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เสียงเพรียกใหม่: นิตยสารอาซานและกลุ่มปัญญาชนใหม่ในปาตานีกลางทศวรรษ 2510 
สะรอนี ดือเระ 

พมิพ์ใน รุไบยาต วารสารวชิาการด้านเอเชียศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  
สภาวะความเป็นสมัยใหม่อนัแตกกระจาย : การค้นหาประวตัิศาสตร์สังคมวฒันธรรมปาตานี (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554) 

 
 
บริบททางสังคม-การเมอืงก่อนความเคลือ่นไหว 
 ในหว้งทศวรรษท่ี 2510 ในขณะท่ีรัฐไทย ก าลงัเผชิญหนา้กบัสารพดัปัญหา รวมทั้งปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง
ประเทศในภูมิภาค อนัเน่ืองจากอุดมการณ์ทางการเมือง และการด ารงสถานะกบัการแสดงบทบาทของรัฐไทยต่อประชาคม
โลกแลว้  ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศเองก็ก าลงัคุกรุ่นอยูห่ลายๆ เร่ือง ท่ีรวมถึงปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐไทยในการผสมผสานประชากรเผา่พนัธ์ุต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือความเป็น
เอกภาพและเพ่ือความมัน่คงของรัฐในขณะท่ีชาวมลายมุูสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ าลงัต่อสูด้ิ้นรนเพ่ือ “ความอยูร่อด
ทางวฒันธรรม” (Cultural survival) อนัน าไปสู่ความรุนแรง การท าลายลา้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ไดค้  านึงถึง
หลกัการใดๆ1 
 แมว้า่ในบริหารทางสงัคม -การเมืองโดยรวมจะมีลกัษณะท่ีผอ่นคลายจากนโยบาย “บีบบงัคบัเพื่อผสมกลมกลืน
ทางเช้ือชาติ” ท่ีถูกก าหนดและด าเนินนโยบายโดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ซ่ึงประสบความลม้เหลวโดยส้ินเชิงและน าไปสู่การต่อตา้นอ านาจรัฐ ทั้งในรูปแบบการจดัตั้งองคก์รต่อตา้น ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนการเรียกร้องต่อประชาคมโลก รวมทั้งสหประชาชาติเพ่ือปกป้องสิทธิและเสรีภาพทางศาสนา 
ภาษาและวฒันธรรมของชาวมลายมูุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงไดน้ ามาซ่ึงความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง จนก่อใหเ้กิด
กระแสความแตกร้าวและขบวนการแบ่งแยกดินแดนข้ึนตามแนวชายแดน ท าใหรั้ฐบาลของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ตอ้งน า
นโยบายใหม่มาใชเ้พ่ือยบัย ั้งความรุนแรงและกระแสแบ่งแยกดินแดนดงักล่าว 
 การก าหนดนโยบายจากส่วนกลางเพ่ือส่งต่อไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของประเทศตามนโยบายใหม่น้ี ออกมาในรูปของ
แผนพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงพฒันาความเป็นอยูข่องประชากร อนัเป็น
นโยบายท่ีถูกก าหนดใหน้ ามาใชใ้นทุกภาคของประเทศเพ่ือผลทางความมัน่คงของรัฐ  แตผ่ลท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้องไทยนั้นกลบัเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัของรัฐ เพราะเม่ือ “อุดมการณ์แห่งการพฒันา” ด าเนินการไป
อยา่งรีบเร่ง ก็ไดเ้กิดโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการลดช่องวา่งทางสงัคม  ความพยายามในการผสมผสานทางสงัคม วฒันธรรม 
และการเมืองระหวา่งชาวไทยพทุธ ซ่ึงเป็นขา้ราชการของรัฐเสียส่วนมากกบัชาวพ้ืนเมืองมลายมูุสลิม อนัเป็นการสร้าง
ความชอบธรรมและการยอมรับแก่ระบบราชการ โดยรัฐบาลไดน้ าสถาบนัหลกั คือ สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละพทุธ
ศาสนา ซ่ึงมีระบบราชการเป็นเคร่ืองมือรองรับมาเป็นหลกัประกนัการสร้างความเป็นเอกภาพของรัฐ  แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมมลายมุูสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ลบัเร่งใหเ้กิดความรู้สึกไม่มัน่คงเก่ียวกบัสถานะสภาพของตนเอง (Identity) 
และคุณค่าทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีถูกแปรเปล่ียนไป ผลลพัธ์ของการเร่งรัดการด าเนินนโยบายพฒันาเพ่ือความมัน่คงให้
รัฐ จึงกลบัสร้างความรู้สึกไม่มัน่คงใหก้บัประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                                                 
1 สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ ส่ีจงัหวดัภาคใต้กบัปัญหาสิทธิมนุษยชน (สถาบนัไทยคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2527), น. 7 
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นโยบายใหม่ประการหน่ึงท่ีรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตน์ ามาใช ้คือ การแปรเปล่ียนสถาบนัการศึกษาแบบ
ประเพณีของชาวมลายมุูสลิมหรือปอเนาะ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งความเปล่ียนแปลงและสภาวะทนัสมยั โดยใน พ.ศ.2504  

กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บภารกิจจดัการจดทะเบียนปอเนาะทุกแห่ง เพ่ือขอรับความช่วยเหลืออุปการะจากทาง
ราชการ โดยก าหนดใหจ้งัหวดัชายแดนภาคใต ้4 จงัหวดั ถูกรวมเขา้ดว้ยกนัเพ่ือความสะดวกในการบริหารการศึกษาเรียกวา่ 
“เขตการศึกษา 2” และมีการจดัตั้งศูนยก์ารวจิยัและการประสานงานพิเศษข้ึนท่ีจงัหวดัยะลา โดยมีภารกิจเฉพาะ คือ การ
บรรจุหลกัสูตรสามญัเขา้ไวใ้นโครงสร้างการศึกษาแบบประเพณีนิยม หรือสถาบนัปอเนาะ 
 เน่ืองจากการศึกษาระดบัประถมและมธัยมในประเทศไทยแบ่งออกเป็นของรัฐและของเอกชน แตป่อเนาะไม่ใช่
ทั้งสองประเภท กล่าวคือ ปอเนาะเป็นของเอกชนแต่ท าหนา้ท่ีสอนวชิาการฝ่ายศาสนาเท่านั้น จึงเกิดความคิดวา่ปอเนาะตอ้ง
ไดรั้บสถานภาพใหม่ โดยรัฐพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินและอุปกรณ์แต่มีเง่ือนไขวา่เจา้ของปอเนาะจะตอ้ง
ยอมรับความเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างหลกัสูตร  นโยบายดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดประเภทใหม่ของการศึกษาข้ึนท่ีเรียกวา่
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม โดยอยูใ่นสงักดัของกองการศึกษาเอกชน ภายใตค้ณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
ผลลพัธ์ก็คือ ปอเนาะยงัคงเป็น “ส่วนบุคคล” อยูแ่ต่เปิดโอกาสใหรั้ฐเขา้ไปควบคุมและสนบัสนุนได ้
 ระหวา่งปี พ.ศ.2504-2509 ในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ปอเนาะยืน่จดทะเบียนเป็นจ านวนทั้งส้ิน 287 แห่ง ท่ีพร้อม
จะเขา้ร่วมแผนพฒันาปอเนาะของรัฐบาล2  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงนั้นยงัไม่มีใครพดูถึงความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบั
หลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนแบบโบราณของปอเนาะ เจา้ของปอเนาะส่วนใหญ่หวงัความช่วยเหลือทางดา้น
การเงินมากกวา่การเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและการก าหนดหลกัสูตรของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  นกัการศึกษาสองคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการปอเนาะ คือ สมาน ใจปราณีกบัพอดู สุวรรณทตั เรียกระยะเร่ิมแรกน้ีวา่ “ระยะแห่งการรณรงคท์าง
จิตวทิยา” เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับและสนบัสนุน  หากมีปอเนาะไหนไม่ใหค้วามร่วมมือก็จะมีค าขู่บงัคบัวา่ เจา้ของปอเนาะ
หรือโตะ๊ครูจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหส้อน ถา้ฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ส่งผลใหผู้น้ าทางศาสนาเจา้ของปอเนาะ
ทั้งหลายถูกบงัคบัใหเ้ลือก  ในสภาการณ์ดงักล่าวจึงมีรายงานวา่ “ถึงตอนปลายปี 2513 มีจ านวนปอเนาะท่ีจดทะเบียนถึง 464 
แห่ง” 3  
 กระนั้นก็ตาม การเขา้ร่วมในการจดทะเบียนปอเนาะนั้นไม่ไดห้มายความวา่ ผูน้ าทางศาสนาเจา้ของปอเนาะจะ
ยนิดีเขา้ร่วมในแผนการปรับปรุงอยา่งเตม็ท่ี  เพราะพวกเขาเพียงแต่ตอ้งการหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้โดยตรงกบัรัฐ และหวงั
ในโอกาสท่ีจะหาลู่ทางใหม่ในการป้องกนัไม่ใหรั้ฐเขา้ไปเก่ียวขอ้งมากเกินไป  แต่ ฝ่ายรัฐบาลไม่หยดุย ั้งเพียงแค่การจด
ทะเบียนปอเนาะในเดือนมกราคม พ.ศ.2511 รัฐบาลออกกฎใหม่วา่ ปอเนาะท่ีจดทะเบียนแลว้ทุกแห่งตอ้งหยดุการสอนภาษา
มลายแูละจะไม่มีปอเนาะใหม่เกิดข้ึนอีกต่อไป การท่ีภาษามลายซ่ึูงเป็นภาษาแม่ของคนพ้ืนเมืองและเป็นส่ือท่ีส าคญัในการ
ถ่ายทอดความรู้ทางศาสนามาเป็นเวลาชา้นานกลบัถูกสัง่ใหห้ยดุสอน การอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการปรับปรุงปอเนาะ
จึงถูกเปล่ียนเป็นการบงัคบัในปลาย พ.ศ.2514  ทั้งภาษาไทยถูกแนะน าเขา้ไปแทนภาษามลายแูละหลกัสูตรศาสนาก็เร่ิมหด
ตวัตวั เพื่อเปิดทางใหห้ลกัสูตรสามญั  สถาบนัปอเนาะจึงมีสถานภาพใหม่ คือ “โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม” อนั
หมายถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งมากจากโครงสร้างทางการบริหารและวชิาการในแบบดั้งเดิมของปอเนาะมาสู่กฎเกณฑข์อง

                                                 
2  ขจดัภยั บุรุษพฒัน์, ไทยมุสลมิ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2519), หนา้ 211. 
3
 สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เง่ือนไขทางการเมืองท่ีน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ใน สุรินทร์ พิศ
สุวรรณและชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ ส่ีจงัหวดัภาคใต้กบัปัญหาสิทธิมนุษยชน, หนา้ 26 
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โรงเรียนแบบสมยัใหม่ เช่น จดัใหมี้หอ้งเรียนหรือชั้นเรียนตามวทิยฐานะของนกัเรียน มีการวดัผลอยา่งแน่นอน การสอน
ตอ้งมีระบบแบบแผนตามระบบโรงเรียน ซ่ึงเจา้ของปอเนาะไม่พร้อมจะรับภาระใหม่ๆ เหล่าน้ี นอกจากนั้น กระทรวงศึกษา
การยงัก าหนดดว้ยวา่ “ครูใหญ่ของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามตอ้งเรียนจบชั้น ม.ศ.3 เป็นอยา่งนอ้ย” แต่ปรากฏวา่มี
โตะ๊ครูเพียงจ านวนนอ้ยมากท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการปอเนาะของตนเองไดต้ามกฎระเบียบใหม่น้ี ทั้งยงันอ้ยคนมากท่ีจะจบ
การศึกษาในระดบัประถมเสียดว้ยซ ้ า  กล่าวคือ เม่ือถึงตอนปลาย พ.ศ.2524 ก็ยงัมีผูเ้ป็นเจา้ปอเนาะท่ีมีประกาศนียบตัร ม.ศ.3 
อยูเ่พียง 4 คนจาก 252 คน4 
 จุดท่ีเป็นปัญหาก่อความขดัแยง้รุนแรงก็คือ เร่ืองของหลกัสูตรจริยธรรมและศีลธรรม ซ่ึงยกเอาไปจากหลกัสูตร
สามญัท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ประเทศ ซ่ึงแน่นอนวา่ หลกัสูตรนั้นยอ่มวางอยูบ่นรากฐานทางศาสนาและวฒันธรรมแบบพทุธ แทนท่ีจะ
เป็นแบบอิสลาม เน่ืองเป็นส่วนหน่ึงของ “หลกัสูตรสามญั” ท่ีถูกบงัคบัใหน้ ามาใชส้อนในปอเนาะ  มิติแห่งความเป็นพทุธน้ี
ของการศึกษาสามญัจึงเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ต่อตา้นอยา่งรุนแรงจากประชาคมมลายมูุสลิมในระหวา่งปี พ.ศ.2507 ถึง 
พ.ศ.2514 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการตอ้งการผลกัดนัหลกัสูตรน้ีออกมาโดยไม่มีการแกไ้ข  และส่งผลใหต้่อมาใน พ.ศ.2514 
กระทรวงศึกษาธิการเองรายงานวา่มีปอเนาะ 109 แห่งไดปิ้ดตงัเองลง เพราะไม่สามารถยอมรับการเขา้ไปกา้วก่ายในดา้น
การสอนและการบริหารของโรงเรียนได ้กล่าวไดว้า่ กรณีน้ีก็มีส่วนเช่นกนัใหน้ าไปสู่การก าเนิดข้ึนของขบวนการทาง
การเมืองต่อตา้นอ านาจรัฐใน พ.ศ.2511 โดยต่อมารู้จกักนัในนามของ “พโูล” ซ่ึงยอ่มาจากภาษาองักฤษวา่ Pattani United 
Liberation Organization (PULO) และไดรั้บความสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางจากปัญญาชนมลายมูุสลิม ผูผ้ิดหวงัในนโยบาย
ของรัฐ  
 ในอีกดา้นหน่ึง  ขณะท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ าลงัถูกอ านาจรัฐบีบเคน้ดว้ยนโยบายเพ่ือการผสมกลมกลืนทาง
เช้ือชาติ-วฒันธรรม โดยการบงัคบัใชน้โยบายท่ีถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ณ ศูนยก์ลางของประเทศกลบัก่อใหเ้กิดกระแส
ความต่ืนตวัของเสรีภาพปรากฏข้ึนอยา่งเด่นชดั โดยเฉพาะการเกิดการต่ืนตวัของขบวนการนกัศึกษา-ปัญญาชนดา้น
การเมืองการปกครองท่ีเป็นไปตามการเคล่ือนตวัตามกระแสโลก โดยการการศึกษากระบวนการต่ืนตวัท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้น
จะเห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนจากกรณีการต่ืนตวัของส่ือหนงัสือพิมพ ์อนัเป็นส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนโดยกลุ่มปัญญาชนท่ีมีการศึกษา 
 
การปรากฏตวัของนิตยสารอาซานและการต้านอ านาจรัฐ 
 การปรากฏตวัของนิตยสารอาซานใน พ.ศ.2515 จึงอาจเรียกไดว้า่เป็นปรากฏการณ์แห่งการต่อตา้นอ านาจรัฐ
ประการหน่ึงในสภาวการณ์ของการด าเนินนโยบายท่ีรัฐตอ้งการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม อนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีคณะผู ้
ออกนิตยสารดงักล่าวเป็นกลุ่มหรือชมชมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและการโปรยขอ้ความใตช่ื้อนิตยสารวา่ “เพื่อการ
เผยแพร่ความรู้อิสลาม” อนัเป็นการสวนกระแสนโยบายรัฐท่ีไดอ้อกมาก่อนหนา้ท่ีมีความพยายามแทรกแซงหลกัสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะหลกัสูตรจริยธรรมศาสนาอิสลามและมีความพยายามเสริม
หลกัสูตรการเรียนการสอนพทุธศาสนาเขา้มาในระบบของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จากการส ารวจสืบคน้และสอบถามจากกลุ่มปัญญาชนมลายมุูสลิมโดยทัว่ไปพบวา่ ก่อนหนา้น้ีข้ึนไปยงัไม่เคยมี
ปรากฏมาก่อนวา่ชุมชนมุสลิมจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การออกนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์หรือส่ือส่ิงพิมพใ์นลกัษณะของ
ส่ือมวลชนโดยใชภ้าษามลาย ูทั้งยงัเป็นผลผลิตของคนในพ้ืนท่ีเองปรากฏข้ึนในพ้ืนท่ี เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้ ประชาชนใน

