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บทความนี้ปรับปรุงจากบทความ เรื่อง การย้ายถิ่นของแรงงานสตรีใน 
สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปมาเลเซีย ตี พิมพ์ครั้งแรก ในวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2548) 
หน้า 1-11 
 



 

2 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

การย้ายถิ่นของแรงงานสตรีในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปมาเลเซีย 

Labour migration of female in four southern border 

provinces to Malaysia 

นิสากร  กล้าณรงค์1 
 

บทน า 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชาชนจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปรับจ้าง

ท างานในประเทศมาเลเซีย เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน โดยเฉพาะการเข้าไปรับจ้างด านา

และเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลในรัฐ เคดาห์ ปะลิส เปรัค และ กลันตัน ที่อยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศมาเลเซีย และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย (Gosling, 1963)  

ปัจจุบัน ไม่เฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานตามฤดูกาล (Seasonal labour 

migration) เท่านั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเช้าไป – เย็นกลับ (Commuting labour 

migration) และการการเคลื่ อนย้ ายแรงงานแบบไป ๆ มา ๆ (Circular labour 

migration) เข้ามามีบทบาทส าคัญ นอกจากนั้น สถานที่ปลายทางก็ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียง  

สี่รัฐชายแดนเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังรัฐตา่ง ๆ และในหลายเมืองของประเทศมาเลเซีย เช่น 

ปีนัง ปาหัง กัวลาลัมเปอร์ หรือ ยะโฮร์ เป็นต้น งานที่เข้าไปรับจ้างก็หลากหลายทั้งงาน

บริการ  ค้าขาย และ งานในโรงงานอุตสาหกรรม (Ariffin, 1993)   ที่ส าคัญ จ านวนของ

แรงงานสตรีที่เคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซียได้เพิ่มจ านวนสูงขึ้นในช่วงสอง

ทศวรรษท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี แรงงานสตรีเหล่านี้เป็นแรงงานไร้

ทักษะ และส่วนใหญ่เข้าไปท างานในประเทศมาเลเซียโดยผิดกฎหมาย (Klanarong, 2003) 

รัฐบาลไทยควรให้ความสนใจ และเข้ามามีบทบาทในการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ของแรงงานสตรีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

                                                           
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา  



 

4 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

 บทความนี้เน้น การย้ายถิ่นของแรงงานสตรี ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าไป
ท างานในประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา สี่ประเด็น คือ 1. สภาพ และ
สถานการณ์ของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน  2. ท าไมแรงงานสตรี
ต้องไปท างานในประเทศมาเลเซีย 3. แรงงานสตรีไปท างานอะไร และที่ไหนในประเทศ
มาเลเซีย และ 4. ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศมาเลเซีย 

สภาพ และสถานการณ์ของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สตูล  
เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ มากกว่า 1,000 กิโลเมตร ขณะที่อยู่ใกล้กับสี่รัฐทางเหนือของมาเลเซียคือ  
ปะลิส เคดาห์ เปรัค และ กลันตัน  โดยจากจังหวัดยะลาไปอ าเภอเบตงซึ่งมีพรมแดนติดต่อ
กับรัฐเปรัค ระยะทาง 120 กิโลเมตร หรือจากจังหวัดสตูลไปยังพรมแดนที่ติดต่อกับรัฐปะ-
ลิสเพียง 36 กิโลเมตรเท่านั้น (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1)  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะทางจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปกรุงเทพฯ และไป
อ าเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย 

ระยะทางจาก 
ไปกรุงเทพ ฯ 

ไปอ าเภอชายแดน (กม.) 
โดยรถยนต ์(กม.) โดยรถไฟ (กม.) 

