
หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยา-สังคมวิทยาชายแดนใต้

หากข้อเขยีนนีม้คีณุปูการต่องานศกึษาอืน่ๆ ในอนาคต ผู้เขยีนขอมอบแด่  

อบัดลุเลาะห์ ละออแม หรอื อ.บางนรา ครมูลายผููใ้ห้ค�าแนะน�าผู้เขยีนเสมอ 

ในภาคสนาม และ ผศ.ดร. ฉววีรรณ ประจวบเหมาะ นกัมานษุยวทิยา  

ผู้เป็นครใูนห้องเรยีนและในชวีติจรงิ

หนึ่งทศวรรษ
อันแตกกระจา

ย 

บททบทวนภูม
ิทัศน์การศึกษ

าทางชาติพัน
ธุ์

และความหลา
กหลายในสาม

จังหวัดภาคใต
้

ศรยุทธ เอี
่ยมเอื้อยุทธ

ภาควิชาส่ือ ศลิปะ และการออกแบบส่ือ คณะวจิติรศลิป์  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
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บทนำ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนงานเขียนเก่ียวกับการศึกษาทางชาติพันธ์ุ 

และความหลากหลายในสามจังหวัดภาคใต้ในช่วงทศวรรษ 2004-2014 โดยผู้เขียน

มิได้เร่ิมต้นจากจ�านวนงานศึกษาเป็นท่ีต้ัง ทว่าเร่ิมต้นจากประเด็นการศึกษาและการ

เปล่ียนแปลงของค�าถามเป็นส�าคัญ ในเบ้ืองต้น ผู้เขียนพบว่างานเขียนแทบทุกช้ินมิได้

สร้างการค้นพบใหม่หรือใช้วิธีวิทยาท่ีแตกต่างไปจากเดิม งานเขียนจ�านวนมากได้

ท�าการย้อนกลับไปอ้างอิงงานเขียนในช่วงเวลาก่อนหน้า ซ่ึงบางเล่มย้อนกลับไปไกล

ถึงสามสิบปี โดยปราศจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของบริบทในเชิงพ้ืนท่ีและ

เวลา ดังน้ัน การทบทวนองค์ความรู้ในรอบหน่ึงทศวรรษน้ันจึงแทบเป็นไปไม่ได้หาก

ไม่พิจารณาบริบทการศึกษาก่อนหน้า

ผู้เขียนวางงานศึกษาท้ังหมดบนบริบทของความขัดแย้งและความรุนแรง

ทางการเมืองเป็นส�าคัญ เพ่ือค้นหาค�าถามและต�าแหน่งแห่งท่ีของการศึกษาทาง

ชาติพันธ์ุและความหลากหลายในสามจังหวัดภาคใต้ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วง

เวลา โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 ส่วนด้วยกันคือ

1. คำ�ถ�มจ�กปล�ยทศวรรษท่ี 1980  ช่วงเวลาน้ี นับเป็นการก่อเกดิงานศึกษา

ทางด้านชาติพันธ์ุในสามจังหวัดภาคใต้ภายใต้บริบทของความขัดแย้งทางการเมือง  

ท้ังยังส่งผลต่อแนวทางการวิเคราะห์ในปัจจุบันอีกด้วย

2. คำ�ถ�มในทศวรรษแห่งคว�มรุนแรง ค.ศ. 2004 – 2014  ผู้เขียนเร่ิมต้น

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างในแง่มุมของบริบทความเคล่ือนไหว สภาพปัญหา 

และแนวทางการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ทว่าในแง่ของ 

รายละเอียดยังคงปรากฏการอ้างอิงไปมาอย่างต่อเน่ือง

3. ก�รเขียนอัตลักษณ์ช�ติพันธ์ุจ�กคนนอก เป็นเน้ือหาส่วนแรกของการ

ทบทวนงานเขียน โดยท�าการทบทวนงานศึกษาด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุหรือท่ี
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เก่ียวข้อง ซ่ึงเกิดข้ึนจากนักวิชาการนอกพ้ืนท่ี ตลอดจนงานเขียนซ่ึงใช้แนวทาง

มานุษยวิทยาในการท�างาน

4. ก�รเขียนคว�มหล�กหล�ย เป็นเน้ือหาส่วนท่ีสองว่าด้วยงานเขียนเก่ียวกับ

ความหลากหลายซ่ึงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เป็นท่ีน่าสังเกตว่างานเขียนในท�านองน้ีปรากฏ 

ค่อนข้างน้อยในสาขามานุษยวิทยา แต่จะพบในแวดวงศึกษาศาสตร์และประวัติศาสตร์

เสียมากกว่า 

5. กระแสตอบโต้จ�กท้องถ่ิน เป็นเน้ือหาส่วนส�าคัญว่าด้วยการตอบโต้งานเขียน

จากมุมมองของคนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญในรอบสิบปีท่ีผ่านมา ท้ังในด้าน

ของอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและพหุวัฒนธรรมนิยม

6. บทส่งท้�ยและว่�ด้วยข้อสังเกตท�งวิธีวิทย� เป็นเน้ือหาส่วนสุดท้ายว่าด้วย

สภาวะอันแตกกระจายและขัดกันของงานเขียนในหมวดหมู่ท่ีถูกกล่าวถึงข้างต้น  พร้อม

ท้ังต้ังข้อสังเกตต่อข้อจ�ากัดของวิธีวิทยา

1. คำ ถามจากปลายทศวรรษที่ 1980

แม้ความขัดแย้งและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวัดภาคใต้จะมีภูมิหลังและมิติทาง

ประวัติศาสตร์ และปะทุข้ึนอย่างชัดเจนเม่ือสยามเปล่ียนผ่านสู่รัฐสมัยใหม่ ทว่า 

ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในช่วงหน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมากลับมีความซับซ้อนของลักษณะ

ปัญหา รวมไปถึงค�าอธิบายหลายประเด็นด้วยกัน อาทิ การท�าความเข้าใจเก่ียวกับ

ความรุนแรง อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ สันติวิธี และพหุวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น ค�าถาม

คือ งานศึกษาทางวิชาการสังคมศาสตร์มีต�าแหน่งแห่งท่ีตรงไหนในความขัดแย้งและ

ความรุนแรงดังกล่าว ภูมิทัศน์แห่งข้อค้นพบดังกล่าวก�าลังบอกเร่ืองราวอะไรสู่

สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปลายทศวรรษท่ี 1970 จนถึงต้นทศวรรษท่ี 1980 ความ 

ขัดแย้งระหว่างรัฐและกลุ่มมลายูถูกจุดชนวนข้ึนมาอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับการค้นหา 
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ค�าอธิบายทางวิชาการในแวดวงรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา งานท่ีได้รับการยอมรับ 

อย่างกว้างขวาง ได้แก่ งานศึกษาของสุรินทร์ (Pitsuwan 1985) และอารง (2519) 

งานในกลุ่มน้ีแม้จะมีความแตกต่างในแง่ของวิธีวิทยาและโจทย์ในการศึกษา ทว่าได้

วางภูมิหลังและค�าอธิบายเก่ียวกับความขัดแย้งในลักษณะร่วมกันอย่างน่าสนใจ 

ประก�รแรก ความขัดแย้งดังกล่าวต้องอธิบายผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐสยามและปาตานี ประก�รท่ีสอง ความขัดแย้งดังกล่าวมีปัจจัยเก่ียวกับความ

ไม่เป็นธรรมเกิดข้ึนกับคนมลายู (ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี แต่เป็นชนส่วนน้อยของ

ประเทศ) ประก�รสุดท้�ย ปัจจัยเก่ียวกับกระแสปฏิรูปศาสนาอิสลาม (Islamization) 

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเป็นท้ังแรงผลักให้ความเคล่ือนไหวมีพลัง รวมไปถึงเป็นความชอบ

ธรรมของการชุมนุมทางการเมือง

งานศึกษาทางมานุษยวิทยาในช่วงเวลาดังกล่าวมิได้ท�าการอธิบายประเด็น

เก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างรัฐและคนมลายูมากนัก ท้ังยังปรากฏน้อยช้ินเป็นอย่าง

มาก งานท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ งานศึกษาของฉวีวรรณ (1980) ซ่ึงสนใจในการธ�ารง

รักษาอัตลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมมลายู กล่ินอายในการศึกษาของเธอมีลักษณะ

ด�าเนินตามจารีตการศึกษาทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับบริบท

ของพ้ืนท่ี ความเป็นท้องถ่ิน และการพยายามมองผ่านสายตาของคนใน งานศึกษาใน

ลักษณะน้ีเกิดข้ึนในชุมชนมุสลิมพ้ืนท่ีอ่ืนในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกันด้วย อาทิ งานศึกษา

ของแองเจลา บูรร์ (Burr 1972) เรย์มอนด์ สคิวพิน (Scupin 1988) และหลุยส์ 

โกลอมบ์ (Golomb 1985) เป็นต้น  

กล่าวโดยรวม การศึกษาทางมานุษยวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนมุสลิมในเมือง

ไทยยังคงเน้นน�้าหนักไปท่ีการเป็นอิสลามแบบพ้ืนถ่ิน (folk Islam) ซ่ึงเป็นการ 

ผสมผสานกันระหว่างศาสนากับจารีตประเพณีซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี 

ขนบการศึกษารูปแบบน้ีสามารถนับถอยหลังไปได้ถึงงานเขียนในช่วงทศวรรษท่ี 1960 

ผ่านงานชาติพันธ์ุนิพนธ์ของเฟรเซอร์ (Fraser 1962, 1966) ซ่ึงนับเป็นงานคลาสสิค 

อุดมไปด้วยข้อมูลและรายละเอียดท่ีน่าสนใจมากมายในปัตตานี  รวมไปถึงงานบันทึก



74 ศรยุทธ เอี่ยมเอือ้ยุทธ

ของวอลเทอร์ ดับบลิว. สกีต (Walter W. Skeat) นักธรรมชาติวิทยาจากมหาวิทยาลัย 

เคมบริดจ์ในสมัยอาณานิคม งานของสกีตนับเป็นจดหมายเหตุและงานชาติพันธ์ุนิพนธ์

ยุคบุกเบิกในดินแดนแถบคาบสมุทรมลายูตอนบน (เช่น Skeat 1900)

แม้งานเขียนทางมานุษยวิทยาจะไม่ได้กล่าวถึงความรุนแรงหรือวิเคราะห์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีโดยตรง ทว่ากลับมีความน่าสนใจประการหน่ึง

ดังจะเห็นได้จากการพยายามตอบค�าถามส�าคัญเก่ียวกับอัตลักษณ์ของมลายู 

การค้นคว้าในระดับปริญญาเอกของฉวีวรรณพบว่า อัตลักษณ์ของมลายูประกอบไป

ด้วยนัยส�าคัญสามประการ คือ ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

สยามกับปาตานี และสุดท้ายคือภาษามลายู ดังน้ัน ส�าหรับคนมลายูหรือ 

“ออแฆนายู” ซ่ึงหมายรวมถึง มลายูมุสลิม ชาติพันธ์ุและศาสนาจึงเป็นส่ิงส�าคัญ 

ท่ีไม่อาจแยกจากกันได้ มองในแง่หน่ึง ข้อค้นพบน้ีกลับท�าให้เกิดความเข้าใจการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองได้ชัดเจนย่ิงข้ึน เน่ืองจาก “อัตลักษณ์มลายู” ในความหมาย

เดียวกันน้ีได้กลายเป็นพลังท่ีปลุกเร้าให้คนมลายูลุกข้ึนมาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมใน

ช่วงทศวรรษท่ี 1970 เป็นอย่างมาก

งานเขียนของ อ. บางนรา (2519) ในช่ือ ปัตต�นี: อดีตและปัจจุบัน ได้เล่าเร่ือง

อัตลักษณ์มลายูภายใต้บริบทของการต่อสู้และการชุมนุมหน้ามัสยิดกลางปัตตานี งาน

เขียนของเขาแพร่หลายในปัตตานีและในห้าจังหวัดภาคใต้เป็นอย่างมาก1  กระท่ัง 

ผู้เขียนต้องอพยพล้ีภัยและหนังสือดังกล่าวได้กลายเป็นหนังสือต้องห้ามไปในท่ีสุด 

ดังน้ัน การศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุจึงเป็นงานศึกษาท่ีมีนัยทางการเมือง 

และถูกน�าไปใช้ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองได้อย่างมีพลัง ในแง่น้ีกาเบรียล 

มาร์รานจี (Gabriele Marranci) ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจภายใต้มโนทัศน์ว่าด้วย 

“ชุมชนแห่งความรู้สึก” (community of feeling) โดยเฉพาะการน�าอัตลักษณ์ของ

1 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และบางส่วนของจังหวัดสงขลา.
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ตนเองมาเช่ือมโยงกับศาสนาอิสลามและการสังกัดชุมชนทางศาสนาร่วมกันหรือ 

“อุมมะห์” (ummah) จนส่งผลให้เกิดพลังทางการเมือง (Marranci 2008)

ในยุคหลัง ค.ศ. 1980 ถึงต้นทศวรรษท่ี 2000 งานศึกษาทางสังคมศาสตร์

ในโลกมลายูมุสลิมปรากฏข้ึนน้อยมากจนน่าต้ังข้อสังเกตว่างานศึกษาท่ีน้อยลงน้ัน

สะท้อนถึงความขัดแย้งท่ีลดลงไปด้วยเช่นกัน2  ในช่วงเวลาน้ีมีงานศึกษาของแอนดรูว์  

คอร์นิช (Andrew Cornish) ซ่ึงท�าการศึกษาองค์กรทางสังคมและการเมืองของ

ชาวสวนยางในจังหวัดยะลา และนับว่าเป็นงานเขียนด้านมานุษยวิทยาการเมืองช้ิน

แรกๆ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้ งานศึกษาช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่าชาวสวนยางมลายู 

มีการรวมตัวและจัดต้ังทางการเมืองอย่างไรเพ่ือต่อรองกับการแทรกแซงของรัฐ3  

คอร์นิชไม่ได้ศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุโดยตรง ทว่างานศึกษาของเขาแสดงให้ 

เห็นว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุได้กลายเป็นแรงผลักส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการรวมกลุ่ม

ทางการเมืองของชาวสวนยาง โดยเฉพาะมุมมองของชาวสวนยางมลายูท่ีมีต่อรัฐไทย

ซ่ึงผูกโยงเร่ืองอดีตอันไม่เป็นธรรมเข้าไว้ด้วยกัน (Cornish 1997)

ผู้เขียนมีข้อสังเกตต่อการงานศึกษาท่ีกล่าวถึงในข้างต้นสามประการ ดังน้ี

ประก�รแรก น่าสังเกตว่างานศึกษาท้ังหมดท่ีกล่าวมาเกิดข้ึนในช่วงก่อนปลาย

ทศวรรษท่ี 1980 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับมลายู หรือ 

อัตลักษณ์แห่งชาติกับอัตลักษณ์มลายู ทว่าหลังจากน้ันงานศึกษาด้านอัตลักษณ์หรือ

2 อันที่จริงในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏงานศึกษามากมายทางสังคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตรซ์ึง่ไดร้บัอทิธิพลจากแนวทางของคตชินวทิยา ซึง่ผูเ้ขยีนคิดวา่เปน็เรือ่งทีน่า่พจิารณา

อย่างยิ่ง แต่ไม่ขอเอ่ยถึงในงานเขียนครั้งนี้.

