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บทบรรณาธิการ

พืน้ท่ีแห่งการตคีวามและช่วงชงิความหมาย

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

“รัฐไทย” ไม่ได้หยดุอยูกั่บที ่หากทว่ากลบัมพีลวตั การปรบัตวั ข้อวจิารณ์ทีว่่ารฐั    
ไม่ได้ท�าความเข้าใจประเดน็ทางอตัลักษณ์ความเป็นมลายแูละศาสนาอสิลาม คงอาจจะ
ไม่ใช่เสมอไป หากทว่า ตวัแทนของรฐั ไม่ว่าในนามอะไรกต็าม พวกเขาเข้าใจเรือ่งอตัลักษณ์
อย่างด ีแต่กเ็ลอืกท�าอกีอย่างทีส่วนทางกับการแก้ไขปัญหา ท่ามกลางอตุสาหกรรมการ
ศกึษา วจิยัและเรียกร้องจากสงัคมจ�านวนมาก เหน็ได้จากรายงานชิน้ส�าคญัของคณะ
กรรมการอสิระเพ่ือความสมานฉนัท์แห่งชาต ิ (กอส) ทีไ่ด้เสนอให้มกีารท�าความเข้าใจ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมมากข้ึน ส่วนปัจจยัทางวฒันธรรมคือ ภาษามลาย ูศาสนา
อิสลาม และประวตัศิาสตร์ปัตตานไีม่ใช่สาเหตแุต่เป็นเงือ่นไขในสังคมซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้ความ
ชอบธรรมกบัการใช้ความรนุแรง หรอืยอมรบัฝ่ายทีใ่ช้ความรนุแรง 

 หากพิจารณางานของฟโูกต์  ได้เสนอให้พจิารณาว่า อ�านาจต้องมนียัของการผลิต
สร้างหรือก่อให้เกิดบางสิง่บางอย่างได้ จงึจะถือว่าเป็นอ�านาจ จากนัน้กต็ัง้ค�าถามต่อไป
ว่า อ�านาจก่อก�าเนดิหรอืผลติสร้างข้ึนมาได้อย่างไร ซ่ึงฟโูกต์พยายามจะเสนอข้อถกเถยีง
ว่า อ�านาจคอืพลงัทีส่ามารถผลติทัง้ความรู้และความจรงิ และยงัเป็นปรมิณฑลของสรรพ
ส่ิงๆ ตลอดจนพิธีกรรมของความจรงิ (Ritual of Truth) ด้วยและการผลิตความรูเ้พือ่ให้
ยอมรับว่าเป็นจริงในฐานะวาทกรรม จงึมีเรือ่งของพธิกีรรมและปรมิณฑลของสรรพส่ิง
ต่างๆ เช่น รัฐจะแสดงอ�านาจตามความรูค้วามเข้าใจได้นัน้ รฐัต้องแสดงให้เหน็ว่าตนเอง
รูแ้ละเข้าใจถงึจะมคีวามชอบธรรม 
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 การศกึษากระบวนการปรบัตวัของรฐัไทยด้วยการลงเข้ามาสูพ่ืน้ที ่ “สนามของ         
อตัลกัษณ์มลายมูสุลมิปาตาน”ี โดยมรีฐัเข้ามาในพืน้ทีส่นามแห่งอตัลักษณ์เพือ่ทีจ่ะปรบัตวั
และแสดงบทบาทท่าทกีารยอมรบัเท่าทีร่ฐัจะยอมรบัโดยการแสดงออกในพืน้ทีส่าธารณะ 
และเพ่ือรักษาสถานภาพความชอบธรรมและอ�านาจรฐั ท่ามกลางกระแสทีเ่รยีกร้องภาค
ประชาสงัคมให้รัฐยอมรบัในเรือ่งของความหลากหลายทางชาตพินัธุม์ลายมูสุลมิและการ
ปรับวธิคีดิการท�างานในพืน้ทีท่างวฒันธรรม หรอืสนามของอตัลักษณ์ 

 การปรับตวัรัฐต้องอาศยักลไกต่างๆทัง้ในและนอกพืน้ที ่ เป็นเครือ่งมอืในการรกัษา
สถานภาพของรัฐ โดยเฉพาะศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึง่
เป็นกลไกทีส่�าคญัในพืน้ทีใ่นการท�างานทางด้านความคดิและถือว่าเป็นหน่วยงานทีพ่ยายาม
สร้างความสมัพันธ์กบัชมุชนท้องถ่ิน การสร้างวาทกรรมของโดยรฐัเป็นการช่วงชงิวาทกรรม
เรือ่ง อสิลาม มลาย ู จากนกักิจกรรมและองค์กรพฒันาเอกชนนอกภาครฐัและพยายาม
สามารถสถาปนาวาทกรรมในประเดน็ใหญ่ก็คอืการเป็นมุสลมิทีด่ใีห้คนในพืน้ที่   

 สิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้น กคื็อ รฐัพยายามอย่างตัง้ใจน�าหลกัการทางศาสนาอสิลาม(บางส่วน) 
เพ่ือทีจ่ะมาต่อสูท้างด้านความคดิกบัฐานชดุความคดิทีฝ่่ายรฐัคิดว่า อกีฝ่ายหมายถงึ กลุ่มที่
ใช้ความรุนแรง ได้พยายามอธบิายสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนว่าเป็น “สงครามศาสนา” ซึง่ท�าให้
รฐัต้องปรับตวัและน�านกัวชิาการจากพืน้ทีต่่างๆเพือ่มาอธบิาย หลักการศาสนาอสิลาม ให้
แก่คนในพ้ืนที ่ เพ่ือทีจ่ะปรบัเปลีย่นความคดิของมสุลมิในพืน้ทีใ่ห้ถกูต้องตามความหมาย
ของรัฐ หรืออย่างทีรั่ฐให้เป็น รฐัจงึมีความจ�าเป็นต้องเข้ามาสูพ่ืน้ทีส่นามของอตัลักษณ์ 

 แต่ทว่าอกีฝ่ายหรอืบทสะท้อนของกลุม่ปัญญาชนมลายมูสุลิมปาตานใีนพืน้ทีก่ลับมอง
ท่าทีการสร้างวาทกรรมของรฐัและการเชญินกัปราชญ์มลุสมิจากนอกประเทศมาในพ้ืนทีว่่า  

 “วนันีรั้ฐก�าลงัดูถูกคนในพืน้ที ่เดีย๋วเอาคนนูน้มา คนนีม้าพดูเรือ่ง “อสิลาม” ให้แก่
พวกเราฟัง ท�าเหมอืนว่าเราไม่มคีวามรูท้างด้านศาสนา และทีม่าพดูกป็ระเดน็เพียงอย่าง
เดยีวก ็มสุลมิทีน่ีส้ามารถอยูร่่วมกับรฐัไทยได้ และทีน่ีไ้ม่ใช่พืน้ทีข่องการต่อสู้ พดูแค่นีก้็
กลับไป เร่ืองทีเ่ค้าพูดเราก็รูอ้ยูแ่ล้ว แต่เรือ่งการไม่ได้รบัความเป็นธรรมเป็นเรือ่งทีส่�าคญั
กลบัไม่พดู แต่อย่างว่า พวกเค้าแม้ว่าเป็นมุสลมิกเ็ป็นคนนอก ไม่รูเ้รือ่งในพ้ืนทีห่รอก”               
(บทสะท้อนกลบัของชาวบ้านในพืน้ที)่ 
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 หากพิจารณาแล้ววาทกรรมหรอือ�านาจความรูท้ีเ่กีย่วกบั ศาสนาอสิลาม ชาตพินัธุ์
มลาย ูความรุนแรง ทีถ่กูผลติสถาปนาจากรัฐผ่านกระบอกเสยีงของกลุ่มนกัวชิาการศาสนา
อสิลามทัง้ในและนอกพืน้ที ่ก็ท�าให้เกิดความปฏกิรยิาจากผูค้นท้องถิน่ได้เช่นกนั อย่างเช่น
กรณชีาวบ้านทีต้่องประสบเจอเหตกุารณ์และมองเห็นความซบัซ้อนของปัญหา ทีไ่ม่ใช่
ปัญหาเพียงแต่เร่ืองของศาสนาอสิลาม หรอืความเป็นมลาย ูแต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้กคื็อ “ความ
เป็นธรรม” จากผูป้กครองต่างหาก 

 อ�านาจของวาทกรรมในแง่ท่ีเป็น “เทคนคิวธิ”ี เนือ่งจากอ�านาจเป็นนามธรรมทีม่อง
ไม่เหน็ อ�านาจจึงมองเหน็ด้วยการมองผ่านปฎบิตักิาร ซึง่มกัจะเกีย่วข้องกบัการก�าหนด
วนิยั ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ชดัเจน หรอืตดิอยูก่บัสถานภาพของคน เพราะว่าขึน้อยูก่บั
การกระท�า ธรรมชาตใินการผลติสร้างอ�านาจ จงึอยูท่ีก่ารกระท�าผ่านการบงการให้กระท�า
ไปตามวินัยบางอย่าง ฟโูกต์เรยีกอ�านาจเช่นนีว่้า “อ�านาจในการก�าหนดวนิยั” (Disciplinary 
Power) ซึง่เป็นกลไกส�าคญัของอ�านาจ 

 การปฎบิตักิารของอ�านาจดงักล่าว มกัแสดงออกผ่านกลไกอย่างหนึง่ ท่ีเรยีกว่า เทคนคิ
ในการจ�าแนกแยกแยะ (Technology of Classification) ซึง่เกีย่วข้องกบัการนยิามความ
หมายต่างๆ ให้มอี�านาจไปบงการหรอืวางกรอบผูค้นในสงัคมให้อยูใ่นระเบยีบวนิยั ตาม
ความหมายทีน่ยิามขึน้มานัน้ เช่น การให้ค�านยิามของการเป็นมสุลิมมลายทูีด่ ีหรอืการให้
ค�านยิามในการกระท�าของกลุม่ท่ีก่อการ ทีแ่สดงออกเชิงสญัลกัษณ์ อย่างเช่น การไม่อาบน�า้
ศพของกลุม่ผูต้ดิอาวุธ รฐัได้นยิามว่า ผดิหลกัการศาสนา การกระท�าอย่างนัน้ของชาวบ้าน
ถอืว่าผดิ โดยน�าอ�านาจความรูจ้ากนกัการศาสนาของฝ่ายรฐั หรอืมทีรรศนะทีค่ล้อยตามรฐั 

 รัฐได้พยายามสร้างวาทกรรมหรอืการนยิาม ในแง่นีค้อื การต่อสู้ในพืน้ทีค่วามรู ้อนั
เป็นฐานคดิส�าคญัของขบวนการต่อสู้กบัรฐั ไม่ว่าท่ีใดในโลก และน�าผู้รูท้างด้านศาสนาให้
มาอยูก่บัฝ่ายรัฐ เพ่ือสร้างอ�านาจและความชอบธรรมให้แก่รฐั 
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กระบวนการสันติภาพครึง่ใบ 
กับขวากหนามอีกสองต่อ

ผู้เขียน : ดอน ปาทาน 

ความก�า้กึง่ไม่เตม็ใจของรฐับาลทหารจะท�าให้ความชอบธรรมของผูร่้วม
วงเจรจาสนัตภิาพชายแดนใต้ ดบัวบูลงอกีครัง้

