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สองสภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต :
อาณาจักรแหงความกลัวและเมล็ดพันธุแหงความรัก

โดยไมตางไปจากหลายคนที่รับฟงขาวสารเรื่องความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางมากมายตลอด 
2 ปที่ผานมา ผมลงมาในพื้นที่นี้ ดวยความกลัวอยูบางเล็กนอย แตความรูสึกอยากรับรูความรูสึกและสัมผัสความจริงที่
เกิดขึ้นกับชีวิตและจิตใจของผูคนในพื้นที่นั้นมีมากกวาอยางยิ่ง  ผมตอบตกลงรุนนองทันทีที่ชวนมารวมงานมลายูศึกษา 
3-4 วัน เพราะหาโอกาสลงพื้นที่นานแลว หลังจากนั้น เมื่อไดขาววารุนนองมุสลิมอีกคนหนึ่งจะตองเดินทางมาแจกจด
หมายขาวของกองทุนสมานฉันทตามหมูบานตางๆทั่ว 3 จังหวัดกอนดวย ผมนั่งทบทวนดูรายการภาระงานเดิมที่ทํ าอยู
วาพอจะเคลียรไดหรือไม แลวก็ตัดสินใจตอไปวาจะขอลงพื้นที่มาดวยเลย ทํ าใหผมมีเวลาอยูในพ้ืนที่นานขึ้นเปน 9 วัน

ตลอด 9 วันนี้ ผมไดผานพบเหตุการณตางๆที่เปน “ของจริง” สมใจอยากที่จะพา “ใจผมมาสัมผัสใจคนที่นี่” 
โดยเฉพาะเหตุระเบิดที่โรงเรียนเกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเกิดไลหลังคณะของพวกเราที่เพ่ิงออกจากบริเวณนั้นไดไมถึง 
3 ชั่วโมง และเหตุจอยิงชรบ.ใน ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ซึ่งเกิดขึ้นกอนทีมแจกจดหมายขาวของเราจะผานทาง
ไปถึงจุดเกิดเหตุเพียง 5-10 นาที รวมท้ังไดดูรองรอยความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะและสภ.อ.ตากใบหลังเวลาผานไป 2 ป 
ไดพบเจอกับญาติของผูสูญเสียในเหตุการณกรือเซะและตากใบ ไดพูดคุยกับผูที่รอดตายจากความเลือดเย็นในการขน
คนเหมือนขนปลา จากหนาสภ.อ.ตากใบไปคายอิงคยุทธฯ ไดสลดหดหูกับโชคชะตาของแมบานมุสลิมคนหนึ่งซึ่งสามีถูก
จับอยูที่คุกในกัมพูชาในขอหาเปนเจไอ ฯลฯ  ประสบการณในการใชชีวิต 9 วันทั้งสุขสงบและสลดเครียดอยูในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดนี้ ผมสรุปไดเปนความรูสึกที่ขัดแยงกัน ซึ่งผมเรียกมันวาเปน “สองสภาวะ” ที่อยูคูกัน
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สองสภาวะที่อยูคูกันใน 3 จังหวัดภาคใตดังกลาวนี้ กลาวคือ ในสภาวะหนึ่ง 3 จังหวัดนี้เปนพ้ืนที่ที่นาอยูมาก ผู
คนไมเรงรีบ ใชชีวิตสบายๆเรื่อยๆเอื่อยๆ คอยๆดํ าเนินชีวิตแตละวันไปตามทางของมัน มีการพูดคุยไถถามทุกขสุขและ
สังสรรคกันทางความคิดและความรูสึกของผูคนที่นี่ผานวัฒนธรรมรานนํ้ าชา ทัศนะในการใชชีวิตของคนที่นี่บนฐานของ
ปรัชญาอิสลามนั้น ย่ิงคุยถกเถียงแลกเปล่ียนยิ่งทํ าใหผมรูสึกวาเนื้อหาและเปาหมายไมตางกับพุทธปรัชญาเลย นอกจาก
นี้ ที่สํ าคัญคือ อาหารที่หลอหลอมความเปนเราอยูอยางนอยวันละสามมื้อนั้น สด สะอาด ดู healthy ดีเปนอยางยิ่ง โดย
เฉพาะขาวยํ า ขาวเปนเม็ดๆมันๆเล็กนอย ผักสวนครัวหลากชนิดที่แกลมขาวยํ า  สภาวะเชนนี้ทํ าใหผมรูสึกเปนสุขอยาง
ย่ิงและมักพูดกับใครๆในพื้นที่เสมอวา “ปตตานีเปนเมืองที่นาอยู” และทํ าใหเขาใจไดวาทํ าไมอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ จึง
รูสึกวามาที่นี่แลวเหมือนมาเมืองไทยเมื่อหลายสิบปที่แลว กลาวเฉพาะเรื่องอาหารของที่นี่นั้น แตกตางอยางยิ่งกับชีวิต
กรุงเทพฯที่ผมใชชีวิตเติบโตมากเกือบ 30 ปแลว (ชวงหลังๆมานี้ผมรูสึกมาตลอดวาผมกินอาหารอยางไมรูความใหญโต
ของระบบอาหารและไมไดรับผิดชอบถึงวงจรความเปนมาและความเปนไป ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป ถนอมอาหาร 
การขนสง การปรุง การตลาดของอาหาร ซึ่งทุกขั้นตอนมีการใสสารเคมีชนิดตางๆมาตลอดกระบวน และวัสดุหอหุม
อาหารที่ผมบริโภคในแตละวันวาจะมีเสนทางไปอยางไรตอ จะถูกนํ าไปรวมกันไวที่ใดและกํ าจัดอยางไร)