ปัตตาน ี

ยะลา 

นราธิวาส 

สตูล 

1,100 

1,084 

1,149 

973 

1,100 

1,039 

1,116 

ไม่มรีถไฟ 

* 

เบตง               120 

สุไหงโกลค        66 

ควนโดน           36 
 

ที่มา : สภาวัฒนธรรมจังหวดัสตลู, 2542; ส านักงานจังหวัดนราธิวาส, 2543 ;  
ส านักงานจังหวัดยะลา, 2543; ส านักงานจังหวัดปัตตานี, 2543 

 

*ปัตตานี เป็นเพียงจังหวดัเดยีวที่ไม่มพีรมแดนตดิต่อกับประเทศมาเลเซยี 
 



 

5 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1   ท าเลที่ตั้งของสี่จังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

 ประชาชนในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของประเทศไทย 

ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตร อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่นี้คือ ท านา ท าสวนยางพารา 

ปลูกมะพร้าว ไม้ผล ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ส านักงานจังหวัดปัตตานี, 2543 ; 

ส านักงานจังหวัดยะลา , 2543 ; ส านักงานจังหวัดนราธิวาส , 2543 ; ส านักงาน 

จังหวัดสตูล, 2543) เกษตรกรในพื้นที่มีการท างานต่ ากว่าระดับ ว่างงานแอบแฝงและ

ว่างงานตามฤดูกาล (อาหวัง และคณะ, 2540) รายได้จากภาคเกษตรกรรมเพียงล าพังไม่

เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต ประชาชนจ าเป็นต้องหารายได้เสริม  



 

6 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างพ.ศ. 2542 – 2543 ในเจ็ดอ าเภอ 

แปดหมู่บ้าน ของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล คือ 1. บ้าน

บากง  2. บ้านยามูเฉลิม อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3. บ้านปานาเระ  อ าเภอปะนาเระ  

จังหวัดปัตตานี 4. บ้านตาเนาะปูโย๊ะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  5. บ้านตือระ อ าเภอ 

สุไหงโกลค จังหวัดนราธิวาส 6. บ้านปะดาดอ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

7. บ้านโคกทราย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล และ 8. บ้านตะโละไส  อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

(ภาพที่ 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ท าเลทีต่ั้งของหมู่บา้นที่ศึกษา แปดหมู่บา้น ในจังหวดัปตัตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล 

 



 

7 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

หมู่บ้านที่เลือกเป็นหมู่บ้านในการศึกษา มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ มีแรงงานสตรีที่

เคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศมาเลเซยีจ านวนมาก  มีความหลากหลายของงานท่ีสตรจีาก

หมู่บ้านเข้าไปรับจ้างในประเทศมาเลเซีย เช่น งานเลี้ยงเด็ก งานบ้าน ผู้ช่วยหน้าร้าน  

งานค้าขาย และงานรับจ้างทั้งในภาคเกษตรกรรม และในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

และ เป็นหมู่บ้านที่ครอบคลุมอาชีพหลักของประชาชนในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้  คือ

หมู่บ้านที่ท านา ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ และ ประมง  ส าหรับอ าเภอยะหริ่งเลือก

หมู่บ้านที่ศึกษา สองหมู่บ้านเนื่องจากอ าเภอยะหริ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายไปท างาน 

ในประเทศมาเลเซียมากที่สุดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สุชาดา  ทวีสิทธิ์, 2529 ; 

นิสากร  วิทยปรีชากุล, 2533) ส่วนจังหวัดยะลามีประชาชนเคลื่อนย้ายไปท างานใน

ประเทศมาเลเซียน้อยที่สุดจึงเลือกศึกษาเพียงหนึ่งหมู่บ้าน  

จากการสัมภาษณ์ผู้น าของหมู่บ้านทั้งแปด หมู่บ้าน พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจ 

เป็นปัญหาหลักของหมู่บ้าน (ร้อยละ 67.5) รองลงมาคือ ปัญหาการศึกษา (ร้อยละ 14.0) 

และปัญหาสังคม (ร้อยละ 12.5) สถานะทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านส่วนใหญ่พอมีพอกิน 

(ร้อยละ 71.0) และ ยากจน (ร้อยละ 26.0) และเมื่อเปรียบเทียบกับ ห้าปีที่ผ่านมา จ านวน

ผู้ว่างงานในหมู่บ้าน และ การเคลื่อนย้ายไปหางานนอกหมู่บ้านมีจ านวนสูงขึ้น (ร้อยละ 

68.0 และ 67.0 ตามล าดับ) สตรีที่แต่งงานแล้วและยังโสดต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น 