 เมือ่ส่วนกลางส่งสญัญาณทีช่วนสบัสน อปุสรรคใหญ่สองเรือ่งกเ็กิด
ตามมาในกระบวนการสันตภิาพ ณ ปลายด้ามขวาน ซึง่ไม่ควรจะเกิดหากผู้
มอี�านาจเลือกใช้กลยทุธ์แบบก้าวหน้ากบัแผ่นดินทีใ่ช้ภาษามลายแูห่งนีเ้สีย
แต่แรก
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อปุสรรคแรก คอื การปลด พล.ท.นกัรบ บญุบวัทอง ออกจากต�าแหน่ง
เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ที่ก�าลังจับเข่าคุยกับกลุ่มมารา
ปัตตาน ี องค์กรร่วมของบรรดากลุม่คิดทีต่่างชายแดนใต้ (อย่างพอจะเหน็
แสงแห่งความหวงั) โดย พล.ท.นกัรบ ถกูกล่าวหาโดยเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูว่า
ท�าเกนิหน้าท่ี ทีก่ม็ไิด้มกีารก�าหนดกรอบชัดเจนแต่แรก ว่ากนัว่ารฐับาลทหาร
ห่วงมากว่าพวกตนจะทิง้อะไรไว้เป็นมรดกเบือ้งหลงั ไม่ต้องการถกูมองว่าเป็น 
กลุม่คนที ่“ใส่พาน” ส่งมอบดนิแดนทีแ่ย่งชงิกนัมาแต่ประวตัศิาสตร์

อปุสรรคทีส่อง คอื การทีร่ฐับาลกดดนัให้องค์การความร่วมมอือสิลาม 
(หรอื โอไอซ)ี หลกีเลีย่งการเอ่ยถงึกลุม่ มารา ปาตาน ี ในข้อตกลงต่างๆ 
ระหว่างการประชุมสดุยอดขององค์การฯ ทีต่รุกเีมือ่ไม่นานมานี ้ซ่ึงก็ประสบ
ความส�าเรจ็เสยีด้วย แม้ว่าจะมบีางประเทศสมาชกิโอไอซี (จากทัง้หมด 57 
ประเทศ) ยนืยนัจะพดูถงึการเสวนาสนัตภิาพของไทยท่ีก�าลงัด�าเนนิอยูด้่วย

การประชุมสดุยอดของโอไอซมีีค�าแถลงการณ์เรยีกร้องให้รฐับาลไทย   
“ในฐานะกบักลุม่ผูแ้ทนชมุชนมสุลมิชายแดนภาคใต้ตามทีถ่กูร้องขอ และ
เรียกร้องให้รัฐบาลรบัรองความปลอดภยัของทมีเสวนาสนัตภิาพในระหว่าง
การเดนิทางไป-กลบัประเทศไทย และให้ความคุม้ครองจากการถูกคมุตวัและ
การฟ้องร้องต่างๆ ในช่วงทีก่ารเสวนาสนัตภิาพก�าลงัด�าเนนิไป” 

 ทางการไทยหวัน่ใจอยูเ่สมอว่า มารา ปาตาน ี จะได้รบัความใส่ใจใน
ระดบันานาชาตเิกนิไปกว่าทีต่นยอมให้ คอืการยอมตัง้โต๊ะพดูคยุ นโยบาย
ของฝ่ายไทยดจูะขดัแย้งในตนเอง ดงึรัง้ระหว่างความเตม็ใจให้เกียรตจัิบเข่า
คยุกบั มารา ปาตาน ีกบัความหงดุหงดิทุกครัง้ที ่มารา ปาตาน ีหาทางไป
พดูคยุกลุม่อืน่ ทัง้ท่ีก็มใิช่เรือ่งแปลกทีต่วัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐัอย่าง มารา ปาตานี 
จะหาทางสร้างความชอบธรรมให้แก่พวกตนจากนานาชาต ิและจากผูค้นใน
พืน้ทีปั่ญหาซึง่ครอบคลุมทัง้ปัตตาน ียะลา นราธิวาส และอกีสีเ่ขตของจงัหวดั
สงขลาทีใ่ช้ภาษามลายู
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 เดือนธนัวาคมปีทีแ่ล้ว อยิาด อามีน มาดา
น ี เลขาธกิารโอไอซ ี ได้ไปพบปะกบัสมาชกิ
กลุม่ มารา ปาตานี ทีม่าเลเซยีก่อนทีจ่ะเดนิ
ทางมายงัประเทศไทย ซึง่ทางการไทยได้แสดง
ความไม่เหน็ด้วยกบัการพบปะดังกล่าว แถม
ต�าหนฝ่ิายกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่
อ�านวยความสะดวกให้ แต่ทาง มารา ปาตานี 
กรี็บออกมาแบ่งรับแบ่งสูว่้าตนเป็นต้นคดิ และ
นายกรฐัมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
เองกไ็ด้เตะสกดัเลขาธกิารโอซแีบบหวัทิม่ใน
การพบปะกันทีก่รุงเทพฯ ว่า น้อมรับความ
ห่วงใยของท่านเลขาธิการ แต่จะไม่รับการ
แทรกแซง

 ปัญหาชายแดนใต้ของไทยอยูใ่นสายตา
ของโอไอซแีบบ ‘มาๆ ไปๆ’ มาหลายทศวรรษ 
เมือ่ปี พ.ศ. 2553 นายเอกเมเลดดนิ อซิาโน
กล ู เลขาธกิารโอไอซขีณะนัน้ กเ็คยได้พบปะ
กบัตวัแทนองค์กรแบ่งแยกดินแดนปาตานท่ีี
ซาอุดีอาระเบยี และสนบัสนนุตวัแทนให้จดัตัง้
เป็นกลุม่ทางการเมอืงชือ่ สหพนัธ์ประชาชนปา
ตาน ี(United Patani People Council หรอื 
UPPC) โดยทางโอไอซียืนยันจะช่วยจัดโต๊ะ
พดูคยุกบัฝ่ายไทยให้ และตามแผนเมือ่ UPPC 

จดัตัง้แล้ว จะต้องจัดตัง้สภาประชาชนปาตานี 
(the Patani People Congress หรอื PCC) 
ตามมา เพือ่เป็นกลไกผลกัดนัความชอบธรรม
ให้แก่ UPPC อกีท ี แต่แล้วรฐับาลของนาย 
อภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ ปฏเิสธทีจ่ะเล่นตามเกม 
แผนดงักล่าวจึงยตุลิง 

 ปัญหาปาตานกีลบัเข้าสูว่าระอกีครัง้ในปี 
พ.ศ.2555 ในการประชมุระดบัรฐัประมนตรี
ต่างประเทศของโอไอซ ี ซ่ึงครัง้นัน้ทางโอไอซี
แสดงความหนกัใจเกีย่วกบัค�าแถลงการณ์ร่วม
ปี 2550 ระหว่างไทยกับโอไอซีท่ียงัไม่ออกผล
เป็นความคืบหน้าใดๆ และแสดงความกงัวล
เรือ่ง “พรก. ฉกุเฉนิท่ีไม่ยอมยตุใินพืน้ท่ีภาค
ใต้ กบัพฒันาการในวงแคบของแนวคดิการใช้
ภาษามลายใูนการเรยีนการสอนในโรงเรยีน
สามจงัหวดัชายแดนใต้”

 โอไอซียงัวจิารณ์เร่ือง “การใช้ก�าลงัทหาร
ควบคุมสถานการณ์อย่างยืดเยื้อท่ัวจังหวัด
ชายแดนใต้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อชีวติประจ�าวนั
ของผูค้นในพืน้ท่ี” รวมถึงวจิารณ์ “การหัน
ไปเน้นการพ่ึงพากองก�าลังติดอาวุธฝึกหัดท่ี
ไร้ระเบยีบแบบแผนทีถ่กูกล่าวหาเรือ่งปฏบิตัิ
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การอย่างผดิกฎหมายและรังแต่จะสร้างความ
แตกแยกทางเชือ้ชาตศิาสนา” 

 ค�าแถลงการณ์ร่วมปี พ.ศ. 2550 ระหว่าง
โอไอซ ีกบัรฐับาล พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ 
ได้กลายเป็นหลกัทีโ่อไอซใีช้ชีวั้ดความจรงิจัง
ของไทยในกระบวนการสนัตภิาพชายแดนใต้ 
เพราะค�าแถลงครั้งนั้นมีความชัดเจน หนัก
แน่น ระบุเจาะจงกรณีการหายตัวไปของ
ทนายสมชาย นีละไพจิตร การนองเลือดที่
มัสยิดกรือเซะ และการสังหารหมู่ท่ีอ�าเภอ
ตากใบ และยงัพดูถึงการละเมดิสทิธมินษุยชน
และละเว้นโทษในหมูเ่จ้าหน้าท่ีความมัน่คงที่
กระท�าผดิในประเทศไทย 

 แต่แล้วค�ามัน่สญัญาหนักแน่นของไทย
ที่ว่าจะต่อสู้เพื่อให้เกิดสันติภาพในครั้งนั้น 
กลับมีชีวิตส้ันพอๆ กับระยะเวลาบริหาร
ประเทศของรัฐบาลสรุยทุธ์ จลุานนท์ เพราะ
จากนัน้กไ็ม่มรีฐับาลชดุใดกล้าสานสายใยต่อ
กบัชาวมลาย ู ปาตานี แม้แต่รฐับาลของนายกฯ                             
ยิง่ลกัษณ์  ชินวัตร ที่เคยจัดวงเสวนาอย่าง
เงอะๆ เงิน่ๆ อธิบายไม่ถกูว่าจะท�าให้ความหวัง
พุง่หรอืพังกันแน่

 ด้วยเกรงจะถูกล่าวหาว่าเป็นพวกต่อต้าน
สันติภาพ รัฐบาลทหารชุดปัจจุบันตัดสินใจ
ปลกุชพีสิง่ทีเ่รยีกว่า ‘กระบวนการสนัตภิาพ’ 
อกีครัง้ แต่มนัก็กลบักลายเป็นการตดัสนิใจท่ี
เผยให้เหน็ถงึความไม่อยากเดนิหน้าและความ
ไม่เตม็ใจจะหยบิย่ืนปัจจัยท่ีจ�าเป็นต่อความคบื
หน้าของกระบวนการ

 พล.ท.นักรบ ซึ่งเริ่มท�างานในโต๊ะ
สันติภาพมาตั้งแต่สมัย นายกฯ ยิ่งลักษณ์ 
และหลบไปพ�านักในต่างประเทศหลังการ
รฐัประหาร พ.ศ. 2557 ได้ถูกเรยีกกลบัมาเพือ่
ท�างานในสภาวการณ์ท่ีช่างสบัสน มนึงงอยูต่รง
กลางระหว่างองค์กรร่วม มารา ปาตาน ีทีก่�าลงั
หาความชอบธรรมและทีย่นืในเวทนีานาชาติ
ด้วยหนทางของตน กับรฐับาลทหารจากส่วน
กลางทีน่อกจากไม่เตม็ใจจะให้สทิธใิดๆ กับอกี
ฝ่าย แล้วยงัไม่ยอมแม้แต่จะเรยีกชือ่ของอกีฝ่าย

 เครือข่ายงานที่วางให้ พล.ท.นักรบ 
จึงกว้างเสียจนไม่อาจบรรลุได้ ต้องเป็นท้ัง
เลขานกุารคณะพดูคยุสนัตสิขุ โฆษกกระบวนการ
สนัติภาพโดยรวม และหวัหน้าคณะท�างานที่
ต้องคอยวางกรอบเงือ่นไขในการเจรจาแต่ละครัง้ 
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 อนัทีจ่รงิเขาผู้นีม้ส่ีวนผลกัดนัการเคลือ่นไหวของ มาราปาตาน ีตัง้แต่
ก่อนทีอ่งค์กรจะใช้ชือ่นี ้เมือ่กลุม่คดิต่างยงัถกูเรยีกรวมว่าเป็น “Plan B” ใน
กระบวนการสนัตภิาพของรัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ท่ีม ีฮาซัน ตอยยบิ เป็น
ตวัแทนเจรจา

 พล.ท.นักรบ ต้องท�างานในสภาพแวดล้อมทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีต่างกย็ือ้ความ
คบืหน้าโดยไม่ยอมเสียสละสิง่ใด ฝ่ังแนวร่วมปฏวิตัแิห่งชาตมิลายปูาตาน ีหรอื 
บอีาร์เอน็ ทีอ่ยูม่ายาวนานและมกีองก�าลงักว้างขวางท่ีสดุประกาศว่าจะไม่
ยอมร่วมโต๊ะพูดคุยตราบใดทีโ่ต๊ะน้ันยงัไม่จัดแจงอย่างเหมาะสมและตนมี
ความพร้อมจรงิ บอกด้วยว่า รฐับาลไทยกส็นใจแค่การลดตวัเลขเหตรุนุแรง
เพือ่ความสงบภายในประเทศเท่านัน้ ไม่ได้คดิจะถกต้นตอทีแ่ท้จรงิของปัญหา