                                                 
4 สุรินทร์ พิศสุวรรณ, อา้งแลว้ หนา้ 27  
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พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตส้ามารถรับซ้ือส่ือหนงัสือพิมพห์รือนิตยสารภาษามลายไูดจ้ากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีวางขายอยู่
ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูบ่า้ง ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นนิตยสารท่ีมีเน้ือหาดา้นการศาสนาอิสลามท่ีมีตีพิมพ์
เผยแพร่อยูใ่นรัฐกลนัตนั เช่น นิตยสารดิยาน และนิตยสาร PENGASOH ซ่ึงน าเสนอเน้ือหาเร่ืองประเด็นค าสอนและการ
ตีความศาสนาอิสลามของบรรดาอุลามาอใ์นโลกมลาย ู ดงันั้นการปรากฏตวัข้ึนของนิตยสารอาซานจึงเป็นการเหยยีบบาท
ยา่งคร้ังส าคญัในการเคล่ือนไหวของกลุ่มปัญญาชนมลายมุูสลิม โดยเฉพาะในแง่ของการบุกเบิกเสน้ทางใหม่ในการปรับใช้
ส่ือส่ิงพิมพ/์เทคโนโลยกีารพิมพส์มยัใหม่มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารและการเคล่ือนไหวทางสงัคม-การเมือง อนัท าให้
การขบัเคล่ือนไหวของขบวนการต่อตา้นรัฐไทยเปล่ียนรูปจากการเคล่ือนไหวของขบวนการทางสงัคมแบบจารีตท่ีมีลกัษณะ
แบบขบวนการชาวนา5 และมีช่องทางในการส่ือสารค่อนขา้งจ ากดัทั้งในเร่ืองความกวา้งขวางในการเผยแพร่/การเขา้ถึง 
(scope of its distribution) และเน้ือหาอนัเป็นสาร (message) ท่ีตอ้งการเผยแพร่ กา้วเดินไปสู่การจดัตั้งองคก์รข้ึนอยา่งเป็น
รูปธรรมชดัเจนและการผลิตส่ือข้ึนเป็นเคร่ืองมือกลไกในการขบัเคล่ือนทางความคิดอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นส่ิงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในช่วงยคุสมยัเดียวกนั  ดงันั้นจึงถือไดว้า่การปรากฏตวัข้ึนของนิตยสารอาซานเป็นจุดเปล่ียนคร้ังส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาของกลุ่มปัญญาชนมลายมุูสลิมในปาตานีในลกัษณาการเดียวกบัการก่อตวัและการขบัเคล่ือนของ
หนงัสือพิมพไ์ทยตลอดเวลาท่ีผา่นมา 

กล่าวคือ นบัจากประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีหนงัสือพิมพภ์าษาไทยมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 นั้น กล่าวไดว้า่ บทบาทอนั
โดดเด่นส าคญัของหนงัสือพิมพไ์ทย คือ บทบาททางการเมือง โดยเร่ิมจากหนงัสือพิมพท์ าหนา้ท่ีเป็นส่ือใหส้ามญัชนอยา่ง 
กศร. กหุลาบหรือเทียนวรรณ วพิากษว์จิารณ์การบริหารบา้นเมืองของรัชกาลท่ี 5 ได ้ หลกัจากนั้นในสมยัรัชกาลท่ี 6 
หนงัสือพิมพไ์ดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการต่อสูท้างอุดมการณ์ทางการเมืองของรัชกาลท่ี 6 และกลุ่มขนุนางหวัสมยัใหม่  
ต่อมาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 หนงัสือพิมพก็์เป็นผูร้ายงานสถานการณ์บา้นเมืองใหป้ระชาชน
ทราบ  นอกจากน้ีในรัฐบาลบางสมยันั้น หนงัสือพิมพก็์อาจกลายเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อ
ประชาชน เช่น ในสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีมีนโยบายชาตินิยม โดยรัฐบาลไดอ้อกรัฐนิยมฉบบัต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนปฏิบติัตามและเรียกร้องเชิงบงัคบัใหห้นงัสือพิมพทุ์กฉบบัลงประกาศรัฐนิยมเหล่านั้น  ในอดีตท่ีผา่นมานั้น 
หนงัสือพิมพไ์ทยจึงมกัจะตกเป็นเคร่ืองมือของผูน้ าทางการเมือง เพ่ือใชเ้ป็นกระบอกเสียงของตนเอง เช่น ช่วงก่อนปี พ.ศ.
2500 ผูมี้อ านาจทางการเมืองในยคุนั้น คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม, จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ และพล.ต.อ.เผา่ ศรียานนท ์
ลว้นต่างก็เป็นผูอุ้ปถมัภกิ์จการหนงัสือพิมพท์ั้งส้ิน6  
 ดงันั้นหากพิจารณาถึงบทบาทของหนงัสือพิมพไ์ทยก็จะพบวา่ หนงัสือพิมพมี์บทบาททางการเมืองในหลากหลาย
รูปแบบ กล่าวคือ ในบางสถานการณ์หนงัสือพิมพด์ ารงตนเป็นฝ่ายคา้นกบัรัฐบาลโดยการตรวจสอบการท างาน 
วพิากษว์จิารณ์นโยบายและบุคคลในคณะรัฐบาล อนัเป็นสมัพนัธภาพเชิงปฏิปักษร์ะหวา่งรัฐบาลกบัหนงัสือพิมพ ์(The 

                                                 
5 ดู James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (New Haven 
and London: Yale University Press, 1976) และนิธิ เอียวศรีวงศ,์ “มองขบถดว้ยแวน่ขบวนการชาวนา,” 
6 ดูประวติัหนงัสือพิมพไ์ทยใน ภราดร ศกัดา, 100 ปี หนังสือพมิพ์และนิตยสารเมอืงไทย (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 
2551); สุกญัญา ตีระวนิช, ประวตักิารหนังสือพมิพ์ในประเทศไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ.2325-2475)  
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2520) และ หนังสือพมิพ์ไทยจากปฏิวตั ิ2475 สู่ปฏิวตั ิ2516 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา
พานิช, 2526); เสลา เรขะรุจิ, 1 ศตวรรษ หนังสือพมิพ์ไทย (พระนคร: รวมสาส์น, 2510) เป็นตน้. 
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adversary role of the press) หนงัสือพิมพจึ์งจะคอยท าหนา้ท่ีรักษา (guardian) ผลประโยชน์ของประชาชน โดยการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของนกัการเมืองใหก้ระท าหนา้ท่ีเพ่ือส่วนรวม หรือมิฉะนั้น หนงัสือพิมพก็์จะใชว้ธีิการเปิดโปง
พฤติกรรมอนัทุจริต โดยในขั้นตน้หนงัสือพิมพอ์าจเป็นเพียงผูต้ ั้งขอ้สงสยั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดแรงกดดนัจากประชาชนดว้ย
อาศยับทบาทของหนงัสือพิมพใ์นแง่น้ี จึงท าใหห้นงัสือพิมพมี์ความสามารถสร้างบทบาทในทางการเมืองข้ึนได ้

ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีหนงัสือพิมพถ์ูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของผูมี้อ านาจ หรือผูมี้ความฝักใฝ่ในการเมือง 
เพ่ือตอบโตก้บัฝ่ายตรงขา้มและสนบัสนุนการท างานของรัฐบาล คือ ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 หนงัสือพิมพบ์าง
ฉบบัไดโ้จมตีการเดินขบวนของนิสิตนกัศึกษาเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย วา่เป็นการสร้างความไม่สงบแก่บา้นเมือง เป็น
ตน้  อีกทั้งบางคร้ังหนงัสือพิมพไ์ทยยงัมีบทบาทในการเรียกร้อง เร่งเร้าประชามติของประชาชนเพ่ือใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยการแสดงขอ้คิดเห็นต่างๆ เพ่ือโนม้นา้วจิตส านึกใหป้ระชาชนสนใจปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน และยงั
เป็นท่ีรวบรวมความคิดเห็นทางการเมืองของผูอ่้านท่ีสนใจอีกดว้ย  ดว้ยเหตุท่ีหนงัสือพิมพมี์บทบาทในฐานะส่ือกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารทางการเมืองและความคิดเห็นทางการเมือง ระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล และระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน 
ซ่ึงมีผลในการสร้างความส านึกทางการเมือง ความรู้ความเขา้ใจทางการเมืองและความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน
ทัว่ไป  รัฐบาลหลายสมยัจึงพยายามใชห้นงัสือพิมพเ์ป็นกระบอกเสียง เผยแพร่ผลงานของตน และในบางสมยัหนงัสือพิมพ์
ก็ถูกใชเ้ผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองดว้ย  ซ่ึงก็ไม่เพียงแต่หนงัสือพิมพเ์ท่านั้น เพราะรัฐบาลบางสมยัก็พยายามใช้
ส่ือมวลชนอ่ืนๆ ในการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของตนดว้ย 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทยในช่วงกลางทศวรรษ 2510 จึงมีผลใหเ้กิดการขยายตวัของเสรีภาพทางการ
พิมพ ์ดงัจะเห็นไดจ้ากหลงัช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ท่ีเกิดหนงัสืออนัมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเมืองเป็นจ านวนมากจากหลาย
กลุ่ม ทั้งจากนิสิตนกัศึกษา อาจารย ์กรรมกร นกัการเมือง ส่วนในดา้นปริมาณหนงัสือเก่ียวกบัการเมืองนั้น พบวา่ภายใน
ช่วงเวลาตั้งแต ่15 ตุลาคม พ.ศ.2516 จนถึง 6 ธนัวาคม พ.ศ.2517 มีหนงัสือพิมพแ์ละวารสารไทยเพ่ิมข้ึนถึง 806 ฉบบั 
ภาษาองักฤษ 16 ฉบบั และภาษาจีนอีก 30 ฉบบั7 

ในส่วนของสงัคมปาตานีนั้น นิตยสารอาซาน หรือ Majallah Azan ไดถื้อก าเนิดข้ึนบนบรรณพิภพแห่งส่ือ
ส่ิงพิมพเ์ป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนเซาวาล ฮ.ศ.1392 อนัตรงกบัเดือนธนัวาคม พ.ศ.2515 ดว้ยขนาดมาตรฐาน 8 หนา้ยก (คือ 
21x29 cm) โดยมีความหนาทั้งส้ิน 4 ยก คิดเป็นจ านวน 32 หนา้ (รวมปก) ก าหนดราคาขายอยูท่ี่เล่มละ 3 บาท พิมพค์ร้ังละ
จ านวน 1,000 เล่ม โดยมีนายเจริญ รัตนอุดม เป็นบรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา มีส านกังานตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 15 ถนนปากน ้ า 
เมืองปัตตานี และพิมพท่ี์โรงพิมพมิ์ตรภาพ เลขท่ี 17/3 ถนนยะรัง ปัตตานี โทร.49213 

นิตยสารอาซานฉบบัปฐมฤกษมี์ภาพปกหนา้เป็นภาพวาดรูปมสัยดิ ท่ียอดโดมของหออาซานกลางรูปมีรัศมีพวย
พุง่ออกมาเป็นตวัหนงัสือภาษามาลายวูา่ “อาซาน” ในรูปลกัษณะของอกัษรกราฟฟิก พร้อมขอ้ความโปรยหนา้ปกวา่ 
“ตอ้นรับอีดฟิตรี ปี 1392-2515” โดยมีหมายเลข 1 อนัหมายถึงเป็นฉบบัท่ีหน่ึงอยูมุ่มล่างซา้ย 

 

                                                 
7
 ศรัณย ูกล่ินจนัทร์. อดตี สู่ ปัจจุบัน อาณาจกัรหนังสือพมิพ์ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : อุตสาหกรรมการคา้, 2547. 
หนา้ 27 
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 ส่วนปกดา้นหนา้ในมีค าโปรยใตช่ื้อนิตยสารอาซาน มีความวา่ “เผยแพร่ความรู้อิสลาม”  นอกจากน้ียงัมี
รายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัตวันิตยสารวา่ เป็นนิตยสารท่ีจดัท าข้ึนโดยสมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมีอุบยัดีลละห์ 
มะห์มูด เป็นบรรณาธิการ, อิสมาแอ ลุตฟี เป็นรองบรรณาธิการ, ฮจัยอีาดมั ยโูซฟ เป็นเลขานุการและบสัมาน ดีวานี เป็น
ผูช่้วยเลขานุการ  พร้อมกบัมีรายช่ือนกัเขียนและเจา้หนา้ท่ีจ านวน 18 คน และมีเด่น  โตะ๊มีนา เป็นท่ีปรึกษา  รวมทั้งในปก
หนา้ดา้นในของฉบบัแรกยงัไดตี้พิมพกิ์ตติกรรมประกาศ โดย ฮจัย ีอบัดุลเราะห์มาน จะปะกียา ประธานสามาคมโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม กล่าวขอบคุณคณะผูจ้ดัท านิตยสารท่ีจะออกในวาระส าคญัทางศาสนา เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน
นกัศึกษาและผูอ่้านทัว่ไป 
 ในหนา้แรกของนิตยสารฉบบัแรก คือขอ้เขียนของบรรณาธิการ ซ่ึงกล่าววา่ ปี ฮ.ศ.1932 (พ.ศ.2515) นบัเป็นจุด
หน่ึงของประวติัศาสตร์ท่ีท าใหส้ามารถมีส่ือส าหรับผูอ่้านอนัเป็นเสียงเรียกท่ีทุกคนเฝ้ารอ คือ การไดผ้ลิตนิตยสารอาซานท่ี
มีเน้ือหาดา้นศาสนา วฒันธรรม วรรณกรรมและดา้นอ่ืนๆ  ทั้งยงัไดป้ระกาศวตัถุประสงค4์ ประการของนิตยสารอาซาน คือ  

1. เพื่อยกระดบังานดา้นการประพนัธ ์
2. เพ่ือเพ่ิมส่ือการอ่าน  
3. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมอรรถรสกบัเน้ือหาส าหรับนกัอ่าน  
4. เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ศาสนาอิสลาม  

พร้อมทั้งเชิญชวนครู นกัเรียนและผูอ่้านทัว่ไปใหส่้งงานเขียน บทกว ีเร่ืองสั้น ตลอดจนขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ 
ผา่นนิตยสารฉบบัน้ี  นอกจากน้ี บทบรรณาธิการฉบบัแรกน้ียงัไดก้ล่าววา่ บดัน้ีถึงเวลาแลว้ ส าหรับนกัวชิาการของเราท่ีจะ
ไดเ้ปิดผา้คลุมท่ีปิดผลงานการประพนัธ์มาเป็นเวลาชา้นาน นบัตั้งแตว่นัท่ีไดท้ าวจิยั (วทิยานิพนธ์) ท่ีมหาวทิยาลยั  พร้อมกบั
กล่าวปิดทา้ยวา่ นิตยสารอาซานไม่ใช่นิตยสารรายเดือน แต่เป็นนิตยสารท่ีตีพิมพอ์อกเผยแพร่ในโอกาสวนัส าคญัทางศาสนา
อิสลาม 

การก าหนดเน้ือหาของนิตยสารอาซานนั้น ดูเหมือนจะไดรั้บอิทธิพลของนิตยสารภาษามลายท่ีูวางตลาดขายอยูใ่น
ขณะนั้น คือ นิตยสารภาษามลายจูากประเทศมาเลเซีย หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ รูปแบบการก าหนดเน้ือหาในนิตยสาร
เป็นไปตามล าดบัความส าคญัของเน้ือหา และค าสอนในศาสนาอิสลาม กล่าวคือ ใหค้วามส าคญักบับทบญัญติัในคมัภีร์อลั
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กรุ-อ่านเป็นอนัดบัแรก ดงันั้น ในการก าหนดเน้ือหาของนิตยสารอาซานจึงเร่ิมดว้ยการอรรถาธิบายคมัภีร์อลักรุ-อ่าน  โดย
บทความอรรถาธิบายอลักรุ-อ่านในฉบบัแรกมีความยาวต่อเน่ืองจนถึงฉบบัท่ี 2 ซ่ึงการก าหนดเน้ือหาของนิตยสารอาซานใน
ส่วนน้ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมดในทุกฉบบัท่ีผูเ้ขียนมีเอกสารอยูแ่ละเขา้ถึงได ้
 ในการก าหนดรูปแบบของนิตยสารนั้น มีการจดัหนา้หนงัสือออกเป็น 2 คอลมัน์ โดยมีภาพประกอบหวัคอลมัน์
เป็นภาพกราฟฟิกประเภทแกะเพลทเป็นภาพเลก็ๆ วางอยูต่รงบริเวณหวัมุมกระดาษ หรือบางคร้ังก็เป็นภาพแกะตวัหนงัสือ
ตามช่ือคอลมัน์ โดยมีเพียงบางคอลมัน์เท่านั้นท่ีมีภาพประกอบหวัคอลมัน์ ส าหรับเน้ือหาของหนงัสือทั้งเล่มนั้น นิตยสารอา
ซานในเล่มปฐมฤกษ ์มีเน้ือหาดงัน้ี 
 

1 บทบรรณาธิการ โดย อุบยัดีละห์  มะหมูด กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการออกนิตยสารอาซานวา่เพ่ือเพ่ิมส่ือการอ่านภ าษา
มลาย ูและเป็นส่ือส าหรับปัญญาชนในการเผยแพร่งานเขียน 

2 ดูอาแสงสวา่งแห่งดวงใจ โดย อาเยาะห์แอ  ลูตฟี  บราโอ  
3 อรรถาธิบายอลักรุ-อ่าน โดย อิบนุลกอรี  บูเกะกูเล็ม  
5-6,8 หนา้ท่ี ของนกัศึกษาอิสลามต่อศาสนา โดย เอช. เอม็. อมัรี โรงเรียนรอมานียะห์ บราโอ 
7 คอลมัน์ ภาพภาษา  
9 คุตบะห์ ฮารีรายอ โดย ฮาซนั ฮูเซน สะก า  
11 เร่ืองสั้น “คุณนัน่แหละ คือคนท่ีผิด” โดย H. Adip Dusun 
14 บทกวี ร าลึกถึงนอ้งชาย ฮาซนั ซ ะห์ดาน โดย เซก  อลัอนัซอรี ปาแดญอ 
15 บทกวี อีดฟิตรี โดย เอ แอล ดาเมาะ นดัตะบิงตีงี มายอ 
16 การอบรมเล้ียงดู โดย นิอบัดุลเราะห์มาน นิอบัดุลรอซูล บูดี  
18 คอลมัน์เพื่อนอาซาน  / รายนามสมาชิกอาซาน 
19 ความเขา้ใจเศรษฐกิจ โดย A. Wahhab Muhammad 
21 ประโยชน์ของการอ่าน โดย อาบงั อดั ลมั  ดุซงญอ 
24 ศาสนกิจท่ีศอและห์กบัการเช่ือมโยงระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้  โดย อาเยาะห์ เราะห์มนั ตอเฮ ดูวา มายอ ปัตตานี 
26 คอลมัน์ความรู้ทางการแพทยฉ์บบัยอ่ เร่ือง  “การสร้างและหนา้ท่ีของโลหิต” โดย บะห์เรน ฮาซนั อบัดุลเราะมาน 
28 ฟอรัมนกัศึกษา  
ปกหลงัดา้นใน คือ พจนานุกรมอาซาน ฉบบัท่ี 1 