3  ผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากที่งานเขียนในระยะหลัง โดยเฉพาะในช่วงสิบ

ปีที่ผ่านมาของความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้กลับไม่มีใครเอ่ยถึงงานเขียนชิ้นนี้มากนัก ทั้งที่

สามารถนำาไปสู่ความเข้าใจเรื่ององค์กรทางการเมืองของมลายูได้เป็นอย่างดี.
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ความขัดแย้งดังกล่าวก็แทบไม่ปรากฏอีกเลย ควบคู่ไปกับสถานการณ์ความขัดแย้งท่ี

แทบหายไปจากพ้ืนท่ีสาธารณะ ยกเว้นเร่ืองเล่าต่างๆ ท่ียังคงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอย่าง 

ต่อเน่ือง  งานศึกษาทางสังคมศาสตร์ในโลกมลายูจึงมีแนวโน้มของการเป็น “ปฏิกริยา” 

และ “ความรับผิดชอบ” ต่อความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า

ผู้เขียนหรือนักวิชาการจะไม่ได้สวมบทบาท “ผู้เล่น” หรือ “ผู้สร้างความเปล่ียนแปลง” 

โดยตรงในพ้ืนท่ีของการศึกษา 

ประก�รท่ีสอง การศึกษาดังกล่าวมีความโดดเด่นในการท�าความเข้าใจกับ 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุหรือตัวตนของคนมลายูเป็นอย่างมาก งานเขียนทางรัฐศาสตร์

และสังคมวิทยาท่ีเน้นศึกษามูลเหตุของความเคล่ือนไหวทางการเมืองต่างก็ให้ความ

ส�าคัญกับนัยส�าคัญของการเมืองเร่ืองอัตลักษณ์ ขณะท่ีงานศึกษาทางมานุษยวิทยา 

ซ่ึงเน้นศึกษาอัตลักษณ์ก็มิอาจหลีกพ้นจากนัยทางการเมืองและกลายเป็นพลังการ

เคล่ือนไหวไปได้ การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในสังคมมลายูจึงมีลักษณะของ

ความเป็นการเมือง และ “เป็นการเมือง” ในตัวของการศึกษาเอง

ประก�รสุดท้�ย แนวทางในการวิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรงท่ีเกิด

ข้ึนเป็นการเน้นคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับคนมลายูเป็นส�าคัญ เป็นท่ีน่าสังเกตว่างานเขียน

ท้ังหมดในข้างต้นวาดภาพสังคมชายแดนใต้ผ่านชีวิตของคนมลายูราวกับว่าเป็น 

คนกลุ่มเดียวท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีทราบกันดีถึงลักษณะพหุลักษณ์ของสังคม

ชายแดนใต้ซ่ึงปรากฏผ่านชีวิตประจ�าวันและช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ท้ังในมิติศาสนาและ

ชาติพันธ์ุ

ข้อสังเกตท้ังสามน้ีมีนัยของการสะท้อนถึงความเปล่ียนแปลงในการศึกษา

ปรากฏการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายใต้ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

ท้ังยังเป็นฐานส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจทิศทางในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ โดย

เฉพาะในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวอีกนัยหน่ึง

คือ หากการศึกษาดังกล่าวมีลักษณะท่ีเป็นท้ังปฏิกิริยาและความรับผิดชอบทางวิชาการ
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ต่อปรากฏการณ์ในพ้ืนท่ี ภูมิทัศน์ความรู้ทางวิชาการในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาส่งผล

ต่อความเข้าใจประเด็นความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างไรบ้าง4  

2. คำ ถามในทศวรรษแห่งความรุนแรง

ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน  นับเป็นทศวรรษแห่งความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดน

ใต้และไม่มีแนวโน้มของการส้ินสุด ดันแคน แม็คคาร์โก (McCargo 2009) ได้วาง

ค�าอธิบายประเด็นความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนภายใต้บริบททางปัญหาและข้อถกเถียงไว้

อย่างน่าสนใจ ส�าหรับเขา ประเด็นผู้ก่อการร้ายสากลและกองก�าลังติดอาวุธมุสลิม 

ซ่ึงเป็นวาระถกเถียงท่ัวโลกต้ังแต่ ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ไม่มีน�า้หนักเพียงพอในการ

ท�าความเข้าใจความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้ของไทย แม็คคาร์โก

หันกลับมาให้ความส�าคัญกับพลวัตภายในท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ

การปรับตัวของรัฐไทยและกลุ่มนักรบ ผ่านค�าส�าคัญคือ อิสลาม (Islam) การเมือง 

(politics) ความม่ันคง (security) และกลุ่มนักรบ (militants)  เขาให้ความส�าคัญ

กับประเด็นปัญหาของความไม่เป็นธรรมในพ้ืนท่ีเป็นพิเศษ และได้แสดงให้เห็นว่า

ศาสนาอิสลามได้กลายเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมในการต่อสู้ ปมปัญหาเร่ืองอัตลักษณ์

ของคนมลายูจึงกลายเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ค�าอธิบายของแม็คคาร์โกในฐานะพลัง

ทางการเมือง

ความชอบธรรมในการเคล่ือนไหวของกลุ่มกองก�าลังมิได้เกิดข้ึนอย่างโดดๆ 

หรือหยิบยกเอาศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว ทว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายใต้ “โครงข่าย

4 อย่างไรก็ตาม แพร ศิริศักดิ์ดำาเกิง (2551) ได้ทำาการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย

ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2521 จนถึง พ.ศ. 2546 ไว้อย่างน่าสนใจ เธอค้นพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมี

การออกนโยบายความมั่งคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง 4 ฉบับ โดยงานวิจัย

จำานวนมากทีป่รากฏในยคุนัน้ก็เหมือนกับถูกกำาหนดใหอ้ยูใ่นโครงเรือ่งของความม่ันคงเอาไวแ้ลว้ 

ทั้งยังเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยนอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่.
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แห่งสภาวะเปล่ียนผ่าน” (liminal lattice) ของสังคมไทยโดยรวมท้ังในมิติการเมือง 

การปกครอง สถาบัน รวมไปถึงความม่ันคงทางการเมือง ประเด็นน้ีอาจมีความ

คล้ายคลึงกับข้อเสนอของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ว่าการเคล่ือนไหวทางการเมืองในสาม

จังหวัดภาคใต้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนคู่ขนานไปกับบรรยากาศทางการเมืองของอ�านาจส่วน

กลาง อันเก่ียวเน่ืองกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย (Aphornsuwan 2008)

แน่นอน ในฐานะนักรัฐศาสตร์ แม็คคาร์โกให้ความสนใจกับลักษณะของกลุ่ม

เคล่ือนไหวทางการเมืองและติดอาวุธตามลักษณะท่ีเขาเรียกว่า “postseparatist” 

ซ่ึงใกล้เคียงกับค�าอธิบายของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ท่ีว่าเป็น “เครือข่ายท่ีไร้แกนกลาง” 

โดยกลุ่มดังกล่าวได้อาศัยบรรยากาศภายใต้โครงข่ายแห่งสภาวะเปล่ียนผ่าน ออก

เคล่ือนไหวเป็นกลุ่มผู้กระท�าการย่อยๆ ลักษณะเช่นน้ีแตกต่างออกไปจากการ

เคล่ือนไหวทางกองก�าลังท่ีผ่านมา พิจารณาในแง่น้ี ข้อเสนอเก่ียวกับกบฏชาวนาของ

นิธิ (2547) จึงมีความน่าสนใจข้ึนมาอีกคร้ัง หลังจากได้รับค�าวิพากษ์วิจารณ์และได้

รับการให้ความส�าคัญค่อนข้างน้อยจากบรรดานักวิชาการ

ในแง่ของข้อเท็จจริง นิธิในฐานะนักประวัติศาสตร์ท่ีพยายามร้ือทลายศูนย์กลาง

อ�านาจรัฐ ท้ังในรูปแบบของการเปล่ียนต�าแหน่งแห่งท่ีในการเล่าประวัติศาสตร์และ 

ผู้กระท�าการจากศูนย์กลางมาเป็นชายขอบ และจากชนช้ันน�ามาเป็นคนสามัญธรรมดา 

เขาได้ท�าการจัดแบ่งแนวทางการท�าความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งออกเป็น 

ส่ีองค์ประกอบหลัก คือ หน่ึง ผู้กระท�าการไม่น่าจะใช่กลุ่มเคล่ือนไหวเก่า สอง ผู้คน 

ตัวเล็กตัวน้อยคือตัวชูโรงหรือตัวหลักในความรุนแรง ส�ม ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

ไม่ได้มีความต้องการแบ่งแยกดินแดนเป็นตัวขับเคล่ือน ทว่าเต็มไปด้วยการกระท�าท่ี

ต่อต้านรัฐ และสุดท้�ย ประเด็นของความคับข้องใจทางเศรษฐกิจและสังคมคือ 

ฐานรากของปัญหาความรุนแรงและการต่อต้านรัฐ

ผู้เขียนคิดว่าข้อเสนอข้อท่ีสองและส่ีของนิธิ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

แน่นอน หากเราตัดข้อบกพร่องเก่ียวกับการน�าเสนอเร่ือง “กบฏชาวนา” ในแง่มุมของ
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แนวคิดท่ีมีรากฐานจากลัทธิสหัสวรรษ (millennialism) ออกไป เราจะพบว่า การ

เคล่ือนไหวทางการเมืองในรอบสิบปีท่ีผ่านมาเกิดบนฐานของผู้คนตัวเล็กตัวน้อย 

แทบท้ังส้ิน ท้ังในแง่มุมเชิงผลกระทบ เชิงปฏิบัติการ และงานวิชาการท่ีเกิดข้ึน (ดังท่ี

จะกล่าวในหัวข้อถัดไป)

ในแง่ทฤษฎี ข้อจ�ากัดในการวิเคราะห์ของแม็คคาร์โกคือเน้นพิจารณาการ

เคล่ือนไหวของกลุ่มกองก�าลังหรือนักรบภายใต้โครงข่ายแห่งสภาวะเปล่ียนผ่าน ทว่า

ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา สภาวะเปล่ียนผ่านในพ้ืนท่ีได้กลายเป็นบรรยากาศท่ีท�าให้

เกิดผู้เล่นหรือผู้กระท�าการข้ึนมาอย่างมากมาย รวมไปถึงกลุ่มคนท่ีเคล่ือนไหวทาง 

การเมืองวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ  ปัญหาและความรุนแรงระยะใกล้ท่ีผ่านมาจึงมี

ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ในส่วนของการให้ความส�าคัญกับ

บริบทของท้องถ่ินและพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคนมลายู ทว่าปรากฏความ

แตกต่างออกไปอย่างมีนัยส�าคัญดังต่อไปน้ี

ประก�รแรก หน่วยของผู้กระท�าการทางการเมืองไม่ใช่กลุ่ม แต่เป็นบุคคลท่ัวไป

ท่ีอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง เราไม่อาจใช้ค�าว่า “คนตัวเล็กตัวน้อย” เพียงอย่าง

เดียวได้อีกต่อไป หากต้องพิจารณาใหม่ว่าเป็นการเช่ือมโยงอัตวิสัยของปัจเจกเข้ากับ

ความเป็นการเมืองจนกลายเป็นตัวตนทางการเมือง (political subject) ในแง่น้ี 

ความเป็นมลายูในฐานะอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุซ่ึงเช่ือมโยงกับศาสนาอิสลามจึงเป็น

ส่ิงท่ีถูกต้ังค�าถามและมีกระบวนการนิยามใหม่ให้สอดรับสถานการณ์ความรุนแรงมาก

ข้ึน

ประก�รท่ีสอง คู่ความขัดแย้งไม่ใช่รัฐกับความเป็นมลายูเพียงอย่างเดียวอีก 

ต่อไป ทว่ามีการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงต่างชาติพันธ์ุและศาสนา หน่วย

ของการวิเคราะห์ความขัดแย้งและประเด็นปัญหาเร่ืองอัตลักษณ์จึงมีนัยส�าคัญและ

ความสลับซับซ้อนมากข้ึน
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ประก�รท่ีส�ม ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาได้เกิดผู้กระท�าการในพ้ืนท่ีชายแดน

มากมาย อาทิ นักวิชาการ คนในท้องถ่ิน นักสันติวิธี และนักวิชาการท้องถ่ิน คน 

เหล่าน้ีมิได้เป็น “นักรบ” ท่ีฉวยใช้ “โครงข่ายแห่งสภาวะเปล่ียนผ่าน” ในการต่อสู้  ทว่า

เป็นผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมซ่ึงใช้งานเขียนทางวิชาการในฐานะท่ีเป็นพ้ืนท่ีในการ

ต่อสู้ หรือ “ค�าให้การ” ทางการเมืองในแต่ละจุดยืนท่ีแตกต่างกัน ภารกิจเช่นน้ีได้ 

ชักพาให้กลุ่มคนเหล่าน้ีเข้าร่วมเป็นตัวละครหลักในพ้ืนท่ีแห่งความรุนแรงอย่าง 

น่าสนใจ

ประก�รสุดท้�ย ผู้เขียนสังเกตว่าความเปล่ียนแปลงสามประการแรกข้างต้น

เกิดข้ึนผ่านงานเขียนและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและ 

พหุวัฒนธรรมนิยมเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเกิดข้ึนของนักวิจัยท้องถ่ินจ�านวน

มากซ่ึงเขียนเร่ืองราวของตนเอง “ท้องถ่ิน” ในความหมายน้ีคือการอ้างสถานะของ

ความเป็นชนพ้ืนถ่ินหรือเจ้าของวัฒนธรรมท้ังในความหมายทางชาติพันธ์ุและศาสนา 

นัยของท้องถ่ินยังมีการตอบโต้ความรู้และความเข้าใจของบุคคลภายนอก ขณะเดียวกัน

งานเขียนของ “ผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม” ในความหมายของบุคคลภายนอกพ้ืนท่ี 

ก็มีนัยส�าคัญไม่ต่างกัน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานเขียนเชิงชาติพันธ์ุนิพนธ์ 

ท่ีได้มีแนวโน้มของการกลายเป็น “ชาติพันธ์ุนิพนธ์เพ่ือการต่อสู้” (militant 

ethnography) งานประเภทน้ีได้กลายเป็นท้ังพลังในความเปล่ียนแปลงและสร้าง

ปัญหาในเวลาเดียวกัน

การทบทวนภูมิทัศน์การศึกษาทางชาติพันธ์ุและพหุวัฒนธรรมนิยมในสาม

จังหวัดภาคใต้จึงเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากในรอบหน่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา 

ค�าถามท่ีว่า “เราคือใคร” และ “เรา” ในฐานะท่ีเป็นจินตนาการท่ีมีต่อตนเองหรือกลุ่ม

ของตนจะอยู่ร่วมกับ “เรา” ในฐานะท่ีเป็นอัตลักษณ์ร่วมหรือจินตนาการต่อคนอ่ืน

อย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรง
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แน่นอน ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเร่ิมมีคนท่ีท�าการทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับสาม

จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกระบวนการท�าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา

โทและเอก ท้ังในและนอกประเทศ  การทบทวนในคร้ังน้ีจึงมุ่งไปท่ีการอ่านและจัดวาง

ภูมิทัศน์ของความรู้ดังกล่าวให้อยู่บนบริบทของความขัดแย้งและความรุนแรงเป็น

ส�าคัญ 

3. การเขียนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์จากคนนอก 
ปัญหาของการตัดสินจากคนนอกและระบบคิดของคนใน

การท�าความเข้าใจกับนานาผู้คนในปัตตานี ซ่ึงมีประวัติศาสตร์ของการอพยพเข้ามา

ต้ังถ่ินฐานของบรรดาผู้คนต่างชนชาติต่างภาษาจ�านวนมากท้ังก่อนและหลังถูกผนวก

เข้าเป็นส่วนหน่ึงของไทยน้ัน เป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนและแตกต่างกันออกไปในแต่ละ

เง่ือนไข ท่ามกลางงานศึกษาจ�านวนมากเพ่ือตอบค�าถามส้ันๆ ท่ีว่า “ใครคือใคร” ใน

ปัตตานียังคงอยู่บนประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการมองและตัดสินจาก

คนนอก (etic) และการพิจารณาผ่านวิธีคิดหรือระบบคิดของคนใน (emic) ซ่ึงเป็น

วิธีคิดท่ีทรงอิทธิพลอย่างย่ิงในการศึกษาทางมานุษยวิทยา วิธีคิดแบบแรกแม้จะให้ 

แง่มุมหรือประเด็นท่ีน่าสนใจ แต่ก็เส่ียงต่อการตีความจนเกินเลยและน�าไปสู่อคติท่ี 

เกิดจากการตัดสินล่วงหน้า5

5 การพิจารณาผ่านวิธีคิดหรือระบบคิดของคนใน (emic) เป็นความคิดที่ดูจะเฟื่องฟู

ท่ีสุดและเร่ิมกลายเป็นแนวทางท่ีเด่นชัดทางมานุษยวิทยาภายหลังจากงานของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ 

(Clifford Geertz) โดยเฉพาะในบทที่ว่าด้วย “จากสายตาคนพื้นถิ่น” (from native’s point of 

view) ซ่ึงเช่ือว่าจะป็นวธิทีีจ่ะทำาใหน้กัมานษุยวทิยาเขา้ใจระบบคดิและพฤตกิรรมของคนในสงัคม

หนึ่งๆ ได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด (Geertz 1973). 



