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บทบรรณาธิการ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

พหวุฒันธรรม ? 

แผนนโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  
โดยส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิได้จดัท�านโยบายการบรหิารและ  การพัฒนา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ก�าหนดให้น�าเสนอสภาความ
มัน่คงแห่งชาต ิและคณะรฐัมนตรี เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอรฐัสภา 
เพือ่ทราบ ทัง้นี ้เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัใช้เป็นกรอบแนวทางหลกัในการปฏบัิตงิาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง ในการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงครอบคลมุ
ทัง้มติงิานด้านการพฒันาและมติงิานด้านความมัน่คง 

ในการจดัท�านโยบายดงักล่าว ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิได้ใช้กระบวนการ
มส่ีวนร่วมอย่าง กว้างขวางจากภาคราชการ ภาควชิาการท้ังในส่วนกลางและระดับ
พืน้ที ่รวมทัง้ผูน้�าศาสนา ภาคประชาสงัคม และเอกสารทางวชิาการ  (นโยบายการ
บรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

นโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ 
ก�าหนดวสิยัทศัน์ มุง่ให้“สงัคมจังหวดัชายแดนภาคใต้มคีวามปลอดภยัปราศจาก
เงือ่นไขความรนุแรง วถิชีวีติของทกุคน ได้รบัการปกป้อง พัฒนาบนพืน้ฐานสังคม
พหวุฒันธรรม และมส่ีวนร่วมในกระบวนการเสรมิสร้างสนัตสิขุ อย่างยัง่ยนื” 



4 PataniForum

หากพจิารณาแนวนโยบายเพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนใต้ ท่ีเป็น
เอกสารอย่างเป็นทางการ นีค้อืเอกสารส�าคญัทีเ่ป็นรากฐานทางด้านนโยบายทีท่�าให้
องคาพยพทกุภาคส่วนของรฐัด�าเนนิงานตามแนวนโยบายข้างต้น

ค�าถามจงึมอียูว่่าการก�าหนดวสิยัทศัน์ “สังคมพหุวฒันธรรม” ในความหมาย
ของรฐัคอือะไร ? และการสถาปนาค�านีใ้นกรอบนโยบายโดยเนือ้แท้ความหมาย
มนัคอือะไร ? แต่กอ็กีนัน้แหละ หากจะเขยีนและคดิต่อโดยเฉพาะในทางวชิาการ
ค�าว่าพหวุฒันธรรมมกีารถกเถยีงทางวชิาการจ�านวนมหาศาลและกนิเวลาไม่น้อยกว่า 4 
ทศวรรษ แม้กระทัง่มข้ีอเสนอทางด้านวชิาการทีพ่ดูว่า “พหวุฒันธรรมตายแล้ว” 
(Multiculturalism is dead.) ทีเ่สนอว่าการใช้แนวนโยบายพหวุฒันธรรมไม่
สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ทีเ่กิดข้ึนได้อกีต่อไป อนัเนือ่งจากบรบิท
มนัเปลีย่นไปแล้ว จากเดิมท่ีใช้เพ่ือในการรับมอืกบัผูอ้พยพท่ีเดนิทางไปประเทศ
สหรฐัอเมรกิา อังกฤษ และยโุรป  

ชศูกัดิ์ ภทัรกลุวณชิย์ นกัวจิารณ์วรรณกรรมชัน้เยีย่ม ได้วจิารณ์เนือ้หาของ
เพลง “พรุง่นีท้ีด่กีว่า” ทีผ่ลติโดยค่ายแกรมมีว่่าสะท้อนมมุมองของชนช้ันกลางใน
กรงุเทพฯ ต่อความแตกต่างทีเ่น้น “ความสามคัค”ี “แตกต่างไม่แตกแยก” และการ 
“ลมืๆ มนัไป” ซ่ึงเป็นเพยีงการสร้างความรูส้กึดีๆ  ให้กบัผูฟั้งโดยไม่จ�าเป็นต้องรบัรู้
ความเป็นจรงิทีโ่หดร้ายที ่“คนอ่ืน” ในสงัคมไทยประสบอยู ่และความซับซ้อนของ
ปัญหาทีม่าจากความไม่เป็นธรรมในสงัคม

หากพจิารณางานวชิาการทีศ่กึษาและตัง้ค�าถามกบัการใช้แนวคดิพหวุฒัธรรม 
ในการศกึษามโนทศัน์

พหวุฒันธรรมในประเทศไทยโดยการสบืค้นวาทกรรมเกีย่วกบั “วฒันธรรม”ใน
ประวตัศิาสตร์ไทยสมยัใหม่ ของธนาพล ล่ิมอภชิาติ เสนอว่าวาทกรรมพหวุฒันธรรม
นยิมในประเทศไทยมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างไปจากแนวคดิพหวุฒันธรรมนยิม
ในตะวนัตกคือเน้นความสามคัคี สมานฉนัท์ และความเป็นองค์รวมของชาตไิทย 
มากกว่าแนวคดิเรือ่งสทิธแิละความเท่าเทยีม

การต้ังค�าถามกบัการนิยามความหมายชดุแนวคดิพหวุฒันธรรมจึงเป็นเรือ่ง
ทีส่�าคญั ! 
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ด้วยมติรภาพ
เอกรนิทร์ ต่วนศริิ 

ส�าหรบัเนือ้หาในวารสารฉบับนีโ้ดยเริม่จากการเปิดประเดน็เรือ่งพหุวฒันธรรม
โดยเสนอ บทสะท้อนแนวคดิพหวุฒันธรรมกบัยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบ  
ในจงัหวัดชายแดนใต้ ทีผ่่านการพดูคยุอย่างเข้มข้นจากเวที think tank forum  
ครัง้ที ่ 4 ปีที ่ 2  ทีม่ผีูค้นหลายส่วนสนใจจ�านวนมาก ทางเราเสนอข้อสงัเกตจาก 
นกัวชิาการหญงิ จากมหาวทิยาลยัศลิปากร ผศ.ดร.แพร ศริศิกัดิด์�าเกิง ต่อประเดน็
พหวุฒันธรรม 

ต่อมาบทความจากเวที think tank forum ครั้งที่ 3 ปีที่ 2 “ปาตานี  
Question” เปิดบทสนทนาระหว่างโลกมสุลมิและปาตาน ี  ในบทความชิน้นีเ้ป็นการ
เปิดบทสนทนาเพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงทีท่างของปัญหาปาตานกีบั
โลกมสุลมิตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

ในเหตุการณ์ยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี            
มผีูค้นสนใจและตดิตามจ�านวนมาก ทางปาตานฟีอรัม่จงึเสนอบทความ ไม่มหีมิะ 
มแีต่กระสนุ: ข้อสงัเกตบางประการกรณีทหารยงิปืนใส่นกัศกึษา เป็นข้อสงัเกต
หลังจากเหตกุารณ์เกดิขึน้ โดยน�าหนงัสอืเรือ่งหมิะ ของฮอร์ฮาน พามกุ มาสนทนา
ในบทความชิน้นี้ 

แน่นอนงานศกึษาเรือ่ง กบัดกั(อ)ประชาธปิไตยในโลกมสุลมิ (ตอนจบ) โดย
อนัวาร์ กอมะ ในเล่มน้ีเราเสนอเป็นตอนทีส่อง ซ่ึงเป็นตอนสดุท้ายต่อเนือ่งจาก
ฉบบัทีผ่่านมา 

บทความชิน้สดุท้ายของเล่ม เราเสนอความเหน็ของเยาวชนนกัศกึษาท่ีได้เข้าร่วม
ค่าย Young Leader Forum ปีที ่2 แม้ว่าเป็นงานเขยีนช้ินเลก็ๆ แต่เราก็อยากเปิด
พืน้ทีใ่ห้แก่คนรุน่ใหม่ 

สดุท้ายการเปิดพืน้ท่ีสาธารณะโดยให้ทีท่างของความเห็นทีแ่ตกต่าง สามารถ
พดูแสดงความเหน็ได้ ยงัคงเป็นภาระท่ีส�าคญัต่อไป การต้ังค�าถามไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
พหวุฒันธรรมทีเ่ป็นแนวนโยบายของรฐัทีน่�ามาใช้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ก็
เป็นภารกจิทางปัญญาทีส่�าคญัต่อการหนุนสร้างสนัตภิาพในพืน้ที่ 
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บทสะท้อนแนวคิดพหุวัฒนธรรมกับยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

โดยกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม 

ท่ามกลางสงัคมปาตาน/ีชายแดนใต้ทีม่บีรบิทการอยูร่่วมกนัไม่ใช่มเีฉพาะประชาชน
ทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม ชาตพินัธุ์มลายเูท่านัน้ ยงัมอีกีกลุม่คนหลากหลายความเชือ่ หลาย
อตัลกัษณ์ อาศยัอยูร่่วมกนัในพืน้ที ่ ดงันัน้การท�าความเข้าใจเรือ่งเครือ่งมอืส�าหรบัการ
ท�าให้ผูค้นอยูร่่วมกนัได้จงึเป็นเรือ่งท่ีส�าคญัส�าหรบัพืน้ท่ีโดยเฉพาะในสภาวะทีค่วามขัดแย้ง
ทีเ่กดิขึน้เป็นสาเหตสุ�าคัญทีก่ระทบต่อความสมัพนัธ์ต่อการอยูร่่วมกนัรฐับาลได้ให้ก�าเนดิ
นโยบายทีพ่ยายามเข้ามาจดัการให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ตระหนกัและส่งเสรมิการอยูร่่วม
กนั ภายใต้แนวคดิ “พหวุฒันธรรม” ท�าให้พบว่าภายใต้แนวคิดนีม้แีง่มมุทีต้่องมาถกเถยีง
กนัมิใช่น้อยเพ่ือท�าความเข้าใจ และการน�าไปใช้เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของปาตาน/ี
ชายแดนใต้ทีเ่ป็นอยู ่ณ ปัจจบุนั



7PataniForum

ผศ.ดร.แพร ศริศิกัดิด์�าเกิง อาจารย์ประจ�าภาควชิามานษุยวทิยา คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ได้กล่าวถงึประเดน็นีอ้ย่างน่าสนใจในการน�าเสนอในวงเสวนา หวัข้อ 
วิพากษ์ “พหวัุฒนธรรม” ผ่านแว่นอสิลาม มลายปูาตาน ีและสทิธมินษุยชน ภายใต้โครงการ 
Think Tank Forum ปีที ่2 เมือ่วนัที ่16-17 กันยายน 2560 ทีผ่่านมา ณ โรงแรม บพีี 
สมหิลา บชี โฮเตล็ แอนด์ รสีอร์ท อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

ผศ.ดร.แพร ศริศิกัดิด์�าเกิง ระบุว่า แนวคดิพหุวฒันธรรมเกดิขึน้มาในแถบตะวนัตก 
ประเทศแรกๆ ทีใ่ช้แนวคดิน้ีคอืประเทศสหรฐัอเมรกิา เพราะสหรฐัอเมรกิาเกดิขึน้มา
จากการไปครอบครองดนิแดนของผูอ้ืน่ ทัง้ยงัได้น�าคนผวิสมีาเป็นทาส ท�าให้ต้องเผชญิ
กบัความแตกต่างหลากหลาย ต่อมาสหรฐัได้พฒันาประเทศกระทัง่มผีูอ้พยพมาจาก
หลากหลายชาตพินัธุเ์ข้ามาในช่วงศตวรรษที ่19 ท�าให้เกิดความท้าทายจากความแตกต่าง
ทีม่ากขึน้เร่ือยๆ จนเกิดค�าถามว่าจะอยูร่่วมกันได้อย่างไร ผูน้�าของสหรฐัในช่วงเวลานัน้จงึ
ออกนโยบายความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ด้วยเหตุผลทีว่่าเมือ่แตกต่างแล้วมปัีญหาฉะนัน้
แล้วก็ต้องท�าให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั นโยบายนีถ้กูใช้มาอย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่เกดิการ
ต่อต้านจากคนผวิสทีีข่อให้ยกเลกิการกดขีพ่วกเขา ส่งผลให้แนวคดิพหวุฒันธรรมก่อตวัขึน้