ต่อมาในปีเดียวกนันั้น คือ เดือนซุลฮิจญะห์ ฮ.ศ.1392 (กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2515) นิตยสารอาซานฉบบัท่ี 2 ก็ปรากฏ
โฉมออกมา โดยมีสภาพปกเป็นภาพเขียนรูปกะบะห์ในมสัยดิหะรอม เมืองเมกกะ บริเวณตรงกลางภาพเป็นรูปลูกโลกลอย
เด่นอยูเ่หนือกะบะห์ และมีแถบตวัอกัษรค าวา่ อาซาน คาดกลางอยูบ่นลูกโลก ส่วนดา้นล่างของปกหนงัสือมีขอ้ความวา่ 
“ตอ้นรับอีดิลอฎัฮา 1392” 
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โดยมีรายละเอียดของเน้ือหาในเล่ม 2 ดงัน้ี 

ปกใน บทของพร โดย อาบงั  มรัดี  
1 บทบรรณาธิการ โดยคณะผูจ้ดัท  า ตอ้นรับวนัฮารีรายอ อยัฎิลอฏัฮา และข้ึนปีใหม่  
2 คุตบะห์ โดย อา บงัมรัดี  ตะลุบนั 
4 อรรถาธิบายอลักุรอ่าน โดย อิบนุลกอรี  บูเกะกูเล็ม  มายอ 
5 วินยัคือจิตวิญญาณการพฒันา โดยอาเยาะห์ เราะห์มาน ตอเฮ  
7 สงัคมดีจริยธรรมของหนุ่มสาวก็จะดีไปดว้ย โดยอฮัหมดั อบัดุลกอเดร์ ลีโดน  
9 คอลมัน์ภาพภาษา  
10 คอลมัน์ข  า-ข า  
11 บทบาทสตรีอิสลาม โดย ซูลา ดารุลอตัฟาล  สะก า 
14 บทกวี โดย ยรีูยะห์ ยห์ุรี บาตะกูโบร์ 
15 บทกวี โดย ซมัรี ปัตตานี  
16 ข่าวในประเทศ/ ข่าวทอ้งถ่ินจงัหวดัปัตตานี  
19 คอลมัน์ความรู้ทางการแพทยฉ์บบัยอ่ ต่อจากฉบบัท่ีแลว้  
25 คอลมัน์เพื่อนอาซาน  
26 คอลมัน์ประโยชน์ของการอ่าน โดย อาบงั อนัซอรี  
28 ฟอรัมนกัศึกษา  
ปกหลงัดา้นใน พจนานุกรม 

จากขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาได ้หลงัจากนั้นในนิตยสารอาซานปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 เดือนซาวาล ปี ฮ.ศ.1393 (ธนัวาคม 
2516) ไดมี้การเปล่ียนแปลงหนา้ปกนิตยสารท่ีต่างจากสองฉบบัท่ีผา่นมาอยา่งเห็นไดช้ดั โดยฉบบัน้ีหนา้ปกนิตยสารอาซาน
มีพ้ืนเป็นภาพกราฟฟิก ตรงกลางเป็นภาพจากข่าวหนงัสือพิมพ ์คือ ภาพของนายกรัฐมนตรีสญัญา ธรรมศกัด์ิ ขณะประกาศ
รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีขอ้ความภาษามลายท่ีูเป็นตวัพิมพอ์ธิบายวา่ ดร.สญัญา ธรรมศกัด์ิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่
ของประเทศไทย เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 หลงัเหตุการณ์นองเลือดในกรุงเทพฯ ท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ.2516 จนถึงวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2516 ในเหตุการณ์นกัศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประทว้งเพื่อเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญ  ส่วน ดา้นขา้งของปกหนงัสือมีขอ้ความในแนวตั้งวา่ IDILFITRI 1393 และดา้นล่างของปกมีขอ้ความวา่
เผยแพร่ความรู้อิสลาม อนัเป็นตวัฟอนตพ์ิมพจ์ากตวัเรียง 
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โดยนิตยสารอาซานเล่ม 5 มีเน้ือหาดงัน้ี 

1 บทบรรณาธิการ โดย อลั -อนัซอรี เซก เอช กล่าวตอ้นรับเดือนรอมฎอน และอธิบายเหตุผลวา่อาซานจ าเป็นตอ้งข้ึนราคา 
2 คุตบะห์ วนัศุกร์ โดย อาศยั ฮจัย ีซอและห์ บางนรา  
4 อรรถาธิบายอลักุรอ่าน โดย อิบนุลกอรี บูเกะกูเล็ม  
5 การขยายตวัของอิสลามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตอนท่ี 2 อินโดจีน โดย อารีฟีน  ฮจัย ีมูฮ าหมดันูร  นีลมัปูรี (มาเลเซีย) 
7 ชีวประวตฺับุคคลส าคญัของโลก 2 “รพินทรนาถ ฐากูร” โดย บสัมาน ดีวานี  
8 ความคิดเห็นจากผูอ่้าน  
9 คอลมัน์ความรู้ทางการแพทยฉ์บบัยอ่ เร่ือง  “ความแขง็แรงและหนา้ท่ีของหวัใจ” โดย บะห์เรน ฮาซนั อบัดุลเราะห์มาน 
11. ความคิดเห็นจากผูอ่้าน  
12. คอลมัน์ภาพภาษา , คอลมัน์ข  า-ข า 
13. คอลมัน์ถาม-ตอบ อาซาน โดย อั หหมดั ลิโดน 
15. เร่ืองสั้น เงาสะทอ้น (Bayang-Bayang) โดย มามา ดูรูมา ปัตตานี 
18. บทกวี โดย I. Lutfi – U. Kota Berchahaya 
19. บทกวี โดย Mas Sabri และ Juariah Jaha 
20. คอลมัน์ประโยชน์ของการอ่าน โดย อา บงั อนัซอรี 
22. คอลมัน์จิตวิทยา เร่ือง “จะมีชีวิตอยูอ่ยา่งไร” แปลโดย Myah Deans ปาดงัญอ  
23. ขอ้สงัเกต เร่ืองส าคญัๆ ท่ีมีการหลงลืม โดย คนช่างสงัเกต อาซาน  
26. กระซิบ กระซาบ เดือนถือศีลอด โดย มุสตอฟา อิบรอฮิม  
27. ประกาศประกวดเร่ืองสั้น ชิงรางวลั โดย กองบรรณาธิการ  
28. คอลมัน์เพื่อนอาซาน  
 ปกดา้นหลงัใน พจนานุกรมอาซาน  

ต่อมาในนิตยสารอาซานฉบบัปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 เดือนซุลฮิจญะห์ ฮ.ศ.1393 ( กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2517) มีภาพปกเป็นรูป
สถานีรถไฟเมืองยะลา ท่ีมีประชาชนก าลงัรอข้ึนขบวนรถไฟจากสถานียะลาข้ึนไปยงักรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธี
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ฮจัยย์งัเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียในปี พ.ศ.2516 โดยมีขอ้ความวา่ “ครบรอบ 1 ปี นิตยสารอาซาน” ขนาบขา้ง
รูปภาพทั้งซา้ย ขวาและดา้นล่าง  

 
 
 กล่าวไดว้า่ บทบรรณาธิการฉบบัน้ีซ่ึงมีช่ือวา่ “หมอ้ขา้ว” เร่ิมมีเน้ือหาแตกต่างไปจากบทบรรณาธิการในฉบบั
ก่อนๆ หนา้นั้น โดยกล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์การเมืองโลกและผลกระทบต่อสงัคมปาตานี กล่าวคือ เร่ิมเกร่ิน
น าดว้ยเร่ืองการข้ึนราคาน ้ ามนั การประชุมของผูน้ าชาติมหาอ านาจของโลกต่อราคาน ้ ามนั และการเพ่ิมจ านวนหนา้ของ
นิตยสารอาซานพร้อมๆ กบัการข้ึนราคาขายในวาระท่ีนิตยสารครบรอบปี  ในประเด็นเร่ืองหมอ้ขา้วตามช่ือเร่ืองนั้น บท
บรรณาธิการกล่าวถึงสภาวะท่ีอาจจะมีผูอ่้านไม่สบายใจอนัเน่ืองจากกลุ่มประเทศอาหรับลดปริมาณการผลิตน ้ ามนั จึงส่งผล
ใหร้าคาน ้ ามนัพุง่สูงข้ึน แต่ในความเป็นจริงแลว้ก็ไม่ควรท่ีจะโยนความผิดใหก้ลุ่มประเทศอาหรับ หากควรจะเป็นปัญหาท่ี
เกิดจากกลุ่มประเทศมหาอ านาจท่ีพยายามสนบัสนุนใหช้าติยวิเกิดข้ึนในดินแดนอาหรับ เพราะหากไม่มีชาติยวิเกิดข้ึนยอ่ม
ท าใหแ้ผน่ดินอาหรับเกิดความสงบสุขข้ึนตามมา และหากเศรษฐกิจโลกท่ีผกูติดกบัราคาทองค าเปล่ียนมาเป็นการผกูติดกบั
ราคาน ้ ามนัในภายหนา้ยอ่มจะเกิดสงครามระหวา่งชาติใหญ่ท่ียดึครองชาติอาหรับ ซ่ึงหากเร่ืองน้ีเกิดข้ึนจริงแลว้ ผูแ้พจ้ะ
กลายเป็นเถา้ ส่วนผูช้นะก็กลายเป็นถ่านอยา่งแน่นอน และส าหรับมุสลิมแลว้ก็ไม่สมควรท่ีจะกล่าวหาประเทศอาหรับวา่
เป็นเหตุใหน้ ้ ามนัข้ึนราคา เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือพ่ีนอ้งเรา เราตอ้งยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนและขอดูอาใหพ่ี้นอ้งเราประสบชยั
ชนะ  ส่วนเน้ือหาอ่ืนๆ ในเล่มมีดงัน้ี 

1 บทบรรณาธิการเร่ือง “หมอ้ขา้ว” โดย อลั-อนัซอรี เซก เอช  
4 อรรถาธิบายอลักรุ-อ่าน โดย อิบนุลกอรี บูเกะกูเล็ม  
6 ความประเสริฐของดุอา โดย Elias Awang Mahyudin 
8 ชีวประวติับุคคลส าคญัของโลก “มูฮมัหมดัอาลี จินนาห์” โดย บสัมาน ดีวานี 
11 เร่ืองสั้น “กลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้” โดย กอเซ็ม ดาวดุ อิสฮาก อลับาดาวี 
15 คอลมัน์ข  า -ข า 
16 เร่ืองสั้น “อาทิตยส์าดส่องในชนบทอนังดงาม” โดย อิสมาแอล  ฮจัย ีอบัดุลกอเดร์ 
21 คอลมัน์ความรู้เศรษฐกิจ เร่ือง “อะไรคือความรู้พ้ืนฐานส าหรับผูท่ี้จะวิเคราะห์เศรษฐกิจอิสลาม” โดย อบัดุลกอเดร์ เอ. 

โกบ 
23 ล าน าเร่ืองราวระหวา่งมนุษย ์โดย อลั-อนัซอรี เซก 
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24-25 บทกวี  
26 เร่ืองสั้น “ชาวประมงคนหน่ึง” ไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน 
28 เร่ืองสั้น “การล่อลวงหญิงของเมืองใหญ่” (Pelesit Kota)โดย Arzoo A. Samad 
33 จากใจนกัเขียนประจ านิตยสารอาซาน  
40 เพื่อนอาซาน  
42 คอลมัน์ภาพภาษา  
ปกหลงัดา้นใน พจนานุกรมอาซาน 

ต่อมาเม่ือนิตยสารอาซานข้ึนปีท่ี 2 กล่าวไดว้า่ภาพปกนิตยสารของปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 รอบิอุลเอาวาล 1394 
(พฤษภาคม 2517) มีความแตกต่างจากฉบบัท่ีผา่นๆ มาอยา่งส้ินเชิง คือลดบรรยากาศขรึมขลงัทางวชิาการลง และเปล่ียนมา
ใชท่้วงท านองเสียดเยย้แทน โดยน าเอาภาพวาดรูปชายหวัเถิกหนวดเรียวยาวนุ่งผา้เต่ียวไม่สวมเส้ือ ดูผอมอกรวบ ก าลงันัง่
ยองๆ อุม้คล าไก่ชนอยูเ่หมือนนกัเลงไก่ชนท่ีสามารถพบไดต้ามชนบททัว่ทุกภูมิภาคของไทยมาข้ึนปกแทน จนดูแทบไม่
แตกต่างไปจากนิตยสารโดยทัว่ไป พร้อมกบัมีค าโปรยคาดบนปกหนงัสือวา่ “อิสลามหา้มฆ่าเวลา” 

 

 
 
 กล่าวไดว้า่ บทบรรณาธิการ เร่ือง “ศูนยก์ารศึกษาอิสลาม” ในเล่มน้ี คือขอ้เสนอท่ีจะใหมี้การจดัตั้ง
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยภาคประชาชน อนัเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหวอนัน ามาสู่การผลิตนิตยสารอาซาน โดยไดย้กเหตุผล 6 ประการ คือ มีโรงเรียนสอนศาสนามากกวา่ 200 แห่ง 
และมีนกัศึกษามากกวา่ 25,000 คน โดยท่ียงัไม่มีสถาบนัการศึกษาอิสลามระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทั้ง
นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศก็มีจ านวนมากข้ึน ความเป็นไปไดท่ี้เปิดกวา้ง คือ ตอ้งร้ือฟ้ืนสมาคมโรงเรียน
สอนศาสนาของประชาชนข้ึนมาใหม่ และประการสุดทา้ย คือนกัศึกษาส่วนใหญ่ยากจนไม่สามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ได ้ ส่วนเน้ือหาอ่ืนๆ ในเล่มมีดงัน้ี 

2 บทบรรณาธิการ เร่ือง “ศูนยก์ารศึกษาอิสลาม”  
3 คุต๊บะห์วนัศุกร์ โดย อฮัหมดั ลิโดน  
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5 อรรถาธิบายอลักุร-อ่าน  โดย อิบนุลกอรี บูเกะกูเล็ม 
7 ตะเซาวฟุ เรียบเรียงโดย อบัดุลกอเดร์ เอ . โกบ 
9 เร่ืองจากปก “อิสลามห้ามฆ่าเวลา” โดย ซมัซี ยายอ 
11 คอลมัน์จากยอกยาการ์ตา้ ตอนท่ี 1 โดย ดีวานี  
13 คอลมัน์จากมาดีนะห์ เร่ือง “มสัยดิและบทบาทในการสร้างสรรคส์งัคม” โดย อิสมาแอล ลุตฟี 
17 คอลมัน์ภาพภาษา  
18 ปันตุน (บทกลอน) โดย กะฮานีและครอบครัว  
19 ชีวประวติับุคคลส าคญัของโลก “ระเด่น อาเจง็ การ์ตีนี” โดย Alba Kerawat 
21 ข่าวความเคล่ือนไหวในวงการอาซาน โดยผูส่ื้อข่าวอาซาน  
23 บทกวี  
24 เร่ืองยาว ตอนท่ี 1 เร่ือง “วา่วกาเลาะ” โดย มามา ดูรูมา 
27 คอลมัน์จิตวิทยา เร่ือง “การพดูท่ีจูงใจคน” แปลจาก Psychologist Magazine โดย Myah Deans 
30 เพื่อนอาซาน  

 หลงัจากท่ีตีพิมพฉ์บบัปีท่ี 2 เล่มท่ี 1 ออกมาแลว้ ก็ไม่มีขอ้มูลวา่มีการตีพิมพนิ์ตยสารอาซานออกมาจ าหน่ายอีก 
โดยสาเหตุท่ีท าใหต้อ้งยติุการผลิตลงนั้นมีสาเหตุหลกัมาจากก าลงัส าคญัในการผลิตตอ้งเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 
อยา่งไรก็ตาม หลงัจากนั้นก็ปรากฏนิตยสารช่ือแบบเดียวกนั แต่จดัท าโดยคณะบรรณาธิการคนละกลุ่ม คือนิตยสารเกอมา 
อาซาน (Gema Azan) โดยออกในนามนิตยสารภายใตค้ณะกรรมการอิสลามจงัหวดันราธิวาส8 
 
