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ความนำ 

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ท่ีปะทุข้ึน “อย่างเป็น

ทางการ” ต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงใน 

ภูมิทัศน์งานศึกษาเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสำาคัญ จากเดิมท่ีมีจำานวนไม่

มากตามจำานวนของเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีลดลงในทศวรรษก่อนหน้า งานเขียน

เก่ียวกับชายแดนภาคใต้ในทศวรรษท่ีผ่านมาได้เพ่ิมจำานวนข้ึนอย่างมากตามจำานวน

ของเหตุการณ์ กระท่ังเกิดการเปรียบเปรยเชิงเสียดสีประชดประชันว่าเป็น 

“อุตสาหกรรมการวิจัย” 

อย่างไรก็ดี แม้จะมีจำานวนมาก ทว่างานเขียนเหล่าน้ีมีลักษณะกระจุกตัวในเชิง

ประเด็นปัญหา เพราะส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปท่ีตัวเหตุการณ์เป็นหลัก โดยมุ่งตอบคำาถาม

ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร เหตุใดจึงทวีจำานวนข้ึน ใครอยู่ 

เบ้ืองหลังและมีความต้องการอะไร ทว่าไม่สู้จะกล่าวถึงชีวิตคน โดยเฉพาะชาวมลายู

มุสลิมท่ีอยู่ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบมากนัก ท้ังท่ีคนเหล่าน้ีคือผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 

(Askew 2010) ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีรัฐไทยพุทธดังในช่วงสองสามทศวรรษก่อนหน้า 

นอกจากน้ี งานศึกษาเหล่าน้ีมีลักษณะกระจุกตัวในเชิงสาขาวิชา ส่วนใหญ่เป็น 

งานศึกษาทางประวัติศาสตร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในปัจจุบันมีสาเหตุ

สำาคัญมาจากเหตุการณ์ในอดีต ส่วนงานอีกกลุ่มท่ีมีจำานวนใกล้เคียงกันคืองานศึกษา

ด้านรัฐศาสตร์ เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในแง่หน่ึงคือปัญหาทางการเมือง ขณะท่ี 

งานศึกษาทางมานุษยวิทยารวมท้ังสังคมวิทยากลับมีจำานวนไม่มาก ท้ังท่ีเหตุการณ์

ความไม่สงบระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนสามัญซ่ึงเป็นประเด็นศึกษาของ

สาขาวิชาเหล่าน้ีโดยตรง โดยเฉพาะมานุษยวิทยา

คำาถามจึงเป็นว่าเหตุใดงานศึกษาเก่ียวกับชีวิตคน โดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิม

ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ หรืออีกนัยหน่ึงคืองานศึกษาทางด้าน

มานุษยวิทยารวมถึงสังคมวิทยา จึงไม่ได้สัดส่วนกับสภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ เป็นเพราะ
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นักมานุษยวิทยารวมถึงนักสังคมวิทยามีจำานวนไม่มากเม่ือเทียบกับนักวิชาการ 

สาขาอ่ืนเช่นน้ันหรือ จึงส่งผลให้มีงานศึกษาออกมาน้อยตามไปด้วย หรือเป็นเพราะ 

นักมานุษยวิทยารวมถึงนักสังคมวิทยาพุ่งความสนใจไปยังประเด็นอ่ืน หรือมีวิธี

ทำาความเข้าใจปัญหาในอีกลักษณะ งานท่ีผลิตออกมาจึงไม่ถูกนับรวมในงานศึกษา

กลุ่มน้ี หรือเป็นเพราะระเบียบวิธีของสาขาวิชาท่ีเน้นการศึกษาภาคสนามไม่สามารถ

ดำาเนินการได้สะดวกภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบ จึงส่งผลให้ไม่สู้มีงานศึกษาออก

มาตามไปด้วย ขณะท่ีสาขาวิชาอ่ืน เช่น ประวัติศาสตร์ สามารถดำาเนินการศึกษาได้

สะดวกกว่าเพราะอาศัยเอกสารเป็นหลัก จึงสามารถผลิตงานได้มากกว่า หรือเป็น

เพราะว่าความรู้เชิงมานุษยวิทยารวมถึงสังคมวิทยาไม่มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรมเม่ือเทียบกับงานบางสาขาวิชา เช่น รัฐศาสตร์ จึงส่งผลให้ไม่สู้ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

คำาถามเหล่าน้ีสำาคัญ ทว่ายังไม่มีการสำารวจอย่างเป็นกิจจะลักษณะเท่าท่ีควร

บทความ 4 ช้ินในหนังสือเล่มน้ีมุ่งสำารวจคำาถามข้างต้น โดยพิจารณาว่าในรอบ

ทศวรรษเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557) มีงานศึกษา

ด้านมานุษยวิทยารวมถึงสังคมวิทยาและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างไร บทความ

แต่ละช้ินมุ่งสำารวจในประเด็นเฉพาะ ทว่ามีความคาบเก่ียวเหล่ือมซ้อนกันระดับหน่ึง

โดยบทความของศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ สำารวจงานศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม

โดยเฉพาะประเด็นชาติพันธ์ุและศาสนา บทความของซากีย์ พิทักษ์คุมพล สำารวจงาน

ศึกษาเก่ียวกับความขัดแย้ง ซ่ึงใกล้เคียงกับบทความของเอกรินทร์ ต่วนศิริ ท่ีสำารวจ

งานศึกษาประเด็นการเมือง ส่วนบทความของชลิตา บัณฑุวงศ์ สำารวจงานศึกษา

ประเด็นเศรษฐกิจ และมีความจำาเพาะในแง่ท่ีนำางานศึกษาของเธอมาร่วมสนทนาหรือ

วิพากษ์วิจารณ์งานศึกษาหมวดน้ีไปในเวลาเดียวกัน ซ่ึงคล้ายคลึงกับบทความของ 

ศรยุทธ เน่ืองจากผู้เขียนท้ังสองต่างดำาเนินการวิจัยและเขียนงานเก่ียวกับจังหวัด

ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเน่ือง 
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บทความเหล่าน้ีได้รับการนำาเสนอในงานสัมมนาประจำาปีของศูนย์ศึกษาสังคม

และวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง “หน่ึงทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้” วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงนอกจากการนำาเสนอบทความ 

ประกอบการให้ความเห็นแล้ว กิจกรรมในงานยังประกอบด้วยการเสวนา 2 หัวข้อ คือ 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์การวิจัย และการประเมินสถานะความรู้และแนวทาง 

การพัฒนาการวิจัยทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยหลังจากการนำาเสนอและรับฟังความเห็นในงานสัมมนา บทความเหล่าน้ีได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนปรับแก้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์

ดังปรากฏในหนังสือ ซ่ึงสามารถประมวลร่วมกับงานศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้ดังน้ี 

งานศึกษาชายแดนภาคใต้ช่วงก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ 

งานศึกษาเก่ียวกับชายแดนภาคใต้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ความไม่สงบโดยตรง เร่ิมจาก

งานสมัยบุกเบิกในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 เช่น นันทวัน สำารวจสภาพปัญหาและ

สาเหตุของความไม่สงบในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และสตูล นับต้ังแต่อดีตจนถึงยุคท่ีขบวนการแยกดินแดนมลายูเร่ิมเคล่ือนไหว

อย่างเข้มข้นในเวลาน้ัน (Haemindra 1976; 1977) อารง (2519) ศึกษาปัญหา

ความขัดแย้งในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช้ีว่าประวัติศาสตร์ความแตกต่างทาง