ท าไมแรงงานสตรีต้องไปท างานในมาเลเซีย  

ในสังคมมุสลิม บทบาทของบุคคลได้ถูกก าหนดไว้ตามสถานภาพโดยแยก

สถานภาพของสตรีและบุรุษอย่างชัดเจน บทบาทของสตรีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภายในบ้าน 

แต่สามารถมีบทบาทนอกบ้านได้  ดลมนรรจน์  บากา (2540, หน้า 3) ได้กล่าวถึงบทบาท

ของสตรีไทยมุสลิมไว้ว่า  

 



 

8 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

ตามปกติสตรีมุสลิมไม่นิยมออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน
เนื่องจากว่าไม่สะดวกต่อการออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน 
ส่วนมากจะมีหน้าที่ดูแลครอบครัวศาสนาอิสลามมิได้จ ากัดหน้าที่
และบทบาทในการประกอบอาชีพของสตรีหากนางจะประกอบอาชีพ
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือสามีเสียก่อนและอิสลามก็ได้วาง
ระบบหน้าที่ให้สตรีมีบทบาทในสังคมในฐานะที่เป็นแม่บ้านและภรรยา
เป็นส าคัญ…อิสลามไม่มีบัญญัติใดเลยที่ห้ามมิให้สตรีประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ถูกกับลักษณะธรรมชาติของสตรี เช่น  
ครู พยาบาล เป็นต้น 

หน้าท่ีหลักของสตรีมุสลิมที่แต่งงานแล้ว คือดูแลบ้านเรือนของสามี และการเป็น
ภรรยาและแม่ที่ดี นอกจากนี้อาจช่วยสามีหารายได้เสริมแก่ครัวเรือนโดยท างานในหมู่บ้าน 
หรือน าของไปขายในตลาด (ระวีวรรณ  ชอุ่มพฤกษ์, 2525) การค้าขายเป็นบทบาททาง
เศรษฐกิจของสตรีมุสลิมที่เป็นที่ยอมรับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระวีวรรณ  ชอุ่มพฤกษ์, 
2525 ; Taneerananon, 1996) ปัจจุบันไม่เพียงเป็นแม่ค้า สตรีมุสลิมในพื้นที่ยังท างานอื่น ๆ 
เช่น ผู้ช่วยขายของหน้าร้าน, เสริฟอาหาร, ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และงานรับจ้าง
อื่น ๆ ท้ังในท้องถิ่น และประเทศอ่ืน ๆ (สว่าง  เลิศฤทธิ์, 2535 ; อาหวัง และคณะ, 2540) 
เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น และรายได้จากหัวหน้าครัวเรือนตามล าพังไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว 

จากการสอบถามผู้เคลื่อนย้ายแรงงานชาย จ านวน 160 คน และผู้เคลื่อนย้าย
แรงงานสตรี จ านวน 380 คน ในหมู่บ้านที่ศึกษา เกี่ยวกับเหตุผลที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ พบว่าเหตุผลที่แรงงานสตรีไปท างานต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความจ าเป็นของ
ครอบครัวมากกว่าความพึงพอใจส่วนตัว (ดูตารางที่ 2) การไม่มีงานท าในหมู่บ้านเป็น
เหตุผลหลักของทั้งแรงงานชายและหญิงในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ (ร้อยละ 50 
และ 25.8 ตามล าดับ) เหตุผลอื่น ๆ ของผู้เคลื่อนย้ายแรงงานสตรี คือ ต้องการท างานและ 
มีรายได้  ช่วยเหลือครอบครัว และพ่อแม่  รายได้ดี ต้องการยกฐานะของครอบครัว ตามพ่อ
แม่ไปท างาน และ มีงานให้ท าในสถานท่ีปลายทาง เป็นต้น 
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ตารางที่ 2 เหตุผลในการเดินทางไปท างานต่างประเทศของผู้เคลื่อนย้ายแรงงานชาย