การเสนอนโยบายพหวุฒันธรรมถอืเป็นสิง่ทีต่รงกนัข้ามกบันโยบายการสร้างความ
เป็นอนัหนึง่เดยีวกันในนามของรฐัชาต ินโยบายใหม่เปรยีบเสมอืนสลัดทีม่ขีองหลายอย่าง
ในถ้วยเดยีวกนั ทีเ่ปรยีบกับสลดัหมายถึง การให้ทกุศาสนา ทกุชาตพินัธุ ์มสิีทธพิลเมอืง
และสทิธใินการเลอืกตัง้อย่างเท่าเทยีมกัน ขณะเดยีวกนัแค่ตวันโยบายอย่างเดยีวไม่พอ 
ต้องเปลีย่นตัง้แต่ในระบบการศกึษาเพือ่สอนให้ผูค้นอยูร่่วมกนัอย่างแตกต่างหลากหลาย
ให้ได้ จะเหน็ได้ว่านโยบายและวธิกีารน�าไปปรบัใช้ถอืเป็นส่ิงทีด่มีาก หากแต่หลายกรณี
ทีเ่กดิขึน้ทีส่หรัฐอเมรกิาในปัจจุบนับ่งบอกว่านโยบายนีใ้ช้ไม่ได้จรงิ ตวัอย่างเช่น มกีรณี
ทีล่กูหลานผูอ้พยพยงักราดยงิเพือ่นๆ ในโรงเรยีนเสยีชีวติไปหลายราย ท�าให้ยงัคงมกีาร
ตัง้ค�าถามว่านโยบายพหวุฒันธรรมใช้ได้จริงหรือไม่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ผศ.ดร.แพร อธบิายต่อว่า แนวคดิพหวุฒันธรรมยงัเดนิทางไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ทัง้ใน
ออสเตรเลยีและยโุรป จนเกิดข้อถกเถยีงตามมามากมาย อย่างในประเทศองักฤษทีม่ี
การตัง้ค�าถามขึน้มาว่าเสรนียิมประชาธปิไตยเอือ้ให้ผูค้นอยูร่่วมกนัท่ามกลางความหลาก
หลายได้อย่างเท่าเทยีมจรงิหรือไม่ เมือ่เสรนียิมให้ความส�าคญักบัเสยีงส่วนใหญ่ การใช้
แนวคดิพหวุฒันธรรมเผชญิกบัข้อท้าทายทีส่�าคญันัน่คอืการทีอ่ตัลักษณ์ของผู้อพยพ
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จ�านวนมากผกูตดิกบัศาสนาตวัอย่างกรณทีีอ่งักฤษไม่อนญุาตให้ก่อตัง้โรงเรยีนสอน
ศาสนา หรือ  การสวมฮิญาบของสตรีมุสลมิในประเทศฝรัง่เศส ทีค่นยดึถอืแนวคิดสิทธิ
สตรีนยิมมองว่าเป็นการกดข่ีสตร ีในขณะทีผู่ท้ีย่ดึถือในแนวคดิสิทธทิางวฒันธรรมมอง
ว่า มนัเป็นสทิธทิีค่นสามารถเลอืกท่ีจะคลุมหวัของตัวเองได้เช่นเดยีวกัน หรอืในประเทศ
มอริเชยีสทีม่เีกดิการถกเถียงระหว่างสายสทิธมินษุยชนกับสายแนวคดิพหุวฒันธรรม ใน
กรณทีีผู่ท้ีเ่พ่ิงเข้ารบัคาทอลกิท่านหนึง่ต้องการสมคัรเป็นครสูอนศาสนาในโรงเรยีนเอกชน
แห่งหนึง่ แต่โรงเรยีนไม่รบัเพราะต้องการผูท้ีเ่ป็นคาทอลิกด้ังเดมิเท่านัน้ กรณแีห่งนีน้�า
ไปสูก่ารต่อสูใ้นชัน้ศาล และศาลก็ตดัสนิให้โรงเรยีนเป็นผู้ชนะด้วยเหตุผลทีว่่าโรงเรยีน
แห่งนีเ้ป็นโรงเรียนเอกชนและสามารถออกกฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ แม้กรณนีีจ้ะหมิน่เหม่
ต่อการละเมดิสทิธมินษุยชนกต็าม นัน่จงึเป็นทีม่าทีท่�าให้เกิดการถกเถยีงระหว่างกลุ่มที่
สนบัสนนุแนวคดิสทิธิมนษุยชนและกลุม่ทีส่นับสนนุสทิธิทางวฒันธรรม ประเด็นข้อ
ถกเถยีงเหล่านีล้้วนท้าทายการท�างานของแนวคิดพหวุฒันธรรมในโลกร่วมสมยัทัง้นัน้

ผศ.ดร.แพร อธิบายต่อไปอีกว่า ส�าหรบัประเทศไทยในอดตีไม่ใช่เพยีงแค่พืน้ที่
บริเวณชายแดนใต้หรอืปาตานเีท่านัน้ทีต้่องเผชิญกับการถกูท�าลายอตัลกัษณ์ แต่ทกุ
พ้ืนทีท่ัว่ประเทศกเ็ผชญิกบัเหตกุารณ์นีเ้ช่นเดียวกนั เพราะประเทศไทยด�าเนนินโยบาย
รวมศนูย์อ�านาจทีต้่องการสร้างอตัลกัษณ์หนึง่เดยีวคอืความเป็นไทย จนมาถงึในสมยั
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทีช่าวมลายมูสุลมิมคีวามรูส้กึอดึอดัเป็นอย่างมาก เพราะ
ความต้องการให้เกิดความเป็นไทยแบบเดียวนัน้ได้เข้ามายุง่เกีย่วกบัชวีติจนไปถงึการ
แต่งกายของพวกเขามากเกนิไป จนเป็นเหตุผลแรกๆ ของการเกดิขบวนการต่อต้าน
รัฐไทยในเวลาต่อมา

ขณะทีแ่นวคดิพหวุฒันธรรมถกูน�ามาใช้ในประเทศไทยประมาณ 10 ปีมานีเ้อง หนึง่
ในเหตุผลก็คอืปัญหาความไม่สงบในพ้ืนทีช่ายแดนใต้ แต่การน�าแนวคิดพหวัุฒนธรรม
มาใช้กอ็าจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอืน่ๆ ตามมาในอนาคต เพราะแนวคดินีใ้ห้ความส�าคญั
กบัชาตพัินธุแ์ละศาสนามากจนเกินไป ขณะทีก่ารต่อสู้เพือ่รกัษาอตัลักษณ์ได้ท�าให้             
ทัง้สองฝ่ายต่างแสดงอตัลกัษณ์เชิงเดีย่วของตนอย่างเข้มข้น  เช่น ความเป็น ไทยพทุธและ
มลายมูสุลมิ จนไม่เหน็ว่าเราเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมนี ้และเป็นส่วนหนึง่ของกนัและกนั

ผศ.ดร.แพร กล่าวว่า อย่างไรก็ดี ก็อาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการสร้าง
วาทกรรมพหวัุฒนธรรมผ่านกิจกรรมบางอย่างทีร่ฐัก�าลงัด�าเนินการตวัอย่างเช่นการน�า
ผูน้�าศาสนาอสิลามไปกวาดวดัและน�าพระสงฆ์ไปกวาดมสัยดิไม่ใช่พหวุฒันธรรมในความ
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หมายทีแ่ท้จริง อย่างไรกต็าม จากสภาพการณ์ท่ีหลายโรงเรียนในจังหวดัชายแดนใต้ 
ปัจจบุนัมเีฉพาะนกัเรยีนทีเ่ป็นมสุลมิหรอืพทุธ  จนท�าให้ขาดโอกาสในการทีจ่ะได้เรยีนรู้
วฒันธรรมของคนทีต่่างไปจากเรา หรือร้านน�า้ชาทีเ่คยเป็นจดุรวมตัวของผูค้นหลากหลาย
วฒันธรรมในปัจจบุนัถูกตัง้ค�าถามว่ายงัคงสามารถเป็นสถานทีท่ีม่กีารแลกเปลีย่นระหว่าง
วฒันธรรมได้อกีหรอืไม่  ก็เป็นเรือ่งทีน่่ากังวลอย่างยิง่

ผศ.ดร.แพร ทิง้ท้ายในประเดน็นีว่้า เม่ือคนมลายมูสุลิมบอกว่าตนเป็นคนส่วนน้อย
ในประเทศไทย แต่คนไทยพทุธในพืน้ทีช่ายแดนใต้เองกก็ลบัมคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็น
คนส่วนน้อยในพืน้ทีช่ายแดนใต้เช่นเดยีวกนั ค�าถามก็คอื หากคนในพืน้ทีช่ายแดนใต้
ต้องการทีจ่ะก�าหนดชะตากรรมของตวัเองและไม่เหน็ด้วยกบัพหวุฒันธรรมแบบทีร่ฐัไทย
ก�าลงัด�าเนนิการอยู ่หรอื เมือ่เราไม่เอาอตัลกัษณ์เชงิเด่ียวแบบรฐัไทย แล้วเราจะออกแบบ    
อตัลกัษณ์เชงิเดีย่วของเราให้สามารถอยูร่่วมกับคนอืน่ได้อย่างไร

การต่อสู้เพือ่รกัษาอัตลกัษณ์ ได้ท�าให้ทัง้สอง
ฝ่ายต่างแสดงอตัลักษณ์เชิงเดีย่วของตน
อย่างเข้มข้น จนไม่เหน็ว่าเราเป็นส่วนหนึง่
ของสงัคมนี ้และเป็นส่วนหนึง่ของกนัและกนั
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“ปาตานี Question” เปิดบทสนทนาระหว่าง
โลกมุสลิมและปาตานี

โดยกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

บทสนทนาเกดิขึน้เมือ่อาจารย์มฮัูมหมดั
อลิยาส ยกประเดน็ “ปาตาน ีQuestion” 
หรอืข้อถกเถยีงเก่ียวกบัปาตานีในประเด็นที่
เกีย่วโยงกบัหลายส่วนทัง้ประเด็นกับรฐัไทยอนั
เป็นผลต่อเน่ืองจากยคุล่าอาณานคิมองักฤษ 
และประเด็นอันเก่ียวโยงกับโลกมุสลิมโดย
เฉพาะในช่วงที่มีค�าถามส�าคัญเกิดขึ้นมาว่า

ท�าไมมสุลมิถึงตกต�า่ ซ่ึงอาจารย์ดเิรก กุลสริสิวสัด์ิ                
นกัวชิาการคนส�าคญัทางด้านการปฏิรปูศาสนา
ในประเทศไทยแปลหนงัสอือนัเป็นข้อถกเถยีง
ส�าคญัชือ่ว่า "ความตกต�า่ของเรา" เม่ือหลายสบิปี
ก่อน ซ่ึงการท่ีนกัวชิาการมสุลมิคนส�าคญัของ
เมอืงไทย แปลหนงัสอืเล่มนีอ้อกมาเป็นภาษา
ไทยในขณะนั้น อาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส       