รัฐบาลปฏิเสธทีจ่ะขดุค้นรากของความเก็บกดแต่ประวตัศิาสตร์ของ
ชายแดนใต้ เพราะนัน่หมายถงึการต้องรอมชอมให้สิทธใินหลายๆ อย่าง

 ผูส้งัเกตการณ์อสิระต่างมองว่า สญัญาณจากทางรฐับาลทหารนัน้ช่าง
สบัสน ขณะที ่ พล.ท.นักรบถกูสัง่ให้น�าพาคณะพดูคยุสนัตสิขุชายแดนใต้
ไปพบ มาราปาตาน ีกลบัถกูสัง่ห้ามด้วยว่า ไม่ให้ใช้ค�าว่า “มาราปาตาน”ี          
ในการสนทนา เพราะผูใ้หญ่ทางฝ่ายความมัน่คงไม่ต้องการให้ความชอบธรรม
กับกลุ่มเหน็ต่างกับรฐัไทย นอกจากนี ้ มรีายงานจากแหล่งข่าวในรฐับาลว่า 
รัฐบาลเองกย็งัไม่เชือ่นกัว่า มาราปาตาน ีกมุกองก�าลงัและมอี�านาจสัง่การ
ทีช่ายแดนใต้จรงิ
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บอีาร์เอน็ ยงัคงยืนยนัว่าไม่พร้อมเข้าสูว่งพดูคยุ และบอกด้วยว่า โอไอซี ก็
แค่องค์กรข้ามชาติอกีองค์กรทีพ่ยายามแทรกตวัเข้ามาในกระบวนการสนัตภิาพ
ในดนิแดนของบรรพบรุษุตน ค�าถามในตอนนีก้ค็อื ในท่ีสดุแล้วทางการจะนกึ
สนกุด้วยหรอืไม่ กบัแนวคดิทีเ่ปิดให้องค์กรข้ามชาตเิข้ามาร่วมเล่นเกมสนัตภิาพ
ทีป่ลายด้ามขวานของไทย
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“เพียงแค่ภาพก็เปลี่ยนเลนส์สันติภาพ” 
โดย อ.ศรยุทธและส่ือภาคพลเมืองปาตานี

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการปาตานี ฟอรั่ม

ใครจะคดิว่า “เพยีงแค่ภาพ กเ็ปลีย่นเลนส์สันตภิาพได้” เป็นความสนใจ
ส�าคญัของกลุม่คนท�างานด้านการสือ่สารภาคพลเมอืง ส่งเสรมิสนัตภิาพ     
ปาตานี/ชายแดนใต้ในงานการงานอบรม “อบรมพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย
สือ่ภาคพลเมอืง”ภายใต้โครงการเสริมสร้างศกัยภาพและสร้างเครอืข่าย
สือ่ภาคพลเมือง ในช่วงปลายเดือนเมษายนทีผ่่านมา ณ เทพาบีชรสีอร์ท 
อ�าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา โดยมเีจ้าภาพจดังานคอื ปาตาน ีฟอรัม่ ซ่ึงได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการสนบัสนนุชมุชนท้องถิน่เพือ่ฟ้ืนฟู ชายแดน
ใต้ (ชชต.) สถาบนัชมุชนท้องถิน่พฒันา โดยในงานอบรมครัง้นีม้ปีระเดน็น่า
สนใจมากมายทีป่าตาน ีฟอรัม่ อยากจะเล่าให้ผูอ่้านร่วมขบคดิไปพร้อมๆกับ
กลุม่คนท�างานด้านการสือ่สารภาคพลเมอืงครัง้นีด้้วย

เรือ่งภาพไม่ใช่แค่เร่ืองเทคนคิแต่เป็นเร่ือง
แนวคดิทีส่�าคญั

การอบรมคร้ังน้ีเป็นการอบรมทีด่�าเนนิ
ภายใต้ข้อสรปุความต้องการของผูเ้ข้าร่วม คอื 
การอบรมเรือ่งการเล่าเรือ่งด้วยภาพ ไม่ว่าจะ
เป็นภาพนิง่หรอืภาพเคล่ือนไหว ซึง่การอบรม
ในทีน่ีไ้ม่ได้มุง่เรือ่งของเทคนคิการถ่ายภาพ แต่
มุง่เน้นเรือ่งวธิคีดิ เบือ้งหลงัความคดิของภาพ

ต่างๆ มนียัยะของของการส่งเสรมิเรือ่งการ
เคารพสทิธอิย่างไร สะท้อนการเหยยีดเชือ้ชาติ 
หรอืการยดัเยียดความเป็นอืน่หรอืไม่ หรอืแม้น
กระทัง่ภาพนัน้สอดแทรกอดุมการณ์ทางเมอืง
อย่างไร เป็นต้น  

ทั้งนี้ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์           
ภาควิชาส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่ง
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ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมครั้ง
นีเ้ร่ิมต้นกจิกรรม ด้วยการชวนผู้เข้าร่วม
ชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Whose is 
this land แผ่นดนินีใ้ครครอง ? ซึง่เป็น
ภาพยนตร์สารคดีทีเ่คยก�ากบัโดยวทิยากร
เอง โดยเนือ้หาพดูถงึกลุม่ชาวบ้านจนเมอืง
ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องที่อยู่อาศัยใน
จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีซึง่เป็น กลุม่ชาวบ้าน
ทีเ่คยเป็นอดตีสมาชิกพรรคคอมมวินิสตร์
แห่งประเทศไทย

หลังจากที่ผู ้เข้าร่วมชมภาพยนตร์ 
กระบวนกรกช็วนผู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นเกีย่ว
กบัภาพยนตร์ โดยประเดน็ทีผู่เ้ข้าร่วมสนใจ
โดยสรปุ มีการตัง้ข้อสงัเกตว่าการเล่าเรือ่ง
ไม่มดีนตรปีระกอบซึง่มคี�าอธบิายว่าท�าให้
เกดิอารมณ์อกีแบบทีไ่ม่ถกูชกัจูงโดยเสยีง 
ท�าให้ผูช้มให้ความสนใจในเนือ้หามากว่า
เพราะเสยีงดนตรปีระกอบ เน้นฟังเสยีงของ
ตัวละครมากกว่าเสยีงดนตรี ขณะเดียวกัน
ภาพยนตร์กป็ล่อยให้ตวัละครใช้ภาษาพูด 
ภาษาทีเ่ป็นธรรมชาตขิองตัวละคร ซ่ึงใน
สารคดส่ีวนใหญ่มกัจะเปลีย่นแปลงภาษา
พูดเป็นภาษาเขยีนทางการท�าให้การเล่า
เรือ่งขาดความน่าสนใจ

ลดทอนอ�านาจของผูก้�ากบัภาพลงเพือ่ให้
พืน้ท่ีเรือ่งราวของคนมมีากขึน้

นอกจากน้ียงัมกีารแลกเปลีย่นในประเดน็
การเล่าเรือ่งเพิม่เตมิว่า การเล่าเร่ืองค่อนข้าง
จะเรยีบง่ายเกนิไปหรอืไม่ ขณะท่ีเรือ่งราวท่ีเล่า
ค่อนข้างจะมคีวามซับซ้อน ซ่ึงกระบวนกรก็เน้น
อยูเ่สมอว่า การเล่าเรือ่งเรือ่งน้ีอย่างเล่าให้เป็น
ธรรมชาต ิแต่ผู้เข้าร่วมสงสยัว่า หลายการแสดง
เหมอืนมกีารจดัฉาก การเตรยีมกันก่อนหรอืไม่ 
และทีส่�าคญัการน�าเสนอตวัละครจรงิ ขณะท่ี
เรือ่งทีเ่ล่าน้ันค่อนข้างจะมคีวามอ่อนไหวต่อภาค
รัฐ ทัง้น้ีกระบวนกรยอมรบัว่า ท่ีมกีารก�าหนด
ฉาก โครงเร่ืองอยูบ้่างเพราะมีข้อจ�ากดัในเรือ่ง
ระยะเวลาถ่ายท�า ขณะทีก่ารเปิดหน้าจรงิของตวั
ละครนัน้เป็นไปเพราะตวัละครอยากให้มกีารเปิด
หน้า เพราะชาวบ้านเชือ่ว่า “การเปิดหน้าคอืการ
ต่อสูอ้ย่างสนัตวิธิ”ี ซ่ึงเป็นแนวคดิหนึง่ท่ีน่าสนใจ 
คอื “การลดทอนอ�านาจของผูก้�ากับภาพลงเพือ่
ให้พืน้ทีข่องเรือ่งราวท่ีแท้จรงิมากข้ึน”

ประเด็นต่อมาผูเ้ข้าร่วมพบว่า บทเพลงที่
ร้องโดยชาวบ้านเอง ซึง่พบว่า เป็นเพลงค่อน
ข้างไปทางการเมอืง ซึง่จะเป็นการชกัน�าผูฟั้งไป
หรอืไม่ ประเดน็ต่อมา คอื การมคี�าบรรยายเป็น
ภาษาทางการนัน้ซึง่จะเป็นการไปลดทอนความ
เป็นท้องถิน่ เหยียดความเป็นท้องถิน่ไปหรอืไม่ 
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โดยกระบวนกรชีแ้จงว่า บทเพลงทีช่าวบ้านร้องเป็นบทเพลงท่ีชาวบ้านแต่ง
เอง เป็นบทเพลงทีช่าวบ้านอยากร้อง ซึง่ในฐานะผูก้�ากับภาพยนตร์สารคดี 
กต้็องปล่อยให้รสนยิมของตวัละครมพีืน้ทีม่ากกว่าผูก้�ากบั ขณะเดียวกนัการ
มคี�าบรรยายเป็นภาษาทางการน้ันเป็นประเด็นทีจ่ะมีการคยุต่อในวนัถดัไป 
แต่ในเบือ้งต้นเป็นเพราะต้องยอมรบัภาษาเป็นสะพานสูก่ารสร้างความเข้าใจ
ของผูช้มบางทจี�าเป็นต้องมกีารบรรยายเป็นภาษาทางการแต่ก็เป็นประเดน็ท่ี
น่าถกเถยีงในเรือ่งสงัคมการเมอืงด้วยเช่นกนั

กระบวนกรแนะน�าเพิม่เตมิว่า การเล่าเรือ่งทีม่รีายละเอยีดมากมายนัน้
จะมกีารจดัวางโครง แต่ขณะทีว่ธิกีารอกีแบบหนึง่ท่ีน่าสนใจคอื การเล่าเรือ่ง 
การวางโครงผ่านเรือ่งราวของผูค้นในตวัละครเอง ไม่ใช่เกิดจากการท่ีผูก้�ากับ
วางโครงให้ พยายามเล่าเร่ืองโดยด้วยโลก ด้วยสายตาของตวัละคร ซึง่มนั
ท�าให้คนท�าหนงัได้เรยีนรูไ้ปด้วย หากเราก�ากบัมากมาย เราก็ไม่ต่างจากการ
ท�าหนงัเพือ่โฆษณาชวนเช่ือ  การเป็นปกครองทีเ่ป็นเผดจ็การ ซ่ึงคดิว่าผูเ้ข้า
ร่วมไม่อยากเป็นแบบนัน้แน่นอน ซึง่ผูเ้ข้าร่วมหลายคนกท็�าเช่นนีเ้หมอืนกนั
แต่กพ็ึง่เข้าใจว่าสอดคล้องกับแนวคิดท่ีกระบวนกรอธบิายมา
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เล่าเร่ืองภาพ ด้วยแนวคิด “เขม็ฉดียา”

