่า หลายครั้งที่
เดียวที่คนเหล่านี้ถูกท�ำให้วิญญาณจากไป หรือถูกทอดทิ้งโดยคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกัน
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Alan Kurdi ถูกทอดทิง้ เพราะเขาเป็น “คนอืน่ ” ของชาวเตอร์กชิ แม่คนนัน้ สูญเสียลูก
ไปเพราะไม่ใช่คนไทย มีคนแบบนีอ้ กี มากในโลก ซึง่ เรามักไม่คอ่ ยรูว้ า่ พวกเขาด�ำรงอยู่ ถ้ารู้ เรา
ก็อาจไม่เข้าใจพวกเธอ หรือถ้าเข้าใจ เราก็อาจไม่ยอมรับพวกเขา เรารูด้ วี า่ คนเหล่านัน้ ต่างจาก
เราไม่ทางใดก็ทางหนึง่ แต่การทีเ่ ราใส่ใจเสียงของเขาและเธอ จะน�ำไปสูเ่ รือ่ งทีส่ ำ� คัญประการ
หนึ่ง คือ การเมืองเรื่องการเป็นคนเล่าเรื่อง ซึ่งสนใจว่า ใครเป็นคนพูดและใครฟังเสียงที่เปล่ง
ออกมา     
Ranajit Guha นักคิดสาย Subaltern ชาวอินเดีย ซึ่งได้ศึกษาคนตัวเล็กตัวน้อยและ
ได้เขียนว่า ถ้าคุณศึกษาเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อย คุณจะพบว่าเรื่องเล่าของเขา “ติดอ่าง”
(Stuttering Narrative) กล่าวคือ ในการศึกษาเรื่องราวของคนตัวเล็กตัวน้อยนั้น เราจะพบว่า
คนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะท�ำให้เรื่องเล่าของตนกลมกลืนได้
เรารูด้ วี า่ ประวัตศิ าสตร์ถกู บันทึกโดยผูช้ นะ และเรือ่ งราวของคนตัวเล็กตัวน้อยมักไม่
ได้รับการจดจารเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นในหลายครั้งแล้ว การจะรับรู้เรื่องราวที่กลมกลืน
ของเขาและเธอก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ หรือบางคราก็เป็นไปไม่ได้เลย ยิ่งเขาและเธอชายขอบเท่า
ไหร่ ก็ยิ่งยากเท่านั้น
ตนเคยพยายามหาวิธีการที่จะได้ข้อมูลจากหลายคนที่อยู่ในสมรภูมิรบฝั่งพม่า แต่
หลังจากพยายามถามด้วยค�ำถามที่ต่างกัน เพื่อตรวจสอบข้อมูล เรื่องราวที่ได้ยินกับวุ่นวาย
มากทีเดียว
Guha ได้บอกว่า การเมืองเรือ่ งการฟังค�ำให้การแบบนี้ น�ำไปสูก่ ารมีบทสนทนา กล่าว
คือ เมื่อคนเราฟัง เราได้เปิดตัวเองและปล่อยตัวเองต่อ “คนอื่น” “บุคคลเอียงไปด้านข้างเล็ก
น้อยเพื่อฟัง” เราอาจจะถามว่า  แล้วบุคคลควรจะเอียงตัวเองสู่ Alan Kurdi และคุณแม่ผู้สูญ
เสียอย่างไร โดยที่ตระหนักว่า ทุกครั้งที่เราฟัง  เราก็(ค่อยๆ)กลายเป็น “คนอื่น” เป็นการเปิดตัว
เอง ในฐานะที่เป็น การอยู่-กับ เพื่อ “คนอื่น” ตามที่ Martin Heidegger กล่าว ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ
Heidegger ยืนยันว่า บุคคลได้ยนิ เพราะบุคคลเข้าใจ และบุคคลได้เข้าใจ ก็ตอ่ เมือ่ บุคคลได้ยนิ
อย่าง “ถูกต้อง” ค�ำถามคือ เราจะได้ยินอย่างไรจึงจะ “ถูกต้อง”?
ส�ำหรับหนังสือ แสง น�้ำ  และ รวงข้าว แล้ว หัวใจของการฟังอย่าง “ถูกต้อง” ก็คือ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยวาง “คนอืน่ ” เป็นศูนย์กลางขณะทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เช่นทีค่ มั ภีร์
เต๋าเต็กเก็ง เขียนไว้ว่า ให้ท�ำตนเหมือนน�้ำซึ่งไหลลงสู่ที่ต�่ำ
ในหนังสือ แสง น�ำ 
้ และ รวงข้าวฯ นัน้ ตนได้อภิปรายอย่างละเอียดว่า การมี “ทักษะ”
ไม่เพียงหมายถึง การมีความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะหนึ่ง ๆ ในร่างกายของมนุษย์เท่านั้น
แต่ยังหมายถึงความสามารถทางปัญญาหรือการใช้วิจารณญาณด้วย
ทักษะวัฒนธรรมจึงหมายถึง ความสามารถในการใช้สติปัญญาในการอยู่ร่วมกับ
“คนอื่น” อย่างคล่องแคล่ว เป็นความสามารถในการเคลื่อนตัวเองโดยไม่เอาตัวเองเป็น
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ศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็สามารถสือ่ สารกับผูอ้ นื่ บนต�ำแหน่งแห่งทีด่ งั กล่าวได้อย่างราบรืน่
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี การฟังอย่าง “ถูกต้อง” ไม่เพียงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนเท่านัน้ แต่ตอ้ งเข้าใจด้วยว่า ไม่จำ� เป็นทีม่ นุษย์จะต้องสามารถใช้ถอ้ ยค�ำหรือกระท�ำได้อย่าง
คล่องแคล่วเสมอไป
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้น มีเวลาที่การไม่กระท�ำคือการกระท�ำ  การไม่พูด
อาจเป็นการพูดที่ดีท่ีสุด ดังนั้น ถ้าจะเข้าใจทักษะวัฒนธรรมจะต้องเข้าใจการไม่มีทักษะ
(Disfluency) ด้วย เป็นการรู้ว่าเวลาใดพึงเงียบ พึงไม่กระท�ำ  นั่นต่างหากคือการมีทักษะ
วัฒนธรรม เพราะเราไม่ควรวางตัวเองเป็นศูนย์กลาง การเปิดให้ผู้อื่นได้พูด ได้แสดง และเรา
เป็นเพียงผูฟ้ งั และผูช้ ม การวางตัวเองเช่นนีส้ ำ� คัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้คนที่เพิ่งผ่านโศกนาฏกรรมมา

“ถ้าคุณใส่ใจอย่างจริงจังกับมหันตภัยแล้ว
ถ้อยค�ำที่คล่องแคล่วแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด
กลายเป็นเรื่องที่ยากจะทนทาน”
Samuel Beckett นักเขียนชาวไอริช ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล ได้เขียนไว้หลังจากที่
รับรู้ถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยพรรรคนาซีว่า “ถ้าคุณใส่ใจอย่างจริงจังกับมหันตภัย
แล้ว ถ้อยค�ำที่คล่องแคล่วแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด กลายเป็นเรื่องที่ยากจะทนทาน”
ในลักษณะเดียวกัน ทักษะวัฒนธรรมไม่ใช่ความสามารถในการเอื้อนเอ่ยเสมอไป
การเงียบและการไม่กระท�ำกลายเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในบางเวลา นั่นคือ เมื่อเราก�ำลังคุยกับคนที่
ผ่านความสูญเสียมา การเงียบ และการฟัง น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด
ดังนั้น การฟังที่ “ถูกต้อง” คือการฟังที่ผู้ฟังท�ำตัวเหมือนสายน�้ำ  เปิดใจว่าตนเองจะ
ต่างไปจากเดิมหลังจากได้ฟงั ในแต่ละครัง้ การฟังเช่นนีไ้ ม่เพียงแต่ตอ้ งวางตัวเองไว้ทชี่ ายขอบ
ของความสัมพันธ์ แต่ยังเป็นการฟังเพื่อรองรับอนาคตที่จะมาถึง
หากอยากยุติธรรมต่ออนาคต ทั้งต่อตัวเองและต่อสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้
พูดกับผู้ฟัง ก็ต้องปล่อยให้ตัวเองเปลี่ยนแปลง  ตนเองจบการพูดในวันนั้นด้วย หัวข้อ “ดวงตา
และ การเดินทาง” โดยกล่าวว่า เมื่อถูกชักชวนให้มาท�ำงานภาคใต้ ตั้งแต่เหตุการณ์การปล้น
ปืนในปี 2004 นั้น ตนเองรู้สึกไม่กล้า เพราะล�ำพังงานที่จะต้องท�ำแถวชายแดนไทย-พม่าก็มี
ไม่น้อย อีกทั้งความซับซ้อนของสถานการณ์แถวนั้นก็มากยิ่ง
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กล่าวคือ ในปี 2000 ที่ตนเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลส�ำหรับท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกนัน้ นอกเหนือจากแนวทางทางปรัชญาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างองค์อธิปตั ย์กบั ชีวติ มนุษย์
และวัฒนธรรมศึกษาระหว่างชาติ (International Cultural Studies) แล้ว ตนยังอาศัยแนวทาง
มานุษยวิทยา 3 แบบ คือ มานุษยวิทยาว่าด้วยพหุชายแดน ว่าด้วยการพลัดถิน่ และผูล้ ภี้ ยั และ
ว่าด้วยความน่าสะพรึงกลัวของรัฐ  
ด้วยความซับซ้อนของสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนั่นเอง นับจากวันที่ตนเริ่ม
ท�ำงานแถวชายแดนไทย-พม่าเมื่อปี 2000 เป็นต้นมานั้น ตนมักจะถูกถามว่า ท�ำไมถึงต้อง
เดินทางเข้าไปในอาณาบริเวณอันตรายฝั่งรัฐพม่าเพื่อศึกษาความโหดร้ายทารุณที่ผู้คนได้
ประสบมา ส�ำหรับตนแล้ว ค�ำตอบต่อค�ำถามดังกล่าว อยู่ที่ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่าง
ก) การท�ำความเข้าใจตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในฐานะคน ๆ หนึ่งและในฐานะผู้ปฏิบัติการทางการ
เมืองที่พร้อมจะยืนยันในอัตลักษณ์ของตัวเอง กับ ข) การสัมพันธ์กับผู้อื่น และ “การมองผ่าน
ดวงตาของผู้อื่น”
ตามความเข้าใจของตนเองแล้ว กรณีที่สองนั้นนับได้ว่าส�ำคัญไม่น้อยส�ำหรับนัก
ชาติพันธุ์นิพนธ์จ�ำนวนมาก ผู้พยายามท�ำความเข้าใจต่อการด�ำรงอยู่และการคลี่คลายอัต
ลักษณ์ตน ผ่านการเดินทางเพื่อท�ำวิจัย ตนจบการพูดในวันนั้น ด้วยการขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาทัศนะของ Mikhail Bakhtin นักวิจารณ์วรรณกรรมคนส�ำคัญชาวรัสเซีย ซึ่งเคยเขียน
ไว้ว่า:
“การด�ำรงอยูห่ มายถึงการด�ำรงอยูเ่ พือ่ คนอืน่ และผ่านคนอืน่ [ดังนัน้ จึงเป็นการด�ำรง
อยู่] เพื่อตนเอง มนุษย์ไม่มีอาณาเขตที่เป็นอธิปไตยภายในตัวเอง มนุษย์แต่ละคนนั้นด�ำรงอยู่
อย่างเต็มเปี่ยมและทุกเวลา ณ ชายขอบ [ของตัวตนของตัวเอง] การมองเข้าไปในตัวเองนั้น
มนุษย์คนนั้นมองเข้าไปในดวงตาของคนอื่น หรือผ่านดวงตาของคนอื่น...ฉันไม่สามารถท�ำ
[อะไร]ได้ โดยปราศจากคนอื่น ฉันไม่สามารถกลายเป็นตัวเองโดยปราศจากคนอื่น ฉันจ�ำเป็น
ต้องค้นหาตัวเองในคนอื่น ค้นหาคนอื่นในตัวฉัน (ในการพินิจพิเคราะห์และการรับรู้ซึ่งกันและ
กัน)...ฉันได้รับชื่อของฉันจากคนอื่น และชื่อนี้ก็ด�ำรงอยู่เพื่อคนอื่น”
ปฏิบัติการทักษะวัฒนธรรมไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่าง “ตัวเรา” กับ “คน
อื่น” ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนได้ PF
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อัมพร หมาดเด็น กับข้อถกเถียงว่าด้วย

เรื่องพหุวัฒนธรรม ศาสนา และเพศสภาพ ในพื้นที่ปาตานี

กองบรรณาธิการ

อาจารย์อัมพร กล่าวว่า เมื่อกลับมาในพื้นที่ชายแดนใต้นี้อีกครั้ง จากที่เคยเรียนที่นี่
มาก่อนในอดีต จะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากอยู่พอสมควร และเมื่อพูดถึงเรื่อง
พหุวัฒนธรรมแล้วเราสามารถมองในมุมของผู้ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมใหญ่
ของคนในพื้นที่ในแง่มุมใดได้บ้าง เมื่อมองผ่านประสบการณ์ของตัวเองที่เป็นมุสลิมและไม่ได้
อธิบายตัวเองว่าเป็นมลายู และด้วยความที่ต้องมาสัมพันธ์กับพื้นที่เนื่องด้วยหลายปัจจัย เช่น
การเป็นเครือญาติ การมาเรียนหนังสือ หรือการวิจยั ในพืน้ ที  ่ นอกจากนัน้ จากการติดตามพืน้ ที่
ก็เห็นว่า พื้นที่ต้องปะทะกับแรงหลาย ๆ อย่าง ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแรงปะทะที่สัมพันธ์กับ
อ�ำนาจรัฐ หรือแรงปะทะที่มีภายในกลุ่มชนมลายูและระหว่างความเชื่อ  
โจทย์ของการพูดในวันนี้ อาจไม่ได้เน้นไปที่ทฤษฎี เพราะอาจารย์เดชาได้อธิบาย
ละเอียดไว้แล้ว แต่โจทย์ที่ได้รับวันนี้ก็คือ แล้วคนที่ท�ำงานในพื้นที่ความขัดแย้ง จะมองว่า
พหุวฒ
ั นธรรมสามารถน�ำไปสูก่ ารสร้างสันติภาพหรือสร้างความขัดแย้ง จากการทีไ่ ด้ฝกึ ฝนผ่าน
การเรียน การท�ำวิจัยหรือการใช้ชีวิต พบว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองทาง ทางแรกก็คือ เรา
พยายามใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่ให้เกิดการปะทะจนน�ำไปสู่ความรุนแรง แต่ในขณะเดียวกัน ก็
พบว่าในบางสถานการณ์การใช้เครื่องมือของความรุนแรงก็มีอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นผ่านอาวุธ
วาจา หรือการใช้อ�ำนาจของผู้ที่มีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ
หากกล่าวในฐานะที่ตนเองเป็นมุสลิมที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หรือ
สามจังหวัดทีเ่ ป็นค�ำทีใ่ ช้และเป็นค�ำนิยามใหม่ในช่วงสิบกว่าปีทผี่ า่ นมา ซึง่ แต่เดิมพืน้ ทีน่ ไี้ ม่ได้
ถูกเรียกเช่นนี้ โดยทีพ่ นื้ ทีแ่ ห่งนีม้ กั จะเป็นพืน้ ทีท่ มี่ สุ ลิมในพืน้ ทีอ่ นื่ มองว่า หากใครต้องการเข้าใจ
อิสลามแบบมลายูต้องมาที่ปาตานี วัฒนธรรมเช่นนี้ถูกส่งต่อกันว่า ความรู้ความเข้าใจของ
อิสลามทีจ่ ะท�ำให้เราไปสูส่ ถานะของความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์นนั้ เราก็ควรใกล้ชดิ หรืออยูใ่ น
สภาพแวดล้อมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมแบบมุสลิมและมลายู โดยอาจมีข้อถกเถียงบ้างว่า
ความเป็นมลายูบางมิติไม่สัมพันธ์กับอิสลาม ซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงที่พูดคุยกันได้และมีอยู่จริง
ความเชือ่ บางประการก็ผกู โยงเข้ากับการเป็นอยูข่ องผูค้ น บางคนไม่สามารถแยกได้
ว่าส่วนไหนที่มาจากตัวบทอัลกุรอ่านหรือหะดิษ ในขณะที่บางคนที่เป็นผู้รู้ก็สามารถแยกแยะ
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ได้ระหว่างตัวบทและบริบท ทั้งหมดนี้ท�ำให้เห็นว่าวัฒนธรรมของคนที่นี่หลอมรวมด้วยหลาย
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสลามหรือความเชื่อเดิมของบรรพบุรุษที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับอิสลาม เช่น การไปหาหมอบ้านทีจ่ ะอ่านดุอาอฺให้แล้วท�ำให้รสู้ กึ ว่าจะช่วยให้หายได้ เป็นต้น
หากเราให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายในมิติวัฒนธรรมของพื้นที่แห่งนี้ อาจ
สะท้อนกลับไปที่ภาพในยุคสมัยของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดได้ วัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม
ในอดีต การประกาศอิสลามของท่านศาสนทูตอยูท่ า่ มกลางสังคมทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
การอพยพหลายครัง้ ก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากผูท้ ไี่ ม่ใช่มสุ ลิมหรือไม่ได้นบั ถือศาสนาอิสลาม
ด้วย เมื่ออพยพไปยังเมืองมาดีนะห์ ก็มีการท�ำสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันในสังคม
การเมืองที่มีบริบทของผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย แน่นอนว่าไม่สามารถเทียบเคียงบริบท
ของเมืองมักกะห์หรือมาดีนะห์กับปาตานีได้ แต่อาจใช้เป็นตัวอย่างในการมองได้
เมื่อโองการแรกลงมาสู่มุสลิม คือ “จงอ่าน” การอ่านในที่นี้มีนักวิชาการที่พยายาม
ท�ำความเข้าใจว่าจะอ่านได้อย่างไรในเมื่อขณะนั้นนบีมูฮัมหมัดไม่รู้หนังสือ การอ่านในที่นี้
ส�ำหรับนักวิชาการหลายคนจึงอาจหมายถึงการท�ำความเข้าใจโลก การอ่านและไตร่ตรองเพือ่
เข้าใจว่าตัวเองเป็นใครและสัมพันธ์กบั คนอืน่ อย่างไร โดยไม่ลมื ว่าวัฒนธรรมเดิมทีม่ อี ยูใ่ นฐานะ
คนอาหรับทีส่ มั พันธ์สอดคล้องกับความเชือ่ แบบใหม่ทเี่ ข้ามาผ่านระบบความคิดทีว่ า่ เราปฏิเสธ
สิง่ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่พระผูเ้ ป็นเจ้า แต่นบั ถือในสิง่ ทีถ่ กู ประกาศว่าสัจจะมีหนึง่ เดียวเท่านัน้ เพราะฉะนัน้
บริบทเช่นนีจ้ งึ ท�ำให้เกิดความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลง บริบททางประวัตศิ าสตร์ชใี้ ห้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับความเชือ่ ซึง่ แน่นอนว่าบริบททีค่ ล้ายคลึงกันก็อาจเป็นเรือ่ ง
ที่เกิดขึ้นกับการท�ำงานของเราหลาย ๆ คนในปัจจุบัน
การท�ำงานกับต่างศาสนิก หลายครั้งก็มีการแบ่งแยกว่าเราต่างนับถือศาสนาที่ต่าง
กัน ในบริบทแบบนี้ทักษะวัฒนธรรมจะช่วยหรือหลอมรวมให้คนเข้าหากัน เพื่อพิจารณาการ
ก้าวเดินต่อไปของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าการจัดการความขัดแย้งใน
สถานการณ์จริง ก็จ�ำเป็นต้องเลือกในหลาย ๆ มิติ โดยมิติทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในวิธีการ
หลอมรวมผู้คนได้ในแง่หนึ่ง และอีกแง่หนึ่งก็เป็นการแยกผู้คนออกจากกัน
อาจารย์อัมพรเสริมต่อในบริบทการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพว่า ในการ
ท�ำความเข้าใจเรื่องที่ก้าวพ้นไปจากกรอบเดิม ๆ หรือสังคมวัฒนธรรมที่ตนเองสัมพันธ์อยู่ อาจ
จะต้องมองในมุมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอยูข่ องผูค้ นตรงนี้ ส่วนตัวอาจโยงไปถึงประสบการณ์
จากการท�ำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมิติของผู้หญิง โดยส่วนใหญ่ประเด็นเรื่องผู้หญิงในสังคม
มลายูมักจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อการพูดคุย ถกเถียง และอาจส่งผลต่อการท�ำงาน โดยที่
เราทราบกันดีว่าผู้หญิงในพื้นที่นี้มักจะท�ำงานทั้งนอกบ้านและในบ้าน งานศึกษาเหล่านี้ท�ำให้
พบว่าการเป็นอยู่ของผู้หญิงมุสลิม ไม่เพียงแต่มลายูก็เป็นประเด็นถกเถียง

34

เมือ่ ไม่นานมานี้ หลายองค์กรร่วมกันเขียนรายงานคูข่ นานให้กบั คณะกรรมการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ซึ่งเข้าไปอยู่ใน Patani Mechanism ซึ่งพบว่าการปฏิบัติต่อผู้หญิง
นัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั วัฒนธรรมด้วยเช่นกัน เช่น การกดดันหรือสนับสนุนให้แต่งงานก่อนวัยเจริญพันธุ์
เรือ่ งการขลิบอวัยวะเพศของผูห้ ญิง หรือการส่งเสริมให้แม่หม้ายแต่งงานหลังจากสามีเสียชีวติ
ไปแล้ว และพบการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในบ้าน โดยมีขอ้ ถกเถียงว่าในประเด็น
นี้แท้จริงแล้ว อิสลามบอกว่าอย่างไร และผู้หญิงในพื้นที่ก�ำลังเผชิญกับอะไร ประเด็นเหล่านี้
มักจะเชือ่ มโยงกับมิตวิ ฒ
ั นธรรมและการตีความทางศาสนา แน่นอนว่ามีขอ้ ท้าทายส�ำหรับคน
ท�ำงานในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ทมี่ กี ารใช้ความรุนแรงหลายรูปแบบซ้อนกัน รวมถึงความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรมและเพศสภาพด้วย

"หากร่วมกันท�ำความเข้าใจในมิติวัฒนธรรมที่แตกต่างหลาก
หลาย ก็จะท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งได้"
ฉะนั้นแล้ว หากร่วมกันท�ำความเข้าใจในมิติวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ก็จะ
ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งได้
ในบางกรณี แต่หากมองว่าบางวัฒนธรรมผูกโยงกับมิตศิ าสนาซึง่ ยากต่อการตีความแบบใหม่
ก็จะส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงทีซ่ อ้ นอยูใ่ นความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทางการ
เมือง ขณะเดียวกันทางออกของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงก็ยงั คงวนเวียน
อยู่ที่เดิมต่อไป PF
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ภาคประชาสังคมปาตานี

กับความ (ไม่) หวังของพรรคการเมืองไทย
กองบรรณาธิการ

โครงการ “Think Tank Forum ” ปี 3 ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้ ถูกจัด
ขึน้ ภายใต้หวั ข้อ “ภาคประชาสังคมปาตานีกบั พรรคการเมืองไทย” ระหว่างวันที่ 20 - 22
เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคอนเทนเนอร์ ชั้น 1 TR Rock Hill Hotel ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในงานมีวงเสวนาว่าด้วยเรือ่ ง “เหตุใดปาตานียงั ต้องมีความหวัง
กับระบบพรรคการเมืองไทย” โดยวิทยากรประกอบไปด้วย ตัวแทนพรรคประชาชาติ
ตัวแทนพรรคสามัญชน ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ และตัวแทนพรรคเกรียน ด�ำเนิน
รายการโดย อิมรอน ซาเหาะ ทีมงานปาตานีฟอรั่ม

พรรคประชาชาติ : หากจะต่อสู้ทางการเมืองในระบบจะต้องมีพรรคเป็นของตัวเอง

ตัวแทนพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาบนฐานแนวคิด
ของการให้ความส�ำคัญกับความเป็น “คน” ทุกเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ พรรคนี้จะเน้นไปที่การ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา
ระดับประเทศ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องค�ำนึงถึงผู้คนทุกเผ่าพันธุ์
พรรคประชาชาติจะให้ความส�ำคัญกับพลเมืองทุกเชื้อชาติ เพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุก
คนมีความส�ำคัญและมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองต่อไปได้เท่า ๆ กัน ที่ส�ำคัญสังคมของเรา
เป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมจะต้องเรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ พรรคประชาชาติเกิดจากการ
จัดวงพูดคุยรับฟังความเห็นของผู้คนจากหลากหลายกลุ่ม กระทั่งตกผลึกออกมาเป็นพรรค
ประชาชาติที่จะให้ความส�ำคัญกับผู้คนทุกเชื้อชาติและทุกเผ่าพันธุ์
พรรคประชาชาติมองว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก โดยเฉพาะหากจะ
เคลื่อนไหวในรูปแบบของพรรคการเมือง นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พรรคการเมืองจะต้องมีอย่าง
น้อย 4 ประการ ได้แก่ 1.“มีความรู”้ ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังท�ำ 2.“มีความคิด” ในเรือ่ งของประชาธิปไตย
3.“มีประสบการณ์” ที่สะสมมาในอดีต และ 4.“มีเครือข่าย” ในการเดินต่อไปข้างหน้า เราไม่
สามารถเดินหน้าเรื่องนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวได้เลย
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พรรคประชาชาติถูกมองว่าเป็นการรวมตัวกันของคนมีอายุ แต่หากกล่าวในอีกมุม
แล้ว ความคิดใหม่ ๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ต่อให้อายุมากแล้วก็ยังสามารถที่จะมีแนวคิดใหม่ ๆ
ได้ ที่ส�ำคัญจากวงสนทนาหลาย ๆ วงที่ได้จัดขึ้นมา ตกผลึกได้ว่า หากจะสู้ในระบบทางการ
เมือง ก็ควรมีพรรคเป็นของตนเอง โดยยึดโยงกับประชาชน เพราะความเปลีย่ นแปลงจะเกิดได้
จะต้องมาจากประชาชน และต่อให้ไม่ชนะการเลือกตั้งก็ไม่เป็นไร เพราะเราได้เสนอแนวคิด
ออกไปสู่สังคมแล้ว
ในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้หรือปาตานีตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ตัง้ แต่ ส.ส. มลายูมสุ ลิมคน
แรก ที่ผิดหวังจากระบบรัฐสภาในช่วงรัฐบาลเผด็จการในสมัยนั้น แล้วหนีไปอยู่ประเทศ
มาเลเซียพร้อมกับก่อตัง้ ขบวนต่อสูเ้ พือ่ เอกราชปาตานีขนึ้ มา และต่อสูด้ ว้ ยอาวุธเรือ่ ยมาจนถึง
ปัจจุบนั ชีใ้ ห้เห็นว่าคนมลายูมสุ ลิมเลือกเส้นทางการต่อสูใ้ นแนวทางแห่งสันติวธิ กี อ่ นเสมอ แต่
ด้วยจุดเปลี่ยนบางอย่างท�ำให้แนวทางการต่อสู้ได้เปลี่ยนไป

พรรคเกรียน : การเมืองคือการหาพวก

ตัวแทนพรรคเกรียน กล่าวว่า พรรคเกรียนก่อตั้งขึ้นมาด้วยชุดความคิดที่ว่าคนเรามี
ความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมาก แต่เรามาจากที่เดียวกัน ดังนั้นแล้ว ส�ำหรับพรรค
เกรียนแล้วยิ่งกว่าความเป็นคนไทยก็คือความเป็น “คน”
ตนเองมองว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ต่างจาก
การเคลื่อนไหวในรูปแบบของภาคประชาสังคมหรือเอ็นจีโอ เพราะมีเป้าหมายเหมือน ๆ กัน
ต่างกันตรงที่พรรคการเมืองสามารถท�ำงานในรูปแบบภาคประชาสังคมไปพร้อมกับการผลัก
ดันประเด็นทางนโยบายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องคอยพึ่งพาพรรคการเมืองอื่น ๆ
เหตุผลทีต่ นเองยังมีความหวังในการจัดตัง้ พรรคการเมืองเพราะจะปล่อยให้ประเทศ
นีเ้ ป็นรัฐทหารแบบนีไ้ ม่ได้อกี แล้ว ทหารควรกลับไปอยูใ่ นทีท่ เี่ ขาควรอยู่ ทหารสามารถท�ำอาชีพ
ทหารได้อย่างเป็นมืออาชีพได้ด้วยการกลับไปท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ควรปล่อยให้
ประเทศมีลักษณะเป็นรัฐซ้อนรัฐ
ส�ำหรับตนเองแล้ว การต่อสู้ทางการเมืองคือทางเลือกเดียว ไม่มีทางเลือกอื่น ๆ อีก
แล้ว ที่ส�ำคัญการเมืองคือการหาพวก ที่คิดเหมือน ๆ กับเรา สิ่งที่เราจะต้องท�ำก็คือ ผลิตข้อ
เสนอที่ก้าวหน้ากว่าข้อเสนอที่ผ่าน ๆ มา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
เมื่อก่อนแนวทางการต่อสู้อาจมีหลายรูปแบบ แต่ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการเมือง
คือนวัตกรรมของการต่อสู้ แม้ว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้จะบอกว่าจ�ำนวนเก้าอี้ ส.ส. ในพื้นที่
ของตัวเองมีอยู่เพียง 11 ที่นั่งจากทั้งหมด 500 ที่นั่ง ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่อย่าลืมอย่างที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่า การเมืองคือการหาพวก และเพียงแค่เราท�ำให้พรรคใหญ่ ๆ บรรจุนโยบาย
ของเราลงไปในนโยบายของเขาได้ ก็ถือว่าเราได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว
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พรรคสามัญชน : ประชาชนจะต้องก�ำหนดอนาคตของตนเอง

ตัวแทนพรรคสามัญชนกล่าวว่า พรรคสามัญชนไม่ได้เพิง่ คุยกันเดือนสองเดือนนี้ แต่
คุยกันมานานหลายปีมาแล้ว คุยไปคุยมาพอจะไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองก็มีการ
รัฐประหารเสียก่อน แต่เราก็ไม่ได้ทอ้ ใจและก�ำลังจะก่อตัง้ พรรคให้จนได้ ด้วยแนวคิดทีว่ า่ ปัญหา
ที่ส�ำคัญของชาวบ้านถูกตัดตอนในกระบวนการรัฐสภา ท�ำให้ความต้องการของประชาชนไม่
ได้ถูกยืนยัน
เป้าหมายในการจัดตัง้ พรรคสามัญชนก็คอื ประชาชนต้องก�ำหนดอนาคตของตนเอง
ได้ โดยยึดแนวคิดที่ส�ำคัญ 3 ประการ ก็คือ ประชาธิปไตยที่มาจากฐานราก สิทธิเสรีภาพ และ
ความเท่าเทียมทางสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้คนไปจองชื่อเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองมา
แล้วกว่า 90 พรรค ซึ่งรู้สึกดีใจที่มีผู้คนซึ่งต้องการต่อสู้ในนามของตนเองมีจ�ำนวนมาก
เมื่อพูดถึงในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายหลังจากมีการก่อรัฐประหาร พื้นที่อื่น ๆ จัดเวที
เสวนาหรือชุมนุมไม่ได้เลย แต่ที่นี่สามารถท�ำได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเรา
เชื่อว่าประเด็นแต่ละประเด็นมีคนคอยที่จะท�ำหน้าที่อยู่แล้ว อย่างประเด็นออโตโนมี่ พรรค
สามัญชนไม่ได้มีหน้าที่ต้องตอบค�ำถามนี้ และพรรคสามัญชนจะไม่พูดให้ด้วย เพราะเจ้าของ
ประเด็นจะต้องพูดเอง
เราคิดว่าควรลดเงื่อนไขของการพูดแทนคนอื่นให้มากที่สุด บ่อยครั้งที่นักการเมือง
บอกว่าจะพูดแทนสามัญชนในสภา แต่พรรคของเราคือสามัญชนจะไปพูดในสภาด้วยตัวเอง
และทิศทางของพรรคสามัญชนคือ จะน�ำไปสูก่ ารเมืองนอกระบบและในระบบทีเ่ ดินไปด้วยกัน