11PataniForum

ตัง้ข้อสงัเกตว่าสภาพของสงัคมในภมูภิาคน้ีก็
มปัีญหาอยูเ่ช่นเดยีวกนั

" ผูรู้้อนิโดนเีซยีท่านหนึง่ ได้เขยีนจดหมาย
ไปถาม เชคอาเมด ชากิรอชัลนั ซึง่เป็นอลูามะฮ
ชาวซีเรีย และก�าลังลี้ภัยอยู่ท่ีเลบานอนว่า 
ท�าไมพวกเราซ่ึงอยู่ในอนิโดนเีซยีถงึล้มเหลว 
ทัง้หมดนีต้้องการชีใ้ห้เห็นว่า สภาพทีใ่ดทีห่นึง่
ของอุมมะฮของมสุลิม มนัแยกไม่ออกกบัสภาพ
โดยทัว่ไปของอุมมะฮทั้งหมด ตรงนี้คือสิ่งที่
ต้องการให้เป็นข้อถกเถยีงเกีย่วกบัปาตาน ี"

เกร่ินข้างต้นเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่
ชวนตืน่เต้นระหว่างนกัวิชาการมสุลมิ 2 ท่าน 
คือ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 
อาจารย์ประจ�าคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง และ อาจารย์ ซากย์ี พิทกัษ์คุมพล 
อาจารย์ประจ�าสถาบนัสันตศึิกษา มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ซ่ึงรายล้อมไปด้วยการร่วม     
แลกเปล่ียนจากนักกจิกรรมคนรุน่ใหม่จากพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยต่อไปนี้จะสรุป
เป็นเนือ้หาโดยรวมทัง้หมดเพือ่ความเข้าใจที่
ต่อเนือ่ง

การล่มสลายของมสุลมิ กรณีศึกษาจาก
ยคุออตโตมนั

“ชะตาชวิีตของปาตานมีสุลมิ มลายมูสุลมิ 
มนัแยกไม่ออกกบัชะตาชวีติของอมุมะฮโฺดย
ภาพรวม เพราะฉะน้ันการทีเ่ราแลกเปลีย่น
ความเหน็เกีย่วกบัสภาพสังคมของปาตานโีดย
แยกขาดออกจากสภาพอมุมะฮโฺดยรวม กจ็ะ
ไม่ได้ภาพทีเ่หมอืนจิก๊ซอว์ทีม่คีวามสมบรูณ์ 

อย่างน้อยต่อค�าถามท่ีว่าท�าไมจึงมีคนต่อสู้
เพือ่ความเป็นอสิระเอกราช ซึง่ค�าถามน้ีมนัก็
แยกไม่ออกกับสิง่ท่ีเราเรยีกว่า Colonization 
หรอืการล่าอาณานคิมในโลกมสุลมิ หรอือกี
ตวัอย่างหนึง่ เม่ือเกดิสิง่ท่ีเรยีกว่า Arab revolt 
หรอืว่าการลกุข้ึนสู ้ของอาหรบัในปี 1916 น�าโดย 
ชารฟี อสุเซน แห่งมกักะฮ” อาจารย์อลิยาส
เปิดประเดน็สร้างข้อถกเถียงและแลกเปลีย่น 

ก่อนจะเล่าเพิ่มเติมว่า อังกฤษสัญญา
กบั ชารฟีฮสุเซน ว่า คณุจะต้องร่วมมอืกันกับ
องักฤษและลกุขึน้ต่อต้านออตโตมาน เพราะว่า
ในขณะนัน้ออตโตมาน อยูค่นละฝ่ังกับองักฤษ
และองักฤษกส็ญัญากบัชารฟิ ฮสุเซน ว่าถ้าคณุ
อยูก่บัองักฤษหลงัจากสงครามจบเรากจ็ะให้ 
คณุปกครองฝ่ังแม่น�า้จอร์แดนไปจนถึงซเีรีย 
ชารฟี  ฮสุเซน ตอบตกลงและลกุข้ึนสู ้ต่อต้าน
ออตโตมาน ของพวกอาหรบัซึง่เป็นมสุลมิ โดย
องักฤษสญัญาว่าจะให้อสิระเรือ่งเอกราชแก่
อาหรบัเหล่านี้

“ไม่แตกต่างอะไรกับการที่อังกฤษให้
สัญญากับ ต่วนกู มูฮายีดีน  ในการท่ีให้       
ต่วนกมูฮูายดีนี ร่วมต่อสูกั้บองักฤษสูกั้บญ่ีปุ่น 
ถ้าหากว่าองักฤษชนะ ปาตานกีจ็ะได้เอกราช 
แต่ค�าสัญญาทั้งสองพวกเราก็รู้ว่าไม่เกิดขึ้น
จรงิ องักฤษไม่ได้ให้เอกราชแก่ ชารฟี  ฮสุเซน 
และไม่ได้ให้ ดงัทีเ่คยพดูคยุไว้ เพราะฉะนัน้
เราถึงเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันของการล่า
อาณานคิม เก่ียวเนือ่งกันของความเป็นอมุมะห์”

ประเดน็ส�าคญัคือประชาชาต ิ(อมุมะฮ)ฺ มี
ความอ่อนแอ เมือ่มคีวามอ่อนแอจงึไม่สามารถ
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ที่จะต่อสู้กับตะวันตกหรือจักรวรรดินิยม
โดยตรงได้ อาจารย์อิลยาส จึงชีว่้า "เพราะ
ฉะนัน้กเ็ลยเรยีกได้ว่าการเอาองักฤษมาสูก้บั
ฝรั่งเศสเอาฝรั่งเศสมาสู้กับเยอรมัน อะไร
กต็ามน้ัน คอืการพยายามทีจ่ะอยูฝ่่ายใดฝ่าย
หนึง่เพือ่ที ่เอาไปสูก้บัอกีฝ่ายหนึง่ เพราะไม่มี
กองก�าลังเป็นของตวัเอง ฉะนัน้ปาตานกีเ็ช่น
กนัในสมยัก่อนพยายามท�าแบบนัน้ ไปอยูก่บั
อังกฤษเพื่อที่จะต่อสู้กับญ่ีปุ่นเมื่อเวลาชนะ
แล้วกจ็ะได้อะไรต่างๆเป็นต้น  ในอดีตกเ็ป็น
แบบนัน้ ฉะนัน้นีค่อืเหตผุลว่าท�าไมเราถึงสร้าง
ข้อถกเถยีงนีข้ึน้มา เราจะต้องพิจารณาสภาพ
ของอมุมะฮฺ และมาพิจารณาสภาพของปาตานี
ก่อนหน้านัน้มคีวามเกีย่วเนือ่งสมัพันธ์ และเรา
ควรจะเรยีนรูอ้ย่างไรในแง่ของความสมัพนัธ์
กับโลกมสุลมิ"

อาจารย์มฮูมัหมดัอลิยาสพยายามค้นหา
สิง่ทีเ่รยีกว่าความเสือ่มของโลกมุสลมิน้ันเร่ิม
ต้นทีต่รงไหน ซึง่ความเสือ่มของโลกมสุลมินัน้
ผกูพนักับการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมนั 
นกัประวตัศิาสตร์มกีารถกเถียงกันว่าจุดไหน
ที่จะนับว่าจุดเริ่มต้นที่อาณาจักรออตโตมัน
ล่มสลาย สายหนึง่บอกว่าคอืในปีทีอ่อตโตมาน
ส่งกองเรือไปรบกบัพวกยโุรปในสงคราม เลปันโต 
(the battle Lepanto) ในปี 1571 หลงัจาก
นัน้อกี 154 ปี ออตโตมนัก็ส่งกองก�าลงัไปรบ
กบัเวียนนาอีกคร้ังหน่ึง ครัง้นีถ้กูตีพ่ายกลบั
มา ซึง่เกดิขึน้ในปี 1683 ขณะทีอ่กีข้อเสนอ
หนึง่เกดิขึน้เมือ่ชาวยโุรปเร่ิมเข้ามามอีทิธพิล
ในออตโตมนัผ่านการค้า ในยคุทีก่ารค้าส่วน
ใหญ่ในออตโตมันผูกขาดอยู่ในมือของกลุ่ม

ซฟีู กลุม่ซฟีูเหล่านีเ้ป็นกลุม่ท่ีควบคมุปัจจยั
การผลติต่างๆขณะท่ีรฐัเป็นคนควบคมุกลไก
ไม่ให้ราคามนัสงูเกินไป กลุ่มซูฟี ก็ปกป้องผล
ประโยชน์ของกลุม่ของเขา ขณะเดยีวกนัรฐัก็
ปกป้อง สาธารณะชน ไม่ให้ราคาสงูจนเกินไป 
ทกุอย่างมนัสมดลุ

เมือ่ยโุรปเข้ามาในออตโตมนั ท่ีเข้ามาซ้ือ
ในลกัษณะการค้าขายและเข้ามาซือ้วตัถดุบิ 
ออตโตมนัเอง ก็ยนิดขีายให้กับยโุรปเพราะให้
ราคาด ี ยโุรปก็เอาวตัถุดิบเหล่านีไ้ปผลติอกีที
และเป็นสนิค้าช้ันสงูมาขายในออตโตมนั การ
ท�าธุรกิจแบบนี้ท�าให้ไปท�าลายความสมดุล
ในออตโตมนั ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ คนที่
ขายวัตถุดิบให้กับยุโรปกลายเป็นคนที่มีเงิน
เป็นจ�านวนมาก ออตโตมนักเ็ลยห้ามการขาย
วตัถดุบิให้กับยโุรป เมือ่ท�าการห้าม ท�าให้เกิด 
ตลาดมดืข้ึนมา ถ้าหากว่าการส่งออกมนัผดิ
กฎหมายคนท่ีจะส่งออกคอือาชญากร

“ความเช่ือมโยงของปาตานกัีบโลกมสุลมิ
อยู่ตรงไหนของ” ในทัศนะอาจารย์ซากีย์         
พทิกัษ์คมุพล

ขณะทีอ่าจารย์ซากย์ี ชีว่้า ประเดน็ทีพ่อ
จะมีความเชือ่มโยงนัน่กค็อืความเข้าใจเรือ่ง
เกีย่วกบัอสิลามทีม่นัถกูส่งต่อมา จากความ
รุ่งเรืองของอิสลามตั้งแต่ยุค 300 ปีแรก      
ไล่มาถึงอาณาจักรดามัสกัส คือวิทยาการ
ความรูท้ีเ่ก่ียวข้องกบัอสิลาม ซ่ึงถูกส่งต่อมาใน
แง่ของความเข้าใจของมสุลมิทีม่ต่ีอเรือ่งศาสนา

“ถ้ามองว่ามันเป็น อุดมการณ์ มันก็มี
ผลต่อการมองปัจจัยต่างๆท่ีแวดล้อมเราอยู่ 
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เพราะฉะนัน้ผมจะเริม่ต้นจากตรงนีว่้า ความตกต�า่ของเราเริม่ต้นมาได้อย่างไรและ
น�ามาสู่ประเดน็ในปัจจบุนัไม่ว่าจะเป็นค�าถามเรือ่ง ท�าไมเราต้องเป็นอสิระจากทกุ
เร่ือง ท�าไมเราต้องไม่สนใจคนอืน่ ท�าไมเราต้องเฉพาะมสุลมิเท่านัน้ ท�าไมเราต้อง
มกีฎหมายของเราเอง ท�าไมเราต้องมรีะบบศาลของเราเอง อะไรต่างๆเหล่านีม้นั
เป็นความต่อเนือ่ง ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั รวมไปถึงค�าถามท่ีมนัเกิดข้ึนในระหว่าง
นีเ้รือ่งไอซสิทีไ่ปชักธงและเร่ืองระเบิดพลีชีพ ผมคิดว่าสิง่ต่างๆเหล่านีม้นัมคีวาม
เกีย่วข้องกนัอย่างทีไ่ม่สามารถแยกได้ กบัความเข้าใจอิสลามในฐานะท่ีเป็น วธีิการ
ในการมองโลก ซึง่มันเป็นปัจจยัทีแ่วดล้อมเหล่านี ้เพราะฉะนัน้ผมบอกว่าทุกอย่าง
ทีม่นัเกดิขึน้มนัเป็นความต่อเนือ่งและมันเป็นการตอบสนองทีเ่รามต่ีอสิง่ทีผ่มเรยีก
มนัว่าความเป็นสมยัใหม่”