และสตรีในหมู่บ้านที่ศึกษา, พ.ศ. 2542 - 2543 

เหตุผลของการเดินทางไปท างาน

ต่างประเทศ 

ผู้เคลื่อนย้ายแรงงานชาย ผู้เคลื่อนย้ายแรงงานสตรี 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.  ไม่มีงานท าในหมู่บ้าน 
2.  ต้องการท างานและมีรายได ้
3.  ช่วยเหลือครอบครัว/พ่อแม ่
4.  รายไดด้ ี
5.  ต้องการยกฐานะของครอบครวั 
6.  ตามพ่อแม่ไปท างาน 
7.  มีงานให้ท าในสถานท่ีปลายทาง 
8.  ถูกชักชวนโดยเพื่อน/ญาต ิ
9.  หาประสบการณ ์
10. มีญาติท างานในสถานท่ี

ปลายทาง 
11. พูดภาษาไทยไม่ได ้
12. หารายได้พเิศษระหว่างปิดภาค

เรียน 

80 
28 
1 
23 
7 
8 
5 
- 
6 
2 
- 
- 

50 
17.5 
0.6 
14.4 
4.4 
5.0 
3.1 
- 

3.7 
1.3 
- 
- 

98 
72 
49 
36 
28 
28 
28 
21 
9 
5 
3 
3 

25.8 
18.9 
12.9 
9.5 
7.4 
7.4 
7.4 
5.5 
2.4 
1.3 
0.8 
0.8 

รวม 160 100.0 380 100.0 
 

ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม, พ.ศ. 2542 -2543 

 การจ ากัดของการมีงานท าในหมู่บ้านและความไม่เพียงพอของรายได้ของ

ครัวเรือนเป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของสตรีในหมู่บ้าน  

นอกจากการหางานท าในท้องถิ่นแล้ว สตรีในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเคลื่อนย้ายแรงงาน

ไปประเทศมาเลเซียด้วย 
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แรงงานสตรีไปท างานอะไร  และท่ีไหน ในประเทศมาเลเซีย 

 จากการเก็บข้อมูลในภาคสนาม พบว่า แรงงานสตรีจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนใหญ่เข้าไปท างานบริการ ตามด้วย งานในภาคเกษตรกรรม และงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม สถานท่ีปลายทางของงานท่ีเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ รัฐ กลันตัน  

เคดาห์  และ ปะลิส (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 3 สถานที่ปลายทางของแรงงานสตรีที่เข้าไปท างานในประเทศมาเลเซีย 
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ตารางที่ 3 งานที่แรงงานสตรีจากหมู่บ้านที่ศึกษาแปดหมู่บ้านเข้าไปท าในประเทศมาเลเซีย  

ประเภทของงาน 
จ านวนของแรงงานสตรีจาก 8 หมู่บา้นที่ศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 
งานบริการ 
เล้ียงเด็ก 
งานบ้าน 
เย็บผ้า 
พนักงานเสริฟ 
แม่ครัว 
แคชเชียร์ 
ผู้ช่วยหน้าร้าน 
พนักงานต้อนรับ 

 
1 
- 

10 
13 
- 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 
7 
- 
- 
- 
- 

 
4 
- 
- 

39 
1 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 

 
10 
- 
1 
6 
5 
- 
4 
- 

 
11 
1 
16 
9 
- 
- 
6 
- 

 
- 
2 
- 

16 
5 
1 
4 
- 

 
1 
- 
- 

13 
2 
- 
1 
2 

 
27 
4 
27 
104 
14 
2 
15 
2 

งานเกษตรกรรม 
งานในสวนยางพารา 
งานในไร่ยาสูบ 
ท านา 
ปลูกพืชสมุนไพร 
งานในไร่ปาล์มน้ ามัน 

 
11 
7 
- 
- 
- 

 
9 
- 

31 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
22 
- 
3 
1 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
- 
4 
- 
- 

 
- 
- 

21 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
43 
7 
59 
1 
1 

งานโรงงาน 
โรงงานข้าวเกรียบ 
โรงงานทอผ้า 
โรงงานท าปลาอบแห้ง 
โรงงานแกะสลักไม้ 

 
5 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
3 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

31 
- 

 
8 
1 
31 
1 

งานก่อสร้าง - 1 1 - - 1 - - 3 
งานค้าขาย 
ร้านขายอาหาร 
ขายเส้ือผ้า/ผ้า/ของช า 
ขายส่ง 
แม่ค้าผลไม้ที่ตลาด 

 
3 
- 
- 
- 

 
1 
- 
- 
- 

 
1 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
5 
4 
13 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
8 
5 
4 
13 