การเริม่ต้นกจิกรรมในวันท่ี 2 ของการอบรม กระบวนกรเริม่ด้วยประเดน็ 
การเล่าเรือ่งด้วยวธิคีดิแบบ “เขม็ฉดียา” หรอื ในความหมาย คอื การโน้มน้าว 
ยดัเยยีดความเชือ่ของคนเล่า คนท�าสือ่ ซึง่เป็นความคดิทีว่่าตนเองมอี�านาจ
ในการก�าหนดความคิด วธิคิีดของผูรั้บสือ่ทีต่นเองผลติข้ึนมา มักจะพบใน
สือ่ทีโ่ฆษณาชวนเชือ่โดยรฐั เป็นวธิคีดิแบบรฐัชาตก่ิอนสมยัใหม่ ซ่ึงยงัคงมี
ให้เหน็อยูม่ากมายในประเทศไทย ทัง้ระดบัประเทศและระดบัท้องถิน่ ทัง้ๆ
ทีใ่นปัจจบุนัโลกเข้าสูร่ฐัชาตสิมยัใหม่ ซึง่ดงักล่าวนี ้กระบวนกรอยากตัง้เป็น
ประเดน็ให้เกิดการแลกเปลีย่นว่า เราสามารถท�าสือ่ เข็มฉดียา ได้มากน้อย
ขนาดไหน ในปัจจบุนั และอกีประเดน็คอื การท�าสือ่ การเล่าเรือ่งด้วยการวาง
เป็นตวักลางในการสือ่สาร ซึง่เป็นวธิคีดิเรือ่ง “ความเป็นกลาง” ทัง้นีก็้เป็นวธิี
คดิทีถ่่วงดลุวธิคีดิแบบ “เขม็ฉดียา”

กระบวนกรด�าเนนิกระบวนการต่อเนือ่งด้วยการดตูวัอย่าง ภาพยนตร์
โฆษณาชวนเชือ่ของรัฐในยคุที ่ฮติเลอร์ อดตีผูน้�าเยอรมันในสมยัสงครามโลก
ครัง้ที ่2 ก่อนจะอธบิายต่อว่า วิธกีารวางโครงเรือ่งเพือ่โฆษณาชวนเช่ือ มกัมี
เรือ่งของ ความเจบ็ปวดของสภาพสงัคม ของประชาชน หรอืมกีารน�าเสนอ
ศกัยภาพของผูน้�าทีค่นอืน่ๆท�าไม่ได้ หรอื แม้นแต่ภาพยนตร์ในยคุเสรปัีจจุบัน
กย็งัมกีารเล่าเรือ่งเช่นนี ้เช่น เรือ่งกปัตนัอเมริกา ซึง่มวีธิคีดิเขม็ฉดียา เพือ่หวงั
สร้างความคดิ ความรูส้กึรวมหมู ่เล่าเร่ืองด้วยการอ้างความเจบ็ปวด ความตาย
ของประชาชน เล่าเรือ่งการเสยีสละเพือ่ชาต ิซึง่เป็นวธิคีดิของรฐัต่างๆในสมยั
สงครามโลกครัง้ที ่2 แต่กย็งัตกทอดมาถงึทกุวนันี ้หากย้อนมาดใูนสงัคมไทย
การเป็นสือ่ โฆษณาชวนเชือ่ เริม่ต้นเข้มข้นเม่ือปี 2500 เป็นสือ่โฆษณาชวนเชือ่ 
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ผ่านตัวผูน้�า ผ่านตวับคุคล โดยมเีบือ้งหลงัคอื
ชนชัน้น�าสมัยน้ันซึง่มโีครงเรือ่งทีถู่กจดัวางไว้
อย่างเข้มข้นชดัเจน

แนวคดิ เข็มฉดียา อดตีท่ีมใีห้เหน็ ปัจจุบนั
ยงัด�ารงอยู่

ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชือ่ของประเทศ
มาเลเซียในช่วงร่วมสมยั ปี 2009 ซึง่หลงัจาก
ดูจบกม็กีารแลกเปลีย่น โดยประเดน็ทีค้่นพบ
ในภาพยนตร์ คอื ภาพกว้างๆ เป็นภาพของ
การรวมหมู ่การช่วยเหลอืซึง่กันและกัน แต่ใน
ลกึๆแล้ว เหน็ว่ามีลกัษณะการเหยยีดชาติพนัธุ์
ซ่อนอยูเ่พราะภาพคนทีใ่ห้ความช่วยเหลอื คอื
เป็นภาพของคนชาตพินัธุม์ลาย ู แต่ผูท้ีไ่ด้รบั
ความช่วยเหลือคือภาพของคนหลากหลาย
ชาติพันธุ ์ซึง่หลงัจากทีผู่แ้ลกเปลีย่น กระบวน
กรชวนให้คดิต่อว่า ซึง่ทีเ่ราวจิารณ์แลกเปล่ียน
กนันัน้เป็นช่วงทีส่อง ช่วงของคนด ู แต่เราไม่
ค่อยมองช่วงแรก คอื ช่วงของคนท�า เบือ้งหลงั 
ความคดิของคนท�าส่ือประเภทน้ี ซึง่คนทีอ่ยู่
เบือ้งหลงัสือ่ประเภทนีม้กัมองว่าตัวเองเป็นผู้
ท�างานหนัก เช่นดัง่รฐัมองว่าตวัเองท�างานหนกั
ซ่ึงต้องการให้ประชาชนยอมรบั ขณะเดียวกัน
ถ้าเราเชือ่ว่าส่ือคอืการสร้างสะพานสือ่สารต่อ
สาธารณะชน  ซึง่หากดเูบือ้งหลงัค�าเหยยีด

ต�่า-สูงของผู้คน การจัดประเภทต่างๆของ
ผูค้นในประเทศมาเลเซยีผ่านภาพยนตร์กพ็บ
ว่าเป็นแนวคดิการเหยยีดทีม่ทีีม่าจากแว่นการ
มองของประเทศอาณานิคมสมยัก่อน แล้วถูก
สือ่สารต่อสาธารณะต่อมาอย่างต่อเนือ่ง มกีาร
ผลติซ�า้ด้วยสือ่ ด้วยผูค้นในประเทศนัน้เอง ดงั
นัน้ส�าหรบักระบวนกรเองแล้ว หากเรามองดู
ภาพยนตร์ กระบวนกรเลือกท่ีจะมอง 2 ส่วน
คอื มองในเชงิเนือ้หาและมองไปยงัฐานคิดของ
คนท�าสือ่ ท�าภาพยนตร์ นัน้ๆ

แนวคิดเขม็ฉดียาไม่ได้มแีต่ในสือ่ของรฐัแต่
ภาคธรุกจิกม็พีฒันาอย่างชนิชา

กระบวนกรให้ผูเ้ข้าร่วมรบัชมภาพยนตร์
โฆษณาเชงิธรุกิจในประเทศไทยช้ินหนึง่ ก่อน
จะชวนผูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นในเรือ่งเบือ้งหลงั 
ความคดิโฆษณาและ การลดทอนอ�านาจของ ผู้
ก�ากับภาพลงเพ่ือให้พืน้ทีข่องเรือ่งราวทีแ่ท้จรงิ
มากขึน้และประเดน็ภาพตวัแทนความจรงิใน
โฆษณา ซึง่ประเดน็ท่ีผูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่น คอื 
โฆษณาชิน้นีม้คีวามไม่สมเหตสุมผลระหว่าง
เนื้อหาและตัวโฆษณา และขณะที่โฆษณา
พยายามจะสะท้อนเนือ้หาทีส่อดคล้องของชวีติ
จรงิในปัจจบุนั ซึง่มคีวามคดิเหน็อกีมากมาย 
ก่อนทีก่ระบวนกรจะร่วมแลกเปลีย่นประเดน็
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วธิคีดิของโฆษณาทีพ่ยายามเล่นกับความซบั
ซ้อน เช่น อดุมการณ์ทางการเมอืงของคนทีเ่ป็น
อดุมการณ์เดยีวกนั อย่างอุดมการณ์ความเป็น
ชาต ิซึง่แม้นใช้การเดนิเนือ้หากระโดด ไม่สม
เหตสุมผลแล้วใช้การฉากดราม่าประกอบช้ีน�า 
กส็ามารถชีน้�าคนได้ แต่ส�าหรบัคนดแูล้ว คน
ไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมอืงเดยีวกนัเสมอไป 
ท�าให้เกิดข้อถกเถยีงเยอะแยะมากมาย ท�าให้
เหน็การขาดความประณตี เพราะโฆษณาชิน้นี้
ไปเล่นประเดน็ทีซ่บัซ้อนและใหญ่เกนิไป ทัง้ๆ
ทีต่วัเองเป็นโฆษณาเชงิธรุกจิ ไม่ใช่โฆษณาของ
ความเป็นรฐั

ขณะเดยีวกนัภาพยนตร์โฆษณาธรุกจิอกี
ช้ินซึง่เป็นเรือ่งทีเ่ล่นกบัความรูส้กึของคน ซึง่
มเีป้าหมายเพือ่สร้างความหมายใหม่ให้กับคน
ดูเก่ียวกบัธรุกจิของตัวเอง หวงัให้คนดเูปลีย่น
ทศันคต ิซึง่หากจะวจิารณ์ประเดน็การสือ่สาร
แล้ว ส�าหรบักระบวนกร สนใจจะวิจารณ์สิง่   
ทีอ่ยูใ่นความคดิของคนท�าสือ่ ซึง่จะท�าให้คน
ท�าสือ่ได้รบัความท้าทาย ความรู ้ความคดิ มมุ
มองใหม่ๆเพิม่ขึน้

สือ่โฆษณาชวนเชือ่อาจม ี2 แบบ คอื คน
ถกูฉดียาในแบบทีถู่กบงัคบั ขณะท่ีอกีแบบที่
คนดยูอมให้ถกูฉีดยา ซึง่ในแบบที ่2 นัน้เป็นวธิี

การแฝงความคดิการสร้างภาพตวัแทนในโลก
ยคุสมยัใหม่ได้อย่างแนบเนยีน ซ่ึงในฐานะคน
ท�าสือ่ภาคพลเมอืงเราจะต้องมาถกเถยีงกนัให้
มากขึน้ด้วยเช่นกนัในเรือ่งนีว่้าเรารบัแนวคดิ
การท�าสือ่แบบฉดียา หรอืไม่ ฉีดยาผูช้ม มาก
น้อยแค่ไหน เป้าหมายเพือ่อะไร

ต่อเนื่องด้วยประเด็นความสัมพันธ์เชิง
อ�านาจระหว่างผูถื้อกล้องกบัผูท่ี้ถูกถ่ายภาพ 
ซึง่มกัจะถกูท�าให้ผูถ้กูถ่ายเป็นวตัถ ุ อนัทีจ่รงิ
ที่มีวิธีการที่ดีกว่านี้คือการให้พื้นที่ของผู้ถูก
ถ่าย ซึง่มกัใช้ในงานถ่ายท�าภาพประเดน็ชาติ
พนัธ์ ซึง่เป็นวธิกีารท�าให้อ�านาจของผูถื้อกล้อง
ลดลง แล้วท�าให้เสยีงเรือ่งราวของผูถู้กถ่ายท�า
เพิม่มากขึน้ ในทางเทคนิคแล้ว คอืการถ่ายท�า
ทีไ่ม่มกีารเดนิเรือ่งโดยคนถ่ายท�า แต่เดนิเร่ือง
โดยผูถ้กูถ่ายท�า