อาจารย์ซากีย์เริม่ต้นด้วยการอธบิายนวตักรรมทีเ่กิดจากความเป็นสมยั ซ่ึงเป็น
จดุเปลีย่นทีส่�าคญัของโลกอสิลาม หลงัจากทีส่งคราม 30 ปี และสงครามระหว่าง
สเปนและดตัช์สิน้สดุลงในศตวรรษที ่ 17 กไ็ด้เกิดข้อตกลงอนัหนึง่ทีเ่ราเรยีกกนัว่า 
“ข้อตกลงสนัตภิาพแห่งเวสฟาเลยี” และมนัน�าไปสูน่วตักรรมอนัหนึง่ท่ีส�าคญัมาก
นัน่คอืรฐัประชาชาติ

ท�าไมเราต้องเป็นอิสระจากทุกเรื่อง ท�าไม
เราต้องไม่สนใจคนอื่น ท�าไมเราต้องเฉพาะ
มุสลิมเท่านั้น
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"พอเกิดรฐัประชาชาติขึน้มา สิง่น้ีมนัท�าให้โลกฝ่ังยโุรปเขามพีฒันาการบาง
อย่างในแง่ของการจดัระบบระเบยีบของการปกครองในโลกใหม่ มกีารจดัสรร
ปันส่วน ออตโตมนัในฐานะทีเ่ป็นจกัรวรรดสิดุท้ายของอสิลามตัง้ตวัไม่ตดิเมือ่เกิด
สงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ขึน้มา"

อาจารย์ซากย์ีเล่าว่า ในช่วงศตวรรษที ่ 18 มสุลมิเริม่เหน็ความล้มเหลวของ
อาณาจักรออตโตมัน เพราะว่าตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทและเริ่มมีอิทธิพล
ทีค่่อนข้างทีจ่ะเข้มแขง็ ปลายศตวรรษที ่ 18 ถงึ 19 เป็นการเปิดฉากของลทัธิ                     
ล่าอาณานคิมของยโุรป ขณะทีโ่ลกมสุลมิในขณะน้ันยงัวนเวียนอยูก่บัการพดูถึง
เรือ่งระบบการเมอืงแบบเดมิ ความล้มเหลวของสลุต่านเองจึงท�าให้เกิดความรูส้กึท่ี
ไม่ดต่ีอระบบการปกครองของออตโตมนัและอาการเหล่านัน้มันปรากฎขึน้ในเขตที่
สงัคมมสุลมิมกีารศกึษาแบบสมยัใหม่

"ปรากฏการณ์เหล่านีเ้กิดขึน้ท่ีอยีปิต์ เพราะว่าอยีปิต์น่าจะเป็นสงัคมทีซ่ึง่มคีวาม
แตกต่างจากสงัคมอย่างเช่นซาอดุอิาระเบยี สงัคมทีเ่ป็นชนเผ่า อยีปิต์มคีวามเจรญิ
ทางด้าน เทคโนโลย ีศลิปะวทิยาการ ก่อนซาอดิุอาระเบยีอย่างชดัเจน คนอยีปิต์ได้รบั
การศกึษาในระบบสงัคมสมยัใหม่ สิง่ท่ีเจ้าอาณานคิมท�า กคื็อให้การศึกษากบัคนใน
อยีปิต์แบบทีเ่รามอียู ่ กเ็กดิกระบวนการซึง่เราเรยีกกนัว่า ขบวนการภราดรภาพ
มสุลมิ (Muslim Brotherhood) ข้ึนมา"

อาจารย์ซากย์ีขยายประเดน็ให้เหน็ชดัขึน้ด้วยการอธบิายว่าช่วงหลงัจากที่     
เจ้าอาณานิคมถอนตวัออกจากอยีปิต์ เป้าหมายส�าคญัของกลุม่ภราดรภาพมสุลมิ
คอืการตคีวามความเข้าใจใหม่ของศาสนาอสิลาม แนวคดิส�าคญัคอื การท�าความ
เข้าใจกบัแนวคดิการปกครองเสยีใหม่เพราะในสงัคมมสุลมิเราไม่มกีารคิดนวตักรรม
รฐัชาตแิบบยโุรปในการทีจ่ะมาจดัการการปกครอง ทกุคนอ้างองิแต่ระบบคอลฟีะห์ 
ซึง่ในความรูส้กึอาจารย์ซากย์ีนัน้รปูแบบการปกครองเมอืงมาดนีะห์ ในสมยัศาสดา
นัน้ไม่ใช่เรือ่งของรฐัชาต ิกรณีของยโุรปนัน้ชดัมากในแง่ทีว่่าพฒันาการของการสร้าง
รฐัชาตนิัน้กม็อีทิธพิลจากความขดัแย้งทางศาสนาอยูม่าก 

"เราไม่มซีึง่สิง่ทีเ่รยีกว่านวตักรรมในแง่ของการจดัการปกครองหลงัจากท่ีเรา
เหน็ความล้มเหลวของการปกครองแบบสลุต่าน มนัก็เลยท�าให้คนอย่าง ฮาซนั อลับนันา 
ซ่ึงเป็นนักคดิทีไ่ด้รบัอิทธพิลความคดิความอ่านการศกึษาแบบตะวันตก พยายาม
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ทีจ่ะท�าความเข้าใจกบัรปูแบบการปกครองใหม่ และเป้าหมายท่ีส�าคญัของกลุม่
ภราดรภาพมสุลมิมอียูส่องเรือ่ง คอื หนึง่ ความล้มเหลวของโลกมสุลมิเกดิขึน้
มาเพราะเราห่างไกลจากศาสนา วธิกีารทีดี่ทีส่ดุกคื็อการจัดการระบบการศกึษา 
ในขณะเดยีวกนัเพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสงัคมให้มคีวามเป็นปึกแผ่นมากขึน้สร้าง           
อตัลกัษณ์ให้ตวัเราขึน้มา กค็อืต้องเข้าไปมอี�านาจรฐั ต้องเข้าไปจัดการเรือ่งการเมอืง 
ทนีีม้นักเ็กดิการผสมกนั ระหว่างแนวคดิรัฐชาติแบบตะวนัตกมาบวกกบัแนวคดิของ
อสิลาม มนัเป็นไอเดยีทีน่�าไปสูส่ิง่ทีเ่รยีกว่ารฐัอสิลาม"

อาจารย์ซากีย์ชี้ให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนส�าคัญของกลุ่มภราดรภาพมุสลิมและ
แนวคดิรฐัอสิลามเกดิขึน้เมือ่ความคดิของพวกเขานัน้ไม่ตรงกบัผูน้�าประเทศอยีปิต์
ในขณะนัน้คอื กามาล อบัดลุ นสัเซอร์ ท�าให้สมาชกิของกลุม่ภราดรภาพมสุลมิต้อง
อพยพและประเทศแรกทีพ่วกเขาอพยพไปคือประเทศซาอดุ ิอาระเบยี และร่วมก่อตัง้
มหาวทิยาลยัมาดนีะห์อนัโด่งดงัจงึเกดิการส่งต่อแนวคิดเรือ่งรฐัแบบอสิลามไปยงัที่
ต่างๆรวมทัง้มายงัคาบสมทุรมลายู

"สมัยหนึ่งกระบวนการการต่อสู้ที่อยู่ในมลายู ในคาบสมุทรมลายู ตั้งแต่
มนิดาเนา อนิโดนเีซยี ไปก่อตวัทีอ่ยีปิต์ เพราะในสมัยนัน้อยีปิต์พยายามตัง้ตวัเอง
เป็นพีใ่หญ่ในโลกตะวนัออกกลาง และมกีารให้ทนุการศกึษา ซาอดุอีาระเบียไม่ได้
เป็นศนูย์กลางของโลกในช่วงศตวรรษ 1970 ก่อนหน้าน้ันอยิีปต์เป็นคนให้ทนุการศกึษา
ให้กับนกัศกึษาทีม่าจากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เพราะฉะนัน้อสิลามท่ีเป็นรปูแบบในการ
จดัการปกครองจงึก่อตวัขึน้ทีอ่ยีปิต์ และเมือ่คนเหล่านี ้ (กลุม่ภราดรภาพมสุลมิ) 
อพยพไปอยูท่ี่ซาอดุอีาระเบยี และการค้นพบน�า้มนั ท�าให้ซาอดุอีาระเบยี กลายเป็น
ชาตมิหาอ�านาจ และผูส้นบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษามุสลมิท่ัวโลก เพราะ
ฉะนัน้จงึไม่แปลกใจทีใ่นช่วงหลงัจากนัน้เป็นต้นมาการถ่ายทอดความคดิจึงย้ายจาก
อยีปิต์ไปสูซ่าอดุอิาระเบยี"

ซ่ึงทั้งอียิปต์และซาอุดีอาระเบียเป็นสถานที่ท่ีบรรดาผู้ท่ีอยากเห็นการ
เปลีย่นแปลงในบ้านเกดิตวัเองจากปาตานีไปแสวงหาความรูแ้ละสร้างแรงบนัดาลใจ
เป็นจ�านวนไม่น้อย 
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โดยกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม

ไม่มีหิมะ มีแต่กระสุน : ข้อสังเกตบางประการ
กรณีทหารยิงปืนใส่นักศึกษา

คนืวนัที ่9 สงิหาคม 2560 ผมได้มีโอกาสคยุกับนกัศกึษาสองคนทีถ่กูเจ้าหน้าทีท่หาร
พรานยงิเมือ่เวลาประมาน 18.00น. ของวนัก่อนหน้านัน้ ผมไม่รูจ้ะเริม่ต้นอย่างไร รูแ้ต่
ว่าต้องระมดัระวงัเร่ืองการไถ่ถามถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้หากจะถามกค็งต้องหาค�าถาม
ทีด่ีๆ  เพือ่ไม่ให้เกดิการผลติซ�า้ความรนุแรงและตอกย�า้ความหวาดกลวัจากเหตกุารณ์
ทีเ่พ่ิงผ่านมา ด้วยความตัง้ใจอยากให้นกัศกึษารู้สกึเป็นกนัเองและผ่อนคลายกังวลจาก
เหตกุารณ์ข้างต้น
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“ภายใต้หิมะที่ตกลงมาไม่
หยุดหย่อน เมือง(คาร์ส) 
แห่งนีไ้ด้เปลีย่นโฉมกลายเป็น
ฉากละเลงเลือดของความ         
ขัดแย้งทางความเชื่อ” และ
อาจจะเปรยีบเปรยได้ว่า “ภาย
ใต้อุง้มอืทหารทีท่�ากระสนุลัน่ 
เมอืง (ปาตาน ี- โดยผมเอง) 
แห่งนีไ้ด้เปลีย่นโฉมกลายเป็น
เมอืงแห่งน่าอดึอดัของผูค้น
ที่ด�าเนินชีวิตท่ามกลางห่า
กระสุน”

ผมขอเริม่เล่าถงึในช่วงท้ายบทสนทนา ผม
ชวนคุยโดยถามไปว่า ตอนนี้ท้ังสองคนได้อ่าน
หนังสอือะไรอยู?่ ฮานาน นกัศกึษาหญิงทีก่ระสนุ
สามนดัพลาดเป้าไปได้บอกว่าหนงัสอืเล่มล่าสดุที่
อ่านคอืเร่ือง “หมิะ” เขยีนโดย ออร์ฮาน ปามกุ 
จดัพมิพ์โดยส�านักพิมพ์บทจร ซ่ึงก่อนหน้านีเ้ธอ
ได้อ่านรวิีวหนงัสอืเล่มดงักล่าวจากเพจ  Candide 
Books (ร้านหนงัสอืก็องดดิ) เลยตดัสนิซ้ืออ่าน
และอ่านจนจบในช่วงเดอืนรอมาฎอน (ปลายเดอืน
พฤษภาคม-ปลายเดอืนมถุินายน) ทีผ่่านมา ฮานาน
ถามผมว่า เนือ้หาหนงัสอืเรือ่งหมิะ เป็นเรือ่งจรงิ
หรอืไม่?