พรรคอนาคตใหม่ : ไม่ได้กอ่ เกิดมาจากความหวัง แต่มาจากความสิน้ หวังของสังคม

ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า : สมาชิกของพรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดที่แตก
ต่างหลากหลายมาก แต่มีจุดร่วมบางอย่างที่เห็นตรงกัน เช่น กรณีการไม่เห็นด้วยที่มีการฆ่า
ประชาชนโดยรัฐแล้วไม่มีใครต้องรับผิดชอบ และ 10 ปีที่ผ่านมา กับ 2 การก่อรัฐประหาร และ
1 การนองเลือด เรามองว่าไม่ควรเป็นไปในลักษณะนี้อีกแล้ว
ดั ง นั้ น เป้ า หมายของเราก็ เ พื่ อ น� ำ พาสั ง คมไปสู ่ ก ารเมื อ งปกติ ภ ายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา โดยจะต้องน�ำทหารออกจากการเมือง และควรมีองค์กรทางการ
เมืองเป็นของประชาชนเอง เพราะเราจะฝากความหวังกับคนอืน่ ไม่ได้แล้ว จะต้องลงมือท�ำเอง
เพื่อให้ได้มาซึ่งพรรคการเมืองแบบใหม่ที่ไม่เหมือนแบบเดิม ๆ เช่น จะต้องมีประชาธิปไตยใน
พรรคจริง ๆ โดยไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของพรรค มีการระดมทุนจากประชาชน และการด�ำเนินงาน
พรรคจะเหมือนการใช้ชีวิตประจ�ำวันด้วยการท�ำกิจกรรมกับประชาชน โดยไม่มีการหาเสียง
เป็นต้น
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พรรคเราถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคทีม่ งุ่ เน้นแต่คนรุน่ ใหม่และไม่เอาศาสนา ซึง่ ทัง้ สอง
ประเด็นล้วนแล้วไม่จริงแต่อย่างใด เพราะยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนโยบายเลยสักครั้งเดียว และ
เมือ่ ถามว่าเหตุใดถึงยังมีความหวังต่อการจัดตัง้ พรรคการเมือง ค�ำตอบก็คอื ไม่ใช่วา่ เรามีความ
หวัง แต่เราเห็นภาวะความสิน้ หวังในสังคมไทยต่างหาก ซึง่ ตรงนีอ้ นั ตรายมากหากจะปล่อยไป
เฉย ๆ เกรงว่าจะเกิดการหนองเลือดในอนาคตอันใกล้ และไม่มีอะไรการันตีได้ว่าหลังจากนั้น
ทุกอย่างจะดีขึ้น ดังนั้น เราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความหวัง แต่เริ่มต้นด้วยความสิ้นหวัง ทว่าเราทุก
คนสามารถช่วยสร้างความหวังให้กันและกันได้ โดยเราจะไปบังคับให้ผู้คนมีความหวังไม่ได้
แต่เราสร้างความหวังได้
การเมืองนอกระบบและในระบบเท่านั้นที่จะก�ำหนดทิศทางในช่วงที่สังคมมีวิกฤติ
ได้ ดังนั้นแล้ว การจัดตั้งพรรคการเมืองจะมีความหวังหรือไม่ ไม่มีใครรู้ แต่มีความจ�ำเป็นจึง
ต้องจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ และวันใดวันหนึ่งเมื่อเรามีอ�ำนาจแล้ว หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่ไป
แบ่งปันอ�ำนาจ แต่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจด้วย และสร้างความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจกับ
ประชาชนใหม่
เมือ่ พูดถึงประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้ หากเราเห็นความหวังของระบอบรัฐสภา
แน่ น อนว่ า เราเชื่ อ อยู ่ แ ล้ ว ว่ า การเมื อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ ในตั ว ของมั น เองอยู ่ แ ล้ ว แม้ ว ่ า
พรรคการเมืองจะไม่ใช่ค�ำตอบของทุกสิ่งก็ตาม
ส่วนข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติกับการปฏิรูป ที่บางคนมองว่าการปฏิรูปเป็น
สิง่ ทีข่ ดั ขวางแนวทางการปฏิวตั ิ และบางคนมองว่านักปฏิวตั คิ อื นักปฏิรปู ทีด่ ที สี่ ดุ ทว่าจงระวัง
จะติดกับตัวเอง เพราะการปฏิวัติที่เราคิดไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด ทั้งหลายทั้งปวงคือ ทัศนะ
อาจมองได้ว่าไม่มีถูกไม่มีผิด และอาจจะถกเถียงกันได้อีกเรื่อย ๆ
ประเด็นที่ส�ำคัญ ก็คือ ภาวะของคนที่อยากน�ำทหารออกจากการเมือง กระจายไป
ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งหากคนปาตานีมองว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็ขอเชิญมาร่วมกับเรา โดยเราเชื่อ
ว่าเรื่องเขตปกครองอิสระของปาตานีไม่น่าเกิดขึ้นก่อนเชียงใหม่ อุดร หรือจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น
เราควรมาเริ่มพูดคุยกันเรื่องการกระจายอ�ำนาจ จนสามารถผลักดันในเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด และอื่น ๆ น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ๆ มากกว่า PF
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ข้อถกเถียงว่าด้วยแนวคิดของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ต่อประเด็น
กระบวนการสันติภาพในมุมมองของภาคประชาสังคมปาตานี
กองบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ปาตานีฟอรั่มจัดกิจกรรม Think Tank Forum ปีที่
3 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “กระบวนการสันติภาพในระยะเปลี่ยนผ่านของการเมืองไทย” ภายใต้
โครงการโครงการ “Think Tank Forum ปี 3” หนุนเสริมศักยภาพประชาสังคม เพื่อ
วิเคราะห์ ติดตาม และการสื่อสารสู่การคลี่คลายความขัดแย้งปาตานี/ชายแดนใต้ ณ
ห้องขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี โดยมีวิทยากรน�ำวงสนทนา 2 ท่าน คือ คุณ
ดอน ปาทาน และคุณอัศโตรา ชาบัต ผู้ส่ือข่าวอิสระที่ติดตามกระบวนการสันติภาพ
อย่างใกล้ชิดและน�ำเสนอข่าวและบทวิเคราะห์ลงในสื่อต่างประเทศอยู่บ่อย ๆ

ข้อถกเถียงว่าด้วยคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่

วงสนทนาในครั้งนี้แน่นอนว่าเนื้อหาสาระจากวิทยากรเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่ง เพราะ
ทั้ง 2 ท่านโลดแล่นอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน และผลงานก็ได้รับการยอมรับจากทั้งใน
และต่างประเทศ ซึง่ ด้วยข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีก่ ารสือ่ สาร ผูเ้ ขียนมองว่าผูอ้ า่ นสามารถค้นหาเนือ้ หา
สาระของวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้ไม่ยากจากสื่อต่าง ๆ ที่ทั้ง 2 ท่านได้เคยตีพิมพ์น�ำเสนอไปแล้ว
มากมาย โดยบทความชิ้นนี้ผู้เขียนเลือกที่จะน�ำเสนอประเด็นข้อถกเถียงจากผู้เข้าร่วมว่าด้วย
เรือ่ งแนวคิดของคนรุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่ทมี่ ตี อ่ กระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
ตามรายละเอียดที่จะกล่าวดังต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมบางท่านมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่จะ
อยูภ่ ายใต้กรอบความคิดของคนรุน่ เก่า ซึง่ ก็ไม่แปลกทีค่ นรุน่ เก่าจะคิดไปเองว่าพวกเขาล�ำ้ สมัย
เพราะพวกเขาก่อตัวขึ้นมาในยุคของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะเป็น
ยุคของเสรีนิยมประชาธิปไตย และทุนนิยม คนรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ ๆ อยู่ แต่ไม่ก่อเกิดผล
เพราะยังคงวน ๆ อยู่กับความคิดของคนรุ่นเก่า
ค�ำถามก็คือ คนรุ่นใหม่ควรก�ำหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองหรือไม่?
ตัวอย่างเช่น ประเด็นที่ภาคประชาสังคมปาตานีบางส่วนขับเคลื่อนในเรื่องการก�ำหนดชะตา
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กรรมของตนเองหรือ RSD อยู่ในปัจจุบันนั้น ก็เป็นประเด็นของคนรุ่นเก่า แต่เราไม่เคยถามคน
รุ่นใหม่ว่าพวกเขาก�ำลังคิดอะไรอยู่ ดูเหมือนว่าเราก�ำลังกล่อมให้คนรุ่นใหม่เชื่อในสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้
ประเด็นก็คอื เราไม่เคยไปฟังเสียงของคนรุน่ ใหม่ทตี่ า่ งจากเราและมีเป็นจ�ำนวนมาก
ในสังคม และคนรุ่นใหม่จ�ำนวนไม่น้อยที่กลัวการแสดงเจตจ�ำนงของตัวเอง เพราะเกรงจะมี
อันตรายที่จะมาจากทั้งสองฝ่าย หากพูดไปแล้วท�ำให้เกิดความไม่พอใจต่อฝ่ายที่ต่อสู้อยู่ท้ัง
สองฝ่าย ท�ำให้มแี ต่เสียงของคนรุน่ เก่าเท่านัน้ ทีโ่ วยวายอยูใ่ นปัจจุบนั แต่ไม่ได้แปลว่าการต่อสู้
ของคนรุ่นเก่าจะไม่ดี แน่นอนว่าการต่อสู้ของคนรุ่นเก่าสร้างคุณูปการต่อพื้นที่อย่างมากมาย
แต่คนรุ่นใหม่ควรมีที่ทางเป็นของตนเองได้แล้ว
ข้อถกเถียงจากผู้เข้าร่วมบางท่านก็คือการต่อสู้ในอดีตเราจะมองว่าเป็นคุณูปการ
ก็ได้ ทว่าในอีกแง่หนึ่งหากไม่มีการต่อสู้แบบในอดีต สังคมก็คงไม่ได้หยุดนิ่งอย่างแน่นอน มัน
มีพลวัตของสังคมอยู่แล้ว ดีไม่ดีหากไม่มีการต่อสู้ในอดีต พื้นที่แห่งนี้อาจเป็นสังคมที่ก้าวหน้า
ที่สุดในประเทศไทยก็เป็นได้ โดยเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับขบวนการที่มองว่าการต่อสู้ของ
ขบวนการติดอาวุธได้สร้างคุณูปการต่อพื้นที่อย่างมากมาย ก็ไม่ควรคิดในมุมนั้นอย่างเดียว
ความคิดของคนรุน่ ใหม่ไม่มโี อกาสทีจ่ ะมีทมี่ ที าง เพราะคนรุน่ เก่าพยายามทีจ่ ะบอก
ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดมาก็เพราะมาจากพวกเขาสร้างมาทั้งนั้นแหละ ในทางกลับกันเหตุที่คนรุ่น
ใหม่ล้มเหลวในปัจจุบัน ก็เพราะมาจากสิ่งที่คนรุ่นเก่าท�ำมาในอดีตนั้นแหละ
ในขณะที่บางคนก็มองว่าแนวคิดของคนรุ่นเก่าไม่ได้ไม่ดีเสมอไป หากเปรียบเทียบ
กับอาหาร เช่น คนรุ่นใหม่อยากกินแฮมเบอร์เกอร์ แต่คนรุ่นเก่าอยากกินข้าวย�ำ มันไม่ได้แปล
ว่าอันไหนดีกว่ากัน และเราทุกคนต่างมีสิทธิที่จะเลือกกินอะไรก็ได้ และการที่คนรุ่นเก่าอยาก
ให้คนรุน่ ใหม่กนิ ข้าวย�ำเพราะเขามองว่าหากกินแฮมเบอร์เกอร์เยอะไปอาจจะท�ำให้อว้ นได้ และ
แน่นอนว่าคนรุ่นเก่ามองว่าข้าวย�ำมีคุณค่าทางอาหารมากกว่า
สิ่งใดที่เป็นแนวคิดของคนรุ่นเก่าที่มันดี แน่นอนว่าปัจจุบันมันก็ย่อมที่จะดีอยู่เช่น
เดิม เพียงแต่เราอาจต้องปรับวิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน สิ่งที่น่าแปลก
ใจก็คอื เหตุใดเมือ่ คนรุน่ เก่าเปลีย่ นวิธกี ารต่อสูจ้ ากแนวทางการใช้ความรุนแรงมาสูก่ ารพูดคุย
เพื่อสันติภาพซึ่งเป็นแนวทางแห่งสันติวิธี ทว่าคนรุ่นใหม่กลับไปต่อต้านแนวทางที่พวกเขา
ตกผลึกมาแล้วว่าควรปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการใหม่ ๆ ได้แล้ว สรุปแล้วคนรุ่นใหม่จะไม่ยอมเห็น
ด้วยกับคนรุ่นเก่าต่อให้คนรุ่นเก่าเปลี่ยนมาใช้วิธีการใหม่ ๆ แล้วก็ตาม กระนั้นหรือ
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อิสลาโมโฟเบียในสังคมไทย

เรื่องจริง หรือแค่คิดไปเอง ?
กองบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ปาตานีฟอรั่มจัดวง Think Tank Forum ปีที่ 3
ครั้งที่ 3 หัวข้อ “อิสลาโมโฟเบียในสังคมไทย เรื่องจริงหรือแค่คิดไปเอง?” ณ Patani
Artspace อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ร่วมเสวนาโดย ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา อาจารย์
ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, อ.ประกีรติ สัตสุต นักศึกษาปริญญา
เอก มหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison และ อ.ณายิบ อาแวบือซา นักวิจยั
ท้องถิ่นชาวรือเสาะ ด�ำเนินรายการโดย ปรัชญา โต๊ะอีแต

ผกาวดี สุพรรณจิตวนา : เกลียดกลัวอิสลามหรือไม่คุ้นเคยกับมุสลิม?

ในขณะที่คนพุทธในพื้นที่ไม่ได้สนใจแนวคิดคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่า เพราะหลัก ๆ
แล้วคนพุทธในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้มอี ยู่ 2 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ หนึง่ ไม่สนใจการพูดคุยเพือ่ สันติภาพ
เพราะมองว่าจะคุยไปเพือ่ อะไร ท�ำไมไม่ใช้กฎหมายจัดการอย่างถูกต้องและยุตธิ รรม พวกเขา
มองว่าเมือ่ มีการพูดคุยก็จะต้องมีการเรียกร้องบางอย่างเกิดขึน้ จากฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐ และ
รัฐไทยจะต้องสนองต่อข้อเรียกร้องเหล่านั้น จนอาจท�ำให้เห็นว่ารัฐไทยมีความเพลี่ยงพล�้ำได้
ในขณะทีค่ นพุทธอีกกลุม่ หนึง่ มองว่าจะท�ำอย่างไรก็ได้ให้เหตุการณ์สงบ จะให้มกี ารพูดคุยเพือ่
สันติภาพก็ได้หากมันน�ำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงได้ ที่ส�ำคัญก็คือ ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อทุก
ฝ่าย แม้แต่กองก�ำลังติดอาวุธของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ควรให้เกิดความสูญเสีย เพราะพวกเขาอาจ
เป็นเพื่อนของเราหรือญาติของพวกเราก็ได้ PF
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ดร.ผกาวดี กล่าวว่า หนึ่งในแกนน�ำต่อต้านการสร้างมัสยิดที่จังหวัดน่านท่านหนึ่งมี
น้องสาวเป็นมุสลิมหรือนับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นยังมีหลานและน้องเขยเป็นมุสลิม
ด้วย และเมื่อน้องสาว น้องเขย และหลานซึ่งเป็นมุสลิมไปเยี่ยม เขาก็จัดเตรียมอุปกรณ์หรือ
ภาชนะใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ภาชนะร่วมกับเขาที่อาจท�ำให้มุสลิมผิดหลักการศาสนา
อิสลามได้ ค�ำถามก็คอื แกนน�ำการต่อต้านการสร้างมัสยิดคนนัน้ เกลียดกลัวอิสลามหรือมุสลิม
หรือไม่?
กรณีการคัดค้านมัสยิดในพื้นที่ภาคเหนือที่หลายเหตุผลที่เขาใช้อ้างกัน เช่น ไม่มี
มุสลิมในพื้นที่ที่ก�ำลังจะสร้างมัสยิด หรือกรณีของจังหวัดน่านการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรใน
ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีมุสลิม 200 กว่าคน แต่ฝ่ายความมั่นคงรายงานว่ามีจ�ำนวน 22 คน โดย
ปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีจ�ำนวนประมาณ 20-60 คน ที่น่าสนใจก็คือ ต�ำบลที่จะสร้างมัสยิด ไม่มี
รายงานว่ามีมุสลิมอยู่ในพื้นที่
ประเด็นที่สอง ก็คือ พวกเขาไม่รู้จักมุสลิม ตัวอย่างก็คือในซอยที่จะมีการก่อสร้าง
มัสยิด ในวันที่จะมีการลงเสาเข็มปรากฏว่ามีชาวบ้านมีกางเต๊นท์หน้าปากซอย และผูกหมูไว้
สองตัวเพือ่ ห้ามไม่ให้มสุ ลิมเข้าไป หากยังจะเข้าไปให้ได้กฆ็ า่ หมูแล้วขว้างใส่ เห็นได้ชดั ว่าพวก
เขาไม่รู้จักมุสลิม และไม่รู้ว่ามุสลิมไม่ได้กลัวหมู เพียงแค่ไม่กินหมูเท่านั้นเอง
ประเด็นทีส่ าม ก็คอื วิถชี วี ติ ของมุสลิมเคร่งครัดมาก เมือ่ มุสลิมเคร่งครัดแล้วพวกเขา
ไม่เคร่งครัด เพราะเขากลัวว่ามุสลิมจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขา เช่น จากที่ปล่อยสุนัขวิ่งเล่น
ได้อย่างทั่ว ๆ ไป กลัวว่าจะต้องขังสุนัขเอาไว้ ประเด็นที่สี่ กลัวเสียงจากการประกอบศาสนา
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กิจของมุสลิมจะรบกวน ประเด็นทีห่ า้ กลัววิถชี วี ติ ของเขาจะเปลีย่ น ประเด็นทีห่ ก ก็คอื คนพุทธ
อ่อนแอไม่เข้มแข็ง กลัวว่าถ้าคนที่มีความเข้มแข้งทางด้านศาสนามาอยู่ในพื้นที่ พวกเขากลัว
ว่าจะมีการเปลีย่ นศาสนา ซึง่ เอาเข้าจริงพวกเขาไม่ได้กลัวมุสลิม แต่กลัวใจของพวกเขาเองต่าง
หาก ประเด็นสุดท้าย ก็คือ กลัวความรุนแรงจะตามมา
ค�ำถามก็คือ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้คนที่ต่อต้านการสร้างมัสยิด พวกเขาเกลียด
กลัวอิสลาม หรือเพราะพวกเขาไม่รู้จักอิสลามหรือไม่คุ้นเคยกันแน่? โดยความคุ้นเคยจะวาง
อยู่บนหลักการ 2 ประการด้วยกันที่ส�ำคัญ ก็คือ รู้จักและเข้าใจ เมื่อไม่รู้จักและไม่เข้าใจ สิ่งที่
จะตามมาก็คือ ความเครียด และกลัว แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เกลียด
ประเด็นก็คือ เมื่อมีคนมาต่อต้านมุสลิมไม่ให้สร้างมัสยิด มุสลิมควรอธิบายอย่างไร
ระหว่างเขาเกลียดอิสลาม กับเขาไม่คนุ้ เคยกับอิสลาม และวิธกี ารอธิบายแบบใดทีจ่ ะสามารถ
สร้างการอยู่ร่วมกันในอนาคตต่อไปได้มากกว่ากัน

ประกีรติ สัตสุต : จุดเริ่มต้นของการต่อต้านมุสลิมเกิดจากการก่อรัฐประหาร

อ.ประกีรติ กล่าวว่า จากที่ค้นข้อมูลพบว่าเริ่มมีการตีความว่ามีการต่อต้านมุสลิม
ตั้งแต่มีการก่อรัฐประหารที่น�ำโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นคณะ
รัฐประหารที่มีมุสลิมเป็นผู้น�ำ  และอยู่ในช่วงความเคลื่อนไหวครั้งที่ 2 ของคณะสงฆ์ที่มีการ
เรียกร้องให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ โดยเป็นการเรียกร้องที่ใหญ่มากและไม่ส�ำเร็จ
โดยพระสงฆ์หลายรูปมองว่าเหตุที่พวกเขาไม่ประสบความส�ำเร็จเพราะมีคนอยู่เบื้องหลังใน
เรื่องนี้ และมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพวกเขาล้มเหลวเพราะมุสลิม
โดยในปี พ.ศ. 2554 มีการปะทะกันทางความคิดอีกครัง้ กรณีทโี่ รงเรียนวัดหนองจอก
ไม่อนุญาตให้นักเรียนมุสลิมสวมฮีญาบเข้าเรียนได้ จนเกิดการชุมชนประท้วงของมุสลิมหน้า
ท�ำเนียบรัฐบาล และหลังจากนัน้ ก็มเี หตุการณ์เล็กๆ อยูเ่ รือ่ ยมา จนมาสูช่ ว่ งปี พ.ศ. 2557-2559
มีเหตุการณ์ การวมตัวใหญ่ ๆ หลายเหตุการณ์ เช่น กรณีการคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดที่
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย การคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ จ.เชียงใหม่ และการคัดค้าน
การก่อสร้างมัสยิดที่ จ.น่าน เป็นต้น
โดยข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของพวกเขาระบุว่า มุสลิมมีการขยายตัวในเชิงกายภาพมาก
ขึน้ ในสังคมไทย เช่น มีการให้กำ� เนิดลูกหลานมากขึน้ เพือ่ เพิม่ ประชากรมุสลิม มีการขยายพืน้ ที่
ปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น การเข้าไปในระบบราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อมุสลิมด้วยกัน เป็นต้น
ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน พวกเขามองว่ามันต้องมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลแน่ ๆ และคิดว่าคน
มุสลิมมีแผนการบางอย่างที่จะมายึดครองประเทศไทย ซึ่งเขาโยงไปถึงการก่อการร้ายสากล
อย่างการท�ำลายพระพุทธรูปทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกทีอ่ ฟั กานิสถาน หรือในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้กม็ กี าร
ฆ่าพระสงฆ์ โดยพวกเขามองว่าความไม่นา่ กลัวและความไม่มนั่ คงนีอ้ ยูใ่ กล้ตวั ของเขาแล้วนัน้
เอง
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เหตุใดศาสนสถานจึงมีความส�ำคัญ ค�ำตอบก็คือ เพราะผู้คนที่ต่อต้านมองว่ามันมี
ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับมุสลิมผ่านศาสนสถาน อย่างการสร้างมัสยิดแห่งหนึ่งจะมีคณะ
กรรมการมัสยิดเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะท�ำงานร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด และคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ โดยพวกเขามองว่าจะมีจ�ำนวนมุสลิมเข้าสู่พื้นที่ของ
กระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ขณะเดียวกันก็มกี ารพบปะกันระหว่างกลุม่ พระสงฆ์จากภาคใต้กบั พระสงฆ์จากภาค
กลาง และกลุ่มพระสงฆ์จากภาคกลางกับพระสงฆ์จากภาคเหนือ ฯลฯ และก็มีการพบปะ
ระหว่างพระสงฆ์จากภาคเหนือกับพระสงฆ์ในประเทศพม่า แม้ว่าความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
จะไม่เข้มข้นมากนัก เพราะถูกจับตามองจากหน่วยงานด้านความมัน่ คง แต่กจิ กรรมทางความ
คิดก็ยงั คงกระจายออกไป โดยเฉพาะประเด็นทีว่ า่ มุสลิมจะยึดครองประเทศไทย และรัฐปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อพวกเขา และอีกประการที่น่าสนใจก็คือ มีการจัดตั้งพรรคการเมืองและ
ออกนโยบายแปลก ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่าทั้งหลายทั้งปวงมีระบบการจัดตั้งขึ้นมานั้นเอง

ณายิบ อาแวบือซา : มุสลิมขาดทักษะการอธิบายในเรื่องของอิสลาม

อ.ณายิบ กล่าวว่า ตนเองมีโอกาสได้ลงพื้นที่กับทางทีมงานปาตานีฟอรั่มเพื่อเก็บ
ข้ อ มู ล ท� ำ รายงานเรื่ อ งอิ ส ลามโมโฟเบี ย ในสั ง คมไทย ซึ่ ง ไปยั ง หลาย ๆ จั ง หวั ด เช่ น
นครศรีธรรมราช น่าน อุดรธานี เชียงใหม่ เป็นต้น และด้วยที่ตัวเองจบการศึกษาทางด้านสถา
ปัตย์ จึงตั้งสมมติฐานว่าสาเหตุของการคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดอย่างหนึ่งน่าจะมาจาก
โครงสร้างหรือรูปแบบของมัสยิดที่เป็นรูปทรงเหมือนสิ่งก่อสร้างแถบอาหรับ เพราะรับเงินมา
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จากอาหรับ แต่จะต้องไปอยูท่ า่ มกลางวัดหรือรูปแบบทรงของสิง่ ก่อสร้างทีต่ า่ งจากอาหรับมาก
ทางออกจึงคิดง่าย ๆ ว่าก็สร้างมัสยิดด้วยรูปทรงที่เข้ากับท้องถิ่น ปัญหาก็จบ เพราะมัสยิดไม่
ได้มรี ปู แบบทีแ่ น่นอนว่าควรเป็นแบบใด หรือแค่เช่าอาคารพาณิชย์หอ้ งหนึง่ ก็สามารถละหมาด
ร่วมกันได้แล้ว ทว่าเมื่อลงพื้นที่ไปแล้วกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้
จังหวัดที่ตนเองคิดว่าน่าสนใจที่สุด น่าจะเป็นจังหวัดน่าน ซึ่งมีโอกาสได้พบเจอกับ
แกนน�ำชาวพุทธด้วย และพวกเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ได้พบกับมุสลิม
ด้วย โดยเมือ่ สอบถามไปว่าได้ขอเงินบริจาคจากประเทศในอาหรับหรือไม่? ค�ำตอบทีไ่ ด้คอื ขอ
ไม่ได้ เพราะมุสลิมไม่ครบ 40 คน นอกจากนั้นยังพบข้อมูลว่าพวกเขาอยู่ห่างกันหลายสิบ
กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะขยันขับรถมาละหมาดร่วมกันเป็นสิบ ๆ กิโลเมตร วันละ 5 เวลา
ตนเองจึงคิดว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างมัสยิดที่จังหวัดน่าน ขณะเดียวกันก็พบข้อมูล
ว่าการคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ ความจริงแล้วเกิดจากความขัดแย้ง
ภายในการเมืองท้องถิ่น ไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาดังที่ถูกสื่อสารออกไป
ส่วนอีกจังหวัดทีน่ า่ สนใจก็คอื จังหวัดอุดรธานี ทีพ่ บว่ามีโรงเรียนของมุสลิมทีค่ นพุทธ
ส่งลูกเข้าไปเรียนด้วย และเมือ่ ไปสอบถามผูป้ กครองว่าเหตุใดถึงได้สง่ ลูก ๆ มาเรียนทีโ่ รงเรียน
ของมุสลิม ได้ค�ำตอบมาว่า เพราะครูผู้ชายที่อยู่ตามโรงเรียนอื่น ๆ ร้อยทั้งร้อยดื่มเหล้า พวก
เขาไม่อยากให้ลูก ๆ เอาไปเป็นตัวอย่าง ซึ่งมุสลิมไม่ดื่มเหล้า พวกเขาอยากให้ลูก ๆ ดูตัวอย่าง
ส่วนนี้จากมุสลิม ชี้ให้เห็นว่าประเด็นอยู่ตรงที่การมีปฏิสัมพันธ์ของมุสลิมกับคนพุทธด้วย
จากการพูดคุยกับหลาย ๆ คน หลาย ๆ กลุ่ม ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่
แล้วพวกเขาไม่รจู้ กั และไม่เข้าใจอิสลามและมุสลิม ขณะเดียวกันก็มคี นบางส่วนไม่ชอบมุสลิม
เพราะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ลูกหลานของพวกเขาที่
เป็นทหารมาบาดเจ็บล้มตายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพวกเขาก็รับข้อมูลเรื่อง
สามจังหวัดฯ มาจากทหารที่กลับไป
ค�ำถามที่ตนเองตั้งขึ้นมาให้พวกเขาตอบก็คือ ก่อนหน้านี้สักยี่สิบหรือสามสิบปีพวก
เขาคิดอย่างไรกับมุสลิม ซึง่ พวกเขาตอบว่าไม่ได้คดิ อะไร เพราะไม่ยนิ ข่าวเหมือนอย่างทีไ่ ด้ยนิ
ในปัจจุบัน ประเด็นจึงอยู่ตรงที่ข้อมูลข่าวสารซึ่งส�ำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันเขาได้รับข่าวสารด้าน
เดียว ทางออกจึงอยูต่ รงทีม่ สุ ลิมเองว่าจะต้องฝึกการปฏิสมั พันธ์กบั ต่างศาสนิกอย่างไร ประเด็น
จึงอยู่ตรงที่ทักษะการอธิบายตนเองของมุสลิมมีปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะทีวีช่องมุสลิม
ต่าง ๆ ที่มักจะแจกนรกให้ผู้คนไปทั่ว ชี้ให้เห็นว่าการอธิบายอิสลามของมุสลิมในสังคมไทย
ปัจจุบันยังคงสอบตกอยู่ PF
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บรรณาธิการเฉพาะกิจ
ซะการีย์ยา อมตยา

“The world is a book and those who do not travel read only one page.”
“โลกคือหนังสือเล่มหนึ่งและเหล่าผู้ไม่เดินทางอ่านแต่เพียงหน้าเดียว”