เวทแีห่งการวพิากษ์สังคม 

แมว้า่นิตยสารอาซานจะมีการโปรยหวัหนงัสือวา่เป็นนิตยสารเพ่ือการเผยแพร่ความรู้อิสลาม แต่กลบัพบวา่ส่วน
ของเน้ือหาท่ีทรงพลงัของนิตยสาร คือบทความหรือขอ้เขียนดา้นการวพิากษว์จิารณ์สงัคมและวรรณกรรม ขณะท่ีการ
เผยแพร่ความรู้อิสลามนั้น กลบัมีเน้ือหาไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของจ านวนหนา้หรือพ้ืนท่ีหนา้กระดาษ  ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ภายใตก้าร
ก าหนดแนวทางการน าเสนอเน้ือหาวา่ดว้ยการเผยแพร่ความรู้ศาสนาอิสลามนั้นพบวา่ นิตยสารเล่มน้ีกลบัน าเสนอเน้ือหาท่ีมี
ความหลากหลายและอาจจะขา้มพน้กรอบการน าเสนอเน้ือหาดา้นการเผยแพร่ศาสนาอยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ มีการน าเสนอ
เน้ือหา ทั้งเร่ืองทางสงัคม วทิยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ จิตวทิยา ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์และชีวประวติับุคคลส าคญั
ของโลก  โดยเน้ือหาท่ียดึครองพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจ านวนพ้ืนท่ีหนา้กระดาษ คือ ส่วนของบทความการแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นทางสงัคมและการศึกษา กบัส่วนของเน้ือหาวรรณกรรม คือ เร่ืองสั้นและบทกว ี

ในสถานการณ์ท่ีการเมืองในประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก าลงัเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
ขบวนการนกัศึกษาอยูน่ั้น แมจ้ะเป็นชุมชนชายขอบแต่นิตยสารฉบบัน้ีก็ไม่ท้ิงการเกาะกระแสทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ดงัท่ีได้
ตีพิมพภ์าพนายสญัญา ธรรมศกัด์ิ เขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหลงัจากเกิดเหตุการณ์ลุกฮือของขบวนการนกัศึกษา
ปัญญาชนเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2516 แต่ก็ไม่ไดมี้การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่อยา่งใด  อยา่งไรก็ตาม 
หากพิจารณาการน าเสนอเน้ือหาทางการเมืองจะพบวา่ไดมี้การน าเสนอในหลากหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

กล่าวคือ แมจ้ะไม่มีบทความหรือขอ้เขียนท่ีมีหวัขอ้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองโดยตรง แต่จะพบเน้ือหาการ
วพิากษว์จิารณ์สงัคมท่ีเขม้ขน้ตรงไปตรงมาในขอ้เขียนเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม เช่นในเน้ือหาของคุต๊บะห์หรือบทบรรยาย

                                                 
8
 สมัภาษณ์ นายอาซีซี อจัยอีบัดุลศอมดั, เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554. 
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ธรรมของการละหมาดวนัศุกร์จะพบวา่เป็นเน้ือหาการวพิากษว์จิารณ์สงัคมอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งการวพิากษว์จิารณ์
พฤติกรรมของคนในสงัคมท่ีถือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม เช่น การละเล่นร่ืนเริงในวนัฮารีราย
อหรือวนัตรุษออกบวชของชาวมุสลิมและพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม  ใน
ขณะเดียวกนั ขอ้เขียนจ านวนหน่ึงท่ีเป็นทศันะจากผูอ่้านท่ีส่งมาลงตีพิมพแ์ทบทั้งหมดนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นทาง
สงัคมวฒันธรรม หรือการวพิากษว์จิารณ์สงัคมอยา่งตรงไปตรงมา  ส่วนในแง่หน่ึงเน้ือหาของเร่ืองสั้นต่างๆ ท่ีตีพิมพใ์น
นิตยสารก็ลว้นเป็นการน าเสนอเน้ือหาเชิงสงัคมการเมือง-วฒันธรรมท่ีเป็นเร่ืองราวของการสะทอ้นสงัคมแทบทั้งส้ิน 

นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงเน้ือหาพบวา่ ส่วนแรกเป็นการอรรถาธิบายคมัภีร์อลักรุ-อ่าน ซ่ึง ผูเ้ขียนจะละไว ้ซ่ึง
การแสดงทศันะเชิงวพิากษ ์โดยจะเป็นการเขียนเชิงวชิาการตามขนบแนวทางการอรรถาธิบายถึงเน้ือหาค าสอนของ
บทบญัญติัในคมัภีร์อยา่งตรงไปตรงมา แต่ในขอ้เขียนท่ีเป็นบทบรรยายธรรมส าหรับพิธีละหมาดวนัศุกร์หรือคุต๊บะฮน์ั้น จะ
เป็นเวทีของการวจิารณ์สงัคมอยา่งแหลมคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาจากจุดยนืของกลุ่มผูผ้ลิตนิตยสารอาซานท่ี
แสดงตนเป็นผลผลิตของปัญญาชนรุ่นใหม่ร่วมสมยัแลว้ จึงเป็นท่ีเขา้ใจไดถึ้งเน้ือหาการวพิากษว์จิารณ์สงัคมท่ีมีการวพิากษ์
อยา่งตรงไปตรงมาเพื่อสะทอ้นภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยา่งร่วมสมยั  โดยในนิตยสารอาซานฉบบัแรกมีบทบรรยาย
ธรรมหรือ  คุต๊บะห์ของวนัฮารีรายออีดิลฟิตรี (วนัส้ินสุดการถือศีลอดเดือนรอมฎอน) ในหนา้ท่ี 9 ในช่ือเร่ืองวา่ “เน้ือแท้
ของฮารีรายอ” ซ่ึงเป็นบทวพิากษส์งัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะสงัคมปัตตานีอยา่งเขม้ขน้ ตวัอยา่งเช่น 

 
พ่ีนอ้งมุสลิมทั้งหลาย ไม่มีความหมายอะไรเลยส าหรับเสียงตกับีร ท่ีดงักระห่ึมจากมสัยดิและสุเหร่า ถา้หากไม่
เขา้ใจค าถามง่ายๆ ขา้งตน้  กล่าวไดว้า่ บางส่วนของพ่ีนอ้งมุสลิมในวนัน้ีไดต้กศาสนาไปแลว้ เพราะเพียงเปล่ง
เสียงตกับีร สรรเสริญความยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้แต่เพียงริมฝีปาก ทั้งๆ ท่ีพฤติกรรมการกระท าของเขาไม่ใช่
เพ่ือพระผูเ้ป็นเจา้ แตคื่อการละเล่นมหรสพ ภาพยนตร์ มะโยง่และมโนราห์ต่างหากท่ีพวกเขาใหค้วามส าคญั 
ไม่ใช่พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีพวกเขาสรรเสริญ  แต่เป็นน ้ าตกและสถานท่ีอบายมุขต่างหากท่ีพวกเขาสรรเสริญ  ไม่ใช่
พระผูเ้ป็นเจา้หรอกท่ีพวกเขายกยอ่งเชิดชู  แต่เป็นงานเตน้ร า สถานท่ีร่ืนเริง เช่น ปาแดเบง็ ท่ีพวกเขาเชิดชูยกยอ่ง9 

 เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหานิตยสารส่วนท่ีเป็นทศันะวพิากษว์จิารณ์แลว้ก็จะพบวา่ การแสดงทศันะการวพิากษว์จิารณ์
สงัคมไดป้รากฏอยูใ่นทุกฉบบัของนิตยสาร  โดยในฉบบัแรกท่ีนอกจากในคุต๊บะห์ฮารีรายอท่ีสะทอ้นสภาพสงัคมมุสลิม
ปัตตานีเส่ือมถอยดา้นจริยธรรมศาสนา ใหค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียว ความบนัเทิง งานมหรสพ อยา่งการเท่ียวงาน “ปาแด
เบ็ง” ซ่ึงก็คือสนามศกัด์ิเสนียก์ลางเมืองปัตตานีอนัเป็นสถานท่ีจดังานมหรสพประจ าปีท่ีมีการแสดง การละเล่นและขาย
สินคา้ เป็นท่ีท่องเท่ียวในเทศกาลต่างๆ อนัเป็นท่ีนิยมของประชาชนมาก มากกวา่การด าเนินตามแนวทางของอิสลามท่ีควร
จะเป็น นอกจากน้ียงัมีบทความ “บทบาทหนา้ท่ีของนกัศึกษามุสลิมต่อศาสนา” ท่ีเนน้ย  ้าวา่ หนา้ท่ีต่อศาสนานั้นไม่ใช่เพียง
การสละชีวติในสนามรบตามท่ีมกัเขา้ใจกนัในคนหมู่มากของเราในวนัน้ีท่ีวา่ หากตอ้งการเสียสละเพ่ือศาสนาแลว้
จ าเป็นตอ้งถือดาบและหอกเขา้สนามรบ แตโ่ดยแทจ้ริงศาสนายงัมีภาระหนา้ท่ีๆ ตอ้งพ่ึงพาพลงัของนกัศึกษา คือ ภารกิจท่ี
ตอ้งท าใหบุ้ตรหลานหลุดพน้จากสภาพไม่รู้หนงัสือ อนัเป็นภารกิจของนกัศึกษามุสลิมท่ีจะตอ้งท าใหค้นไม่รู้หนงัสือไดรู้้
และมีความรู้เท่าท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวติ 

                                                 
9 ฮาซนั ฮูเซน สะก า, “เน้ือแทข้องฮารีรายอ,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ธนัวาคม 2515), หนา้ 9. 
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ความเจ็บปวดประการหน่ึง ถา้หากเราวเิคราะห์สภาพความเป็นอยูส่่วนใหญ่ของมุสลิมบา้นเราในวนัน้ี คือ หาก
เรามองดว้ยสายตา Optimist ก็จะพบวา่เราอ่อนแอปวกเปียก  แต่เม่ือมองดว้ยมุมมองเศรษฐกิจก็พบวา่เขาเหล่านั้น
ยากจนและอนาถา  มองดา้นการศึกษาพบวา่ เขาเหล่านั้นโง่เขลาและไม่มีความรู้  มองดา้นวฒันธรรมก็เห็น
ชดัเจนวา่เขาเหล่านั้นถูกล่อลวงและมวัเมาอยูก่บัวฒันธรรมตะวนัตกกบับรรดาหลากหลายแฟชัน่...10 

 ดงันั้นนอกเหนือจากการแสดงทศันะเชิงวพิากษท่ี์ตรงไปตรงมาแลว้ ยงัพบวา่มีเน้ือหาท่ีน าเสนอภาพสงัคมดา้นลบ
อยา่งจะแจง้ ดงัเช่นในบทความเร่ือง “สงัคมดีจริยธรรมของหนุ่มสาวก็ดีดว้ย” ในนิตยสารอาซาน ฉบบัท่ี 2 ท่ีน าเสนอเน้ือหา
พฒันาของสงัคมในระดบัต่างๆ พร้อมกบัน าเสนอสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน 

...ในเมืองก็เช่นกนัท่ีมีส่ิงชกัน าวยัรุ่นลงสู่ความตกต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงภาพยนตร์  ทุกวนัน้ีภาพยนตร์
เก่ียวกบัเซ็กส์ก าลงัไดรั้บความนิยมมาก คนดูพากนัหลัง่ไหลไปท่วมโรงภาพยนตร์เม่ือมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเซ็กส์
เขา้ฉาย น่ีเป็นหนทางหน่ึงท่ีท าใหจ้ริยธรรมของวยัรุ่นเส่ือมเสีย ตวัอยา่งเช่น เราไดย้นิคนพดูกนัหรือไดอ่้านจาก
หนงัสือพิมพท่ี์รายงานเหตุการณ์การข่มขืนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากฉายภาพยนตร์เก่ียวกบัเซ็กส์ กระทัง่มีรายงานวา่เกิด
เหตุการณ์แบบน้ีในระหวา่งท่ีภาพยนตร์ก าลงัฉาย คือเกิดข้ึนในหอ้งน ้ าของโรงภาพยนตร์นัน่เอง11 

 อยา่งไรก็ตาม บทบาทของการวพิากษว์จิารณ์สงัคมของนิตยสารอาซานไดป้รากฏออกมาอยา่งชดัเจนโดยไม่หลบ
เร้นเม่ือนิตยสารฉบบัปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 ปรากฏโฉมออกมาใน พ.ศ.2517 คือการตีพิมพภ์าพปกนิตยสารเป็นภาพวาดรูปชายหวั
เถิกหนวดเรียวยาวนุ่งผา้เต่ียวไม่สวมเส้ือนัง่ยองๆ จบัไก่ชนพร้อมกบัค าโปรยบนปกหนงัสือวา่ “อิสลามหา้มฆ่าเวลา” 
ในขณะท่ีบทความช่ือเดียวกบัในหนา้ท่ี 10 ก็ไดฉ้ายใหเ้ห็นถึงภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏอยูใ่นสงัคม กล่าวคือ 
 

ในสงัคมเรามีคนอยูใ่นกลุ่มท่ีสองน้ีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงใหม่ ท่ีบางส่วนของคนเราชอบท่ีจะใชเ้วลาให้
หมดไปกบัการพดูคุยไร้สาระท่ีร้านกาแฟ ร้านตดัผม และไม่นอ้ยเช่นกนัท่ีใชเ้วลาวา่งของพวกเขาไปกบัการเล่น
หมากรุก กระดานหมากฮอส  ส่วนพวกวยัรุ่น (ไม่ใช่ทั้งหมด) ก็ชอบไปไหนมาไหนอยา่งไร้จุดหมาย จบักลุ่มท่ี
โรงภาพยนตร์ ป้ายรถเมล ์มัว่สุมกนั ดูขาอ่อนผูห้ญิง อนัเป็นความพยายามเพ่ิมปริมาณบาปบนบ่าของตวัเอง12 

 
การกระตุ้นส่งเสริมการอ่านภาษามลายู 

ดงัท่ีไดเ้กร่ินน าไปแลว้วา่ นยัส าคญัของการตา้นอ านาจรัฐของนิตยสารอาซาน คือ การเป็นส่ือส่ิงพิมพภ์าษามลายู
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ผลิตโดยบุคลากรในพ้ืนท่ีเอง ในบริบททางสงัคมการเมืองท่ีรัฐก าลงัด าเนินนโยบายการ
ลดทอนการใชภ้าษามลาย ูโดยมีค าสัง่ใหห้ยดุสอนภาษามลายใูนสถานศึกษา ดงันั้นการผลิตส่ือส่ิงพิมพภ์าษามลายใูนนาม
ของกลุ่มหรือชมรมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเพ่ือการเผยแพร่ความรู้อิสลามจึงเท่ากบัการสวนกระแสนโยบายของรัฐ
อยา่งชดัเจน  นอกจากนั้น ดูเหมือนวา่เน้ือหาการน าเสนอยงัตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จของระบบการศึกษาแบบ
ดั้งเดิม ระบบการศึกษาแบบปอเนาะท่ีสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารได้

                                                 
10 เอช. เอม็. อมัรี, “บทบาทหนา้ท่ีของนกัศึกษามุสลิมต่อศาสนา,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ธนัวาคม 2515), หนา้ 6 
11 อฮัหมดั อบัดุลกอเดร์ ลีโดน, “สงัคมดีจริยธรรมของหนุ่มสาวก็ดีดว้ย,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 (กมุภาพนัธ์ 
2516) หนา้ 8. 
12 ซมัซี ยายอ, “อิสลามหา้มฆ่าเวลา,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (พฤษภาคม 2517) หนา้ 10. 
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อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นไดว้า่ภาษามาลายใูนนิตยสารอาซานเป็นภาษามลายกูลางท่ีทนัสมยั เน้ือหาในงานเขียน
ต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ียวชาญในการใชภ้าษาโดยเฉพาะการใชภ้าษามลายท่ีูมีการทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีผูเ้ขียนหรือ
คณะผูจ้ดัท ามีความเช่ียวชาญอนัเป็นผลมาจากระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมท่ีรัฐกล่าวหาวา่เป็นระบบการศึกษาท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนใหม่สู่ความทนัสมยั 
 ในสภาวการณ์ท่ีดูเหมือนจะมีแรงกดดนัจากนโยบายของรัฐในการส่งเสริมใหมี้การใชภ้าษาไทยในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและการไม่หนุนเสริมการใชภ้าษามลายใูนโรงเรียนปอเนาะในขณะนั้น นิตยสารเล่มน้ีจึงกลบัเป็น
การก่อการในทางตรงขา้ม ดว้ยการเชิญชวนผูอ่้านใหส่้งบทกวแีละเร่ืองสั้นท่ีเขียนเป็นภาษามลายเูพื่อพิจารณาลงตีพิมพ ์อีก
ทั้งไดมี้กิจกรรมการประกวดเร่ืองสั้นประจ าปีเพ่ือการชิงรางวลัจากกองบรรณาธิการซ่ึงในแต่ละฉบบัไดมี้บทกวจีากกลุ่ม
ผูอ่้านท่ีส่งมายงักองบรรณาธิการไดตี้พิมพเ์ป็นระยะควบคู่กบัช้ินงานของนกัเขียนประจ า ในขณะเดียวกนั ขอ้เขียนโดยกอง
บรรณาธิการท่ีปรากฏในทุกฉบบัคือบทความวา่ดว้ยประโยชน์ของการอ่านท่ีชกัชวนเยาวชนใหเ้ห็นความส าคญัของการอ่าน
หนงัสือท่ีเนน้ถึงการอ่านท่ีไม่เฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งเป็นเน้ือหาทางศาสนาเพียงอยา่งเดียว พร้อมๆ กบัเน้ือหาวา่ดว้ยประโยชน์
ของการอ่านหนงัสือแลว้ ทุกฉบบัจะมีส่วนเน้ือหาการอธิบายศพัทภ์าษามลายใูนลกัษณะของพจนานุกรมอนัแสดงถึงความ
สนใจและความเช่ียวชาญดา้นภาษาของคณะผูจ้ดัท า อนัเท่ากบัเป็นการแสดงนยัยะของการปฏิเสธขอ้กล่าวหาถึงความดอ้ย
ประสิทธิภาพของสถาบนัการศึกษาปอเนาะแบบดั้งเดิม ซ่ึงกลุ่มคณะผูจ้ดัท านิตยสารอาซานลว้นผา่นการศึกษาในระบบ
ปอเนาะมาทั้งส้ิน 