82 ศรยุทธ เอี่ยมเอือ้ยุทธ

งานศึกษาจ�านวนมากได้เลือกค�าเรียกกลุ่มคนท่ีพูดภาษามลายูและอยู่ใน 

บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสว่า “ไทยมุสลิม” ตามค�าจ�ากัดความของรัฐ 

โดยให้ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันว่าเป็นคนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามท่ีมีเช้ือสาย

มลายูและมีส�านึกทางประวัติศาสตร์ของตัวเอง (ขวัญชาติ กล้าหาญ 2542) นัก

วิชาการบางคนก็พยายามเช่ือมโยงความแตกต่างระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม เช่น 

ศาสนา ประเพณี ภาษา และการแต่งกายให้สามารถเก่ียวโยงกันได้ เพราะในงานศึกษา

กลุ่มน้ีได้นิยามค�าว่า “มุสลิม” ว่าหมายถึง ผู้นอบน้อม และแสวงหาสันติ ซ่ึงคล้ายคลึง

กับความเป็นไทย จึงไม่มีการใช้ค�าว่าอิสลามมาแทนช่ือเรียกตนเอง (กิตติ  รัตนฉายา 

2533) ขณะท่ียังมีงานศึกษาอีกเป็นจ�านวนมากท่ีไม่ปรากฏค�านิยาม แต่ใช้ช่ือ “ไทย

มุสลิม” หรือ “ไทยอิสลาม” เรียกกลุ่มคนท่ีตนเองท�าการศึกษา

แน่นอน ส่วนหนึง่ของการเรยีก “ไทยมสุลมิ” หรอื “ไทยอสิลาม” เป็นผลมา

จากปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมชาตินิยมท่ีเกิดขึ้นในช่วงสมัยของจอมพล ป. 

พบิลูสงคราม ซึง่ได้ตดัเอาค�าว่ามลายอูอกไป โดยหันมาใช้ค�าว่า “ไทย” น�าหน้าแทน 

และหลบเลีย่งค�าว่า “แขก” เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการผสมกลมกลืนวฒันธรรม

นั่นเอง นอกไปจากนี้การใช้ค�าว่า “แขก” ซึ่งปรากฏในชีวิตประจ�าวันท่ามกลาง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนั้น เป็นเรื่องท่ีอ่อนไหวอย่างยิ่งในทัศนะของกลุ่มคนท่ีพูด

ภาษามลาย ูเพราะในทัศนะของเขาและเธอ “แขก” หมายถงึ ผู้มาเยอืนหรอืคนแปลก

หน้า คนผวิด�าคล�า้บางกลุ่มท่ีนบัถอืศาสนาอสิลาม ซึง่มนียัของการดถูกู ท้ังท่ีในความ

เป็นจรงิพวกเขาและเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าส�าหรบัปัตตาน ีเพราะในทางประวตัศิาสตร์ 

คนไทยต่างหากท่ีมารุกรานแผน่ดินของมลายู (รัตติยา สาและ 2544; อะลิสา 

หะสาเมาะ 2543) รวมไปถงึการท่ีคนมลายมีูการศกึษามากขึน้ และเข้าใจว่า “แขก” 

คอืคนอนิเดยี จงึท�าการปฏเิสธและไม่พอใจเมือ่ถกูเรยีก (แพร ศริศิกัดิด์�าเกิง 2546, 

39) และจะพอใจมากกว่าหากถกูเรยีกว่า “คนอสิลาม” ในบางกรณคี�าว่า “แขก” ยงั

เป็นการเรยีกของคนไทยพทุธท่ีมต่ีอมลาย ูในความหมายของการด้อยความเจรญิและ

ล้าหลงั อาทิ คอืคนท่ีพูดไทยไม่ชดั ซือ่ ผู้หญงิชาวบ้านท่ีมลีกูมาก (เพราะขาดการ
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วางแผนครอบครวั) รวมไปถงึผู้ชายท่ีขีเ้กยีจ ซึง่วนัๆ เอาแต่ถอืกรงนกไปนัง่โชว์อยู่ท่ี

ร้านน�า้ชาท่ามกลางความยากจน (Dorairajoo 2002) ความน่าสนใจประการหนึง่

คอื การพจิารณา “แขก” ของบรรดานกัวชิาการท่ีเข้าไปศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มคนในฐานะเป็นอคติทางชาติพันธุท่ี์คนกลุ่มอื่นเรียกคนมลายูนั้น ดูจะเป็นส่ิงท่ี 

ไม่เคยเปลีย่นแปลงและกลายเป็นข้อยอมรบักนัในเบือ้งต้น ท้ังท่ีในความเป็นจรงิยงั 

มิเคยมีใครศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของค�าว่า “แขก” อย่างจริงจังท้ังในมิติทาง 

สถานท่ีและเวลาบนความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป กระท่ังค�าว่า “แขก” ก�าลังมี

แนวโนม้กลายเปน็อคติแห่งอคติท่ีนักวิชาการต้องย�้าล่วงหน้าก่อนท�าการศึกษาไป 

ในท่ีสุด

ต่อประเด็นการศึกษาในเร่ืองน้ี จากประสบการณ์สนามของผู้เขียนพบว่าความ

รู้สึกไม่ดีต่อค�าว่า “แขก” ในทัศนะของคนมลายูน้ันข้ึนอยู่กับระดับของความสนิทสนม

ด้วยเช่นกัน และมักจะเกิดข้ึนกับเพศชายเสียส่วนใหญ่  นอกไปจากน้ี ความเข้าใจของ

คนมลายูโดยเฉพาะในชุมชนริมทะเลยังไม่ทราบอย่างแน่นอนว่า “แขกคือใคร” เพราะ

เดิมที ในภาษามลายูถ่ินจะใช้ค�าว่า “มามะ” ส�าหรับเรียกผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ ผิวด�า 

มีหนวดเครา และชอบค้าขาย ซ่ึงจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ได้ (หากเป็นมุสลิมจะเรียกว่า 

“มามะมุสลิม”) นอกไปจากน้ียังมีค�าว่า “กริงห์” ซ่ึงใช้เรียกคนท่ีมีลักษณะกายภาพร่าง

เล็กกว่ามามะ  เป็นมุสลิมจากบังคลาเทศและอารากัน  พวกเขาใช้แรงงานตามสะพาน

ปลาเป็นหลัก  บางคร้ังกริงห์ก็เป็นช่ือเรียกรวมๆ ช่ือหน่ึงของ “แรงงานพม่า” ซ่ึงอยู่ 

ในปัตตานีด้วย สุดท้ายคนมลายูยังนิยมเรียกมุสลิมซ่ึงมาจากปากีสถานว่า “ปากีสแต” 

และ “กาโบ” (คาบูล) มากกว่าการเรียกว่า “ปาทาน” ซ่ึงเป็นการเรียกตามชาติพันธ์ุ 

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาผ่านวิธีคิดหรือระบบคิดของคนใน ดูจะเป็นทางออก

หน่ึงท่ีพ้นจากอคติทางชาติพันธ์ุซ่ึงตกอยู่ภายใต้นโยบายผสมกลมกลืนผ่านการ

สนับสนุนการใช้ค�าว่า “ไทย” น�าหน้าช่ือเรียกกลุ่มคน งานศึกษาในกลุ่มน้ีสนใจช่ือเรียก

แทนตนท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป็นพิเศษ ด้วยเห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
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กระบวนการนิยามตนเอง (self-identification) ว่าเป็นใครหรือสังกัดคนกลุ่มไหน 

ดังกรณีงานของฉวีวรรณ (Prachuabmoh 1980) เห็นว่าภาษาและศาสนาเป็น

เสมือนพรมแดนทางชาติพันธ์ุท่ีคอยแบ่งมลายูมุสลิมกับคนไทยพุทธออกจากกัน 

ดังการเรียกช่ือตัวเองของมลายูท่ีว่า “ออแฆนายู” ซ่ึงหมายถึงคนท่ีพูดภาษามลายูและ

เป็นมุสลิม ซ่ึงต่างไปจาก “ออแฆซีแย” อันหมายถึงคนซ่ึงพูดภาษาไทยท่ีนับถือศาสนา

พุทธ เช่นเดียวกันกับงานศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมลายูมุสลิมกับชาวจีนในจังหวัด

ยะลาของแพร ศิริศักด์ิด�าเกิง (2546, 8) ซ่ึงใช้เกณฑ์ทางภาษาและศาสนารวมไปถึง

งานเฉลิมฉลองของชาติพันธ์ุมาแยกแยะกลุ่มคนในงานศึกษาของเธอออกเป็น 5 กลุ่ม

ชาติพันธ์ุคือ คนไทย คนไทยมุสลิม คนจีน คนมลายูมุสลิม และคนมลายูจีนมุสลิม 

ในงานศึกษาน้ี คนไทย หมายถึง คนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ต้ังบ้านเรือนอยู่นอกเขต

เทศบาล ซ่ึงมักประกอบอาชีพท�าสวนยาง และปลูกผลไม้ ส่วนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลมัก

จะเป็นข้าราชการซ่ึงอาจเป็นคนในท้องถ่ินเดิมหรือมาจากต่างจังหวัด คนไทยมุสลิม 

หมายถึง คนท่ีมาจากจังหวัดอ่ืนแต่นับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงคนมลายูมักเรียกว่า 

“ออแฆอิสแล” คนจีน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีประวัติมาจากเมืองจีน หรือเป็นจีนท่ีโตใน

เมืองไทย มีลักษณะผิวขาว ตาเล็ก นับถือศาสนาพุทธ และมีความเช่ือในบรรพบุรุษ 

คนมล�ยูมุสลิม หมายถึง คนท่ีพูดภาษามลายูและนับถือศาสนาอิสลาม และ คนมล�ยู

จีนมุสลิม หมายถึง คนท่ีสืบเช้ือสายจากการแต่งงานระหว่างคนจีนกับมลายู โดยมีร 

ปูร่างคล้ายคนจีน แต่นับถือศาสนาอิสลาม 

ทว่างานศึกษาในแนวดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า หากใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง เช่น 

ยึดตามภาษา หรือศาสนาอย่างตายตัว อาจจะท�าให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน

ตามมาได้ กระท่ังเป็นลักษณะหน่ึงของกระบวนการเหยียดเช้ือชาติ (racism) หรือ

หลงใหลในชาติพันธ์ุของตนเอง (ethnocentrism) ท้ังน้ี กระบวนการนิยามตนเอง

มักมีพลวัตอยู่เสมอซ่ึงข้ึนอยู่กับชุดของความสัมพันธ์ด้วย ในบางกรณีกลุ่มคนท่ีเรียก

ตัวเองว่า “ออแฆนายู” เม่ืออยู่ในประเทศมาเลเซียก็อาจจะนิยามตนเองว่าเป็น “ออ- 

แฆซีแย” ในความหมายของคนในรัฐไทยได้เช่นกัน (Prachuabmoh 1980, 204)
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การพิจารณาผ่านวิธีคิดหรือระบบคิดของคนในจากการศึกษาในข้างต้นท่ี 

ผ่านมาเป็นการสร้างค�านิยามในระดับกลุ่มชาติพันธ์ุเท่าน้ัน ไม่สามารถน�าไปสู่การ 

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ในระดับท่ีใหญ่กว่าน้ันได้ โดยเฉพาะ “ความเป็นชาติ” ซ่ึงมี

ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นในปัตตานี  จนราวกับว่า “กลุ่มชาติพันธ์ุ” เป็น

ส่ิงท่ีแยกตัวออกจาก “ชุมชนในจินตนากรรมว่าด้วยชาติไทย” อย่างเด็ดขาด คงเหลือ

เพียง “คนไทย” ในฐานะกลุ่มชาติพันธ์ุหน่ึงในความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในแนวระนาบ

เท่าน้ัน “ความเป็นไทย” ในฐานะอุดมการณ์ท่ีมีปฏิบัติการทางวัฒนธรรมแทรกซึม 

จึงไม่ปรากฏอยู่ในชีวิตของมลายูมุสลิมเลย ดังน้ัน การศึกษาในเร่ืองน้ีจึงจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องใส่ใจอุดมการณ์ชาติในมิติทางประวัติศาสตร์ท่ีมีส่วนก่อรูปจิตส�านึกทางชาติพันธ์ุ

ข้ึนมาอย่างแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงด้วย

การเมืองวัฒนธรรม ความรุนแรง และอัตลักษณ์มลายู

ตลอดระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมามีงานศึกษาจ�านวนน้อยมากท่ีริเร่ิมการผูกโยง

ประเด็นศึกษาอัตลักษณ์กับความรุนแรง  รวมไปถึงการเมืองวัฒนธรรมในโลกมลายู 

นอกเหนือไปจากการมองผ่านสายตาของคนนอกหรือคนในตามประเพณีนิยมทาง

มานุษยวิทยา

จุดเด่นของการศึกษาในแนวน้ีคือ การต้ังค�าถามกับปรากฏการณ์ความรุนแรง

ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์มากข้ึน  อาทิ งานศึกษาของมาร์ค แอสคิว (Marc 

Askew)  ซ่ึงได้เร่ิมต้นต้ังค�าถามกับข้อมูลทางสถิติ เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าต้ังแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนนับหม่ืนคร้ัง

และคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 5,000 คน โดยเกือบร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตเป็นชาว

บ้านธรรมดา ข้อมูลทางสถิติเป็นเสมือนดัชนีส�าคัญส�าหรับการช้ีวัดความรุนแรง โดย

เฉพาะความรุนแรงทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนกับสถานท่ีและบุคคลท่ัวไป เขาได้เสนอข้อ

ถกเถียงว่าการใช้สถิติเหล่าน้ีต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ว่า
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เหตุการณ์ความรุนแรงข้างต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับฝ่ายผู้

ก่อการอย่างท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป (Askew 2010)

การต้ังค�าถามในรูปแบบน้ีได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาคนกลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

สามจังหวัดภาคใต้มากข้ึน พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (2555) ได้ต้ังข้อสังเกตว่าสถิติก็คือ

จ�านวนตัวเลขท่ีสามารถนับบางอย่างและไม่สามารถนับบางอย่างได้ โดยเฉพาะความ

ระทมทุกข์ ความโศกเศร้า และการเผชิญหน้ากับความรุนแรง เธอจึงเร่ิมต้นศึกษา 

เครือข่ายของกลุ่มคนท่ีไม่เคยถูกกล่าวถึงในสามจังหวัดภาคใต้มาก่อน โดยเฉพาะกลุ่ม

คนท่ีนับถือคาทอลิกภายใต้สถานการณ์ของความรุนแรง พัทธ์ธีราช้ีให้เห็นว่า

พัฒนาการของการศึกษาสามจังหวัดภาคใต้น้ัน เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

กับคนมลายู ในขณะท่ีคนกลุ่มอ่ืนๆ ก็ตกอยู่ในบริบทของความรุนแรงเช่นเดียวกัน 

แม็คคาร์โก ต้ังค�าถามในมุมกลับกันคือ บทบาทของคนพุทธในพ้ืนท่ี รวมไปถึง

การปรากฏตัวข้ึนของแนวคิดชาวพุทธคล่ังชาติ (Buddhist chauvinism) ซ่ึงเห็นว่า

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกระทบต่อสัญลักษณ์แห่งรัฐไทย คือสถาบันชาติ ศาสน์ และ

กษัตริย์ จนกระท่ังเกิดกระแสต่อต้านมุสลิม ความหวาดกลัวของคนไทยพุทธในพ้ืนท่ี

จึงสามารถก่อให้เกิดความวิตกกังวลระดับชาติ (McCargo 2009, 2012) ความ

หวาดกลัวและวิตกกังวลน้ีน�าไปสู่การพยายามสร้างแนวทางเพ่ือสันติภาพในอนาคต

ซ่ึงมองผ่านคนกลุ่มเดียวโดยปราศจากมุมมองของอีกหลายๆ กลุ่มโดยเฉพาะคนมลายู

ในพ้ืนท่ี ไมเคิล เจอร์รีสัน (Micheal Jerryson) ก็เสนอในทิศทางเดียวกันในงาน

ศึกษาระดับปริญญาเอกของเขาว่า ความเช่ือท่ีว่าสังคมไทยเป็นสังคมท่ีอาบอ่ิมด้วย

วัฒนธรรมสันติบนฐานแห่งพุทธศาสนาน้ันเป็นภาพลวงตาท่ีชาวไทยพุทธใช้หลอกตัว

เอง เพราะท้ังวัดและพระในจังหวัดชายแดนภายใต้ต่างก็มีส่วนเก่ียวข้องกับความ

รุนแรง เช่น การยอมให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงของรัฐใช้วัดเป็นฐานปฏิบัติการทาง