ชาติพันธ์ุและศาสนาเป็นสาเหตุความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวมลายูมุสลิม ส่งผลให้

งานเขียนในทศวรรษต่อมาหรือในคริสต์ทศวรรษ 1980 ท่ีขยายตัวอย่างมากตาม

เหตุการณ์ความไม่สงบกระจุกตัวอยู่ท่ีขบวนการแยกดินแดนมลายูเป็นหลัก สุรินทร์ 

เห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ได้เป็นความขัดแย้งทางการเมือง หากแต่เป็นความ

ขัดแย้งทางชาติพันธ์ุและศาสนาท่ีดำาเนินมาหลายศตวรรษ (Pitsuwan 1988) 

ขณะท่ีรูธ แม็ควีย์ (Ruth McVey 1984) พิจารณาความขัดแย้งดังกล่าวในกรอบ
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ชาตินิยม และเสนอว่าเพราะเหตุท่ีความเป็นไทยผูกกับพุทธศาสนา การเคล่ือนไหว

ของขบวนการแยกดินแดนจึงได้รับการสนับสนุนจากชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี (McVey 

1984) เช่นเดียวกับเรย์มอนด์ สคิวพิน (Raymond Scupin) ท่ีเห็นว่าชาตินิยมไทย

คือสาเหตุสำาคัญของการเกิดข้ึนของขบวนการแยกดินแดนมลายู (Scupin 1986) 

ขณะท่ีโอมาร์ ฟารูค (Omar Farouk) เห็นว่าขบวนการแยกดินแดนมลายูคือชาตินิยม

เชิงปฏิกิริยา (Farouk 1988) อย่างไรก็ดี มีงานจำานวนหน่ึง เช่น อุทัย ดุลยเกษม

เสนอว่าความขัดแย้งเป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่า (Dulyakasem 1988)

นอกจากน้ี ซากีย์ช้ีให้เห็นเพ่ิมเติมว่าในปี พ.ศ. 2527 สถาบันไทยคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำาเนินโครงการวิจัยเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ โครงการของสุรินทร์ พิศสุวรรณ ช้ีว่าการท่ีรัฐไทยมี

จักรวาลวิทยาแบบพุทธและเรียกร้องความจงรักภักดีจากคนต่างศาสนาก่อให้เกิด

ความขัดแย้ง เพราะชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีพยายามรักษาอัตลักษณ์ของพวกเขาไว้ 

ส่วนโครงการของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ช้ีว่าความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีสาเหตุมาจากความอยุติธรรมและโครงสร้างเหมือนเช่นภาคอ่ืน ทว่าเข้มชัดข้ึน 

เพราะความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธ์ุ และประวัติศาสตร์  

ส่วนงานศึกษาทางมานุษยวิทยาในทศวรรษน้ีกลับมีจำานวนไม่มาก โดยนอกจาก

งานศึกษาทางมานุษยวิทยาช้ินบุกเบิกในสองทศวรรษก่อนหน้า (Fraser 1962) งาน

ศึกษาทางมานุษยวิทยาท่ีแทรกตัวเข้ามาในทศวรรษน้ีท่ีสำาคัญได้แก่วิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกของฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ท่ีศึกษาว่าชาวมลายูมุสลิม โดยเฉพาะ 

ผู้หญิง ธำารงเขตแดนทางชาติพันธ์ุอย่างไร เธอเสนอว่าขณะท่ีผู้ชายมีบทบาทสำาคัญ

ในการธำารงชาติพันธ์ุผ่านสถาบันทางการ เช่น มัสยิด และโรงเรียนสอนศาสนา ผู้หญิง

แสดงบทบาทดังกล่าวผ่านสถาบันไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เครือญาติ และ 

เครือข่ายมิตรสหาย รวมถึงเคร่ืองแต่งกาย ภาษา อาหาร การแลกเปล่ียนซ้ือขาย และ

การเย่ียมเยียน (Prachuabmoh 1980) นอกจากน้ียังมีงานของหลุยส์ โกลอมบ์ 
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(Louis Golomb) ท่ีศึกษาการบำาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยความเช่ือและพิธีกรรม

มลายู (Golomb 1985)

ศรยุทธต้ังข้อสังเกตว่างานศึกษาเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษน้ี

มีความโดดเด่นในแง่ของการทำาความเข้าใจอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวมลายูใน

บริบทความขัดแย้ง งานเขียนทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยาท่ีเน้นสาเหตุการเคล่ือนไหว

ต่างให้ความสำาคัญกับการเมืองเร่ืองอัตลักษณ์ ส่วนงานศึกษาทางมานุษยวิทยาซ่ึงเน้น

การศึกษาอัตลักษณ์ก็ไม่อาจหลีกพ้นจากนัยทางการเมืองและการเป็นพลังการ

เคล่ือนไหว การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในสังคมมลายูจึงมีลักษณะเป็นการเมือง

ในตัวเอง นอกจากน้ี ศรยุทธต้ังข้อสังเกตว่าแนวการวิเคราะห์ซ่ึงเน้นคู่ขัดแย้งระหว่าง

รัฐไทยกับชาวมลายูทำาให้แลดูประหน่ึงว่าชายแดนภาคใต้มีเฉพาะชาวมลายู ท้ังท่ี 

ในพ้ืนท่ีมีกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนด้วยท่ีประกอบข้ึนเป็นสังคมพหุลักษณ์ 

งานเขียนเก่ียวกับชายแดนภาคใต้ในคริสต์ทศวรรษ 1990 มีจำานวนลดลงตาม

เหตุการณ์ความไม่สงบ กระน้ันส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำาคัญกับขบวนการแยก 

ดินแดนมลายูเหมือนเช่นทศวรรษก่อนหน้า โดยนอกจากจะช้ีให้เห็นว่าชาติพันธ์ุและ

ศาสนาเป็นสาเหตุหลัก (เช่น Anuar Nik Mahmud [1994]; Che Man [1995]; 

Idris [1995]; Uhlig [1995]) งานบางช้ิน ทำาการศึกษาขบวนการแยกดินแดนต่างๆ 

อย่างละเอียด นับต้ังแต่ในแง่ของโครงสร้าง แกนนำา สมาชิก อุดมการณ์ ไปจนกระท่ัง

ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  (Che Man 1995) โดยซากีย์ช้ีให้เห็นเพ่ิมเติมว่างานช้ินน้ี

รวมถึงงานช้ินอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกันเป็นงานศึกษาทางรัฐศาสตร์ท่ีต่างไปจากงานศึกษา

ความขัดแย้งช่วงก่อนหน้า เพราะเป็นการเปรียบเทียบปัญหาชายแดนภาคใต้กับปัญหา

ในลักษณะเดียวกันของชนกลุ่มน้อยในพ้ืนท่ีอ่ืน เขาช้ีว่างานศึกษาเก่ียวกับความขัดแย้ง

ในช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นคำาอธิบายเชิงรัฐศาสตร์ท่ีเสนอว่าความขัดแย้งเป็นผลมาจาก

ประเด็นทางประวัติศาสตร์และความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรืออีกนัยหน่ึงคือเป็น

เร่ืองของความสัมพันธ์ทางการปกครองระหว่างส่วนกลางกับท้องถ่ินท่ีผู้คนมีความต่าง

ทางชาติพันธ์ุและศาสนาท่ีไม่สามารถผสมกลมกลืนได้กับวัฒนธรรม ความเช่ือกระแส
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หลัก ทว่างานเหล่าน้ีไม่ได้ให้ความสำาคัญกับลักษณะของชุมชนหรือทำาความเข้าใจวิถี