แมว้า่นิตยสารอาซานจะสร้างภาพลกัษณ์ของนิตยสารในฐานะส่ือท่ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม แต่
นิตยสารเล่มน้ีก็ไม่ละเลยการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบการน าเสนอข่าว โดยมีการเสนอข่าวทอ้งถ่ิน ข่าวกิจกรรม
การปฏิบติัภารกิจของผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี และข่าวสารในแวดวงการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ซ่ึงการน าเสนอเป็นไปตามรูปแบบการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพท์ัว่ไป นอกจากนั้น การตีพิมพร์ายช่ือสมาชิกก็เป็นส่วน
หน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัของภาคสงัคม  โดยในส่วนน้ีจะมีการน าเสนอในหลากหลายลกัษณะคือ การ
ตีพิมพร์ายช่ือพร้อมท่ีอยูข่องสมาชิกในนามเพ่ือนอาซาน การเปิดคอลมัน์ฟอร์รัมเพ่ือการเชิญชวนผูอ่้านร่วมส่งขอ้เขียนมายงั
กองบรรณาธิการเพ่ือลงตีพิมพโ์ดยฉบบัแรกเชิญชวนผูอ่้านส่งเร่ืองในหวัขอ้ “ท าไมนกัศึกษาของเราไม่สนใจการอ่าน” ฉบบั
ท่ี 2 เร่ือง “หนงัสือคือแหล่งของความรู้” ทั้งยงัมีการประกาศเชิญชวนส่งเร่ืองสั้นประกวดชิงรางวลัโดยมีเส้ือมูลค่า 100 บาท
เป็นของรางวลัส าหรับผูช้นะเลิศ 
 นอกจากน้ี ความหลากหลายของการน าเสนอเน้ือหานิตยสารเพ่ือการเผยแพร่ความรู้อิสลามฉบบัน้ียงัครอบคลุมถึง
เร่ืองทางการแพทย ์คือ บทความเร่ืองการสร้างและหนา้ท่ีของเมด็เลือด และเร่ืองระบบและการท างานของหวัใจ, บทความ
เร่ืองบทบาทของสตรีในอิสลาม, บทความดา้นจิตวทิยาท่ีระบุวา่แปลมาจากนิตยสารจิตวทิยา (Psychologist Magazine), 
บทความดา้นเศรษฐกิจเร่ืองความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจ, รวมทั้งเน้ือหาดา้นภูมิศาสตร์ท่ีน าเสนอเร่ืองอินโดจีน เป็นตน้ 

ส าหรับขอ้พิจารณาถึงความสนใจและการมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการใชภ้าษาของปัญญาชนกลุ่มน้ีนั้น 
สามารถพิจารณาไดจ้ากงานเขียนต่างๆ ในนิตยสารในประเด็นต่างๆ นั้นจะมีการใชภ้าษาท่ีเป็นสากล คือการใชภ้าษามลายู
ทบัศพัทภ์าษาองักฤษอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น crisis, generation, dynamic, aspect, tradition, Christmas, necktie, drama, 
engine, bungalow, sport, process, picnic, album, organization, factor, optimist, economy, traditional, fashion, 
imperialism, revolution, discipline, individual, condition, situation, progressive, analysis, moral, sex film, theme, 
dialogue, technique, sympathy, family, captain, forum, coupon, orthodox เป็นตน้ รวมทั้งในนิตยสารอาซานยงัมีบทความท่ี
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แปลจากภาษาต่างประเทศ ดงัเช่น คอลมัน์ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการแพทยท่ี์แปลเรียบเรียงจากสารานุกรมการแพทย ์(Medical 
Encyclopedia), สารานุกรมวทิยาศาสตร์ (Living World of Science) และ หนงัสือการแพทยใ์นภาษามลาย ู(Kesihatan) ดงัท่ี
จะเห็นวา่มีศพัทเ์ทคนิคทางการแพทยเ์ป็นจ านวนมากในบทความหรือในคอลมัน์จิตวทิยาท่ีเสนอเน้ือหาท่ีเรียบเรียงจาก
วารสาร Psychologist รวมทั้งนิตยสารอาซานทุกฉบบัมีคอลมัน์พจนานุกรมภาษามลาย-ูมลายสู าหรับนกัเรียนนกัศึกษา 
 ส่วนส าคญัอีก อยา่งหน่ึงของเน้ือหาท่ีมีการน าเสนอในนิตยสารน้ี คือ การตีพิมพป์ระวติับุคคลส าคญัของโลก โดย
มีการเสนอชีวประวติับุคคลส าคญัของโลก 3 คน คือ ระเด่น อาเจ็ง คาร์ตินี สตรีผูเ้ป็นสญัลกัษณ์ของการศึกษาสมยัใหม่ของ
อินโดนีเซีย, รพินทรนาถ ฐากรู กว ีนกัเขียนและนกัการศึกษาชาวอินเดีย และมูฮมัหมดั อาลี จินนาห์ ผูน้ าการเรียกร้องเอก
ราชสู่การก่อตั้งประเทศปากีสถาน  การน าเสนอประวติับุคคลส าคญัของโลกเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดทางการเมืองของ
คณะผูจ้ดัท าหนงัสือ กล่าวคือ แมว้า่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพเ์พ่ือการเผยแพร่ความรู้อิสลาม แต่การน าเสนอประวติับุคคลส าคญั
ของโดยก็ไม่ไดเ้นน้ถึงบุคคลส าคญัในศาสนาอิสลามอนัแสดงใหเ้ห็นถึงเป้าหมายทางการเมืองท่ีชดัเจน อยา่งไรก็ตาม 
เน้ือหาท่ีโดดเด่นอนัเป็นอตัลกัษณ์ของนิตยสารอาซาน คือ เน้ือหาท่ีเป็นงานวรรณกรรมมลาย ูซ่ึงจะเป็นหวัขอ้ในการ
วเิคราะห์ต่อไป 
 
นิตยสารอาซานในฐานะสนามวรรณกรรมมลายู 
 การท่ีนิตยสารอาซานก าหนดเจตจ านงในการผลิตอยา่งชดัเจนวา่มีเป้าประสงคเ์พ่ือการเผยแพร่ความรู้อิสลาม
ตามท่ีระบุไวท่ี้ปกนิตยสาร แตน่่าสนใจวา่ภาพรวมของเน้ือหาการน าเสนอของนิตยสารฉบบัน้ีกลบัมีเน้ือหาของงาน
วรรณกรรมภาษามลายอูยูใ่นปริมาณมากและโดดเด่นเป็นอยา่งยิง่ กล่าวคือ เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาทั้งหมดในนิตยสารทั้ง 5 
ฉบบัท่ีผูเ้ขียนสามารถคน้หาได ้ปรากฏวา่มีการตีพิมพง์านวรรณกรรมทั้งท่ีเป็นบทกวแีละเร่ืองสั้นอยูท่ั้งส้ิน 23 ช้ิน โดยเป็น
บทกวจี านวน 16 ช้ิน และเป็นเร่ืองสั้นอีกจ านวน 7 เร่ือง  โดยบทกวท่ีีตีพิมพน์ั้นบางส่วนปรากฏวา่ ผูเ้ขียนเป็นบุคคลท่ีมีช่ือ
อยูใ่นกองบรรณาธิการ และมีบางส่วนเป็นผลงานของบุคคลอ่ืนท่ีไม่ปรากฏช่ืออยูใ่นกองบรรณาธิการ  ในขณะท่ีผลงาน
เขียนท่ีเป็นเร่ืองสั้นก็เช่นกนั คือบางส่วนเป็นผลงานของคณะบรรณาธิการและมีเร่ืองสั้นอีกบางเร่ืองเขียนโดยนกัเขียนท่ีไม่
เป็นบุคคลในกองบรรณาธิการ ทั้งยงัมีเร่ืองสั้นอีกบางส่วนท่ีเป็นผลงานจากการประกวดเร่ืองสั้นชิงรางวลั ซ่ึงแมว้า่ทางกอง
บรรณาธิการจะไดป้ระกาศวา่ผลการประกวดจะไม่มีผูไ้ดรั้บรางวลั แต่ทางกองบรรณาธิการก็ไดน้ าเร่ืองสั้นท่ีมีผูส่้งเขา้
ประกวดมาตีพิมพอ์ยูใ่นนิตยสารจ านวน 2 เร่ือง และเน่ืองจากการใชภ้าษามลายเูป็นทั้งการผลิตซ ้ าอตัลกัษณ์ความเป็นมลายู
และการตา้นอ านาจรัฐไทย จึงจ าเป็นตอ้งฉายใหเ้ห็นถึง “โลก” ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ืองสั้นเหล่าน้ี กล่าวคือ 
 ในเร่ืองสั้นช่ือ “คุณนัน่แหละคือคนท่ีผิด” โดย H. Adip Dusun ท่ีตีพิมพใ์นนิตยสารฉบบัแรก น าเสนอเน้ือหา
สะทอ้นปัญหาครอบครัวท่ีสามีตอ้งการหยา่กบัภรรยาเน่ืองจากไม่สามารถมีบุตรไดท้ั้งท่ีไดแ้ต่งงานกนัมานาน และสามีได้
แต่งงานกบัภรรยาคนใหม่ท่ีทั้งสาวและสวยกวา่ แต่ดว้ยความดีของภรรยาหลวงท่ีมีความอดทนอดกลั้นและมีความรักให้
สามีอยา่งจริงใจท าใหส้ามีเห็นถึงความดีและกลบัมาอยูด่ว้ยกนัในทา้ยท่ีสุด13 ส่วนเร่ืองสั้นช่ือ “เงาสะทอ้น” โดย มามา ดูรูมา 
ฟาตอนี ท่ีน าเสนอเน้ือหาภาพชีวติของขา้ราชการครูวยัเกษียณท่ีคร้ังหน่ึงเคยดูถูกดูแคลนเพ่ือนฝงู บุคคลอ่ืนๆ  ท่ีเรียน
โรงเรียนศาสนาอิสลาม โดยตวัเขามุ่งเรียนสายสามญัอยา่งเดียวและมองวา่การเรียนดา้นศาสนาอิสลามคบัแคบ มีแต่ทางตนั 
เชิดชูแต่หมวกกะปิเยาะห์สีขาวบนหวัเท่านั้น แลว้ด าเนินชีวติตดัขาดจากชุมชน เพ่ือนฝงู กระทัง่ตวัเองจมด่ิงอยูก่บัการ

                                                 
13 H. Adip Dusun, “คุณนัน่แหละคือคนท่ีผิด,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (ธนัวาคม 2515) หนา้ 11-15 
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แสวงหาทางโลก กระทัง่ถึงวยัเกษียณท่ีตอ้งกลายเป็นชายแก่ท่ีไม่มีต าแหน่งหนา้ท่ี ไม่มีอ านาจบริวาร เป็นเพียงคนแก่ท่ี
เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ในยามท่ีตอ้งการความสงบทางใจนั้น เพื่อนบา้นในชุมชนก็แทบไม่มีเพราะไม่เคยสุงสิงกบัใคร ถือยศ
ถือต าแหน่งตลอดมา ดูแคลนคนท่ีเคร่งศาสนาวา่หวัโบราณ เม่ือไม่มีต าแหน่งหนา้ท่ีพร้อมๆ กบัสภาพร่างกายท่ีเจ็บป่วยก็
ตอ้งมานัง่มองดูสภาพครอบครัวของตนท่ีแปลกแยก ภรรยาท่ีลุ่มหลงหมกมุ่นอยูก่บัทรัพยสิ์น คุน้เคยแต่ชีวติสุขสบายและ
ปรับตวัไม่ไดเ้ม่ือชีวติครอบครัวตอ้งเผชิญกบัภาวะวกิฤติ  ลูกชายท่ีอยูใ่นวยัเรียนตอ้งอยูใ่นสภาพแปลกแยกกบัเพ่ือนๆ ใน
ชุมชนเน่ืองจากครอบครัวของตนแปลกแยกจากคนอ่ืนท่ีวางสถานะเหนือคนอ่ืนจากต าแหน่งหนา้ท่ีและทศันคติทางสงัคม
ของผูเ้ป็นพอ่ โดยในทา้ยท่ีสุดแลว้เร่ืองสั้นเร่ืองน้ีไดค้ลายปมขดัแยง้เม่ือลูกชายเห็นทางสวา่งของชีวติโดยมุ่งกลบัคืนสู่
สาสนาอีกคร้ัง14 
 ในปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 นั้น อาจกล่าวไดว้า่นิตยสารอาซานอุทิศพ้ืนท่ีใหแ้ก่เร่ืองสั้น เน่ืองจากมีเร่ืองสั้นตีพิมพอ์ยูใ่นเล่ม
เดียวกนัถึง 4 เร่ือง คือ เร่ืองสั้นช่ือ “กลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้” โดยกอเซ็ม ดาวดุ อิสฮาก อลับาดาวี เป็นเร่ืองเล่าแบบบุรุษท่ีหน่ึง 
บอกเล่าเร่ืองราวความคิดค านึงของชายหนุ่ม “ยาลี” ท่ีรู้สึกส านึกผิดกบัชีวติท่ีผา่นมาท่ีทั้งเหลวแหลกไม่เอาไหน ติดการพนนั 
กญัชา เท่ียวอบายมุขจนตอ้งเอาทรัพยสิ์นท่ีดินของพอ่ไปจ านองจ าน า กระทัง่ตอ้งหยา่กบัภรรยาท่ีหนีกลบับา้นเดิม  อยา่งไร
ก็ตาม ในทา้ยท่ีสุดยาลีไดส้ านึกผิดเพ่ือกลบัตวัเป็นคนดีและไดก้ลบัไปขอคืนดีกบัภรรยา15  เร่ืองสั้นอีกช้ินหน่ึง คือ “อาทิตย์
สาดส่องในชนบทอนังดงาม” โดย  อิสอาแอล  ฮจัย ีอบัดุลกอเดร์ เล่าเร่ืองโดยตวัละครช่ือ “อลัฟายาน” เด็กหนุ่มจากชนบท
ท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นเมืองกบัญาติ โดยสะทอ้นภาพชีวติชาวเมืองท่ีใชชี้วติอยา่งฟุ้ งเฟ้อ ไม่เคร่งครัดในค าสอนของศาสนา 
โดยเฉพาะการสะทอ้นภาพชีวติในเดือนรอมฎอนของชาวเมืองผูมี้ความเจริญทางวตัถุ แฟชัน่และความฟุ้ งเฟ้อ ต่อมาเม่ือเขา
กลบัไปยงัหมู่บา้นในชนบท เขาก็ไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีทั้งความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนท่ีมาพร้อมกบั
การพฒันา มาพร้อมกบัความเจริญทางวตัถุ ในขณะเดียวกนัความเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจและดา้นจริยธรรมกลบัถดถอยลง
ไป16 จึงถือเป็นเร่ืองสั้นท่ีมีเน้ือหาวพิากษส์งัคมอยา่งตรงไปตรงมา 

ส่วนเร่ืองสั้น “ชาวประมงคนหน่ึง” ซ่ึงไม่ไดร้ะบุช่ือผูเ้ขียนนั้น เป็นการเล่าเร่ืองราวของชาวประมงเลก็ๆ คนหน่ึงท่ี
ตอ้งหาเงินส าหรับค่าเล่าเรียนของลูกในยามท่ีทอ้งทะเลคล่ืนลมแรงไม่มีชาวประมงคนไหนกลา้ออกทะเล แต่เขาจะเป็นตอ้ง
ออกทะเล เพ่ือตอ้งมีเงินจ่ายค่าเรียนของลูกท่ีคาดหวงัวา่จะไม่มีชะตากรรมตอ้งเป็นชาวประมงหาเชา้กินค ่าเช่นเดียวกบัตน 
และวาดหวงัวา่ลูกชายจะสามารถมีอนาคตท่ีดี ท างานมีเงินเดือนไม่ตอ้งตกระก าล าบากเช่นท่ีพอ่เป็นอยู ่เพ่ือตอ้งการเงินจ่าย
ค่าเล่าเรียนของลูกเขาจึงฝืนออกทะเลในยามคล่ืนลมแรงและตอ้งถูกกลืนหายไปกบัคล่ืนลมทะเลโดยไม่มีวนักลบั17 และ
เร่ืองสั้นอีกช้ินหน่ึงในฉบบัเดียวกนันั้น คือ “การล่อลวงหญิงของเมืองใหญ่” โดย Arzoo A. Samad ก็บอกเล่าชะตามกรรม
ของหญิงสาวจากบา้นนอกต่างจงัหวดั ท่ีนัง่รถไฟเขา้กรุงเทพฯ และตอ้งเผชิญชะตากรรมการถูกหลอกลวงเน่ืองจากความไร้
เดียงสาและเล่ห์กลของคนเมืองหลวง18  