ทหาร หรือการท่ีพระครอบครองอาวุธปืน เป็นต้น

ในแง่น้ี แม้คนมลายูมุสลิมจะเป็นชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีในสามจังหวัดภาคใต้ 

ทว่าก็ไม่สามารถเช่ือมโยงตนเองให้เข้ากับอุดมการณ์รัฐชาติได้เท่ากับคนไทยท่ีเป็น 
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ชนส่วนน้อย การเปิดพ้ืนท่ีในการศึกษาคนกลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้ มิได้

หมายความว่าเป็นการท�าความเข้าใจอัตลักษณ์ท่ีถูกปกปิดของคนกลุ่มดังกล่าว  ทว่า

เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุท่ีเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์แห่งชาติ หรือ

อุดมการณ์ต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง

อย่างไรก็ตาม สิริไพลิน สิงห์อินทร์ (2555) ได้พยายามบุกเบิกงานศึกษา 

“คนไทยพุทธ” ในฐานะผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงเช่นเดียวกัน เธอได้เลือก 

ศึกษาภาพสะท้อนของความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุและศาสนาผ่านเร่ืองเล่าครูไทยพุทธ  

ด้านหน่ึง สิริไพลินได้แสดงให้เห็นว่าทุกคนล้วนเป็นเหย่ือของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน โดย

เฉพาะความรุนแรงในชีวิตประจ�าวัน ทว่ามีข้อสังเกตว่างานศึกษาของเธออาจละเลย

ประเด็นปัญหาของการเช่ือมโยงทางอุดมการณ์ของรัฐชาติกับบทบาทของครูในฐานะ

ผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ของรัฐ โดยเฉพาะครูไทยพุทธ ประเด็นปัญหาจึงอาจไม่ใช่ 

คนไทยพุทธไม่มีพ้ืนท่ีในการแสดงความเห็น ทว่าการเป็นผู้กระท�าการทางอุมการณ์

ของรัฐชาติไทยต่างหาก ต่อประเด็นน้ี ผู้ใช้นามปากกาว่า อาเนาะตูหยง (2550) 

ได้เขียนบทความขนาดส้ันลงในวารสาร ฟ้�เดียวกัน และได้ท�าการวิพากษ์วิจารณ์ 

การเชิดชูความตายของ “ครูจูหลิง” โดยรัฐ ว่าเป็นเสมือนหน่ึงการท�าให้ความตาย 

ดังกล่าว “ล่วงละเมิดไม่ได้” เพราะครูจูหลิงตายในหน้าท่ีและในฐานะตัวแทนของ 

รัฐไทย ดังน้ัน ครูไทยพุทธจึงเป็นกลุ่มคนท่ีเช่ือมโยงกับรัฐได้ง่ายท่ีสุด การศึกษาเร่ือง

เล่าของครูไทยพุทธ จึงไม่สามารถสลัดหลุดออกจากอุดมการณ์และความรุนแรง 

จากรัฐ

ความสลับซับซ้อนและอุดมการณ์ของรัฐกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุปรากฏข้ึน

ผ่านงานศึกษาอัตลักษณ์มลายูเช่นเดียวกัน  ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ (2552) ได้แสดง

ให้เห็นว่าส�านึกในอัตลักษณ์ของคนมลายูเองก็ปะปนไปด้วยอุดมการณ์รัฐชาติไทย 

และมลายู อาทิ รัฐในเชิงสัญลักษณ์ท่ีส�าแดงบนร่างกายของคนมลายู อาทิ ก�าไรยาง 

การใช้ค�าว่า “รายอก่ีตอ” (เรารักในหลวง) หรือแม้กระท่ังในพ้ืนท่ีทางพิธีกรรม 

เก่ียวกับการเข้าทรงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการยอมรับอ�านาจรัฐ ผ่านการเรียกช่ือวิญญาณ



88 ศรยุทธ เอี่ยมเอือ้ยุทธ

เป็นภาษาไทยตามบัตรประจ�าตัวประชาชน แน่นอน ในพ้ืนท่ีของพิธีกรรมเองก็เป็น

เสมือนพ้ืนท่ีในการต่อต้านขัดขืนและไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างส้ินเชิงระหว่างรัฐ

ในเชิงสัญลักษณ์กับความเป็นมลายู เขายกตัวอย่างความตายของทหารหนุ่ม 

ชาวมลายูคนหน่ึง ซ่ึงถูกส่งศพกลับบ้านในชุดทหารไทยพร้อมธงชาติคลุมร่าง โดย

ทหารได้ช้ีแจงว่าพวกเขาได้อาบน�้าศพอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาเรียบร้อยแล้ว 

การกระท�าเช่นน้ี ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างมากในชุมชน สุดท้ายคนในชุมชนต้อง 

อาบน�า้ศพใหม่พร้อมกับสวมชุดมลายูให้กับผู้ตาย   นอกจากน้ี ศรยุทธยังแสดงให้เห็น

ถึงความปริแยกระหว่างความเป็นอัตลักษณ์มลายูกับมุสลิมซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องเป็นเน้ือ

เดียวกันเสมอไป โดยมีปัจจัยของความสัมพันธ์กับอ�านาจรัฐ สถานะทางชนช้ัน และ

การตีความศาสนาท่ีแตกต่างกันภายในสังคมมลายูเองเข้ามาเก่ียวข้อง  การพยายาม

แยกมุสลิมออกจากความเป็นมลายูจึงเกิดข้ึน (ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ 2551)

นอกเหนือไปจากการศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในแนวทางท่ีกล่าวถึงใน 

ข้างต้นแล้ว ในรอบสิบปีท่ีผ่านมายังปรากฏงานท่ีน่าสนใจกลุ่มหน่ึงซ่ึงพยายามเปิด

พ้ืนท่ีให้กับการเมืองวัฒนธรรมในการศึกษาคนมลายู  ควบคู่ไปกับการใส่บริบทท่ีน่า

สนใจเข้าไป ผู้เขียนขอหยิบส่วนหน่ึงของการสนทนากับคุณรอมฎอน ปันจอร์ เม่ือ พ.ศ.

2553 เขาได้บอกเล่าถึงรายงานในระดับปริญญาโทเร่ือง “พรมแดนในเมืองหลวง: 

ร้านน�้าชาและอัตลักษณ์ของมลายูพลัดถ่ิน” แม้งานช้ินน้ีจะเป็นรายงานในระดับ

ปริญญาโท ทว่าเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงให้เห็นการเช่ือมโยงในมิติของสถานท่ี

ระหว่างปัตตานีกับกรุงเทพฯ  ผ่านการศึกษาชุมชนมุสลิมแห่งหน่ึงซ่ึงผูกพันกับคนมลายู

ในปัตตานีในฐานะเครือญาติ งานศึกษาของเขานับเป็นการเปล่ียนแนวทางการศึกษา

คนมลายูในฐานะอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุมาสู่การเป็นคนพลัดถ่ิน ภายใต้บริบทของ

การเคล่ือนย้ายข้ามแดน

นอกจากน้ียังมีงานศึกษาผู้หญิงมลายูผ่านแง่มุมของวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย

เฉพาะการแต่งกายของหญิงมุสลิมหลังจากกระแสฟ้ืนฟูศาสนาอิสลาม ธัญญธร 

สายปัญญา (2555) พบว่าแม้การแต่งกายของผู้หญิงมลายูจะมีความเข้มงวดมากข้ึน
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ตามหลักศาสนา  ทว่าผู้หญิงมุสลิมก็พยายามสร้างตัวตนของตัวเองอย่างแตกต่างจาก

คนอ่ืนๆ และปีนป่ายไปตามข้อห้ามทางศาสนา (แต่ไม่ละเมิด) ด้วยการพยายาม

สร้างสรรค์วิธีการคลุมผ้าและแต่งกายในรูปแบบต่างๆ ออกมา นอกจากน้ี ศรยุทธก็ได้

แสดงให้เห็นว่าการคลุมผ้าทางศาสนายังสัมพันธ์กับการสร้างตัวตนของผู้หญิงมลายู

ในแง่มุมของความรู้สึกท่ีมีต่อผ้าคลุมและจินตนาการท่ีมีต่อสังคม ผ้าคลุมและการน้อม

ตนสู่โลกทางศาสนา มิได้หมายความว่าผู้หญิงมุสลิมจะตกเป็นผู้ถูกกระท�าภายใต้

โครงสร้างอ�านาจชายเป็นใหญ่ แต่เป็นส่วนหน่ึงในการเพ่ิมอ�านาจการต่อรองและเปิด

พ้ืนท่ีในการตีความศาสนาในแง่มุมท่ีแตกต่างออกไปจากผู้ชาย (ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ 

2557)

4. การเขียนความหลากหลาย

ในทศวรรษท่ีผ่านมา การเขียนความหลากหลายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้น้ัน 

เป็นเร่ืองส�าคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากถูกคาดหวังให้ปรากฏอยู่ในสถานะของความหวังใน

การแก้ไขปัญหา การอธิบายข้อเท็จจริง รวมไปถึงการเป็นเสาพิงในกรณีของการ

พยายามจัดกิจกรรมสานเสวนาต่างๆ เพ่ือยุติความรุนแรงและฟ้ืนฟูสายสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุ ในส่วนน้ีจะแบ่งเน้ือหาออกเป็นสามส่วนซ่ึงวางอยู่บนฐานของ

ประเด็นและเน้ือหาเป็นส�าคัญ

4.1 ความหลากหลายกับการจัดการการศึกษา

แวดวงศึกษาศาสตร์เป็นกลุ่มนักวิชาการท่ีจับประเด็นเรื่องความหลากหลาย

มากที่สุด พวกเขาใช้ค�าหลักในการเขียนงานว่า “พหุวัฒนธรรมนิยมกับการศึกษา” 

พหุวัฒนธรรมในความหมายของงานกลุ่มนี้คือ สภาพความหลากหลายทางภาษา 

ศาสนา และวฒันธรรมของนกัเรยีนในโรงเรยีน ซึง่จ�าเป็นต้องเกิดการบรูณาการและ

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าว สุธิรัช ชูชื่น (2555) ท�าการศึกษา 
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พหุวฒันธรรมกบัการศกึษาในสามจงัหวดัภาคใต้ เขาเห็นว่าการศกึษาท่ีผ่านมาด�าเนนิ

การควบคู่ไปกบันโยบายสร้างชาตแิละเน้นความเป็นปึกแผ่นของชาต ิส่งผลให้หลกัสูตร

การศกึษามลัีกษณะเชงิเดีย่ว (monolithic curriculum) รวมไปถงึการบงัคบัใช้

ภาษาไทยกลางส�าหรบัการเรยีนการสอนเพยีงอย่างเดยีว นกัเรยีนจ�านวนมากจึงเข้า

สู่วัฒนธรรมกระแสหลัก นั่นคือภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพียงอย่างเดียว ซึ่งมี 

ผลต่อการเรยีนรู้และอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุของตนเอง (บรรจง ฟ้ารุ่งสาง 2551ก) 

ดงันัน้ หลกัสูตรใหม่ในรปูแบบพหุวฒันธรรมนยิมจงึเน้นการสร้างความรู้สึกเชงิบวก

และคุณค่าท่ีมีต่อตนเอง เรียนรู้คนอื่นท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างออกไปเพ่ือการอยู่ 

ร่วมกนัในสังคม เขาเห็นว่าปัญหาการศกึษาเชงิเดีย่วมผีลท�าให้นกัเรยีนในสามจงัหวดั

ภาคใต้ มีผลการเรียนท่ีต�่ากว่ามาตรฐานในการทดสอบผลการศึกษาระดับชาติ 

ขัน้พ้ืนฐาน นอกจากนีย้งัพบว่ามเีดก็ในช่วงชัน้ท่ีหนึง่หรอืประถมศกึษาปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 

2550 ไม่สามารถอ่านออกและเขยีนได้ถงึร้อยละ 30.82  ควบคู่ไปกบัสถานการณ์

ความรนุแรงท่ีท�าให้โรงเรยีนต้องปิดอยู่ตลอดเวลา

สุธิรัชได้น�าเสนอแนวทางการศึกษาไว้หลากหลาย อาทิ ให้ครูผู้สอนรักษา

เน้ือหาการสอนเดิมหรือหลักสูตรเดิมไว้ แต่ต้องยกตัวอย่างในแต่ละวัฒนธรรมของ

นักเรียน เน้นการสร้างองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกันบนฐานความแตกต่างของนักเรียน ต้อง

พยายามลดทอนอคติระหว่างชาติพันธ์ุ การยึดหลักความยุติธรรมในโรงเรียนท่ีมีความ

หลากหลาย สุดท้ายคือการปรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียนให้มี

ความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กและบุคลากรของโรงเรียน งานท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 

งานของบรรจง ฟ้ารุ่งสาง (2551ข), บรรจง ฟ้ารุ่งสาง และคณะ (2554), 

พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2550),  เอกรินทร์ สังข์ทอง (2555) และอามัดไญรี 

ดาโอะ (2551) เป็นต้น 

งานศึกษาในด้านน้ี มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเน้นการคล่ีคลายความขัดแย้ง

ระหว่างชาติพันธ์ุในการเรียนการสอน ทว่าในขณะเดียวกัน แทบทุกช้ินก็มักประสบกับ

ปัญหาบางประการต่อค�าว่า “บูรณาการ” ซ่ึงส่วนมากมักมีแนวโน้มไปถึงความเป็น 
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ปึกแผ่นของสังคมและอุดมการณ์ชาติไทยเป็นส�าคัญ ดังน้ัน จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่างาน

ในด้านพหุวัฒนธรรมกับการศึกษาเป็นการเน้นโดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางและ

แทบไม่มีกรณีศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาเลย งานศึกษาในรูปแบบน้ีจึงมีลักษณะท่ี

ขัดกันเองภายในคือ ด้านหน่ึงเป็นการพยายามหลุดออกจากหลักสูตรการศึกษา

เชิงเด่ียว ทว่าวิธีการหลุดออกจากปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้ต้ังค�าถามต่อปัญหาทาง

อุดมการณ์เท่าท่ีควร

4.2 งานเขียนประวัติศาสตร์ว่าด้วยความหลากหลาย

ผู้เขียนคิดว่าในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา งานของนักประวัติศาสตร์ค่อนข้างมี 

ความก้าวหน้ามากกว่าสาขาวิชาอ่ืนท่ีด�าเนินงานในสามจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ

กระบวนการเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ปัตตานี ซ่ึงวางบนพ้ืนฐานของความเคล่ือนไหว

ทางการค้าและการเดินทางในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กระบวนการเล่าเร่ือง 

“ประวัติศาสตร์ปัตตานี” มักมีองค์ประกอบหลักท่ีแสดงให้เห็นพลวัตของการ

เปล่ียนแปลงอยู่ 3 เร่ือง อันได้แก่ แผ่นดินถ่ินเกิด (homeland) อันมีแกนหลักอยู่ว่า

ดินแดนน้ีเป็นของใคร ซ่ึงสัมพันธ์กับประเด็นท่ีสองคือ เช้ือช�ติ (race) ซ่ึงกล่าวถึง

กลุ่มคนต่างๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทบนดินแดนแห่งน้ี สุดท้ายคือ ศ�สน� (religion) อัน

เป็นเสมือนโลกทัศน์และการเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญในวิถีชีวิตของกลุ่มมลายูซ่ึงผูกพัน

กับดินแดนแห่งน้ี ท้ังสามองค์ประกอบมักถูกเล่าผ่านการเปล่ียนแปลงสองส่วนใหญ่ๆ 

นับต้ังแต่พัฒนาการของการเกิดรัฐในบริเวณคาบสมุทรหรือสมุทรรัฐ (maritime 

state) 

นักประวัติศาสตร์หลายคนเร่ิมเล่าเร่ืองจาก “โลกของคนมลายู” ก่อนท่ีจะกล่าว

ถึงดินแดนและศาสนา (นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2550; แอนโทนี รีด 2548; Wheatley 

1961; Hall 1955; Viranha 2008) ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีเช่ียวชาญในการเดิน

เรือทะเลขนาดเล็กซ่ึงมีทุ่นกาบกันคล่ืนและมีเส้นทางเดินเรืออยู่ระหว่างจีนกับอินเดีย 
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ท�าให้ดินแดนในแถบคาบสมุทรแห่งน้ีมีการค้าระหว่างประเทศท่ีค่อนข้างกว้างมาก 