รวมทั้งสิ้น 50 50 50 30 50 50 50 50 380 
 

ที่มา :  ข้อมูลภาคสนาม, 2542-2543 
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เมื่อพิจารณาอายุในการเคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซียครั้งแรกของ

แรงงานสตรีในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้มแีนวโน้มเคลื่อนย้ายเมื่ออายุยังน้อย พบว่ามากกว่า

ครึ่งหนึ่งของแรงงานสตรี (ร้อยละ 61) เคลื่อนย้ายครั้งแรกอยู่ในช่วงอายุ 15 -24 ปี  

ตามด้วย 25-34 ปี และ 35-44 ปี ตามล าดับ 

อายุเฉลี่ยของสตรีที่ท างานในภาคเกษตรกรรมจะสูงกว่า สตรีที่ท างานในภาค

บริการ  ส่วนใหญ่สตรีที่ท างานในภาคเกษตรกรรมจะแต่งงานแล้ว และเคลื่อนย้ายไป

ท างานกับสามี กลุ่มญาติ หรือเพื่อนจากหมู่บ้านเดียวกันหรือหมู่บ้านใกล้เคียง สตรีที่เข้าไป

ท างาน เป็นแม่ค้า ก็เคลื่อนย้ายเมื่อมีอายุค่อนข้างมาก ร้อยละ 40 เคลื่อนย้ายครั้งแรกเมื่อ

อายุ 25-34 ปี  สตรีที่มีอายุน้อย ส่วนใหญ่ท างาน เป็นพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานเสริฟใน

ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร หรือเป็นผู้ช่วยขายของหน้าร้าน งานบริการและงานในโรงงาน

จะเป็นงานท่ีแรงงานท่ีมีอายุน้อยและเป็นโสดเข้าไปรับจ้างมากกว่าแรงงานสตรีที่มีอายุมาก   

จะพบว่าแรงงานที่โสดและอายุน้อย ส่วนใหญ่ท างานในภาคบริการ ขณะที่แรงงานที่

แต่งงานแล้ว และอายุมากจะท างานในภาคเกษตรกรรมมากกว่า 

ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายไปท างาน ในประเทศมาเลเซีย 

 เป็นที่น่าสนใจ คือ ประสบการณ์ของแรงงานสตรีจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

เข้าไปท างานในประเทศมาเลเซีย ไม่เหมือนกับแรงงานสตรีจากภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย

ที่ไปท างานในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง หรือไต้หวัน ที่ต้องเผชิญกับปัญหา

ต่าง ๆ  ท้ังสภาพการท างาน และที่พัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานสตรีที่เข้าไปท างานอย่าง

ผิดกฎหมายในญี่ปุ่น ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่แรงงานสตรีจากภาคอื่นของประเทศไทย

พบขณะท างานในต่างประเทศคือ ปัญหาการสื่อสารกับนายจ้าง และผู้ร่วมงาน และ

ผลกระทบจากความแตกต่างของวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ขณะที่แรงงาน

สตรีจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ประสบกับปัญหาเหล่านี้ในขณะท างานในประเทศ

มาเลเซีย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันของภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ    
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 แม้ว่าแรงงานสตรีส่วนใหญ่จากพื้นที่นี้ พอใจกับสภาพของงานที่ท า และที่พัก

อาศัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการท างาน แต่เนื่องจากความจริงที่ว่าพวกเธอเข้า

ไปท างานอย่างผิดกฎหมาย จึงมีบ้างท่ีต้องเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบ และฉ้อโกง   

การเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้เคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของผู้ไม่

เคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้าน และผู้น าของหมู่บ้าน เหตุผลคือ 

 1. ไม่มีงานท าในหมู่บ้าน (ขณะที่มีงานให้ท าในประเทศมาเลเซีย) 

 2. ผู้เคลื่อนย้ายแรงงานสามารถหารายได้ให้แก่ครอบครัว และค่าจ้างที่ได้รับ

ในประเทศมาเลเซียสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงานท่ีคล้ายคลึงกันในหมู่บ้าน 

 3. การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการเคลื่อนย้ายช่ัวคราว ผู้เคลื่อนย้ายแรงงาน