ชีวิตคนมลายูซ่ึงได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง   

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาน้ีมีงานทางรัฐศาสตร์บางช้ินท่ีต่างออกไป ท่ีสำาคัญ 

ได้แก่งานของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ช้ินท่ีศึกษามัสยิดกรือเซะในฐานะ “โรงละคร” หรือ

พ้ืนท่ี ซ่ึงชาวมลายูมุสลิมต่อรองอัตลักษณ์ของพวกเขาใหม่ในฐานะชนกลุ่มน้อยใน

สังคมไทย (Satha-Anand 1993) และช้ินท่ีศึกษาการสวมฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะ

สตรีมุสลิมในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระแสการฟ้ืนฟูอิสลามในสังคมไทย (Satha-

Anand 1994) 

ส่วนงานมานุษยวิทยาในทศวรรษน้ียังคงมีไม่มากเหมือนเช่นทศวรรษก่อนหน้า

งานช้ินสำาคัญได้แก่ งานของแอนดรูว์ คอร์นิช (Andrew Cornish) ท่ีเสนอว่านอก

เหนือจากกิจกรรมกองโจรแล้ว การต่อต้านขัดขืนของชาวมลายูต่อรัฐไทยรูปแบบอ่ืน

ไม่สู้ได้รับความสนใจจากนักมานุษยวิทยา และเป็นเหตุให้ไม่เห็น “กิจกรรมแยก 

ดินแดนของมวลชน” มลายูเหล่าน้ี (Cornish 1997) เขาประยุกต์แนวคิดการต่อต้าน

ขัดขืนในชีวิตประจำาวันของเจมส์ ซี. สก็อตต์ (James C. Scott) เข้ากับแนวคิดเร่ือง

สังคมของมักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ในการช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

ยางพาราของชาวมลายูมุสลิมเป็นส่วนหน่ึงของการต่อต้านขัดขืน การครอบงำา และ

การกลืนกลายของรัฐไทยอย่างไร  

ภูมิทัศน์งานเขียนชายแดนภาคใต้ในทศวรรษความไม่สงบระลอกใหม่ 

งานเขียนเก่ียวกับชายแดนภาคใต้กลับมาขยายตัวอีกคร้ังต้ังแต่ต้นคริสต์ทศวรรษท่ี 

2000 เป็นต้นมา หรือหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ใน พ.ศ. 2547 

ความสนใจของงานเขียนช่วงน้ีกระจุกอยู่ท่ีตัวเหตุการณ์ แต่ก็ต่างไปจากงานเขียนใน

ช่วงทศวรรษก่อนหน้าในแง่ท่ีว่าไม่ได้วิเคราะห์ขบวนการเคล่ือนไหว หากแต่มุ่งไข

ปริศนาว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร เหตุใดจึงทวีความเข้มข้นข้ึน
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และมีใครอยู่เบ้ืองหลัง สามารถจำาแนกได้สองกลุ่ม กลุ่มแรก เห็นว่าเหตุการณ์ความ

ไม่สงบระลอกใหม่เป็นผลของกระแสอิสลามสุดโต่ง เช่น ครัวซองท์ (Croissant 

2005) เห็นว่าแม้จะมีเช้ือไฟ เช่น ปมประวัติศาสตร์ ความแตกต่างทางศาสนาและ

ชาติพันธ์ุ การกดข่ีทางการเมือง การขูดรีดทางเศรษฐกิจ และการกีดกันทางสังคม ทว่า

ส่ิงท่ีส่งผลให้เช้ือไฟเหล่าน้ีปะทุข้ึนคือการเปล่ียนแปลงใน “ปัจจัยเก้ือหนุน” เช่น การ

ขยายตัวของอิสลามสุดโต่ง รวมถึงการเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐและการจัดการ

ความขัดแย้งท่ีด้อยประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับวัฒนา สุกัณศัล (Wattana 2006) ท่ี

เสนอว่าการปะทุข้ึนของเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่เป็นผลมาจากกระแส

อิสลามสุดโต่งสากล ผสมกับกระแสการต่ืนตัวในศาสนาอิสลามและการแตกตัวของ

สิทธิอำานาจทางศาสนาในพ้ืนท่ี ขณะท่ีซาคารี อาบูซา (Zachary Abuza) เห็นว่าเป็น

เพราะกลุ่มเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีได้เช่ือมโยงกับกลุ่มอิสลามสุดโต่งข้ามชาติ เช่น อัล- 

กออิดะฮ์ (Al-Qaeda) เป็นต้น (Abuza 2003) 

กลุ่มท่ีสอง เห็นต่างจากกลุ่มแรก เช่น ดันแคน แม็คคาร์โก (Duncan 

McCargo) เห็นว่าแม้ดูเหมือนว่าศาสนาอิสลามมีส่วนเก่ียวข้องกับความขัดแย้ง แต่

ความขัดแย้งไม่ได้เป็นเร่ืองของศาสนา หากแต่เป็นความคับแค้นขุ่นเคืองทางการเมือง

และประวัติศาสตร์มากกว่า (McCargo 2008) การปะทุของเหตุการณ์ความไม่สงบ

ระลอกใหม่เป็นผลมาจากการท่ีรัฐไทยล้มเหลวในการสถาปนาระบบการปกครองแบบ

มีส่วนร่วมท่ีชอบธรรมในพ้ืนท่ี และศาสนาอิสลามก็ถูกหยิบใช้ภายใต้ความขัดแย้ง

ทางการเมืองท่ีว่าน้ี เช่นเดียวกับ โจเซฟ เหลียว (Joseph Chinyong Liow) ท่ีเห็น

ว่ามูลเหตุของเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่คืออุดมการณ์ทางการเมืองชาตินิยม

และการแยกดินแดนมลายู (Liow 2006) รวมท้ังศรีสมภพและปัญญาศักด์ิ ท่ีเห็นว่า

เป็นอิทธิพลของความเช่ือเชิงอุดมการณ์ท่ีส่งผลให้เหตุการณ์ความไม่สงบปะทุข้ึน 

(Jitpiromsri and Sobhonvasu 2006) ขณะท่ีรายงานการวิจัยของคณะ

กรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549 อ้างใน ซากีย์ พิทักษ์- 

คุมพล) เห็นว่าเป็นผลมาจากท้ังประเด็นชาติพันธ์ุ ศาสนา และประวัติศาสตร์
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นอกจากงานท้ังสองกลุ่มน้ีแล้ว ยังมีงานเขียนท่ีพยายามอธิบายการปะทุของ

เหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ด้วยสาเหตุอ่ืน เช่น แม็คคาร์โก เห็นว่าเหตุการณ์

ความไม่สงบระลอกใหม่เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ 

ชินวัตร กับ “เครือข่ายสถาบันกษัตริย์” (network monarchy) ซ่ึงมีศูนย์กลางอยู่ท่ี

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (McCargo 2008) ขณะท่ีมาร์ค แอสคิว (Marc Askew) 

เห็นว่าการปะทุของเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ไม่มีอะไรเก่ียวกับ “ปัจจัยท่ีเป็น

ทางการ” จำาพวกชาติพันธ์ุ ศาสนา และประวัติศาสตร์เหมือนเช่นท่ีงานส่วนใหญ่ 

กล่าวมา หากแต่เป็นผลของการสมคบคิดกันของกลุ่มผลประโยชน์และเครือข่าย

อาชญากรรมมากกว่า (Askew 2007) ส่วนไมเคิล คอร์เนอร์ส (Michael Connors) 