รวมไปถึงลักษณะทางการเมืองและสังคม ตลอดจนการรับศาสนาท่ีคละเคล้ากันไป

ต้ังแต่ลัทธิพ้ืนเมือง พราหมณ์-ฮินดู และอิสลาม  

สมุทรรัฐท่ีเกิดข้ึนจ�านวนมากน้ีเหล่าน้ีมีลักษณะท่ีมีอิสระต่อกันและจะรวมตัว

กันอย่างหลวมๆ ในบางคร้ัง ดังการรวมตัวในรูปของสหพันธรัฐในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 13-18 อันเป็นรัฐเมืองท่าส�าคัญซ่ึงควบคุมการค้าทางทะเล กระท่ังปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 23 ซ่ึงบทบาทของการเป็นรัฐอิสระได้เส่ือมถอยลงไปสู่การเป็นรัฐ

บรรณาการของสยามในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และรัฐปัตตานีถูกสลายอ�านาจท้องถ่ิน

กลายเป็น “หัวเมืองช้ันนอก” เจ็ดหัวเมืองของสยาม การเปล่ียนแปลงช่วงท่ีสอง 

คือ การถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของมณฑลเทศาภิบาลของรัฐปัตตานีโดยข้ึนกับ

กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางอ�านาจมาจนถึงปัจจุบัน อันบรรจุไปด้วยกระบวนการ

กลืนวัฒนธรรม (assimilation) กระบวนการปะทะประสานทางวัฒนธรรม 

(acculturation) และการต่อต้านจากกระบวนการท้องถ่ินต่างๆ (insurgence) 

อย่างต่อเน่ือง

อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายในแถบคาบสมุทรก็ถูกเล่าเร่ืองให้ประสบกับ

ปัญหาและกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐและกลุ่มชาติพันธ์ุข้ึนมาในช่วงท่ีดินแดน

แถบคาบสมุทรเข้าสู่การเปล่ียนผ่านจากรัฐจารีตไปสู่รัฐสมัยใหม่ แน่นอน ความสัมพันธ์

ระหว่างปัตตานีกับไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ได้ตกอยู่ในวังวนของปัญหาใน

เร่ืองเช้ือชาติ (race) เป็นหลัก โดยเฉพาะ “ความเป็นมลายูกับชาตินิยมไทย” ผ่าน 

มุมมอง “ชนกลุ่มน้อยกับชนส่วนมาก” ซ่ึงได้กลายเป็น “แอกประวัติศาสตร์”(burden 

of history) หรือ “ค�าตัดสินเก่ียวกับอดีตท่ีท�าให้เผชิญกับความเปล่ียนแปลงในสังคม

หรือโลกได้ยาก…” (นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2545: 61) เพราะต่างก็มีค�าตัดสินหรือวินิจฉัยท่ี

เด่นชัดภายใต้อุดมการณ์หน่ึงๆ เกินกว่าจะปรับเปล่ียนได้ ท้ังน้ี ด้านหน่ึงของค�าตัดสิน

ได้สนับสนุนการสร้างความเป็นชาติหรือส�านึกร่วมของรัฐชาติสมัยใหม่ ผ่าน “การกลืน

วัฒนธรรม” เพ่ือสลายส่ิงแปลกปลอมและดูอันตรายออกจากความเป็นไทย ท้ังในมิติ
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ทางอุดมการณ์ความเช่ือและใช้การบังคับ (forced assimilation) อาทิ ใน พ.ศ. 

2482 มีประกาศห้ามนุ่งโสร่ง โพกศีรษะ รวมไปถึงการห้ามใช้ภาษามลายูและ

กฎหมายอิสลาม จากนโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นต้น 

ค�าตัดสินอดีตท่ีเด่นชัดและตรงข้ามกับการสมาทานความเป็นไทยในข้างต้นคือ 

งานเขียนจากนักวิชาการท้องถ่ินซ่ึงมีลักษณะของการเขียนแบบตอบโต้ความเป็นไทย

ในฐานะท่ีเป็น “เจ้าอาณานิคมทางวัฒนธรรม” โดยมักเล่าประวัติศาสตร์ปัตตานี 

ผ่านความย่ิงใหญ่ และรุ่งเรืองของรัฐปัตตานีท่ีสืบทอดมาจากอาณาจักรลังกาสุกะ 

(ครองชัย หัตถา 2548) ซ่ึงมีอายุและอารยธรรมท่ีเก่าแก่ไม่น้อยไปกว่าสยามหรือรัฐ

ใดๆ ขณะท่ีกระบวนการวางโครงเร่ืองของข้อมูลและเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ทาง

ประวัติศาสตร์ยังคงมักเล่าผ่านการล�าดับราชวงศ์ของรายอ และ “โศกนาฏกรรม” ของ

บรรดารายอท่ีสูญเสียเมืองให้กับสยาม กระท่ังกลายเป็นชะตากรรมของคนมลายู 

ท่ีต้องถูกตีตรวนมาเป็นเชลยหรือประสบกับความยากล�าบาก เป็น “พลเมืองช้ันสอง” 

ในปัจจุบัน 

งานเขียนท่ีหยิบใช้อดีตมาตอบโต้กับความไม่เป็นธรรมน้ีมักเร่ิมท�าการผลิตข้ึน

ใน พ.ศ. 2518 – 2523 โดยประมาณ อันเป็นห้วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์รุนแรงใน

ปัตตานี นราธิวาส และยะลาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะสองเหตุการณ์ส�าคัญคือ การ

สังหาร 5 ศพท่ีสะพานกอตอ จังหวัดนราธิวาส และการระเบิดท่ีศาลากลางจังหวัด

ปัตตานีปลายปี พ.ศ. 2518 และมีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นกระแสคล่ังไคล้ท้องถ่ิน 

ในโอกาสต่อมา6 

6 งานเขียนในกลุ่มนี้มีลักษณะที่เด่นชัดร่วมกันอยู่คือแสดงให้เห็นถึงการตอบโต้

ศูนย์กลางของอำานาจในลักษณะที่เป็นเจ้าอาณานิคม ดังเช่นงานเขียนของ อ.บางนรา (2519)

ซึ่งกลายเป็นหนังสือท่ีแพร่หลายเป็นอย่างมากในกลุ่มคนมลายู จนกลายเป็นหนังสือต้องห้าม 

และผูเ้ขยีนตอ้งระหกระเหนิลีภ้ยัอยูน่านพอสมควร หนงัสือนีเ้ขียนหลงัจากเหตกุารณช์มุนมุใหญ่
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ค�าตัดสินทางประวัติศาสตร์ในลักษณะน้ีส่งผลโดยตรงกับการเข้าใจอัตลักษณ์

ของคนมลายู โดยเฉพาะนโยบายของรัฐท่ีบีบบังคับชาวมลายูมุสลิมทางวัฒนธรรม ซ่ึง

ได้ “ปิดบังอ�าพราง” อัตลักษณ์ของมลายูให้อยู่ภายใต้เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ

ประเทศไทย (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร 2529) และได้สร้าง “วาทกรรมการแบ่งแยก

ดินแดน” ข้ึนมาเพ่ือผนึกและรวมศูนย์รัฐประชาชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นโดยใช้

จินตนาการของไทยภาคกลางเป็นแกนน�า (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2549)

ในแง่น้ี งานเขียนแนวประวัติศาสตร์ชาตินิยมมลายูและน�าเอาคนมลายูเป็น

ศูนย์กลางในการเล่าเร่ืองจึงถูกตีพิมพ์ข้ึนมาเป็นอย่างมากในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา 

เช่น อารีฟิน บินจี, อับดุลเลาะห์ ลออแมน และซูฮัยมีย์ อิสมาแอล (2552) มาลี  

สิทธิเกรียงไกร (บรรณาธิการ 2554) เป็นต้น ผลงานด้านประวัติศาสตร์บางเล่มมี

ทีป่ตัตานโีดยตรง อ.บางนรา ได้ยอ้นไปถึงประวติัศาสตรท์ีย่าวนานของปตัตานตีัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษ

ที ่15 จนถงึกลางครสิตศ์ตวรรษที ่20 โดยอา้งอิงจาก Hikayat Patani และ Sejarah Kerajaan 

Melayu Patani เป็นหลัก แต่ได้เพิ่มเติมเอกสารการติดต่อระหว่างรายาปัตตานีที่ร้องทุกข์กับ

ข้าหลวงใหญอ่งักฤษประจำาสงิคโปรเ์มือ่ตน้ศตวรรษ และการยกดนิแดน 4 รฐัมลายใูหก้บัอังกฤษ

โดยที่ฝ่ายชาวมลายูมุสลิมและสุลต่านไม่ได้รับรู้เลย และสำาหรับเหตุการณ์ประท้วงที่ปัตตานี 

พ.ศ. 2518 นัน้ งานช้ินนีอ้าศยัขอ้มลูจากรายงานขา่วของหนงัสือพิมพ์ในชว่งเวลาดังกลา่ว และ

ชี้ให้เห็นถึงการดิ้นรนของชาวมลายูมุสลิมที่ต่อสู้กับการถูกกดขี่ของตน โดย อ. บางนรา เชื่อว่า

หนังสือของเขาจะเป็น “บันไดอีกขั้นหนึ่ง” ของการเขียนประวัติศาสตร์ปัตตานี ซึ่งเขาได้ใช้

ประวัติศาสตร์ของความเป็นอิสระของปัตตานีในอดีตชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2518 (ซึ่งก็

คือปัจจุบันในเวลานั้น) ส่วนหนึ่งเกิดข้ึนจากปัญหาความแตกต่างทางชาติพันธุ์และภาษา และ

การที่รัฐบาลไทยสัมพันธ์กับจังหวัดชายแดนใต้เชิงเศรษฐกิจในฐานะ “นักล่าเมืองขึ้น” และยัง

ปกครอง “จังหวัดชายแดนใต้เหล่านั้นแบบอาณานิคม-เผด็จการ-ฟาสซิสม์ รัฐตำารวจและทหาร

รวมๆ กัน” (อ.บางนรา 2519, 160-161) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งสร้างความภาคภูมิใจ 

ในอดีตของอาณาจกัรปตัตาน ีและการสรา้งอารมณท์างการเมอืงอนัเปน็ผลจากสถานการณค์วาม

ไม่เป็นธรรมที่ดำารงอยู่.
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ความพยายามในการเล่าถึงกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน นอกเหนือไปจากคนมลายูบ้าง ทว่าก็ 

ตกอยู่ในบรรยากาศของเช้ือชาติมลายูนิยมท้ังเน้ือหาและวิธีการเล่า ดังเช่นงานเขียน

ของ จ�ารูญ เด่นอุดม, อุดม ปัตนวงศ์ และศรีศักร วัลลิโภดม (2553)

ดงันัน้ ปัญหาส�าคญัของงานเขยีนประวตัศิาสตร์กบัความหลากหลายในสาม

จงัหวัดภาคใต้นัน้คอื การลดรปูความหลากหลายของผู้กระท�าการให้คงเหลอืแต่ความ

สัมพันธ์ระหว่างมลายกูบัรฐัไทยในฐานะประวตัศิาสตร์ความขดัแย้ง แน่นอน งานเขยีน

ส�าคัญของบาร์บารา วัตสัน อันดายา (Barbara Watson Andaya) ได้แสดง 

วธีิการอ่าน ฮกิ�ยตัป�ต�นี แบบใหม่ในลกัษณะของการค้นหาความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ซึ่งปรากฏในฐานะเสียงและสัญลักษณ์ในตัวหลักฐาน (Andaya 2013) 

รวมไปถงึการมองปาตานใีนฐานะการท�าความเข้าใจความเป็นพหุลักษณ์ของดนิแดน

คาบสมทุรจากงานของแอนโทน ีรดี (Reid 2013) กต็าม ทว่ายงัคงเป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนการเล่าเรือ่งซ�า้ในแง่มุมของความหลากหลายในช่วงก่อนรฐัสมัยใหม่

ค�าถามส�าคัญต่อนักประวัติศาสตร์ว่าจะเขียนความหลากหลายของผู้คนในช่วง

รัฐสมัยใหม่ได้อย่างไร นักประวัติศาสตร์จะสามารถเปิดพ้ืนท่ีต่อการเขียนอดีตของ 

คนกลุ่มอ่ืนๆ ในอาณาบริเวณน้ีได้หรือไม่? สถานภาพทางประวัติศาสตร์บาดแผลของ

ปาตานีต้ังแต่สมัยอดีตถูกใช้ไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ทางการเมืองอย่างไร? เหตุใด 

นักประวัติศาสตร์จึงมิใคร่สนใจประวัติศาสตร์ระยะส้ันในรอบทศวรรษท่ีผ่านมานัก 

หรือเป็นเพราะว่าปัญหาเร่ืองปาตานีเป็นเพียง “ปัญหาเชิงประวัติศาสตร์” ท่ีต้อง

พิจารณากันในช่วงเวลาท่ียาวไกลและเป็นเร่ืองของคนกลุ่มเดียว

แน่นอนว่าสังเขปประวัติศาสตร์ปาตานีว่าด้วยความหลากหลายในเบ้ืองต้นยัง

คงเป็นท่ีถกเถียงในรายละเอียดและประเด็นส�าคัญต่างๆ อยู่อีกมากมาย โดยเฉพาะ

ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับรัฐปัตตานี และการเข้ามาของศาสนาอิสลาม 

รวมไปถึงการตอบโต้เคล่ือนไหวในปัตตานีท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสู่รัฐชาติสมัย

ใหม่ ท้ังหมดน้ีล้วนส่งผลให้งานเขียนประวัติศาสตร์จ�านวนมากมีแนวโน้มในความ



96 ศรยุทธ เอี่ยมเอือ้ยุทธ

พยายามเข้าถึงเร่ืองราวของรัฐในเชิงอาณาเขตและดินแดน ตลอดจนการพิจารณา

ผู้คนท่ีอยู่อาศัยในดินแดนแถบน้ันด้วยอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ี กระท่ังหลงลืมไปว่า 

“ชะตากรรมของผู้คน” ต่างกลุ่มต่างชาติพันธ์ุไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปด่ังชะตากรรมของ

รัฐและผู้น�าเสมอไป โดยเฉพาะชีวิตของสามัญชนท่ัวไป ในแง่น้ี งานเขียนทาง

มานุษยวิทยาและงานค้นคว้าวิจัยจ�านวนหน่ึงได้เข้ามาท�าการอธิบายไว้ในเบ้ืองต้นให้

เป็นท่ีเข้าใจท่ัวกันดังต่อไปน้ี

4.3 อัตลักษณ์และความหลากหลายในงานชาติพันธุ์นิพนธ์

งานเขียนในกลุ่มนี้ปรากฏค่อนข้างน้อยและมีลักษณะกระจัดกระจายออกไป 

ในกลุ่มผู้เขียนท่ีแตกต่างกันอีกด้วย ทว่ามีลักษณะท่ีน่าสนใจคือ เป็นงานท่ีเกิดขึ้น 

ภายใต้บรบิทของความรนุแรง อเลก็ซานเดอร์ ฮอร์สมนัน์ (Alexander Horstmann) 

ไม่ได้เขยีนถงึลักษณะของความหลากหลายภายใต้บรบิทของความรนุแรง แต่เขาได้

จดัวางกิจกรรมการเดนิทางแสวงบญุของแต่ละกลุ่มชาตพินัธ์ุในพืน้ท่ีไว้อย่างน่าสนใจ 

กล่าวคอื การเดนิทางไปฮัจญ์ท่ีประเทศซาอดุอิาระเบยีเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

สร้างส�านกึในความเป็นนานาชาตขิองมสุลมิในประเทศไทยซึง่เชือ่มโยงกบัมสุลมิโลก 

(Horstmann 2008) ภาพลักษณะนีต้รงข้ามกบัสังคมไทยซึง่มศีาสนกิชนส่วนใหญ่

นบัถอืศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก เนือ่งจากการเดนิทางแสวงบญุของบรรดาชนชัน้กลาง

ไทยในประเทศแถบเนปาลและศรลีงักา กลบัเป็นส่วนหนึง่ในการย�า้ให้เห็นถงึส�านกึ

ของชาตไิทยกระแสหลกัท่ีมศีาสนาพทุธวาดจนิตนาการเป็นพืน้ฐาน ขณะท่ีกลุ่มคนจนี

ซึ่งประกอบพิธีถือศีลกินผักในพื้นท่ีก็นับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ 