นักบุญออกัสติน
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ในชีวติ คนเรามีหลายสิง่ หลายอย่างทีอ่ ยากกระท�าก่อนชีวติ จะอ�าลาจากเราไป
หนึ่งในความฝันของบางคนอาจเป็นการเดินทาง แม้ชีวิตนัยหนึ่งก็คือการเดินทางมุ่งสู่
ความเป็ น นิ รั น ดร์ การเดิ น ทางในการเดิ น ทางจึ ง ย่ อ มมี ค วามหมายที่ จ ะก่ อ เกิ ด
ประสบการณ์บางอย่างในห้วงชีวิตของคนเรา การเดินทางให้อะไรแก่เราบ้าง ระยะ
ทางให้อะไรแก่เรา บ่อยครัง้ ปลายทางกลายเป็นเพียงทางผ่าน ขณะทีร่ ะยะทางผ่านกลับ
กลายเป็นมากกว่าปลายทาง
มูลนิธิเอเชียประจ�าประเทศไทยได้สนับสนุนการศึกษาดูงานหลังความขัดแย้ง
ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2018 ณ กรุงจาการ์ตา อัมบนและปอนเตียนัค คณะ
ศึกษาดูงานทัง้ หมด 24 คน มาจากภาคประชาสังคมและคนท�างานด้านสังคมจากมิตทิ แี่ ตก
ต่างกัน คณะถูกแบ่งเป็นสองสาย สายศึกษาดูงานอัมบน 11 คน ปอนเตียนัค 13 คน ใช้
เวลาสองวันในการพบปะฟังค�าบรรยายจากองค์กรซึ่งท�างานเกี่ยวข้องกับการคลี่คลาย
ความขัดแย้งในกรุงจาการ์ตา หลังจากนั้นสองสายแยกเดินทาง โดยทั้งสองคณะต้องพัก
อาศัยในบ้านของคนในพืน้ ทีส่ องวันสองคืน โดยพยายามจัดวางความต่างเข้าด้วยกัน เช่น
ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามพักบ้านผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์ ผูน้ บั ถือศาสนาพุทธพักบ้านผูน้ บั ถือศาสนา
อิสลาม โดยหวังว่าการจัดวางในลักษณะนี้ไม่มากก็น้อยจะสร้างการเรียนรู้ สร้างวัคซีน
ภูมิต้านทานในการเผชิญกับความต่างได้บ้าง
การเดินทางลงพื้นที่นอกจากจะให้เราได้ข้อมูลและได้พบปะผู้คน สิ่งที่เราได้
ปะทะกันอีกเรือ่ งคือมหากาพย์ของเรือ่ งเล่าทีพ่ วั พันกับรากของความขัดแย้งและรากของ
ตัวตนผู้คนที่เราพบเจอ เรื่องเล่าของพวกเขาเข้าปะทะอย่างจังกับเรื่องเล่าของเรา
เอง การปะทะกัน ท�าให้พวกเราได้ขบคิด ผ่านบทสนทนา เรื่องเล่าอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่า
เราหลายคนอาจไปเห็นในสิ่งที่เหมือนกัน แต่ความรู้สึกนึกคิดนั้นอาจแตกต่างกันออกไป
ทุกคนมีเรื่องเล่าเป็นของตนเองอย่างที่ทุกคนมีชีวิตเป็นของตนเอง
วารสารฉบับพิเศษนีจ้ งึ ท�าหน้าทีบ่ นั ทึกบางส่วนของเรือ่ งเล่า ความทรงจ�าทีพ่ วก
เราได้ไปปะทะมา ไม่มากก็น้อย ควรค่าแก่การติดตาม
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ซะการีย์ยา อมตยา
(บรรณาธิการเฉพาะกิจ)
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ปอนเตียนัค :

ความขัดแย้ง ทรัพยากรและชาติพันธุ์
นญีบ บิน อาห์หมัด

โดยที่เริ่มแรกในช่วงศตวรรษที่ 16 กิจการเหมืองเพชรคือสิ่งที่ดึงดูดชาวดัชต์ให้มาที่
นีจ่ นเหมืองเพชรถูกถลุงหมดสิน้ และในช่วงศตวรรษที่ 17-19 สุลต่านแห่งซัมบัส(Sambas)น�ำ
กุลีชาวจีนมาท�ำเหมืองทองค�ำที่สันดอนปากแม่น�้ำ  ต่อมาเมืองปอนเตียนัคได้กลายเป็นเมือง
ท่าส่งออกทองค�ำที่ส�ำคัญของเกาะบอร์เนียว จนมาหมดอ�ำนาจในช่วงเกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สอง

ภูมิหลัง

เมืองปอนเตียนัค(Pontianak)อยู่ในเขตจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก(Kalimantan
Barat)ของประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ อยูบ่ นเกาะบอร์เนียว(Borneo)ซึง่ เป็นเกาะทีเ่ ป็นแบ่งพืน้ ทีถ่ งึ
สามประเทศคือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เขตซาบาห์(Sabah)-ซาราวัก(Sarawak)ของ
ประเทศมาเลเซีย และเขตกาลิมันตันของประเทศอินโดนีเซีย ที่ตั้งของเมืองปอนเตียนัคอยู่บน
เส้นศูนย์สตู ร(Equater) ทีพ่ าดผ่านกลางเมือง ในช่วงเวลาเทีย่ งวันดวงอาทิตย์จะอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ที่ตรงกับศีรษะพอดี ท�ำให้มีอากาศที่ร้อนชื้นและอบอ้าวมาก

■ (ซ้าย) อนุสาวรีย์เส้นศูนย์สูตร(ภาพจากอินเตอร์เน็ต)

■ (ขวาบน) ป้ายสนามบิน Supadio International Airport

เมืองปอนเตียนัค

■ (ขวาล่าง) สภาพภายในตัวเมืองเปอนตียนัค

เกาะบอร์เนียวเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพื้นที่ ๆ มีกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมืองที่หลากหลาย
โดยเฉพาะกลุ่มดายัค(Dayak)ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นนักรบและนักล่าหัวมนุษย์(Head
hunter)ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ หลายกลุ่ม โดยตั้งถิ่นฐานกระจายไปทั่ว อาศัยอยู่กับธรรมชาติ
มาอย่างยาวนาน  
เมืองปอนเตียนัคเริ่มก่อตั้งโดยราชวงศ์ปอนเตียนัคซึ่งก่อตั้งโดย Sharif Abdulrahman Al-Qadriah นักเดินเรือชาวอาหรับทีป่ ากล�ำน�ำ้ สายเล็ก ๆ ทางเหนือของดินดอนสามเหลีย่ ม
ปากแม่น�้ำกาปูวัส บนเกาะบอร์เนียวใน ค.ศ.1772 เป็นรัฐสุลต่านซึ่งบริษัทอินเดียตะวันออก
ของฮอลันดาให้การสนับสนุน เพื่อต่อต้านการรุกคืบของ James Brooke ราชาผิวขาวชาว
อังกฤษที่ครอบครองซาราวักในขณะนั้น
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ซึ่งเกิดเหตุการณ์ทหารญี่ปุ่นบุกในเดือนมกราคม พ.ศ.2485 เพื่อท�ำการขับไล่
เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมในบริเวณนั้นออกไปได้ส�ำเร็จ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ราชวงศ์
ปอนเตียนัคแทบสิ้นวงศ์อันเนื่องมาจากการถูกสังหารหมู่จากกองทัพญี่ปุ่น
เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามและประกาศยอมจ�ำนนต่อฝ่ายพันธมิตร อินโดนีเซียได้ถือ
โอกาสประกาศเอกราชใน พ.ศ. 2488 แต่เนเธอร์แลนด์เจ้าของอาณานิคมเดิมไม่ยอมรับการ
ประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเข้าปราบปราม ผลจากการสู้รบปรากฏว่า
เนเธอร์แลนด์ไม่สามารถปราบปรามกองทัพอินโดนีเซียได้ จากนั้นอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับ
เนเธอร์แลนด์จึงเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อให้ยุติความขัดแย้งกัน โดยให้ท้ังสองฝ่ายลงนามใน
ข้อตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati Agreement) เมือ่ พ.ศ. 2489 โดยเนเธอร์แลนด์ยอมรับอ�ำนาจ
รัฐของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและสุมาตรา ต่อมาภายหลังเนเธอร์แลนด์ได้ละเมิดข้อ
ตกลงโดยได้น�ำทหารเข้าโจมตีอินโดนีเซียท�ำให้ประเทศอื่น ๆ เช่น ออสเตรเลีย
ก่อนทีอ่ นิ โดนีเซียจะได้รบั เอกราช ในช่วงทศวรรษ 1930 ภายใต้ระบบอาณานิคมขอ
งดัชต์ รัฐบาลอาณานิคมดัชต์ได้ริเริ่มนโยบายย้ายถิ่นฐานประชากร(Transmigration Plan)
จากพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นไปยังพื้นที่ที่มีประชากรเบาบาง เช่นหมู่เกาะอีเรียนจายาและ
กาลิมันตัน นโยบายดังกล่าวด�ำเนินมาต่อเนื่องจนมาถึงสมัยที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชแล้วก็
ยังคงด�ำเนินนโยบายนี้อยู่
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ช่วงปี 1970 รัฐบาลอินโดนีเซียได้อพยพชาวมาดูรา (Madura) จากเกาะชวามาทีก่ า
ลิมนั ตัน รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตให้มกี ารท�ำสัมปทานป่าไม้และเหมืองแร่ ซึง่ ทับซ้อนกับพืน้ ที่
ครอบครองของชาวดายัค อนุญาตให้ชาวมาดูราถางป่าเพื่อปลูกปาล์มน�้ำมัน ซึ่งชาวดายัคไม่
ได้รับเงินชดเชยจากการออกสัมปทานโดยรัฐบาลส่วนกลาง และท�ำให้ชาวดายัคไม่สามารถที่
จะเข้าท�ำประโยชน์จากป่าที่เคยครอบครอง ที่ดินที่สืบทอดตามวัฒนธรรมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
และในช่วงระหว่างปี 1986-2002  เป็นต้นเหตุให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวมาดูราและ
ชาวดายัคที่ตั้งถิ่นฐานเดิมในพื้นที่น�ำไปสู่ความขัดแย้งและปะทุเป็นความรุนแรงในปี 19961999 ท�ำให้ชาวมาดูราเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมากและต้องอพยพทิ้งที่ท�ำกินโดยไม่ได้รับการ
ชดเชยอีกนับแสนคน

ศึกษาดูงานการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เมืองปนตียานัก กาลิมันตันตะวันตก

ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2561 กลุ่มเราจ�ำนวน 11 คนได้ลงพื้นที่ ๆ หมู่บ้านดู
ซุนซาดง เมืองปอนเตียนัค จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ
ศึกษาดูงาน “บทบาทของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง: ประสบการณ์จากอัมบนและปอน
เตียนัค ประเทศอินโดนีเซีย (The Roles of Communities in Communal Conflicts Management: Experiences from Ambon and Pontianak,Indonesia)” ของมูลนิธิเอเชียภายใต้การ
สนับสนุนโดยUSAID
หมู่บ้านดูซุนซาดงเป็นหมู่บ้านเดียวที่ไม่ประสบปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤตความขัด
แย้งระหว่างชาวมาดูราและดายัค คนในชุมชนสามารถทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างปกติ ทีน่ จี่ งึ เป็น
หมู่บ้านเป้าหมายที่เราก�ำหนดในการเข้ามาสังเกตการณ์และศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชนที่แตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ภายใต้การทับซ้อนของพื้นที่การ
แย่ ง ชิ ง ทรั พ ยากรของคนดั้ ง เดิ ม และผู ้ อ พยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม่ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล
อินโดนีเซีย

มาดูราและชาวดายัคจะได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ จากรัฐบาลในขนาดทีเ่ ท่ากัน คือประมาณ 20x80
เมตร ส�ำหรับสร้างทีพ่ กั อาศัยแบ่งเป็นแปลงเรียงตามถนนลูกรังในหมูบ่ า้ น แต่กเ็ ห็นความแตก
ต่างทางฐานะของชาวมาดูราและดายัคได้อย่างชัดเจน โดยสังเกตจากรูปแบบของบ้านพัก
อาศัยและเครื่องเรือนภายในบ้าน กล่าวคือบ้านของชาวมาดูราจะสร้างอย่างภูมิฐานทั้งเรือน
ไม้และบ้านก่ออิฐฉาบปูน มีทงั้ บ้านชัน้ เดียวและบ้านสองชัน้ ภายในบ้านมีเครือ่ งอ�ำนวยความ
สะดวกและเครื่องเรือนที่ดีกว่า ในขณะที่บ้านของชาวดายัคสร้างขึ้นด้วยวัสดุง่าย ๆ และแทบ
จะไม่มเี ครือ่ งเรือนในบ้านมากนัก มีขอ้ สังเกตอย่างหนึง่ เกีย่ วกับการใช้ไม้ในการสร้างบ้านเรือน
ของชาวมาดูราและชาวดายัคในหมูบ่ า้ นนีค้ อื ไม้ทที่ ำ� โครงสร้างทัง้ เสาและโครงสร้างหลังคา ใช้
ไม้ทมี่ ขี นาดเล็กต�ำ่ กว่ามาตรฐานการใช้กอ่ สร้างในบ้านเรามาก ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าไม้หายาก
และมีราคาแพง ชาวมาดูราจะเป็นเจ้าของสวนยางพาราและสวนปาล์มน�้ำมันที่มีขนาดกว้าง
พอสมควร บางคนมีขนาดมากกว่า 100 เอเคอร์ ต่างกับชาวดายัคที่ประกอบอาชีพในการเย็บ
ตับจากมุงหลังคา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่และปลูกผัก

หมู่บ้าน Dusun Sadong

หมู่บ้านดูซุนซาดงเป็นหมู่บ้านที่ห่างจากตัวเมืองปอนเตียนัคออกไปพอสมควร การ
เดินทางไปสูห่ มูบ่ า้ นดูซนุ ซาดงใช้ถนนลูกรังเส้นเล็ก ๆ ทีแ่ ยกออกกจากถนนสายหลักของเมือง
ปอนเตียนัคลึกเข้าไปสู่ล�ำน�้ำสาขาย่อยของแม่น�้ำกาปูวัส ผ่านหมู่บ้านเล็ก ๆ หลายหมู่บ้านที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เช่น ชาวมลายูบูกิสและชาวพื้นเมืองอื่น ๆ จนมาถึงหมู่บ้านดูซุนซาดงซึ่ง
เป็นหมู่บ้านที่ชาวมาดูราอพยพมาตั้งถิ่นฐานทับซ้อนกับชาวดายัค
ชาวมาดูรานับถือศาสนาอิสลามตัง้ ถิน่ ฐานห่างออกจากแม่นำ�้ ย่อยมาพอสมควร ใช้
น�้ำจากการขุดบ่อน�้ำและน�้ำบาดาล ในขณะที่ชาวดายัคซึ่งนับถือศาสนาคริสต์และศาสนา
ดั้งเดิมอาศัยสายน�้ำในการด�ำรงชีวิตเป็นหลักในการอุปโภคและการสัญจร ถึงแม้ว่าทั้งชาว
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■ ชาวมาดูราที่หมู่บ้านดูซนซาดง

■ สภาพหมู่บ้านดูซุนซาดง บ้านเรือนของชาวมาดูรา

และคูระบายน�้ำหน้าบ้าน
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■ ชาวมาดูราใช้น�้ำจากคลองระบายน�้ำในการอุปโภค

■ คลองระบายน�้ำริมถนนลูกรังในหมู่บ้านดูซนซาดง

■ ยางก้อนที่ชาวบ้านใส่ถุง วางแช่ในคลองระบายน�้ำ

การท�ำสวนยางพาราหรือค�ำศัพท์ที่คนที่นี่เรียกว่า “Karet” คือการกรีดยางเพื่อท�ำ
ยางก้อนหรือขีย้ าง ไม่นยิ มท�ำเป็นยางแผ่นหรือขายน�ำ้ ยางเหมือนบ้านเราและในมาเลเซีย เมือ่
ท�ำเป็นยางก้อนก็มกั โยนทิง้ ตามข้างทางและในคูนำ�้ หน้าบ้านจนกว่าจะเก็บน�ำไปขาย เช่นเดียว
กับชาวดายัคที่เลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ ก็มักจะท�ำเล้าที่ริมแม่น้า ปล่อยให้ปฎิกูลต่าง ๆ ลงไปใน
สายน�ำ 
้ ซึง่ สร้างปัญหาในเรือ่ งของมลภาวะและสุขอนามัยอย่างยิง่ จนถึงขนาดรัฐบาลท้องถิน่
ต้องออกแคมเปญรณรงค์ให้เลิกการทิง้ ขยะหรือสิง่ ปฎิกลู ในคูนำ�้ และสายน�ำ้ ต่าง ๆ ผ่านสือ่ และ
ป้ายโฆษณาในเมืองอย่างขนานใหญ่
ภายในหมู่บ้านดูซุนซาดงมีสุเหร่าของชาวมุสลิมมาดูราและโบสถ์คริสต์ของชาว
ดายัค มีโรงเรียนประถมทีใ่ ช้เรียนร่วมกันของคนในหมูบ่ า้ นดูซนุ ซาดงทัง้ ชาวมาดูราและดายัค
ในโรงเรียนมีการสอนศาสนาอิสลาม แต่ยงั ไม่มกี ารสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนเนือ่ งด้วยขาด
บุคลากรที่จะสอน ท�ำให้ในชั่วโมงที่เด็กนักเรียนต้องเรียนวิชาศาสนาซึ่งมีการสอนแค่ศาสนา
อิสลามนั้น โรงเรียนอนุญาติให้เด็กที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถใช้สิทธิในการที่จะไม่เรียนในวิชานั้น
สามารถออกไปเล่นและสามารถที่จะใช้สิทธิในการเรียนร่วมกับเด็กมุสลิมก็ได้
โปรแกรมการดูงานในครัง้ นีอ้ อกแบบให้เราต้องพักร่วมกับชาวบ้านในชุมชนหมูบ่ า้ น
ดูซนุ ซาดง โดยก�ำหนดเงือ่ นไขให้คนพุทธพักอาศัยในบ้านของมุสลิมมาดูราและมุสลิมพักอาศัย
บ้านของชาวดายัค เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยข้ามวัฒนธรรมของชาติพันธุ์และศาสนา โดย
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เงื่อนไขนี้ท�ำให้ผมต้องไปพักบ้านของชาวดายัคครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิก 4 คนคือพ่อแม่วัย
หนุม่ สาวและลูกสาวในวัยประถม 2 คน ผูน้ ำ� ครอบครัวบ้านนีช้ อื่ Pak Aton เป็นผูน้ ำ� หรือหัวหน้า
กลุ่มบ้านเขตเล็ก อายุน่าจะประมาณ 30 ปี เปิดร้านขายของช�ำเล็ก ๆ ในบ้าน รับซื้อยางก้อน
เลี้ยงหมูหลังบ้านเพื่อส่งขายในเมือง ซึ่งครอบครัวนี้น่าจะมีฐานะดีกว่าดายัคบ้านอื่น ๆ ใน
ละแวกเดียวกัน แม่ของ Pak Aton แยกบ้านโดยสร้างบ้านเล็ก ๆ อยู่ติดกับ Pak Aton รายรอบ
ไปด้วยบ้านญาติ ๆ ที่แยกหลังรวมกันเป็นกลุ่มบ้านชุมชนดายัคขนาดเล็ก ทั้งหมดนี้สร้างติด
กับสายน�้ำที่แยกมาจากแม่น�้ำกาปูวัสซึ่งเป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญของปอนเตียนัค
การที่บ้าน Pak Aton เลี้ยงหมูโดยการสร้างเล้าหลังบ้านติดกับแม่น�้ำ  ท�ำให้ผมมี
ปัญหาอยู่บ้างที่จะอาบน�้ำและแปรงฟันโดยการอาบและแปรงฟันที่ท่าน�้ำหน้าบ้าน Pak Aton
ทีป่ ล่อยน�้ำจากเล้าหมูลงแม่น�้ำห่างจากท่าน�ำ้ เพียงไม่กี่วา เรื่องการแปรงฟันนี้ผมแก้ปัญหาได้
ไม่ยากนัก โดยการใช้นำ�้ ดืม่ บรรจุขวดทีผ่ มซือ้ เตรียมจากในเมืองมาใช้แปรงฟัน แต่สำ� หรับการ
อาบน�้ำที่ท่าน�้ำท�ำให้ผมต้องคิดหนัก ด้วยชาวบ้านดายัคบอกว่ามีจระเข้ขนาดเล็ก ขนาด
ประมาณ 4 เมตรอยู่ 2 ตัวอาศัยที่ฝั่งตรงข้ามกับท่าน�้ำ แต่เป็นจระเข้ที่ไม่เคยท�ำร้ายใคร อาศัย
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าน�้ำมานานแล้ว ถึงแม้ว่าจะเห็นชาวดายัคทั้งผู้ใหญ่และเด็กกระโดดลงน�้ำ
แบบไม่เกรงใจจระเข้สองตัวนัน้ ขนาดไหนก็ตาม ผมก็ตกลงใจตัง้ แต่วนั แรกทีม่ าถึงทีน่ วี่ า่ ผมจะ
ไม่อาบน�้ำตลอดช่วงที่อาศัยหมู่บ้านดายัคแห่งนี้เด็ดขาด

■ ล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำกาปูวัส สายน�้ำที่ผ่านชุมชน

■ เด็กหญิงชาวดายัคว่ายน�้ำในแม่น�้ำ

ชาวดายัคที่หมู่บ้านดูซนซาดง
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ราชวงศ์สุลต่านแห่งปอนเตียนัค

■ เด็กสาวชาวดายัค อาบน�้ำ แปรงฟันที่ท่าน�้ำ

■ หญิงสาวชาวดายัคพายเรือในล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำ

กาปูวัส

■ ครอบครัว Pak Aton ชาวดายัค

เยี่ยมชมองค์กร

นอกเหนือจากการทีโ่ ปรแกรมก�ำหนด
ให้เราต้องร่วมพักอาศัยกับชาวบ้านในหมูบ่ า้ นดู
ซุนซาดงแล้ว แต่ละวันตั้งแต่เช้ายันเย็น เราต้อง
เข้าเมืองเพือ่ ไปเยีย่ มและพูดคุยกับองค์กรต่าง ๆ
ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
พืน้ ที่ ทัง้ องค์กร NGO. สมาคมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐบาลของจังหวัดกา
ลิมันตันตะวันตก เช่น เข้าพบเพื่อสนทนากลุ่ม
สมาคมชาวดายัค กลุ่มสมาคมชาวมาดูรา กลุ่ม
สมาคมชาวมลายู เข้าพบเพือ่ สนทนาแลกเปลีย่ น
กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก
และคณะต�ำรวจจังหวัดกาลิมนั ตันตะวันตก รวม
ถึงร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภาค
ประชาสังคมในพื้นที่อีกหลายหน่วยงาน นอก
เหนือจากการพูดคุยกับองค์กรต่าง ๆ ที่เมือง
จาการ์ตา
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Keraton Kadariah
เนือ่ งจากตารางดูงานของเราแน่นมาก ท�ำให้ผมและเพือ่ น ๆ กลุม่ ย่อยต้องแยกออก
ไปเยี่ยมราชวงศ์และ Keraton Kadariah ซึ่งเป็นวังเก่าของสุลต่านเมืองปอนเตียนัคในเวลา
เดียวกับที่เพื่อนกลุ่มใหญ่ไปพูดคุยกับสมาคมชาวดายัค เราได้รับการต้อนรับและอนุญาตให้
เข้าไปนัง่ พูดคุยในท้องพระโรงหน้าบัลลังก์ของสุลต่าน พร้อมกับการชมวังและวัตถุโบราณทีย่ งั
คงหลงเหลืออยู่ในท้องพระโรง
เราได้รับการบอกเล่าจาก “อีบู ราตู” ซึ่งเป็นราชนิกุลอาวุโสของราชวงศ์และหลาน
สาวว่า เมืองปอนเตียนัคสถาปนาโดย Sayyid Syarif Abdurrahman Alkadri ซึ่งเป็นบุตรอุลา
มาอ์ชาวอาหรับทีส่ บื เชือ้ สายรอซูลมุฮำ� มัดจากสายท่าน Ali Ar-Ridha เดินทางจากฮัตดรอเมาท์
(เยเมน)มายังเมือง Mempawah. Sayyid Syarif Abdurrahman Alkadri ได้การสนับสนุนจาก
ฮอลันดาจนสามารถก่อตัง้ เมืองและขึน้ เป็นสุลต่านเมืองปอนเตียนัค สุลต่านอับดุลเราะห์มาน
ผูเ้ ป็นปฐมวงศ์ได้สร้างวังกาดารียะฮ์แห่งนีแ้ ละมัสยิดญาเมีย๊ ะ (Masjid Jamek) ทีอ่ ยูภ่ ายนอก
วังด้วย ผมได้รบั รูถ้ งึ ความล่มสลายของราชวงศ์นจี้ ากการบอกเล่าของราตูดว้ ยความสลดใจว่า
เกิดจากการบุกยึดครองของกองทัพญีป่ นุ่ ในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี ค.ศ.1945 หรือ
สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ องว่า กองทัพญีป่ นุ่ ได้จบั ตัว Sultan Syarif Muhammad ซึง่ เป็นสุลต่าน
เมืองปอนเตียนัคในขณะนั้นรวมทั้งราชวงศ์ที่เป็นชายอีกหลาย ๆ ท่าน สุลต่านชารีฟมุฮ�ำหมัด
และราชวงศ์ทถี่ กู จับนัน้ ได้ถกู ทหารญีป่ นุ่ ฆ่าจนแทบหมดสิน้ วงศ์ ยกเว้นบุตรชายของสุลต่านที่
ชือ่ Syarif Hamid ทีไ่ ม่ได้อยูท่ เี่ มืองปอนเตียนัคในขณะทีก่ องทัพญีป่ นุ่ บุกเมืองเท่านัน้ ทีห่ นีรอด
ไปได้ จนเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงคราม Syarif Hamid ได้ถูกสถาปนาจากราชวงศ์ที่หลงเหลือ
ให้เป็น Sultan Hamid II แต่ก็เป็นเพียงสุลต่านที่ไม่มีอ�ำนาจในการปกครองใด ๆ เพราะเมื่อมี
การประกาศเอกราชเป็นประเทศอินโดนีเซีย ความส�ำคัญของราชวงศ์ก็ถูกท�ำลายไปด้วยเช่น
กัน

■ ราชวงศ์สุลต่านแห่งปอนเตียนัค

Keraton Kadariah

■ ภาพเก่าในท้องพระโรง

■ บัลลังก์สุลต่านปอนเตียนัคในท้องพระโรง

■ อีบูราตู ราชนิกูลอาวุโส

ของราชวงศ์ปอนเตียนัค
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ถึงแม้วา่ ระบบสุลต่านครองเมืองได้ลม่ สลายไปพร้อมกับการบุกของทหารญีป่ นุ่ และ
การประกาศเอกราชของประเทศอินโดนีเซีย แต่ Keraton Kadariah ก็ยังคงมีการสถาปนา
สุลต่านสืบทอดภายในราชวงศ์เป็นการภายใน โดยมีภาระกิจที่คงเหลือแต่การแสดงในเชิง
สัญลักษณ์และประเพณีเท่านั้นที่ยังคงหล่อเลี้ยงให้ความส�าคัญกับการด�ารงอยู่ของระบบ
สุลต่านครองเมืองที่เคยมีในอดีต มีการเปิดให้เยี่ยมชม Keraton Kadariah ในเชิงท่องเที่ยว มี
การจัดงานเลี้ยงตามประเพณีโบราณในโอกาสส�าคัญ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้กับชาว
บ้านทีอ่ ยูแ่ วดล้อม Keraton Kadariah โดยทีไ่ ม่มคี วามส�าคัญหรือเอาใจใส่จากทางหน่วยงาน
ของรัฐมากนัก และในวันที่เราเข้าไปเยี่ยมราชวงศ์ปอนเตียนัคที่ Keraton Kadariah ประจวบ
กับสุลต่านองค์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการสถาปนาจากราชวงศ์ติดภาระกิจท�าให้เราไม่มีโอกาสเข้า
เยี่ยมพบสุลต่าน
ผมมีโอกาสได้รับรู้ผ่านรูปถ่ายและข้อมูลที่จัดแสดงในห้องโถงหรือท้องพระโรงของ
Keraton Kadariah ว่า ตราสัญลักษณ์รูปครุฑปัญจศีล(Garuda Pancasila)ซึ่งใช้เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่แรกเริ่มประกาศเอกราช ถูกออกแบบโดยสุลต่านฮา
มิดที่ 2 (Sultan Hamid II)แห่งปอนเตียนัคในปี 1950 ซึ่งแบบร่างและรายละเอียดยังคงมีเก็บ
เป็นหลักฐานในท้องพระโรงของ Keraton Kadariah แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

บทสรุปจากการดูงาน
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■ ครุฑปัญจศีล(Garuda Pancasila)

■ ครุฑปัญจศีล(Garuda Pancasila)

ที่ออกแบบโดย Sultan Hamid II
สุลต่านแห่งปนตียานักในปี 1950

ที่ใช้เป็นสัญญลักษณ์ของประเทศ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าปัญหาความขัดแย้งของหลาย ๆ พื้นที่ที่ภาคประชาสังคมจากสามจังหวัด
ชายแดนใต้จะได้ไปศึกษาดูงานในประเทศอินโดนีเซียในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งอาเจ๊ะห์ อัมบน กาลิ
มันตันหรือพืน้ ทีอ่ นื่ ถึงแม้วา่ จะมีความขัดแย้งในการอยูร่ ว่ มกันทัง้ ในเรือ่ งชาติพนั ธุ์ ศาสนา การ
แย่งชิงทรัพยากรหรือปัญหาด้านอื่น ๆ จะมีความคล้ายคลึงกับปัญหาในสามจังหวัดชายแดน
ใต้ แต่เนื่องจากความแตกต่างของสภาพสังคม สภาพศาสนาที่แม้จะเป็นศาสนาอิสลามเช่น
กันแต่ก็มีลักษณะที่เปิดกว้างกว่า รวมทั้งประสบการณ์ทางการเมืองของสังคมที่ผ่านความ
รุนแรงทั้งจากการตกอยู่ภายใต้อาณานิคมอย่างยาวนาน ประสบการณ์จากการถูกกองทัพ
ญีป่ นุ่ รุกรานในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง การเรียกร้องเอกราช ระบบการปกครองทีม่ ลี กั ษณะ
ของการเมืองในระบอบประธานาธิบดีและการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น เป็นความแตกต่างที่
เอื้อต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ให้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากกว่า
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้ PF
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เดินทางตามหาสันติภาพที่อินโดนีเซีย
งามพล จะปะกิยา

ดินแดนใต้สายฝน

      
ฝนนั้นได้ตกตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วและยังตกข้ามปีถึงวันนี้เดือนมกราคม คน
ท้องถิ่นเก็บตัวเงียบ ๆ ในบ้านยามฝนตกไม่มีกิจกรรมอะไรให้ท�ำมากนัก   ฝนที่ตกติดต่อกัน
หลายวันท�ำให้นำ�้ ในล�ำน�ำ้ สาขาจากเทือกเขาสันกาลาคีรไี หลลงสูแ่ ม่นำ�้ สายบุรแี ละอีกด้านของ
สันเขาไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ ปัตตานี น�ำ้ ป่าจากภูเขาไหลล้นเอ่อท่วมบริเวณทีร่ าบลุม่ ตัวเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้
ปากแม่น�้ำ 