ออกจากหมู่บ้านไปท างานในระยะเวลาสั้น  

แต่เมื่อสอบถามทัศนคติของผู้ไม่เคลื่อนย้ายแรงงานในหมู่บ้านท่ีศึกษาถึงผลดีและ

ผลเสียของผู้เคลื่อนย้ายแรงงาน สี่กลุ่ม คือ หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน  ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 

ชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงาน และ ผู้ชายที่แต่งงานแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยผู้ชาย  

ที่แต่งงานแล้ว ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ(ร้อยละ 

71.3)  ตามด้วยชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงาน หญิงสาวท่ียังไม่แต่งงาน และผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 

(ร้อยละ 65.6, 28.1 และ 26.9 ตามล าดับ)  

 เหตุผลที่ดีในการเดินทางไปท างานต่างประเทศของ ผู้ชายที่แต่งงานแล้วคือ 

สามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ส่วนชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงาน เคลื่อนย้ายไปท างาน

ต่างประเทศดี เพราะเป็นการลดปัญหาทางสงัคมในหมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเสพยาเสพติด 

และการเคลื่อนย้ายแรงงานของพวกเขาเป็นการช่วยเหลือครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  

ส าหรับเหตุผลที่ดีส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานของหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน คือมีรายได้

เป็นของตัวเอง และช่วยเหลือครอบครัวได้ แต่ผู้ไม่เคลื่อนย้ายแรงงานบางส่วนมองว่า การ

เคลื่อนย้ายแรงงานของหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานไม่ดี เพราะว่าการเดินทางไปท างาน

ต่างประเทศมี “ความเสี่ยง” โดยเฉพาะในเรื่องเพศสัมพันธ์ หรือความใกล้ชิดกับผู้ชายอ่ืน ๆ 
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ที่ไม่ใช่คนท่ีอยู่ในครอบครัว หญิงสาวท่ียังไม่แต่งงานควรอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ที่บ้าน และอายุ

ยังน้อยเกินไปที่จะไปท างานต่างประเทศ เหตุผลที่ไม่ดีส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานของ

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะสัมพันธ์กับบทบาทของผู้หญิง คือการเป็นภรรยาและแม่ โดยผู้ไม่

เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วควรอยู่บ้าน ปรนนิบัติสามี  หุงหาอาหาร และท า

ความสะอาดบ้าน และดูแลลูก ๆ เพราะหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่หลักของภรรยา และแม่  

ผู้ไม่เคลื่อนย้ายแรงงานบางส่วนมองว่าการไปท างานต่างประเทศของผู้หญิงขัดกับความเช่ือ

ของศาสนาอิสลาม และเป็นการยากท่ีจะยอมรับที่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วทิ้งบ้าน และแยกกัน

อยู่กับสามีของพวกเขาเพื่อไปท างานต่างประเทศ แต่มีข้อสังเกตว่า ผู้ไม่เคลื่อนย้ายแรงงาน

จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ในกรณีที่ผู้หญิงที่แต่ งงานแล้ว

เคลื่อนย้ายไปกับสามี หรือไปทั้งครอบครัว หรือเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซียแบบเช้า

ไป-เย็นกลับ  

 การใช้จ่ายเงินจากการไปท างานในประเทศมาเลเซียของแรงงานสตรี จะเห็นว่า

เงินส่วนใหญ่ถูกใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ของครัวเรือนมากกว่าใช้จ่ายส่วนตัว การใช้เงินส่วน

ใหญ่เพื่อบริโภคในชีวิตประจ าวันของครัวเรือน (ร้อยละ 64.5)  ร้อยละ 14.2 ใช้ซื้อสิ่งของ

เครื่องใช้ภายในครัวเรือน  และที่เหลือใช้ซ่อมแซม หรือสร้างบ้าน  เพื่อการศึกษาของลูก 

ซื้อท่ีดิน และ ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  

 การไปท างานในประเทศมาเลเซยีท าให้สถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานสตรีดี

ขึ้นในภาพรวม  และการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานสตรีเหล่านี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

การขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น แต่ก่อให้ เกิดปัญหาในครัวเรือน นั่นคือ การเคลื่อนย้าย