ท้องถิน่กบัความเชือ่บรรพบรุษุ ฮอร์สมนัน์ได้วาดภาพภมูทัิศน์ทางวฒันธรรมไว้อย่าง

น่าสนใจ  ตลอดจนปฏสัิมพนัธ์ท่ีคนแต่ละกลุ่มมีต่อกนั  ในแง่หนึง่อาจท�าให้เข้าใจเป็น

พื้นฐานได้ว่าเหตุใดไทยพุทธกับมุสลิมในพื้นที่จึงหลีกเลี่ยงที่จะปฏิสัมพันธ์กันหรือมี

ข้อขัดแย้งกันในชีวิตประจ�าวัน  ท้ังนี้เนื่องมาจากการเชื่อมโยงตัวตนของตนเองกับ

อดุมการณ์ชดุต่างๆ นัน่เอง



97ภูมิทัศน์การศึกษาทางชาติพันธุ์และความหลากหลายในสามจังหวัดภาคใต้

นอกจากน้ี ยังปรากฏงานศึกษาช้ินอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างออกไปบ้าง รัตติยา  

สาและ (2551) ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชาวพุทธ-มุสลิมสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยเธอได้วาดภาพลักษณะสังคมพหุลักษณ์แบบโรแมนติกซ่ึงผู้คนแตกต่างกัน

สามารถอยู่ร่วมกันได้ ผ่านค่านิยมร่วมกันและการมีชีวิตประจ�าวันท่ีต้องปฏิสัมพันธ์กัน  

เธอได้อธิบายว่า ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุยัง

เป็นปกติในระดับหมู่บ้าน เน่ืองจากเป็นคนคุ้นเคยกันและยังคงพ่ึงพาอุปภัมภ์กันอยู่  

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นคนภายนอก ทว่า ศรยุทธกลับเห็นว่าความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มชาติพันธ์ุเกิดข้ึนต้ังแต่ในระดับหมู่บ้าน เน่ืองจากคนกลุ่มต่างๆ ต้องมีชีวิตอยู่ 

ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงชนิดถึงตาย รวมไปถึงอคติระหว่างชาติพันธ์ุท่ีก่อตัว

ข้ึนจนกลายเป็นความเกลียดชัง เหล่าน้ีต่างมีผลท�าให้คนท่ีเคยเป็นเครือญาติข้าม

ชาติพันธ์ุถึงกับ “ตัดขาดจากความทรงจ�า” บ้างก็แสร้งจ�าญาติไม่ได้ไม่คบค้าสมาคม 

และพยายามรักษาระยะห่างไม่ใกล้ชิด  กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เป็นความรุนแรงทาง

วัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาท่ีเน้นบรรยายอัตลักษณ์และความหลากหลายใน 

สามจังหวัดภาคใต้จ�านวนหน่ึงก็ยังคงเน้นแนวทางการผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม 

ซ่ึงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  มากกว่าการพิจารณาในบริบทและความขัดแย้ง อาทิ ปรีชาชาญ 

แก้วนุ้ย และ คีสิน กุสสลานุภาพ (2556) นิปาติเมาะ หายีหามะ และ อรอุษา 

ปุณยบุรณะ (2549) ทิพดี นิมิตพงศ์ธร (2547)  เป็นต้น งานในกลุ่มน้ีแม้จะให้ความ

ส�าคัญกับการปรากฏตัวร่วมกันของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในพ้ืนท่ี อาทิ คนจีน คนมลายู 

และคนไทย ทว่าก็ได้วางอุดมการณ์แห่งชาติเป็นเสมือนเสาหลักของสังคมเพ่ือให้ 

คนตัวเล็กตัวน้อยเหล่าน้ีสามารถเกาะรวมกันได้ ท่ามกลางการผสมผสานและ 

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมระหว่างกันในแง่มุมทางศาสนาและประเพณีพิธีกรรม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียกช่ือกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ซ่ึงต้องน�าหน้าด้วยค�าว่า “ไทย” 

เสมอ
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นอกจากน้ี เป็นท่ีน่าต้ังข้อสังเกตเพ่ิมเติมเล็กน้อยว่า งานศึกษาทางด้านความ

หลากหลายภายใต้ช่ือเรียกท่ีต่างกันท้ังพหุวัฒนธรรมและสังคมพหุลักษณ์ ต่างก็

ปรากฏในงานวิจัยหรือการจัดประชุมบ่อยคร้ังมากในรอบสิบปีท่ีผ่านมา ท้ังท่ีแทบไม่

ได้มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องแต่อย่างใด อาทิ สุกรี หลังปูเต๊ะ และ สุวิทย์ หมาดอะด�า (2552)

สุไรยา วานิ และ มะรอนิง สาแลมิง (2557) เป็นต้น

5. กระแสโต้ตอบจากท้องถิ่นมลายูในฐานะอัตลักษณ์ท้องถิ่น

งานศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้น้ันมิได้มีถูกเขียนข้ึนโดยนักวิชาการเพียงอย่างเดียว

เท่าน้ัน หากยังมีงานเขียนเชิงวิจัยของคนท้องถ่ินซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีอีกจ�านวนหน่ึง  

โดยเฉพาะหลังจาก พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา งานเขียนของคนกลุ่มน้ีเกิดข้ึนมาจาก

กระบวนการส่งเสริมและท�างานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ ซ่ึงให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการเสริมสร้างความรู้จากท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงและแก้ไขปัญหา

จากมุมมองของ “คนใน” ผู้เป็นคนในท้องถ่ินและเจ้าของวัฒนธรรม

ด้านหน่ึง งานเขียนหรืองานวิจัยโดย “คนใน” ก็ไม่อิสระโดยตัวของมันเอง  ทว่า

เช่ือมโยงกับอุดมการณ์ของนักวิชาการภายนอกซ่ึงเข้ามามี “บทเล่น” ในสนามของ

ความรุนแรงอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงศรีศักร วัลลิโภดม ผู้มีบทบาทในการ 

ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดงานเขียนในลักษณะน้ีเป็นอย่างมาก งานเขียนจากคนใน

จ�านวนหลายเล่ม ได้รับการส่งเสริมและตีพิมพ์โดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ ซ่ึง

ศรีศักรด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาอยู่ งานเขียนแทบทุกเล่มเป็นท่ีรู้จักและถูกใช้อ้างอิงใน

หลากหลายรูปแบบ ท้ังหนังสือเรียนและต�ารา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การน�าข้อมูล 

ดังกล่าวไปใช้ในฐานะ “ประจักษ์พยานและข้อเท็จจริง” จากมุมมองของคนใน ในแง่น้ี

นับเป็นคุณูปการในด้านการขยายพ้ืนท่ีทางความรู้และพ้ืนท่ีทางสังคมของคนใน 

สามจังหวัดภาคใต้ออกสู่สาธารณะมากข้ึน
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กระนัน้ ภาพของชมุชนท้องถิน่ในสามจงัหวดัท่ีเกิดจากการร่วมกนัวาดระหว่าง

ศรีศักรและคนในพื้นท่ีก็มีนัยท่ีน่าสนใจบางประการ ศรีศักรได้แสดงทัศนะของเขา 

เอาไว้อย่างชัดเจนต่อเรื่องนี้ว่า คนมุสลิมท่ีปตัตานีมีชีวิตท่ีล้าหลังทางวัฒนธรรม 

(ในเชงิวตัถ)ุ กว่าคนไทยพทุธและคนอืน่ๆ ในประเทศอยู่ 40-50 ปี แต่ยงัคงความ

เป็นชมุชนทางศลีธรรม (moral community) ท่ีมศีาสนาคอยค�า้ชเูป็นปึกแผ่นและ

รกัษาความสมดลุระหว่างคนกบัธรรมชาตไิด้เป็นอย่างด ีเขายงัเห็นว่าสังคมมลายยูงั

มปีอเนาะและมสัยดิเป็นศนูย์กลางและสถาบนัทางสังคม ท�าให้สมาชกิในชมุชนมคีวาม

เสมอภาคกนั อนัเป็นส่ิงท่ีชมุชนในยคุโลกาภวิตัน์ไม่ม ีนอกจากนี ้ เขายงัเห็นว่า การ

พัฒนาของประเทศซึ่งมาจากศูนย์กลางท�าให้วิถีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเคย 

พอเพียงหรอืมีการแบ่งปันเริม่มชีนชัน้และขดัแย้งกนัเองทางเศรษฐกิจ รวมไปถงึมกีาร

ท�าลายทรัพยากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องฟังเสียงจาก 

“คนใน” หรอืให้ “คนใน” เป็นผู้แก้ไขเอง (ศรศีกัร วลัลโิภดม 2547ก; ศรศีกัร วัลลิ 

โภดม 2547ข)

ประเด็นของศรีศักรมีพลังย่ิงเม่ือพิจารณาประเด็นผลกระทบในเชิงโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปัญหาการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นป่า ทะเล 

นาร้าง และพรุ ประเด็นน้ีท�าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างคนในสามจังหวัดภาคใต้กับ

ผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบท่ัวประเทศ ตามค�าเรียกสากลท่ีว่า “ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบ

จากการพัฒนา” และประเด็นน้ียังมีส่วนสอดรับกับแนวคิดกบฏชาวนาของนิธิ ในการ

อธิบายการเคล่ือนไหวทางสังคมภายใต้โครงสร้างอ�านาจท่ีไม่เป็นธรรม โดย 

ผู้เคล่ือนไหวท่ีด้อยอ�านาจได้หันไปพ่ึงพาศาสนาในฐานะท่ีเป็นศูนย์รวมศรัทธาและ

ความไม่พอใจในโลกปัจจุบัน

 ความน่าสนใจท่ีสืบเน่ืองคือ นัยทางการเมืองของการเป็น “คนใน” ส่งผลอะไร

ต่อสถานภาพการของการยืนยัน “ประจักษ์พยานและข้อเท็จจริง” 
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โครงเร่ืองหลักในงานเขียนของคนในส�านักน้ีวางบนพ้ืนฐานของการวาดภาพ

อดีตอันสวยงามและสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและความรุ่มรวย

ทางวัฒนธรรม ภาพน้ีตรงกันข้ามกับการวาดภาพความเปล่ียนแปลงในปัจจุบันอย่าง

ย่ิง  อาทิ งานเขียนเร่ือง เร่ืองเล่�จ�กหมู่บ้�นเชิงเข�บูโด กรณีบ้�นตะโหนด (2553)

หรืองานเขียนเร่ือง ย�ลอเป็นยะล� คว�มเปล่ียนแปลงของบ้�นเมืองและคนรุ่นใหม่

ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะล� (2553) คว�มทรงจำ�ในอ่�วปัตต�นี (2547) และ 

เสียงสะท้อนจ�กหมู่บ้�นประมงในอ่�วปัตต�นี (2550) เป็นต้น งานในกลุ่มน้ีได้ฉาย

ภาพของท้องถ่ินซ่ึงหมายถึงระบบความสัมพันธ์และการแลกเปล่ียนของผู้คนในระบบ

นิเวศท่ีแตกต่างกัน กระท่ังกลายเป็นหน่วยวิเคราะห์และท�าความเข้าใจการเปล่ียน 

แปลงท่ีเกิดข้ึน งานชุดน้ีมีความน่าสนใจในแง่มุมของข้อมูลและการท�างานในเชิง

พรรณนาความในภาพรวม ซ่ึงเป็นการท�างานในยุคแรกเร่ิมของนักมานุษยวิทยา  ทว่า

การท�างานในลักษณะน้ีมักละเลยโจทย์และการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพ่ือตอบโจทย์น้ันๆ 

ดัวยเหตุน้ี งานทุกช้ินในเล่มจึงมีลักษณะของการเก็บข้อมูลท่ีรอบด้านแต่กว้าง คร้ัน

เม่ืออธิบายความเปล่ียนแปลงในปัจจุบันจึงกลายเป็นการฉายภาพคู่ตรงข้ามของความ

เปล่ียนแปลง เป็นเสมือนการเปล่ียนผ่านจากชุมชนเชิงศีลธรรมมาสู่ชุมชนท่ียุ่งเหยิง

วุ่นวาย จากชุมชนท่ีเคยอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาสู่การเข้าสู่ระบบทุนนิยม เป็นต้น

โครงเร่ืองแบบโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท้องถ่ินอาจมีพลังในการเสริม

พลังคนในให้มีความต่ืนตัวเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของตนเอง  แต่อีกด้านหน่ึงภาพชุมชน

ทางศีลธรรมท่ีถูกวาดข้ึนมาโดยปราศจากเง่ือนไข ก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการเขียน

เร่ืองราวของชาวบ้านผู้มีวัฒนธรรมอันบริสุทธ์ิและกักขังตัวตนในด้านอ่ืนๆ ของ 

“คนใน” ไม่ให้เปิดเผยออกมา

ในแง่น้ี เราอาจต้ังข้อสังเกตได้ว่าชุมชนทางศีลธรรมบนฐานของการอ้างอิง

ตนเองกับศาสนา รวมไปถึงบรรดาถ้อยค�าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวัดภาคใต้ อาทิ 

สมานฉันท์ ความรุนแรง และสันติ ก็ล้วนถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแช่แข็งความ
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เป็นคนในจนยากท่ีจะท�าความเข้าใจอัตลักษณ์ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนได้

มลายูกับประเด็นพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม พลังของงานเขียนของ “คนใน” ตามรูปแบบของ “ประจักษ์พยาน

และข้อเท็จจริง” กลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลทางความคิดจากศรีศักร แม้มิได้มีพลัง 

ทางวิชาการหรือสร้างข้อถกเถียงใหม่ ทว่ากลับมีพลังในเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ

สร้างการเรียนรู้ และการสนทนาข้ามวัฒนธรรมเป็นอย่างย่ิง งานกิจกรรม “คืนความ

ทรงจ�า: เมืองญาบะ” ซ่ึงจัดข้ึนท่ีอ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในวันท่ี 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นับเป็นตัวอย่างท่ีดีในการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ชาติพันธ์ุภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงและกระแสความเกลียดชังระหว่างชาติพันธ์ุ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพยายามร้ือฟ้ืนความทรงจ�าร่วมทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ี

ตลาด พิธีกรรม ศิลปะการแสดง และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ผ่านการจัดแสดง

ภาพถ่าย ขณะเดียวกัน หนังสือจากนิทรรศการเร่ือง รือเส�ะ พหุวัฒนธรรม: คว�ม

หล�กหล�ยและมิตรภ�พจ�กคว�มทรงจำ�ของ “คนใน” บนพ้ืนท่ีสีแดง (2556) ก็นับ

เป็นตัวอย่างท่ีเด่นชัดมากในความพยายามท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวของลักษณะสังคม

พหุลักษณ์ให้ปรากฏออกมาผ่านมุมมองของคนในท้องถ่ิน  

ทว่าสถานภาพของ “อดีต” ซ่ึงงดงามและให้ความช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม

ชาติพันธ์ุต่างๆ ในรือเสาะน้ันจะมีพลังเพียงไรคงต้องเปิดช่องไว้ส�าหรับกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากการบอกเล่าอดีตอันงดงามน้ันมักประสบกับปัญหาในการ

เผชิญหน้ากับเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อาทิ กระแสปฏิรูปศาสนาอิสลาม ปัญหาของ

ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธ์ุ และปัญหาความไม่เป็นธรรมระหว่างชาติพันธ์ุ 

น้ันๆ เอง
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นอกจากลักษณะพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีถูกน�าเสนอโดยคนท้องถ่ินในกลุ่ม

แนวคิดของศรีศักรแล้ว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ยังเป็นอีกองค์กร

หน่ึงท่ีเข้าไปเป็น “ผู้เล่น” ในสนามความรุนแรง ผ่านการผลักดันให้คนในพ้ืนท่ีเขียน

งานของตนเองข้ึนมา ภายใต้การท�างานของกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรม

นิยม

งานวิจัยจ�านวนสามเล่ม (สมาน โดซอมิ และคณะ; งามพล จะปะกียา และคณะ 

2554; คณะวิจัยเยาวชน้านดาโต๊ะ 2554) ท่ีด�าเนินการโดยคนในท้องถ่ินมีจุดยืนใน

การท�างานภายใต้บริบทสองประการคือ ประก�รแรก ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้ของ

ไทยมีบริบทของความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและศาสนา อาทิ มลายู คนไทยพุทธ 

และคนจีน เป็นต้น นอกจากน้ียังด�ารงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและรุนแรงมาอย่าง