ในทางตรงขามกับความสงบนาอยู ของที่นี่ อีกสภาวะหนึ่ง คือ ที่นี่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆทั้ง 
เหตกุารณใหญๆ อยางเหตกุารณ 28 เมษายน 2547 (ไมเฉพาะทีม่สัยดิกรอืเซะ), เหตกุารณตากใบ, เหตกุารณตันหยงลิมอ 
และเหตุการณเล็กๆ แตมาเรือ่ยๆและหย่ังรากลกึ ดงัเหตุการณทีเ่ราไดยินอยูทกุวนั ทัง้อุมหายและอุมฆา ทัง้การยงิกนัใน
เขตเมอืงและในเขตชนบท และเหตรุะเบิดทีผ่มไปเฉยีดๆมาถงึ 2 ครัง้ ฯลฯ  ทีสํ่ าคญั คอื เหตกุารณเล็กๆเหลานีท้ ํางาน
สอดประสานไดอยางดกีบัเหตุการณใหญๆ  กลาวคอื เปนการปพ้ืูนสภาวะอมึครมึ ไมรูใครเปนใคร พูดความจรงิอะไรมาก
นกักไ็มได เหมอืนมคีล่ืนใตนํ ้าวิง่ไปว่ิงมาตลอดเวลา แลวจูๆ คล่ืนเหลานีก้โ็จนทะยานขึน้มาเหนอืผวินํ ้าเปนคล่ืนขนาดยกัษ
แบบสึนาม ิ แลวโถมท ําลายลางทกุส่ิงทกุอยางทัง้ชวิีตและจติใจของผูคนทีน่ีใ่หขาดวิน่เหลือเพียงเศษเสีย้ว ทีสํ่ าคญัไปกวา
นัน้ คอื เมือ่เกดิเหตกุารณเหลานีแ้ลว จูๆ คล่ืนเหลานีก้เ็งียบหายผลบุเขาไปใตผวินํ ้าอยางรวดเรว็ ผูคนกลบัไปใชชวิีตแบบ
เดมิ ทกุอยางดเูหมอืน “สงบและสนัตสุิข” ดงัเชนทีม่สัยดิกรอืเซะกถู็กตกแตงภายในเสยีสวยงามจนไมเหลือเคาความโหด
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รายจากการถลมยิงดวยอาวธุสงครามทกุดานและเศษเลอืด เนือ้ สมองของคนในมสัยดิไวเลย ผูคนยงัคงใชเปนสถานที่
ละหมาดดงัเดมิ ตลาดนดัหนามสัยดิกยั็งมคีนเดนิซือ้ของขวักไขว เหมอืนไมมอีะไรเกดิขึน้ สภาวการณดงักลาวนีด้ ําเนนิไป
ดวยความอมึครมึอีกเชนเดมิ ดัง่วาจะรอวนัทีสึ่นามใิหญแหงความรนุแรงจะเกดิขึน้มาอกี เปนวงจรซํ ้าซากไมส้ินสุด