เห็นว่าเป็นการยากท่ีจะหาข้อยุติในสาเหตุ และผู้ก่อการหรือผู้อยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์

ความไม่สงบระลอกใหม่ เน่ืองจากคำาอธิบายเหล่าน้ีล้วนยังคงอยู่ใน “เงาแห่งการ 

คาดคะเน” (Connors 2006, 125) 

นอกจากงานเขียนท่ีพยายามอธิบายสาเหตุรวมถึงผู้อยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์

ความไม่สงบระลอกใหม่ งานเขียนท่ีขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมายัง

ประกอบด้วยงานเขียนกลุ่มประวัติศาสตร์ โดยช้ินท่ีเป็นหมุดหมายสำาคัญคือหนังสือ

รวมบทความการประชุมนานาชาติ เร่ือง ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใต้ของไทย: 

การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม (Jory and Jirawat [eds.] 2009) 

ท่ีเสนอว่านับแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นต้นมา ความสนใจมักมุ่งไปยังศาสนา

อิสลามในฐานะท่ีเป็นฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทว่า

ไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ชาตินิยมมลายูแห่งปาตานีท่ียังคอยตาม 

“หลอกหลอน” ผู้คนในชายแดนภาคใต้อยู่ตลอดเวลา บทความในหนังสือจึงเป็นการ

ทบทวนประวัติศาสตร์ดังกล่าวว่ามีลักษณะเช่นไรและส่งผลต่อคนในพ้ืนท่ีอย่างไร 

ส่วนรายงานการวิจัย “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหา

ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมปาตานี” (ทวีศักด์ิ เผือกสม และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล 

2554) เป็นการรวมบทความทางประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชีวิตคนใน 
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วงกว้างมากกว่าจะจำากัดเพียงชนช้ันนำาไม่ก่ีกลุ่ม รวมท้ังก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่าง

รัฐไทยกับขบวนการปลดปล่อยปาตานีไปสู่มิติอ่ืน เช่น เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

นอกจากนี ้ งานเขยีนประวตัศิาสตร์ชิน้สำาคญัอกีชิน้คอื ประวัตริาชอาณาจักร

มลายปูะตานี ของ อบิรอฮมิ ชกุร ี (2549) มลีกัษณะเป็นประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ท่ีมี

เนือ้หาตรงข้ามกบัประวตัศิาสตร์ไทยฉบบัทางการ ทว่าสอดคล้องกบัเป้าหมายของ

ขบวนการเคลือ่นไหว จงึเป็นท่ียอมรบัของขบวนการเคลือ่นไหวรวมท้ังชาวมลายมูสุลมิ

ในพืน้ท่ีมากกว่าแบบเรยีนประวตัศิาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืมอีทิธิพลต่องานเขยีน

ประวตัศิาสตร์ชายแดนใต้โดยรวม จนกระท่ังมกีารตัง้ข้อสังเกตว่าประวตัศิาสตร์นพินธ์

ชายแดนใต้ “เป็นได้ก็เพียงแค่ส่วนขยายต่อจากหยาดนำ้าหมึกอันแค้นเคืองของ 

อบิรอฮมิ” (ทวศีกัดิ ์เผอืกสม และจริวัฒน์ แสงทอง 2551) นอกจากนี ้เอกรนิทร์ยงั

ตัง้ข้อสังเกตเพ่ิมเตมิว่าการท่ีการเขียนประวตัศิาสตร์ปาตานเีป็นท่ีจบัตาของหน่วยงาน

ความมั่นคงว่ามีแนวโน้มสนับสนุนแนวคิดแบ่งแยกดินแดน ได้ส่งผลให้การศึกษา 

วิจัยประวัติศาสตร์การเมืองของปาตานีต้องดำาเนินการอย่างเงียบๆ และใช้ความ

ระมดัระวงัอย่างมาก

งานเขียนท่ีขยายตัวอีกกลุ่มคืองานด้านรัฐศาสตร์หรือการเมืองการปกครอง 

โดยนอกจากในส่วนท่ีกล่าวมาแล้วก่อนหน้า เอกรินทร์ช้ีว่างานกลุ่มน้ีช้ินสำาคัญได้แก่

งานของศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และสุกรี หลังปูเต๊ะ (2550) ซ่ึงเป็นการประมวลข้อคิด

เห็นและความต้องการของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เสนอรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน

แบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือช่วยคล่ีคลายปัญหาความขัดแย้งและ

เหตุการณ์ความไม่สงบ นอกน้ันเป็นการศึกษาการเมืองท้องถ่ิน โดยเอกรินทร์หยิบงาน

ของบูฆอรี ยีหมะ (2549; 2554; 2555) ท่ีศึกษานักการเมืองท้องถ่ินในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการหาเสียงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไร 

และเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีส่งผลต่อการเมืองเลือกต้ังระดับประเทศอย่างไร 

ดังกรณีเหตุการณ์ตากใบท่ีส่งผลให้ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทยแพ้การเลือกต้ัง แม้จะมีบารมี

และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนท่ีมาอย่างต่อเน่ือง ส่วนงานของชัยวัฒน์  
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สถาอานันท์ (2551; 2553) เป็นงานท่ีมีลักษณะเฉพาะในแง่ท่ีว่าเป็นหนังสือ 

รวมบทความของผู้เขียนจากหลายสาขาวิชาไม่ได้จำากัดเฉพาะนักรัฐศาสตร์ และ

พิจารณาเหตุการณ์ความไม่สงบจากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ คนในพ้ืนท่ี 

หรือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกับอาศัยวิธีวิทยาท่ีต่างกันออกไป 

นอกจากน้ี ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีงานเขียนอีกกลุ่มท่ีไม่ได้ถูกกล่าวถึงมาก

นัก คือ งานศึกษาด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงชลิตาเสนอว่าประกอบด้วย 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่ม

แรก เป็นงานท่ีช้ีว่าความยากจนเป็นผลมาจากสภาพสังคม วัฒนธรรม และศาสนาของ

ชาวมลายูมุสลิม ซ่ึงเป็นช่องทางให้ขบวนการก่อความไม่สงบแทรกตัวเข้ามา รวมท้ัง

เป็นเหตุให้ชาวมลายูมุสลิมบางคนเข้าร่วม ความเข้าใจเช่นน้ีนำาไปสู่การดำาเนิน

โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจำานวนมาก ทว่าไม่ประสบผลเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบ

ยังเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังขบวนการเคล่ือนไหวก็ไม่เคยมีข้อเรียกร้องเก่ียวกับ

ปัญหาความยากจนหรือปัญหาเศรษฐกิจ 

งาน กลุ่มท่ีสอง ช้ีว่าความยากจนเป็นผลมาจากการพัฒนาท่ีผิดพลาด 

ของรัฐ ซ่ึงนอกจากไม่ตรงความต้องการของคนในพ้ืนท่ี และสนับสนุนกลุ่มทุนใน 

การแย่งชิงทรัพยากรจากชุมชนและทำาลายระบบนิเวศอย่างสำาคัญ งานกลุ่มน้ียังช้ีว่า

สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีดูไม่พัฒนา แท้จริงคือ “ทุนวัฒนธรรม” เพราะเป็นวิถี 

ชีวิต ระบบการผลิต และการจัดการทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับระบบนิเวศและวางอยู่

บนโลกทัศน์แบบอิสลาม ทว่ากำาลังถูกทำาลายด้วยการรุกคืบของทุนและการพัฒนา 

ของรัฐ 

งาน กลุ่มท่ีสาม ว่าด้วยผลกระทบ ส่วนหน่ึงช้ีว่าเหตุการณ์ความไม่สงบส่งผล

ให้ธุรกิจหดตัวและคนในพ้ืนท่ีทำามาหากินลำาบาก ผู้ประกอบการค้าปลีกเช้ือสายจีน

และชาวไทยพุทธต้องปิดร้านเร็วข้ึน รวมท้ังต้องอาศัยชาวมลายูมุสลิมมาขายหน้าร้าน

และมักลงเอยด้วยการโยกย้าย โดยมีกิจการค้าปลีกของชาวมลายูมุสลิมขยายตัวแทน

ท่ี ทว่างานอีกส่วนช้ีว่าเศรษฐกิจชายแดนใต้ไม่ได้หดตัวอย่างท่ีเข้าใจกัน เพราะรัฐทุ่ม 
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งบประมาณลงมาในพ้ืนท่ีจำานวนมาก ชลิตาช้ีว่างานส่วนน้ีสอดคล้องกับงานของเธอ

ในแง่ท่ีว่าชาวมลายูมุสลิมรับราชการและทำางานในหน่วยงานรัฐมากข้ึน ควบคู่ไปกับ

การขยายตัวของธุรกิจในพ้ืนท่ีในลักษณะกลุ่มธุรกิจท่ีอิงหลักศาสนาอิสลาม     

งานเขียนทางมานุษยวิทยาทวีจำานวนข้ึนเช่นกัน แต่ก็ถือว่าน้อยเม่ือเทียบกับ

สาขาอ่ืน ส่วนหน่ึงเป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงศึกษาชาวมลายูมุสลิมในแง่มุมต่างๆ ท่ามกลาง

กระแสการฟ้ืนฟูศาสนาอิสลามและเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ชาวมลายูมุสลิมกับชาวไทยพุทธและชาวไทยเช้ือสายจีน (แพร ศิริศักด์ิดำาเกิง 2546) 

การดำาเนินชีวิตและธำารงอัตลักษณ์ความเป็นมลายู (ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ 2551; 

2552) การประกอบพิธีกรรมความเช่ือมลายู (ศุภราภรณ์ กันตะพัฒนะ 2556; 

อนุสรณ์ อุณโณ 2556) การแต่งกายให้สวยงามตามหลักศาสนาอิสลาม (ธัญญธร  

สายปัญญา 2556) รวมถึงตัวตนและศักยภาพกระทำาการของชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี 

(Unno 2011) นอกน้ันเป็นบทความกลุ่มท่ีว่าด้วย “ชุมชนมลายูมุสลิม” ท่ีมีลักษณะ

ถักทอกันเหนียวแน่นเป็นเน้ือเดียวและมีลักษณะค่อนข้างสถิต (ศรีศักร วัลลิโภดม 

2550) กับกลุ่มท่ีเน้นเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น การปรับใช้และตีความศาสนา

อิสลามเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบตลอดจน

ชาวมลายูมุสลิมท่ัวไป (Dorairajoo 2006; 2007) รวมถึงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

ท่ีผู้ใหญ่บ้านท้ังพุทธและมุสลิมใช้ในการรับมือกับผลพวงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

(Askew 2009) 

แม้งานเขียนมานุษยวิทยาจะมีจำานวนไม่มากเม่ือเทียบกับงานในสาขาวิชาอ่ืน 

ทว่าแนวคิดและวิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา เช่น การศึกษาภาคสนาม และการ

สัมภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ี ได้ถูกปรับใช้ในสาขาวิชาอ่ืนอย่างกว้างขวาง เพราะเห็นว่า

สามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาความไม่สงบได้อย่างลึกซ้ึง รอบด้าน และตรงกับสภาพ

ความเป็นจริง  
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มานุษยวิทยาข้ามสาขา

มานุษยวิทยาได้รับการกล่าวถึงโดยนักวิชาการสาขาอ่ืนว่ามีศักยภาพในการศึกษา

ประเด็นปัญหาเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอกรินทร์กล่าวว่านักรัฐศาสตร์ เช่น 

ไชยันต์ ไชยพร ได้ชักชวนให้นักรัฐศาสตร์ใช้วิธีการศึกษาแบบมานุษยวิทยาในการ

ศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือจะได้เข้าใจอัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา

ท่ีต่างจากสังคมส่วนใหญ่ ขณะท่ีตัวเขาเองซ่ึงเป็นนักรัฐศาสตร์ก็เห็นว่างานรัฐศาสตร์

ท่ีอาศัยการศึกษาภาคสนามเช่นมานุษยวิทยาจะช่วยให้เข้าใจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มากข้ึน เพราะได้ทราบชีวิต ความหวัง คุณค่า และการต่อรองในชีวิตประจำาวันของ

ผู้คน

ในทศวรรษท่ีผ่านมามีงานศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ท่ีอาศัยหรือปรับใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยาจำานวนหน่ึง เช่น Tearing Apart the Land: Islam and 

Legitimacy in Southern Thailand ของดันแคน แม็คคาร์โก แม้จะเป็นงานด้าน

รัฐศาสตร์ แต่ก็ต่างจากงานด้านรัฐศาสตร์ท่ัวไปในแง่ท่ีอาศัยการสัมภาษณ์เป็นวิธีการ

ศึกษาหลักควบคู่ไปกับการศึกษาเอกสาร (หรือท่ีเอกรินทร์เรียกว่า “รัฐศาสตร์ทาง

เลือก” แม็คคาร์โกเดินทางไปสัมภาษณ์ชาวมลายูมุสลิมกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

ผู้นำาศาสนา ผู้นำาทางการ รวมถึงผู้ก่อการ เพ่ือทำาความเข้าใจว่าเหตุใดรัฐไทยจึงขาด

ความชอบธรรมในสายตาของคนเหล่าน้ี และเหตุใดศาสนาอิสลามจึงได้กลายเป็นข้อ

อ้างอันชอบธรรมในการต่อสู้ทางการเมืองท่ีว่าด้วยความชอบธรรมท่ีว่าน้ี (McCargo 

2008) ในทำานองเดียวกัน ศรีสมภพและสุกรีไม่เพียงแต่สัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ 

เพ่ือประมวลข้ึนเป็นข้อเสนอรูปแบบการปกครองท้องถ่ินแบบพิเศษท่ีเป็นการผสม

ผสานกันระหว่างการปกครองท้องถ่ินกับหลักธรรมรัฐ หากแต่นำามิติทางวัฒนธรรม

และศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการปกครองดังกล่าวด้วย ส่วนบูฆอรีอาศัย

การสัมภาษณ์นักการเมืองและผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังวิเคราะห์ว่าการหาเสียงสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไร
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ในทำานองเดียวกัน งานศึกษาทางประวัติศาสตร์จำานวนหน่ึงได้ปรับใช้วิธีการ

ทางมานุษยวิทยา เช่น ชุดโครงการวิจัย “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: 

การค้นหาประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมปาตานี” ต้องการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ท่ีสัมพันธ์กับคนในวงกว้างและก้าวพ้นกรอบ

ท่ีมองว่าประวัติศาสตร์ปาตานีเป็นพ้ืนท่ีการช่วงชิงความทรงจำาระหว่างรัฐไทยกับ

ขบวนการปลดปล่อยปาตานีเพียงอย่างเดียว หัวข้อโครงการวิจัยจำานวนมากจึง

เก่ียวข้องกับมานุษยวิทยา เช่น วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ตระกูล ชุมชน มัสยิด พิธีกรรม ส่ือ 