ยาวนานระหว่างรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะรัฐไทยกับคนมลายู รวมไปถึงกระแสความ

เกลียดชังระหว่างชาติพันธ์ุ ประก�รต่อม� ความเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีสามจังหวัด 

ภาคใต้ มิได้มีแต่ด้านการสู้รบเพียงอย่างเดียว หากเกิดความเคล่ือนไหวของผู้คนใน

ระดับสามัญชนข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเขียนเร่ืองราวและวัฒนธรรมของ

ตนเองในฐานะท่ีเป็นคนใน/เจ้าของพ้ืนท่ี/ผู้ท่ีอยู่ร่วมกับความรุนแรง/และนักวิชาการ

ท้องถ่ิน 

เร่ืองท่ีหน่ึง เป็นเร่ืองราวของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเล็กๆ แห่งหน่ึงในจังหวัดยะลา 

ซ่ึงเต็มไปด้วยข้าวของเคร่ืองใช้พ้ืนบ้าน อาทิ หม้อทองเหลือง ตะบันหมาก กริช ขวด

น�า้โบราณ และเคร่ืองดักจับสัตว์ เป็นต้น ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ (ซ่ึงนับถือ

ศาสนาอิสลาม) บอกว่าข้าวของท้ังหมดสามารถหยิบยืมไปใช้จริงได้ และผู้ยืมของไป

ใช้จ�านวนมากก็มีท้ังไทยพุทธและมุสลิม เพราะมีงานประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน โดย

เฉพาะฐานความเช่ือด้ังเดิมแบบพราหมณ์-ฮินดู ความเช่ือน้ียังปรากฏผ่านสัญลักษณ์

ต่างๆ มากมายบนข้าวของเคร่ืองใช้ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ยังสามารถเป็นผู้น�าทาง

พิธีกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย (สมาน โดซอมิ และคณะ 2554)
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กิจกรรมเช่นน้ีมักไม่ค่อยไปด้วยกันได้กับกระแสฟ้ืนฟูศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ี 

เท่าไหร่นัก พวกเขาจึงได้รับแรงเสียดทานกับผู้รู้สายใหม่ทางศาสนาอย่างต่อเน่ือง ท่ี

น่าสนใจย่ิงกว่าคือ คนกลุ่มน้ีนิยาม “ความเป็นมลายู” ในฐานะอัตลักษณ์เชิงภูมิภาค 

อันประกอบไปด้วยคนหลากหลายกลุ่ม ภาษา ชาติพันธ์ุ และศาสนา ดังน้ัน ค�าว่าคน

มลายูจึงมิได้หมายความถึงผู้นับศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียว ข้อค้นพบน้ีสวนทาง

กับการศึกษาด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุมลายูในทางมานุษยวิทยา ซ่ึงเข้าใจแต่เดิม

ว่า มลายูคือคนมุสลิม ขณะเดียวกัน ความเป็นมลายูในฐานะอัตลักษณ์เชิงภูมิภาคก็

มีนัยของการพยายามค้นหาการอยู่ร่วมกันท่ามกลางปมขัดแย้งต่างๆ

เร่ืองท่ีสอง เป็นเร่ืองราวของระบบการเมืองท้องถ่ินแห่งหน่ึงในจังหวัดนราธิวาส 

การเมืองในท่ีน้ีเน้นไปท่ีระบบอุปภัมภ์ในท้องถ่ิน  ผ่านพ้ืนท่ีทางพิธีกรรม สวนยาง ร้าน

กาแฟ และอ่ืนๆ ระบบอุปภัมภ์เช่นน้ีมิได้วางอยู่บนพ้ืนฐานทางชาติพันธ์ุ หากเป็นความ

แตกต่างทางเศรษฐกิจและอ�านาจทางการเมือง รวมท้ังทักษะและต้นทุนทางวัฒนธรรม

ท่ีสามารถดึงดูดทรัพยากรต่างๆ มาได้ (งามพล จะปะกียา และคณะ 2554)

ข้อค้นพบท่ีส�าคัญประการหน่ึงในงานช้ินน้ีคือ ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม

และการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย  ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจเป็นส่ิงท่ีละเลยไม่ได้ 

เน่ืองจากความหลากหลายดังกล่าวปรากฏข้ึนในแนวด่ิง นอกจากน้ี งานช้ินน้ียังเสนอ

อีกว่าควรน�าเอาหลักการทางศาสนามาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ

เร่ืองระบบอุปภัมภ์ท่ีพวกเขามองว่าเป็นปัญหาของวัฒนธรรมมลายูซ่ึงไม่มีเสรีภาพ

และเต็มไปด้วยระบบท่ีไม่เป็นธรรม ข้อค้นพบเช่นน้ี เกดิข้อขัดแย้งและถกเถียงกับงาน

ช้ินแรกค่อนข้างมาก  เน่ืองจากการไปวิพากษ์ “ความเป็นมลายู” อย่างไรก็ตาม 

ประเด็นท่ีน่าสนใจของงานน้ีคือ การน�าเอาศาสนามาช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม

ทางสังคม

เร่ืองท่ีส�ม เป็นเร่ืองราวความเปล่ียนแปลงของวัยรุ่นในก�าปง ริมทะเลแห่ง

หน่ึงในจังหวัดปัตตานี เป็นเร่ืองราวของวัยรุ่นท่ีมองความทันสมัยแตกต่างออกไปจาก
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คนในรุ่นก่อน พวกเขาและเธอเติบโตข้ึนในบริบทของรัฐท่ีสถาปนาความเป็นไทยอย่าง

เต็มท่ี ขณะเดียวกัน การเดินทางข้ามพรมแดนก็เป็นส่ิงท่ีง่ายและสะดวกมากข้ึน พวก

เธอให้ค�านิยามตนเองในท�านองว่า เป็นพลเมืองไทยแน่นอน แต่มีความใกล้ชิดกับ

มาเลเซียท้ังภาษา เครือญาติ และศาสนา ความหมายท่ีพวกเธอให้มีนัยคล้ายคลึงกับ

ส่ิงท่ีเรียกว่า “พลเมืองทางวัฒนธรรม” เป็นอย่างย่ิง ประสบการณ์ของพวกเขาและ

เธอท�าให้การปรับตัวในก�าปงค่อนข้างล�าบาก เน่ืองจากพวกเขาและเธอประสบปัญหา

กับความเป็นมลายูในแบบท้องถ่ิน ขณะเดียวกันก็เร่ิมท่ีจะต้ังค�าถามกับวัตรปฏิบัติทาง

ศาสนา

ท้ังสามเร่ือง คือส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีเรียกว่า การพรรณนาความเชิงพหุวัฒนธรรม

นิยม (descriptive multiculturalism) ซ่ึงเน้นบรรยายลักษณะของความหลาก

หลายท่ีปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ี พร้อมท้ังพยายามเข้าใจเง่ือนไขของการอยู่ร่วมกัน ท้ังน้ี 

การอยู่ร่วมกันไม่ใช่เร่ืองของสันติสุขในเชิงอุดมคติเพียงอย่างเดียว หากเต็มไปด้วย

การถกเถียง การพยายามตีความและนิยามอัตลักษณ์ข้ึนมาใหม่ แรงดึงเครียดหรือ 

ข้อพิพาทระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจท้ังระหว่าง

วัฒนธรรมและภายในวัฒนธรรมเดียวกัน  

สุดท้ายคือปัญหาของสภาวะความทันสมัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการนิยามตัวตน

และวัฒนธรรมของตนแตกต่างออกไป  การศึกษาในท�านองน้ีสอดคล้องกับข้อวิพากษ์

แนวความคิดพหุวัฒนธรรมนิยมเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะการมองวัฒนธรรมน้ันเป็น 

กลุ่มก้อนเดียวกัน และขาดการวิพากษ์ประเด็นปัญหาว่าด้วยความไม่เป็นธรรมใน 

วัฒนธรรมน้ันๆ เอง อาทิ ประเด็นเร่ืองสตรี และเร่ืองอ่ืนๆ เป็นต้น

ภายใต้บริบทในพ้ืนท่ีท้ังสามท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น ข้อค้นพบจากงานวิจัยท้ังสาม

มีเน้ือหาท่ีเข้าไปสนทนาในหลายเร่ืองด้วยกัน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพยายามนิยาม

อัตลักษณ์ของตนเองข้ึนใหม่ในเชิงภูมิภาค ซ่ึงมีส่วนส�าคัญต่อการลดทอน “มรดก

อาณานิคม” หรือการจ�าแนกชาติพันธ์ุตามความหมายของเจ้าอาณานิคมอังกฤษแต่
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เดิม ขณะเดียวกัน การน�าเอาหลักการทางศาสนามาตีความใหม่และน�ามาช่วยแก้ไข

ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมก็มีผลโดยตรงต่อการลดทอนความรุนแรงซ่ึงเกิด

มาจากการน�าเอาศาสนาไปสร้างความชอบธรรม และสุดท้าย เร่ืองราวของวัยรุ่นใน

ก�าปงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการครุ่นคิดเร่ืองนโยบายทางวัฒนธรรมท่ีสามารถปรับ

เปล่ียนได้ตามยุคสมัยและพลวัตของความหมาย (คณะวิจัยเยาวชนบ้านดาโต๊ะ 2554)

ปัญหาส�าคัญของงานวิจัยท้ังสามก็คือ เป็นการเน้นท�าความเข้าใจในสภาวะ 

พหุวัฒนธรรมนิยมท่ีด�ารงอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งและบรรยากาศของการ

ถกเถียง ท้ังหมดน้ี แม้จะท�าให้เกิดการท�าความเข้าใจในความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจ�าวันในระดับหน่ึง ทว่าไม่สามารถน�าไปสู่การสร้างบรรทัดฐานของการอยู่ใน

สังคมท่ีมีความหลากหลาย หรือพหุนิยมวัฒนธรรมนิยมเชิงบรรทัดฐาน (normative 

multiculturalism) ได้ ท้ังยังมีแนวโน้มท่ีจะจมไปกับบรรยายกาศของความ 

หลากหลายในพ้ืนท่ี และชีวิตประจ�าวันจนไม่อาจยกระดับไปสู่แนวนโยบายได้  

ในทิศทางตรงข้าม งานวิจัยหรืองานเขียนโดยคนท้องถ่ินภายใต้การผลักดันของ

ศรีศักรกลับมีแนวโน้มของการน�าไปสู่การสร้างพหุนิยมเชิงบรรทัดฐานได้ง่าย เน่ืองจาก

ไม่ได้ปะทะกับปัญหาของการกระจัดกระจายภายในสภาวะความหลากหลาย  นอกจาก

น้ี ยังมี “การตัดสินเชิงศีลธรรม” เป็นตัวช่วยเช่ือมโยงความแตกต่างระหว่างอดีตกับ

ปัจจุบัน ทว่าการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนิยมในแนวทางบรรทัดฐานเพียงอย่างเดียว

ก็อาจไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนนัก ค�าถามส�าคัญคือ ทิศทางการเขียนงาน

โดยคนท้องถ่ินจะปรากฏออกมาอย่างไรในอนาคต จะจมอยู่กับเง่ือนไขของความ 

หลากหลายในชีวิตประจ�าวันหรือการสร้างแนวทางเชิงบรรทัดฐาน ท้ายท่ีสุดแล้ว 

แนวทางท้ังสองจะสามารถด�าเนินร่วมทางกันได้หรือไม่?

อย่างไรก็ตาม งานเขียนจากคนท้องถ่ินก็มีจุดร่วมส�าคัญบางประการ ประก�ร

ท่ีหน่ึง มีกล่ินอายของการเขียนงานเพ่ือตอบโต้งานเขียนจากบุคคลภายนอกเป็นอย่าง

มาก การปรากฏข้ึนของงานเขียนในลักษณะน้ีสะท้อนถึงการพยายามสร้างบทสนทนา
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ทางความรู้ท่ีเติบโตภายใต้บริบทของความรุนแรงในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดี ความรุนแรง

ส่งผลท�าให้คนในพ้ืนท่ีต้ังค�าถามถึงอัตลักษณ์ แต่ในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ดังกล่าวก็

มีลักษณะท่ีแปรเปล่ียนได้ยากและตรึงติดกับความเป็นท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับ

กระบวนการร้ือค�านิยามใหม่โดยคนในท้องถ่ินน้ันๆ เอง

ประก�รท่ีสอง ลักษณะพหุวัฒนธรรมนิยมในพ้ืนท่ีซ่ึงเขียนโดยนักวิชาการมี

ลักษณะท่ีเน้นความปรองดองและราบร่ืน ผ่านการเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุ

เป็นส�าคัญ ขณะท่ีงานเขียนของคนในท้องถ่ินซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มีความ 

ซับซ้อนมากกว่า คือการหยิบยกเอาหลักการทางศาสนามาอธิบายในลักษณะ

บรรทัดฐาน ควบคู่ไปกับการพยายามสร้างการต่อสู้ในกระบวนการนิยามอัตลักษณ์

ของความเป็นมลายูในลักษณะท่ีมิได้ถูกผูกตรึงศาสนา ทว่าเป็นอัตลักษณ์ร่วมในเชิง

ภูมิภาค งานศึกษาในกลุ่มน้ีเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการจัดวางความหลาก

หลายภายใต้บริบทของความรุนแรงได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอ้างอิงกลับ

ไปสู่ “ความสัมพันธ์ในอดีต” ซ่ึงประหน่ึงเป็นกลไกการเล่าเร่ืองหลัก ถึงท่ีสุดแล้ว 

พหุวัฒนธรรมนิยมหรือสังคมพหุลักษณ์ในอดีตก็มีลักษณะท่ีแยกขาดหรือแทบไม่ได้

สนทนากับความรุนแรงในปัจจุบันเท่าไรนัก 

หน่ึงทศวรรษของความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้จึงมีลักษณะอันแตก

กระจาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติของการค้นหาความรู้และการตอบโต้ทางความรู้ 

ลักษณะอันแตกกระจายเช่นน้ีอาจมิใช่ทิศทางท่ีดีนักในทางนโยบายการแก้ไขความ 

ขัดแย้งและความรุนแรง แต่ในทางกลับกันลักษณะของการแตกกระจายทางความคิด

และการวิพากษ์วิจารณ์อาจเป็นเง่ือนไขส�าคัญประการหน่ึงในการท�าความเข้าใจ 

“สันติภาพอันหลากหลาย” ซ่ึงปรากฏอยู่เบ้ืองหลังความคิดในแต่ละชุด
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6. ข้อส่งท้ายและข้อสังเกตทางวิธีวิทยา

ผู้เขียนคิดว่างานศึกษาท่ีกล่าวถึงในข้างต้นท้ังหมดสะท้อนสภาวะในลักษณะท่ีอรชุน 

อัปปาดูรัย (Arjun Appadurai) เรียกว่า “ปัญหาของการน�าเสนอเสียงพูดท่ีเต็มไป

ด้วยความหมายท่ีสลับซับซ้อน” (Appadurai 1988, 17) การเขียนเพ่ือบอกเล่า 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและความหลากหลายในสามจังหวัดภาคใต้ในรอบทศวรรษ 

ท่ีผ่านมาจึงมีลักษณะของการเล่าเร่ืองจากหลากหลายฝ่าย ซ่ึงล้วนถ่ายโอนความคิด

และอุดมการณ์ท้ังชาตินิยมและการศึกษาในทางต่างๆ ต่อกัน กระท่ังท�าให้ “คนใน

สามจังหวัด” สามารถพูดในส่ิงท่ีเราได้ยินหรือ “เป็น” ในส่ิงท่ีงานวิจัยต้องการให้เป็น

ได้ เส้นแบ่งว่าด้วยใครเป็นคนเขียน คนนอกหรือคนในก็เร่ิมพร่าเลือนทุกขณะ

แน่นอน การทบทวนว่าด้วยการศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุและความหลาก

หลาย ย่อมมีส่วนในการท�าให้เห็นถึงผลงานจ�านวนมากท่ีสนใจมุมมองของสามัญชน

ท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง หรือมีวิถีการรับรู้และเข้าใจตนเองท่ีแตกต่างไปจากการบอก

เล่าเร่ืองราวของตนเองผ่านประวัติของรายอ (ผู้ปกครอง) หรือประวัติศาสตร์ปัตตานี 

ดังน้ันค�าถามส�าคัญท่ีว่า “สามัญชนจะเล่าเร่ืองราวของตนเองได้หรือไม่” (Can the 

people speak?) น้ัน จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง ท้ังยังเก่ียวพันกับประเด็นใน