นอกจากนั้นประชาชนยังต้องคอยระมัดระวังค�ำพูด การกระท�ำ ไม่แสดงออกว่าใกล้ชิดกับเจ้า
หน้าที่รัฐจนเกินไปที่จะท�ำให้อีกฝ่ายเกิดความหวาดระแวง
          ผืนแผ่นดินเขตภูเขาด้านตะวันตกเป็นแนวทิวเขายาวคล้ายกับก�ำแพงสูงป้องกันลม
มรสุมจากทะเลอันดามันไม่ให้พดั ถึงอีกฝัง่ อ่าวไทย และป้องกันลมมรสุมจากอ่าวไทยไม่ให้ไป
ถึงอันดามัน แนวทิวเขตกั้นแดนเหล่านี้ในอดีตเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของขบวนการกู้ชาติปตานี
กลุม่ ต่าง ๆ และรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์มลายาทีต่ อ่ สูก้ บั รัฐบาลมลายา ภาพความทรงจ�ำของ
ผูค้ นท้องถิน่ แถบนีเ้ กีย่ วกับการปราบปรามภัยความมัน่ คงในอดีตยังคงอยูใ่ นความคิดและเรือ่ ง
เล่าในชีวิตของพวกเขา ส�ำหรับสถานการณ์ความไม่สงบปัจจุบันในพื้นที่ท้องถิ่นนี้แล้ว ภาพ
เหตุการณ์ระเบิดรถลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ คนถูกยิงเสียชีวติ การล้อมหมูบ่ า้ นเพือ่ หาผูต้ อ้ ง
สงสัยด้วยรถทหารจ�ำนวน 10-20 คันหรือภาพผูต้ อ้ งสงสัยทีถ่ กู ควบคุมตัวด้วยสภาพเลือดอาบ
หน้า เหล่านี้เป็นภาพที่อยู่ในประสบการณ์ของคนท้องถิ่นแทบทุกคน คนท้องถิ่นอยู่ท่ามกลาง
ความขัดแย้งทั้งที่มาจากรัฐและมาจากกลุ่มขบวนการกู้ชาติปตานีเด็กเยาวชนบางคนถึงกับ
ต้องหนีออกจากหมู่บ้านเพราะทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหวทั้งที่เขาเป็นเพียงแค่ผู้ต้อง
สงสัยยังไม่มีความผิดที่ชัดเจน หมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้างที่เงียบเหงา สันติภาพในโลกนี้มี
จริงหรือ

ดินแดนใต้สายลม

        ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดภาคใต้นั้นผ่านมา 13 ปีแล้ว ยังไม่มีจุดเริ่มต้นที่จะน�ำไป
สู่สันติภาพอย่างแท้จริง เรื่องการเจรจาของรัฐบาลไทยและกลุ่มมาราปัตตานีทั้งสองก็ยังไม่มี
อะไรคืบหน้าพอที่จะเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ส�ำหรับประชาชน นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นจุดเริ่มนับ
ปรากฏการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นนั้ นอกจากเหตุการณ์ความไม่สงบรายวัน
ที่ประชาชนต้องระวังแล้ว รัฐบาลเองได้ประกาศให้ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ใช้กฎหมาย
พิเศษ 1.กฎอัยการศึก โดยเจ้าหน้าความมั่นคงสามารถควบคุม จับกุม สอบสวน ทุกคนที่เจ้า
หน้าทีส่ งสัยว่ามีสว่ นร่วมกับการก่อเหตุการณ์ 2.พรก.ฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงสามารถ
ควบคุม จับกุม สอบสวน ได้อีกจากการใช้กฎอัยการศึกแต่ต้องมีหมายอนุญาตจากศาลระยะ
เวลาการใช้กฎหมายครั้งละ 7 วันสามารถขออนุญาตต่อได้ 4 ครั้งเท่านั้น  ประชาชนต้องอยู่
ภายใต้การดูแลความปลอดภัยจากรัฐแต่ความจริงนั้นเป็นการควบคุมจากรัฐซะมากกว่า
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          ฝูงมอเตอร์ไซค์จำ� นวนมากก�ำลังขับรถฝ่าสายฝน พวก
เขาแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงรองเท้าหนังปิดใบหน้ามิดชิดด้วย
หมวกกันน็อกอย่างดี บนถนนฝูงมอเตอร์ไซค์เหล่านั้นบดบัง
รถยนต์จนแทบมองไม่เห็น ในเมืองจาการ์ตาแห่งนี้บนท้องถนน
เต็มไปด้วยรถราและผู้คนเดินเท้าอยู่สองข้างทาง ลมมรสุมจาก
ทะเลจีนใต้พัดมวลเมฆฝนเข้าสู่ผืนแผ่นดิน จาการ์ตาปกคลุม
ด้วยท้องฟ้าสีเทาฝนพร้อมที่จะตกตลอดเวลา ผู้คนที่นี่รูปร่างไม่
เล็กไม่ใหญ่พวกเขาดูกระฉับกระเฉง ผู้คนที่นี่ต่างรีบเร่งเดินทาง
ไม่มีใครสนใจใครคล้ายกับรีบเดินให้ถึงที่หมายก่อนที่ฝนจะตก
ดินแดนแห่งนี้อยู่ใต้อิทธิพลของสายลม พวกเขาเชี่ยวชาญเรื่อง
ลมจึงท�ำให้พวกเขาเดินเรือได้ดี สายลมพัดพาพวกเขาไปถึง
มาดากัสการ์ในแอฟริกาใต้และเมืองต่าง ๆ ในจีน
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ประเทศที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ใน
ภูมิภาคนี้ ประชากรอินโดนีเซีย 250 ล้านคน ขณะที่ประชากร
ไทย 70 ล้านคน เรารู้จักอินโดนีเซียด้วยภาพประเทศที่เป็น
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อาณานิคมของฮอลันดาถึง 500 ปี และภูมปิ ระเทศเป็นหมูเ่ กาะจ�ำนวนมาก อินโดนีเซียเป็นชือ่
ใหม่ทเี่ พิง่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ 60 กว่าปีทแี่ ล้ว อินโดนีเซียนัน้ เป็นเพียงชือ่ ประเทศ แต่ความเป็นหมูท่ แี่ ยก
กันท�ำให้ผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์หลายภาษาและหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งน่าสนใจยิ่ง
        จาการ์ตา Jakarta เมืองหลวงอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณที่ราบขนาดใหญ่ปากแม่น�้ำ
เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรกว่า 10 ล้านคนบรรจุในพื้นที่แห่งนี้ มี
ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 15,000 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่รถติดมาก
และเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกมีความชื้นสูงและฝนตกมาก
          เมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นอย่างจาการ์ตาหรือประเทศทีม่ ปี ระชากรมากมายอย่าง
ประเทศนี้เขาระงับจัดการความขัดแย้งอย่างไร  
ส�ำนักงาน LBH ( Legal Aid Foundation, Lambagan Bantuan Hukum )
Prof. Farid Husain ผู้ขับเคลื่อนการเจรจาข้อพิพาทอาเจะห์ว่า มนุษย์ที่มีอารยธรรมนั้นเป็น
มนุษย์ที่มีสันติภาพ ในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นมีแต่หญิงหม้าย เด็กก�ำพร้าและขาดการศึกษา
ความขัดแย้งมีทศิ ทางทัง้ แนวดิง่ และแนวราบบางครัง้ ความขัดแย้งนัน้ ไร้ทศิ ทาง การเป็นผูไ้ กล่
เกลีย่ ความขัดแย้งนัน้ ไม่ได้มาแต่กำ� เนิดแต่ตอ้ งฝึกฝน หาความรู้ ศึกษาท�ำความเข้าใจและน�ำ
ไปใช้จริง เรือ่ งความขัดแย้งนัน้ อุปมาดัง่ หญ้าแห้งทีไ่ หม้ไฟ หญ้าทีแ่ ห้งขาดความชืน้ พร้อมทีจ่ ะ
ติดไฟตลอดเวลาเพียงแค่มีลมและเชื้อไฟ จึงต้องป้องกันอย่าให้หญ้านั้นแห้ง หญ้านั้นเปรียบ
กับความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ต้องปฏิสัมพันธ์ต่อกันอยู่เสมอหรือแม้แต่ในครอบครัวจึง
ท�ำให้หญ้านั้นไม่ติดไฟ

ดินแดนใต้ดวงอาทิตย์

         สิ่งแรกที่เราสัมผัสอัมบนนั้นคือแสงแดด แสงแดดจ้าที่ส่องมาปะทะกับสายตาของ
เรานั้นเป็นเสมือนการแสดงของธรรมชาติที่ย�้ำให้เราตระหนักถึงแรงผลักดันและอ�ำนาจของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อเรา นอกเหนือจากที่เรารับรู้จากการอ่านหรือจากการฟังถ้อยค�ำการพูด
แสงแดดจู่โจมหรือว่าทักทายเรากันแน่
         ทีส่ นามบินเรายิง่ ตระหนักว่าเราเป็นคนอืน่ คนท้องถิน่ เขามีรปู ร่างไม่สงู มีผวิ สีดำ� ผม
หยิก ๆ ขด ๆ ติดหัวคล้ายเราอยู่ในหมู่เกาะแถบแคริบเบียน อัมบนเป็นเกาะส�ำคัญของจังหวัด
มาลุกอุ ยูท่ างด้านตะวันออกของอินโดนีเซียใกล้กบั ปาปัวนิวกินี ลักษณะของเกาะอัมบน คล้าย
รูปตัวยูมีพื้นที่ทะเลเรียกว่าอ่าวอัมบนแหว่งเข้าไปด้านใน ตลอดรายทางจากสนามบินไปสู่
พืน้ ทีน่ ดั พบกับครอบครัวทีต่ อ้ งไปพักอยูท่ ำ� ให้รวู้ า่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของอัมบนเป็นภูเขาด้วย มีบา้ น
เรือนชั้นเดียวปลูกตามเรียงรายตามเนินเขาถนนแคบ ๆ รถราไม่มากนัก อีกด้านที่เป็นทะเลมี
เรือบรรทุกขนาดใหญ่จอดลอยล�ำอยู่ในอ่าว ส่วนที่เป็นเมืองมีอาคารตึกที่ไม่สูงนักปลูกติด ๆ
เป็นกระจุก
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จังหวัดมาลุกุอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก มีอัมบนเป็นเมืองหลวง
มีพื้นที่ประมาณ 700,000 ตารางกิโลเมตรเป็นผืนดินเพียง 7% เท่านั้น ในขณะที่มีประชากร
กว่า 300,000 คน
      
เมื่อรถบัสพาเราถึงที่นัดหมายพวกเขาได้เตรียมอาหารเที่ยงต้อนรับเราอยู่แล้ว คน
ท้องถิ่นและพวกเรายืนล้อมอาหารเป็นวงกลม พวกเขากล่าวสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้า พวก
เขาเป็นคริสเตียน คนท้องถิ่นที่เป็นมุสลิมบอกเราว่าอาหารเหล่านี้กินได้ คนมุสลิมเป็นผู้ท�ำ 
อาหารมื้อแรกเป็นอาหารพื้นถิ่น ข้าวพื้นถิ่นแข็ง ๆ ใบมันส�ำปะหลังลวก ปลาโอแข็ง ๆ ราดพริก
ไข่ต้มสีออกเหลือง ๆ ผมและเพื่อนพักอยู่กับครอบครัวคริสเตียนที่หมู่บ้านบนเนินเขาสูง เรียก
ที่นี่ว่าหมู่บ้านกายูตีกอ (Kayu Tiga) เราเดินทางขึ้นมาด้วยรถขนาดเล็กคล้ายตุ๊ก ๆ บ้านเราไต่
ระดับความสูงบนถนนแคบ ๆ ที่รถพอ ๆ เบียดสวนกันอย่างน่าหวาดเสียว หมู่บ้านกายูตีกอ
เป็นหมู่บ้านที่รัฐจัดตั้งหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งในเกาะอัมบนปี 1999 ที่ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต
นับหมื่นในเวลาเพียง 2 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนแยกขาดออกจากกัน เดิม
พวกเขาอยู่รวมกันบริเวณที่ราบชายหาดติดทะเลด้านล่าง
          หมู่บ้านกายูตีกอบ้านชั้นเดียว
ปลูกเรียงติด ๆ กันตามเนินเขา รัฐสร้างบ้าน
ให้ครอบครัวละ 1 ยูนติ พืน้ ทีป่ ระมาณทีด่ นิ
หนึ่งห้องครึ่งและพวกเขาต้องจับฉลากกัน
ใครเป็นผู้โชคดีจะได้บ้านที่รัฐสร้างให้และ
ผูท้ โี่ ชคไม่ดเี ขาต้องสร้างบ้านเอง ประชากร
กว่า 3,000 คน ในละแวกที่พักซึ่งมีถนน
แคบ ๆ พอที่มอเตอร์ไซค์ผ่านและคนเดิน
ไปได้ ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงผูค้ นทีน่   ี่ บา้ นทีผ่ ม
พักเป็นครอบครัวข้าราชการครูอยูก่ นั 3 คน
พ่อแม่ลูกคนเล็ก บาป๊ะ (Bapa)  มามา (Mama) อะเนาะ (Anak) ลูกคนอื่น ๆ อีก 4 คนมี
ครอบครัวออกไปอยู่ที่เกาะอื่น ในบ้านมีรูปภาพพระเยซูขนาดใหญ่แขวนที่ผนังและรูปเล็กติด
บริเวณอื่นและเครื่องเสียงล�ำโพงขนาดใหญ่ เช้า ๆ บาป๊ะจะนั่งบนเก้าอี้โซฟาไม้หน้าบ้านเปิด
เพลงอัมบนเนียเสียงดัง นั่งทักทายคนที่เดินผ่านไปมา

ส�ำนักงาน FKUB องค์กรท้องถิ่นที่ท�ำงานด้านสันติภาพ

        พวกเขาเล่าว่าเหตุการณ์ความรุนแรงปี1999 ไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาแต่เป็น
ความขัดแย้งทางสังคม พวกเขาสร้างเครื่องมือการสร้างสันติภาพ ด้วยการไปมาหาสู่กัน จัด
กิจกรรมสร้างพืน้ ทีพ่ บปะกันให้มากขึน้   ให้ความรูแ้ ละจัดกลุม่ แม่บา้ นเพราะพวกเธอมีบทบาท
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ส�ำคัญต่อครอบครัว ในช่วงความรุนแรงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคริสเตียนและมุสลิมเรียกพวกเขา
แบบใหม่แทนค�ำว่าคริสเตียนและมุสลิมว่าโอเบย์  (Obey) กับ อาจัม (Ajam) ซึ่งมาจากค�ำว่า
โรเบิตร์กับฮาซัน เขาแนะน�ำว่าต้องสร้างองค์กรซึ่งท�ำงานสร้างความสัมพันธ์แนวราบ พวกเขา
ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมในวัฒนธรรมท้องถิน่ แล้วเรียกว่า เปลา-กันดง เปลาเป็นการผูกเกลอกันระหว่าง
มุสลิมกับมุสลิมและคริสเตียนกับคริสเตียน กันดงเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่สืบ
บรรพบุรุษร่วมกัน  พวกเขาบอกทิ้งท้ายว่า เชื้อไฟมีอยู่ทุกย่อมหญ้า หากเกิดที่ใดแม้ห่างไกล
หากไม่หยุดยั้งจะลามถึง
      
19 มกราคม 1999 มีเหตุการณ์วัยรุ่นมุสลิมทะเลาะกับชาวคริสเตียนที่บ้านบาตูแม
เราะฮ์ (Batu Merah) เรื่องลุกลามใหญ่ขึ้นเป็นความขัดแย้งระดับท้องถิน่ กับท้องถิน่ กลายเป็น
ความขัดแย้งระหว่าง 2 ศาสนาแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเรื่องศาสนาในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ท�ำให้มกี ารลักพาตัว ลอบท�ำร้าย เผาท�ำลายบ้านเมือง และหนึง่ ในเหตุการณ์สำ� คัญมีการสังหาร
หมูช่ าวมุสลิมประมาณ 500 คน ระหว่างเหตุการณ์ความขัดแย้งตัง้ แต่ปี 1999-2001 ประมาณ
ว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน
          Ambon City of Music เป็นป้ายที่ติดไว้ริมถนนติดอ่าวคนที่มาที่นี่แวะถ่ายรูปกับ
เกาะอัมบอน ผู้คนที่อยู่กับเสียงเพลงการ
ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมพวกเขาร้องเพลง
ต้อนรับ พิธีการในโบสถ์ก็ร้องเพลง เด็ก ๆ
ตัวเล็กพวกเธอก็ร้องเพลง อัมบอนมีนักร้อง
เสียงดีมีอัลบั้มของตัวเองหลายคน
      
เราไม่อยากจะเชื่อว่าดินแดน
นี้ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
รุนแรงที่มีคนตายเป็นจ�ำนวนมาก อะไร
ท�ำให้ผู้คนที่เคยอยู่ด้วยกันสัมพันธ์กันให้
ทะเลาะกัน คงไม่มีเสียงเพลงในห้วงเวลา
ความขั ด แย้ ง จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ค นเหี้ ย มโหดได้
ขนาดนั้น
        ความขัดแย้งมีอยูท่ กุ ทีใ่ นสังคม ประชาชนเป็นเพียงเหยือ่ หรือไม่กเ็ ป็นเพียงฉากหลัง
ของสถานการณ์รุนแรง ตราบใดที่ประชาชนไม่ออกมาส่งเสียงเรียกร้องในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของพวกเขา คู่ขัดแย้งจะไม่มีวันมองเห็นหรือได้ยินเสียงของพวกเขา ประชาชนต้อง
สถาปนาตนเองเป็นตัวละครหนึ่งในละครความขัดแย้งนั้นเพื่อมีพลังอ�ำนาจในการต่อรองใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง PF
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Good Night
รักชาติ สุวรรรณ์

คล้อยบ่ายของวันหนึ่งที่ฝนตกพร�ำ  ๆ ผมทราบข่าวจากพี่น้องที่ท�ำงานในกลุ่มภาค
ประชาสังคมว่าจะมีโอกาสเดินทางไปดูพื้นที่ความขัดแย้ง  เมื่อถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้าง
ตอบได้เต็มปากเต็มค�ำเลยว่า ดีใจมาก ส่วนตัวมีความต้องการไปดูพนื้ ที่ ๆ มีความขัดแย้งตลอด
มา ในโอกาสที่มาถึงนั้นพวกเรามีทางเลือกในการไปดูงานสองพื้นที่ให้เลือก คือ 1.เกาะอัมบน
จังหวัดมาลุกุ ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ เคยมีความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ และชาวมุสลิม และ 2.ปอน
เตียนัค เกาะบอร์เนียว จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ชาติพนั ธุท์ แี่ ตกต่างกัน มีทงั้ กลุม่ ทีอ่ าศัยอยูด่ งั้ เดิมอย่างชาว ดายัค กลุม่ ทีเ่ ข้ามาปักหลักหลาย
ชั่วอายุคนจนไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างชาวมลายู และกลุ่มที่ย้ายมาด้วยความประสงค์ของ
อาณานิคมดัตช์รวมถึงรัฐบาลอินโดนีเซียคือชาวมาดูรา  ผมเองพยายามตรวจสอบข้อมูลเท่า
ที่จะพอหาได้ว่าที่ไหนมีความขัดแย้งหนัก ๆ หลายคนชี้ไปที่ ปอนเตียนัคว่าเป็นพื้นที่ที่มีความ
ขัดแย้งรุนแรง แต่หมูบ่ า้ นทีเ่ ราจะไปนอนค้างแรมนัน้ เป็นหมูบ่ า้ นทีป่ ลอดจากความขัดแย้ง มัน
น่าสนใจมากครับ มันท�ำให้ผมอยากรูว้ า่ พวกเขาท�ำอย่างไรถึงท�ำให้ชมุ ชนนัน้ ปลอดจากความ
ขัดแย้ง ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยรอบเต็มไปด้วยความขัดแย้ง  ผมตัดสินใจทันทีวา่ ปอนเตียนัค คือจุดหมาย
ปลายทางของผม
จุดเปลี่ยนทางความรู้สึก
ในการด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้เดินทางไปดูงานนั้น มีขั้นตอนอยู่ว่า ผู้ทไี่ ด้รับเลือกให้ไป
ดูงานด้วยกันนั้น จะต้องเข้าร่วมตั้งแต่กระบวนการแรกเลยคือการเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อปูพื้น
ฐานความเข้าใจต่อพื้นที่ ๆ จะไปดูงาน หากไม่ได้ร่วมปฐมนิเทศก็ถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถ
ร่วมเดินทางไปด้วยได้ ผมและเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพได้มีการพูดคุยกันภายในอย่าง
แข็งขันว่ามีใครที่จะสามารถร่วมเดินทางด้วยกันได้ โดยพิจารณาจากหลายเหตุผล ว่าตัวแทน
ของพวกเราทั้งสี่คนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและจะร่วมเดินทางนั้น สามารถท�ำงานร่วมท�ำงาน
ต่อยอดกับคนอื่น ๆ ในอนาคตได้หรือไม่ภายหลังจากการเดินทางกลับมาจากการดูงาน ซึ่ง
ส�ำหรับผมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ความส�ำคัญ แต่ก็ต้องสู้รบปรบมือถกเถียงกันพอสมควร กับ
ค�ำถามอันท้าทายจากผู้สนับสนุนการเดินทาง ถึงความเหมาะสมของผู้ร่วมเดินทาง กระทั่งดู
เหมือนว่าทางผู้สนับสนุนมีตัวเลือกอยู่ในใจ แม้จะชวนให้รู้สึกในบางขณะว่าอยากถอนตัวมัน
เสีย แต่หัวโขนที่เราสวม แม้นว่าจะมีความรู้สึกขุ่นมัวอยู่บ้าง แต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อ  
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20 ธันวาคม 2560 ปฐมนิเทศ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเอเชีย
วิทยากรที่มาให้ความรู้ในช่วงปฐมนิเทศนั้นบินตรงมาจากอินโดนีเซีย เพื่อมาบอก
เล่าและปูฐานในเรือ่ งราวของพืน้ ทีท่ งั้ อัมบนและปอนเตียนัค ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดีและ
เพียบไปด้วยข้อมูล พวกเรายี่สิบกว่าคนที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สนับสนุนต้องแบ่งกลุ่มเพื่อ
เลือกลงพืน้ ทีด่ งู านระหว่าง พืน้ ที่ อัมบน กับ ปอนเตียนัค ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นช่วงของการปฐมนิเทศ
มีเรื่องราวที่สร้างความอึดอัดใจของผมอยู่บ้าง จนถึงขั้นที่ต้องบอกกับพี่ลม้าย มานะการ มิตร
สหายที่จะร่วมเดินทางว่า มีความรู้สึกอยากจะถอนตัว เกิดขึ้นในระหว่างการพูดคุยเพื่อลงพื้น
ทีใ่ นกลุม่ ทีล่ งพืน้ ทีป่ อนเตียนัค  คำ� ถามของผมทีม่ อี ยูใ่ นใจตลอดเวลา คือ ท�ำไมผูส้ นับสนุนต้อง
มาจัดอะไรมากมายเกี่ยวกับควรดูอะไร ต้องดูอะไร ซึ่งเป็นข้อถกเถียงในกลุ่มของผู้คนที่เลือก
ลงพืน้ ทีป่ อนเตียนัค จนเกิดความรูส้ กึ ว่าน่าเบือ่ และ แต่กไ็ ด้รบั การทักท้วงไว้จากพีล่ ม้าย มานะ
การ พร้อมบอกให้อดทนหน่อยน้อง เอาว่ะ !! อดทน คือความรูส้ กึ ของผมในขณะขับรถเพือ่ เดิน
ทางกลับบ้านหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปฐมนิเทศ
วันที่ 14 – 20  มกราคม 2561 คือช่วงระยะเวลาของการเดินทางศึกษาดูงานประเทศ
อินโดนีเซีย  ลอ้ รถเริม่ หมุนจากเมืองยะลาแต่เช้าตรู่ เพือ่ เดินทางข้ามพรมแดนไปขึน้ เครือ่ งจาก
เมืองโกตาบารูตอ่ ไปยังกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย พวกเราเดินทางมาถึงช่วงค�ำ่ และต้อง
รีบเข้านอนเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับวันต่อไป
ก่อนที่จะเดินทางสู่ปอนเตียนัค หมู่บ้านดูซุนซาดงอันเป็นหมุดหมายส�ำคัญของการ
ดูงาน  เรามีโปรแกรมหลายโปรแกรมในจาการ์ตา  โปรแกรมหนึง่ ทีผ่ มสนใจและมันตรงใจมาก
คือการพูดคุยกันที่ ศูนย์ทนายความ จาการ์ตา หรือ ที่เรียกกันว่า LBH (อ่านว่า แอล บา ฮา
ในส�ำเนียงอินโดนีเซีย)
บทสนทนาตอนหนึ่ ง มี ก ารพู ด ถึ ง ภาค
ประชาสังคมของจาการ์ตาทีม่ ปี ระเด็นร่วมในการ
ขับเคลือ่ นระหว่างภาคประชาสังคมกลุม่ ต่าง ๆ ผม
เองมองย้อนกลับมายังภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลับมองไม่เห็นประเด็นร่วมทีจ่ ะ
ช่วยแก้ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด
แต่กลับมีกลิ่นอายของการช่วงชิงจังหวะ ฉกฉวย
โอกาสเพื่ อ การน� ำ ซะด้ ว ยซ�้ ำไป ผมตั้ ง ค� ำ ถาม
ภายในใจของตั ว เองว่ า จะท� ำ อย่ า งไรให้ ภ าค
ประชาสังคมในบ้านเรา มีการท�ำงานในประเด็น
ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นค�ำถามที่อยู่ในใจเสมอมา

70

เดินทางไปปอนเตียนัค พัก ณ หมู่บ้านดูซุนซาดง
เสร็จจากการดูงานในกรุงจาการ์ตา พวกเราก็เดินทางต่อไปยังเมือง ปอนเตียนัค และ
นัง่ รถต่อไปยังหมูบ่ า้ นดูซนุ ซาดง พืน้ ที่ ๆ เคยมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงสร้างเกราะก�ำบังความ
รุนแรงนั้นด้วยการใช้พหุวัฒนธรรม ณ หมู่บ้านดูซุนซาดง ปอนเตียนัค กาลิมันตันตะวันตก
อินโดนีเซีย

ผมให้ความสนใจในความเป็นอยูข่ องผูค้ นในหมูบ่ า้ นดูซนุ ซาดง ซึง่ อยูก่ นั อย่างหลาก
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นมาดูรา ดายัค มลายู คริสต์ บูกีส และกลุ่มความเชื่อต่าง ๆ   
ตลอดระยะทางเข้าไปยังหมู่บ้าน  ผมเห็นเด็กและผู้ใหญ่ ก�ำลังซักผ้า บ้างก็ก�ำลังอาบน�้ำ สระ
ผม บ้างก็แปรงฟันในคูระบายน�ำ 
้ ตลอดระยะทาง แต่ .. ในคูระบายน�้ำกลับไม่ใช่ลำ� น�้ำที่น่า
พิสมัยนัก เพราะมันมีขยี้ างแช่อยูใ่ นน�ำ้ ด้วย  ... หรือทีน่ ยี่ งั ไม่มรี ะบบน�ำ้ ประปา  แล้วเราจะอาบ
น�้ำแปรงฟันกันตรงไหน  ผมยังคงคิดไปตลอดเส้นทาง
เมื่อถึงจุดหมาย ผมเองมีโอกาสได้เข้าไปพักบ้านของชาวดายัค ซึ่งนับถือศาสนา
คริสต์ เป็นบ้านพักที่อยู่กันแบบง่าย ๆ มีห้องน�้ำส�ำหรับขับถ่าย แต่กลับไม่มีห้องอาบน�้ำ ที่ตรง
นี้ ที่ชาวดายัคปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ เป็นพื้นที่ริมน�้ำ การที่จะช�ำระล้างร่างกายก็ต้องใช้
ห้องน�้ำร่วมกัน ซึ่งเป็นห้องน�้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นั้นก็คือ การอาบน�้ำในแม่น�้ำที่ไหลผ่าน
นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการอาบน�้ำ หรือแปรงฟัน ล้วนใช้แม่น�้ำสายนี้
ผมเองแอบคิดในใจ ผมไม่มีทางอาบน�้ำตรงนี้ได้แน่ ๆ เพราะริมน�้ำ มีเล้าไก่  เล้าหมู่
แถมสีของน�้ำยังเป็นสีน�้ำตาลเข้ม  ผมยอมรับตามตรงว่า ไม่มีทางที่ผมจะลงไปอาบแน่นอน
เท่าที่ผมสังเกตได้คือ บ้านดูซุนซาดง มีธรรมเนียมให้กับผู้มาเยือนในลักษณะของ
การดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกน�้ำชา หรือการหุงหาอาหารให้กับผู้ที่มาเยือนอย่างทีม
ของเรา  จะเรียกได้ว่ามีให้รับประทานได้ตลอดเวลา อีกอย่างที่พอจะสังเกตได้คือ ในวงที่คุย
กันระหว่างกลุ่มของเรากับชาวบ้านหรือกลุ่มผู้น�ำของคนในหมู่บ้าน จะไม่มีผู้หญิงเข้ามานั่ง
ร่วมวง อาจจะบอกได้ว่าในขณะนั้น ขณะที่เรานั่งคุยผู้หญิงก�ำลังท�ำอาหารอยู่ในครัว ก็บอกได้
เช่นกัน
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ย้อนกลับมาสู่ริมน�้ำที่ซึ่งผมได้พักนอน  คนที่นี่มีเรื่องเล่ากันว่า อีกฝั่งหนึ่งของแม่น�้ำ 
เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบูกิส ซึ่งมีความเชื่อในการเลี้ยงจระเข้  เพราะฉะนั้นท�ำให้ผมคิดได้ทนั ที
ว่า แม่น�้ำแห่งนี้ ต้องมีจระเข้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ แถมเจ้าของบ้านที่ผมอาศัยอยู่ ยังยืนยัน
อีกว่ามี แต่อยู่อีกฝั่งของแม่น�้ำ  ไม่เคยมาฝั่งนี้ เฮ้ย !! เป็นไปได้หรือนี้ที่จระเข้ มันจะอาศัยอยู่
เฉพาะที่ ไม่ว่ายข้ามมาอีกฝั่ง ซึ่งมันเป็นฝั่งตรงกันข้ามแท้ ๆ คนที่นี่อาจจะเชื่อ แต่ส�ำหรับผม
เป็นไปไม่ได้แน่นอน  เพราะฉะนั้นหากเดินไปริมแม่น�้ำ  ผมจึงต้องสอดส่องสายตาเป็นพิเศษ  
จะว่าไปแล้ว จระเข้นะผมไม่กลัวหรอก แต่ผมกลัวจมน�้ำมากกว่า  ฮ่า ฮ่า ฮ่า
ในขณะเดียวกัน ผมมีโอกาสสอบถามผู้น�ำหมู่บ้านซึ่งเป็นคนมุสลิมว่า ท้ายหมู่บ้าน
เขาเลี้ยงหมู เลี้ยงสุนัข ซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  รู้สึกอะไรบ้าง เพราะอิสลามไม่เลี้ยงทั้งหมู
และสุนัข ค�ำตอบที่ได้คือ เขาจะเลี้ยงก็เลี้ยงไป และหากวันใดที่หมู หรือสุนัข หลุดออกมา เรา
ก็ไปบอกเขา (หัวหน้าชุมชน) ให้เอากลับไป และท�ำคอกขังให้เรียบร้อย ก็เท่านั้นเอง เพราะ
เขาก็มสี ทิ ธิทจี่ ะเลีย้ งของเขาด้วยเช่นกัน หากเราพูดคุยกัน ท�ำความเข้าใจกัน ก็ไม่มปี ญ
ั หาอะไร