เดนิเรือ่งด้วยตวัละครแทนโครงจากผู้ก�ากับ 
สะท้อนการเคารพเรือ่งเล่า

ทัง้น้ีกระบวนกรเริม่กจิกรรมต่อเนือ่งใน
ประเดน็ทีก่ล่าวถงึด้วยการให้กลุม่เป้าหมายรบั
ชมตวัอย่างภาพยนตร์สารคดชีิน้หนึง่ซึง่เคยถกู
ฉายในเทศกาลหนงัระดบัอาเซยีน ซ่ึงเกือบจะ
ไม่ได้ไปฉายเพราะถกูสะท้อนว่าเป็นภาพยนตร์
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สารคด ี ไม่มพีล๊อต ไม่มกีารแปลภาษาทีท่�าให้เข้าใจ ดแูล้วงง แต่ก็มกีาร
อธบิายว่า หนงัเรือ่งนีท้�าไมต้องใช้สายตาด ูท�าไมไม่ใช้หแูละใจในการดหูนงั 
แล้วตคีวามกนั ซึง่กระบวนกรอธบิายว่า หนงัพยายามให้ผูช้มฟังเสยีง การ
เล่าเร่ืองทีไ่ม่คุน้เคยบ้าง แต่ก็สร้างความเข้าใจด้วยการเรยีงล�าดบัเร่ืองด้วย
เนือ้หา ไม่ใช่โครงเร่ือง  เป็นไอเดยีของหนงัเรือ่งนี ้ทีอ่ยากเปิดประสบการณ์
ห ูการฟังใหม่ๆ ให้ผูช้ม มุง่หวงัให้คนดตูัง้ค�าถาม สงสยั ท่ีก้าวข้ามห ูความ
คดิความเป็นอดุมการณ์ชาตนิยิม

ขณะทีผู่เ้ข้าร่วมสะท้อนเพิม่เตมิว่า หนงัเรือ่งนีก้้าวข้ามการเล่าเร่ืองใน
แบบทีก่ระแสเป็นอยู ่ท�าให้ไม่เข้าใจ แต่เป็นเพิม่ประสบการณ์การรบัชมแบบ
ใหม่ คนท�าหนงัแบบนีก้ล้าก้าวข้ามความกลวัการวพิากษ์วจิารณ์ว่าห่วยแตก
จากกระแสได้อย่างไร แล้วการเล่าเรือ่งเช่นนีจ้ะมปีระโยชน์อย่างไร ซ่ึงท่ีจับ
ได้ตอนนีค้อืเพยีงแค่ การมวีถิอียูข่องคนในภาพเท่านัน้

กระบวนกรอธบิายต่อว่า หนงัเรือ่งนีผ่้านการประเมนิกลุม่เป้าหมายซ่ึง
เป็นกลุม่เป้าหมายทีช่อบความท้าทายความคดิ มคีวามตัง้ใจด ูมคีนมางานนี้
เป็นร้อยซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนเมอืงในประเทศไทย ซึง่คนท�าต้องการท้าทายคน
ด ูท้าทายเรือ่งการท�าความเข้าใจประเดน็ มากกว่ากฎระเบียบของการถ่าย
ท�า เพราะบางครัง้กฎระเบยีบของการถ่ายท�ามกัจะไปบดบังประเดน็เนือ้หา 
ท้าทายความคดิการให้ความส�าคญัต่อผูท้ีอ่ยูใ่นภาพมากกว่าผูช้ม ชวนให้ผู้
ชมให้พืน้ทีต่่อคนและ เรือ่งราวในภาพมากกว่าตวัเองและผูถ่้ายท�า และการ
ท�าหนงัเช่นนี ้มเีบือ้งหลงัส�าคญัคอื การเป็นผูถ่้ายท�าทีต้่องเรียนรูก้ารท�างาน 
มองเหน็คนในภาพเท่ากัน ให้ความส�าคญัให้เกยีรตกิบัคนทีแ่ตกต่าง คนทีเ่ป็น
ชายขอบจากการมองของสงัคมส่วนใหญ่
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ความท้าทาย วเิคราะห์เช่ือมโยงการเล่าเรือ่งของชายแดนใต้

ขณะเดยีวกนัหากจะมองมาท่ีการท�าสือ่ชายแดนใต้แล้ว นอกจากสาระ 
ทีเ่ป็นอยูค่่อนข้างจะซบัซ้อนแล้ว และหากมกีารเล่าเร่ืองท่ีซับซ้อน จะยิง่ท�าให้
เข้าใจยากอกีหรอืไม่ ซึง่เข้าใจร่วมกนัว่าไม่เหมาะสมทีจ่ะเล่าเรือ่งเช่นนี ้ เท่าที่
เหน็หนงั 3 จชต. ประมวลได้เป็น 3 หมวดใหญ่

1.หนงัทีเ่ล่าอยูบ่นเรือ่งของการถกูท�าร้าย ของคนตกเป็นเหยือ่  

2.หนังทีท่�าขึน้บนพ้ืนฐานของการกระท�าของรัฐไทยท้ังในมติวิฒันธรรมและ
ความรนุแรง

3.หนังทีม่พีล๊อตเรือ่งเชือ่มโยงแนวคิดก่อการร้ายระดบัสากล เป็นการมอง
ระดบัต่างๆ

กระบวนกรชวนผูเ้ข้าร่วมคดิว่าเราสามารถทีจ่ะท�าหนงัทีอ่อกจากกบัดกั     
ทัง้ 3 หมวดใหญ่ได้อย่างไร หรอืคนท�าสือ่ชายแดนใต้สามารถพดู ส่ือสาร
จากความคดิของตวัเอง ไม่ใช่สือ่สารมาจากความคดิทีค่นอืน่อยากได้ยนิ ได้
หรือไม่ หรือการกล้าทีก้่าวข้ามความกลวัในการสือ่สารเรือ่งวพิากษ์ความเช่ือ 
วฒันธรรมตนเอง หรอืไม่

ทัง้หมดนีเ้ป็นบางส่วนของงานอบรมท่ีท้าทายความคดิของคนท�างาน
ด้านการสือ่สารภาคพลเมือง ทีช่วนให้กล้าก้าวข้าม ตัง้ค�าถาม และปรบั
เลนส์ความคดิ สะท้อนสนัติภาพในมมุทีต่่างไปจากเดิม
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ล้านนาตะวันตก ( บริบทลุ่มนํ้าสาละวิน ) 
หลากชาติพันธุ์ หลายศรัทธา ตอนที ่2 รู้เขารู้เรา

ผู้เขียน : Muhammad Lazim Chekob
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สิง่ทีน่่าสนใจอกีอย่างของการเดินทางไปแม่สะเรยีงครัง้นีค้อื การเสวนา
ทีม่ข้ึีนเม่ือเช้าวนัท่ี 23 เมษายน ณ มสัยดิญามอีอฺสิลามแม่สะเรียง ซ่ึงเป็น
มสัยดิประจ�าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชาวเรากบัชาวแม่สะเรยีงหลากหลายภมูหิลงั 
ชาตพินัธุ ์ศาสนา หน้าทีก่ารงานเป็นต้น ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในตอนท่ีหนึง่ การ
ประสานงานอย่างดเียีย่มของท่านฮจัญสีรุยิา (อสุมาน) อร่ามวงศ์ ประธานคณะ
กรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได้รบัการตอบรบัจากชาวแม่สะเรยีง
จนคณะของเราคาดไม่ถึง หากจะพดูถงึจ�านวนผูเ้ข้าฟังหรอืผูท่ี้เข้าร่วมเสวนาอาจ
ไม่มากนกั แต่กเ็ตม็พอดกีบัปรมิาณทีห้่องประชมุจะรบัได้ แถมยงัเป็นผูเ้ข้าร่วม
ทีเ่ตม็เป่ียมด้วยคณุภาพ ตัง้แต่ระดับชาวบ้าน ผูน้�าท้องถ่ิน ไปจนถึงผูน้�าระดบั
จงัหวดั ทีล้่วนมบีทบาทในการขบัเคลือ่นสงัคม ในเวทีเสวนาไม่มเีลยแม้แต่คน
เดยีวทีอ้่าปากหาว ท�าท่าจะหลบั หรอืแอบหนอีอกไปจากห้องประชมุเพือ่ไป
ท�าธรุะส่วนตวั
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การที่คณะของเราได้เดินทางไปถึง
แม่สะเรียงล่วงหน้ามากกว่าหนึง่วนัก่อนจะถงึ
ก�าหนดงานเสวนา ท�าให้มเีวลามากพอสมควร
ทีจ่ะลงสนาม พบปะผูค้น เพือ่เก็บเกีย่วข้อมลู
ในหลายๆด้าน ท�าให้เกดิการเรยีนรูแ้บบ รูเ้ขา
รู้เรา win win situation จงึเกดิขึน้ ไม่ต้อง
รบถงึสบิคร้ังเพ่ือทีก่�าชยัชนะสบิครัง้ ดังนัน้
เสน่ห์ของการเสวนาครัง้นีค้อื การที ่ ผศ.ดร.
สชุาติ เศรษฐมาลนิ ี ยอมทีจ่ะรบัหน้าทีเ่ป็น
ผูด้�าเนนิการเสวนา ประธานคณะกรรมการ
อสิลามประจ�าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท�าหน้าท่ี
เป็นประธานการเสวนาได้กล่าวอารัมภบท เล่า
ถงึความเป็นมาของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย
เฉพาะอ�าเภอแม่สะเรยีงซึง่ครัง้หนึง่เคยรุ่งเรือง

เฟ่ืองฟเูพราะอตุสาหกรรมป่าไม้ ท�าให้ดงึดดู
ผูค้นจากแทบทุกทิศเพือ่เข้ามาเสีย่งโชค ผูค้น
จากอนทุวปีท่ีตัง้ถ่ินฐานในพม่า ก็โยกย้ายกัน
เข้ามาค้าขายท่ีแม่สะเรยีง และหนึง่ในจ�านวน
น้ันกคื็อ คุณพ่อของท่านคอื อหิม่าม อบัดุร
รออฟู (abdur raouf) ผูม้เีช้ือสายเบงกาลี 
(บงัคลาเทศในปัจจุบัน) อพยพมาต้ังถ่ินฐาน
ในพม่า ประมาณปี พ.ศ.2480-2490 ท่านได้
อพยพมาต้ังหลกัแหล่งแห่งใหม่ท่ีแม่สะเรยีง
พร้อมๆกนักบักลัยาณมติรชาวพม่าของท่าน 
คอืครบูาเจ้าเซ๋งปาน ซ่ึงต่อมาก็คอื เจ้าคณะ
อ�าเภอแม่สะเรยีงนัน่เอง เรือ่งราวต่างๆ และ
ความสนทิชดิเชือ้ของทัง้สองท่าน ยงัเป็นท่ีเล่า
ลอืกนัมาจนถึงปัจจุบัน

ผูน้�าชาวครสิต์จกัร
แม่สะเรยีง
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ท่านเจ้าอาวาสเอง เมือ่มเีวลาว่างกจ็ะหิว้
มะละกอมาจากวดั เพือ่มาเยีย่มท่านอหิม่าม
ทีม่สัยดิ ในท�านองเดยีวกนั ท่านอหิม่ามกจ็ะ
ไปเยอืนท่านเจ้าอาวาสทีว่ดั โดยมหีมากพลทูื่
จบีมาเสรจ็สรรพใส่ลงในกล่องตดิมอืไปด้วย

ท่านประธานได้กล่าวต่อไปว่า หลงัจาก
เหตุการณ์ 911 เครือ่งบินถล่ม World Trade 
Center จากแผนอันแยบยลของอเมริกา 
ท�าให้คนทัว่ไปเข้าใจว่ามสุลมิคอืปิศาจ ฉะนัน้
ถ้าพดูถงึงานมวลชนสมัพันธ์ มุสลมิจะเป็นผู้
ตัง้รับต่อไปไม่ได้อกีแล้ว มสุลมิต้องก้าวพนัรัว้
ก�าแพงมสัยดิ เพือ่ออกไปท�าความเข้าใจกบั
สงัคม ท่านจงึเดนิหน้าทกุอย่าง แม้กระทัง่การ
จดับู๊ทนทิรรศการภายในวดั งานกฬีาสมัพนัธ์
ระหว่างชาตพินัธุแ์ละศาสนา และผลตอบรบั
จากสงัคมเป็นทีน่่าพอใจมากๆ

จากน้ันชาวคณะจาก Patani Forum กไ็ด้
น�าเสนอเรือ่งราวและข้อมูลต่างๆจากชายแดน
ใต้ให้ชาวแม่สะเรยีงได้รบัรู ้เริม่ด้วย คณุนาญิบ 
อาแวบอืซา ได้พดูในหวัข้อ ทีท่างของมลายู
ปาตานอียูต่รงไหนของประเทศไทย จากน้ัน 
คณุฮาด ีหะมดิง พดูในหวัข้อ องค์กรและนกั