                                                 
14 มามา ดูรูมา ฟาตอนี, “เงาสะทอ้น” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 (ธนัวาคม 2516): หนา้ 15-17 
15 กอเซ็ม ดาวดุ อิสฮาก อลับาดาวี, “กลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 (กมุภาพนัธ์ 2517): หนา้ 11-14 
16 อิสอาแอล  ฮจัย ีอบัดุลกอเดร์, “อาทิตยส์าดส่องในชนบทอนังดงาม,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 (กมุภาพนัธ์ 2517): 
หนา้ 16-20 
17 “ชาวประมงคนหน่ึง” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 (กมุภาพนัธ์ 2517): หนา้ 26-27 
18 Arzoo A. Samad, “การล่อลวงหญิงของเมืองใหญ่,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 (กมุภาพนัธ์ 2517): หนา้ 29-32 
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กล่าวไดว้า่ เน้ือหางานวรรณกรรมท่ีตีพิมพอ์ยูใ่นนิตยสารอาซานโดยภาพรวมแลว้ มุ่งเนน้การสะทอ้นภาพสงัคม
ร่วมสมยัผา่นตวัละครและบริบทของเร่ืองเล่าท่ีน าเสนอ อนัเป็นบริบทของสงัคมมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งเช่น 
ในเร่ืองสั้น “กลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้” กล่าวถึงยาลีท่ีท าตวัเหลวแหลกติดการพนนั กญัชาและเท่ียวสถานอบายมุข ก็ไดร้ะบุอยา่ง
ชดัเจนวา่ไปเท่ียวซ่องในยะลา ปัตตานีและนราธิวาส หรือเร่ืองสั้น “เงาสะทอ้น” ท่ีบทสนทนาของตวัละครพดูซ่ึงใชค้  าศพัท์
ภาษาไทยท่ีเขียนดว้ยภาษามลายแูละมีวงเลบ็ค ามลายท่ีูทบัศพัทภ์าษาองักฤษ เช่น ค าวา่ “สงัคม” ในบทสนทนาท่ีวา่ 

 

 
 

คร้ังก่อนเคยมีการเถียงกนัอยา่งรุนแรงกบัเวาะสาและห์ท่ีกล่าววา่เขาอบรมเล้ียงดูลูกอยา่งผิดๆ  
“แลว้มนัเก่ียวอะไรกบัเมา” ฮามิดข้ึนเสียง 
“คุณไดห่้างไกลศาสนาไปมากแลว้นะ” เวาะสาและห์กล่าวย  ้า 
“เมาแลว้มนัผิดตรงไหน ก็แค่เขา้สงัคม” (โซเช่ียล)19 
อยา่งไรก็ตาม มีเร่ืองสั้นบางช้ินท่ีเน้ือหาการน าเสนอไดก้า้วพน้ไปจากบริบทของชุมชนมุสลิมในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้เช่นพบวา่บางเร่ืองมีตวัละครกล่าวถึงการใชเ้งินสกลุริงกิตในเน้ือหาซ่ึงเป็นสกลุเงินของประเทศมาเลเซีย รวมทั้ง
ค  าศพัทช่ื์อเรียกบางอยา่งท่ีเป็นค าเรียกของภาษามลายท่ีูใชใ้นมาเลเซีย ในขณะท่ีค าเรียกในจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะเป็นค า
อ่ืน   

ดงันั้นหากพิจารณาจากเน้ือหาของงานวรรณกรรมท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นนิตยสารอาซาน โดยเฉพาะเร่ืองสั้นก็จะ
พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองสั้นท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นปัญหาความขดัแยง้ทางสงัคม-วฒันธรรม โดยมีศาสนาอิสลามเป็นแกนกลาง 
โดยเกือบทั้งหมดเป็นการเป็นการสะทอ้นภาพชีวติและสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้า่นมุมมองและวถีิชีวติของตวัละคร
ซ่ึงเน้ือหาเหล่าน้ีไม่เคยไดรั้บการถ่ายทอดหรือส่ือสารสู่สาธารณะชนอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะมาก่อนโดยเฉพาะส่ือภาษา
มลาย ูซ่ึงแมว้า่ในตลาดส่ือส่ิงพิมพภ์าษามลายใูนจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีอยูบ่า้ง แต่เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์มาจากประเทศ
มาเลเซียท่ีไม่ไดส้ะทอ้นสภาพสงัคมมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยตรง 

ในอีกดา้นหน่ึง แมว้า่เน้ือหาของงานวรรณกรรมและขอ้เขียนท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นนิตยสารอาซานจะเป็นผลงาน
ของผูเ้ขียนในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บการศึกษาภาษามลายจูากสภาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน แต่นิตยสารอาซานกลบัไม่ไดรั้บการตอบ
รับท่ีดีจากกลุ่มผูอ่้านส่วนใหญ่หรือประชาชนในวงกวา้งเพราะขอ้จ ากดัต่อความเขา้ใจภาษามลายท่ีูใชใ้นนิตยสาร20 ทั้งน้ี

                                                 
19 นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 (ธนัวามคม 2516), หนา้ 16. 
20

 สัมภาษณ์ นายนิเลาะ แวนาแว วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2554 
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เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้รียนหนงัสือในสถาบนัการศึกษาปอเนาะซ่ึงเป็นระบบการเรียนการ
สอนในแบบจารีตท่ีใชต้  าราเรียนท่ีเรียกวา่ “กีตาบยาว”ี ซ่ึงภาษามลายใูนกีตาบยาวเีป็นภาษามลายสู าเนียงปัตตานี21 อนัเป็น
ต าราเรียนท่ีเขียนโดยอุลามาอฺปัตตานีในอดีต ในขณะท่ีภาษามลายใูนนิตยสารอาซานเป็นภาษามลายกูลางเช่นท่ีใชใ้น
ประเทศมาเลเซียท่ีมีความแตกต่างกนัอยูม่าก  

กล่าวไดว้า่ การปรากฏข้ึนของนิตยสารอาซานซ่ึงนอกจากจะท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนเพ่ือการเผยแพร่ความรู้อิสลาม
ตามท่ีไดมี้ค าโปรยในหนา้ปกนิตยสารแลว้ บทบาทท่ีเด่นชดัอีกประการหน่ึงคือการวพิากษว์จิารณ์สงัคมอยา่งตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะความเส่ือมถอยของจริยธรรมอิสลามท่ีมาพร้อมกบัความเจริญทางวตัถุและกระแสการพฒันาท่ีส่งผลต่อวถีิชีวติ
ของชุมชนซ่ึงสวนทางกบัแนวทางของศาสนาอิสลาม ในส่วนของงานวรรณกรรมในนิตยสารเรียกไดว้า่เป็นการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ท่ียงัไม่เคยปรากฏมาก่อนของวรรณกรรมภาษามลายใูนทอ้งถ่ินจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นขณะท่ีในส่วนกลางกระแส
ความต่ืนตวัต่อเสรีภาพ การแสดงออกและวรรณกรรมร่วมสมยัก าลงัโหมกระพือโดยกลุ่มปัญญาชน 14 ตุลา ในอีกดา้นหน่ึง 
เน้ือหาวรรณกรรมท่ีถูกน าเสนอในนิตยสารอาซานท่ีเป็นภาพสะทอ้นชีวติและสงัคม บทกวตี่างๆ อนัแสดงถึงอจัฉรียะภาพ
ของภาษา บทความ สารคดี เน้ือหาในคอลมัน์ต่างๆ ในนิตยสารแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของปัญญาชนกลุ่มหน่ึงท่ีแมว้า่เขา
เหล่าน้ีเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ีแต่กลบัมีศกัยภาพท่ีกา้วหนา้สู่การจดัตั้งกลุ่ม องคก์รและ
กลไกขบัเคล่ือนทางความคิดอยา่งเป็นรูปธรรมในบริบทท่ีรัฐไทยเห็นวา่จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นชุมชนท่ีลา้หลงั มีระบบ
การศึกษาท่ีไม่ทนัสมยัและมุ่งสู่การด าเนินนโยบายเพ่ือการปฏิรูป 
นัยทางการเมอืงในชีวประวตับุิคคลส าคญัของโลก 
 นิตยสารอาซานฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 2 วางจ าหน่ายในปี พ.ศ.2517 ไดตี้พมิพเ์น้ือหาชีวประวติับุคคลส าคญัของโลก คือ 
ชีวประวติัของระเด่น อาเจ็ง คาร์ตินี สตรีชาวชวาท่ีไดรั้บการศึกษาแบบตะวนัตกจากโรงเรียนชาวดตัชใ์นอาณานิคมอินดีส
หรืออินโดนีเซียปัจจุบนั โดยเรียนร่วมกบันกัเรียนท่ีเป็นลูกหลานชาวดตัชแ์ละชนชั้นสูงชวาท่ีเป็นขา้ราชการท างานใหก้บัรัฐ
อาณานิคม โดยใชภ้าษาดตัชเ์ป็นส่ือกลางในการเรียนการสอน หลงัจากตอ้งออกจากโรงเรียนเม่ืออาย ุ12 ปี คาร์ตินีก็ได้
ฝึกฝนภาษาดตัชโ์ดยการเขียนจดหมายถึงเพ่ือนชาวดตัชท่ี์ท าใหเ้ธอไดรั้บรู้เร่ืองราวต่างๆ ของโลกภายนอกอยา่งมากมาย 
โดยเธอมีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะไปเรียนต่อต่างประเทศท่ีเนเธอแลนดเ์พื่อกลบัมาเป็นครูและน าเอาความรู้มาพฒันาบา้นเกิด 
แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดว้ยธรรมเนียมประเพณีท าใหเ้ธอไม่มีโอกาสไดไ้ปเรียนต่อต่างประเทศตามท่ีตั้งความหวงั  อยา่งไรก็
ตาม แมไ้ม่ไดเ้รียนต่อต่างประเทศแต่เธอก็ไม่ละความพยายาม และดว้ยการสนบัสนุนของสามีท าใหเ้ธอสามารถสร้าง
โรงเรียนใหก้บัเด็กผูห้ญิงพ้ืนเมืองชวา อนัท าใหผู้ห้ญิงชวาหลงัจากนั้นไดรั้บการศึกษาแบบตะวนัตก 22 
 เม่ือคาร์ตินีไดเ้สียชีวติลงเม่ืออายเุพียง 25 ปี หลงัจากคลอดบุตรคนแรกไดเ้พียงไม่ก่ีวนั หลงัจากนั้นอีก 6 ปี ก็ไดมี้
การรวบรวมจดหมายท่ีคาร์ตีนีเขียนถึงเพื่อนชาวดตัชด์ว้ยภาษาดตัชจ์ านวน 105 ฉบบัมาตีพิมพ ์ซ่ึงเป็นการเขียนจดหมายท่ี
ใชภ้าษาดตัชอ์ยา่งสละสลวยเสมือนชาวดตัช ์โดยเน้ือหาในจดหมายไดแ้สดงถึงความตอ้งการท่ีจะปลดปล่อยผูห้ญิงพ้ืนเมือง

                                                 
21

 ดูเพิม่เติมเก่ียวกบัต าราภาษามลายญูาวยีโ์ดยอุลามาอฺปาตานีใน ซูฮยัมีย ์อาแว ภาษามลายูปาตานีเป็นมรดกตกทอดทางอารยธรรมอนั
ภาคภูมิใจแห่งโลกมลายู  International conference, The Phantasm in Southern Thailand: Historical writing on Patani 

and the Islamic World. 11-12 December 2009, Chulalongkorn University, Bangkok THAILAND 
22 ดู สลิลทิพย ์แซ่ด่าน, “การสร้างภาพคาร์ตินีโดยขา้ราชการชาวดตัช์: ภาพของสตรีผูบุ้กเบิกการศึกษาแบบตะวนัตกสู่
ผูห้ญิงพ้ืนเมืองชวา,” ศรีวชัิย เครือข่ายการค้า และวรีะบุรุษ: อนิโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย, ทวศีกัด์ิ เผือกสม และธนภาษ
เดชพาวฒิุกลุ บรรณาธิการ (นครศรีธรรมราช: รุไบยาตฉบบัพิเศษ, 2553). 
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ชวาจากการกดข่ีท่ีเป็นวฒันธรรมของยคุสมยั และตอ้งการใหผู้ห้ญิงไดรั้บการศึกษาเท่าเทียมกบัผูช้ายเพ่ือท่ีจะไดมี้โอกาส
ก าหนดชะตาชีวติของตนเอง เน้ือหาจากจดหมายเหล่าน้ีท าใหค้าร์ตีนีมีช่ือเสียงในฐานะเป็น “ผูบุ้กเบิกการปลดปล่อยผูห้ญิง
อินโดนีเซีย”23 ในเวลาต่อมา 

 เม่ือเกิดกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียและไดมี้กลุ่มชาตินิยมน าเอาจดหมาย ของคาร์ตีนีไปใชใ้นการเคล่ือนไหว
เพ่ือการรณรงคใ์หมี้การขยายตวัดา้นการศึกษาและการเผยแพร่วฒันธรรม ซ่ึงดูเหมือนนิตยสารอาซานเองจะไดรั้บอิทธิพล
ของแนวคิดชาตินิยมในการน าเสนอเน้ือหาชีวประวติัของคาร์ตีนีท่ีมีเน้ือหาวา่ แมเ้ธอจะมีความตระหนกัในฐานะท่ีเป็นผูใ้ต้
ปกครองของชาวอาณานิคม แต่ก็ไม่อาจท าอะไรไดเ้ลยนอกจากเขียนจดหมายระบายความในใจ  โดยในจดหมายท่ีเขียนไป
ถึงเพื่อนท่ีประเทศเนเธอร์แลนดฉ์บบัหน่ึงระบุวา่  

จงไปเถิด จงพยายามเถิด สร้างความฝันของเธอใหเ้ป็นจริง จงพยายามเถิด เพราะความสงบสุขและความปลอดภยั
ของคนนบัพนัท่ีถูกกดข่ีดว้ยกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม ดว้ยความคิดเห็นท่ีจอมปลอมวา่ส่ิงไหนถูกส่ิงไหนผิด จงไป
เถิด เผชิญหนา้กบัความบากล าบากและจงต่อสู ้และจงแสวงหาส่ิงท่ีย ัง่ยนืตลอดกาล24 

 ดงันั้นแมว้า่คาร์ตีนีจะเสียชีวติลงในปี ค.ศ.1904 แต่ค  าสอนของเธอท่ีตอ้งการยกระดบัการศึกษาแก่สตรีกลบัไดรั้บ
การเชิดชู  คร้ังหน่ึงคาร์ตีนีเคยกล่าววา่ “ฉนัจะตายดว้ยรอยยิม้ เพราะหนทางไดเ้ปิดออกแลว้ และฉนัไดพ้ยายามเปิดประตูสู่
หนทางเอกราชและอิสรภาพแก่กลุ่มชนของฉนั”25 ท าใหแ้มก้ระทัง่ทุกวนัน้ี ระเด่น อาเจ็ง คาร์ตีนี ก็ยงัคงไดรั้บการเชิดชูยก
ยอ่ง โดยทุกวนัท่ี 25 เมษายนของทุกปีในอินโดนีเซียจะมีการระลึกถึงวนัคาร์ตีนีในฐานะวนัแม่แห่งชาติ และมีการสร้าง
โรงเรียนสตรีจ านวนมากโดยตั้งช่ือวา่โรงเรียนคาร์ตีนี 
 ต่อมานิตยสารอาซานฉบบัท่ี 5 ปีท่ี 1 ก็ไดตี้พิมพชี์วประวติัขนาดสั้นๆ ของรพินทรนาฎ ฐากรู กวเีอกคนหน่ึงของ
อินเดียในช่วงปลายอาณานิคม โดยเร่ิมตน้บทความวา่  

ประชาชนโลกโดยเฉพาะชาวอินเดียจะไม่มีวนัลืมคุณูปการของสองบุคคลส าคญัของพวกเขา คือ มหาตมะ คานธี 
นกัการเมืองผูย้ิง่ใหญ่ และรพินทรนาถ ฐากรู นกัเขียนผูส้ามารถสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชนดว้ยปากกา
ท่ีแหลมคม 
 ฐากรูไม่ใช่เพียงนกัเขียนท่ีเพียงแต่งบทกลอน แต่ท่านเป็นท่ีรู้จกัในนามบุคคลผูป้ลุกส านึกความเป็น
ชาติอินเดีย  ท่านด าเนินกิจกรรมมากมายเพ่ือการยกระดบัประชาชนในประเทศตนเองใหเ้ป็นประเทศท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของทัว่โลก  ท่านจะน าพาตวัเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศ ซ่ึงท่านจะเป็นคนหน่ึงท่ีมีรายช่ือในฐานะบุคคลท่ี
มีความพยายามเรียกร้องเอกราชสู่ประเทศอินเดีย26 

 จากนั้นเน้ือหาของชีวประวติัรพินทรนา ถ ฐากรูก็ไดก้ล่าวถึงวนัเกิด สถานท่ีเกิดและชีวติวยัเด็กภายใตก้ารเล้ียงดู
ของครอบครัวท่ีมีบิดาเป็นบุคคลผูเ้ป็นท่ีเคารพศรัทธาของคนทัว่ไปในบงักาลอร์ ตลอดจนประวติัดา้นการศึกษา ความสนใจ
และมีผลงานดา้นวรรณกรรมตั้งแต่เด็ก ต่อมาในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1877 รพินทรนาถก็ถูกส่งไปเรียนกฎหมาย ณ ยนิู