เร่ืองของการเปิดเสียงท่ีหลากหลายของผู้คนในพ้ืนท่ีจากการถูกปิดทับโดยภาพแทน

ตนท่ีไม่สามารถกลบเกล่ือนความเป็นจริงในการรับรู้ของเขาและเธอผู้ซ่ึงมีประสบการณ์

และการเรียนรู้ท่ีแตกต่างออกไปได้ 7  

7 แนน่อนวา่การตัง้คำาถามในลกัษณะนี ้คลา้ยคลงึกนัสิง่ท่ีสปวีคัต้ังคำาถามว่า “Can the 

Subaltern Speak?” (Spivak 1988) แต่ทั้งผู้เขียนและเธอมีวิธีการตอบคำาถามที่แตกต่างกัน

ไปอย่างสิ้นเชิง สปีวัคเริ่มต้นบทความด้วยความพยายามเลื่อนตัวเองออกจากจุดยืนของ 

มารก์ซสิตใ์นการพดูแทนผู้ทีต่กเปน็เบีย้ลา่งหรอืผู้ถูกกดขี ่พร้อมทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกตา่งและ

ยอกย้อนของผู้ถูกกดขี่ทั้งในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ อายุ เป็นต้น ซึ่งทำาให้ไม่มีอำานาจกดขี่ที่
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ดังน้ัน การใส่ใจกับประสบการณ์ การสร้างความหมาย และการเรียนรู้ของผู้คน 

ซ่ึงต่างไปจากภาพแทนตนท้ังในด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ และวัฒนธรรมท่ีบริสุทธ์ิ 

จึงเป็นกระบวนการส�าคัญต่อการเปิดเสียงท่ีหลากหลายให้ปรากฏออกมา เพ่ือน�าไป

สู่หนทางแห่งการเข้าใจในความเป็นมลายูมากข้ึนอย่างแตกต่างและหลุดไปจากการ

ถูกจองจ�าด้วยภาพแทนตนแบบเดิม ท้ังน้ีก็ด้วยความเช่ือพ้ืนฐานท่ีว่า งานเขียน

ชาติพันธ์ุนิพนธ์เป็นเสมือนปฏิบัติการทางวัฒนธรรมท่ีจ�าเป็นต้องน�าเสนอภาพชีวิตและ

ตัวตนของผู้คนตลอดจนการเปล่ียนแปลงได้อย่างละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับบริบท

ทางสังคม ซ่ึงอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเป็นตัวแบบเพ่ือน�าไปพิจารณาเทียบเคียง

กับงานศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป งานเขียนชาติพันธ์ุนิพนธ์จึงมิใช่เป็นการผูกขาดความจริง 

หรือเข้าครอบง�าการค้นหาความรู้ท้ังหมด ซ่ึงคล้ายคลึงกับท่ี มิคาอิล บัคห์ติน (Mikhail 

Bakhtin) นักวรรณกรรมชาวรัสเซียได้เขียนไว้ท�านองว่า

ไม่มีโลกทางวัฒนธรรมใดหรือภาษาใดที่สามารถครอบคลุมทุกอย่างโดย

พร้อมสรรพ ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ ย่อมมีการเปิดให้มีการสร้างสรรค์บทสนทนา

กันระหว่างวัฒนธรรมย่อยต่างๆ และระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยภายในและภายนอก

วัฒนธรรมนั้นๆ (ซึ่งคล้ายคลึงกัน) การใช้ภาษาหนึ่งๆ ซึ่งต่างก็เป็นทั้งการ

ผสมผสานและการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างภาษาถิ่นสำาเนียงต่างๆ ทั้งภาษา

แบบนักวิชาการ ภาษาของคนทั่วๆ ไป และภาษาในรูปแบบอื่นๆ (Bakhtin 

1981, 259-442)

เบด็เสรจ็ รวมไปถึงการหวนกลบัมาเปน็ผู้กดขีเ่สียเองของผู้ถูกกดขี ่สปวีคัยงัชีใ้ห้เหน็ถงึขอ้จำากดั

ในแนวคดิทีพ่จิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งอำานาจและผูถ้กูกดขี ่ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานของประสบการณ์

จากโลกที่ 1 ซึ่งไม่สามารถพูดแทนกลุ่มประเทศที่มีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ต่างกันออกไปโดย

เฉพาะประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมได้.  
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการน�าเสนอเสียงอันสลับซับซ้อนหรือการต่อสู้กันผ่าน

การน�าเสนอภาษาหรือชุดความคิดต่างๆ น้ันย่อมเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากต่อการท�าความ

เข้าใจในระยะเวลาอันส้ัน โดยเฉพาะงานส�ารวจภูมิทัศน์ทางความรู้ซ่ึงวางบนบริบท

ของความขัดแย้งและรุนแรง หรืออีกนัยหน่ึงคือ สามจังหวัดภาคใต้ได้กลายเป็นพ้ืนท่ี

ซ่ึงถูกวาดข้ึนมาจากหลากหลายมุมมองและอุปกรณ์ทางความคิด อย่างไรก็ตาม 

ผู้เขียนได้ท�าการต้ังข้อสังเกตตามหัวข้อและประเด็นดังต่อไปน้ี

ปัญหาเรื่องเส้นแบ่งคนนอกและคนใน

แม้วิธีวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในแนวทางมานุษยวิทยาได้ให้

ความส�าคัญกับการมองโลกผ่านสายตาของ “คนใน” เป็นส�าคัญ ทว่าความขัดแย้งใน

รอบสิบปีท่ีผ่านมา เป็นภาพสะท้อนส�าคัญว่าเส้นแบ่งระหว่างคนนอกและคนในเป็นส่ิง

ท่ีพร่าเลือนมาก แน่นอนว่าการใช้เส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์การเมืองและการปกครอง

อาจสามารถกระท�าได้  ทว่างานเขียนทบทวนในข้างต้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่า งาน

วิชาการท่ีเกิดข้ึนจากนักวิชาการในพ้ืนท่ีเองก็มิได้ปลอดจากการอุดมการณ์รัฐชาติ  

นอกจากน้ี บทบาทของ “ผู้เล่น” หรือ “ตัวละคร” ใหม่ท่ีเข้าไปท�างานในสนามของ

ความรุนแรงก็เป็นตัวอย่างท่ีส�าคัญของการข้ามพรมแดนระหว่างคนในและคนนอก

อย่างต่อเน่ือง ข้อเขียนหรืองานวิจัยของชาวบ้านจึงมิได้บริสุทธ์ิหรือเป็นภาพตัวแทน

อันแท้จริงจากพ้ืนท่ี หากเป็นส่วนหน่ึงของการฉายภาพตัวแทนเชิงอุดมการณ์เก่ียวกับ

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากกว่า  การมีผู้เล่นใหม่ในสนามของ

ความรุนแรงน้ียังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะส่งผลต่อความยุ่งยากมากข้ึนในพ้ืนท่ีหรือไม่ หรือ

เป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีต้องผลักดันในลักษณะหน่ึงของการเคล่ือนไหวทางสังคม ประเด็น

เหล่าน้ีไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด ทว่ามีความเก่ียวข้องกันของเน้ือหาในส่วนน้ีกับ

หัวข้อถัดไปอย่างมีนัยส�าคัญ
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ปัญหาเรื่องวิธีวิทยาในการเขียนและมองในบริบทของความรุนแรง

ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา การเขียนงานท้ังในด้านประวตัศิาสตร์ มานษุยวทิยา 

รวมไปถึงงานวิชาการท่ีถูกเขียนข้ึนโดยคนในท้องถิ่น ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ งานเหลา่นี้ได้ใส่ใจและบันทึกข้อมูลจ�านวนมากในฐานะ

ประจกัษ์พยานต่อความรนุแรงของรฐั งานในท�านองนีเ้รยีกว่า “ชาตพัินธ์ุนพินธ์เพ่ือ

การต่อสู้” หรอืกล่าวอกีแบบหนึง่คอื การเปิดพืน้ท่ีของงานวจิยัให้เป็นส่วนหนึง่ของ

การต่อสู้ ดังจะเห็นได้จากการท�างานวิจัยของคนในพื้นท่ีเองซึ่งพยายามตอบโต้ 

ความรู้ท่ีมาจากบุคคลภายนอก และเรื่องราวท่ีถูกเขียนขึ้นโดยคนนอกซึ่งพยายาม 

เข้าอกเข้าใจและเป็นกระบอกเสียงแทนคนในพืน้ท่ี แน่นอนว่าปรากฏการณ์นี ้ ย่อม 

ส่งผลโดยตรงต่อวธีิวทิยาในการศกึษาอตัลกัษณ์ในบรบิทของความรนุแรง นกัวจิยัจะ

สามารถมองผ่านดวงตาของชนพืน้ถิน่ได้อย่างไรในเม่ือพวกเขาได้เสียชวีติไปแล้วหรอื

ไม่ก็ก�าลังประสบกับความทุกข์ทรมานกับการสูญเสียญาติมิตร สลาวอย ซิเซค 

(Slavoj Zizek) ได้ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าการมองผ่านเข้าไปในความรนุแรง

โดยตรง มกัจะท�าให้ผู้ศกึษาตกอยู่ในหลมุพรางของความรู้สึกนานาประการและหมด

ศกัยภาพในการคดิและตัง้ค�าถาม (Zizek 2008) พจิารณาในแง่นี ้การเปิดให้การ

ต่อสู้ปรากฏขึน้บนงานวิจยัหรอืงานเขยีนต่างๆ กล้็วนมข้ีอจ�ากดัและไม่อาจช่วยท�าให้

เกิดการตัง้ค�าถามใหม่ๆ ได้ นอกไปจากการผลติซ�า้อดุมการณ์เดมิ อาทิ การกลาย

เป็นเหยื่อความรุนแรงของคนในพื้นที่ เสยีงของคนในถูกต้องเสมอ และอุดมการณ์

ต่างๆ ท่ีผู้เล่นจากคนนอกน�ามาสวมทับปรากฏการณ์ในพืน้ท่ี อาทิ สันตวิธีิ สมานฉนัท์ 

หรอืความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นต้น

ดังน้ัน การเขียนงานในท่วงท�านองการต่อสู้จึงมีปัญหาในตัวเอง และบ่อยคร้ัง

ทีเดียวท่ีมักถูกวิจารณ์ว่าเป็นงานท่ีขาดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือกลุ่มคนท่ีเขียน

ถึง โดยเฉพาะในปัญหาของความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากสมาชิกในสังคมน้ันๆ เอง 
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ซิเซคเสนอว่าวิธีท่ีดีในการท�าความเข้าใจความรุนแรงก็คือ การใช้วิธีการ “ช�าเลืองมอง

ด้านข้าง” (sideways glances) แต่ในทางมานุษยวิทยาน้ัน การช�าเลืองมองด้าน

ข้างจะปรากฏออกมาในรูปแบบใดและจะสามารถมาแทนท่ีหรือสนทนากับการมอง

ผ่านสายตาของชนพ้ืนถ่ินได้หรือไม่น้ัน  คงต้องรอชมกันต่อไป

ปัญหาของอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และความรุนแรง

เป็นท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงท่ีงานศึกษาด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายในสาม

จังหวัดภาคใต้วางอยู่บนพ้ืนฐานการวาดภาพอัตลักษณ์ท่ีค่อนข้างตายตัวและผูกพัน

กับศาสนาและภาษาเป็นส�าคัญ ด้านหน่ึง งานศึกษาในท�านองน้ีมักถูกน�าไปใช้เป็นพลัง

ทางด้านการเมืองเร่ืองอัตลักษณ์ตลอดเวลา โดยเฉพาะภายใต้บริบทของการต่อสู้กับ

ความไม่ธรรมจากรัฐในอดีต ทว่า ภายในบริบทของความรุนแรงน้ัน งานเขียนประเภท

น้ีก็อาจกลายเป็นความรุนแรงในตัวของมันเองได้เช่นกัน โดยเฉพาะความรุนแรงอัน

เน่ืองมาจากอัตลักษณ์เชิงเด่ียว ซ่ึงมักจะถูกน�าไปเป็นความชอบธรรมต่อการใช้ความ

รุนแรงได้โดยง่าย นอกจากน้ี การเขียนงานว่าด้วยความหลากหลายของผู้คนบน 

พ้ืนฐานของอัตลักษณ์เชิงเด่ียวกลุ่มต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกันแบบแยกขาดจากกัน ก็เป็น

ภาพลวงตาอย่างหน่ึงซ่ึงเรียกว่า “เอกะวัฒนธรรมนิยมเชิงพหุลักษณ์” (plural 

monoculturalism) ซ่ึงท�าให้แต่ละกลุ่มต่างมีแนวโน้มท่ีจะเรียกร้องสิทธิตาม

ประเพณีนิยมของตนเอง ระบบศีลธรรมของตนเอง รวมไปถึงการใช้เสรีภาพในการ

ปกป้องวัฒนธรรมของตนเอง เหล่าน้ี ล้วนเป็นส่ิงท่ีท�าให้เกิดเช้ือไฟของความรุนแรง

ข้ึนในพ้ืนท่ี

การเขียนความหลากหลายบนพ้ืนฐานดังกล่าวจึงไม่สามารถอธิบายสภาวการณ์

ของการอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้เง่ือนไขท่ีจะไม่ให้ความขัดแย้งพัฒนาตนเองไปสู่

ความรุนแรงได้  ท้ังยังเป็นส่วนหน่ึงของความรุนแรงเสียเอง
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ประวัติศาสตร์กับการเขียนความหลากหลาย

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า งานเขียนความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและอัตลักษณ์ใน

บริเวณสามจังหวัดภาคใต้และคาบสมุทรมลายูมักเกิดข้ึนในช่วงก่อนรัฐสมัยใหม่ ภาพ

ของความหลากหลายดังกล่าวถูกทอนลงให้เหลือเพียงประวัติศาสตร์การเมืองระหว่าง

รัฐไทยกับมลายูเป็นต้นมา ซ่ึงในกรณีน้ี ผู้เขียนคิดว่าเป็นปัญหาในเชิงวิธีวิทยาของการ

ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นส�าคัญ ซ่ึงอาจเป็นข้อจ�ากัดของเอกสาร แนวคิด หรือความ

สนใจส่วนตัวของนักประวัติศาสตร์เอง

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตว่างานเขียนประวัติศาสตร์มลายูมักเป็นการ

สร้างบทสนทนาระหว่างรัฐไทยกับมลายู ท�าให้ทิศทางการวิเคราะห์และการสืบค้น

เอกสารไปไม่ไกลเกินกว่ารัฐชาติไทย ทว่าผู้เขียนกลับมีความเห็นว่าบริบททาง

ประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดภาคใต้มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ “พ้ืนท่ีในระหว่าง” ของ

การสร้างชาติสมัยใหม่  ด้�นแรก การรวมเข้ากับรัฐไทยผ่านนโยบายผสมกลมกลืนมี

ผลให้คนมลายูกลายเป็นชนส่วนน้อยในประเทศ (ท้ังชาติพันธ์ุและศาสนา) แต่เป็นชน

ส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี ขณะเดียวกันกลุ่มชนส่วนน้อยในพ้ืนท่ีได้อ้างอิงตนเองกับอุดมการณ์

รัฐชาติไทยและศาสนาพุทธ ด้�นท่ีสอง ความคิดเร่ืองการจ�าแนกแยกแยะทางชาติพันธ์ุ

และทัศนะระหว่างชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต้ถือเป็น “มรดกอาณานิคม” จาก

อาณานิคมอังกฤษเฉกเช่นในมาเลเซีย คือ วางอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลาย

แบบ “เช้ือชาติ” ดังน้ัน ปมของเช้ือชาติและอคติระหว่างเช้ือชาติจึงวางรากฐานในสังคม

สังคมสามจังหวัดมาอย่างช้านาน ในแง่มุมทางแนวคิดทฤษฏี ลักษณะพหุวัฒนธรรม

นิยมในสามจังหวัดภาคใต้ จึงมีแง่มุมของความเป็นอาณานิคมภายใน (internal 

colonialism) และพหุวัฒนธรรมแบบหลังอาณานิคม (postcolonial 

multiculturalism) ปะปนไปด้วยกัน (ดู Goh [ed.] 2009) 
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ท�างานร่วมกันได้ ท้ังยังเปิดพ้ืนท่ีให้กับประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีสาม

จังหวัดอีกด้วย
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