ผมไม่ได้ตอบทนัท ี แต่ได้ถามต่อไปว่า แล้ว
คดิว่าเป็นเร่ืองจริงหรือไม่? เธอตอบไม่ตรงค�าถาม
สกัเท่าไหร่ แต่เลอืกจะตอบว่าชอบมาก ๆ เพราะ
เป็นเรื่องที่อ่านสนุก ฮานานชอบเน้ือเรื่องท่ีมี
การสบืสวนคดใีนเมอืงคาร์ส เมอืงชายแดนของ
ประเทศตรุกซีึง่อยู่ตดิกบัประเทศอาร์เมเนยี เมอืง
ถกูปิดล้อมด้วยหมิะ ความรนุแรง ข่าวลวง และ
ความขดัแย้งเกดิขึน้โดยไร้ข้อเทจ็จรงิ

ผูเ้ขยีนก�าหนดเร่ืองให้ “คา” กวหีนุม่ผลดั
ถิน่ชาวตรุกผีูล้ีภ้ยัการเมอืงอยูใ่นประเทศเยอรมนั
เดนิทางกลบัมายงัเมอืงชายแดนคาร์ส เพือ่สบืหา
สาเหตุการฆ่าตัวตายของเหล่าเด็กสาวผู้ยืนยัน   
จะสวมฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะ) มาโรงเรียนใน
หนังสอืเร่ือง “หมิะ” เมอืงคาร์ส เป็นเมืองแปลก
แยกจากส่วนอืน่ๆ ของตรุกเีช่นเดยีวกบัปาตานี 
ที่แปลกแยกจากส่วนอื่นๆ ของไทยท่ีมีความ
คลมุเครอืไม่ลงรอยระหว่างรฐับาลส่วนกลางใน
กรงุองัการาและในกรุงเทพฯ
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ส�าหรับผมแล้วบทสนทนาเรื่องหนังสือเรื่องหิมะ ของฮานาน น่าสนใจมาก 
สารภาพตรงๆ ผมยงัไม่เจอนกัศึกษาคนใดมาคยุเรือ่งหนงัสือเล่มหนาเรือ่งนีใ้ห้ฟังเลย 
ผมไม่รู้เหมอืนกนัว่าการสนทนานีเ้รยีกว่าการเยยีวยาได้ไหม หลังจากทีพ่วกเขาต้องเจอ
เร่ืองทีไ่ม่คาดฝันในชวีติ

ต่อค�าถามของฮานาน นกัศกึษาหญิงผูร้อดจากกระสุน ได้ถามว่าเรือ่งหมิะเป็นเรือ่ง
จริงหรือไม่? ผมแสดงความเหน็ไปว่า จะจรงิหรอืไม่ก็อาจจะไม่ส�าคญัเท่ากบัการทีเ่ราได้
เหน็โลกและมคีวามรูม้ากข้ึนจากการอ่านหนงัสอื  

ข้อสงัเกตในวนัท�าแผนจ�าลองเหตุการณ์

ด้วยความความรูอ้นัจ�ากดัด้านตวับทกฎหมาย ผมจงึตดิหนงัสือประมวลกฎหมาย
อาญาเล่มเลก็ๆ ไปด้วยในวันนดั และตัดสินใจโทรปรกึษาเพือ่นอาจารย์ทีค่ณะนิตศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ เพือ่ว่าพอจะเป็นประโยชน์ในการ
ลงพ้ืนทีข้่างต้น

เมือ่ถงึทีเ่กดิเหต ุผมพยายามเดนิเข้าไปหานกัศกึษาทัง้หมดทีอ่ยูใ่นเขตกัน้สีเหลือง 
โดยมเีจ้าหน้าทีต่�ารวจหนึง่นายได้เดนิเข้ามาคยุกับผมและกนัผมออกจากเขตเส้นสเีหลอืง 
บอกว่าเป็นเขตทีเ่จ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน ผมจงึบอกเจ้าหน้าทีว่่าผมเป็นอาจารย์ของนกัศึกษา
ทัง้หมด ผมอยากจะขอเข้าไปคยุได้ไหม เจ้าหน้าทีต่�ารวจกป็ล่อยให้เข้าสังเกตการณ์ โดย
ระหว่างนัน้มเีจ้าหน้าทีพ่สูิจน์หลกัฐานก�าลงัปฏบิตังิานโดยการค้นหากระสุนในทีเ่กดิเหตุ

ผมได้คยุกบันกัศกึษาทัง้ 4 คนในวนัท�าแผน นกัศกึษาคนหนึง่ได้บอกผมว่า “หนู
รู้สกึกลวัและการท�าแผนจ�าลองเหตกุารณ์ก็ท�าให้เธอนกึถงึเมือ่วันทีโ่ดนยงิ เพราะขณะ
ท�าแผนเป็นช่วงเวลาใกล้เคยีงกับวนัทีห่นโูดนยงิ คอืช่วงเยน็ ๆ เหมอืนเป็นการย้อนให้
หนมูาอยูใ่นเหตกุารณ์เดมิอกีคร้ัง” เท่าทีผ่มสังเกตวธิกีารท�างาน ต�ารวจให้นกัศกึษา
เดนิไปท่ีเกดิเหตทุีเ่ดมิและจ�าลองเหตุการณ์การยงิและให้นกัศึกษาอธบิายรายละเอยีด หลงั
จากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็ได้คยุกับนกัศกึษาแต่ทว่าไม่ทนัได้เอยปากถาม น�า้ตาของ
นกัศกึษาหญงิคนหนึง่ไหลออกมาและพดูว่า “หนรููส้กึไม่ยตุธิรรมและกลัวว่าคดจีะหลุด
ไป เพราะผูต้้องหาให้การปฏเิสธในข้อกล่าวหาคดพียายามฆ่า” และได้ถามผมว่า “ท�าไม
ผูต้้องหาไม่มาแผนประกอบ ท�าไมมแีต่พวกหน?ู” และผมเพิง่รบัทราบว่า นีไ่ม่ใช่ครัง้แรก           
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ของการเชญินกัศกึษากลุม่นีม้าท�าแผน ก่อนหน้านีน้กัศกึษาต้องเอามอเตอร์ไซค์ทีต่นเอง
ใช้ในวันท่ีเกดิเหตมุาท�าแผนเพ่ือจ�าลองเหตกุารณ์แล้วครัง้หนึง่ ผมได้แต่เงยีบอธบิายตาม
หลกักฎหมายว่าเป็นสทิธิของผูต้้องหาทีจ่ะปฏเิสธไม่มาท�าแผน

ผมอยากกล่าวถงึพยานทีเ่กดิเหตซุึง่เป็นกลุม่ผูห้ญงิไทยพทุธ 4-5 คน ซึง่ผมได้มี
โอกาส “แหลงใต้” คยุกับพวกเธอ พยานเหล่านัน้บอกผมว่า พวกเธอไม่เหน็ด้วยอย่าง
มากกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ “ท�าไมต้องมายงินกัศกึษา?” และต้ังข้อสังเกตทีน่่าสนใจว่า 
คนในเคร่ืองแบบท�าแบบนีก้ระทบต่อความศรทัธาของคนในพืน้ทีอ่ย่างมาก และตัง้ข้อ
สงสยัต่อไปว่า “ท�าไมเจ้าหน้าต�ารวจไม่ตามจบักุมผูก้ระท�าความผิด?”

ก่อนกลบัผมไหว้ขอบคณุชาวบ้านคนพทุธทัง้ 4-5 คนทีเ่ป็นพยานพบเหน็เหตกุารณ์
ส�าหรับความกรุณาของพวกเธอทีเ่ปิดประตบู้านให้นกัศกึษาวิง่เข้าไปหลบในคืนเกดิเหตุ 
และขอบคุณทีอ่าสาจะเป็นพยานให้นกัศกึษาหากว่าเป็นประโยชน์ต่อรปูคด ีผมไม่พบเหน็
รายงานข่าวทีก่ล่าวถงึเหตุการณ์ในช่วงนัน้ แต่ส�าหรบัผมแล้ว รายละเอยีดของเรือ่งในช่วง
นีส้�าคญัมาก ๆ  เพราะมันช่วยให้ลดอคตริะหว่างศาสนาทีก่่อตวัในโลกออนไลน์ต่อความเหน็
ในเหตกุารณ์ข้างต้น ส่วนนกัศกึษาหญงิทีอ่ยูใ่นเหตุการณ์วันนัน้ยงับอกว่า พวกเธออยาก
ขอบคณุชาวบ้าน เพือ่นนกัศกึษาทกุคนทีม่าร่วมสงัเกตการณ์การท�าแผน เพราะรูสึ้กได้
รับก�าลงัใจและดใีจมยีงัมคีนทีเ่หน็ว่าพวกเธอยงัไม่ได้รบัความเป็นธรรม นกัศกึษามไิด้
แสดงความเกลยีดชงัเจ้าหน้าทีข่องรฐั แต่ได้แสดงความเหน็ว่า “อยากเหน็ว่าความเป็น
ธรรมเกดิขึน้เพ่ือมิให้เกิดเหตกุารณ์เช่นนีข้ึน้อกี” ไม่ว่ากับใครกต็าม

ผมได้แนะน�าให้นกัศกึษาจดบนัทกึข้อเทจ็จรงิ เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัเกดิเหตุ 
รวมทัง้บคุคลทีม่าตดิต่อเอาไว้ด้วย ผมแนะน�าให้จดบนัทกึทกุๆ วนั โดยเฉพาะในช่วงเวลา
นีซ้ึง่เป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก โดยหวงัว่าการจดบนัทกึข้อเทจ็จริงและความรูสึ้กนกึคิดจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าทางใดทางหนึง่