ผมรูสึกฉงนสนเทหอยางยิ่งวาสภาวะทั้งสองนี้เกิดพรอมๆกันไปไดอยางไร? คนท่ีน่ีอยูอาศัยดํ าเนินชีวิต
ไปไดอยางไรทามกลางคูสภาวะอยางน้ี? เขาจะรูสึกอยางไรกับสภาวะที่ยักแยยักยันอยูอยางน้ี? เขาจัดการกับ
ความรูสึกของตนเองที่อิหลักอิเหลื่อเชนน้ีอยางไร? ท่ีสํ าคัญคือ ความหมายของชีวิตจะเปนไปอยางไรภายใตคู
สภาวะที่ดูจะสงบรมเย็น แตขาดไรหลักประกันในความมั่นคงของมนุษย ของชีวิต ของทรัพยสิน และของคนที่
เรารักและรักเราเชนน้ี?
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จากการพดูคยุกบัเพ่ือนสาวมสุลิมคนหนึง่ทีเ่กดิและเตบิโตทีป่ตตาน ี แตไปเรยีนมหาวทิยาลัยในกรงุเทพฯ และ
ท ํากจิกรรมเกีย่วกบั 3 จงัหวดัภาคใตนีม้า 1 ป ท ําใหผมนกึไดวาค ําตอบตอค ําถามเหลานีน้าจะเปนเชนนี ้ผมก ําลังเขามา
อยูสภาพสงัคมการเมอืงทีแ่ตกตางไปจากทีท่ีผ่มเกดิและเตบิโตขึน้มา  ผมเกดิและเตบิโตมาหลังเหตุการณ 14 ตุลา 2516 
และเหตุการณความรนุแรงเมือ่ 6 ตุลาคม 2519 ผานไปแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ผมเตบิโตทางความคดิและความรูสกึ
ในชวง 3-4 ปหลังเหตุการณพฤษภาทมฬิ อันน ํามาสูการปฏริปูการเมอืงและท ําใหสังคมการเมอืงคอนขางเปนสงัคมเปด
เผย หรอือาจเรยีกอยางนกัทฤษฎกีารเมอืงวาเปนสงัคม “ประชาธิปไตย” ซึง่เมือ่กอนผมฟงทไีร กร็ูสึกวาเปนค ําทีใ่หญโต
หรหูรา ไมเขาใจความหมาย รูแตวาผูใหญพูดถึงกนัมากจนผมรูสึกเอยีนในบางครัง้ (ผมเพิง่รูสึกถึงความส ําคญัของค ําๆนี้
อยางจรงิๆจงัๆกเ็มือ่มาอยูในชัน้เรยีนวชิาปรชัญาการเมอืงตะวนัตกเมือ่เทอมทีแ่ลว และจากเหตกุารณความผนัผวนทาง
การเมอืงชวงตนป 2549 นีเ้อง)

ในทางกลบักนั ผมจนิตนาการไปวาถาผมเกดิและเตบิโตในสงัคมท่ีเกบ็กดปดกัน้ ดงัเชนสงัคม “เผดจ็การ” 
หรือ “อํ านาจนิยม” นัน้ ผมคดิวาผมกค็งไมรูสึกแปลกประหลาดอะไรกบัคูสภาวะนีว้าจะเปนส่ิงทีข่ดัแยงกนั แตอยูดวย
กนัไดอยางไร เพราะไมวาสังคมจะรนุแรง กดขี ่ และไมเปนธรรมอยางไร แตในอกีมติิหนึง่ ชวิีตผูคนกยั็งคงตองด ําเนนิไป 
โดยเฉพาะผูทีเ่ดนิในวถีิศาสนา (ไมวาจะศาสนาใดๆ) ยอมแสวงหาความสงบสขุแหงวญิญาณและชวิีต  เมือ่นกึไดเชนนี ้ก็
ท ําใหผมกระจางขึน้วาผมก ําลังเขามาอยูใน “อาณาจกัรแหงความกลวั” ทีส่รางความกลวั ความไมไววางใจ ความหวาด
ระแวงออกมาตลอดเวลา และท ํางานในระดบั mass scale ทัง้หยัง่รากลกึซึง้ และแผกวางโยงใยไพศาล แทรกซมึเขาเกาะ
กมุอยูในทกุอณใูนชวิีตและระบบสงัคมไดมากมายขนาดนี้