อีกเรือ่ งทีผ่ มให้ความสนใจโดยบังเอิญ ทีบ่ อกว่าโดยบังเอิญ ก็คอื เมือ่ ถึงวันทีเ่ ราต้อง
กลับ มีการร�่ำลากันปกติ คือมีการสัมผัสมือกันแบบที่ฝรั่งเขาท�ำกัน เพราะเจ้าของบ้านนับถือ
ศาสนาคริสต์ ก็ไม่แปลกอะไร แต่พอมาถึงเจ้าหนูนอ้ ยลูกตัวเล็กสุดของบ้าน เขากลับเอามือผม
ไปหอม ซึ่งผมพอจะเคยเห็นมาบ้างในบ้านเรา มันเป็นธรรมเนียมของคนมุสลิม ผมเลยถาม
เจ้าของบ้านไปว่า นี่มันเป็นธรรมเนียมของคนมุสลิม เจ้าของบ้านตอบกลับมาว่า การอยู่ร่วม
กันแบบการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนที่นับถือศาสนาคริสต์ เรียนรู้ศาสนาอิสลาม คนอิสลามก็
เรียนรู้ศาสนาคริสต์ด้วยเช่นกัน ท�ำไมถึงต้องเรียนรู้ เจ้าของบ้านที่ผมไปพัก บอกว่า เราจะได้รู้
ว่าอิสลามท�ำอะไรได้ มีวนั ส�ำคัญวันไหน เป็นการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน เป็นการสร้างความเข้าใจ
กันด้วย ก็ไม่แปลกอะไรที่จะท�ำแบบนี้ เพราะที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย
ในวันเดินทางกลับ
ตลอดเวลาที่เราเดินทางมาดูงานที่ปอนเตียนัค แทบจะเรียกได้ว่าทุกอิริยาบถ จะมี
บทสนทนาหนึ่งถูกจุดอยู่ตลอดเวลา นั่นคือเรื่อง Gender หรือ เพศภาวะ หรือการค�ำนึงถึงเพศ
ภาวะของทั้งเพศหญิง เพศชาย ในสภาพการณ์ต่าง ๆ มีค�ำถามอันแหลมคม ท้าทายผุดขึ้นมา
อยู่ตลอดเวลา เข้าใจได้ว่าพวกเราหลายคนที่เป็นผู้ชาย อาจจะรู้สึกเหมือนถูกโจมตีอยู่ตลอด
เวลา ว่าไม่เคยเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงเลย แม้ผมจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อยู่บ้าง แต่การที่บท
สนทนาเรื่องผู้หญิงถูกยกขึ้นมาตลอดเวลา ก็ท�ำให้เกิดค�ำถามในใจอยู่บ้างว่า จริง ๆ แล้วพวก
เราหลายคนที่เป็นผู้ชาย แม้ภายนอกจะดูแข็งกระด้างอยู่บ้าง แต่แน่นอนที่ตลอดหลายปีมานี้
พวกเราเริม่ ค�ำนึงถึงเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เรือ่ ย ๆ และมีอกี ค�ำถามหนึง่ ทีผ่ มก็แอบคิดอยูใ่ นใจเสมอ แต่
ยังไม่มนั่ ใจทีจ่ ะพูดออกมาคือ เรือ่ ง Gender นี้ น่าจะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างทัง้ ฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงหรือเปล่า? ในบางบทสนทนาที่ให้ความรู้สึกว่าผู้ชายคือตัวปัญหาอยู่ร�่ำไป มัน
อาจจะท�ำให้หลายคนเบือนหน้าหนีและเฉยเมยยิ่งกว่าเดิม  PF
หลับฝันดีครับ
รักชาติ ในช่วงเวลาค�่ำคืนของหน้าร้อน
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จากอัมบนเกาะมาลุกุ สู่ ประสบการเรียนรู้การก้าวข้าม
ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสต์
ชุกรียะห์ บาเหะ

ความขัดแย้งในเมืองอัมบน เกาะมาลุกุ หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ เป็นลักษณะความ
ขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์และความแตกต่างระหว่างศาสนาท�ำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตเป็นจ�ำนวน
มาก ความขัดแย้งเกิดขึ้นตั้งแต่กลางปี 1998 เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างชาวมุสลิมกับชาว
คริสต์ ส่งผลให้ทอี่ ยูอ่ าศัย ร้านค้าและศาสนสถานถูกเผาท�ำลาย มีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวน 1,000 คน
ในช่วง 3 เดือนแรก ซึ่งชนวนเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างคนขับรถ
สาธารณะชาวคริสต์และผู้โดยสารชาวมุสลิม จากนั้นความขัดแย้งได้บานปลายจนกลายเป็น
ความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงอย่างเต็มรูปแบบระหว่างคนสองศาสนิก
ในช่วงปลายเดือนมกราคม ปี 1999 เกิดการปะทะกันอีกครัง้ ระหว่างชาวมุสลิมและ
ชาวคริสต์ ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้ ในระยะเวลาเพียง
5 วัน มีผเู้ สียชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า 47 คน ประชาชนบนเกาะราวหมืน่ คนจ�ำเป็นต้องทิง้ บ้าน เพือ่ หลบ
ภัยอยู่ในเขตทหารหรือไม่ก็อพยพไปยังเกาะอื่น ๆ เนื่องจากมีการเผาท�ำลายบ้านเรือน
เผาศาสนสถาน ชาวบ้านที่เราเข้าพบเล่าว่า “เมืองอัมบน เมืองหลวงของหมู่เกาะมาลุกุ
ณ ตอนนั้นกลายเป็นเหมือนเมืองร้าง เมื่อผู้คนต่างพากันอพยพเพราะความไม่ปลอดภัย”
มีวาทกรรมที่เรียกขานแทนคนคริสต์ ว่า Obey (โอเบ) วาทกรรมที่เรียกขานแทนคนมุสลิม
ว่า Acam(อาจัม)
ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 1999 กองทัพอินโดนีเซียได้จดั ส่งก�ำลังทหารเพิม่ ยัง
เมืองอัมบนจ�ำนวนอีก 3,000 คน และอนุมตั ใิ ห้ยงิ ผูก้ อ่ ความวุน่ วายได้ ในช่วงเวลาเพียง 2 เดือน
มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่า 200 คน  ต่อมามีกลุ่มมุสลิมจัดการประท้วงที่จาการ์ตาหลาย
ครั้ง เรียกตัวเองว่า คณะกรรมการเพื่อความแน่นแฟ้นของโลกมุสลิม Committee for world
Muslim Solidarity KISDI และแสดงทัศนะว่า หากทหารช่วยปกป้องคนมุสลิมไม่ได้กจ็ ะด�ำเนิน
“สงครามศักดิ์สิทธิ์” ด้วยตนเอง ประธานาธิบดีอับดุลเราะห์มาน วาฮิดได้ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุ
ปะทะกันเป็นการก่อเรือ่ งขึน้ ของฝ่ายหัวรุนแรงทัง้ จากกลุม่ มุสลิมและกลุม่ คริสต์ ต่อมากองทัพ
ได้จัดส่งคณะท�ำงาน 19 นาย เพื่อเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียด
• วันที่ 9 มีนาคม ปี 2000 ผู้น�ำทั้งฝ่ายมุสลิมและคริสต์ได้พบปะกันซึ่งต่างฝ่ายต่าง
แถลงว่า ไม่ต้องการให้มีการล้มตายกันต่อไป
• วันที่ 10 มีนาคม ปี 2000  เกิดการปะทะกันใหม่อีกที่อัมบน ผู้ว่าราชการของมาลุ
กุ จึงให้ทหารเข้ามาแก้ความไม่สงบแทนต�ำรวจ การปะทะในครัง้ นีเ้ ป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน
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• ในกลางเดือนสิงหาคม  ปี 2000  เกิดการปะทะกันอีกครั้ง รอบนี้ทหารถูกกล่าวหา
ว่ายิงเข้าไปในหมู่คนคริสต์ที่โบสถ์แห่งหนึ่ง ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก ซึ่งการปะทะกันมิได้
จ�ำกัดอยู่ที่เมืองอัมบน แต่ยังเกิดขึ้นตามเกาะเล็ก ๆ ในจังหวัดมาลุกุ เช่น ที่ตูอาล (Tual) เตอร์
นาเต (ternate) คาโอ (Kao) มาลิฟุด (Malifud) ซีราม (Seram) และบูรุ (Buru)
• ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2000  เกิดปะทะกันใหม่มีผู้เสียชีวิตไม่ต�่ำกว่า 40 คน
• ในต้นเดือนธันวาคม ปี 2000 ผูน้ ำ� ทางศาสนาได้ออกมาแถลงให้ทงั้ สองฝ่ายตัง้ อยู่
ในความสงบเพราะเป็นช่วงเทศกาลถือศีอดและคริสต์มาส ในวันที่ 12 ธันวาคมประธานาธิบดี
รองประธานาธิบดี ได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานการณ์ที่อัมบนเป็นเวลา 1 วัน ผู้ว่าราชการมาลุกุ
รายงานว่ามีผเู้ สียชีวติ ทัง้ หมด 776 บาดเจ็บ1,100 คน อาคารบ้านเรือนถูกเผาท�ำลายไป 8,655
หลัง ก่อนสิ้นปี 2000 มีการปะทะกันอีกในระยะปลายธันวาคม มีผู้เสียชีวิตราว 54 คน
ความขัดแย้งครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความระส�่ำระส่ายทางสังคมในหมู่เกาะมาลุกุอย่าง
มาก กระแสความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสต์ทำ� ให้กลุ่มมุสลิมได้ระดมก�ำลังส่ง
คนไปช่วยกลุ่มมุสลิมเพื่อต่อสู้กับกลุ่มคริสต์ เรียกว่ากลุ่มลาสการ์ ญีฮัด (Laskar Jihad) โดย
มีผู้น�ำคือ Ja’afar Umat Thalib  Laskar jihad ผู้น�ำของกลุ่มนี้สามารถเกณฑ์ผู้คนกว่า 7,000
คนโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย เพื่อเป็นอาสาสมัครกองก�ำลังติดอาวุธเพื่อต่อสู้กับกลุ่มที่ฆ่าชาว
มุสลิมในมาลุกุยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปี 1999
ในเดือนเมษายน ปี 2003 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมาลุกุถูกเผา และในวันที่ 20
ธันวาคม ปี 2001 จัดให้มีการเจรจาปรองดองครั้งที่ 1 ระหว่างกลุ่มชาวมุสลิมและชาวคริสต์
ขึ้นที่เมืองมาลิโน การเจรจาปรองดองMalino  ครั้งที่ 2 ในปี 2002 จนเกิดข้อตกลงสันติภาพมา
ลิโน (Malino Peace Treaty) แต่ในกลางเดือนตุลาคม ปี 2003 หมูบ่ า้ นชาวคริสต์ถกู ชาวมุสลิม
เข้าโจมตีท�ำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 11 คน จากเหตุการณ์ซุ่มโจมตีในครั้งนี้ท�ำให้ชาวบ้าน
ตั้งข้อสังเกตว่า การเข้ามาฆ่าคนในชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่บนภูเขาสูงชัน จ�ำเป็นต้องใช้คนที่มี
ร่างกายก�ำย�ำ  แข็งแรง ซึ่งคนที่มีความสามารถในการจู่โจมไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ ต้องเป็น
คนที่ฝึกมาโดยเฉพาะ ซึ่งการปลุกกระแสความเกลียดชังระหว่างคนสองศาสนาเป็นสิ่งที่ชาว
บ้านไม่ได้รับผลดีแต่อย่างใด จากเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ชาวคริสต์ไม่เชื่อข่าวลือ คิดและกลั่นกรองก่อนที่จะเชื่อข่าวที่มากระตุ้นความโกรธและความ
เกลียดระหว่างศาสนา

ข้อตกลงสันติภาพมาลิโน 11 ข้อ

1. ยุติความขัดแย้งและข้อพิพาททุกรูปแบบ
2. บังคับใช้อำ� นาจสูงสุดแห่งกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นกลางและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่
ต้องท�ำหน้าที่อย่างมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
3. ปฏิเสธการแบ่งแยกและเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ
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4. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (NKRI) ทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่
และท�ำหน้าที่ดูแลและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ห้ามมีหรือจัดตั้งกลุ่มกองก�ำลังติดอาวุธใน Maluku และต้องส่งมอบอาวุธครอบ
ครองทีไ่ ม่มใี บอนุญาต ซึง่ จะมีการด�ำเนินการตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ หากมีบคุ คลภายนอกที่
เข้ามาสร้างความแตกแยกและสร้างวุ่นวายใน Maluku ต้องออกจาก Maluku ทันที
6. เพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแห่งกฎหมาย จ�ำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จริงอิสระเพื่ออธิปไตยแห่งชาติ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 19 มกราคม , RMS
Christian, Laskar Jihad, Laskar Kristus และการบังคับให้เปลี่ยนแปลงศาสนา
7. พาคนที่เคยอพยพออกจากพื้นที่กลับสู่พื้นที่เดิม
8. รัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนในด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกสาธารณะ เช่น การศึกษาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและศาสนา
ตลอดจนที่อยู่อาศัยของประชาชนเพื่อให้อนาคตของคนของมาลุกุสามารถเดินหน้าต่อไปได้
9. การเปิดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบเพื่อลดข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ของคนในพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย
10. เพื่อรักษาความมั่นคงและความมั่นคั่งของสังคมและภูมิภาค เพื่อสร้างความ
สมานฉันท์และความปรองดองของคนในพื้นที่ จะมีการสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขึ้นใหม่
และเรียกคืนความสงบสุขให้คนในพื้นที่
11. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของคนในสังคม ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนา
คริสต์ทุกคนต้องพยายามรักษากฎหมายและบทบัญญัติของสังคมร่วมกัน โดยไม่มีการบีบ
บังคับฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดเพือ่ รักษาความสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยการสนับสนุนการฟืน้ ฟูความ
สัมพันธ์โดยมหาวิทยาลัย Pattimura ด้วยหลักความก้าวหน้าร่วมกัน ดังนัน้ การสรรหาบุคลากร
และนโยบายอื่น ๆ จึงจ�ำเป็นต้องเปิดเผยโดยใช้หลักการแห่งความยุติธรรมและเป็นไปตาม
ความต้องการของกระบวนการยุติธรรม

เรียนรู้การจัดการความขัดแย้งในแบบฉบับเมืองอัมบน
สู่นโยบาย MALUKU DAMAI

การจัดการให้เกิดการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งเมืองอัมบนในครั้งนี้ คือ มูลนิธิ
เอเชีย ซึง่ ได้รบั งบประมาณจาก USAID ตามโครงการส่งเสริมสันติภาพภาคใต้โดยใช้แนวทาง
People to People (P2P) การเรียนรู้ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติความเป็น
มาของหมู่เกาะมาลุกุเมืองอัมบนชนกลุ่มเดิมที่เป็นชาวคริสต์และชนกลุ่มใหม่ที่อพยพเข้ามา
อาศัยในมาลุกุ เข้าใจความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างเชิงชาติพันธุ์และศาสนาที่เกิดขึ้น
ในอัมบน พัฒนาการของความขัดแย้งที่น�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงสร้างความสูญเสียระหว่าง
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ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ นับเป็นบทเรียนทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับการได้เรียนรู้ เพือ่ ช่วยให้เข้าใจความ
ขัดแย้งและการยุติความรุนแรงด้วยสันติวิธีจนสามารถน�ำไปสู่การวางอาวุธและปรองดอง
กันได้
ดังนั้นผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มเดิมคือชาวคริสต์กับชนกลุ่มผู้
อพยพคือชาวมุสลิมที่ต่อสู้เคลื่อนไหวและตอบโต้ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งกระบวนการทางการ
เมือง ที่น�ำไปสู่การยุติสร้างจุดเปลี่ยนของการน�ำมาซึ่ง Damai (สันติภาพ) ที่ดึงความร่วมมือ
ระหว่างสองกลุ่ม เรียกว่า Pela Gandung คือความเชื่อของชาวมาลุกุที่มีมาแต่ดั้งเดิม ก่อนที่
ชาวโปรตุเกสและฮอลันดาจะเข้ามามีอิทธิพลในแถบหมู่เกาะนี้ Pela gandung คือเครื่องมือ
ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์และรื้อฟื้นความรู้สึกพี่น้องร่วมสายโลหิตแม้จะนับถือศาสนาที่
แตกต่าง และสามารถยุติความขัดแย้งช่วยให้ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้
เป็นอย่างดี
Pela Gandung ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความเป็นพี่น้อง แม้จะยึด
มั่นในศาสนาที่แตกต่าง ข้อตกลงนี้ท�ำขึ้นในค�ำสาบานที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ ในพิธีสาบานตน
จะน�ำส่วนผสมเลือดจากผู้น�ำของแต่ละรัฐมาผสมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น
Pela เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกันของคนในหลายหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Gandung คือระบบพีน่ อ้ ง ใน Pela มีชดุ ของค่านิยมความเชือ่ และกฎทีม่ ผี ลผูกพันในครอบครัว
หรือเครือญาติที่ส่งผ่านต่อกันอย่างแน่นแฟ้น ความเชื่อเรื่อง Pela Gandung มีความเข้มข้น
มากในหมูเ่ กาะมาลุกุ หากใครทีฝ่ า่ ฝืน Pela Gandung ชาวมาลุกเุ ชือ่ ว่าจะเกิดการลงโทษจาก
บรรพบุรุษ
ซึ่งระหว่างช่วงที่มีความขัดแย้งในเมืองอัมบนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพอย่าง
ชัดเจนก่อนความรุนแรงและหลังความรุนแรง หลังจากมีความขัดแย้งที่รุนแรง เขตพื้นที่ทาง
ทะเลมุสลิมกลายเป็นผูค้ รอบครอง และเขตภูเขาชาวคริสต์เป็นผูค้ รอบครองซึง่ จะเห็นได้วา่ เกิด
การแบ่งแยกเพือ่ ลดการปะทะกันอย่างเห็นได้ชดั ต่อมามีการรือ้ ฟืน้ Pela Gandung เพือ่ ผสาน
ความรูส้ กึ ระหว่างชาวมุสลิมและคริสต์ขนึ้ มาอีกครัง้ เป็นการรือ้ ฟืน้ ความสัมพันธ์เพือ่ ลดความ
ขัดแย้งที่จะน�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงในอนาคตได้
สิ่งที่หนุนให้เกิดการยุติความรุนแรงในเมืองอัมบนอีกด้านหนึ่ง คือ นโยบายท้องถิ่น
ทีเ่ อือ้ ต่อการปรองดองเชิงสมานฉันท์ เปิดช่องทางให้ทกุ กลุม่ เช่น กลุม่ ผูห้ ญิง กลุม่ เด็ก เยาวชน
และผู้น�ำศาสนาของทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยถึงทางออกของปัญหาความรุนแรง และแถลงให้
ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันว่า ผู้น�ำศาสนาไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงของทั้งสองฝ่าย
บวกกับความทุกข์รอ้ นร่วมกันของประชาชนทัง้ ชาวมุสลิมและชาวคริสต์ทตี่ อ้ งผลัดถิน่   ไร้บา้ น
ขาดอาชีพ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความหิวโหยระยะยาว ระหว่างที่ได้พบปะกับ Interreligious harmony Forum  (Forum kerukunan umat beragama FKUB) ได้น�ำเสนอแนวทาง
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การแก้ไขปัญหาดังนี้
1. ไม่สร้างความขัดแย้ง และจ�ำเป็นต้องให้ผู้คนที่อาศัยในมาลุกุเข้าใจการจัดการ
อารมณ์
2. ไม่แสดงพฤติกรรมที่จะกระตุ้นการใช้ความรุนแรงต่อกัน
3. ไม่สร้างกระแสความเกลียดชังระหว่างกัน

บทเรียนความท้าทายของอัมบน

กลุ่มผู้หญิงที่เรียกว่า เครือข่ายผู้หญิงเพื่อปกป้องและคุ้มครอง Gerakan Perempuan Peduli เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 1999 มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้หญิงชาวคริสต์คาทอลิกและ
ชาวมุสลิม โดยเบื้องต้นมีการรวบรวมบรรดาภรรยาของปาสเตอร์และภรรยาของอิหม่าม
เนือ่ งจากผูห้ ญิงเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบอย่างมาก เมือ่ สามีตอ้ งออกรบ ผูห้ ญิงเริม่ เข้ามาในวงจัด
ท�ำการสานเสวนากลุม่ ย่อยระหว่างมุสลิมและคริสต์ กิจกรรมเล่าเรือ่ งเพือ่ ระบายความรูส้ กึ อัด
อั้นตันใจของผู้หญิงผู้สูญเสียเป็นการเยียวยาจิตใจแบบกลุ่ม Group therapy ซึ่งระหว่างช่วง
ปี 1999-2003 เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงขีดสุด ความหวาดกลัวแพร่กระจาย การจัด
กิจกรรมพูดคุยข้ามกลุ่มจึงต้องท�ำอย่างปิดลับมิฉะนั้นผู้หญิงจะถูกฆ่า
ตัวแทนผูห้ ญิงคนหนึง่ เล่าว่า เราเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเล่นของเด็ก ๆ ในมาลุกุ จากปืน
เป็นของเล่นอื่นเพื่อไม่ให้เด็กคุ้นชินกับการเห็นอาวุธ การสร้างความสัมพันธ์แบบเงียบ ๆ และ
ปิดลับ ถือเป็นความลับระหว่างผู้หญิงมุสลิมและผู้หญิงคริสต์ ต่อมาเริ่มขยายความคิดการ
สมานฉันท์ปรองดองไปยังผู้หญิงในพื้นที่มากขึ้น เธอเล่าให้ฟังว่า ระหว่างที่เราจัดกิจกรรมพูด
คุยเพื่อการสร้างสมานฉันท์ เราต้องแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งท�ำการสานเสวนา อีกกลุ่ม
หนึ่ง ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กลุ่มที่ก�ำลังสานเสวนา เพราะช่วงนั้นมีเหตุการณ์โจมตี
จ�ำนวนมาก จากการท�ำกิจกรรมพูดคุยสานเสวนาเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำกิจกรรม ตลาด
สันติภาพเพือ่ แลกเปลีย่ นสินค้าระหว่างหมูบ่ า้ นชาวมุสลิมและชาวคริสต์ และผูห้ ญิงได้เดินไป
ตามถนนเพือ่ แจกริบบิน้ สีเขียว เพือ่ แสดงจุดยืนว่าผูห้ ญิงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง แม้
จะกลัวแต่ผู้หญิงก็ยืนยันที่จะท�ำกิจกรรมต่อเพราะความสูญเสียสามีและลูกเป็นสิ่งที่น่ากลัว
กว่า

อยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน แต่ความรุนแรงที่ด�ำเนินอยู่สามารถยุติได้ด้วยการดึงความร่วม
มือของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ดึงผู้มีความรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้งจากนอกพื้นที่เข้ามา
มีบทบาทร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
แม้ความรุนแรงจะผ่านไปกว่าสิบปี แต่เมื่อไหร่ที่มีคนมาถามถึงเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครั้งนั้น Mama Priya (ครอบครัวอุปถัมภ์)ก็เล่าเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้น ด้วย
น�้ำตาคลอเบ้า ฉันเข้าไปจับ มือMama Priya และบีบมือเธอเบา ๆ เพื่อส่งสัญญาณการรับรู้
เรื่องที่เธอเล่า
Mama Priya ขณะนี้เธออายุ 39 ปี เธอเล่าว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เขาตั้งท้องลูกคนแรกได้ 4
เดือน แต่ระหว่างที่สถานการณ์ความรุนแรงจนต้องตัดสินใจทิ้งบ้านและไม่ทันจะน�ำทรัพย์สิน
แม้แต่ชิ้นเดียวติดตัวไปด้วย ระหว่างที่เธอวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเธอมารู้ตัวอีกทีตอนมีอาการ
ตกเลือดและสูญเสียลูกในครรภ์ไป เธอพูดว่า “เพียงพอแล้วกับความสูญเสีย เพียงพอแล้วกับ
ความรุนแรง เราอยากมีชีวิตที่ปกติสุข เราอยากมีอนาคตที่ไม่ต้องหวาดกลัว และไม่อยากหนี
อีกต่อไป” เราต้องยอมทิง้ อดีต และเลือกทีจ่ ะไม่จดจ�ำประสบการณ์เลวร้ายในอดีต แต่เธอเลือก
ที่จะวางแผนอนาคตของเธอกับครอบครัว และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าลูกคนโตของเธอ จะเรียนจบ
ชั้นปริญญาตรี นี่คืออนาคตที่เขาวาดฝันไว้ และอัมบนในความทรงจ�ำ  คืออัมบนที่มีความสุข
บนความแตกต่างทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องแบ่งแยกและขับไล่กนั และอยากให้คนรุน่ หลังเข้าใจสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นในอดีตเพราะความสูญเสียที่เราต้องเผชิญเราเจ็บกันทั้งสองฝ่าย เราไม่อยากให้ลูกหลาน
ของเราต้องสูญเสียเหมือนที่เราเคยสูญเสีย PF

เมืองอัมบน kampong kayu tiga กลิ่นอายของความเชื่อความศรัทธา

เมืองอัมบน เกาะมาลุกุพิธีกรรมทางศาสนา ความศรัทธา อาหารการกิน ชายหาด
เกลียวคลืน่ น�ำ้ ทะเลสีเขียวมรกต สายน�ำ 
้ และ ขุนเขา ทีโ่ อบรัดเราด้วยความอบอุน่ จากครอบครัว
อุปถัมภ์ (Mama Priya)
            ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าในเมืองอัมบน อินโดนีเซียมีพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงในเชิง
ศาสนาและชาติพันธุ์ความขัดแย้งนี้ขยายลงไปในระดับชุมชน อีกทั้งยังเป็นช่วงที่อินโดนีเซีย
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เรื่องเล่าจากปอนเตียนัค
อาลาวี อุมาสะ