                                                 
23 สลิลทิพย ์แซ่ด่าน, “การสร้างภาพคาร์ตินีโดยขา้ราชการชาวดตัช์: ภาพของสตรีผูบุ้กเบิกการศึกษาแบบตะวนัตกสู่ผูห้ญิง
พ้ืนเมืองชวา.” 
24 Alba Kerawat, “ระเด่น อาเจ็ง การ์ตีนี,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 1 (พฤษภาคม 2517), หนา้ 19. 
25 Alba Kerawat, “ระเด่น อาเจ็ง การ์ตีนี,” หนา้ 20. 
26 บสัมาน ดีวานี, “รพินทรนาถ ฐากรู,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 (ธนัวาคม 2516), หนา้ 7.  
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เวอร์ซิตีคอลเลจ ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ แต่เน่ืองจากความความรู้ท่ีร ่ าเรียนไม่ตรงกบัความตอ้งการ จึงไดก้ลบัมา
บา้นเกิดและเร่ิมสนใจดา้นวรรณกรรม เร่ิมเขียนงานวรรณกรรมปลุกส านึกประชาชนชาวอินเดียท่ีตอ้งตกอยูใ่ตป้กครองใน
เวลานั้น ประกอบกบัไดเ้กิดความเคล่ือนไหวเพ่ือการเรียกร้องเอกราชข้ึนทัว่ประเทศอินเดีย ดว้ยเหตุน้ีท่านจึงท างานเขียน
และไม่เคยท้ิงการข้ึนกล่าวปราศรัยในท่ีชุมนุม 
 ส่วนชีวประวติัของมูฮมัหมดัอาลี จินนาห์ ผูมี้บทบาทในการเรียกร้องเอกราชและการก่อตั้งประเทศปากีสถานนั้น 
ไดรั้บการตีพิมพอ์ยูใ่นนิตยสารอาซาน ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6  โดยผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงบทบาททางการเมืองของจินนาห์วา่ เม่ือมูฮมั
หมดัอาลี จินนาห์เร่ิมบทบาทเป็นผูน้ าชาวมุสลิมในปี ค.ศ.1936 นั้น ท่านรู้สึกไม่พอใจเม่ือเห็นประชาชนท่ีนบัถือศาสนา
อิสลามไม่มีสถานภาพใหม่ในการด าเนินชีวติ และไม่มีระเบียบในทางการเมือง  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงสามปี 
ท่านก็ไดย้กระดบัส านึกทางการเมืองใหช้าวมุสลิมท่ีอ่อนแอนั้นข้ึนไปสู่ความเขม้แขง็และเป็นหน่ึงเดียว (ใชค้  าทพัศพัท์
ภาษาองักฤษวา่ “โซลิดาริตสั”) ท่ีเอาการเอางาน ปรับปรุงและช าระลา้งจิตใจของประชาชนท่ีเคร่งคดัในจารีต (ใชค้  าทพั
ศพัทภ์าษาองักฤษวา่ “ออธอร์ด๊อก”) สู่ความส านึกท่ีแทจ้ริง ท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้ส านึกและอุดมการณ์ (ใชค้  าภาษา
มลายวูา่ “ซือมางตั”) เพื่อใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองและมีความเช่ือมัน่ในการก าหนดชาตากรรมของตนเองในอนาคต  
กล่าวคือ ท าใหห้ลุดพน้จากความตกต ่า ความโง่เขลาและความเป็นทาส ไปสู่ความเป็นอิสรภาพในตนเอง  โดยท่านไดส้ร้าง
ความร่วมมือท่ีแขง็แกร่งและด าเนินงานอยา่งสนัติ  จนในทา้ยท่ีสุด ส านึกของคนมุสลิมท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟ ูโดยไดชี้วติและ
แรงบนัดาลใจจากท่าน  ทั้งๆ ท่ีก่อนหนา้นั้นประชาชนมุสลิมถูกมองวา่เป็นเพียงชนกลุ่มนอ้ยท่ีลา้หลงั จนไดก้ลบัแขง็แกร่ง
ข้ึนและรวมเป็นหน่ึงดว้ยเป้าท่ีสูงส่ง  ในช่วงเวลาของการต่อสู่เพ่ือก่อตั้งประเทศปากีสถานนั้น ท่านตอ้งประสบกบัอุปสรรค
มากมาย แต่ท่านก็ไม่เคยส่งสญัญาณท่ีจะใชค้วามรุนแรงและเข้ียวเลบ็ทางการเมือง แมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีใชก้นัอยา่งเป็นปกติใน
เวลานั้น  ในทางตรงกนัขา้ม ท่านกลบัใชก้ารเมืองท่ีสงบและแหลมคม ท่านก่อตั้งรัฐชาติโดยไม่ไดใ้ชอ้าวธุ โดยไม่เสียเลือด 
โดยไม่มีการประทว้ง ซ่ึงทั้งหมดกระท าส าเร็จโดยสนัติ27 
 จะเห็นไดว้า่ การน าเสนอเน้ือหาชีวประวติับุคคลส าคญัของโลกในนิตยสารอาซานโดยเน้ือหาแลว้เป็นการ
น าเสนอบทบาททางการเมืองมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั  โดยชีวประวติัของะาเด่น อาเจ็ง คาร์ตีนี ไดถู้กวาดเป็นภาพ
ผูท่ี้มีอุดมการณ์เรียกร้องการปลดแอกจากผูป้กครองชาวดตัช ์ในขณะท่ีบางแง่มุมคาร์ตีนีไดถู้กสร้างภาพโดยทั้งชาวตะวนัตก
เพ่ือความชอบธรรมของการปกครองในรูปแบบอาณานิคม รวมทั้งการสร้างภาพคาร์ตีนีโดยกลุ่มผูห้ญิงและกลุ่มนกั
ชาตินิยมอินโดนีเซียซ่ึงเป็นชนวนใหเ้กิดแนวความคิดการปลดปล่อยตนเองและการเรียกร้องเอกราชในเวลาต่อมา  ในขณะ
ท่ีชีวประวติัของมูฮมัหมดัอาลี จินนาห์ ก็ถูกน าเสนอใหเ้ป็นนกัการเมืองผูมี้ความสามารถ น าพาสู่การสร้างประเทศ
ปากีสถานดว้ยความสามารถอนัเอกอุและดว้ยสนัติ ทั้งท่ีในบางแง่มุมนั้น มูฮมัหมดัอาลี จินนาห์ ก็ถูกมองวา่มีความต่างกบั
คานธีอยา่งสุดขั้วในฐานะท่ีเป็นคนเยน็ชา เจา้ระเบียบ ไม่ยดืหยุน่ มีความทะเยอทะยานในอ านาจและน าความสุดโต่งทาง
ศาสนามาใชเ้พ่ือชยัชนะทางการเมืองจนน าไปสู่การนองเลือดคร้ังใหญ่และเป็นบาดแผลฉกรรจใ์นประวติัศาสตร์การ
เรียกร้องเอกราชของอินเดีย28 
  

                                                 
27 บสัมาน ดีวานี, “มูฮมัหมดัอาลี จินนาห์,” นิตยสารอาซาน, ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 (กมุภาพนัธ์ 2517), หนา้ 9. 
28 ดู กฤษกร วงศก์รวฒิุ, “มหาตมะคานธี วถีิแห่งอหิงสา ไม่ปรารถนาในอ านาจ,” นิตยสาร ฅ คน, ปีท่ี 6 ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 72 
(ตุลาคม 2554): หนา้ 41-73 
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ปัญญาชนกลุ่มก่อตั้งนิตยสารอาซาน 
ดว้ยสภาพการณ์ทางการเมืองในทศวรรษท่ี 2510 อนัก่อใหเ้กิดการล่มสลายของเผด็จการทหารและการลุกฮือของ

ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของนกัศึกษาประชาชนอนัน าไปสู่ “วนัมหาปิติ” เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 อนัเป็นชยั
ชนะของขบวนการนกัศึกษาปัญญาชน กระทัง่กลายเป็น “วนัมหาวปิโยค” เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519  ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้องก็เกิดเหตุการณ์ประทว้งใหญ่เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมท่ีมสัยดิกลางจงัหวดัปัตตานีเม่ือปลายปี พ.ศ.2518 อนั
แสดงใหเ้ห็นถึงเง่ือนไขทางการเมืองท่ีเปล่ียนไปเม่ือผูค้นชาวมลายท่ีูไม่กลา้พดูจาเร่ืองหะยสุีหลงผูห้ายสาบสูญจนตอ้งพดู
ดว้ยการกระซิบกนัและกลายเป็นเร่ืองเล่าท่ีถูกกดทบัไม่ใหเ้ห็นแสงตะวนัมายาวนาน ก็ปะทุแตกออกมาเป็นการแสดงออก
ทางการเมืองท่ีชดัเจน ไม่กลวัอ านาจรัฐท่ีเคยครอบง า อนัเป็นความรู้สึกท่ีเก่ียวพนักบัความเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยใน
สมยัท่ีสิทธิเสรีภาพก าลงัหอมหวนหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.251629 

ในเอกสารอยา่งเป็นทางการนั้น นิตยสารอาซานออกวางตลาดคร้ังแรกในฐานะฉบบัตอ้นรับวนัอารีรายอ อีดิลฟิต
รี เม่ือ พ.ศ.2515 ในช่ือนิตยสาร “ภาคใตฉ้บบัอาซาน” โดยมีนายเจริญ รัตนอุดม เป็นบรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณา เน่ืองจาก
ตามกฎหมายการพิมพข์องประเทศไทยนั้น การออกหนงัสือพิมพจ์ าเป็นตอ้งขอจดทะเบียนหวัหนงัสือพิมพจ์ากเจา้พนกังาน
ของรัฐ ดว้ยเหตนุั้นการออกนิตยสารอาซานจึงใชห้วัของหนงัสือพิมพภ์าคใตท่ี้เคยจดทะเบียนกบัเจา้พนกังานของรัฐ อนัมี
นายอุดมเป็นบรรณาธิการผูพิ้มพผ์ูโ้ฆษณาดงักล่าว30 
 นอกจากน้ี แมว้า่นิตยสารอาซานฉบบัปฐมฤกษจ์ะมีนามของอุบยัดิละห์ มะห์มูดเป็นหวัหนา้กองบรรณาธิการก็
ตาม แต่ผูริ้เร่ิมและเป็นตน้คิดส าคญัในการการออกนิตยสารอาซาน คือ อิสมาแอล ลุตฟี ซ่ึงมีช่ือในฐานะเป็นผูช่้วย
บรรณาธิการในฉบบัแรกน้ี  โดยลุตฟีเป็นคนริเร่ิมน าเสนอแนวคิดการผลิตนิตยสารเพ่ือมวลชนและเร่ิมชกัชวนกลุ่มบุคคล
รู้จกัในวยัใกลเ้คียงกนัเพ่ือร่วมกนัผลิตนิตยสาร โดยมีนายคอลิด ฮาลาบี ผูเ้จา้ของกิจการโรงพิมพมิ์ตรภาพปัตตานีเป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการผลิต ทั้งน้ีมีนายเด่น โตะ๊มีนา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัปัตตานีรับท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา 

อิสมาแอล ลุตฟี ในวยัยีสิ่บตน้ๆ หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมปลายจากโรงเรียนของรัฐในจงัหวดั
ปัตตานีและก าลงัเรียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามท่ีบา้นเกิด ไดช้กัชวนเพ่ือนๆ ในรุ่นคราวเดียวกนั มี
อุดมการณ์เดียวกนั เพื่อผลิตนิตยสารอาซาน แต่โดยเห็นวา่ตนเองยงัดอ้ยความช านาญในการเขียนงานภาษามลายแูละยงัมี
บุคคลอ่ืนท่ีมีความสามารถดา้นภาษามลายสููงกวา่ จึงขอท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งกองบรรณาธิการกบันกัเขียน 
และเป็นก าลงัหลกัในการผลกัดนัใหนิ้ตยสารอาซานสามารถออกสู่ตลาดไดโ้ดยรับต าแหน่งเป็นผูช่้วยบรรณาธิการและ
มอบหมายใหอุ้บยัดีละห์ มะห์มูดท าหนา้ท่ีเป็นบรรณาธิการแทน โดยกล่าวไดว้า่ คณะบรรณาธิการของนิตยสารอาซานส่วน
ใหญ่อยูใ่นรุ่นราวคราวเดียวกนัเกือบทั้งส้ิน โดยมีอฮัหมดั อบัดุลลาตีฟเป็นผูท่ี้มีอายนุอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม คือยงัมีอายยุงัไม่ถึงวยั 
20 ปี ขณะท่ีอาซีซี ฮจัยอีบัดุลศอมดั เป็นบุคคลในกองบรรณาธิการท่ีมีอายมุากกวา่เพ่ือนในวยั 27 ปี31 ส่วนบะห์เรนฮาซนั 

                                                 
29 ชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ “ความรุนแรงกบัการจดัการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบก่ึงศตวรรษ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 217 
30 สมัภาษณ์ ดร.มูฮ าหมดัอูมา จะปะกียา, รองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา, เม่ือวนัท่ี 10 กนัยน 
พ.ศ.2554. 
31 สมัภาษณ์ นายอาซีซี อจัยอีบัดุลศอมดั, เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2554. 
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อบัดุลเราะห์มาน เป็นนกัอ่านนกัคน้ควา้ตวัยงในกองบรรณาธิการและเป็นผูเ้ขียนคอลมัน์ความรู้ทางการแพทย ์ทั้งยงัมีอาชีพ
เสริม คือการรักษาคนไขท้ัว่ไปตามหมู่บา้น หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือมีอาชีพเป็นหมอเถ่ือนผูโ้ด่งดงั 
 ถึงแมนิ้ตยสารอาซานจะมีชมรมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นเจา้ของ  และมีส านกังานอยูท่ี่เดียวกบัส านกังาน
คณะกรรมการอิสลามจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงตั้งอยูใ่นตวัเมือง  แต่กลุ่มคนในคณะบรรณาธิการกลบัมาจากพ้ืนเพท่ีหลากหลาย 
กล่าวคือ อุบยัดีละห์ มะห์มูดมาจากดุซงญอ อ าเภอจะแนะ นราธิวาส, บสัมนั ดีวานี มาจากอ าเภอยะรัง ปัตตานี, อฮัหมดั อบั
ดุลลาตีฟและอบัดุลเราะห์มาน ฮจัยตีอเฮร์ มาจากอ าเภอมายอ, มุกตาร์ วาบา มาจากอ าเภอสายบุรี, อจัยอีาดมั ยซุูฟและฮจัยี
อาลี ฮจัยอีบัดุลเลาะห์ มาจากอ าเภอโคกโพธ์ิ ปัตตานี, เซก อศัอรี มาจากอ าเภอยะหา ยะลา  โดยรายช่ือท่ีกล่าวมาเกือบ
ทั้งหมดผา่นการศึกษาเพียงระดบัมธัยมเท่านั้น และมีบางคนผา่นการเรียนหนงัสือจากโรงเรียนมธัยมศึกษาในประเทศ
มาเลเซีย จากรายช่ือคณะบรรณาธิการทั้งหมด 18 คน ท่ีปรากฏรายช่ืออยูใ่นนิตยสารฉบบัแรกนั้น มีเพียงสองคนท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากกรุงไคโร ประเทศอียปิตคื์อ ฮาซนั ฮูเซ๊นและฮจัยอีาลี ฮจัยอีบัดุลเลาะ และอีกสองคนเป็นครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ รอมลี ชารีฟและฮจัยอีาดมั ยซุูฟ  
 นบัตั้งแตฉ่บบัท่ีสองเป็นตน้มา มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะบรรณาธิการ โดยผูท่ี้มีรายช่ือเป็นหวัหนา้กอง
บรรณาธิการ คือ อลั-อนัศอรี เซก เอช ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการผลกัดนัใหนิ้ตยสารอาซานสามารถผลิตออกสู่ตลาด
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  โดยอลั-อนัศอรีเป็นญาติไกลชิ้ดกบัอิสมาแอ ลุตฟี และทั้งสองนบัเป็นก าลงัส าคญัของการผลิตนิตยสาร
ฉบบัน้ี  อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งน้ีเอง อิสมาแอ ลุตฟีและอุบยัดีละห์ ก็ไดเ้ดินทางไปศึกษาต่อยงัเมืองมาดีนะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย โดยยงัคงส่งผลงานเขียนลงตีพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง เช่น บทกวโีดย L. Lutfi ในนิตยสารอาซานปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 
ซ่ึงระบุวา่ส่งมาจาก “U. Kota Berchahaya” หรือ “มหาวทิยาลยัในเมืองแห่งแสงสวา่ง” อนัหมายถึงเมืองมาดีนะห์นัน่เอง  
แมว้า่คณะผูก่้อการและเพ่ือนพอ้งในกลุ่มคณะบรรณาธิการนิตยสารอาซานจะสามารถผลกัดนัการผลิตออกมาไดถึ้ง 7 ฉบบั 
แต่ทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งยติุลงโดยเหตุผลหน่ึงท่ีนิตยสารอาซานตอ้งยติุการผลิตลงก็เน่ืองจากกลุ่มปัญญาชนรุ่นหนุ่มเหล่าน้ี 
โดยเฉพาะคณะบุคคลท่ีเอาการเอางานท่ีสุด ลว้นตอ้งเดินทางเพ่ือศึกษาต่อยงัต่างประเทศ32 ท าใหข้าดก าลงัส าคญัไปในท่ีสุด 
 ในนิตยสารอาซานฉบบัปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 อนัเป็นฉบบัครบรอบ 1 ปี ไดไ้ดตี้พิมพเ์น้ือหาเน่ือ งในวาระครบรอบ 1 ปี 
ในหวัขอ้เร่ือง “ชอบ ไม่ชอบ ของนกัเขียนอาซาน” ซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบริบทการท างานของคณะผูจ้ดัท าและยงั
สะทอ้นบริบทสงัคมผา่นมุมมองของคนท าหนงัสือในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี  โดย รัมลี ชารีฟสะทอ้นวา่ การท่ี
นิตยสารอาซานสามารถออกสู่มือผูอ่้านไดเ้ป็นเวลา 1 ปี ถือเป็นการตอบค าถามของกลุ่มปัญญาชนในพ้ืนท่ีๆ วา่ “น่าจะมี
นิตยสารรายเดือนสกัฉบบัหน่ึงท่ีเป็นของพวกเราท่ีน่ี (ปัตตานี)” อนัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กลุ่มปัญญาชนปัตตานีต่างรอคอยท่ีจะ
เห็นส่ือส่ิงพิมพอ์นัเป็นผลผลิตของปัตตานีบา้งหลงัจากท่ีไดอ่้านนิตยสารหรือส่ิงพิมพจ์ากประเทศเพ่ือนบา้นเท่านั้น  ในทาง
กลบักนั นกัเขียนอาซานอีก 3 คน คือ อฮัหมดั ฮจัยอีบัดุลลาตีฟ, อิบนุลกอรี บูเก็ตกเูลม็ และบสัมาน ดีวานี ต่างก็โอดครวญ
วา่นิตยสารอาซานไม่ไดรั้บการยอมรับและไม่ไดต้อ้นรับจากกลุ่มปัญญาชนทั้งหลายในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลุ่มปัญญาชนท่ีจบ
การศึกษาจากต่างประเทศ 
 จากขอ้เขียนในวาระครอบรอบปีของนิตยสารอาซาน  ท าใหเ้ห็นไดว้า่คณะนกัเขียนอาซานซ่ึงเรียกตนเองวา่ 
“องคก์รอาซาน” อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นกลุ่มกอ้นของคณะบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีในงานเขียนเปิดใจ 
คณะท างานน้ียงัไดบ้อกเล่าถึงสภาพการท างานและบริบทอ่ืนๆ เช่น บอกเล่าวา่นิตยสารอาซานสามารถจ าหน่ายไปถึง