เพราะสิง่ทีเ่กดิข้ึนแน่ๆ หลงัจากนีค้อื การเผชิญสถานการณ์ใหม่ของพวกเขาตัง้แต่
เร่ืองคดคีวามทีต้่องใช้เวลากว่าศาลจะพจิารณาและการต้องกอบกูจ้ติใจของตวัเองให้เข้มแขง็
กบัเร่ืองราวทีจ่ะเกิดขึน้ใหม่
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บนัทกึท้ายบทความ: เหตุการณ์นีไ้ม่ใช่ครัง้
แรกในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ผมได ้ลองสืบค ้นบันทึก/รายงานข่าว
เรื่องเหตกุารณ์ในท�านองนีด้ทู�าให้พบว่า หากนบั                 
ย้อนหลงัการเกดิเหตกุารณ์การใช้อาวธุโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมัน่คงยงิกนัเองเพราะความเครยีดหรอื
อาการเมา มเีหตกุารณ์เกดิขึน้ในพืน้ทีม่าโดยตลอด  
เช่น 14 กนัยายน 2554 พลทหารรสุลาม มอและ 
อาย ุ 22 ปี สงักดัหน่วยเฉพาะกจินราธวิาส 32    
เกดิอาการคลุ้มคลัง่ขณะปฏิบตัหิน้าทีเ่ข้าเวรยาม
อยู่ในฐานปฏบิตักิารทีบ้่านจ�าปากอ หมู่ 1 ต.บาเระ
เหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส ใช้อาวธุปืนเอม็ 16 
ประจ�ากายบกุยงิผูบ้งัคบับญัชายศพนัจ่าเอก และ
จ่าเอกถงึในห้องท�างาน ท�าให้มผีูเ้สยีชีวติถึง 4 นาย 
บาดเจ็บอกี 3 นาย จากนัน้เจ้าตวัก็ถูกยงิตอบโต้จน
เสยีชวีติตามไปด้วย

28 พฤษภาคม 2556 ทหารพราน สังกดั
กองร้อยทหารพรานที ่ 2207 (ร้อย.ทพ.2207) 
หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพรานที ่22 ทีอ่.แม่ลาน 
จ.ปัตตาน ี อส.ทพ.สราวฒุ ิ อ�าพนัธ์ เกดิอาการ
เครยีดจงึยิงเพือ่นทหารเสียชวีติในทีเ่กดิเหต ุ 2 
นาย คือ ส.ต.รณวทิย์ สิงห์สาย อาย ุ30 ปี อยูบ้่าน
เลขที ่83 ม.2 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
ถกูยงิเข้าทีศี่รษะ หน้าอก และแขน และ อส.ทพ.
เกรยีงศกัดิ ์ธปูพดุซา อาย ุ29 ปี เป็นชาว จ.สุรนิทร์ 
ถกูยงิเข้าทีบ่รเิวณศีรษะ ทัง้ 2 นายสังกดักรม
ทหารพราน 22 กองร้อย 2207

9 พฤศจกิายน 2556 เกดิเหตทุะเลาะววิาท 
และยิงกันเสียชีวิตภายในฐานปฏิบัติการร้อย       
ร.15123 ฉก.นราธวิาส 30 ซึง่ตัง้อยูร่มิถนนสาย
รือเสาะ-ศรีสาคร บ้านท่าเรือ ม.1 ต.รือเสาะ 
อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส ทีเ่กดิเหตพุบศพ พลทหาร

หากนับย้อนหลังการเกิดเหตุการณ์การ
ใช้อาวุธโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยิง
กันเองเพราะความเครียดหรืออาการเมา      
มเีหตุการณ์เกดิขึน้ในพืน้ทีม่าโดยตลอด
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หะรุดด ีหะมสิา อาย ุ22 ปี พลทหารพรีะพงษ์ หนนุช ูอาย ุ22 ปี มผู้ีได้รบับาดเจบ็อกี 1 
ราย พลทหารสายันต์ บนิญ่า อาย ุ23 ปี

23 มนีาคม 2557 พลทหารอธวิฒัน์ ท้าวพนัวงค์ สงักดั หมวดทหารม้าที ่2 กองร้อย
ทหารม้าที ่4 ค่ายพระยาไชยบรูณ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ซ่ึงต้ังฐานอยูต่ดิกบัองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล (อบต.) เปาะเส้ง หมู่ 4 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา รมิถนนสายสามแยกบ้าน
เนยีง-บ้านละแอ ห่างจากตลาดบ้านเนยีงประมาณ 1.5 กโิลเมตร เกดิอาการเครยีด และ
ยงิ ส.อ.วนัชนะ ก้อนสนิ อาย ุ31 ปีเสยีชีวติ

12 ตลุาคม 2557 ภายในวดัสนัตกิารามซ่ึงเป็นทีต่ัง้ของ หมวดปืนเลก็ที ่1 ร้อย 
ร.1543 ฉก.ปัตตาน ี23 ม.3 ต.ปะกาฮารงั อส.ทพ.พรศักดิ ์สีหล้า อายุ 23 ปี เครยีดยงิ 
ส.ท.สมคดิ พันธุไ์ชยหอม อาย ุ28 ปี และ อส.ทพ.พงษ์ศกัดิ ์พวงโพธิ ์อาย ุ23 ปี เสยีชวีติ ส่วน 
อส.ทพ.พงศ์พัฒน์ แก้วมาศ อาย ุ24 ปี ถูกยงิเฉีย่วล�าตวัและได้รบัการรกัษาจนปลอดภยั

6 พฤศจกิายน 2557 พลทหารเครยีดใช้อาวธุปืนเอม็.16 ยงิทหารกันเอง ภายในฐาน
หน่วยเฉพาะกจิปัตตาน ีซ่ึงตัง้อยูท่ีค่่ายลกูเสอืเดชานชิุต ต.บ่อทอง อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 
ท�าให้เจ้าหน้าทีท่หารเสยีชีวติ 4 นาย บาดเจบ็ 2 นาย ส่วนผู้ก่อเหตคืุอ พลทหารทวเีวทย์ 
สงัข์มณ ีต�าแหน่งพลปืนเล็ก ร.8 พนั 3 บ้านเลขที ่52 ม.4 บ้านโปโล ต.ท่าตมู อ.เมอืง 
จ.มหาสารคาม ซึง่ได้ใช้ปืนยงิตวัเองถกูใต้คางทะลตุาข้างซ้าย อาการสาหสั รายงาน
ของกองทพัได้จดัแถลงข่าวแจ้งให้ทราบว่าผูก่้อเหตมุอีาการเครยีด สาเหตุอาจเกิดมาจาก
ความคดิถงึบ้าน

 

อ้างอิง
คืบ! เหตุทหาร จชต. ยิงกันเองกลางวงเหล้า ล่าสุดตายเพิ่มอีก 1 ราย
http://www.manager.co.th/south/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128129
ก�าลังพลชายแดนใต้ยิงกันเอง! ย้อนอดีตปี 54 ถึง 6 พ.ย.57
https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/34202-guns.html           
ยิงดับบนรถไฟ ทพ.เครียด ระแวงถูกท�าร้าย
http://www.thairath.co.th/content/32717
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ผู้เขียน : อันวาร์ กอมะ

กับดัก(อ)ประชาธิปไตยในโลกมุสลิม (ตอนจบ)

ความย้อนแย้งและบรบิททีข่าดหายไป?

ส�าหรบันกัวชิาการทีใ่ห้ความส�าคญัไปทีก่ารศกึษาวฒันธรรมการเมอืงแล้ว 
วัฒนธรรมอิสลามหรอือาหรบั ถอืเป็นอปุสรรคในการมุง่สูก่ระบวนการท�าให้
เป็นประชาธิปไตย สาเหตุอนัหนึง่เน่ืองมาจากว่าสงัคมการเมืองในโลกมสุลมิ
และอาหรับให้ความส�าคญักับเสถยีรภาพทางการเมอืงมากกว่าผลลพัธ์อืน่ๆ ค�า
พดูทีว่่า “มชีีวติอยูภ่ายใต้ผูป้กครองทีอ่ธรรม [แต่มอี�านาจทีเ่ข้มแขง็สามารถ
สร้างเสถยีรภาพในสงัคมได้] 60 ปี ดกีว่ามชีวีติอยูภ่ายใต้ความไร้ระเบียบเพยีง 1 
วนั” ได้กลายเป็นวาทกรรมส�าคญัในมสุลมิบางกลุม่ท่ีมฮูมัหมดัอลิยาส หญ้าปรงั
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พยายามตัง้ค�าถามว่ายงัใช้ได้อยูอ่กีหรอืไม่

ข้อสงัเกตดงักล่าวไม่เพียงชีใ้ห้เหน็สาเหตุว่า ท�าไมปัญญาชนมสุลมิทีต่คีวาม
ค�าสอนอิสลามแบบเถรตรงจงึมคีวามโน้มเอยีงไปสูก่ารต่อต้านประชาธปิไตยและ
สนบัสนนุระบอบเผดจ็การเท่านัน้ แต่ในทางกลบักนัก็ท�าให้เราเหน็ว่าการเดนิทาง
ของความคดิในการจัดการการปกครองในยุคก่อนได้มพีืน้ทีอ่ย่างมัน่คงในสงัคม
วชิาการมสุลมิในยคุปัจจบุนัเช่นกนั กล่าวอกีนยัหนึง่ ความส�าเรจ็อนันีเ้ป็นความต่อ
เน่ืองของแนวคดิทางการเมอืงในสงัคมยคุกลางของโลกมสุลมิทีส่ะสมอยูใ่นระบบ
ศกัดนิา ชนเผ่า และรฐัเทวนยิมทีส่นบัสนนุสถานภาพและผลประโยชน์ของชนช้ัน
น�าทีป่กครองประเทศหรือสงัคมนัน้ๆ วฒันธรรมการเมอืงของโลกมสุลมิในศตวรรษ
ทีผ่่านมาจงึอยูใ่นสภาพทีม่คีวามสมัพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัผูถู้กปกครองแบบบน
ลงล่างมากกว่าแบบล่างขึน้บนโดยมศีาสนาเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีส่�าคญัในการควบคมุ
พฤตกิรรมของมวลชนให้เชือ่ฟังเจ้าผูป้กครองอย่างมนัียส�าคญั



24 PataniForum

“...ขอร้องเถอะครบันกัการศาสนา/ผูรู้ศ้าสนาทัง้หลาย 
อย่าพยายามวิเคราะห์ความขัดแย้งใดๆ ในโลกมุสลิม 
โดยไม่พจิารณาความเป็นการเมอืง (the political) และ
ผลประโยชน์ของประเทศอาหรบั นบัวนัข้าพเจ้ายิง่เชือ่ว่า
มนัไม่มรีฐัอสิลามอะไรหรอกครับ มนัมแีต่ secular state 
[รฐัโลกย์ีนยิม] ทีฉ่าบเคลือบไว้ด้วยศาสนาในฐานะเสือ้
คลมุอนัศกัดิส์ทิธ์”

อย่างไรก็ดสีภาพการเมอืงของโลกในปัจจุบนัได้เปลีย่นไปจากอดตีมากแล้ว ตรุกี
ไม่ใช่อาณาจกัรออตโตมนัทีย่ิง่ใหญ่อกีต่อไปแต่เป็นรฐัชาตทิีต่ัง้อยูบ่นผลประโยชน์
แห่งชาต ิ ระเบียบโลกทีไ่ร้ซ่ึงอ�านาจศูนย์กลาง และการต่อสูเ้พือ่การอยู่รอดของ
ประเทศของตวัเองเป็นพืน้ฐานส�าคญั