และบทเพลง ขณะเดียวกันบางโครงการก็อาศัยการศึกษาภาคสนามเป็นวิธีวิจัยหลัก 

เป็นความพยายามท่ีจะนำาเสนอประวัติศาสตร์จากมุมมองหรือเสียงของ “คนใน” และ

ในอาณาบริเวณท่ีขาดหายไปในประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมปาตานี (ทวีศักด์ิ 

เผือกสม และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล 2554) ขณะท่ีงานของวิไลวรรณ จงวิไลเกษม 

(2552) อาศัยแนวคิดความทรงจำาร่วมแนวชาติพันธ์ุวรรณนาในการอธิบายความ

สัมพันธ์ระหว่างความทรงจำาร่วมของคนมลายูมุสลิมกับเหตุการณ์ความไม่สงบ 

เป็นการโต้กลับการรับรู้ชุดใหม่ท่ีถูกนิยามว่ารุนแรงผ่านส่ือ มีการนำาเสนอสัญลักษณ์

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำาวันของไทยพุทธและมลายู

มุสลิม 

นอกจากน้ี วิธีการทางมานุษยวิทยาได้ถูกปรับใช้ในสาขาวิชาอ่ืนอีก เช่น 

ไมเคิล เจอร์รีสัน (Michael Jerryson) นักวิชาการด้านศาสนาศึกษา อาศัยการ

สังเกตการณ์ รวมท้ังสัมภาษณ์พระ โดยเฉพาะในส่วนท่ีถูกส่งมาจำาวัดในพ้ืนท่ี 

ช้ีให้เห็นว่าขณะปฏิบัติวัตรทางศาสนาตามปกติ พระเหล่าน้ีเผยแพร่แนวคิดชาตินิยม

เชิงพุทธประพฤติตนราวกับเป็นทหารลับ พร้อมกับพกพาอาวุธ ซ่ึงล้วนเป็นปัจจัย 

เก้ือหนุนให้เกิดความรุนแรง (Jerryson 2011) ส่วนซากีย์ช้ีว่างานของพลโทสำาเร็จ

อาศัยการสัมภาษณ์แนวร่วมท่ีมอบตัวหรือถูกจับกุมพร้อมกับเอกสารท่ียึดได้ เพ่ือ

อธิบายโครงสร้าง อุดมการณ์ และการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมขบวนการแนวร่วม

ปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (Barisan Revolosi Nasional Melayu Patani: 
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BRN) เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ของซาช่า เฮลบาร์ด (Sascha Helbardt) ท่ีอาศัย

การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ศึกษาโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ เครือข่าย 

เป้าหมายร่วม รวมท้ังการรักษาความลับของขบวนการบีอาร์เอ็น (Helbardt 2011) 

อย่างไรก็ดี ซากีย์ต้ังข้อสังเกตว่าการท่ีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในความควบคุมของทหาร

และตำารวจส่งผลให้เกิดคำาถามกับความถูกต้องแม่นยำาของข้อมูลในงานเหล่าน้ี

ท้ังน้ี นอกจากในแง่สาขาวิชา การปรับใช้แนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา

ในงานเขียนเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังสามารถพิจารณาผ่านองค์กรและ

สถาบันต่างๆ ได้ด้วย ส่วนหน่ึงเป็นเช่นท่ีศรยุทธต้ังข้อสังเกตก็คือว่าเหตุการณ์ความ

ไม่สงบระลอกใหม่ได้ก่อเกิดผู้กระทำาการในพ้ืนท่ีจำานวนมาก อาทิ นักวิชาการ นักสันติ

วิธี นักวิชาการท้องถ่ิน รวมถึงคนในท้องถ่ิน บุคคลเหล่าน้ีไม่ได้เป็น “นักรบ” ท่ีฉวย 

ใช้โครงข่ายแห่งสภาวะเปล่ียนผ่านในการต่อสู้ แต่เป็นผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมท่ีใช้

งานเขียนทางวิชาการเป็นพ้ืนท่ีในการต่อสู้หรือเสนอ “คำาให้การทางการเมือง” จาก 

ตำาแหน่งแห่งท่ีของตน ส่งผลให้พวกเขาเป็น “ผู้เล่นหน้าใหม่” ท่ีสำาคัญในสนาม 

งานเขียนว่าด้วยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษท่ีผ่านมา  

“ผู้เล่นหน้าใหม่” กับการปรับใช้มานุษยวิทยา

“ผู้เล่นหน้าใหม่” พยายามทำาความเข้าใจและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากตำาแหน่ง

แห่งท่ี ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรของตนควบคู่ไปกับการปรับใช้บางส่วนของแนวคิด

และวิธีการทางมานุษยวิทยา เพราะเห็นว่ามีศักยภาพในการทำาความเข้าใจและแก้ไข

ปัญหาจากข้างใน ดังกรณีมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ ซ่ึงศรยุทธช้ีว่าอยู่ภายใต้ 

การกำากับของนักมานุษยวิทยาอาวุโส ผู้เห็นว่าชุมชนมลายูมุสลิมเป็นชุมชนทาง 

ศีลธรรมท่ีมีศาสนาอิสลามคอยสร้างความเป็นปึกแผ่นและรักษาความสมดุลระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ ทว่าการพัฒนาท่ีมาจากภายนอกภายใต้การร่วมมือระหว่างรัฐกับ

ทุนได้บ่ันทอนส่ิงเหล่าน้ีลง จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและทรัพยากรรวมไปถึงเหตุการณ์
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ความไม่สงบได้จำาเป็นจะต้องฟังเสียง “คนใน” หรือว่าให้ “คนใน” เป็นผู้แก้ไขปัญหา

ของตนเองภายใต้การหนุนเสริมจากนักวิชาการและนักวิจัย “คนนอก” ผ่านการดำาเนิน

โครงการวิจัยร่วมกัน

ศรยุทธช้ีว่างานเหล่าน้ีมีจุดร่วมกันในแง่ของการพยายามฉายภาพจากสายตา

หรือว่าด้วยสุ้มเสียงของ “คนใน” และมีเน้ือหาเร่ิมจากการเสนอว่าชุมชนแต่เดิมมี 

ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างไร มีระบบ

เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศอย่างสมดุลบนฐานของ

ศาสนาอิสลามอย่างไร และการพัฒนาของรัฐและการขยายตัวของระบบทุนนิยมก่อ

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อส่ิงเหล่าน้ีอย่างไร เป็นการอาศัย

โศกนาฏกรรมเพ่ือกระตุ้นให้คนในพ้ืนท่ีได้ต่ืนตัวข้ึนมาปกปักรักษาหรือว่ากอบกู้

วัฒนธรรมและทรัพยากรของพวกเขาด้วยตัวของพวกเขาเอง 

ในทำานองเดียวกัน ศรยุทธช้ีว่าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้

ต้ังกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรมนิยมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนใน

พ้ืนท่ีทำางานวิจัยและผลิตงานเขียนออกมา โดยมีแนวคิดว่าชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนท่ี

ท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและศาสนา และไม่ได้มีแต่ด้านการสู้รบหรือว่าความ

รุนแรง หากแต่ประกอบด้วยเร่ืองราวและความเคล่ือนไหวของคนสามัญท่ีหลากหลาย 

มีสีสันและชีวิตชีวา ศูนย์ฯ จึงสนับสนุนคนท้องถ่ินหรือว่า “คนใน” ให้บอกเล่าเร่ืองราว