สายฝนยังคงโปรยลงเม็ดตั้งแต่เช้า แม้จะผ่านพ้นต้นปีได้สองสัปดาห์แล้ว บ่งบอก
ว่ามรสุมยังคงอยู่ ยังไม่จากปลายด้ามขวานแห่งนี้ไปไหน วันนี้พวกเรามีนัดที่จะต้องเดินทาง
ไกลเพื่อไปศึกษากระบวนการสันติภาพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย การเดินทางครั้งนี้ไปกันเกือบ
30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกนั้นต้องเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ ณ เกาะอัมบน ส่วน
กลุ่มของกระผมนั้นได้พื้นที่ ปอนเตียนัค บนเกาะบอร์เนียว จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ของ
ประเทศอินโดนีเซีย ทีมงานพวกเรานัง่ รถตูอ้ อกจากปัตตานีตงั้ แต่เช้า ส่วนกระผมและเพือ่ นอีก
สองคนรอระหว่างทางที่สายบุรี ถึงศาลาที่นัดหมาย บุหรี่ในมือสหายผมยังไม่ทันหมด รถก็มา
ถึงตรงตามเวลาที่นัดไว้ พร้อมออกเดินทาง เรามีนัดหมายรวมทีมกันอีกครั้งที่ด่านชายแดน
สุไหงโกลก มุ่งหน้าสู่สนามบินโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย เพื่อเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์และบินต่อไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทันทีที่ถึงสนามบินแห่งชาติ
กรุงจาการ์ตา พวกเราหลายคนไม่รีรอท�ำการแลกเงินสกุลดอลลาร์เป็นรูเปีย แอบสังเกตเห็น
หลายคนต่างมีรอยยิ้มมีความสุขกันยกใหญ่ที่ได้แตะเงินล้านกันถ้วนหน้า
รถบัสพาพวกเราออกจากสนามบินแห่งชาติมุ่งสู่ใจกลางกรุงจาการ์ตา เป็นเวลา
ค�่ำคืนแล้ว คณะเราจึงไม่ได้สัมผัสถึงการจราจรอันติดขัดของเมืองหลวงที่มีประชากรเกิน 20
ล้าน ซึ่งว่ากันว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องรถติดอันดับต้น ๆ ของอาเซียนและระดับโลกเลยที
เดียว คืนนัน้ เราเข้าพักโรงแรมในย่านจิกนี (ี่ Cikini) บรรยากาศหากเทียบกับกรุงเทพก็คงจะเป็น
ย่านอโศก สุขุมวิท ซึ่งเต็มไปด้วยห้างร้านธุรกิจ โรงแรมหรู ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า
มากมาย แต่เราก็ไม่มโี อกาสได้ชนื่ ชมมากนัก เพราะมาถึงก็ดกึ แล้ว ต้องพักผ่อนเก็บแรง ซึง่ วัน
รุ่งขึ้นมีโปรแกรมเต็มวัน ต้องไปฟังบรรยายและพบปะองค์กรต่าง ๆ ที่จะมาให้ความรู้ ทั้งผู้มี
ส่วนช่วยเจรจาในการจัดการความขัดแย้งในอัมบนและปอนเตียนัค   องค์กรช่วยเหลือด้าน
กฎหมายแอลบาฮา(LBH)ซึ่งเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวไฟแรงในการท�ำงานช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม และองค์กรช่วยเหลือสตรีคอมนัส เปอรัมปวน(Komnas Perempuan) ในการ
พบปะและฟังบรรยายให้ความรู้ก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม และรุ่งเช้าเราต้องออกเดินทางไปศึกษา
ดูงานตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกระผมได้รับเลือกให้ลงพื้นที่ไปศึกษากระบวนการ
สันติภาพที่เมืองปอนเตียนัคใน จังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย
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วันรุ่งขึ้นเราออกจากโรงแรมแต่เช้ามืดมุ่งไปสนามบินอีกครั้งเพื่อเดินทางต่อไปยัง
ปอนเตียนัค เกาะบอร์เนียวโดยสายการบินพญาครุฑ (Garuda air) มาลงที่สนามบินซูปาดิโอ
(Supadio) เมืองปอนเตียนัค บนเกาะบอร์เนียว เกาะทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็น
ที่ตั้งของ 3 ประเทศ-มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ซึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะ คน
อินโดนีเซียเรียกที่นี่ว่า กาลิมันตัน
นอกจากบอร์เนียวจะเป็นเกาะทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกแล้ว สิง่ มีคา่ ทีส่ ดุ ประการ
หนึ่งของเกาะนี้คือผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติดานัน เซินตารุม
(Danan Sentarum) ในอ�ำเภอกาปูวัส ฮูลู (Kapuas Hulu) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปอนเตียนัคไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 700 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนอินโดนีเซีย-มาเลเซีย 4
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 132,000 เฮกตาร์ เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มและ
มีสตั ว์ปา่ อีกนับร้อยสายพันธุ์ ซึง่ จ�ำนวนหนึง่ เป็นสัตว์เฉพาะถิน่ แต่นนั่ ก็ยงั ไม่ยงิ่ ใหญ่เท่าผืนป่า
ใจกลางเกาะซึ่งรวมเอาอุทยานแห่งชาติดานัน เซินตารุม เข้าไปด้วยที่ถูกเรียกขานอย่างจับใจ
ว่า หัวใจแห่งบอร์เนียว (Heart of Borneo) แม่น�้ำ 14 สาย จาก 20 สายหลักของเกาะเกิดจาก
ผืนป่าดังกล่าว กินพื้นที่ลุ่มน�้ำของเกาะถึง 54 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งรวมถึงแม่น�้ำกาปูวัส ที่เป็น
เส้นเลือดของกาลิมันตันตะวันตก และเมืองปอนเตียนัคด้วย
ทันทีทกี่ า้ วออกจากสนามบินปอนเตียนัค ก็สมั ผัสได้ถงึ ความร้อนชืน้ อบอ้าว บ่งบอก
ว่าเราก�ำลังอยู่บนเมืองแห่งเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน ไม่นานนักไกด์ท้องถิ่นที่เราติดต่อไว้ก็มารับ
เพื่อที่จะพาพวกเราไปยังหมู่บ้านดูซุนซาดง(Dusun Sadong)เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชาวบ้าน
หลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ท�ำการเกษตร ปลูกปาล์มน�้ำมันและสวนยางพารา ซึ่งพวกเรา
ต้องมาพักกับชาวบ้านที่นี่เป็นเวลาสามวันเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องเล่า
ความขัดแย้งในอดีตของพื้นที่นี้
PONTIANAK  ทันทีที่ค้นค�ำนี้ใน Google  ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาคือ  เรื่องราวเกี่ยว
กับผีและรูปผีผหู้ ญิงตายทัง้ กลมผมยาว ดวงตาสีแดง สวมชุดกระโปรงสีขาวเลอะไปด้วยเลือด
บางต�ำนานนัน้ ได้บอกว่า  ปอนเตียนัคจะปรากฏตัวในสภาพทีด่ เู หมือนหญิงสาวหน้าตาสะสวย   
ซึ่งกลุ่มคนที่ได้พบปอนเตียนัคในสภาพที่ดี ๆ ก็จะเป็นกลุ่มชายหนุ่มคนดีน่าสงสาร แต่ถ้าเป็น
คนชั่วก็เจอในสภาพหน้าตาหน้ากลัวกระหายเลือด ประวัติผีตนนี้น่าสนใจมาก ถึงขนาดมาตั้ง
เป็นชื่อของเมือง และคนที่นี่ส่วนใหญ่ยืนยันว่า ผีตนนี้มีจริง ไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องผีนี้ให้
ฟัง
“ถ้าเราพบปอนเตียนัคแล้วจะเกิดอะไรขึ้น?” ผมถามคนขับรถด้วยความสงสัย ค�ำ
ตอบก็คือ “ปอนเตียนัคจะสังหารเหยื่อของเธอโดยการใช้เล็บนิ้วอันแหลมคมแทงเข้าไปที่ท้อง
จากนัน้ ก็จะควักเครือ่ งในออกมากิน” ซึง่ ท�ำให้ผมแอบนึกถึงผีแม่นาคพระโขนงของบ้านเราขึน้
มาทันที “แล้วผีตัวนี้ฆ่าคนไปเยอะหรือเปล่า?” ผมถามต่อด้วยความอยากรู้ คนขับรถได้ตอบ
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ผม “ไม่เยอะหรอก ไม่เท่ากับมนุษย์เข่นฆ่ากันเองหรอก ตายมากกว่ากันเยอะ”  ผมได้ตอบเชิง
เห็นด้วยว่า “ใช่เลยครับบัง มนุษย์นนั้ ร้ายกว่าผีเยอะ และผมมาทีน่ กี่ เ็ พือ่ มาศึกษากระบวนการ
สันติภาพหลังจากมีความขัดแย้ง เข่นฆ่ากันบนเกาะนีแ้ หละครับ” ผมชีแ้ จงจุดประสงค์ของการ
เดินทางมาทีน่ ใี่ นครัง้ นีใ้ ห้พคี่ นน�ำทางฟัง บังเขาท�ำหน้าแปลกใจระคนสงสัย พร้อมกล่าวว่า “ยัง
ไงก็อย่าลืมเล่าให้ฟังกันบ้างล่ะ” ผมคิดในใจ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาเล่าให้บังขาได้ฟังหรือ
เปล่า พร้อมกับตอบไปว่า “อินชาอัลลอฮ์” (หากเป็นความประสงค์ของพระเจ้า)
ปอนเตียนัค เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ปากล�ำน�้ำสายเล็ก ๆ ทาง
เหนือของดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่นำ�้ กาปูวสั จังหวัดนีป้ ระกอบไปด้วยกลุม่ ชาติพนั ธุ  ์ ทอ่ี าศัย
อยู่ได้แก่ ชาวดายัค 34.93 %  ชาวมลายู 33.84%  ชาวชวา 9.74%  ชาวจีน 8.17%  และชาว
มาดูรา 6.27 %  โดยมีชาวดายัคเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ก่อนหน้าชาติพันธุ์
อื่น ๆ
คนน�ำทางขับรถข้ามแม่นำ�้ กาปูวสั ซึง่ เป็นเส้นเลือดใหญ่และเป็นแม่นำ�้ ทีย่ าวทีส่ ดุ บน
เกาะแห่งนี้ รถเราแล่นบนถนนลาดยางได้สกั พักคนขับก็เลีย้ วเข้าสูท่ างลูกรังไปอีกหลายกิโล มี
หลุมบ่อโคลนหลายจุดเหมือนกันทีท่ ำ� ให้มลี นุ้ ว่าสามารถผ่านไปได้หรือไม่ สภาพถนนและบ้าน
ริมทางที่นี่นั้นท�ำให้ผมนึกถึงไปยังหมู่บ้านของผมในอดีตเมื่อ 20 ปีก่อนเลยทีเดียว เมื่อเราเดิน
ทางไปถึงจุดหมาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน เรียกว่าบาปะซูกรเรียโนและท่านก็เป็นโต๊ะ
อีหม่ามประจ�ำสุเหร่าซึง่ ตัง้ อยูข่ า้ งบ้านไปนิดเดียว หลังจากพบปะแนะน�ำตัวกันว่า ใครเป็นใคร
มาท�ำอะไรกันพอสมควรแล้ว พวกเราก็แยกย้ายไปกับชาวบ้านบ้านหลังละ 2 คน โดยบางกลุม่
ได้พักกับชาวดายัคริมแม่น�้ำกาปูวัส ส่วนผมกับแบฮาดี้นั้นพักอยู่กับชาวมาดูรา ซึ่งครอบครัว
ท�ำอาชีพกรีดยางและเป็นครูในโรงเรียนประถม หลังจากแยกไปเก็บสัมภาระของตัวเอง พวก
เราก็ได้มาร่วมตัวยังบ้านผูใ้ หญ่บาปะโต๊ะอีหม่าม ซึง่ เป็นหัวหน้าหมูบ่ า้ นและเป็นทีป่ ระชุมและ
รับฟังเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ก่อนที่เราจะศึกษาอะไรก็ขอเท้าความปม
ความขัดแย้งในอดีตกันเล็กน้อย
เหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่นี้นั้นมีมายาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 1930 ในสมัย
อาณานิคมดัตช์ได้ริเริ่มนโยบายการย้ายถิ่นฐานประชากรจากพื้นที่ ๆ ประชากรหนาแน่น เช่น
เกาะชวาไปยังพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางเช่น หมู่เกาะอิเรียนจายา และเกาะกาลิมันตัน หรือ
เกาะบอร์เนียว นโยบายดังกล่าวยังได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาถึงช่วงที่ประเทศอินโดนีเซียได้
ประกาศเอกราชในช่วงปี 1960 รัฐบาลอินโดนีเซียได้อนุญาต ให้ชาวมาดูราเข้าจับจองพื้นที่
ถางป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มน�้ำมัน อันเป็นเหตุให้เกิดความตึงเครียดระหว่างชาว มาดูราและวิถี
ของชาวดายัค ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมในพื้นที่ และความตึงเครียดระหว่างสองชาติพันธ์ุ ได้
น�ำไปสู่การปะทันกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงปี 1996-1999 ซึ่งท�ำให้ชาวมาดูราเสียชีวิต
เป็นจ�ำนวนมากและต้องอพยพไปอีกนับแสนคน
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นโยบายการส่งเสริมการอพยพถิ่นฐานประชากรจากเกาะอื่น ๆ ในอินโดนีเซียเป็น
ปัจจัยส�ำคัญท�ำให้ชนพื้นเมืองเจ้าของพื้นที่เดิมชาวดายัคนั้นรู้สึกถึงการถูกคุกคามเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะประเด็นเรือ่ งทีท่ ำ� กินทีส่ บื ทอดมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ ในช่วงระหว่างปี 1986-2002
มีผอู้ พยพใหม่จากเกาะชวาเข้ามาอยูใ่ นจังหวัด กาลิมนั ตันตะวันตกทัง้ สิน้ 407,047 คน แม้คน
จากชวาจะมาจากหลาย ๆ พื้นที่ หลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ชาว มาดูรากลับดูจะได้ผลประโยชน์
จากรัฐบาลมากที่สุดในสายตาชาวดายัค ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่
นโยบายการส่งเสริมต่าง ๆ ของรัฐบาล ที่ดินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษถูกชาวมาดูรา
ครอบครอง รวมทั้งกิจการการค้าขายต่าง ๆ อันเป็นผลให้ชาวดายัคกลับรู้สึกแปลกแยกและ
สูญเสียผลประโยชน์ เป็นผลน�ำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างชาวดายัคและมาดูราใน
ที่สุด
ในช่วงปี 1996-มกราคม 1997 เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เป็นผลท�ำให้มีผู้เสียชีวิต
ไปกว่า 500 คน โดยมีการประมาณการว่าจ�ำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะมากกว่านั้น เหตุการณ์เริ่ม
ปะทุขนึ้ เมือ่ วัยรุน่ ชาวดายัคสองคน ถูกแทงโดยชาวมาดูราทีเ่ มืองซังกัว เลอโด (Sanggau Ledo)
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองปอนเตียนัคประมาณ 270 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ความ
ตึงเครียดถูกยกระดับจนถึงขีดสุดเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมโบราณในหมู่ผู้น�ำชาวดายัค
และมีการประกาศว่าการลุกขึ้นมาสังหารชาวมาดูราเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ จนเป็นเหตุให้มี
แผนการเผาบ้านเผาเรือนของชาวมาดูรา ผูเ้ สียชีวติ และบางส่วนถูกตัดคอและช�ำแหละเครือ่ ง
ใน เหตุการณ์ดงั กล่าวท�ำให้ชาวมาดูราสองหมืน่ กว่าคนต้องอพยพย้ายถิน่ ฐาน ขณะทีใ่ นปี1999  
เกิดเหตุการณ์ที่ชาวมลายูและชาวดายัคได้เผาบ้านเรือนของชาวมาดูรา และสังหารหมู่ชาว
มาดูราในเมืองซัมบัสอย่างต่อเนื่องตลอดปี เป็นผลให้มีชาวมาดูราเสียชีวิตไปกว่า 3,000 คน
และอพยพอีกนับแสนคน โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไประงับเหตุการณ์ได้เลย
ความตึงเครียดระหว่างชาวมลายูกับชาวมาดูรานั้น มีความสัมพันธ์ ระหองระแหง
กันมายาวนานแม้จะเป็นมุสลิมด้วยกันแต่ชาวมลายูนั้นมองว่าชาวมาดูรา มีอภิสิทธิ์ที่เหนือ
กว่าและเหตุการณ์นั้นก็ลุกลาม บานปลายเมื่อคนขับรถชาวมลายูถูกชาวมาดูราสังหารใน
เดือนกุมภาพันธ์และในเดือนมีนาคมก็มีชาวดายัค ถูกสังหารโดยเชื่อว่าชาวมาดูราเป็นคน
ลงมือ ท�ำให้เหตุการณ์นนั้ ลุกลามบานปลายเป็นสงครามระหว่าง  ชาติพนั ธ์จุ นท�ำให้ชาวมาดูรา
นั้ น ต้ อ งอพยพเข้ า ไปอยู ่ ใ นเมื อ งปอนตี ย านั ค และอี ก จ�ำ นวนไม่ น ้ อ ยต้ อ งกลั บ บ้ า นเดิ ม ที่
ชวาตะวันออก
และในช่วงปี 2000-2001 เกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลายจุดในเมืองปอนเตียนัค
ตั้งแต่การเผาอาคารรัฐสภาท้องถิ่นโดยชาวดายัค จ�ำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตยังคง
มีอยู่ต่อเนื่อง บ้านเรือน อุปกรณ์ทางเกษตรของชาวมาดูราก็ถูกยึดหรือท�ำลายไปเป็นจ�ำนวน
มาก ชาวมาดูรานับแสนต้องอพยพในค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวที่อยู่รอบ ๆ เมืองปอนเตียนัคและ
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ซัมบัส ขณะที่อีกไม่น้อยต้องอพยพกลับยังบ้านเดิมที่เกาะชวาตะวันออก ประสบกับความ
ยากล�ำบากในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพในบ้านเดิมของตนเอง กว่าจะได้รับการแก้ปัญหาน�ำไป
สู่สันติภาพก็สูญเสียชีวิตไปหลายพันคนเลยทีเดียว นั่นคือเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นที  ่
ปอนตียานัคแหงนี้
กลับมาที่หมูบ้านดูซุนซาดง เราได้ลงพื้นที่ใช้ชีวิตเรียนรู้กับชุมชนโดยพวกเรานั้น
จะแยกกันไปบ้านละ 2 คน ทั้งบ้านของชาวมาดูรา และชาวดายัคโดยใช้บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารรับประทานกันที่นี่ จากการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าพวกเขานั้นเป็นรุ่นที่ 3 แล้วที่มาอยู่ในชุมชนแห่ง
นี้และคนเฒ่าคนแก่ก็เล่าว่ากลุ่มคนที่มาบุกเบิกท�ำมาหากินในที่แห่งนี้มีหลากหลายชาติพันธ์ุ
มาจากหลายเกาะ เพื่อมาแสวงหาอาชีพและความหวังใหม่บนเกาะแห่งนี้ กลุ่มผู้น�ำในชุมชน
ยังเล่าอีกว่าในช่วงที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งนั้น เขาเองก็ตกใจเป็นอย่างมากและเกิดความ
สงสัยอยูเ่ หมือนกันว่าเกิดอะไรขึน้ แต่เมือ่ กลับมามองดูชมุ ชนของเรานัน้ ก็ไม่ได้มคี วามขัดแย้ง
กันเหมือนพื้นที่อื่น ๆ หมู่บ้านเรานั้นผู้คนรักสงบ อยู่กันแบบเครือญาติ มีความเข้าใจกันและ
กันเขากล่าว
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ตลอดหลายวันที่เราพบปะพูดคุยร่วมดื่มกาแฟกันกับชาวมาดูรา บทสนทนาต่าง ๆ
ก็ออกมาอย่างเป็นกันเองพูดคุยกันอย่างออกรส กอปรกับควันบุหรี่ที่ฟุ้งลอยเต็มบ้าน ซึ่งคน
อินโดนั้นการสูบบุหรี่ในบ้านหรือร้านอาหารหลายพื้นที่ยังคงเป็นเรื่องปกติอยู่ ผมรู้สึกว่าชาว
บ้านที่นี่ก็เป็นคนมีอารมณ์ขันยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดเผยพอสมควรและมีอัธยาศัยดี ซึ่งเป็น
ลักษณะความรักในสันติภาพอย่างหนึ่ง และถ้ามีปัญหาคงแก้ไม่ยากถ้าผู้คนทั่วไปมีลักษณะ
แบบนี้ ส่วนชาวดายัคนั้นดั้งเดิมก็เป็นคนรักสงบอยู่แล้วแม้จะนับถือต่างศาสนาแต่เมื่ออยู่ใน
พืน้ ทีก่ ไ็ ม่ดมื่ เหล้าในชุมชน ในส่วนของปัญหายาเสพติดและลักเล็กขโมยน้อยมีนอ้ ยมาก ทีน่ นั้
แทบจะไม่มีเลยหรือถ้ามีก็จะแก้ปัญหากันในชุมชนก่อน อบรมสั่งสอน ประนีประนอมกันและ
ช่วย ๆ กันเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน ท�ำให้เรื่องราวต่าง ๆ ไม่บานปลายไปกันใหญ่
จากการสรุปของคนในพืน้ ทีช่ มุ ชนทีช่ าวมาดูราส่วนใหญ่ทพี่ วกเราเข้าไปเรียนรูศ้ กึ ษา
นั้นต่างก็มีความเห็นว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานั้น มาจากปัญหาเรื่องส่วนตัว แต่ถูกขยาย
เรื่องราวต่อกลายเป็นเรื่องของชาติพันธ์ุ กลายเป็นความรุนแรงน�ำไปสู่การเข่นฆ่ากันระหว่าง
ชาติพันธ์ุ ในส่วนของชุมชนที่นี่นั้น เมื่อเกิดปัญหาเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือมีกรณีพิพาท
ต่าง ๆ ก็มักจะมีการพูดคุยโดยจะนัดดื่มชา กาแฟ กันโดยจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ย ที่ดูแลโดยชุมชน
เอง ถ้าแก้ปัญหากันไม่ได้ก็จะมี่เจ้าหน้าที่ มาช่วยพาไปให้ยังสถานีต�ำรวจ น�ำไปสู่การสืบสวน
สอบสวน ขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
หากย้อนกลับมาเป็นบทเรียนมองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานั้น ก็นับว่า
โชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงระดับเข่นฆ่ากันระดับชาติพันธ์ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้อง
ไม่ประมาท เฝ้าระวังไม่ให้ปญ
ั หาเรือ่ งส่วนตัว กลายเป็นน�ำ้ ผึง้ หยดเดียวกลายเป็นความรุนแรง
ระหว่างศาสนาและชาติพนั ธุ์ ดัง้ นัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จากการได้ไปศึกษาเรียนรูค้ อื ความเคารพ
เข้าใจในความแตกต่างของชาติพนั ธ์และศาสนา ให้เกียรติซงึ่ กันและกันในเรือ่ งความเชือ่ และ
วัฒนธรรมทีต่ า่ งกัน เห็นอกเห็นใจในเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน เพียงเท่านีส้ นั ติภาพก็จะยังอยูใ่ นพืน้ ที่
นี้ไปอีกนาน PF
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อ�ำบนในความทรงจ�ำ

ประมวลมุมมองของการเรียนรู้ประสบการณ์แก้ ไขปัญหาความขัดแย้งที่อ�ำบน
ปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ

หลายต่อหลายครัง้ ทีฉ่ นั เดินทางมายังประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่จะไปยังจาการ์ตา
หรือไม่ก็บาหลี ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะ 2 พื้นที่ ๆ กล่าวมาข้างต้นเป็นสถานที่ ๆ หลายต่อหลายคน
ใฝ่ฝันอยากมาเยี่ยมเยือน
แต่ ห ากพู ดถึง กระบวนการสัน ติภ าพที่อิน โดนีเซียก็มักหลีกไม่พ้นพื้นที่จังหวัด
อาเจาะห์ สาเหตุแห่งการต่อสูข้ องพีน่ อ้ งทีอ่ าเจาะห์ในการเรียกร้องกระบวนการสันติมมี าอย่าง
ยาวนานหลายคนในบ้านเราต่างก็ศกึ ษาดูงานเพือ่ เอาบทเรียนจากจังหวัดอาเจาะห์ สูก่ ารเรียน
รู้และประยุกต์ใช้ในพื้นที่ความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทยเรา
หากมองย้อนกลับไปยังพืน้ ที่ ๆ มักไม่คอ่ ยมีคนพูดถึงนัก ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ในประเทศอินโดนีเซีย คือ จังหวัดมาลุกุ ซึ่งอยู่ภายในประเทศอินโดนีเซีย สิ่งที่
เราสนใจคือ จุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่เริ่มก่อตัวครั้งแรกในจังหวัดมาลุกุ เรื่องเล่าว่า เมื่อวัน
ที่ 19 มกราคม 1999 มีเด็กหนุ่มชาวคริสเตียนได้เข้ามาขโมยของในบ้านของชาวมุสลิมในช่วง
เดือนรอมฎอน จึงสร้างความไม่พอใจต่อชาวมุสลิมเป็นอย่างมากเนื่องจากช่วงเดือนรอมฎอน
โดยความเชื่อของชาวมุสลิมเป็นเดือนของการท�ำความดี เดือนอันประเสริฐ ชาวมุสลิมมอง
ว่าการเข้าไปขโมยของในช่วงเดือนรอมฎอนนั้น ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีเป็นอย่างมาก
หลังจากนัน้ เหตุการณ์เริม่ บานปลายจนน�ำไปสูก่ ารนองเลือด มีการเผาบ้านเรือน เผา
โรงเรียน เผาโรงพยาบาล น�ำไปสู่การสูญเสียทั้งทรัพย์สินและการล้มตายของชีวิตผู้คน
จากปัญหาความขัดแย้งที่กล่าวมาข้างต้นจนน�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงจากทั้ง 2
ศาสนา ท�ำให้มีการแบ่งแยกวิถีชีวิตอย่างชัดเจน จากแต่ก่อนมีการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน
เดียวกัน จนเกิดการย้ายถิ่นฐาน ชุมชนคริสต์ ชุมชนมุสลิม โรงพยาบาลคริสต์ โรงเรียนมุสลิม
โรงเรียนคริสต์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังรวมถึงหน่วยงานราชการ ถนน ร้านค้า ทุกอย่างมีการแบ่ง
แยกกันอย่างชัดเจน
ความขัดแย้งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารล้างแค้น และมีการตายนับหมืน่ คน บนเกาะอัมบนใช้ระยะ
เวลาเพียง 5 ปี หลังจากนั้นประชาชนในเกาะมาลุกุ เริ่มรู้สึกไม่อยากให้ความรุนแรงยืดเยื้ออีก
ต่อไป เพราะไม่น�ำไปสู่การพัฒนาใด ๆ มีแต่การสูญเสีย จึงได้น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม มา
ประยุกต์ใช้ให้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการความขัดแย้งอย่างน่าสนใจ นัน้ คือ เปลา (ความเป็น
สายเลือดเดียวกัน ความเป็นเรือนร่างอันเดียวกัน) กันดง (การนับสายสัมพันธ์ตั้งแต่
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สมัยบรรพบุรุษที่มีความเชื่อว่าถึงจะต่างศาสนาแต่ละคนก็ล้วนมาจากปู่ ย่า ตา ยาย
คนเดียวกัน)  รวมถึง  ราตูปาตี (เชื้อสายราชวงศ์ที่มีต้นทุนดั้งเดิมในการเคารพนับถือ
ของคนที่นั่น) เป็นต้นทุนในการเชื่อมโยงคนสู่คน เชื่อมคริสต์กับมุสลิมเข้าด้วยกัน
สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ ทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ในการสมานบาดแผลอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นในนามบทบาทกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นชนวนแรกของเหตุความรุนแรง
เยาวชนได้เริ่มมีกิจกรรมการเชื่อมสัมพันธ์เข้าหากันผ่านกิจกรรมทางศาสนา เช่น เข้าร่วม
กิจกรรมในโบสถ์ ในมัสยิด กิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นที่กล่าวขานกันว่าผู้คนในอัมบนมีใจรัก
ในเสียงดนตรี จนเป็นที่เลื่องลือว่าชาวอ�ำบนเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะ และในประเทศ
อินโดนีเซียนักร้องส่วนใหญ่ก็จะมาจากเมืองอ�ำบน
บทบาทของกลุ่มผู้หญิง หลายองค์กรที่คณะเราได้เข้าพบ ล้วนแต่พูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า บทบาทผูห้ ญิงมีสว่ นส�ำคัญอย่างมาก ทีจ่ ะช่วยให้กระบวนการจัดการความขัดแย้ง
นีก้ ลับคืนสูส่ ภาพวะเดิม โดยมีผหู้ ญิงเป็นก�ำลังส�ำคัญทีเ่ ป็นตัวกลางในการเชือ่ มประสานไม่วา่
จะเป็นในบทบาทความเป็นแม่ ทีค่ อยหล่อหลอม เฝ้าดู ติดตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ในหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุและอภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น บทบาทความเป็นภรรยาในการค่อยส่ง
เสริมสนับสนุนสามีภายในบ้านให้เห็นความส�ำคัญของความเชือ่ เรือ่ ง เปลา กันดง  และปฏิบตั ิ
เชื่อฟัง ตามค�ำสอนของ ราตูปาตี

ไม่เพียงแค่นั้น บทบาทของกลุ่มผู้หญิงยังได้จัดกิจกรรมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
อยู่เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์โดยไม่เลือกศาสนา โดยการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เขียนบรรยายความรูส้ กึ ของตนเองลงในกระดาษ เขียนเสร็จแล้ว ให้เผาทิง้ พร้อมเรือ่ งทีผ่ า่ นมา
และพยายามลืมเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่กิจกรรมเยียวยา  ยังรวมถึงกิจกรรม ถนน
ปลอดภัย
เนื่องจากตอนที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งท�ำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยอยู่ร่วมกัน
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คือมีการแบ่งเขตแบ่งโซน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ก็ถูกแบ่งไปด้วย
ท�ำให้กลุ่มผู้หญิงได้มองเห็นความส�ำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรม
ถนนปลอดภัย ในการรณรงค์ร่วมกันทั้ง 2 ศาสนา กลุ่มผู้หญิงศาสนาคริสต์ก็จัดกิจกรรมเช่น
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เดียวกัน บนถนนในเขตพื้นที่ของตนเอง เช่นเดียวกันกลุ่มผู้หญิงศาสนาอิสลามก็ปฏิบัติการ
กิจกรรมเหมือนกันโดยการเอาผ้าสีเขียวผูกข้อมือผูท้ สี่ ญ
ั จรไปมาบนท้องถนนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิด
ชอบของตนเองเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์กลุ่มผู้หญิงไม่เอาความรุนแรง กิจกรรมนี้กลุ่มผู้หญิง
ทั้ง  2 ศาสนาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
ไม่เพียงแต่ถนนปลอดภัยเท่านั้นที่ท�ำให้ ทุกคนร่วมตระหนักไปพร้อมกัน การท�ำให้
สองศาสนาหันหน้ามาคุยกันเป็นเรื่องส�ำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งเหตุของการแบ่งเขต แบ่งโซนยิ่ง
ท�ำให้ทั้งสองศาสนา   ไม่มีโอกาสเผชิญหน้าเข้าไปใหญ่ และยิ่งเพิ่มความห่างเหินขึ้นไป
เรื่อย ๆ กลุ่มผู้หญิงจึงริเริ่มกิจกรรมตลาดปลอดภัย ร้านค้าชุมชนปลอดภัย  ในการเชื่อมผสาน
กลุ่มคนทั้งสองศาสนา เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นร้านค้าที่ทั้งสองศาสนาใช้สอยร่วมกัน เริ่มจากการ
เข้าไปจับจ่ายซื้อของ เจอหน้ากัน ทักทายกัน พูดคุยกัน จนน�ำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรร่วม
กันในที่สุด PF

“เปาะออตง แห่งเกาะบอร์เนียว”
บทละครหลังความขัดแย้งชาติพันธุ์ดายัค-มาดูรา
ปรัชญา โต๊ะอิแต

แสงอ่อน ๆ ยามเย็นกระทบร่าง “เปาะออตง” ชื่อที่ถูกแนะน�ำต่อผู้มาเยือนโดยชาย
วัยใกล้ชรา ขณะที่มือหนึ่งหยิบมวนใบจากมาสูบใกล้หมดมวน แสงอ่อนยามเย็นส่องสาด
เปาะออตงเป็นเงาทาบยาวในท่านัง่ ยกเข่าข้างหนึง่ บนเก้าอีร้ ะเบียงหน้าบ้านซึง่ เป็นพืน้ กระดาน
ถูกต่อด้วยตะปูอย่างไม่เป็นระเบียบค�ำ้ ยันด้วยเสาปูนแท่งยาวเหนือแอ่งน�ำ้ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
ล�ำคลองประจ�ำหมู่บ้านดูซุนซาดง หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซีย
เปาะออตงเป็นคนหนึ่งจะถูกเอ่ยถึงบ่อยในการเดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่
14-20 มกราคม ปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสันติภาพภาคใต้โดยใช้แนวทาง
People to People ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย โดยมีพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ด้วยกันใน
ประเทศอินโดนีเซีย คือ เกาะอัมบน จังหวัดมาลุกุ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ คยมีความขัดแย้งระหว่างชาว
คริสต์และชาวมุสลิม และอีกพื้นที่หนึ่งคือ เกาะบอร์เนียว จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ซึ่งเป็น
พื้นที่ ๆ เคยมีความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ ทั้งนี้มีองค์กรร่วมเดินทาง 6 องค์กรด้วยกัน คือ
มูลนิธิอิสลามศรีทักษิณกลุ่มสายบุรีลุคเกอร์ เครือข่ายวาระผู้หญิงชายแดนใต้ มูลนิธิศูนย์
ทนายความมุสลิม เครือขายอาสาสมัครผูช้ ว่ ยทนายความ เครือข่ายไทยพุทธเพือ่ สันติภาพ และ
ปาตานี ฟอรั่ม โดยองค์กรเหล่านี้ต่างก็ให้ความส�ำคัญต่อการท�ำงานพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคนที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งปตานี