เหตกุารณ์ความขัดแย้งล่าสดุด้านความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างประเทศ
กาตาร์และอกีหกประเทศอาหรบั (ซาอดุอีาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรต บาห์เรน 
อยีปิต์ ลิเบยีและเยเมน) ไม่เพยีงตอกย�า้ให้มสุลมิต้องกลบัมาทบทวนความเข้าใจ
เก่ียวกบัลกัษณะของการเมอืงระหว่างประเทศทีก่ล่าวไปข้างต้นแล้วเท่านัน้แต่ได้
ตัง้ค�าถามถงึการมีอยูจ่ริงของความเป็นกลุม่ก้อนเดียวกนัของโลกมสุลมิอย่างตรง
ไปตรงมา เหตุการณ์ดงักล่าวท�าให้ซากย์ี พิทกัษ์คมุพล อาจารย์แห่งสถาบันสนัติ
ศกึษา มอ.หาดใหญ่ อดึอดัใจและตัง้ข้อสงสยัต่อชดุค�าอธบิายพฤตกิรรมทางการ
เมอืงท่ีมองจากกรอบทางความเช่ือทางศาสนาเป็นหลกัโดยเขาสนทนาจากความ
เป็น “คนใน” และกล่าวว่า
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ในท�านองเดยีวกนั บฆูอร ียหีมะ นกัรฐัศาสตร์
มุสลิมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแสดง
ทศันะเหน็ด้วยกับข้อสงัเกตของซากย์ีข้างต้นว่า 
“[ส�าหรับ]รัฐสมยัใหม่ทัง้หลาย ผลประโยชน์แห่ง
ชาตต้ิองมาก่อน”

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา ซาอดุอีาระเบยีในฐานะ
ทีเ่ป็นประเทศผูน้�า (regional hegemon) ใน
ภมูภิาคดังกล่าวเกดิความหวาดระแวงเกีย่วกบั
ความพยายามในการสนับสนุนอาหรับสปริง
และกลุม่ทีต่่อต้านอ�านาจเก่าในตะวนัออกกลาง
มาระยะหนึง่แล้ว การตอบโต้กาตาร์ในลกัษณะ
ดงักล่าวไม่เพียงจะเป็นพฤตกิรรมของพนัธมติร
กลุ ่มประเทศเผด็จการท่ีอยู ่ ในอาณัติของ
ซาอดุอีาระเบยีในการตอบโต้กบัภยัคกุคามและ
ความมัน่คงของรัฐ (ไม่ใช่ของประชาชน) เท่านัน้ 
แต่เพือ่แสดงอทิธิพลต่อประเทศขนาดเลก็ทีมี่ท่าที
สนับสนนุกระบวนการท�าให้เป็นประชาธปิไตยใน
ภูมภิาคตะวนัออกกลางต้ังแต่ปี 2011

ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าการเมอืงของประเทศ
ในอ่าวอาหรับ (GCC) ทีแ่ม้จะมคีวามใกล้ชิดกนั
ในทางภมูศิาสตร์และประวตัศิาสตร์การเมอืงระยะ
ใกล้และไกลนัน้กย็งัเตม็ไปด้วยความย้อนแย้งและ
ขดัแย้งระหว่างกัน แม้ว่าความขดัแย้งทีก่�าลงัเกิด
ขึน้จะสามารถยตุไิด้ไม่ยากนกัจากเจ้าผูก้�าหนด
นโยบายเพียงไม่กีค่นแต่ความย้อนแย้งลกัษณะดงั
กล่าวจะยงัคงด�ารงต่อไปภายใต้ระบอบเผดจ็การ
ทีต้่องการรักษาฐานอ�านาจเดมิและผลประโยชน์
ชนชั้นปกครองไว้ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องฟังเสียงของ
ประชาชน

ถ้าให้เลือกระหว่างการผลกัดนัประชาธปิไตย
กบัการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตแิล้วล่ะก็ ความ
มเีหตแุละผลคงชีใ้ห้เราเหน็ว่าประเทศมหาอ�านาจ 
อย่างเช่นสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรป คงเลอืก
ตวัเลอืกข้อหลงัในการรกัษาผลประโยชน์ของตวัเอง
มากกว่าข้อแรก กระนัน้ การเลือกดงักล่าวกช็ีใ้ห้
เหน็ถึงความลกัลัน่และความไม่คงเส้นคงวาในการ
ด�าเนนินโยบายต่างประเทศของชาตติะวันตกเอง

ฏอริก รอมาฎอนเป็นนักวิชาการคนหนึ่ง
ทีว่พิากษ์วจิารณ์ชาติมหาอ�านาจดงักล่าวอย่าง
เสมอต้นเสมอปลายจนท�าให้เขาถูกห้ามเข้า
สหรฐัอเมรกิาในยคุประธานาธบิดจีอร์ช บชุ ผู้
ลูก แต่เขาก็ไม่ได้สรุปอย่างรวดเร็วว่าเราต้อง
เลิกให้ความสนใจกับกระบวนการท�าให้เป็น
ประชาธปิไตยหรอืการเข้ากนัไม่ได้ระหว่างหลัก
การประชาธปิไตยและอสิลาม ในทางตรงกันข้าม 
ฏอรกิชีใ้ห้เหน็ว่าประชาธปิไตยกบัอสิลามนัน้มี
ฉนัทามตร่ิวมกนัใน 5 ประการทีส่�าคัญด้วยกนั 
ดงันี ้1) หลักนติธิรรม 2) ความเท่าเทยีมกนัของ
พลเมอืง 3) สิทธสิากลในการเลือกตัง้ 4) ภาระรบั
ผดิชอบ และ 5) หลักการแบ่งแยกอ�านาจ

กล่าวอย่างเป็นรปูธรรม ฏอรกิเรยีกร้องให้
มุสลมิในตะวนัตกทีอ่ยูใ่นอาณตัขิองระบอบดงักล่าว
ใช้จดุแขง็ของระบอบนีใ้นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่
ของความเป็นมสุลมิแบบยโุรป (a European 
Muslim) ในยคุสมยัใหม่และสร้างคุณูปการให้
กบัประเทศทีพ่วกเขาอาศัยอยูแ่ทนการเรยีกร้อง
ให้พวกเขาเหล่านัน้หนักลบัไปยดึตดิกบัทศันคติ
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แบบดัง้เดมิในยคุเก่าทีแ่บ่งโลกออกเป็นสองขัว้ระหว่างโลกอสิลามกบัโลกแห่งสงคราม 
แบ่งเขาแบ่งเราระหว่างอสิลามกบัตะวนัตก และยดึตดิทศันคติทางกฎหมายอสิลาม 
(ฟิกฮ์และฟัตวา) จากตะวนัออกกลางทีต่ายตวัและแบบทีอ่าจารย์วสิทุธิ ์ บลิล่าเต๊ะ 
ใช้ค�าว่า “คร�า่ครึ”

ประเทศในโลกมสุลมิจะเลอืกใช้ระบอบประชาธปิไตยหรือไม่นัน้ถอืว่าเป็นตวัเลอืก
ทีท้่าทายของพวกเขาในยุคปัจจบุนั จากการส�ารวจระบอบการปกครองของประเทศ
ในโลกมสุลมิในปัจจบุนัพบว่า ส่วนใหญ่จัดอยู่กลุม่ประเทศทีป่ระสบปัญหากบัระบอบ
ประชาธปิไตยทีม่กีารเลอืกตัง้ (ประมาณ 12 ประเทศไม่สามารถเปล่ียนผู้น�าผ่าน
การเลอืกตัง้ได้ เช่น บรูไนและประเทศในอ่าวอาหรบั) ประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่มแย่ท่ีสุด
ในด้านสทิธพิลเมอืงและเสรภีาพประกอบด้วยประเทศมสุลิมจ�านวน 7 ประเทศ 
(ซาอดุอิาระเบยี ซดูาน โซมาเลยี เตร์ิกเมนสิถาน อซุเบกสิถาน เอรเิทรยีและซเีรีย 
ตามล�าดบั)

อย่างไรกต็ามประเทศสมาชิกของ OIC จ�านวน 23 ประเทศถกูจดัอยูใ่นกลุม่
ประเทศทีม่สีถานะ “มเีสรภีาพบางส่วน” ในขณะที ่5 ประเทศอยูใ่นสถานะมเีสรีภาพ 
(โปรดดตูารางที ่1) จากการส�ารวจดงักล่าว ข้อมลูของ Freedom House ชีใ้ห้เหน็ว่า
โลกมสุลมิมอีาการน่าเป็นห่วงในเรือ่งการให้ความส�าคญักบัสิทธพิลเมอืง สิทธมินษุยชน
และสทิธิทางการเมอืง ตรุกใีนฐานะทีเ่คยเป็นหัวขบวนของประชาธิปไตยในโลกมุสลิม
กย็งัไม่หลดุพ้นจากกบัดกัประชาธปิไตย แต่กลบัล่องลอยอยูใ่นความเป็นประชาธปิไตย
พันทางมาหลายปี และมีแนวโน้มไปสูค่วามเป็นเผดจ็การมากขึน้

ถ้าเรานบัการล่มสลายของอาณาจกัรออตโตมนัเป็นหมุดหมายส�าคัญของการ
ก�าเนดิรัฐชาตใินโลกมุสลมิแล้ว ปี 2017 นีน้บัว่าเป็นการครบรอบ 93 ปีของโลกมสุลิม
ยคุใหม่และถอืเป็นฐานในการเร่ิมต้นสงัเกตการณ์ต่อจากนีไ้ด้ว่าเมือ่ครบ 100 ปีในอกี 
7 ปีข้างหน้าประเทศมสุลมิทีอ่ยูใ่นระบอบเผดจ็การจะกลายไปเป็นอะไรต่อไปและ
ประเทศทีเ่ปลีย่นผ่านไปสูร่ะบอบประชาธปิไตยทีม่กีารเลือกตัง้จ�านวน 28 ประเทศ
นัน้จะแปรเปลีย่นสภาพไปในทิศทางใด โลกมุสลมิไม่เพยีงขาดนกัปรชัญาการเมืองทีมี่
ความคดิเชงิวิพากษ์และเป็นมสุลมิภาคสนามอย่างทีฮ่าซนั อสัสดั นกัศกึษาปรญิญาเอก
ด้านอสิลามศกึษาแห่งมหาวทิยาลยัโคลมัเบยีได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้อย่างแหลมคมเท่านัน้
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แต่ในทางกลบักันโลกมสุลมิก็ต้องการคนหนุม่สาวอย่างยิง่ยวดทีต่ัง้ค�าถามกบัแนวคิด
เก่าๆ ทีข่าดบริบทและขาดความเชือ่มโยงในมติแิห่งกาลเวลา และมคีวามคิดเชงิวพิากษ์
กบัสถานการณ์โลกในปัจจบุนัไปพร้อมๆ กัน

กล่าวโดยสรุป ตัง้แต่ปี 1924 สภาพของโลกมสุลมิได้เปลีย่นแปลงไปไม่น้อย การ
อธบิายพลวตัของโลกมสุลมิด้วยมติเิดมิๆ ชดุค�าอธบิายเก่าๆ ในการกล่าวโทษปัจจยั
ภายนอกมากกว่าปัจจยัภายในนัน้อาจจะเรยีกเสยีงเฮในหมูช่นมสุลิมแบบจารตีนยิมได้
มากกจ็ริง ทว่าชดุค�าอธบิายเหล่านัน้ไม่เพยีงจะเป็นปัจจัยให้มสุลมิเราดืม่ด�า่และโหยหา
ประวตัศิาสตร์อนัยิง่ใหญ่ในอดีตทีถ่กูสร้างข้ึนเมือ่ไม่นานมานีเ้พือ่ชโลมจติใจของผูแ้พ้ใน
ยคุปัจจบุนัเท่านัน้ แต่จะท�าให้พวกเราจมปลกัอยูกั่บอดตีทีม่สีภาพแตกต่างกบัปัจจบุนั
และตดิกบัดกัทางความคดิดงักล่าวด้วยเช่นกนั ทางออกไม่ได้อยูท่ีก่ารซดัทอดความผดิ
ให้กบัผูอ้ืน่แต่อยูท่ีก่ารหนักลบัมาใคร่ครวญทีต่วัมสุลมิเราเองต่างหาก
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บทส่งท้าย