ของแรงงานของสตรี ท าให้เกิดปัญหาขาดคนท างานบ้าน  ขาดคนดูแลเด็กและคนแก่ใน

ครัวเรือน ไม่มีใครดูแลสามี  นอกจากนี้ท าให้เกิดปัญหาครอบครัว คือ เด็ก ๆ ถูกทิ้งไว้กับปู่ 

ย่า ตายาย  หรือ ญาติ การแยกกันอยู่ของสามี ภรรยาและเด็ก ๆ ขาดความรักความอบอุ่น

จากแม่ และความกังวลของพ่อแม่ที่ลูกสาวต้องไปท างานไกลบ้าน  
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 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ประเมินโดยแรงงานสตรีที่

เคลื่อนย้ายเอง พบว่า มีผลดีมากกว่าผลเสีย  แรงงานสตรีร้อยละ 57 กล่าวว่าผลกระทบ

ในทางที่ดี คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของเธอดีขึ้นกว่าก่อนเคลื่อนย้ายแรงงาน  ร้อยละ 17 

กล่าวว่าเธอสามารถมีรายได้เป็นของตัวเอง   นอกจากนี้สามารถช่วยเหลือ และจุนเจือ

ครอบครัว ซื้อที่ดิน และ มีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตัวเอง  ผลกระทบในทางที่ไม่ดีของการ

เคลื่อนย้ายแรงงานท่ีแรงงานสตรีตอบ คือ การต้องแยกกันอยู่กับครอบครัว  

สรุป 

การจ ากัดของการมีงานท าในหมู่บ้าน และความไม่เพียงพอของรายได้ของ

ครัวเรือนเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้สตรีเคลื่อนย้ายแรงงาน แต่สถานภาพและบทบาทของสตรี

ที่ปฏิบัติในครัวเรือนมีผลต่อการเคลื่อนย้าย เนื่องจากความรับผิดชอบต่องานบ้าน  

ถูกพิจารณาว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญที่สุดของผู้หญิง โดยเฉพาะแม่และภรรยา  แต่ข้อจ ากัด

ของการมีงานท าในหมู่บ้านและความไม่เพียงพอของรายได้ของครอบครัว ก่อให้เกิดการ

ยอมรับ โดยการสนับสนุนให้ผู้หญิงเคลื่อนย้ายไปท างานนอกบ้านทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ  แต่การเลือกเพศในการเคลื่อนย้ายยังคงมีอยู่ แรงงานชายยังได้รับการยอมรับ

ในการเคลื่อนย้ายมากกว่าแรงงานสตรี  และปัญหาที่แรงงานสตรีต้องเผชิญในสถานที่

ปลายทางก็แตกต่างจากแรงงานชาย  รายได้จากการเคลื่อนย้ายแรงงานของสตรีแม้จะมี

จ านวนไม่มากนัก   แต่มีความส าคัญ เพราะเงินที่ได้จากการไปท างานในประเทศมาเลเซีย 

ถูกใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นหลัก  การย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซียของผู้หญิงยัง

ไม่เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง รัฐบาลควรเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหา หรือจัดหาอาชีพ

เสริมที่เหมาะสมแก่สตรีในพื้นที่น้ี 
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สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิม 
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย 
Causes and impacts of labour migration of Muslim 
women from southern border provinces to Malaysia 

ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ1 และ พรพันธุ ์เขมคุณาศยั2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจาก

จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์

แบบเข้ม (Intensive interview) ร่วมกับวิธีการสังเกตในชุมชนปลายทาง ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

จ านวน 18 คน  คือ แรงงานสตรีมุสลิมซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสตูล ที่เดินทางไปท างานในร้านอาหารไทยในสี่รัฐของประเทศมาเลเซียที่มี

พรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ รัฐปะลิส เกดะห์ เประ และกลันตัน ผลการศึกษา

พบว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมเข้าไปในประเทศมาเลเซีย มีสาเหตุ 5 ประการ 

ประการแรกคือ ความยากจน และภาวะการว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประการที่

สอง สภาพสังคม ภาษา ศาสนา และประเพณีที่คล้ายคลึงกัน  ประการที่สาม การมี

ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งเครือข่ายเครือญาติและเครือข่ายการเป็นคนชุมชนหรือหมู่บ้าน