กจิกรรมตะวนัตกมาท�าอะไรในสามจงัหวดั ต่อ
ด้วยคณุปรชัญา โต๊ะอิแต พดูในหวัข้อ มลายู
กบัมสุลมิ เหมอืนหรอืต่างกันอย่างไร และคณุ
อบัดลุเล๊าะ หมดัอะด�า้ พดูในหวัข้อ อสิลาม
กลุม่เก่าและกลุม่ใหม่ในสามจังหวัด

นมิติร ฮาซัน หรอื abdul hameed ทายาท maulana 
abdul hashim ซึง่ เมาลานา ท่านนีเ้มือ่ประมาณสกั 40-50 ปี
ทีแ่ล้วคอืครผููส้อนภาษาบาลใีห้กบั พระคณุเจ้า วดัหม้อค�าตวง 
วดัเชยีงยนื วดัพระสงิห์
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และปิดท้ายด้วยผูเ้ขยีนในหวัขอั กลุม่ชาตพินัธุค์ร่อมเขตแดนระหว่าง
ประเทศไทยและมาเซยี บรเิวณสองฝ่ังแม่น�า้สไุหงโกลก ซ่ึงเป็นหวัข้อท่ีใด้รบั
ความสนใจจากชาวแม่สะเรียงมากพอสมควร เพราะเหตกุารณ์และเรือ่งราว
ในบรบิททีพ่ดูนัน้คล้ายคลงึกับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้บรเิวณแม่น�า้สาละวนิ ว่า
กนัว่า ราชอาณาจกัรปาตานใีนยคุทีรุ้ง่เรือ่งทีส่ดุนัน้ ต้องปกครองดแูลหวัเมอืง
น้อยใหญ่ถงึกว่าส่ีสบิหวัเมอืงตัง้แต่จะนะไปจนถงึตรงักาน ูชาติพนัธุท์ีอ่าศยัอยู่
ในอาณาบริเวณคอืชาตพินัธุม์ลาย ู (ทัง้ทีเ่ป็นมลายมูสุลมิและมลายพูทุธ และ
ต่อมาภายหลัง ด้วยอทิธพิลด้านศาสนาและภาษา มลายพูทุธเหล่านีไ้ด้กลาย
มาเป็นส่วนหน่ึงของชาตพัินธุไ์ทยอย่างกลมกลนื) ผูค้นจากภาคกลางทีอ่พยพ
มาตัง้หลกัแหล่งในอ�าเภอตากใบทีม่วีฒันธรรมและภาษาถิน่ของตวัเอง ชาว
จนีอพยพ ชาวพึน้เมอืง ทีเ่รยีกกนัว่า โอรัง อสัล ี( ทีเ่รยีกกันว่าซาไก ถ้าพบโอ
รงั อสัลใีนมาเลเซยี ห้ามเรยีกซาไก เพราะเขาถอืว่าเป็นการเรยีกแบบดถูกู ดี
ไม่ด ี อาจจะได้ลิม้รสชาตลกูดอกอาบยาพษิ) การอพยพโยกย้ายไปมาเพือ่หา
แหล่งทีท่�ากนิจงึเกดิขึน้มาตลอดโดยไม่ต้องค�านึงถงึเรือ่งพรมแดน จนกระท่ังปี 
ครสิต์ศกัราช 1909 หลงัจากมสีนธสิญัญา Bangkok Treaty เกิดข้ึน ปาตานี
ถกูผนวกเป็นส่วนหนึง่ของอาณาจกัร สยาม เขตแดนสากลระหว่างสยามกบั
องักฤษทีป่กครองมลายาในขณะนัน้จงึชดัเจนขึน้ในบรบิททางกฏหมาย แต่ว่า
ส�าหรบัคนในพึน้ท่ีแล้วการปักปันเขตแดนเป็นแค่เร่ืองสมมตุเิท่านัน้ การโยก
ย้ายไปมายงัคงเกดิขึน้มาจนกระท่ังยคุปัจจบุนั คนมลาย ูสยาม (คอืคนท่ีพดูเจ๊
ะเหสองฝ่ังแม่น�า้สไุหงโกลก)ดัง้เดมิ โอรงัอสัล ียงัคงโยกย้ายไปมา ส่วนชาตพินัธุ์
ทีถ่งึจดุอิม่ตวั ไม่มกีารอพยพข้ามไปมาและปักหลกัอย่างถาวร น่าจะมเีพียงชาว
จนีพวกเดยีวเท่านัน้ ในส่วนชาตพินัธ์ุท่ีมกีารอพยพเคลือ่นย้ายไปมาอย่างชดัเจน
เช่นเดยีวกบัชาตพินัธุม์ลายู
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แต่กลุม่ทีม่กัไม่มกีารพดูถงึนกักค็อื โอรงั อสัล ีในประเทศมาเลเซียจะมี    
หน่วยงานทีม่ฐีานะเป็นกรม คอื jabatan hal ehwal orang asli เป็นหน่วย
งานทีรั่บผดิชอบก�ากบัดแูลโอรงั อสัลโีดยเฉพาะ โอรงั อัสล ีได้สญัชาตแิละได้
สถานะ  ภูมบุิตรในประเทศมาเลเซยี เพราะฉะนัน้ ชนเหล่านีท้ีมี่ถ่ินพ�านกัใน
บรเิวณรอยตะเขบ็ชายแดนฝ่ังไทย จงึได้รบัส่วนบญุอนันีด้้วย ท�าให้เขาเหล่า
น้ันมสิีทธิเท่าเทยีมกบัภมูบิตุรอืน่ๆ หรอืบางทอีาจจะเหนอืกว่าในบางกรณี 
เช่นสทิธใินการเข้ารบัราชการชัน้ประทวนในกรมต�ารวจ ชาตพินัธุอ์ืน่ๆ ต้อง
จบการศกึษามธัยมปลายเป็นอย่างต�า่ ในขณะทีโ่อรงั อสัลนีัน้ ระเบียบระบุ
แค่ให้อ่านออกเขยีนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเรียนจบชัน้ใดๆ เพราะฉะนัน้ เราจึง
พบเหน็ หน่วย pasukan gerak am  ( ในอดตีเรยีกหน่วยนีว่้า field force 
police เทยีบได้กบั หน่วย ตชด. ของไทย) โดยเฉพาะในหน่วยคอมมานโด 
แบเร่ต์แดง จะม ีโอรงั  อสัล ีเป็นจ�านวนมากเลยทเีดยีว

งานเลีย้งย่อมมวีนัเลกิราฉนัใด วงเสวนาของเรากถึ็งเวลาต้องยตุเิมือ่เวลาเทีย่งวนั 
ภายหลังจากมกีารถามตอบข้อสงสยั องค์กรน้อยๆกบัก�าลงัพลจ�านวนน้อยนดิกไ็ด้
ท�างานในส่วนทีค่ดิว่าตวัเองต้องท�า เพือ่ความเข้าใจร่วมกัน...อ่านต่อตอนสดุท้ายได้
ในเรว็ๆนี้  
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ศรัทธา วิทยาศาสตร์ และจริยธรรม (อย่างไรจึงบรรจบ)

 ผู้เขียน : ฎอริค รอมาฎอน
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บทวเิคราะห์ทีเ่ราก�าลังจะน�าเสนอต่อไปนี ้มขีึน้เพือ่ตอบค�าถามส�าคญั
ในโลกมสุลมิยคุใหม่ โลกทีเ่ราสขุเมือ่ได้ย้อนระลกึถงึเมือ่ครัง้ท่ีมสุลมิมีส่วน
อย่างมหาศาลในการขบัเคลือ่นโลกแห่งวทิยาศาสตร์ให้ก้าวไกล เราคอย
เตอืนความจ�าของโลกว่ามสุลมิผลกัดนัศาสตร์ต่างๆ ทีส่�าคญัให้รดุหน้า มี
บทบาทเหนอืกว่าอารยธรรมใดๆ  แม้เรือ่งราวเหล่านีอ้าจใช้เป็นเคร่ืองยนืยนั
ว่าความชะงกังนัและถดถอยในทางวทิยาศาสตร์ของโลกมสุลมิทุกวนันีไ้ม่ใช่
ปัญหาจากอสิลาม เรากค็วรจะระลกึไว้ด้วยว่าอดตีอนัรุง่เรอืงน่าภาคภมู ิ หา
ได้ช่วยแก้ปัญหาของปัจจุบนัได้ ในประเทศทีม่คีวามเจรญิสงูทางเทคโนโลยี
และอตุสาหกรรม มสุลมิยิง่ถกูกวนใจจากความไม่ลงรอยของหลกัจรยิธรรม
บางอย่างของเรา กับวทิยาศาสตร์ ทีบ่างครัง้กข็ดัแย้งรนุแรง ซ�า้ร้ายคือท�าให้
ศรัทธาและส�านกึในการประเมนิดี-ชัว่ของเรามสุลมิเองเกิดพร่ามวั ถ้าเช่น
นัน้ความสมัพนัธ์แบบใดกนัเล่าทีเ่ราควรยดึถอืธ�ารงรกัษาระหว่างศรทัธา 
เน้ือหาอลักุรอาน จรยิธรรมแห่งอสิลาม กบัศาสตร์ด้านมนษุย์ (Human 
Sciences เช่น มนษุยศาสตร์)  และศาสตร์แขง็ (Hard Science เช่น กลุม่
วชิาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ของโลก มุสลมิต่างกเ็กิดค�าถามนีก้บัตวัเอง 
แต่ไม่เคยพบค�าตอบทีแ่น่ชดั เราคลางแคลงว่า มส่ีวนในกระบวนการเรยีน
รูศ้าสตร์ต่างๆ ของโลก หรอื มตีวัศาสตร์ใดบ้างหรอืไม่ท่ี “ขัดต่ออสิลาม” 
ภายใต้แรงกดดนัของโลกสมยัใหม่ เราสงสยัว่าจะอธบิาย ลกัษณะ “ครอบ
จกัรวาล” และความเป็นสากลแห่งอสิลามได้อย่างไม่คร่ันเนือ้ครัน่ตวัอย่าง
ไรในโลกแห่งความรูแ้ละความก้าวหน้ายคุนี ้ ท�าไมเราจงึคร่ันคร้ามและเรา
จะอดุช่องว่างแห่งความขดัแย้งท่ีเห็นโจ่งแจ้งได้อย่างไรกัน
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ชัดเจนว่า งานของนกัคดิแห่งโลกอสิลาม
ที่พยายามแยกแง่มุมค�าสอนจากพระคัมภีร์
เป็นแขนงย่อยในการศึกษานั้นส�าคัญยิ่งนัก 
เนือ้หาทีอ่ดัแน่นของอลักรุอาน ความยากใน
การศึกษามนั และคลืน่ความเปลีย่นแปลงที่
ซดัมาไม่หยดุหย่อนในประวตัศิาสตร์ ล้วนแต่
มีบทบาทบีบบังคับให้นักคิดแบ่งการศึกษา
ศาสนาอิสลามออกเป็นหลายแขนง เกิด
เป็นศาสตร์ทีว่่าด้วยอลักรุอาน (อลุมู อลั-กุ
รอาน) ศาสตร์ที่ว่าด้วยจริยธรรมของนบีมู
ฮัมมัด (อุลูม อัล-หะดีษ) ศาสตร์ที่ว่าด้วย
หลกัศรทัธา (อลิมนุ อัล-อะกีดะฮฺ)  ศาสตร์
ท่ีว่าด้วยกฎหมายและนติิศาสตร์แห่งอสิลาม
(อลิมนุ อูศลู อัล-ฟิกฮฺ) และอืน่ๆ มปีระเท
ศราวๆ 10-11 ประเทศ ทีย่ดึแผนการศกึษา
อสิลามโดยแยกศาสตร์ตามแผนภาพ 2.1 ซึง่
นบัว่าเป็นประโยชน์เพราะช่วยให้ขอบเขตและ
วตัถปุระสงค์ในการเรียนรูศ้าสตร์แต่ละด้าน
มคีวามชดัเจน และถอืเป็นการช่วยส่งเสรมิ
ให้เกดิการค้นคว้าในศาสตร์อืน่ๆ จากเหตผุล
อย่างน้อยสามประการ ประการแรก อลักรุอาน
และจรยิธรรมของท่านนบ(ีอลั-หะดษี) ส่งเสรมิ
ให้จิตวิญญาณของมนุษย์ทุกผู้นามใฝ่หาค�า
ตอบเก่ียวกบัโลก ประการทีส่อง เพราะวชิา/