ของพวกเขาท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ผ่านงานวิจัย

นอกจากนักมานุษยวิทยาและหนว่ยงานมานุษยวิทยาจากภายนอกแล้ว 

ชลิตาชี้ว่าองค์กรกึ่งรัฐในนาม “ภาคประชาสังคม” เป็น “ผู้เล่นหน้าใหม่” ท่ีสำาคัญ 

อกีกลุ่มในสนามงานเขยีนชายแดนภาคใต้ในทศวรรษท่ีผ่านมา และบางส่วนได้ปรบัใช้ 

มมุมองและวธีิการทางมานษุยวทิยาผ่านการดำาเนนิงาน “โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

แบบมีส่วนรว่ม” เช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่น นักพัฒนา และเครือข่ายชาวบ้านลุ่มนำ้าสายบุรี ดำาเนิน
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โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มนำ้าสายบุร ี

ต่อมาในระยะที่ 2 ได้ร่วมกับศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำาเนิน

โครงการวิจัยการบริหารจัดการท่ีดิน โดยมีคนในพื้นท่ี นักวิชาการท้องถิ่น และ 

นกัพฒันาเป็นกำาลังสำาคญั เช่นเดยีวกบัสถาบนัชมุชนท้องถิน่พัฒนา ซึง่ได้ร่วมมอืกบั

ธนาคารโลกและกระทรวงการคลงั ดำาเนนิโครงการสนบัสนนุชมุชนท้องถิน่เพ่ือฟ้ืนฟู

ชายแดนใต้ ด้วยการสนบัสนนุให้คนในชมุชนเป็นผู้ขบัเคลือ่นกิจกรรมฟ้ืนฟแูละพฒันา

ชมุชน นอกจากนี ้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนได้ดำาเนนิโครงการเครอืข่ายชมุชนศรทัธา 

เน้นการฟ้ืนฟรูะบบคณุธรรมจรยิธรรมตามหลกัศาสนา โดยอาศยักลไกทางวฒันธรรม

หรอืสถาบนัทางสังคม เช่น “สภาซรูอ” เป็นแกนในการดำาเนนิกิจกรรมดงักล่าว

นอกจากนี ้ชลติาชีว่้าฝ่ายวจิยัเพือ่ท้องถิน่ สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย 

(สกว.) ได้สนบัสนนุโครงการวจิยัในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้จำานวนมาก มวีตัถปุระสงค์ท่ี

จะสร้างกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัคนในพ้ืนท่ีเพ่ือแสวงหาแนวทางในการ

แก้ปัญหา โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจท่ีคนเหล่านีก้ำาลงัประสบอยู่ด้วยตวัของพวกเขา

เอง บางโครงการมีหัวข้อเชิงมานุษยวิทยาและอาศัยส่วนหนึ่งของวิธีการวิจัยเชิง

มานษุยวทิยา ขณะท่ีบางโครงการมุ่งค้นหา “ทุนทางวฒันธรรม” ในพ้ืนท่ีท่ีรฐัละเลย

เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท่ามกลางการขยายตัวของระบบทุน อาทิ เครือข่ายทาง

สังคม ศาสนา และวฒันธรรม หากได้รบัการหนนุเสรมิจากรฐัอย่างถกูต้องเหมาะสม

กจ็ะช่วยให้ชาวมลายมูสุลมิมชีวีติท่ีดรีวมถงึมสัีงคมท่ีสงบสุข 

ข้อท้าทาย

แม้โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ “ผู้เล่นหน้าใหม่” เหล่าน้ีจะเปิดโอกาสให้

คนในท้องถ่ินได้ร่วมคิด ร่วมทำา และร่วมเขียน ซ่ึงเผยให้เห็นความสลับซับซ้อนของ

ประเด็นปัญหา รวมถึงศักยภาพของสังคมและวัฒนธรรมมลายูมุสลิมท่ีมักถูกมองข้าม 

ทว่าการปรับใช้มุมมองและวิธีการทางมานุษยวิทยาในงานเหล่าน้ียังมีข้อจำากัดระดับ
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หน่ึง นับต้ังแต่ในส่วนของความคาดหวังระหว่าง “คนใน” ผู้อยู่กับหรือว่าเป็นเจ้าของ

ปัญหา กับ “คนนอก” ท่ีต้องการเข้ามาแก้ไขและให้ความช่วยเหลือท่ีไม่ตรงกัน 

ดังกรณีงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน สำานักงานกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย ชลิตาช้ีว่าแม้ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจะพยายามใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงและวัฒนธรรมชุมชนในการแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือคนในพ้ืนท่ี 

ทว่าคนในพ้ืนท่ีกลับช้ีให้เห็นความจำาเป็นและความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาดมากกว่า ส่วนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนของ

องค์กรก่ึงรัฐหรือ “ภาคประชาสังคม” ชลิตาเห็นว่ามีข้อจำากัดในแง่ท่ีว่าองค์กรเหล่าน้ี

มองปัญหาภายใต้กรอบความม่ันคงเช่นเดียวกับรัฐ ทว่าไม่แตะสาเหตุหลักของปัญหา 

เช่น อุดมการณ์รัฐไทย และโครงสร้างการเมืองท่ีมีสถาบันจารีตเป็นหัวใจ โครงการ

วิจัยเหล่าน้ีจึงไม่เพียงแต่ไม่เท่าทันชีวิตทางเศรษฐกิจของคนในพ้ืนท่ี หากแต่ยังกลาย

เป็นเคร่ืองมือสร้างความชอบธรรมให้หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะทหารในการเข้ามาปฏิบัติ

การในพ้ืนท่ี ท่ามกลางกระแสเรียกร้องของคนในพ้ืนท่ีให้ทหารเคล่ือนย้ายออกไป

ส่วนงานวิจัยท่ีสนับสนุนโดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ ศรยุทธช้ีว่ามี 

ข้อจำากัดไม่เฉพาะแต่เป็นการวาดภาพอดีตชวนฝันของชุมชนมลายูมุสลิมให้เป็นข้ัว 

ตรงข้ามกับสภาพปัจจุบัน รวมท้ังเป็นการพิจารณาปัญหาในภาพกว้างแต่ขาดการเน้น

และความลึก หากแต่ “ข้อมูล” หรือ “ภาพ” ท่ีงานเหล่าน้ีเสนอมายังไม่สามารถนับได้

ว่าเป็นความจริงจากสายตาหรือว่ามุมมองของ “คนใน” อย่างท่ีงานวิจัยกลุ่มน้ีพยายาม

กล่าวอ้าง ท้ังน้ีก็เพราะว่า “คนใน” ในงานเหล่าน้ีไม่ได้มีอิสระในตัวเอง หากแต่ถูก

กำากับโดย “คนนอก” ซ่ึงพยายามสอดแทรกทัศนะ จินตนาการ จุดยืน หรืออุดมการณ์

ทางการเมืองของตนเข้าไปตลอดเวลา ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่าง “คนใน” กับ “คนนอก” 

ในงานวิจัยเหล่าน้ีพร่ามัว และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคือส่งผลให้งานวิจัยกลุ่มน้ีไม่ได้

บริสุทธ์ิหรือเป็นภาพตัวแทนอันแท้จริงจาก “คนใน” ตามท่ีงานกลุ่มน้ีกล่าวอ้าง หาก

แต่เป็นส่วนหน่ึงของการฉายภาพตัวแทนเชิงอุดมการณ์ของ “คนนอก” มากกว่า
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ขณะเดียวกันประเด็น “คนใน” และ “คนนอก” ในบริบทงานเขียนชายแดน 