เปาะออตง เป็นสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีพัฒนาการ
มากนักในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๆ ที่หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างไม่ไกลมากนัก ประมาณ
60 กิโลเมตรจากตัวเมืองปอนเตียนัค เมืองหลวงของจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก
“นาน ๆ ครั้งจะออกไปตัวเมือง เพราะไกลนะ น่าจะกว่า 60 กิโลเมตรได้มั้ง แต่ถ้าไป
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ก็ ส่วนใหญ่ไปขายของ และซื้อของมาเก็บไว้ที่บ้าน แต่ไม่ค่อยได้ออกบ่อย เพราะไม่ค่อยซื้อ
อะไร อีกอย่างมันเดินทางล�ำบาก เพราะถนนเข้าหมู่บ้านขรุขระ เดินทางล�ำบาก ยิ่งจาการ์ตา
เหรอ โอว ไม่เคยไป อายุปูนนี้แล้วก็ยังไม่เคยไป ไม่รู้จะไปท�ำไม อยู่ในบ้านนี่แหละสบายใจ
แล้ว มีพอกิน พออยู่ ไม่วุ่นวาย” เปาะออตงบอกส�ำทับเมื่อสนทนากับผู้มาเยือนได้สักพัก
หากสักครั้งถ้ามีโอกาสได้มองใบหน้า เปาะออตง ตรง ๆ ก็จะเห็นร่องรอยบนใบหน้า
ที่คล�้ำหยาบกร้านปนริ้วรอยชวนให้นึกถึงตัวประกอบผ่านฉากแวบ ๆ ในละคร หรือเรื่องแต่งที่
หลายคนเคยอ่าน เคยชมผ่านตา เป็นตัวประกอบซึ่งมีเรื่องราวชีวิตต้องต่อสู้ ดิ้นรนต่อวิบาก
กรรมอันหนักหน่วงที่ถาโถมเข้ามาแต่ก็ไม่เคยแสดงความรู้สึกให้เห็นถึงความเหนื่อยล้า หรือ
เสียงพร�่ำบ่นใด ๆ นอกจากรอยยิ้มซื่อ ๆ ชวนเป็นมิตรต่อทุกคนที่ได้รู้จัก หากแต่ในความเป็น
จริงคงไม่ใช่อย่างที่นึกไว้ หรือ ........อาจจะใช่อย่างที่นึก
เปาะออตง เป็นเสมือนชนกลุ่มน้อยคนหนึ่งในหลาย ๆ คนของหมู่บ้านแห่งนี้ที่มีเชื้อ
สายเป็นชาวดายัค นับถือศาสนาคริสต์ซงึ่ ถูกเปลีย่ นมาจากการนับถือผี นับถือสาง เมือ่ นานมา
แล้ว ขณะทีค่ นกลุม่ ใหญ่คอื ชาวมาดูรา ซึง่ แตกต่างจากจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ผคู้ นในจังหวัดทีก่ ว่า
30 เปอร์เซ็นต์ คือ ชาวดายัคและชาวมลายู แต่ชาวมาดูรา คือ คนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในจังหวัด
“คนดายัค มีเยอะ มีหลายเผ่า คนดายัคจะเป็นคนซือ่ สัตย์ เป็นคนดัง้ เดิมทีน่ ี่ ท�ำอาชีพ
หลายอย่าง ส่วนใหญ่ก็ท�ำเกษตร แต่หลัง ๆ เริ่มมีบ้างแล้วที่ท�ำมาค้าขาย เป็นข้าราชการ
แต่เมื่อก่อนนี้ ไม่มีนะที่คนดายัคเป็นข้าราชการ แต่ดูตอนนี้สิ ผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน เป็นคน
ดายัคนะ” เปาะออตงเล่าให้ฟังพร้อมเสียงหัวเราะเบา ๆ
เปาะออตง เป็นพ่อลูก 2 ที่ลูก ๆ ต่างออกไปมีครอบครัวต่างถิ่น ยังคงไว้เพียงภรรยา
คู่ใจให้พูดคุยแก้เหงา แต่ เปาะอาตง ก็มีความสุขเสมอเมื่อได้บอกเล่าเรื่องราวของลูกๆ และ
ความเป็นมาของบรรพบุรุษให้ผู้มาเยือนฟังยามถูกถามถึง
เสียงหัวเราะเบา ๆ แต่เปีย่ มล้นด้วยถ้อยค�ำทีห่ นักแน่นเมือ่ เปาะออตงบอกเล่าในสิง่
ทีถ่ กู ถาม มันชีช้ วนให้เห็นถึงความจริงใจและใสซือ่ จนแอบยิม้ ไม่ได้เมือ่ ได้สนทนาด้วย ดูเหมือน
เปาะออตงมีความสุขดี แม้นว่าจะต้องอยูใ่ ต้หลังคามุงจากปนกระเบือ้ งเก่า ๆ ริมแม่นำ�้ ทีแ่ ม้แต่
ห้องน�้ำก็ไม่มีให้ใช้ อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตอยู่ติดแม่น�้ำมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ การใช้น�้ำอาบ
และถ่ายทุกข์ มันได้กลายเป็นความเคยชินอย่างปกติสุข ไม่ได้เป็นปัญหา ตรงกันข้ามกับมุม
มองคนทั่วไป
ชีวิตยามเช้าที่ไม่ต้องรีบเร่ง ท�ำมาอาชีพด้วยการรับจ้าง จับปลา และสานจากขาย
ถือเป็นรายได้พอยังชีพต่อครอบครัว แต่เปาะออตงก็ไม่เคยพร�่ำบ่นว่าคือ ความยากล�ำบาก
จนถึงขนาดต้องกระเถิบตัวเองให้มีรายได้ที่มากขึ้น
“ทุกวันนี้อยู่สบาย ท�ำอาชีพเล็ก ๆ ไม่อยากดิ้นรนอะไรมาก คนดายัคชอบอยู่อย่าง
สมถะ ไม่ชอบสังคมวุ่นวาย แต่ก็มักถูกมองว่าเป็นคนล้าหลัง ขี้เกียจท�ำงาน คนเขามองอย่าง
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นั้น แต่ชนดายัคเป็นนักสู้นะ ไม่ยอมแพ้หากถูกรังแก เหมือนที่บรรพบุรุษเล่าให้ฟังว่า คนดายั
คเมื่อก่อนนานมาแล้ว เราจะกินคน กินกระทั่งพวกเดียวกัน อันนี้เรื่องจริงนะ พ่อแม่เล่าต่อ ๆ
กันมา”
เสียงจิ้งหรีดร้องดังยามพลบค�่ำ เสื่อ หมอน ผ้าห่มถูกเตรียมไว้แก่ผู้มาเยือน อากาศ
หนาวพออบอุ่น บรรยากาศชวนให้เอนอารมณ์ไปพร้อมกับการหลับใหลยิ่ง แต่บทสนทนาของ
เปาะออตงกลับเรียกความคิดให้อยากใคร่รู้ เมื่อบทสนทนาพูดถึง เหตุการณ์เมื่อช่วงปลาย
ทศวรรษ 90 โดยเฉพาะในช่วงปี 1996  กรณีสงครามกลางเมืองระหว่างชาวดายัคและชาว
มาดูรา จนท�ำให้มีผู้คนเสียชีวิตจ�ำนวนไม่น้อยโดยข้อมูลที่พอค้นหาได้พบว่า มีผู้เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าคน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ชวนสงสัยว่า ใน
หมู่บ้านของ เปาะออตง ก็มีชาวมาดูราอยู่ด้วย ใครสักคนในกลุ่มเราถามขึ้นมา “ตอนนี้รู้สึก
อย่างไรต่อกันบ้าง?” เปาะออตง บอกว่า “การเป็นชนกลุ่มน้อยในหมู่บ้านดูซุนซาดงนั้น แทบ
จะไม่ใช่ปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้คนในหมู่บ้านแม้เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมาเคยมีปัญหาความ
ขัดแย้ง กลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างคนมาดูราและคนดายัคก็ตาม แต่หมู่บ้านแห่งนี้
ไม่ได้ไปร่วมในเหตุการณ์ เพราะคิดว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นมีการเมือง เราไม่อยากเป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองของใคร” เปาะออตงเล่าอย่างเคร่งขรึมก่อนทิ้งก้นใบจากลงที่เขี่ยคล้ายกับว่ามา
ถึงตอนจบของบทสนทนา
บทสนทนาจบลงไปแล้วในช่วงจังหวะหนึ่งจากหลาย ๆ จังหวะที่ได้เรียนรู้ผู้คนใน
ชุมชนดูซนุ ซาดงแต่สงิ่ ทีเ่ ห็นและได้ยนิ จากเปาะออตงก็ชวนให้สงสัยถึงเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างชาวดายัคกับชาวมาดูราทีจ่ บลงไปแล้วเมือ่ 10 กว่าปีกอ่ น สงสัยถึงความขัดแย้งทีส่ งบ
แล้วนั้น สงบด้วยค�ำอธิบายว่า ทั้งชาวดายัคและมาดูรา ต่างเห็นว่าจะร่วมกันเดินไปข้างหน้า
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกัน ?
มีคำ� ถามมากมาย ผุดขึน้ มาเมือ่ ได้เรียนรูด้ ว้ ยสายตา และแง่มมุ จากบทสนทนาของ
เปาะออตง ลองมาคิดตามถึง การใช้ชีวิตร่วมของคนดายัคและคนมาดูราในชุมชนดูซุนซาดง
ที่มักจะเห็น บ้านเรือนชาวดายัค สร้างด้วยขนาดหลังเล็ก ๆ โบกด้วยปูนไม่แล้วเสร็จสลับกับ
แผ่นกระดานไม้เก่า ๆ ตัง้ อยูบ่ ริเวณห่างไกลจากใจกลางหมูบ่ า้ น มันเกิดจากความพอเพียงของ
ชาวดายัคจริงหรือ ส่วนบ้านของชาวมาดูราเป็นบ้านหลังใหญ่ ๆ ตั้งอยู่ใกล้ ๆ ย่านความเจริญ
ของชุมชน ไม่ได้มาจากการเอื้อเฟื้ออะไรเป็นพิเศษจริงหรือ  ขณะที่บทบาทในชุมชน แม้นใน
ภาพจะดูเหมือนให้อ�ำนาจกับทุกฝ่ายร่วมกัน แต่อารมณ์ของการน�ำจะเป็นชาวมาดูราซึ่งรู้สึก
ได้เมื่อมีการประชุมชุมชนร่วมกัน
ความสงสัยมันชวนให้กลับมานึกถึงภาพ อคติในอดีต ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งของชน 2 กลุม่   คอื การได้รบั สิทธิพเิ ศษจากเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เอือ้ เฟือ้ เรือ่ งผลประโยชน์
มากกว่าชาวดายัค ซึง่ ถูกจัดการให้เข้าใจใหม่ไปแล้วในปัจจุบนั แต่ทกุ ครัง้ ทีพ่ ยายามจะขุดคุย้
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สีหน้าเปาะออตงมักจะก้มหน้าลง และพูดเสียงดังยืนยันว่า ทุกวันนี้ชาวดายัคกับมาดูราไม่มี
ปัญหา เราอยู่ร่วมกันได้ ด้วยดีเสมอ แต่ภายใต้ถ้อยค�ำยืนยัน มันจับได้ว่า ทั้ง 2 ชาติพันธุ์ ถูก
ท�ำให้ “อยู่ร่วมกันด้วยดี” คงเป็นเพราะความสูญเสียที่ผ่านมาแล้ว 10 กว่าปี ยังหลอกหลอน
คนดายัค มาดูรา ไม่สร่างซาขณะที่รากของปัญหาถูกยกมาจัดการหรือยัง PF

อัมบนหวานช�่ำ

อานัส พงค์ประเสริฐ

ตืน่ ตัง้ แต่ตสี ี่ เตรียมตัวออกเดินทางต่อ จากจาการ์ตาไปอัมบน รถบัสมารับเราตัง้ แต่
ตีห้า เราต้องออกก่อนเวลาสองถึงสามชั่วโมง เพราะจาการ์ตาที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องรถติด กรุงเทพที่
ว่าเทพสุดแล้วที่นี่เหนือเทพกว่า เครื่องบินออกจากสนามบินจาการ์ตาตามก�ำหนดเวลา 8.30
น. นี่จะเป็นการนั่งเครื่องที่นานพอสมควร จากจาการ์ตาเราใช้เวลาในการเดินทางสามชั่วโมง
ครึ่งถึงสนามบินเมืองอัมบน หมู่เกาะมาลุกุ  ถือว่านานทีเดียว
จากที่ได้ฟังบรรยายและอ่านข้อมูลเอกสารและรายละเอียดเรื่องสถานที่ ๆ เราต้อง
ไปศึกษาดูงานมาบ้างแล้วบางส่วน ก่อนหน้าจะเดินทางมาถึงอัมบน ส่วนตัวคิดว่าดินแดนแห่ง
นี้มีชะตากรรมมิแตกต่างจากปาตานีมากนัก ทั้งสองมีการเสียเลือดเสียเนื้อเหมือนกัน หากจะ
ต่างก็คงเป็นความรุนแรงที่มากกว่า ดิบเถื่อนกว่า โหดเหี้ยมกว่า การฆ่ากันแบบตาต่อตาฟัน
ต่อฟัน  สงครามการฆ่ามีวธิ กี ารสารพัดวิธ  ี เป็นการฆ่ากัน สูก้ นั โดยใช้อาวุธทีเ่ ป็นดาบ หอก มีด
ธนู ปืนประดิษฐ์ ในการสังหารกัน ยืนประจันหน้าแล้วฆ่ากันแบบนีส้ ว่ นตัวคิดว่ามันโหดดิบเกิน
ไป มากกว่าการใช้อาวุธปืนสู้ ปืนมันปลิดชีวิตได้ง่ายและทรมานน้อยกว่ามาก มนุษย์ที่ได้
ประดิษฐ์คดิ ค้นปืนขึน้ มาส่วนหนึง่ ก็คงเพราะอาจจะเพือ่ การฆ่าให้ดมู คี วามเมตตามากขึน้ และ
ลดความโหดเหีย้ มในการฆ่าให้นอ้ ยลง  ความขัดแย้งทีอ่ มั บนคูข่ ดั แย้งทีน่ ฝี่ า่ ยหนึง่ มีสญ
ั ลักษณ์
ผ้าโพกหัวสีแดงเป็นชาวคริสเตียนอีกฝ่ายใช้สีขาวคือมุสลิม ต่างฝ่ายเชื่อว่านี้คือสงคราม
ศักดิ์สิทธิ์    ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไม่ชัดเจนเป็นพันหรือเป็นหมื่น
พอตอนเดินทางถึงอัมบนต้องปรับนาฬิกาเวลาใหม่เพราะเวลาทีน่ จี่ ะเร็วกว่า 2 ชัว่ โมง
จากเวลาเดิมในจาการ์ตา พวกเราเดินลากกระเป๋าออกมายืนรอหน้าสนามบิน ผมเองหยิบบุหรี่
มาสูบพลางมองดูผู้คนรอบ ๆ ดูหน้าตาผู้คนแตกต่างออกไป บางคนเหมือนคนปาปัว ผมหยิก
หน้าเหลี่ยม ๆ บ้างก็หน้าเหมือนคนมลายูทั่วไป แต่ตัวจะเล็ก ๆ หน่อย ความหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ
ทีอ่ ยากเจอสาวงามอย่างใน MV Music อินโดน่าจะฝันสลายส�ำหรับทีน่ ี่ ยืนรอได้สกั พัก ทีมงาน
จากอัมบนได้เดินเข้ามาทักทายต้อนรับแนะน�ำตัว พาเราขึ้นรถมินิบัสอย่างดีมาต้อนรับ รถได้
เดินทางออกจากสนามบินขับบนเส้นทางลัดเลาะเนินเขามองอีกฝั่งเห็นวิวทะเล ทางคดเคี้ยว
ลาดชัน ระหว่างทางผ่านทั้งชุมชนมุสลิมและชุมชนคริสเตียน พร้อมค�ำบอกเล่าของทีมงานที่
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เล่าถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในแต่ละจุดที่เราได้เดินทางผ่าน สลับกับเสียงฮือฮา
ของเพื่อน ๆ ร่วมทริปตื่นตากับบรรยากาศงดงามของเมืองแห่งนี้ รถบัสก�ำลังจะพาเราไปรับ
ประทานอาหารเที่ยงพร้อมพบกับครอบครัวบุญธรรมที่เราต้องไปอาศัยอยู่ร่วมชายคาในช่วง
เวลาที่อยู่ที่อัมบน  
รถบั ส เลี้ ย วเข้ า ไปจอดตรงริ ม หาดชายหาดทรายขาวทอดยาวสวยงาม  คณะ
ครอบครัวบุญธรรมยืนต้อนรับยิ้มแย้มเข้ามาทักทาย เราจะกินอาหารเที่ยงที่นี่ ทางกลุ่ม
ครอบครัวบุญธรรมได้จัดแจงเตรียมอาหารท้องถิ่นปูเสื่อริมหาด เมนูที่ถูกจัดวางไม่คุ้นตาเลย
กับข้าวหน้าตาแปลก ๆ มีมนั ต้ม เผือกต้มกล้วยต้ม ไว้กนิ แทนข้าว แกงปลา ปลาราดพริกหน้าตา
คล้าย ๆ บ้านเรา ส่วนตัวผมชอบลองอะไรแปลก ๆ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการกิน อะไรก็ได้หมด
แต่ถ้าพูดถึงรสชาติมันไม่คุ้นลิ้นเลย แต่พอกินได้ อิ่มท้องไปมื้อหนึ่ง เสร็จจากรับประทานและ
รวมตัวที่ศาลาริมหาด เพื่อแนะน�ำตัวท�ำความรู้จักกันกับครอบครัวอุปถัมภ์โดยในทริปนี้ผมคู่
กับบังเช(ซะการียย์ า อมตยา)ซึง่ เราเป็นมุสลิมซึง่ ต้องไปอยูก่ บั ครอบครัวคริสเตียนโปรเตสแตนต์
ส่วนเพื่อนชาวพุทธก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวมุสลิม ส่วนตัวผมก็ไม่เคยคลุกคลีกับครอบครัว
คริสเตียนมาก่อน ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เข้าไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนี้
ผมกับบังเชได้ท�ำความรู้จักกับแม่บุญธรรม เราเรียกแม่บุญธรรมว่ามามา เสร็จจาก
การแนะน�ำตัวสร้างความคุน้ เคยแต่ละคน เราเดินทางต่อกลับบ้านครอบครัวอุปถัมภ์รถบัสขับ
ไปส่ง ระหว่างทางสนุกสนานกันบนรถ บรรดาแม่ ๆ บุญธรรมต่างร่วมร้องเพลง  ว่ากันว่าคน
อัมบนมีเสียงไพเราะ ชอบร้องเพลง ศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงในอินโดนีเซียหลายคนพื้นเพมา
จากที่นี่ จนอัมบนได้ถูกขนานนามว่า City of Music และในทุก ๆ ปีจะมี คอนเสิร์ตใหญ่ Jazz
Music Festival จัดขึ้นที่นี่ ที่เล่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้พูดเกินจริงเสียงแม่ ๆ เพราะกันทุกคน
รถบัสได้จอดส่งเราตรงปากทางเราต้องขึ้นรถต่อไปเป็นรถตู้ขนาดเล็กยัดเข้าไปได้
ประมาณสี่ห้าคนทางกลับหมู่บ้านที่เราจะพักอยู่บนเนินเขาสูง รถค่อย ๆ ไต่ขึ้นไป วิวข้างทาง
เห็นทะเลอยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้านที่เราพักชื่อกายูตีกอ เป็นชุมชนคริสเตียน 100%  ชุมชนแห่งนี้ถูก
จัดสรรทีด่ นิ โดยรัฐในช่วงทีม่ คี วามขัดแย้งอย่างหนัก โดยแบ่งให้คนคริสเตียนอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
เชิงเขา ส่วนกลุ่มมุสลิมอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเล  เป็นวิธีแยกคนมุสลิมกับคริสเตรียนออกจาก
กัน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน
รถจอดแวะส่งผมกับบังเชก่อน จัดแจงเอากระเป๋าลงจากรถพาขึน้ ไปวางทีห่ อ้ งนอน
ทีถ่ กู เตรียมไว้อย่างดี   บ้านนีม้ สี มาชิกทัง้ หมดหกคนพ่อแม่ ลูกชายคนโต ลูกสาวแล้วก็ลกู ชาย
คนเล็ก และมีลกู สาวบุญธรรมอีกหนึง่ คน  จัดของเรียบร้อยผมออกมานัง่ เล่นตรงหน้าบ้าน คุณ
พ่อก็เข้ามาคุยด้วย แนะน�ำตัวท�ำความรู้จักกัน คุยไปแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่จับใจ
ความได้ว่าคืนนี้จะมีการท�ำกิจกรรมศาสนกิจร่วมกันของชุมชน พ่อบุญธรรมเรียกว่า การท�ำอิ
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บาดะฮ์ ชุมชนกายูตกี อแห่งนีอ้ ยากให้เราเข้าร่วม ทุกอาทิตย์จะมีการรวมตัวประกอบ ศาสนกิจ
โดยจะเวียนไปท�ำอิบาดะฮ์แต่ละบ้านของแกนน�ำในชุมชน บังเอิญวันนั้นตรงกับวันที่บ้านพ่อ
บุญธรรมผมต้องเป็นเจ้าภาพเลยมีโอกาสได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตกกลางคืนเพือ่ น ๆ ร่วมทริป
ที่อยู่บ้านใกล้เคียงก็มาร่วมตัวกันที่นี่  พอครบสมาชิกที่เข้าร่วม  พิธีกรรมก่อนขึ้นมีการอ่านบท
สวดคัมภีรไ์ บเบิล้ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเยซู เป็นภาษามลายู ตอนนัน้ ฟังไปเหมือน
ก�ำลังฟังเขาอ่านกีตาบมลายูฟังไปเคลิ้มไปเลย  ในเวลาเดียวกันเนื้อหาบางช่วงจังหวะก็ปลุก
เร้าอารมณ์ดว้ ยน�ำ้ เสียงทีห่ นักแน่นของผูน้ ำ� บทสวด ทีน่ กี่ ารท�ำอิบาดะฮ์นอกจากกับกลุม่ ผูใ้ หญ่
แล้วก็มีท�ำกับกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้หญิงด้วย  ถือเป็นสังคมคริสเตียนโปรเตสแตนต์ที่เคร่งครัด
ทีเดียว จบภารกิจในคืนแรกแยกย้ายกันไปพักผ่อน
เสียงบรรยายธรรมเสียงตามสายของชุมชนปลุกให้ตื่นบวกกับ ช่วงเวลาอากาศเช้า
เย็นสบายห้องนอนเราอยู่บริเวณข้างหน้าของบ้านมีประตูหน้าต่างบานเล็ก ๆ พอที่จะเปิดให้
ลมพัดเข้ามาได้บา้ ง ลมเย็น ๆ พัดกระทบหน้า สะดุง้ ตืน่ นอนแช่กายสักพักให้กายฟืน้ ลุกขึน้ ท�ำ
ภารกิจส่วนตัวเสร็จ เดินออกมาหน้าบ้าน บนโต๊ะอาหารเช้าถูกจัดเตรียมไว้ มีขนมปัง มีเหมือน
มันบด มะพร้าวขูดวางอยู่ ไม่รู้ว่ากินอย่างไรนั่งสงสัยอยู่นาน จนมามาได้ค�ำแนะน�ำวิธีการกิน
ตักมันบด มะพร้าวขูดแล้วราดน�้ำตาลแว่นเคี่ยว จากนั้นน�ำใส่ปากกินได้ทันที รสชาติถูกปาก
มากหอมอร่อย คุณแม่บุญธรรมได้แนะน�ำสูตรวิธีการท�ำ  ผมรีบจดไว้เผื่อจะกลับไปลองท�ำที่
บ้าน
ทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่งล้อมวงกินอาหารเช้าร่วมกัน ท่าทาง
ทางพวกเขาจะดีใจที่พวกผมชอบอาหารมื้อเช้าวันนี้ พลางแนะน�ำเมนูท้องถิ่นให้เรารู้จัก พ่อ
บุญธรรมเล่ากับเราว่าคนที่นี่นิยมกินสาคูจะน�ำสาคูมาประกอบท�ำอาหารไว้กินแทนข้าว พรุ่ง
นี้จะท�ำเมนูสาคูให้กินคนที่นี่เรียกว่าปาเปด้า คุณแม่ก็พยามที่จะเล่าวิธีการกินก็กินกันยังไง
พร้อมใส่อารมณ์บรรยายความอร่อยของมันแต่ค�ำอธิบายของเขาผมเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
แต่ก็รับค�ำไปว่าอยากลองกินดู  
อัมบนเป็นเมืองที่ก�ำลังเติบโตมีสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนผุดขึ้นมามากมาย
โครงการเมกกะโปรเจ็คทีร่ อการสร้าง มันเป็นผลพวงจากปัญหาความขัดแย้งทีถ่ กู คลีค่ ลาย โย
ฮารีสมาชิกเราอีกท่านเป็นคนอินโดเซียเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกทุกอย่างในทริปดูงานครั้งนี้
ที่เดินทางมาด้วยกัน และคุ้นเคยกับเมืองเเห่งนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่เข้ามาแก้ไขความขัด
แย้งในพืน้ ทีอ่ มั บน ได้ถามกับเราว่าอยากให้ปาตานีสงบมัย้ ถ้าสงบเขาเชือ่ ว่าจะไม่แตกต่างกับ
อัมบน การลงทุนความเจริญมากมายก็จะเข้ามา เราเดินทางไปพบปะองค์กรคณะท�ำงานทีข่ บั
เคลื่อนงานการสร้างสันติภาพในอัมบน พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงาน วิธีการ
จัดการความขัดแย้งในอัมบนโดยส่วนตัวผมก็พยายามบันทึกข้อมูลเท่าที่จับใจความได้ เอา
เป็นว่าผมขอข้ามเรื่องเหล่านี้แล้วกันน่ะครับมันดูเครียดเกินในการจะเล่าเรื่องเหล่านี้
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เรากลับถึงบ้านดึกหน่อย แต่ยังไม่มีใครนอน วางสัมภาระในห้องแล้วออกมานั่งคุย
กับพวกเขาต่อคืนนี้คงต้องคุยกันยาวเพราะทั้งวันไม่ได้มีเวลาได้คุยเลย ทุกคนอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตาครบกันทุกคน เราคุยกซักถามกัน เขาถามบ้านเมืองเราเป็นอย่างไร ผมก็เปิดรูปใน
มือถือให้ดูภาพต่าง ๆ เท่าที่มี กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราเคยท�ำ ๆ กันมาเล่าให้เขาฟัง บาปะถามว่า
“ปาตานีตั้งอยู่ตรงไหนของประเทศไทย?” บังเชเลยถามไปว่า “บ้านนี้มีแผนที่หรือเปล่าครับ?”
บาปะเดินเข้าไปในบ้านหยิบแผนที่กางออกมา  “เราปาตานีอยู่ตรงนี้นะ” บังเชก็เล่าความเป็น
ไปความเป็นมา เล่าเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปาตานีให้เข้าใจพอสังเขป  พอเราถาม
ถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ ี่ บาปะเล่าเหตุการณ์เป็นช็อต ๆ ความน่ากลัวของการฆ่า
กัน ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แบบที่ไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนในระยะสองวันที่ได้มาที่นี่ แม้
ได้ไปพูดคุยกับกลุ่มคนองค์กรคณะท�ำงาน ภาคประชาสัมคมต่าง ๆ ในอัมบน
บาปะเล่าว่าตอนนัน้ เขายังหนุม่ แน่นมีลกู คนแรกตอนนัน้ ลูกชายเพิง่ อายุ  1 ขวบ เขา
พาลูกหนีเข้าป่าอยู่ในป่าหลายวัน มามาเล่าว่า “ตอนนั้นไม่มีอะไรให้กิน เรากินใบไม้ประทัง
ชีวิตตัวเองกับลูก” ตอนนั้นเหตุการณ์บานปลายมาก มุสลิมคนไหนที่คิดจะสันติก็โดนเป็นเป้า
จากกลุม่ มุสลิมติดอาวุธเหมือนกัน เช่นเดียวกันกับฝ่ายคริสเตียนคนไหนต้องการสันติกจ็ ะโดน
คริสเตียนฆ่าเช่นกัน ผมถามปาปะ “ส�ำหรับคริสเตียนนี้คือสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า” บาปะ
บอกว่า “เราเพียงปกป้องตัวเอง เราเลยต้องสู้ แต่คนมุสลิมโดยเฉพาะจากชวาเขาประกาศญิ
ฮาดกับพวกเรา”
บังเชได้กล่าวถามกลางวงสนทนาว่า “เรื่องเหล่านี้ได้มีการบันทึกหรือสอนใน
ห้องเรียนเพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้รวู้ า่ อดีตพวกเขาเคยผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างไหมครับ?” บาปะ
บอกว่า “สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการจะบันทึกมัน ไม่อยากให้มีการสอนในโรงเรียน ไม่อยากให้
จดจ�ำเพราะพอนึกถึงเรากลัว เราเศร้า” บรรยากาศเงียบไปสักพักหนึ่ง บาปะคุณพ่อบุญธรรม
ก็ลุกเข้าไปข้างใน สักพักลูกชายคนโตหันมาสะกิดเราแล้วเล่าถึงบรรยากาศเหตุการณ์ความ
รุนแรงทีก่ องก�ำลังฝ่ายมุสลิมโหดร้ายยังไงในตอนนัน้ เล่าแบบใส่อารมณ์ออกทางสีหน้าเหมือน
ตัวเองจ�ำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ตอนอายุ 1 ขวบ  ผมพลางคิดไปว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอก
ที่เด็กทารกอายุหนึ่งขวบจะจ�ำเหตุการณ์ได้ แต่นี่มันคือการส่งต่อความคิดจากรุ่นสู่รุ่นถึงแม้
บาปะจะพูดว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่อยากจะบันทึกแต่ก็ยังคงถูกเล่าต่อ ๆ กันมาเรื่อย ๆ
บาปะเดินเข้ามานัง่ ลงแล้วหันมาหาเราแล้วบอกว่าปัจจุบนั นีเ้ ราอยูก่ บั เหมือนพีน่ อ้ ง
เราคริสเตียนก็ไปมาหาสูก่ บั พีน่ อ้ งมุสลิม ความขัดแย้งมันจบลงแล้ว เราไม่อยากกลับไปจุดนัน้
อีก ในใจผมคิดอยู่ตลอดมีค�ำถามในหัวว่า “ที่นี่เขาจัดการความขัดแย้งอย่างไร เหตุการณ์เพิ่ง
ผ่านไปไม่กปี่ ี 1995-2000 ฆาตกรคนทีฆ่ า่ ศัตรูฝา่ ยตรงข้ามก็คงยังอยู่ ปะหน้าเจอกันตามตลาด
เขาจัดการกับความรูส้ กึ นีไ้ ด้อย่างไร เอาเข้าจริงอัมบนถ้ากวาดสายตาแบบไม่ตงั้ ใจเราก็จะไม่
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เห็นร่องรอยความสูญเสียใด ๆ เลย” พอคุยได้สกั พักเห็นว่าเริม่ ดึกก็เลยแยกย้ายกันไปนอน แล้ว
มามาบอกว่า “พรุ่งนี้มีเมนูพิเศษให้กิน อยากให้เราตื่นเช้า ๆ”
สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊กมาจากในครัวพร้อมกลิ่นหอมฟุ้ง หอม
จนถึงห้องที่ผมนอน วันนี้เป็นเช้าวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่น่ี ผมรีบลุกขึ้นจากที่นอนไม่อยากจะ
นอนตืน่ สายเหมือนเมื่อวานเกรงใจเจ้าของบ้าน  ผมเดินเข้าไปในครัวเข้าไปทักทายสวัสดียาม
เช้า คุณแม่บุญธรรมก�ำลังตระเตรียมมื้อสุดพิเศษก่อนกลับ แกบอกผมให้ผมท�ำธุระส่วนตัวให้
เสร็จแล้วให้ไปรอหน้าบ้านเดีย๋ วจะเสิรฟ์ ของอร่อยให้กนิ ส่วนกาแฟนม หรือโกปีกาแฟด�ำเตรียม
พร้อมให้แล้ว นีค้ อื ความพิเศษทีเ่ ราได้รบั ตลอดทีม่ าพักอยูท่ นี่ ี่ บริการเราดีทกุ อย่างแล้วเหมือน
เขามีความสุขที่ได้เทคแคร์ดูแลเราเหมือนลูกหลาน

ส�ำรับถูกวางพร้อมบนโต๊ะมีเมนูปลาต้มอะไรสักอย่างแล้วก็แกงปลาเหลือง ๆ หน้าตา
เหมือนแกงส้ม สิง่ เหล่านีก้ ไ็ ม่แปลกตาอะไร แต่ทนี่ า่ ฉงนคืออันทีอ่ ยูใ่ นหม้อมันเหมือนกาวแป้ง
เปียก (คิดใจ) “บาปะมันคืออะไร เป็นของกินใช่มั้ย” บาปะ คุณพ่อบุญธรรมเดินหน้าตายิ้มหัน
มามองหน้า คงรูว้ า่ ผมก�ำลังสงสัยอยู่ บังเชเดินออกมาจากห้อง เดินมากระซิบใกล้ ๆ “เขาเตรียม
อะไรเยอะแยะเนี่ย” ทันทีที่ครบองค์ประชุมบาปะก็พรีเซ็นต์เมนูอันเหนียว ๆ หนืด ๆ หน้าตา
คลายกาวแป้งเปียกคือปาเปด้า คือสาคูทเี่ อามาเคีย้ วกินกับแกงปลา บาปะได้สาธิตวิธกี ารกิน
ให้ดู โดยใช้ส้อมม้วนตักปาเปด้าที่หนืด ๆ ใส่ลงไปในจาน แล้วตักแกงปลาใส่เข้าคนให้เข้ากัน
ทีพ่ สิ ดารคือวิธกี นิ มันต้องยกซดแล้วดูดทีเดียวให้หมด งานเข้าแล้วครับคราวนีแ้ ค่วธิ กี ารกินบัง
เชที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ผมสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไป ผมเริ่มกล้า ๆ กลัว ๆ แล้วแต่ใจยังสู้อยู่ คิดว่าผมคง
ต้องกินเพื่อเป็นมารยาทในเมื่อเขาเตรียมไว้ให้เราแล้ว ผมกับบังเชก็เริ่มตักปาเปด้าลงไปใน
จาน ต่อด้วยตักน�ำ้ แกงส้มปลาลงไป เรานัง่ คนให้มนั เข้ากันอยูน่ าน หันไปมองบังน�ำ้ หูนำ�้ ตาเริม่
ไหลแล้ว คงพะอืดพะอมเหมือนคนแพ้ท้องแล้วหันมาบอกผม “เมนูนี้บังไม่ไหวว่ะ” เสร็จแล้ว
คราวนี้ผม ใช่ผมแล้วสิที่ต้องเสียสละ
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บาปะกับมามาและน้อง ๆ ก็เริ่มกดดันให้ผมยกซด คิดในใจเอาว่ะลองดูสักครั้งแป้ง
เปียกผสมแกงส้ม ก่อนยกซดก้มไปดูในจานภาพทีเ่ ห็นเริม่ คลายกับอ้วกแมว ผมนับหนึง่ ถึงสาม
ในใจแล้วยกซด แล้วดูดทันที่ครับ! รสชาติเป็นอย่างภาพที่เห็นเลยครับ แป้งเปียกแกงส้มและ
กลิน่ ปลาคาว ๆ ดันขึน้ จมูกน�ำ้ ตาน�ำ้ หูไหลแบบคุมไม่อยู่ เกือบจะอ้วกออกมา แต่กพ็ ยายามฝืน
ทนไหว พอตัง้ สติได้สกั พักถอดหายใจแล้วบอกกับพ่อแม่บญ
ุ ธรรมว่า “ขอโทษนะครับเมนูนี้ ผม
ไม่คุ้นชินจริง ๆ” ในวงอาหารเช้าก็เลยหัวเราะกันลั่น คงเห็นสภาพผมในตอนนั้น คิดในใจ “กู
จะจ�ำเมนูนี้ไปจนตาย”
สาย ๆ เราจัดเก็บสัมภาระยัดเข้ากระเป๋า คืนต่อไปเราจะนอนกันในเมือง ถึงเวลา
อ�ำลากัน ระหว่างอาศัยอยู่บ้านครอบครัวบุญธรรมพวกเขาต้อนรับอย่างดี รู้สึกประทับใจใน
หลาย ๆ อย่างไม่รู้จะให้อะไรเป็นการตอบแทนความใจดีของพวกเขา ผมให้โลโบเครื่องต้มย�ำ
ส�ำเร็จรูปให้แม่บุญธรรมสองซอง แล้วก็แนะน�ำวิธีการท�ำให้เขา เป็นของที่ระทึก ส่วนบังเชก็ให้
สูตรไข่เจียวใบมะรุมให้คุณแม่บุญธรรมได้ลองท�ำ  บอกแม่ไปว่าวันไหนที่ท�ำสองเมนูนี้ให้โทร
คอลหาผมจะดูหน้าตามันเป็นยังไง อร่อยมั้ย ในระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาที่ได้มาใช้ชีวิตร่วม
กับครอบครัวนี้ โดยส่วนตัวรู้สึกดีประทับใจกับการต้อนรับที่ดีของพวกเขา ไม่ใช่แค่คนใน
ครอบครัวบุญธรรม แต่ผู้คนทั่วไปก็ดูเป็นมิตรมาก ป้ายอักษรขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลาง
เมือง Ambom Manise อัมบนหวานช�่ำ คงหมายถึงรอยยิ้มมิตรภาพของผู้คนบนเกาะแห่งนี้ที่
พร้อมต้อนรับทุก ๆ คนที่เดินทางมาถึงที่นี่ PF

ภูมิทัศน์ทางความคิดจากอัมบน

ซะการีย์ยา อมตยา

■ “All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed.