ศาสตร์ในทางศาสนาเองมกัจะอ้างองิการค้น
พบในทางวทิยาศาสตร์ (เช่น ในขอบข่ายการ
แพทย์และดาราศาสตร์) ประกอบการก�าหนด
วิถีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ประการท่ีสาม 
กรอบอ้างองิทางศาสนาอดุมไปด้วยค�าตอบที่
โยงใยจรยิธรรมเข้ากับวทิยาศาสตร์อย่างกลม
เกลยีวแนบแน่น และเป็นธรรมชาต ิ มไิด้ถกู
กดีกนัออกจากกนัเหมอืนในทกุวนันีท้ีห่ลาย
สถานการณ์ถกูมองเป็นเร่ืองต้องห้าม ต้องระวัง
ในการอรรถาธบิาย

 เมือ่ยคุเรอเนสซอสซ์ ลทัธิมนษุยนยิม 
และการปฏริปูศาสนา (ท่ีอารยธรรมอสิลาม
กม็ส่ีวนผลกัดนัอกีเช่นกนั) เริม่แสดงบทบาท
ของตนเองและผนึกก�าลังกันในยุโรป ใน
กระบวนการโลกิยานวุตั ิ(Secularization) ท่ี
ปลดปล่อยเหตผุลให้เป็นอสิระจากศาสนา และ
เป็นวทิยาศาสตร์มากข้ึน อารยธรรมอสิลามก็
เริม่ชะงกังนั ความสมัพนัธ์ท่ีเคยสอดประสาน
เป็นธรรมชาตริะหว่าง “ศาสตร์แห่งอสิลาม” 
กับแขนงความรู้อื่นๆ (รวมถึงกูรูอิสลามผู้
เชีย่วชาญศาสตร์สองโลก) ในขณะนีไ้ด้ ‘ปิด
กจิการ’  การเรยีนรูศ้าสตร์ต่างๆ ในร่องทาง
จริยธรรมอย่างเป็นธรรมชาติอันเป็นความ
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โดดเด่นของมสุลมิตกอยูใ่นฐานะล�าบากขึน้
ทกุขณะ เมือ่ความส�าเรจ็ทางวทิยาศาสตร์ครัง้
แล้วครัง้เล่าในโลกตะวนัตกก่อตวัเป็นศาสตร์ที่
แยกห่างจากบรรทดัฐานทางศลีธรรมไปทกุที  
สะสมขุมพลงัด้วยการถอนตวัจากอ�านาจของ
ศาสนา  การเกาะเกีย่วมัน่คงในหลกัจรยิธรรม
แห่งอสิลาม การไม่สามารถอธบิายถงึสายใยอนั
มพีลวตัรระหว่างกรอบอ้างอิงทางศลีธรรมกบั
ความเป็นเอกเทศของเหตผุล ผนวกกับความ
รู้สกึว่าตนก�าลงัมภียัในพลวตัรนยิมและการ
ขยายตวัของยโุรป ท�าให้เหล่าอลูามะฮ์ผูอ้ทุศิ
ตนต่อศาสตร์ภายในศาสนาอนัเป่ียมอานภุาพ
เลือกที่จะปล่อยมือจาก “ความรู้อื่น” โดย
ไม่มทีางผละจากศาสนา กว่าหกร้อยปีมาแล้ว 
นกัวิชาการมสุลมิเรามไิด้เคยออกมาประกาศ
ค้านวทิยาศาสตร์ แต่เลอืกทีจ่ะกระตุน้เตอืนถงึ
อดีตอันรุง่เรอืงของอสิลามกบัศาสตร์นานา กบั
เนือ้หาพระคัมภร์ีทีเ่น้นย�า้เชญิชวนให้ขบัดัน
วทิยาศาสตร์ให้รดุหน้า แต่ภายใต้ความถวลิหา
อดีตและความฝันอันเป็นอดุมคต ิมคีวามเจบ็
ปวดเกาะกนิลึกภายในใจของมสุลมิ เพราะ
เราไม่รู้…บอกไม่ได้อีกต่อไปว่าเราจะเชื่อม
สายสมัพนัธ์ระหว่างศาสนาและวทิยาศาสตร์
ขึน้ใหม่ในลกัษณะใด ทีจ่ะท�าให้ค�าสอนด้าน

จริยธรรมแห่งศาสนาให้ศกัดิศ์รแีละสทิธิข์าด
ต่อวทิยาศาสตร์โดยไม่ประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์
อย่างบดิเบอืน และไม่กีดขวางความเจรญิรดุ
หน้าของมนั

 โดยภาพรวม การแบ่งศาสตร์ในอสิลาม
เคยมปีระโยชน์อย่างมากในยคุกลาง แต่กลบั
กลายเป็นอุปสรรคขวากหนามเมื่อมันยังไม่
ละทิง้มมุมองเรือ่งล�าดบัข้ันความรู ้(Hierarchy 
of Knowledge) มรดกตกทอดจากแนวคดิ
กรกี ทีม่กีารตดัสนิศกัดิศ์รแีละคณุค่าของความ
รูห้ลากรปูแบบลดหลัน่กนั อย่างไรกต็าม มนษุย์
จะยงัไม่พ้นเรือ่งกวนใจเมือ่พบว่า “ลักษณะ
ครอบจกัรวาลของสาส์นอนัศกัดิส์ทิธิ”์ ก�าลงั
เผชิญหน้ากับความเป็นจริงในโลกที่ตรงกัน
ข้าม ที่ต้ังอยู่บนบรรทัดฐานท่ีตรงกันข้าม
อย่างไม่อาจกลมกลนืกบัสาส์นส�าคัญ มสุลมิ
ใช้ทางออกหนึง่คอืการทุ่มสดุตวัสดุหวัใจให้กับ
กจิกรรมทีจ่ะช่วยช้ีแจ้งต่อโลกว่า อลักุรอานได้
กล่าวเกีย่วกบัความจรงิทางวทิยาศาสตร์เอา
ไว้อย่างไร ปัญญาคือการทีเ่ฝ้ารวบรวมหลกั
ฐานทางวิทยาศาสตร์จากหนังสือศักดิ์สิทธิ์
เล่มนี้ ความพยายามที่จะเชื่อมสายใยสอง
โลกด้วยวธินีี ้ ย่อมท�าให้อลักุรอาน/พระวจันะ
เปิดเผยความจริงลดศักดิ์ศรีลงไปเป็นเพียง
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แบบเรยีนวทิยาศาสตร์ ล้มเหลวเพราะโจทย์คือการชกัน�าผูค้นเข้าสูโ่ลก
แห่งวทิยาศาสตร์โดยไม่ลดทอนเกียรตแิห่งพระคมัภร์ี อีกหนึง่ทางออกท่ี       
น่าสนใจนัน้ น�าเสนอไว้โดย อสิมาอลิ อลั-ฟารกุ ีนักคิดอสิลามผูโ้ด่งดัง ตัง้
รากฐานอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาจนสิน้ชวีติ ผูร่้วมก่อตัง้ the International 
Institute of Islamic Thought (IIIT) อลั-ฟารกุ ีเสนอแนวคดิการผนวก
จรยิธรรมอสิลามเข้าในศาสตร์ร่วมสมัย (Islamization of Knowledge) 
และเสนอให้มกีารถกเกีย่วกบักระบวนทศัน์ทีเ่ป็นฐานของศาสตร์อืน่ๆ ท่ี
ถอืว่า “ลบหลูอ่สิลาม” แต่แนวคดิดงักล่าวกลับพบทางตนัและเดนิทางไป
ไม่ถงึความคาดหวงัของบรรดานกัคดิทีส่นบัสนนุมนั จนแล้วจนรอด มุสลมิ
กห็นไีม่พ้นค�าถามเดมิ “จะสร้างสายสมัพันธ์ข้ึนใหม่ได้อย่างไร” 
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 คงไม่เกนิคาดเดา การกลบัมาพจิารณาโองการอันเป็นลายลกัษณ์
อกัษรของพระผูเ้ป็นเจ้าจะเป็นหนทางทีช่่วยให้เราเหน็เค้าโครงค�าตอบได้
จากเนือ้หาค�าสอนในแหล่งข้อมลูดงักล่าว อาจน�าเสนอสมมตฐิานส�าคญั
ได้สองข้อ :

ความเป็นหนึง่ของแหล่งข้อมลู (เพราะเป็นค�าตรสัของพระเจ้าทัง้สิน้) 
ซึง่เป็นฐานอนัลงตวัของจรยิธรรม มไิด้สือ่นยัยะว่ารูปแบบและระเบียบวธิี
ศกึษาสิง่ใดจะต้องเป็นแนวเดียวตายตัวไปด้วย

ระเบยีบวิธศีกึษาหลายแนวทางถกูออกแบบบนฐานของเหตผุล ใช้
สิง่/วตัถทุีมุ่ง่ศกึษา (object of study) เป็นจดุเร่ิมต้น มใิช่ความสมัพนัธ์
กบั ‘ผูท้รงอยูเ่หนอืกฎเกณฑ์’ หรอืระบบความรูท้ีพ่ระองค์ได้ตรสัไว้แล้ว

 การย้อนดตูวับททางพระคมัภร์ี (ในฐานะสิง่/วตัถุท่ีมุง่ศกึษา) ท�าให้
ค้นพบระเบยีบวธิศีกึษา (methodologies) ทีห่ลากหลาย พบ “ศาสตร์
แห่งอสิลาม” มากมายหลายแขนงซึง่มรีะเบยีบวธิศีกึษา พืน้ทีที่ส่นใจ
สืบค้น รวมถงึขีดจ�ากดัทีแ่ตกต่างเฉพาะตน ดังนัน้ตรรกะนีก้ค็วรจะน�าทาง
เราในทกุขอบข่ายความรูอ้ืน่ได้เช่นกัน

 ศรทัธาคอืสิง่ผกูสมัพนัธ์ระหว่าง “ผูเ้ชือ่” กับ “ผู้สร้าง” ในทุกแง่มมุ
ของชวีติ และชีวติควรยดึเตาฮดี (การให้ความเป็นหนึง่เดยีวแก่พระเจ้า) 
อนัเป็นหวัใจแห่งอสิลามให้หนักแน่นทีส่ดุ สมองทีย่ดึมัน่ในเตาฮีดและ
บญัญตัแิห่งพระคัมภร์ีจะช่วยวางระบบจรยิธรรมบนฐานคดิเรือ่งความ
หมายและการสิ้นสุดของชีวิต แก่นส�าคัญแห่งอิสลามเช่นกัน การใช้
ปัญญาในเงือ่นไขดงักล่าวยงัท�าให้เราพบกฎและวธีิการอนัเหมาะสมท่ีจะ
ช่วยเป็น กรอบให้การศกึษาศาสตร์อืน่ๆ อย่างเป็นเหตเุป็นผล เหมาะสม