ภาคใต้มีความสลับซับซ้อนกว่าท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป เพราะแม้โดยท่ัวไปจะเข้าใจว่า 

“คนใน” สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าความจริงได้มากกว่า “คนนอก” และด้วยเหตุน้ี

เสียงหรือว่ามุมมองจาก “คนใน” จึงมีความน่าเช่ือถือมากกว่า ทว่าประสบการณ์ของ

นักวิชาการท้องถ่ิน หรือ “คนใน” บางรายช้ีให้เห็นว่าความเข้าใจดังกล่าวไม่ได้ถูกต้อง

เสมอไป เช่น รัตติยา สาและ (2551) เสนอว่าเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ 

ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิมมีลักษณะ 

ห่างเหินและไม่ไว้ใจกันมากข้ึน หากแต่ยังส่งผลให้เธอกลายเป็นคนแปลกหน้า หรือ

เป็น “คนนอก” ท่ีถูกระแวง แม้เธอจะเป็นชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนท่ีหรือว่าเป็น “คนใน” 

และทำางานวิจัยในชุมชนเหล่าน้ีมาเป็นเวลานาน เธอรู้สึกว่าชุมชนไม่มีความปลอดภัย

และข้อมูลท่ีได้มีข้อจำากัด ในทางกลับกัน ในบางกรณีงานเขียนโดย “คนนอก” กลับได้

รับการยอมรับและความเช่ือถือมากกว่างานเขียนโดย “คนใน” เช่น เอกรินทร์เสนอว่า

ในบริบทของเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ งานเขียนโดยนักวิชาการภายนอก 

โดยเฉพาะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และนักวิชาการต่างประเทศได้รับ

ความน่าเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการและสาธารณะมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ

งานเขียนโดย “คนใน” ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการท้องถ่ินหรือนักวิชาการมาเลเซีย 

เน่ืองจากงานเขียนกลุ่มน้ีมักมีกล่ินอายของอุดมการณ์ชาตินิยมปาตานีเจือปนค่อนข้าง

มาก

นอกจากน้ี ศรยุทธช้ีว่างานกลุ่มท่ีอาศัยแนวคิดทางมานุษยวิทยาจำาพวก 

พหุวัฒนธรรมนิยมมีข้อจำากัดในหลายลักษณะ นับต้ังแต่งานด้านการศึกษาซ่ึงเน้น 

ภาษาไทยเป็นภาษากลาง เพราะมุ่งสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมและอุดมการณ์

ชาติไทย จึงมีความขัดกันในตัวเอง เพราะขณะท่ีต้องการหลุดจากการศึกษาเชิงเด่ียว

แต่กลับไม่ต้ังคำาถามต่ออุดมการณ์เท่าท่ีควร ขณะท่ีงานด้านประวัติศาสตร์แม้ก้าวหน้า

กว่าสาขาอ่ืน ทว่ามักเล่าประวัติศาสตร์ปัตตานีอันย่ิงใหญ่ในบรรยากาศชาตินิยมมลายู 

ส่งผลให้ผู้กระทำาการเหลือแต่เพียงผู้นำามลายูกับรัฐไทย ท้ังท่ีเร่ืองราวของชาวมลายู
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ส่วนใหญ่ไม่จำาเป็นต้องคล้ายคลึงหรือเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำามลายู

กับรัฐไทย ส่วนงานด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายมักเน้นการผสมกลมกลืน

ระหว่างวัฒนธรรมมากกว่าจะให้ความสำาคัญกับบริบทและความขัดแย้ง แม้งาน 

กลุ่มน้ีให้ความสำาคัญกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ แต่ก็ได้วางอุดมการณ์แห่งชาติเป็น 

เสาหลักให้กลุ่มชาติพันธ์ุเหล่าน้ีได้เกาะไว้ 

ส่วนงานศึกษาความขัดแย้งท่ีอาศัยแนวคิดและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา 

ซากีย์เห็นว่ายังมีค่อนข้างจำากัด ส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่าการศึกษาภาคสนามโดยเฉพาะ

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในประเด็นความขัดแย้งดำาเนินการค่อนข้างลำาบาก 

ขณะเดียวกันงานกลุ่มน้ีอธิบายปัญหาความขัดแย้งในกรอบเดิมและวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ในแนวด่ิง ท้ังท่ีเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน 

ในแนวราบ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวมลายูมุสลิม 

นอกจากน้ี ซากีย์ช้ีว่าแม้งานเหล่าน้ีถูกใช้เป็นฐานในการเคล่ือนไหวของภาค 

ประชาสังคม ทว่าไม่สู้ได้รับการตอบสนองจากรัฐท่ียังไม่สามารถก้าวข้ามกรอบคิด

เร่ืองความม่ันคงท่ีตายตัวได้ ข้อเสนอท่ีเป็นการรุกทางการเมือง เช่น การใช้ภาษามลายู

เป็นภาษาทำางานในสถานท่ีราชการ และรูปแบบการปกครองพิเศษจึงถูกปฏิเสธ 

แม้จะสามารถช่วยคล่ีคลายปัญหาความขัดแย้งได้ก็ตาม 

ความส่งท้าย

เหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเน่ืองแม้จะล่วงเลยมา 

กว่าหน่ึงทศวรรษแล้ว เน่ืองจากสาเหตุสำาคัญของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข 

เช่นเดียวกับในส่วนของงานเขียนเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ียังคงดำาเนินต่อไป

แม้จะมีอัตราการขยายตัวลดลง รวมท้ังยังไม่มีงานช้ินใดท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็น 

หมุดหมายหรือก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือมใหญ่เหมือนเช่นในทศวรรษท่ีผ่านมา งานเขียน

ท่ีมุ่งอธิบายสาเหตุและผู้อยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์ความไม่สงบมีปริมาณลดลง ขณะท่ี
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งานเขียนเก่ียวกับชีวิตประจำาวันของผู้คนภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงมีออกมา

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มานุษยวิทยาจะยังคงมีตำาแหน่งแห่งท่ีค่อนข้างเด่นชัดใน 

สนามงานเขียนเก่ียวกับชายแดนภาคใต้ต่อไป

อย่างไรก็ดี ตำาแหน่งแห่งท่ีของมานุษยวิทยาในสนามงานเขียนชายแดนภาคใต้

เป็นคำาถามหรือข้อท้าทายมากกว่าจะเป็นคำาตอบสำาเร็จรูป เพราะเหตุการณ์ความไม่

สงบไม่เพียงแต่ทำาให้ต้องขบคิดว่าจะสามารถอาศัยวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา เช่น การ

ศึกษาภาคสนาม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาได้แค่ไหนอย่างไร 

หากแต่ยังท้าทายว่าจะอาศัยแนวคิดทางมานุษยวิทยา เช่น “คนใน” ในการทำาความ

เข้าใจและอธิบายปัญหาได้เพียงไหน รวมถึงว่าจะจัดวางความสัมพันธ์กับ “คนนอก” 

อย่างไร ไม่นับรวมสภาพการเมืองในปัจจุบันท่ีทำาให้ต้องขบคิดว่าจะสามารถผลักดัน

ข้อเสนอเชิงวิชาการให้เป็นท่ียอมรับในระดับนโยบายและมีผลในทางปฏิบัติได้เพียง

ไหน อย่างไร เหล่าน้ีล้วนเป็นคำาถามและข้อท้าทายท่ีนักมานุษยวิทยารวมถึงผู้ศึกษา

ชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญกันต่อไป
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