มคี�ากล่าวในสงัคมมสุลมิว่า “ถ้าหากมสุลมิในโลกอาหรบัสามารถรวมตวักนัได้ 
แล้วไปยนืฉีใ่ส่ประเทศอสิราเอลแล้วนัน้ แค่นัน้ก็จะท�าให้อสิราเอลพงัพนิาศได้แล้ว” 
ค�ากล่าวดงักล่าวช้ีให้เหน็ว่าผูส่้งต่อความคดินัน้ไม่ได้เข้าใจความแตกต่างหลากหลายใน
โลกมสุลมิ อกีทัง้ไม่เข้าใจระเบยีบโลกทีว่างอยูบ่นผลประโยชน์แห่งชาต ิตรรกะการเอา
ตวัรอดของรัฐชาติ และระเบยีบโลกทีไ่ร้ศนูย์กลางทางอ�านาจ

กล่าวอย่างเป็นรปูธรรม แม้ว่าองค์การความร่วมมอือสิลาม (OIC) เป็นความพยายาม
ทีช่ดัเจนทีส่ดุในการรวมตวัของประเทศมสุลมิ แต่บทบาทของโอไอซีก็ยงัห่างไกลกบัการ
แสดงบทบาทน�าในการปกป้องผลประโยชน์ของโลกมุสลิมอย่างมปีระสิทธภิาพ อกีทัง้
การรวมตวักนัในแบบดงักล่าวก็เป็นการลอกเลยีนแบบการรวมตวัเพือ่ท�ากจิกรรมของ
รัฐชาตใินยคุสมยัใหม่ทีมี่ชาตติะวนัตกเป็นผูมี้บทบาทน�าต้ังแต่เริม่แรก

เม่ือหนักลบัมาทบทวนปัญหาทีโ่ลกมสุลมิก�าลงัเผชญิอยูใ่นขณะน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
ความสดุโต่งและการก่อการร้ายข้ามชาต ิวกิฤตผูอ้พยพล้ีภยั ความยากจน การละเมดิ
สทิธมินษุยชน และพฒันาการทางการเมอืงแล้ว สิง่ทีม่สุลมิคงต้องใคร่ครวญให้มากกว่า
เดมิเกีย่วกบัสถานการณ์ของโลกมุสลมิในปัจจบุนัเห็นคงจะเป็นการวพิากษ์ตวัเองอย่าง
ทีฏ่อริก รอมาฎอนกล่าวไว้ว่า “We can't blame the West for our failures” (เรา
ไม่สามารถโยนความผดิให้ชาตติะวันตกส�าหรบัความล้มเหลวของเราเอง”

ในท�านองเดยีวกัน การส�ารวจดังกล่าวท�าให้เหน็ถึงข้อสังเกตของอาฎิล ศริพิธันะ 
นกัศกึษาปริญญาเอกด้านวทิยาศาสตร์พืน้พภิพแห่งมหาวทิยาลัยกษตัรย์ิอบัดุลเลาะห์ 
เพ่ือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนซาอดุอิาระเบยี ทีวิ่พากษ์วิจารณ์ความคับแคบทาง
ความคดิของมสุลมิอย่างตรงไปตรงมาในการท�าความเข้าใจความล้าหลงัและต�าแหน่ง
แห่งทีข่องประเทศมุสลมิในโลกปัจจุบันโดยเขากล่าวว่า
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“มันแค่ว่า...มุสลิมอ่อนแอ มุสลิมก็แพ้ไป มุสลิมไม่มีโทมาฮอว์ค 
มุสลิมก็แพ้ไป มันง่ายและสะดวกเสมอครับที[่เรา]ไม่ได้รู้จักใครแล้ว
ด่าเขาคล่องเป็นพเิศษ...เพราะ[เรา]ครอบตวัเองด้วยความเชือ่บางอย่าง
ทีจ่�ากัดอยู่ในวงสังคมเล็กๆ ของเราเอง [เรา] เลยด่าได้หมด...มัน
ไม่ใช่ว่า[เรา]คม[เรา]แค่แคบ”

ไม่ว่าประชาธปิไตยกับอสิลามจะเข้ากนัได้หรอืไม่ในทางเทววทิยา แต่ในทางการ
เมอืงแห่งความเป็นจรงิแล้ว อทิธพิลของประชาธปิไตยได้เคลือ่นขยายเข้าไปเต้นระบ�าใน
พ้ืนทีข่องโลกมสุลมิไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว ค�าถามทีส่�าคัญคือเราจะอยู่
กบัความย้อนแย้งของมนัและบรบิททีเ่ปลีย่นไปอย่างไรต่อไป ตนูเีซียอาจจะเป็นประเทศ
แรกทีส่ามารถให้ค�าตอบเราได้เรว็ทีส่ดุในอนาคต รอมาฎอนเป็นเดอืนแห่งการใคร่ครวญ 
มสุลมิควรใคร่ครวญถึงความคบัแคบทางความคิดตัวเอง ความล้าหลงัและส่ิงทีเ่ป็นไป
ของโลกมสุลมิอย่างมวีจิารณญาณ อาจจะไม่ใช่เพราะมสุลิมมศีรทัธาทีอ่่อนแอแต่เพราะ
เราอาจจะคดิใคร่ครวญน้อยไป ทุม่เทท�างานไม่หนกัพอ และสาละวนอยูก่บับางเรือ่งมาก
จนเกนิไปกเ็ป็นได้ 

 

ขอขอบคณุอาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศริ ิอาจารย์ดลุยวทิย์ นาคนาวา และคุณซลัมาน 
หมดัหมนั ส�าหรับการวพิากษ์วจิารณ์บทความนีก่้อนการเผยแพร่

ตอนแรก http://www.pataniforum.com/single.php?id=692
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ค่าย Young Leader Forum 2 เป็นอย่างไรบ้าง

ผู้เขียน : Nanah Yongstar 
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ก่อนอืน่บอกก่อนเลยว่า เป็นคนตดิค่ายมาก ว่างไม่ได้ต้องไปหาค่ายไปตลอด     
อยูน่ิง่ไม่เป็น แต่ด้วยความทีปิ่ดเทอมนีม้เีรือ่งยุ่งๆ เครยีดๆ ก็เลยอยากอยูบ้่าน อยาก
พกัผ่อน เลยไม่สนใจค่ายไหน ไม่ได้ไปค่ายไหน มงีานเข้ามาก็ cancle

ตัง้ใจว่าปิดเทอมนีอ้ยากใช้เวลากับครอบครวั ขอว่างบ้าง แต่พอเอาเข้าจรงิ ไม่รู้
เป็นเพราะอะไรดลใจ หรอืคงเป็นเพราะก�าหนดของพระเจ้า ทีท่�าให้เราตดัสนิใจสมัคร
ค่าย Young Leader Forum 2

รวีวิสัน้ๆ ว่าเป็นค่ายท่ีสนกุมาก ได้ประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา
ทกัษะการเข้าสังคม ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ทกัษะการพดู ทกัษะการเอาตัวรอด ทกัษะ
ต่างๆ มากมาย

พดูถึงพีค่่าย พ่ีค่ายใจดีมาก ดูแลแทคแคร์ดี พ่ีค่ายทกุคนมคีวามเป็นกันเอง เราสนทิ
กันเร็วมากจนสามารถคยุกนัได้ทกุเร่ือง ถงึแม้พีค่่ายจะชอบเรยีกเราว่า "มานะ" ก็ตาม 



32 PataniForum

ถามว่าค่ายนีท้�าอะไรบ้าง

หลกัๆ เลยค่ายนีใ้ห้ความรู้ พฒันาเรา ผ่านกจิกรรมในรปูแบบต่างๆ

ชอบทกุกจิกรรมทีพ่ี่ๆ  จดัให้เราร่วม กจิกรรมดมีากๆ สอนให้เราอยูร่่วมกนั    
ในสงัคมพหวัุฒนธรรม กจิกรรมมหีลากหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นสนัทนาการง่ายๆ 
แต่แฝงแง่มมุ ซึง่จะมกีารถอดบทเรียนในทุกกจิกรรมทีท่�า 

อกีทัง้ หวัข้อเสวนาทีน่่าสนใจ ทีใ่ห้แง่มมุการอยูร่่วมกัน บนความหลากหลาย 
เชือ้ชาต ิและ ประวตัศิาสตร์ของพืน้ทีท่ีแ่ต่ละกลุม่ได้ไปลงพืน้ท่ีศกึษา

กลุม่เราไป ชมุชนไสเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชมุชนทีน่่าอยูม่าก ชาว
บ้านใจดมีนี�า้ใจ ต้อนรบัเราอย่างด ีมือ้เทีย่งเลยได้ลิม้รสน�า้ยาขนมจีนบ้านไสเจรญิ    
บอกเลยว่าอร่อยมาก ต้องไปลอง

และแน่นอนว่าการมาค่ายครัง้นี ้หลกัๆ คอืตัง้ใจมาเท่ียว และท่ีๆ เราไปกันก็
หนไีม่พ้น ครีวีง นัน้เอง ไม่รีววิเนอะ 

ในพนัทปิเยอะแล้ว ^^
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สิง่ทีป่ระทบัใจทีส่ดุคอื มิตรภาพของเพือ่นๆ ค่ายนีเ้ยาวชน นกัศกึษามากนั
หลากหลายสถาบนัเป็นสบิสถาบนั มทีัง้ มฟน. ม.อ. มธ. ไกลหน่อยก็มาจากไคโร
เลย ถงึจะมาจากต่างท่ีต่างทาง แต่พวกเราใช้เวลาอนัสัน้ในการปรบัตวัจนสนทิกัน
อย่างกบัรูจ้กักนัมาเป็นปี 

คนืแรกเราทัง้หมดเดนิเท้าจากทีพ่กัไปก�าแพงนครในเมอืง ใช้เวลาเกือบครึง่
ชม. จนถึง ระหว่างทางแม้จะดกึ จะมดื จะเพลยีแค่ไหน แต่ก็แห้กันไปจนถึง เสยีง
หวัเราะของทกุคนมนัท�าให้ค่ายมสีสีนัมากๆ

หลงรกัค่ายนีม้ากๆ หลงรกัทกุช่วงเวลาทีอ่ยูด้่วยกัน ค่ายนีคุ้ม้มาก สอนอะไร
หลายๆ อย่าง ถ้าปีหน้าจดัอกี แล้วทางผูจั้ดให้มา กอ็ยากมาอกีนะ ออิิ 

ค่ายนีเ้ปิดมมุมอง ของเดก็คนๆ หนึง่ให้กว้างออกไป

เปิดใจ ให้ยอมรบัความแตกต่างในความหลากหลาย

เปิดทศัคตแิง่คดิมากมาย ได้อย่างลงตวั

อาจเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ ท่ีอยูด้่วยกัน แต่ช่วงเวลานัน้ ได้มอบเรือ่งราวต่างๆ ร่วม
กนั ขอบคณุทกุคนทีเ่ข้ามาอยูใ่นความทรงจ�าในช่วงปิดเทอมนี ้ จะเก็บไว้ในความ
ทรงจ�าไม่ลมื 

ปล. ค่ายนีฟ้ร ีไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ นะคะ ดไีปอกีกกก ^^ 

ขอบคณุ PATANIFORUM.COM ทีจั่ดค่ายนีข้ึ้นมา ขอบคณุพี่ๆ  สตาฟท่ี
น่ารกัและเพือ่นๆ ทกุคนอกีคร้ังนะคะ รกั
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