Third, it is accepted as being self-evident.” Arthur Schopenhauer

สัญญาณให้รดั เข็มขัดและเปิดหน้าต่างดังขึน้ เครือ่ งบินสัญชาติพญาครุฑค่อย ๆ ลด
ระดับเพดานบินและเริ่มหักเลี้ยวอย่างช้า ๆ เพื่อหาทางลงจอดสนามบินแห่งอัมบน จาก
ทัศนียภาพที่มองเห็นแต่ก้อนเมฆลอยเหนืออากาศ หน้าต่างข้าง ๆ เริ่มจะเห็นภาพลาง ๆ ของ
ทิวทัศน์หมู่เกาะมาลุกุ ในขณะที่ดวงตาพยายามเก็บรายละเอียดภาพอันน่าตื่นตา แต่ในหัว
กลับคิดย้อนกลับเมื่อ 500 ปี ก่อน ที่คณะส�ำรวจต่างชาติกลุ่มแรกที่ได้ค้นพบหมู่เกาะที่เต็มไป
ด้วยพืชสมุนไพร เครือ่ งเทศนานาชนิด เรือของพวกเขาคงไม่สามารถมองเห็นภาพรวมหมูเ่ กาะ
ต่าง ๆ ได้เหมือนสมัยปัจจุบัน แม้กระนั้นเชื่อได้เลยว่าการค้นพบเป็นสิ่งวิเศษที่นักส�ำรวจต้อง
รู้สึกดีใจอย่างล้นพ้น
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คณะส�ำรวจทีมอัมบนไม่ได้มาเพื่อค้นหาทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่เรามาส�ำรวจ
ภูมิทัศน์ทางความคิดที่ผ่านความขัดแย้งที่รุนแรงและเด็ดขาด จริงอยู่ในโลกยุคดิจิตอลข้อมูล
ข่าวสารเดินทางรวดเร็วยิง่ กว่าแสง แต่ขอ้ มูลข่าวสารเหล่านัน้ ไม่ได้มชี วี ติ เหมือนผูค้ นในสถาน
ที่จริง การส�ำรวจภูมิศาสตร์ความคิดจึงมีความส�ำคัญ การเข้าสู่พื้นที่จริง สัมผัสผู้คนจริง ฟัง
เรือ่ งเล่าจากปากพวกเขา ผ่านแววตาทีด่ เู หมือนจะสดใสทว่าอมความรูส้ กึ ลึกดิง่ จมไปในทะเล
ห้วงคิด ซึ่งในบางทีเราเองไม่อาจเข้าถึง แต่อย่างน้อยที่สุดความจริงก็อยู่ใกล้ ๆ พวกเราแล้ว
อยู่ที่ว่าเราสามารถสัมผัสมันได้เพียงไหนเท่านั้นเอง
สถานที่ต่าง ๆ ที่เราผ่านล้วนมีมิติเหลื่อมซ้อนของเหตุการณ์ต่าง ๆ แม้ทุกอย่างดู
เหมือนจะคลีค่ ลาย ค�ำถามอยูท่ วี่ า่ สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ กับสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้ยนิ จะสามารถท�ำให้เราได้ยนิ
รับรู้ความจริงในทุกมิติหรือไม่ ความจริงจึงยังต้องการการพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้ง ดังที่ อาร์เธอ
ร์ โชเพนเฮาเออร์ นักปรัชญาชาวเยอรมัน หนึ่งในนักคิดผู้มองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) ที่
ส�ำคัญที่สุดคนหนึ่งในโลกได้กล่าวไว้ว่า “ความจริงจะต้องผ่านสามขั้นตอน หนึ่ง ถูกเย้ยหยัน
สอง ถูกโต้แย้งอย่างรุนแรง สาม ได้รับการยอมรับในฐานะของสิ่งชัดแจ้งในตัวเอง”

สิง่ ทีไ่ ด้ฟงั มาหลังจากมีการท�ำข้อตกลงในสนธิสญ
ั ญามาลิโนแล้ว ท�ำให้การด�ำรงอยู่
ของผู้คนที่เคยขัดแย้งสงบลง มันน่าทึ่งจริง ๆ รวมถึงก่อนไปอัมบนได้ฟัง ฟารีด ฮูเซ็น (Farid
Husain) บรรยายในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย จนส�ำเร็จ ฟังแล้วเหมือนว่า เขาเก่งมากที่สามารถพลิก
ความขัดแย้งจากหน้ามือเป็นหลังมือได้
แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ อะไร ท�ำไม อย่างไร จึงสามารถท�ำเยี่ยงนี้ได้ การต่อรองอะไร
ท�ำให้ผู้คนในเมืองอัมบน พูด เหมือน ๆ กัน เหมือนท่องจ�ำมา ไม่ว่าเราจะไปฟังกลุ่ม องค์กรใด
เหมือนทุกกลุ่มองค์กรมีบทที่ท่องจ�ำร่วมเป็นบทเดียวกัน วาทกรรรมเปลา-กันดง ถูกชูให้ความ
ส�ำคัญเท่าหรือพอ ๆ กับหลักการแห่งชาติ ปัญจศีล
อะไร ท�ำไม อย่างไร ผูค้ นถึงยอมทีจ่ ะพูดตามบททีว่ า่ นัน้ สิง่ ทีไ่ ด้พดู กับสิง่ ทีค่ ดิ ในหัว
อาจไม่เหมือนกันหรือ เหมือนกันก็ได้
ยิง่ มาฟังตอนพวกเราชาวคณะส�ำรวจจากปอนเตียนัคเล่าให้ฟงั ว่า วาทกรรมปัญจศีล
มีมาก ๆ ที่นั่น ยิ่งสงสัยเพิ่มขึ้นว่า คณะไกล่เกลี่ยใช้ยาขนานไหนจึงสยบผู้คนให้ราบคาบได้
ขนาดนี้

■ ภาพนี้ในวิกิพีเดีย เขียนค�ำบรรยายใต้ภาพไว้ดังนี้
Indonesian military forces evacuate refugees from
Ambon during the conflict in 1999. (ทหารอินโดนีเซีย
ท�ำการอพยพผู้ลี้ภัยย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่าในช่วงความ
ขัดแย้ง ในปี 1999) ในภาพนี้ทางซ้ายมือของขบวนผู้
อพยพจะมองเห็นราวสะพานปูน เหมือนกับว่าระหว่าง
เดินทางในอัมบนคณะส�ำรวจของพวกเราจะนั่งรถผ่าน
ตลอดทางที่นั่งรถบัส ผู้น�ำทางของพวกเราจะชี้ตลอดว่า
ตรงไหนเคยเกิดอะไรขึ้นในอดีต ตอนอยู่อัมบนได้ฟังปาก
เปล่าถึงกรณีการอพยพหนีตาย เช่นหนีไปบนภูเขา หอบ
ลูกหลาน และของใช้เท่าที่จ�ำเป็น ฟังไปจินตนาการไป ไม่
ได้ลองค้นคว้าต่อในอินเตอร์เน็ต เข้าใจว่ามีภาพ
โศกนาฏกรรมจ�ำนวนมาก ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เผยแพร่ในระบบออนไลน์(ภาพนี้ผู้เขียนค้นพบหลังจาก
กลับจากการส�ำรวจหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง)

ในการส�ำรวจศึกษาร่องรอยความขัดแย้งที่อัมบน ทางผู้จัดได้ให้ชาวคณะพักตาม
บ้านต่าง ๆ โดยนับญาติกันเป็นแม่บุญธรรม แม่บุญธรรมของผมตอนนั้นลูกชายยังแบเบาะก็
ผ่านประสบการณ์นี้มาด้วย ช่วงสนทนา ค�ำถามจากผม ไม่พยายามเจาะลึกเกินไป เพราะมัน
สยองเกินไปที่จะให้พวกเขาเล่าเรื่อง ค�ำถามจึงเป็นเพียงการเลียบเคียง ให้ทั้งพ่อและแม่
บุญธรรม เล่าเองตามที่ใจสะดวกจะเล่า และไม่เป็นการบีบคั้นเกินไป
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| พักตร์แห่งอัมบน |

ลงจากเครือ่ งบิน พวกเราขึน้ รถบัสชัน้ ดี น�ำเราลดเลีย้ วลัดเลาะถนนลาดชัน โดยหลัก
ถนนมักผ่านชุมชนริมทะเล ถนนที่สูงจากระดับทะเลท�ำให้มองเห็นทิวทัศน์ทะเลสลับกับภูเขา
ตลอดเส้นทาง รถบัสน�ำเราเข้าไปยังชายหาดเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง อาหารพื้นเมืองถูกเตรียมต้อนรับ
เราอย่างเต็มพิกัด มีย�ำรสชาติแปลก ๆ แกงปลา แกงไข่ต้ม เผือกต้ม มันเทศต้ม กล้วยต้ม ข้าว
อัดห่อในใบมะพร้าวสานทรงสี่เหลี่ยม (คล้ายนาซิตีเนะห์ ในมาเลเซียนิยมกินกันในเทศกาล
ฮารีรายอ) หลายคนรับประทานอย่างเอร็ดอร่อย ส่วนตัวผมนั้นตักแต่กล้วยต้ม เผือกต้ม
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มันเทศต้ม เป็นหลัก เป็นอันว่าเย็นวันนัน้ ท้องไม่รอ้ งหิวอีกต่อไป ทีเ่ ลือกสามต้มดังกล่าว เพราะ
เป็นอาหารพืน้ ฐานทีใ่ กล้เคียงกับอาหารบ้านเกิดมากทีส่ ดุ เผือกต้มนัน้ หากินได้ยากแล้วในบ้าน
เกิด ตอนไปพักบ้านอุปถัมภ์ เลยสอบถามแม่บุญธรรมว่าที่นี่มีการปลูกเป็นไร่ ๆ ไหม? ค�ำตอบ
คือใช่ สามารถหาซื้อเผือก (กลาดี) ตามตลาดสด
หลังจากงานเลีย้ งต้อนรับชาวคณะกลุม่ งานอัมบน เรารวมตัวกันในศาลาหลังเล็ก ๆ
กินกล้วยทอด สับปะรด ทักทายพูดคุยกัน หลังจากนีไ้ ปจึงเป็นวินาทีระทึกใจ ทัง้ แม่ ๆ บุญธรรม
และลูก ๆ บุญธรรม ที่จะได้รู้หน้าคาตาใครจะไปพ�ำนักอยู่กับใคร ต่างตื่นเต้นไม่แพ้กัน
ผู้ประสานงานแห่งอัมบนทยอยขานชื่อแต่ละคน ขานแล้วให้มานั่งร่วมโต๊ะเดียวกันกับ
แม่บญ
ุ ธรรม ซึง่ ตอนนัน้ ยังนึกไม่ออกว่าสถานทีอ่ ยูโ่ ซนไหนของอัมบน ชาวคณะมุสลิมจับคูก่ บั
แม่บญ
ุ ธรรมคริสเตียน ชาวคณะพุทธจับคูก่ บั แม่บญ
ุ ธรรมมุสลิม การจับคูแ่ บบนีย้ ตุ ธิ รรมดีและ
ได้ผลดีด้วย ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัวกับความต่างโดยอัตโนมัติ
มันไม่ง่ายนักที่จะเกิดความสัมพันธ์แบบต่างขั้วแบบนี้ แต่เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับ
ประสบการณ์ครั้งนี้ มีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับครอบครัวอุปถัมภ์ของตัวเอง แต่ละบ้านย่อมมี
เรื่องราว เรื่องเล่า แม้จะพ�ำนักกันเพียงระยะสั้น ๆ สองคืนก็ตาม

รัฐได้จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน (พื้นที่ดินขนาด 10 x 12 เมตร) บนภูเขากายูตีกอ
การจะได้มาต้องจับฉลาก และต้องรอคิว หลายคนจึงรอช้าไม่ได้ ยอมลงทุนซื้อต่อจากคนอื่น
ทีไ่ ด้รบั แล้ว บ้านมุงหลังคาสังกะสี ตัวบ้านคล้ายบ้านเอือ้ อาทร (เป็นโครงการของรัฐบาลไทย
ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้สามารถซื้อที่พักอาศัยได้ในราคา
ย่อมเยา) แต่รูปแบบบ้านมีความหลากหลายกว่า ผู้ได้รับมอบบ้านแล้วจะต่อเติม แต้มแต่ง
สีสันกันเอาเอง เสริมระเบียง ขยายครัว เท่าที่พื้นที่อันจ�ำกัดจ�ำเขี่ยจะขยายได้ แม้จะมีพื้นที่
จ�ำกัดจ�ำเขี่ยผู้อาศัยบนชุมชนแห่งนี้นิยมปลูกต้นไม้กันรอบบ้าน ทั้งบนพื้นดินและปลูกใน
กระถาง ปลูกดอกไม้และพืชผักสวนครัว
จากตัวเมืองอัมบนถึงชุมชนบ้านกายูตีกอทางนั้นลาดชันมาก มีพาหนะเป็นรถยนต์
คล้ายรถตูข้ นาดเล็ก ประจ�ำคิวรถ โดยมากรถจะสีสม้ (แสด) มีสเี ขียวอยูบ่ า้ ง หากใช้มอเตอร์ไซค์
ต้องช�ำนาญการขับขี่เป็นอันมากมิฉะนั้นอาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย ๆ โดยรวมแล้วการเข้าถึง
ค่อนข้างล�ำบาก สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ใช้ได้ปกติดี ไม่ดับ แต่น�้ำท่าจะไหลเป็นช่วงเวลา ด้วย
ที่ตั้งของชุมชนอยู่บนที่สูงมาก ระบบการเดินประปาค่อนข้างมีอุปสรรค
ช่วงเช้าตรู่ในเวลาเดียวกันกับเวลาละหมาดซุบฮ์ จะมีเสียงตามสายกระจายเสียง
เพลงปลุกศรัทธา (เนื้อร้องว่าด้วยชีวิต ความหวัง ความฝันและสันติภาพ) ในภาษามลายู
ก้องไปทัง่ หุบเขา ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงอะซานเรียกเวลาละหมาด เสียงนีจ้ ะเงียบหายไปหลัง
จากทัว่ หุบเขาสว่างไสว ยามเช้ามาพร้อมกับความเคลือ่ นไหวของผูค้ นอย่างมีชวี ติ ชีวา เริม่ เห็น
เด็ก ๆ เดินไปโรงเรียนใกล้บ้าน บ้างขึ้นรถโดยสารลงเขาไปเรียนในเมือง

| ชุมชนคริสเตียนแห่งบ้านกายูตีกอ |

จากเหตุโศกนาฏกรรมความขัดแย้งระหว่างชาวคริสเตียนกับมุสลิมแห่งหมู่เกาะ
มาลุกุ ตั้งแต่ต้น ๆ 1999 จนถึงการลงนามสนธิสัญญามาลิโน the Malino II Accord 13
กุมภาพันธ์ 2002 ชาวอัมบนคริสเตียนจ�ำนวน 400 ครอบครัวต้องพลัดถิ่นเกิดเดิมที่เคยอาศัย
ร่วมกันกับมุสลิมในชุมชนกายูแมเราะห์ ย้ายหนีขนึ้ เขาตามการจัดสรรของคณะผูไ้ กล่เกลีย่ แห่ง
อินโดนีเซีย
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กว่าจะเกิดความสงบสุขแบบนี้มนุษยชาติต้องสูญเสียเลือดเนื้อไปเท่าไรกันนะ?
| Layanan บริการ ดูแล เอาใจใส่ (ต้อนรับ) |

หลังจากเข้าบ้านอุปถัมภ์แล้ว สิ่งแรกที่เจ้าบ้านถามคือ อยากรับเครื่องดื่มอะไรไหม
ส่วนตัวผมชอบดื่มกาแฟด�ำ  แต่ก็ไม่ได้บอกว่า ขอกาแฟด�ำ  บอกเพียงกาแฟครับ กาแฟถ้วย
แรกจึงเป็นกาแฟผสมครีมเทียม หรือ ทรีอินวัน ต่อมาจึงบอกชัดตรงขอกาแฟด�ำครับ หลังจาก
นัน้ ถ้าถามว่าจะดืม่ ไหม กาแฟทีต่ ามมาคือกาแฟด�ำ เข้าใจว่าคือกาแฟบด คล้ายโกปี้ บางครัง้
มาพร้อมใส่น�้ำตาล (ถ้าไม่ร้องขอไม่ให้ใส่) กาแฟชงอ่อน ๆ น�้ำตาลน้อย ๆ รสชาติดี แม้ไม่ใช่
กาแฟสด
ที่ส�ำคัญคือเหมือนทุกคนในบ้านจะรู้ว่า เราดื่มกาแฟด�ำนะ อาวิล่า (Avilla) ลูกสาว
คนกลางของบ้านนี้ จ�ำแม่นมาก ๆ พอบอกว่าขอกาแฟด�ำ  น้องจะบอกว่า รู้แล้วค่ะแล้วยิ้ม ๆ
เพียงแค่พกั สองคืน แต่คนในบ้านพยายามจดจ�ำ ว่าแขกผูม้ าเยือนชอบ ไม่ชอบอะไร นีน่ บั เนือ่ ง
เป็นความใส่ใจ ตอนแรกผมไม่รู้ว่าทางทีมงานจัดการมีการมอบเงินจ�ำนวนหนึ่งเอาไว้รับแขก
แต่สิ่งที่รู้สึก ไม่ใช่เพราะเงินที่เจ้าบ้านต้อนรับเรา แต่เป็นความรู้สึก จริงใจ ต่างหากไม่ว่า
จะตื่นนอน หรือกลับมาจากข้างนอก จึงมีเสียงถามตลอดว่าจะดื่มอะไรไหม

ช่วงเที่ยง สลับตารางกันแบบนี้ ส�ำหรับเด็ก ๆ ในพื้นที่ซึ่งได้เผชิญกับความขัดแย้งการศึกษา
เป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ๆ โดยหวังว่าการศึกษาจะช่วยจรรโลงไม่ให้เกิดการซ�ำ้ รอยโศกนาฏกรรม ใน
หมู่บ้านกายูตีกอ มีโรงเรียนอยู่หลายแห่ง แต่ผู้ปกครองที่สะดวกหรือมีสถานะทางการเงินดี
บางคนก็อาจเลือกส่งลูก ๆ เรียนในเมือง แต่โดยมากเลือกส่งลูก ๆ เรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาใกล้บ้าน
นุส ซีนาย (Nus Sinay) พ่อบุญธรรมของผมให้เหตุผลว่า ท�ำไมจึงส่งลูกเรียนในเมือง
แทนที่จะส่งโรงเรียนที่อยู่ถัดจากบ้านไปไม่กี่หลัง คุณพ่อบอกว่าโรงเรียนบนเขาแห่งนี้คุณครูมี
แต่คริสเตียน แต่โรงเรียนข้างล่าง (ในเมือง) มีคุณครูที่เป็นมุสลิม วัลโค (Valco) ลูกชายจะได้
เรียนรู้ความแตกต่าง อนึ่งพ่อนุสเป็นหัวหน้าสุภาพบุรุษคริสเตียนในละแวกนั้น ในทางธรรม
แล้วเขาได้รับการเคารพนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ แม้วัยเพียง 46 ปี
ในช่วงสนทนากันในค�ำ่ คืนหนึง่ หลังจากการประชุมกลุม่ คนหนุม่ คริสเตียนจบลง ผม
ได้ถามว่า “ในต�ำราเรียนประวัติศาสตร์มีบรรจุเรื่องราวโศกนาฎกรรมนี้ไหม” คุณพ่อบอกว่า
“ไม่ ๆ ยังท�ำไม่ได้ ตอนนี้พวกเราพยายามที่จะไม่จดจ�ำ” ซึ่งเข้าใจได้ เหตุการณ์เหมือนเพิ่งจะ
เกิดเมือ่ วาน ผูร้ ว่ มเหตุการณ์ยงั มีชวี ติ อยู่ ผมได้กล่าวเสริมว่า ในอนาคตข้างหน้า เรือ่ งราวเหล่า
นี้จ�ำเป็นต้องมีในต�ำราเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ขึ้นมาอีก อาจจะ 50 ปีหลังจากนี้ ซึ่งคุณพ่อผงกหัวเห็นด้วยกับความคิดนี้

| Selamat Pagi อรุณสวัสดิ์ |

“อิมานุเอล : อัลลอฮ์อยู่กับเรา” (มาธิอุส 1 : 23)

เช้า ๆ เดินเล่นรอบ ๆ หมู่บ้าน ทักทายกันด้วย Selamat Pagi หรือ Pagi สั้น ๆ สีหน้า
แย้มยิ้มกันทั่วหน้า เด็ก ๆ หลายคน ใส่ชุดนักเรียนเตรียมไปโรงเรียน บางคนหารายได้พิเศษ
เร่ขายกล้วยทอดตามบ้าน ระบบการเรียนมีการแบ่งช่วงเรียน เรียนช่วงเช้าถึงเที่ยง และเที่ยง
ถึงเย็น โดยสลับกันเป็นสัปดาห์ เช่นสัปดาห์นเี้ ด็กกลุม่ หนึง่ เรียนเช้า พอสัปดาห์หน้าก็สลับเรียน
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ค�ำว่า อัลลอฮ์ อัลลอฮฺ อัลเลาะห์ ในภาษาไทยถอดมาจาก  هللاในภาษาอาหรับ ซึ่ง
ชาวอาหรับใช้เรียกพระเจ้าอยู่แล้วก่อนการก�ำเนิดศาสนาอิสลาม ผ่านทางศาสดามุฮัมมัด ใน
คัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับภาษาอาหรับก็ใช้แบบเดียวกันในคัมภีร์อัลกุรอานใช้ ค�ำนี้มีการถกเถียง
อภิปรายอย่างกว้างขวางในหมู่นักนิรุกติศาสตร์อาหรับยุคแรก ๆ
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นักไวยากรณ์อาหรับผู้ช�ำนาญหลักไวยากรณ์ ส�ำนักบัศเราะห์ (Basra เมืองหนึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก) มีความเห็นว่าค�ำว่าอัลลอฮ์เกิดมาในรูปแบบซึ่งเกิดขึ้นเองเป็นไป
ตามธรรมชาติ โดยสัญชาตญาณ ค�ำว่า ลาห์ (มาจากค�ำรากศัพท์ค�ำว่า  لِهลิห์ หมายถึงสูงส่ง
เร้นลับ ที่มองไม่เห็น) ยังมีทัศนะอื่นอธิบายว่าค�ำนี้น่ามาจากการยืมจากภาษา Syriac
(ซีเรียโบราณ) หรือภาษาฮิบรูว์ Hebrew
แต่ทรรศนะส่วนใหญ่ถือว่าค�ำนี้กลายมาจากการย่อรวบค�ำในภาษาอาหรับ อัล
(the)+อิลาฮ์ (พระเจ้า God) = อัลลอฮ์ (al+lah=Allah) ส่วนใหญ่ของนักวิชาการสมัยใหม่เห็น
พ้องกับทัศนะหลังสุดนี้
ในความสัมพันธ์ของภาษาเซเมติคที่อยู่ในสายธารเดียวกันกับภาษาอาหรับ ค�ำว่า
อัลลอฮ์จึงปรากฏในภาษาฮิบรูว์และอราเมอิค (Aramaic / Elah ( ) )אלהElahaʼAlâhâ ใน
ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติพระเยซูตอนถูกตรึงกางเขนจะได้ยินพระเยซูกล่าวค�ำวิงวอนว่า
Elah
จึงไม่แปลกทีช่ าวคริสเตียนในอัมบนและหมูเ่ กาะมาลุกจุ ะใช้คำ� ว่า อัลลอฮ์ เรียกขาน
พระเจ้าของตน ในทุกบริบทของชีวิตเหมือนกับที่ชาวมุสลิมในนุซันตาราเรียกขานพระเจ้าของ
ตน

| อารมณ์ปลาไหล Eel Motion. |

หลังจากไปสัมผัสทะเลสีฟ้าเขียว อารมณ์ขุ่นหมองจากโปรแกรมที่แน่นขนัดนั้นก็
ผ่อนคลายลง ถัดจากนัน้ คือโปรแกรมดูปลาไหลยักษ์โปรแกรมนีส้ ว่ นตัวไม่ได้อยากไป แต่ความ
เป็นกลุ่มจ�ำเป็นต้องลงไป ฝนเทลงมาอย่างชื้นแฉะ รายทางเข้าสู่ปลาไหลสถานชื้นแฉะพอกัน
พวกเราลงจากรถบัส เดินไปยังสถานที่จนปลายสุด พบคล้ายแอ่งน�้ำธรรมชาติที่ใส่สะอาด
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จนมองเห็นหิน ทรายก้นแอ่งน�้ำ  สอบถามแล้วได้เรื่องมาว่าเป็นตาน�้ำธรรมชาติ ปลาไหลที่ว่า
นัน้ ไม่ได้อยูต่ รงนี้ แต่อยูต่ รงปากทางเข้าสถานที่ ซึง่ น�ำ้ ตรงจุดชมปลาไหลขุน่ มัวเล็กน้อยเพราะ
น�้ำใช้ทั้งอาบ ซักผ้า เบ็ดเสร็จ
เรื่องเล่าว่าการเรียกปลาไหลต้องเป็นลูกหลานเท่านั้นที่จะเรียกให้ปลาไหลออกมา
เริงเล่นกับผู้คน การเรียกปลาไหลจะใช้ไข่สด เจาะรูให้พอไข่ได้รั่วไหลออกมาส่งกลิ่นคาว แล้ว
ดีดนิ้วเรียก ชื่อปลาไหล เรียกง่าย ๆ ปุตราและปุตรี (บุตรชายและบุตรหญิง) ปลาไหลยักษ์
อาศัยอยู่ในแอ่งน�้ำจืดธรรมชาติ แต่คราวจะวางไข่ขยายพันธุ์จะว่ายออกสู่ปากอ่าวน�้ำทะเล
อินโดนีเซียประเทศหมืน่ พันเกาะ ความเชือ่ โบราณยังคงมีอทิ ธิพลต่อผูค้ นในยุคหลัง
สมัยใหม่ แม้ผู้คนอินโดนีเซียจะเข้ารีตศาสนาต่าง ๆ ไปแล้ว แต่ความเชื่อเดิม ยังคงผูกติดกับ
ชีวิตประจ�ำวัน
หากลาตินอเมริกา (อเมริกาใต้) ขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งเล่าของความวิเศษมหัศจรรย์ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยังมีเรื่องเล่าวิเศษมหัศจรรย์อีกหลายพันเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกเล่าจากดินแดน
หมู่เกาะอินโดนีเซีย

ท้ายบท

การส�ำรวจภูมิทัศน์ทางความคิดของผู้คนที่นี่กลายเป็นความทรงจ�ำหลังจากเครื่อง
บินจากสนามบินอัมบนค่อย ๆ ทะยานขึ้นสู่ฟ้าพาคณะส�ำรวจไปแวะจอดรับผู้โดยสารที่สนาม
บินนานาชาติซุลต่านหะสันนุดีน เมืองมะกัซซาร์ แล้วบินต่อไปยังสนามบินนานาชาติซูการ์
โน-ฮัตตา จาการ์ตา การเดินทางกลับของคณะส�ำรวจต้องพบกับเวลาเที่ยงสองครั้ง(ด้วยเวลา
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน) นับเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดไม่น้อยในทางความรู้สึก
ความทรงจ�ำไม่ได้เป็นเพียงหน่วยข้อมูลที่มนุษย์สามารถเก็บรักษาไว้ แต่ความทรง
จ�ำมีผลต่อความคิด อารมณ์รสู้ กึ เมือ่ เราได้เดินทาง แม้จะเป็นเพียงก้าวเดียวออกจากบ้าน เมือ่
เรากลับเข้ามาอีกครั้ง เราได้กลายเป็นคนใหม่แล้ว คนใหม่ในความหมายมีอะไร ๆ ใหม่ ๆ เข้า
มาในชีวิตเรา การกระทบ การสัมผัส ในย่างก้าวที่เปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนใหม่ที่เติบโตทาง
ความคิด ภาวการณ์ และอาจมีสว่ นส�ำคัญท�ำให้เราคิดอยากจะเปลีย่ นตัวเองในจุดทีด่ กี ว่าเดิม
ถึงแม้การศึกษาบริบทความขัดแย้งในอัมบนเป็นการศึกษาความขัดแย้งที่ได้
คลีค่ ลายไปแล้ว แต่ใช่วา่ ความขัดแย้งในทีอ่ นื่ ๆ จะไม่ผดุ ขึน้ มาอีก เรามิได้ศกึ ษาเพือ่ ทีจ่ ะขจัด
ความขัดแย้งให้สิ้นซาก เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติสามัญธรรมดาของ
มนุษย์ แต่เราศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งเกิดมากขึ้น หรือให้เบาบางลง และศึกษา
เพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายภาคหน้า PF
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