                                                 
32 อาซีซี ฮจัยอีบัดุลศอมดั เดินทางไปศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยัในประเทศอินโดนีเซียใน พ.ศ.2516 
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ประเทศเพื่อนบา้น เมืองเมกกะ และหลายประเทศในตะวนัออกกลาง  รวมทั้งค  าบอกเล่าเร่ืองผลกระทบจากจากเศรษฐกิจ
โลกท่ีเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแขง็ค่าท าใหนิ้ตยสารอาซานตอ้งข้ึนราคา ในงานเขียนของหวัหนา้กองบรรณาธิการท่ีบอก
วา่ นิตยสารอาซานมีผูอ่้านนิตยสารมากกวา่ 3,000 คน  ในขณะท่ีตนเองตอ้งข่ีมอเตอร์ไซคจ์ากอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา ไป
กลบัเป็นระยะทางกวา่ 100 กิโลเมตร ไปยงัโรงพิมพใ์นจงัหวดัปัตตานีเกินกวา่ 3 คร้ังต่อเดือน (มีเดือนหน่ึงไป 6 คร้ัง) เพื่อ
ประสานงานกบัโรงพิมพ ์
 อยา่งไรก็ตาม นิตยสารอาซานก็ตอ้งปิดตวัลงในช่วงปีท่ี 2 (พ.ศ.2517) โดยสาเหตุหลกัเกิดจากผูเ้ป็นก าลงัหลกัท่ี
เป็นคนหนุ่มในกลุ่มก่อตั้งส่วนใหญ่ตอ้งเดินทางเพ่ือศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยบางคนในกลุ่มน้ีต่อมาก็ไดก้า้วยา่งไปสู่
เสน้ทางแห่งการเป็นปัญญาชนคนส าคญัของชาวมลายมุูสลิมแห่งปาตานี ท้ิงรอยยา่งส าคญัเอาไวใ้นอดีตอยา่งหน่ึง คือ
นิตยสารอาซาน 
 การปรากฏข้ึนบนบรรณพิภพแห่งส่ือส่ิงพิมพภ์าษามลาย ูณ แผน่ดินปาตานีของนิตยสารอาซาน แมเ้พียงเวลาสั้นๆ 
จึงนบัเป็นกา้วยา่งท่ีส าคญัของปัญญาชนกลุ่มหน่ึงท่ีในปัจจุบนัไดเ้ติบโตข้ึนเป็นไมใ้หญ่ท่ีเป็นร่มเงาและใหท่ี้พกัพิงแก่คนรุ่น
ต่อมาอยา่งส าคญั โดยเฉพาะเด่น โตะ๊มีนา ท่ีปรึกษานิตยสารอาซานในหว้งนั้นผูก้ลายเป็นนกัการเมืองคนส าคญัในกาล
ต่อมา ในฐานะผูส้ถาปนากลุ่มวะห์ดะห์ อนัเป็นกลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในประวติัศาสตร์การเมืองไทย  ส่วน
คณะบุคคลในกองบรรณาธิการนิตยสารอาซานต่างก็จาริกสู่เสน้ทางการสร้างสรรคส์งัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น อบัดุล
กอรี บูเกะกเูลม็ ผูส้ถาปนาโรงเรียนอิสลามนิติวทิย ์อ าเภอทุ่งยางแดง, นายมุคตาร์ วาบา คือผูบ้ริหารโรงเรียนดรุณศาสตร์ 
อ าเภอสายบุรีและเป็นนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, ส่วนอิสมาแอ ลุตฟี ในปัจจุบนั คือ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา  ในขณะท่ีสถาบนัการศึกษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือศูนยด์ะวะห์ตบัลีคท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้อนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนฮาฟิสหรือโรงเรียนการท่องจ าพระมหาคมัภีร์อลั-กรุอ่านท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย โดยมีผูเ้รียนมาจากทัว่ประเทศนั้น หน่ึงในผูร่้วมก่อตั้งและมีบทบาทในการสถาปนาสู่ความเป็น
สถาบนัการศึกษาในวนัน้ีคือ ซาการียา อลั-อนัศอรี หรือ แบยา ปาแดรู ซ่ึงก็คือบุคคลเดียวกนักบั อลั-อนัศอรี เซก เอช อดีต
หวัหนา้กองบรรณาธิการผูแ้ขง็ขนัของนิตยสารอาซานนัน่เอง 
 
บทสรุป 
 งานวจิยัเร่ือง  “นโยบายความมัน่คงแห่งชาติจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ พบวา่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 จงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือหวัเมืองมลายใูนอดีตเป็นดินแดนท่ีมีฐานะเป็นประเทศราช  โดย นโยบายการปกครอง
ประเทศราช คือใหช้าวมลายปูกครองกนัเอง แต่ตอ้งส่งเคร่ืองบรรณาการตน้ไมเ้งินตน้ไมท้องมายงัราชธานีทุก 3 ปี หรือหาก
อยูใ่นสภาวะสงครามตอ้งส่งคน อาวธุและส่ิงของมาช่วย  อยา่งไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตุการณ์เจา้เมืองถือโอกาสแขง็เมือง ทาง
ราชธานีตอ้งยกก าลงัปราบปรามกนัเร่ือยมา จนท าใหร้าชส านกัไทยในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ไดป้รับเปล่ียนนโยบายการ
ปกครองโดยแบ่งหวัเมืองมลายเูป็นหวัเมืองเลก็ และลดฐานะเป็นเมืองตรีท่ีอยูใ่นความดูแลของสงขลา และใหเ้จา้เมืองไดรั้บ
การแต่งตั้งจากกรุงเทพ โดยเรียกนโยบายน้ีวา่นโยบายแบ่งแยกและปกครอง  จนเกิดนโยบายการปกครองท่ีตราข้ึนอยา่ง
ชดัเจน คือ กฎขอ้บงัคบัส าหรับการปกครอง 7 หวัเมือง รศ.120 (พ.ศ.2444)  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 6 ก็ไดมี้การวางหลกัรัฐ
ประศาสนโยบายเพื่อเป็นระเบียบส าหรับปฏิบติัราชการอนัเน่ืองดว้ยมลฑลปัตตานี โดยมีสาระส าคญั คือ ยกเลิกหรือแกไ้ข
ระเบียบการหรือวธีิปฏิบติัท่ีท าใหพ้ลเมืองรู้สึกวา่เบียดเบียนกดข่ีศาสนาอิสลาม 
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 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 นโยบายเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นนโยบายมุ่งใหเ้กิดการ
ผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมใหมี้ความส านึกในการเป็นพลเมืองไทย ซ่ึงแมว้า่โดยรวมจะมีลกัษณะท่ีผอ่นคลายในบางหว้ง
เวลาและหนกัหน่วงในลกัษณะ “บีบบงัคบัเพ่ือผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ” เช่นการด าเนินนโยบายโดยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ซ่ึงในภาพรวมประสบความลม้เหลวโดยส้ินเชิง อนัน าไปสู่การต่อตา้นอ านาจรัฐ ทั้งในรูปแบบการจดัตั้ง
องคก์รต่อตา้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการเรียกร้องต่อประชาคมโลกเพ่ือปกป้องสิทธิและเสรีภาพ ทาง
ศาสนา ภาษาและวฒันธรรม ของชาวมลายมูุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้33 
 ในส่วนของนโยบายดา้นการศึกษานั้น พบวา่ ใน พ.ศ.2509 รัฐไทยไดก้ าหนดนโยบายการศึกษาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบายความมัน่คงจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวม 2 เร่ือง คือ นโยบายแรกเป็นนโยบายเก่ียวกบั “ปอเนาะ” ซ่ึงมีเน้ือหาโดย
สรุปคือการหา้มตั้งปอเนาะข้ึนมาใหม่  ส่วนท่ีตั้งอยูแ่ลว้ก็ใหข้ออนุญาตและจดทะเบียนภายใน 6 เดือน จากนั้นใหแ้ปรสภาพ
เป็นโรงเรียนราษฎร์โดยด าเนินการเป็นขั้นๆ ในเวลาแน่นอน โดยใหก้ระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบด าเนินการร่วมกนั และนโยบายฉบบัท่ีสองเป็นนโยบายเร่ือง “คนไทยอิสลามใน 4 จงัหวดัภาคใตนิ้ยมไปเรียนท่ี
เจดดาห์หรือไคโรมากยิง่ข้ึน” โดยเน้ือหาโดยสรุปคือ การท่ีคนไทยมุสลิมเดินทางออกไปศึกษาต่อในต่างประเทศนั้นยงัไม่
เป็นเร่ืองร้ายแรงจนถึงขนาดใชม้าตรการป้องกนัหรือแกไ้ขเป็นพิเศษแต่ควรวางหลกัเกณฑใ์นเร่ืองหลกัฐานและความ
เหมาะสมไวส้ าหรับกรณีท่ีไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ34 
 นอกจากน้ี นโยบายความมัน่คงปลอดภยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2512 ในดา้นการศึกษา ยงัมีสาระส าคญั
คือ จดัท าโครงการปรับปรุงการศึกษาเฉพาะ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยพิจารณาถึงมูลเหตุท่ีท าใหป้ระชาชนส่วนมากใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่นิยมพดูหรือเรียนภาษาไทยและใหเ้ร่งแกไ้ขโดยด่วนในเร่ืองทศันคติท่ีผิดพลาดเน่ืองจากมีการ
บิดเบือนวา่การเรียนและพดูภาษาไทยเป็นเร่ืองผิดทางศาสนา การขาดแคลนโรงเรียนและการขาดแคลนครูในทอ้งถ่ิน
ห่างไกล การขาดแคลนการส่งเสริมการศึกษาของผูใ้หญ่ ความนิยมของคนไทยมุสลิมท่ีชอบส่งบุตรหลานไปศึกษาใน
ประเทศดา้นศาสนา รวมทั้งใหมี้การประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึงและแพร่หลายในพ้ืนท่ี35 ซ่ึงไดเ้นน้เร่ืองการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือหวงัผลทางดา้นมวลชนและการเขา้ถึงพ้ืนท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่  นโยบายความมัน่คงและนโยบายดา้นการศึกษาต่อจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น
ช่วงเวลาดวักล่าวไดใ้หค้วามส าคญัสูงมากกบังานดา้นการศึกษาและสงัคมจิตวทิยา โดยเฉพาะความพยายามท่ีจะใหค้น

                                                 
33 สุรินทร์ พิศสุวรรณ, “เง่ือนไขทางการเมืองท่ีน าไปสู่การละเมิดสิทธมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ ใน สุรินทร์ พิศ
สุวรรณและชยัวฒัน์ สถาอานนัท,์ ส่ีจงัหวดัภาคใต้กบัปัญหาสิทธิมนุษยชน, หนา้ 20 
34 ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ, “เอกสารนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ เร่ืองนโยบายเก่ียวกบัปอเนาะ” และ “นโยบาย
ความมัน่คงแห่งชาติ เร่ืองนโยบายเร่ืองคนไทยอิสลามใน 4 จงัหวดัภาคใตนิ้ยมออกไปเรียนท่ีเจดดาห์หรือไคโรมากยิง่ข้ึน,” 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2509, อา้งใน มารค ตามไทและสมเกียรติ บุญชู, “นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปรียบเทียบในรอบ 30 ปี,” ใน แผ่นดนิจนิตนาการ, ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพม์ติชน, 2551), หนา้ 66 
35 ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ, “นโยบายความมัน่คงปลอดภยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต,้” มติคณะรัฐมนตรี, เม่ือ
วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2518; อา้งใน มารค ตามไทและสมเกียรติ บุญชู, “นโยบายความมัน่คงแห่งชาติจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ปรียบเทียบในรอบ 30 ปี,” หนา้ 72 
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เอกสารประกอบการเสวนา “ที่ทางภาษามลายูในโลกการสื่อสาร” 

 วันที่ 19 มกราคม 2556 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตาน ี

 

มุสลิมมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นพลเมืองในชาติ โดยวธีิการเรียนรู้และเขา้ใจภาษาไทย  อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีขาด
หายไปและเป็นประเด็นเชิงนโยบายท่ีเคยมีการใหค้วามส าคญัสูงในช่วงรัชกาลท่ี 5-6 และในหลกัรัฐประศาสนโยบายฯ ท่ี
เนน้ถึงความส าคญัของอตัลกัษณ์ทางศาสนา วฒันธรรม การใหเ้กียรติ ยอมรับ และไม่เลือกปฏิบติัต่อคนไทยมุสลิม อนัเป็น
แนวปฏิบติัท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงยดึเป็นแนวทาง ก็ไม่ปรากฏเป็นนโยบายในช่วงน้ี  แต่กลบัปรากฏนโยบายท่ีมุ่งเนน้การรักษา
อ านาจของรัฐใหเ้ขม้แขง็ การเขม้งวดกบัการเรียนการสอนดา้นศาสนา และการป้องกนัการแทรกแซงจากต่างประเทศท่ีมี
ความคิดความเช่ือทางศาสนาของผูค้นโดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนท่ีเป็นส าคญั 

การปรากฏตวัของนิตยสารอาซานซ่ึงเกิดข้ึนจากเสียงเพรียกของปัญญาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ตอ้งการ
เห็นส่ือส่ิงพิมพอ์นัเติบโตข้ึนจากรากเหงา้ในแผน่ดินของตวัเองบา้ง จากเดิมท่ีเคยรับแต่ส่ือส่ิงพิมพจ์ากประเทศเพ่ือนบา้น จึง
อาจเรียกไดว้า่เป็นการทวนกระแสนโยบายการศึกษาของรัฐ ท่ีพยายามสร้างการผสมกลมกลืนทางสงัคม-วฒันธรรม  การ
พยายามผลกัดนัใหค้นมุสลิมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นพลเมืองกลบัถูกทวนกระแสดว้ยเน้ือหาการวพิากษส์งัคมและ
การวพิากษก์ารพฒันาอนัน าไปสู่การเส่ือมถอยของจริยธรรม อีกทั้งสร้างความตระหนกัและจิตส านึกเร่ืองอตัลกัษณ์ความ
เป็นมลายดูว้ยเน้ือหาวรรณกรรมภาษามลายดูงัท่ีถูกน าเสนออยูใ่นนิตยสารอาซาน และท่ีส าคญักวา่นั้นก็คือ กลุ่มก่อการใน
การผลิตนิตยสารอาซานลว้นเป็นขบวนของคนหนุ่มสาวท่ีไดรั้บการศึกษาในระบบการศึกษาแบบจารีต คือการศึกษาแบบ
ปอเนาะในพ้ืนท่ี อนัแสดงใหเ้ห็นถึงผลสมัฤทธ์ิของระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมท่ีรัฐไทยดูแคลนและมุ่งก่อการเปล่ียนแปลง 

แมก้ลุ่มบุคคลผูก่้อการผลิตนิตยสารอาซานจะเป็นคนหนุ่มสาวท่ีถูกบ่มเพาะจากสงัคมมุสลิมจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้อนัเป็นชุมชนชายขอบท่ีตกอยูใ่นบริบทความขดัแยง้ทางการเมืองดว้ยมรดกปัญหาดา้นการเมืองการปกครองตั้งแต่
อดีต อีกทั้งอยูใ่นสถานการณ์อนัคุกรุ่นของความรุนแรงอนัเกิดจากความขดัแยง้ทางการเมืองวา่ดว้ยการแบ่งแยกดินแดนก็
ตาม แตก่ารปรากฏโฉมข้ึนอยา่งน่าต่ืนตาต่ืนใจของนิตยสารอาซานคือรอยยา่งกา้วส าคญัอนัหน่ึงของกลุ่มปัญญาชนมลายู
มุสลิมซ่ึงลว้นมีแนวคิดกา้วหนา้ ทั้งในดา้นการเมือง การวพิากษว์จิารณ์สงัคม และมีความต่ืนตวัดา้นกิจกรรมวฒันธรรม 
ภาษา ประเพณีและดา้นศาสนาเป็นอยา่งมาก ก่อนท่ีคนหนุ่มสาวเหล่าน้ีจะเติบโตกา้วไปสู่การสร้างสรรคส์งัคมในรูปลกัษณ์
ต่างๆ ต่อมาในปัจจุบนั. 
 
 
 