รุนนองนักศึกษามุสลิมในพ้ืนที่คนหนึ่งที่เขามารวมวงสนทนาภายหลัง บอกวาที่ผมรูสึกเรื่อง “สองสภาวะที่อยู
คูกัน” นั้นถูกตองแลว เปนส่ิงที่เกิดขึ้นจริงๆในพ้ืนที่นี้ คนในพื้นที่ถูกปดกั้นไมใหทํ าอะไรมากขึ้นเรื่อยๆดวยความกลัวที่ 
“ขยายเขตแดน” ขึ้นเรื่อยๆ นี้ทํ าใหผมนึกลอหนังสือชื่อดังลาสุดของฟริตจอป คาปราวา ความกลัวเหลานี้กํ าลังขยายตัว
ฝงลึกลงเรื่อยๆจนกลายเปน “โยงใยที่ซอนเรนแหงความกลัว” (the hidden connection of fear)  ไมมีใครมองเห็น 
ไมกลาพูดถึง แตทุกคนรูอยูภายใน แมกระนั้นก็ตาม ตลอดเวลาที่อยูในพ้ืนที่ เมื่อไหรก็ตามที่รูสึกขึ้นมาเชนนี้ ผมก็จะรู
สึกเสมอวา “ชีวิตตองดํ าเนินตอไป”

สภาวะเชนนี้ ทํ าใหผมนึกตอไปวาไมนาจะตางอะไรมากนักกับประเทศอิรักสมัยซัดดัมขึ้นครองอํ านาจ จากที่
เคยเชิญพ่ีวสันต สิทธิเขตตมาเลาใหฟงเมื่อครั้งกลับจากอิรักใหมๆกอนสหรัฐบุกถลมนั้น ปกหนึ่ง พ่ีวสันตไดพบกับชาวอิ
รักที่ถูกควํ่ าบาตรมา 12 ป แตชาวบานทั่วไปยังอยูไดอยางเรียบงาย ใชชีวิตแบบพอเพียง มีภูมิปญญาทองถ่ินทะเล
ทรายในการดํ ารงชีพ  แตอีกปกหนึ่งเต็มไปดวยความรุนแรงทั้งแฝงเรนและเห็นโตงๆจากระบอบซัดดัม และกํ าลังตาม
ติดมาดวยความรุนแรงมหากาฬจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกา

รุนนองคนนี้ย้ํ าถึงความยักแยยักยันของสองสภาวะนี้ที่เกิดขึ้นในความรูสึกของคนที่นี่ไดดีวา เวลาเดินทางไป
ทํ าธุระที่จังหวัดอื่นก็จะรูสึกสบายๆ ลืมๆเรื่องราวที่นี่ไปพักหนึ่ง แตเมื่อกลับมาถึงที่นี่อีก ก็ใหรูสึกวา “ไมรูจะหัวเราะ
หรือรองไหดี” คํ าๆนี้สะดุดความรูสึกของผมมาก และทํ าใหผมนึกไปถึงคํ าของคาริล ยิบราน ปราชญชาวเลบานอน ที่
เคยพูดไวในงานปรัชญาชีวิตตอนที่วาดวยความรักวา
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“…ถาหากดวยความกลัว เธอมุงแตแสวงหาความสงบสุขและความสํ าราญจากความรัก
กจ็ะเปนการดกีวา ทีเ่ธอควรจะปกคลมุความเปลอืยเปลาของตนเองและหลกีหนอีอกไปเสยีจากลานบด
ไปสูโลกอันไรฤดูกาล ทีซ่ึ่งจะหวัเราะกไ็มเต็มที่และจะรองไหก็ไมเต็มที่”

อาณาจักรแหงความกลัวนี้ ทํ างานไดสํ าเร็จในหลายๆคน กลาวคือ ทํ าใหคนเหลานี้เขาสู “โลกอันไรฤดูกาล” ที่
ซึ่งจะหัวเราะใหกับความสุขสดชื่นในชีวิตก็ไมเต็มที่ และจะรองไหใหกับความขมขื่น ความเจ็บปวด ความสูญเสียของ
เพ่ือนมนุษยก็ไมเต็มที่เชนกัน