32 PataniForum

แก่กรณ ีและสอดคล้องกบัสิง่/วตัถทุีมุ่ง่ศกึษา กล่าวอีกอย่างได้ว่า เหตผุลเมือ่
เชือ่มเข้ากบั ‘แหล่งก�าเนดิ’ (พระเจ้าและคมัภร์ี) จะท�างานในสองทาง  ทาง
หน่ึงก่อเกดิเป็นแนวทางจรยิธรรม และในอกีทางพันธนาการอย่างซือ่ตรงกับ
สิง่/วตัถทุีมุ่ง่ศกึษา เกิดเป็นชุดของกฎและวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ท่ีพึง่เหตุ
และผลอย่างเตม็ตวั ดงันัน้ไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าให้ศาสตร์นานา “กลาย
เป็นอสิลาม” ไม่จ�าเป็นต้องพยายามเชือ่มและสลบัทีว่ธิกีารทางจรยิธรรมและ
วิทยาศาสตร์อย่างสะเปะสะปะ ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์แห่งอสิลามวาง
แนวทางอนัเชือ่มโยงไร้ความสบัสนเอาไว้แล้ว ด้วยเหตุนี ้เราจงึจะต้องน�าเสนอ
จกัรวาลทางวิทยาศาสตร์ในแผนผงัใหม่ หากต้องการหลกีเลีย่ง “ทางตนั” แห่ง
ความไม่บรรจบอนัเกดิจากแผนผงัแรก (2.1) ทีส่ร้างขึน้จากมนัสมองของมสุลมิ         
ยคุกลาง แผนผงัใหม่อาจมรีปูร่างหน้าตา ตามแผนภาพท่ี (2.2)

แผนผงัแรก (2.1) 
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ในแผนภาพที ่2.2 จากเตาฮดีซึง่เป็นจดุศนูย์กลาง ลกูศรทีชี่อ้อกหมายถงึค�าสอน

ทางจริยธรรมจากโองการในพระคมัภีร์ วงกลมแต่ละวงทีซ้่อนกนัอยู ่ คอืศาสตร์หลาก

หลายแขนง แต่ละศาสตร์มีระเบยีบวธิศีกึษา (methodology) เฉพาะตนทีพ่ฒันาขึน้

จากการใช้เหตแุละผล บนความเหมาะกับสิง่/วตัถุทีมุ่ง่ศกึษา (object of study) (เช่น 

เนือ้หาคมัภร์ีในกรณขีองศาสตร์ทางศาสนา ร่างกายของมนษุย์ในกรณขีองแพทยศาสตร์ 

กระบวนการเปลีย่นแปลงของสงัคมในกรณสีงัคมศาสตร์ เป็นต้น) วงกลมทีถ่กูแยกชัน้

แสดงถงึ ‘ระยะห่าง’ ทีแ่ตกต่างของศาสตร์เหล่านัน้กับเนือ้หาพระคัมภร์ี (โดยมไิด้มนียัยะ

เชงิล�าดับชัน้ความส�าคญั) ชดุของศาสตร์ทีถ่อืเป็นศาสตร์แห่งอสิลาม (Islamic Sciences) 

จงึวางตวัอยูใ่นวงช้ันใน ถดัออกมาล�าดบัทีส่องคือศาสตร์ในขอบข่าย มนษุยศาสตร์ 

(Humanities) ทีอิ่งการตคีวาม มมุมองปัจเจก และฐานอดุมคตอิยูม่าก (ยงัได้รบัอทิธิพล

จากโลกทศัน์อย่างใดอย่างหนึง่) สดุท้าย คอื ศาสตร์บรสิทุธิ/์ศาสตร์แขง็ (Pure/Hard 

Sciences) ถกูจดัวางไว้ในวงนอกเนือ่งด้วยระเบยีบวธิขีองศาสตร์เหล่านีอ้งิหลักเหตผุล

อย่างเตม็ตวั เค้าโครงการวธิกีารศกึษาถูกก�าหนดโดยสิง่/วตัถุทีมุ่ง่ศกึษา ทัง้นี ้จะเหน็ว่า

สาส์นด้านจรยิธรรมแห่งอสิลามทีค่รอบคลมุบรบิรูณ์ได้เจาะทะลผุ่านศาสตร์ทกุศาสตร์

อย่างไม่มข้ีอยกเว้น เพือ่ให้ศลีธรรมมบีทบาทอย่างเสมอภาค โดยมไิด้รบกวนศาสตร์

วงนอกทีใ่ช้วิถทีางวทิยาศาสตร์ (ทีมิ่ได้มีค่าศลีธรรมเป็นบวก-ลบในตวั) อย่างเตม็ตวั

แผนภาพที ่(2.2)
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พดูได้ว่า เหตผุลของมนษุย์พบได้ ณ จดุ
กึง่กลางระหว่างหนงัสือสองเล่ม แต่ละเล่ม (ใน
ฐานะสิง่ท่ีมุง่ศกึษา) จะเป็นตัวเลอืกและบงัคบั
ใช้ระเบยีบวธิศีกึษาอย่างใดอย่างหน่ึง ส�าหรบั 
‘หนงัสอืของพระเจ้า’ เราพยายามหาข้อสรปุ
และจัดระเบยีบไวยากรณ์ แผนผังกฎเกณฑ์ 
หรอืเนือ้หาหลกัศรัทธา ส�าหรบั ‘หนงัสอืแห่ง
ธรรมชาติ’ (จักรวาลรอบกาย) เราจะต้อง
ค้นหากฎ หน้าที ่แบบแผนการจดัระเบยีบทีม่ี
ตรรกะของมนั เกิดเป็นศาสตร์การแพทย์ วชิา
เคม ีและฟิสกิส์ จรยิธรรมคอืเครือ่งมอืส�าคญัที่
ท�าให้การอ่านหนังสือทัง้สองเล่มเป็นไปอย่าง 
“ซือ่สตัย์” บงัคบัให้มนุษย์ต้องเข้าใจกฎและ
เคารพในดลุยภาพของสรรพสิง่ไปพร้อมๆ กนั

แผนผังใหม่นี้จะช่วยให้เราผละจาก
กระบวนทัศน์เก่าและค้นพบจุดบรรจบอีก
ครัง้ ในประเด็นขององค์ประกอบทีก่่อเกดิเป็น
มนษุย์ เราได้เหน็แล้วว่ามนษุย์กห็าได้มค่ีาบวก
หรือลบในตนเอง คะแนนทางศลีธรรมเกดิจาก
ระดบัความใส่ใจ ระเบยีบวนิยั การควบคุม
ตนเอง และความถ่อมตนเท่านั้น ศาสตร์
ต่างๆ กเ็ช่นกนั คนเราจะถอืว่า ‘ซือ่สตัย์’ ต่อ
แก่นความรูใ้นสาขากต่็อเมือ่ได้ใช้ทัง้วธิทีาง
วิทยาศาสตร์อนัแม่นย�าและจรยิธรรมควบคู่

กันไป เช่น เดียวกับองค์ประกอบท่ีก่อเกิด
เป็นมนษุย์ วิธทีางวทิยาศาสตร์ท้ังมวล (ซ่ึงถูก
ก�าหนดโดย ‘สิง่ถูกสร้าง’ ต่างๆ ในจักรวาล) 
ย่อมเป็นอิสลามโดยธรรมชาตอิยูแ่ล้ว และเมือ่
มนุษย์ซ่ึงมคีณุค่าสงูสดุแห่งชีวติอยูใ่นใจเป็น
ผูก้�ากบัใช้งาน วถิแีห่งวทิยาศาสตร์จะต้องมี 
‘อสิลาม’ อยูใ่นห้วงส�านกึเสมอ

 และเพ่ือบรรลแุนวทางดงักล่าว จติส�านกึ
ของผูศ้รัทธาจะต้องตอบค�าถามทางศลีธรรม
ส�าคัญ 3 ข้อต่อไปนีใ้นทุกกจิกรรมการวจิยั
ทางวทิยาศาสตร์และการน�าผลวจิยันัน้ไปใช้
ประโยชน์

 ความมุ่งหมาย (อัล-นยิยะฮ)ฺ ของฉนัใน
การท�างานในศาสตร์นีค้อือะไร? มนัย่อมต้อง
มจีดุเชือ่มโยงอนัส�าคญักับเตาฮดี

ฉนัต้องอยูใ่นกรอบจรยิธรรมใด ? การ
ปฏิบัติตามค�าสอนทางจริยธรรมอย่างเป็น    
รปูธรรมจะต้องสอดคล้องกับบัญญตัใินคมัภร์ี
อย่างเป็นเหตเุป็นผล 

วัตถุประสงค์หลักในการวิจัยของฉันมี 
อะไรบ้าง? กิจกรรมทางวทิยาศาสตร์จะต้อง  
บรูณาการอยูใ่น “ลูท่างแห่งความซือ่สตัย์” 
ต้องอยูใ่น “ลูท่างสูแ่หล่งก�าเนดิ” (พระเจ้า/
อลักรุอาน)
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 ถึงตรงนีจ้ะต้องเข้าใจแจ่มชดัแล้วว่า หลกั
การเรื่องความเบ็ดเสร็จบริบูรณ์ของสาส์น
แห่งอสิลามนัน้ ครอบคลมุในทกุสิง่โดยมไิด้
สร้างความสับสนใดๆ ในประเด็นการแบ่ง
ประเภทของความรู ้ และในอกีสดุสายปลาย
ทาง อิสลามมไิด้แบ่งแยกศาสตร์เหล่าน้ันใน
ลกัษณะใดทีจ่ะท�าให้มนษุย์เกรงกลวัไปได้ว่า
จะเกดิกรณ ี“ศาสตร์ทีไ่ร้ส�านกึ” (ตามค�าของ
นกัคดิฝรัง่เศส ฟรองซวั ราเบอแล) แท้จริงแล้ว 
มนักอ็ยูภ่ายใต้ตรรกะเดมิทีเ่ราใช้มานานเมือ่
มองความสัมพันธ์ระหว่าง อลักรุอาน มนษุย์ 
หรอืหลกัการบรูณาการ เมือ่มนษุย์เริม่ต้นจาก
เตาฮีด ศรัทธาจะบอกให้เหตุผลรวมตวั สอด
ประสาน และสขุสงบในความซือ่สตัย์ เหมอืน
กบัจติท่ีปฏญิาณมัน่ต่อพนัธสญัญาของพระ
ผูเ้ป็นเจ้า ทัง้หมดน้ีบอกใบ้เราด้วยว่าแนวคิด
เรือ่ง “ครอบคลมุบรบิรูณ์” แห่งอิสลามน้ัน
วางภาระงานอันใหญ่หลวงเพียงใด เพราะ
มนัหมายถงึว่า ในทางปฏิบตัมิสุลมิ (ผูม้คีวาม
ถนดัช�า่ชองในขอบข่ายทีแ่ตกต่างกนัไป) จะ
ต้องท�างานในกระบวนการขดัเกลาทางวชิาชพี
แบบทีไ่ม่เคยมมีาก่อน ในทกุแขนงความรูร่้วม
สมยั โดยไม่ถกูความรูน้ั้นชกัน�าไปผดิทศิทาง
หรือคลัง่ไคล้ยกย่องมนั ‘ไอดอล’ แห่งโลก

ยคุใหม่ พร้อมกันนีม้สุลมิยงัจะต้องคอยตอบ
ค�าถามทางจรยิธรรมท่ีผดุข้ึนในความรูแ้ขนง
ต่างๆ สรุปแล้วภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่
มสุลมิในกรอบคดิใหม่ ทีมุ่่งเคลือ่นไหวจาก 
‘วงใน’ มิใช่จากชายขอบของสังคมหรือ
ศาสตร์ใดๆ จะต้องลงมอืคอื การใช้กฎและ
วธิกีารในแขนงศาสตร์ทางมนษุยศาสตร์และ
ศาสตร์บรสิทุธิอ์ย่างซ่ือสตัย์ชาญฉลาด ถกให้
แตกเรือ่งสมมตฐิานและการน�าไปใช้ ผลกัดนั
ชดุมมุมองใหม่ๆ แต่งานทีย่ากและท้าทาย
ที่สุด คือการรักษาความแกนกลางของสิ่ง
ส�าคัญ นั่นคือความผูกพันกับแหล่งก�าเนิด 
(พระผูเ้ป็นเจ้า) ส�านกึแห่งความรบัผดิชอบ 
จติที ่‘ต้องการพระเจ้า’ อย่างไม่โอนเอน อนั
ก่อเกดิเป็นความถ่อมตน แม้แต่…โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ทีม่า http://tariqramadan.com/
english/faith-science-and-ethics/ 
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