ในขณะทีสํ่ าหรบัหลายคนในพืน้ที ่ทัง้นกัศกึษาและอาจารย ม.อ.ปตตาน,ี ผูน ําศาสนา, ปราชญชาวบาน กระทัง่
ชาวบานทัว่ไปนัน้ ดวยพลังแหงความรกัมนษุยดวยกนั และโดยเฉพาะความรกัในผองเพือ่น ญาตมิติร รวมท้ังผูคนในทอง
ถ่ินเดยีวกนั คนเหลานีจ้ ําเปนตองรกุขึน้เคล่ือนไหวท ําส่ิงตางๆเพ่ือหาทางแกไขสถานการณความทกุขใหคล่ีคลายขึน้
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การเคลื่อนไหวตอสูกับอาณาจักรแหงความกลัวของคนเหลานี้ จํ าเปนตองอาศัยพลังทางจิตวิญญาณและความ
รูสึกที่หนักแนน เปนการตอสูระหวาง “สองความรูสึก” ความรูสึกหนึ่ง คือ ความรูสึกอยากปดหูปดตา ผินหลัง หลีกเรน
จากความกลัว แลวแสวงหาความสงบสุขและความสํ าราญจากชีวิตและความรักในพื้นที่เล็กๆเปนการสวนตัวกับครอบ
ครัว ซึ่งสํ าหรับผมแลว ก็จะกลายเปนการทํ าใหความรักในตัวเราคอยๆฝอและเหี่ยวแหงลงเรื่อยๆ  กับอีกความรูสึกหนึ่ง 
คือ การไมสามารถนิ่งเฉยตอความทุกขและความไมธรรม และไมยอมใหเมล็ดพันธุแหงความรักในเพื่อนมนุษยของตน
เองตองฝอแคระแกร็นลง

การตอสูกนัระหวาง “สองความรูสึก” นี ้ มคีวามส ําคญัมากส ําหรบัในการธ ํารงความเปนมนษุยไวอยางมศัีกดิศ์รี
และภาคภมูใิจ ค ําถาม คอื แลวเราจะหลอเลีย้งความรกัเพือ่นมนุษยใหเติบใหญไดอยางไรในอาณาจกัรแหงความ
กลวั ท่ีเต็มไปดวยความหวาดระแวง ความรนุแรง ความไมเปนธรรม ความเลอืดเยน็ ความมนึชา และไม
สามารถพดูความจรงิอะไรไดมากนักท้ังในระดบับคุคลและระดบัสถาบนั ท้ังยงัเปนความรักชนิดท่ีกอใหเกดิการ
เปลีย่นแปลงในอาณาจกัรน้ีอีกดวย?  ค ําตอบหนึง่ (ซึง่คงไมสมบูรณและไมใชทางออกแบบสตูรสํ าเรจ็) จากปราชญคา
รลิ ยิบราน คอื ไมเอาความปรารถนาความสงบสขุและความส ําราญของตนน ําทางความรกั แตท ําตวัใหมคีณุคาเพียงพอที่
ความรกัจะน ําทางใหเรา  และหากจะมคีวามปรารถนาในความรกั กข็อใหความปรารถนาของเราจงเปนดงันี้

“…เพ่ือจะเรยีนรูความปวดราว อันเกิดแตความออนโยนละมุนละไมเกินไป
เพ่ือจะตองบาดเจ็บ ดวยความเขาใจในความรักของตนเอง
และเพ่ือจะยอมใหเลือดหลั่งไหล ดวยความเต็มใจและปราโมทย
…และเพ่ือจะหลับไปพรอมกบัค ําสวดมนตภาวนาส ําหรบัคนรกัในดวงใจ และเพลงสรรเสรญิบนรมิฝปากของเธอ”

และท่ีสุด คือ จากคํ ากลาวของทุกคนที่สูญเสีย ที่ผมไดรับฟงอยูเปนนิจ ทั้งจากกะระที่สามีถูกจับอยูที่คุกใน
กัมพูชาขอหาเจไอ, จากคุณอังคณา นีละไพจิตร, จากผูสูญเสียในเหตุการณกรือเซะและตากใบ ฯลฯ วาตัวเขากํ าลัง
เผชิญกับ “การทดสอบ (ศรัทธา) จากพระผูเปนเจา”  สํ าหรับความเขาใจของผมเองนั้น บททดสอบนี้เปน “บททดสอบ
รวม” ที่แผขยายมาถึงทุกคนที่มีความรักแและกํ าลังตอสูกับอาณาจักรแหงความกลัวนี้ และเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองไม
หันหลัง มึนชา หรือสยบยอม  แตตองฝาขามบททดสอบความเขมแข็งทางจิตวิญญาณนี้รวมกันไปใหได เพ่ือเมล็ดพันธุ
แหงชีวิตของเราจะไดแตกหนอออกจากเปลือกหุม ซึ่งแมจะตองเผชิญกับความปวดราวจากการฉีกขาดของเปลือกหุมอัน
อบอุน แตก็เพ่ือยกระดับตนเองและสังคมสูความเขาใจรูแจงแหงตน

ชาญชัย ชัยสุขโกศล
18 พฤษภาคม 2549

ณ หอพักบอนไก หลังกลับจากปตตานี 4 วัน