เดียวกัน ประการที่สี่ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ประการที่ห้า 

ระยะทางที่ไม่ไกลจากชุมชนต้นทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้และความสะดวกใน 

การเคลื่อนย้าย  

                                                           
1  อาจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของแรงงานสตรีมุสลิมเข้าไปในประเทศมาเลเซีย

พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวในชุมชนต้นทางมีความผูกพันต่อกันมากขึ้น แรงงานสตรี

ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากแรงงานสตรีได้ส่งเงินกลับ

เข้ามาช่วยเหลือท าให้สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น ขณะที่ ผลกระทบต่อแรงงาน

สตรีในชุมชนปลายทางพบว่า แรงงานสตรีมีความกดดันในการท างานและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากใช้เพียงใบผ่านแดนและไม่มีใบอนุญาตท างาน ประกอบกับปัญหา

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย  ท าให้ทางการมาเลเซียตรวจตราแรงงานต่างชาติที่

เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานผู้หญิงมุสลิมไทยท างาน

ด้วยความหวาดกลัว และต้องคอยระแวดระวังเจ้าหน้าท่ี 

ค าส าคัญ : การเคลื่อนย้ายแรงงาน สตรีมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศมาเลเซีย 

ABSTRACT 

 Studying the causes and impacts of migration of Muslim women 

from southern border provinces of Thailand to Malaysia used intensive 

interview as well as observation in data collection. The data collection was 

carried out in the destination areas. In this study, 18 Muslim women from 

southern border provinces who currently migrate to work in food shop in 

four northern states of Malaysia namely, Perlis, Kedah, Perak and Kelantan 

were selected by purposive sampling. 

 This study finds that the reasons of labour migration of Muslim 

women are : 1) poverty, low level of compulsory education, and unemployment 

in southern border provinces, 2) the similarity of society, language, religion 

and customs, 3) social networking especially between kinships and / or  
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previous migrant workers from within a community, 4) problems caused by 

the insurgency in southern border provinces, and 5) the close proximity of 

the southern border provinces to Malaysia with readily available and 

convenient transport facilities. 

 The impacts of migration on households in the origin areas finds 

that the womens’ migration was accepted by members in their households 

because the economic conditions of the households have improved from 

the migrants’ remittances from Malaysia. While it is shown that the impact 

on the women migrants is that they are under pressure while working and 

living in Malaysia. Moreover the current economic crisis in Malaysia has 

caused the officers of Malaysia to be more rigorous and keep a stricter 

watch over foreign labour. 

Key Words : Labour Migration, Muslim Women, Southern Border Provinces, 

Malaysia 

ค าน า 
 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1970 การย้ายถิ่นของแรงงานระหว่างประเทศเริ่มมีความส าคัญ 

โดยเฉพาะการย้ายถิ่นของแรงงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และมีนัยส าคัญ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1990 (Hugo, 1997) ทั้งการย้ายถิ่นออก

จากทวีปเอเชีย การย้ายเข้าสู่ทวีปเอเชีย และ การย้ายถิ่นภายในทวีปเอเชีย ในปี ค.ศ. 

2005 ประชากรของโลกประมาณ 50 ล้านคนจาก 190 ล้านคนเป็นผู้ที่ย้ายถิ่นระหว่าง

ประเทศภายในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก  และ ค.ศ. 2010 ประชากรที่ย้ายถิ่นทั้งหมดของ

ทวีปเอเชียคาดว่าจะมีสูงถึง 61 ล้านคน (Gaetano and  Yeoh, 2010) ท าให้ประเด็นเรื่อง

การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติเริ่มทวีความส าคัญมากขึ้นในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
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ประเทศ  ปัจจุบัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี บูรไน ไต้หวัน และฮ่องกงเป็นประเทศที่เป็น

ชุมชนปลายทางของผู้ย้ายถิ่นที่ส าคัญ ส่วนประเทศบังคลาเทศ พม่า กัมพูชา จีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และ เวียดนามเป็นประเทศที่ส่งออก

แรงงาน  ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยเป็นทั้งประเทศที่รับเข้า และส่งออก

แรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (Castles, 1994) 

ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทิศเหนือ  

และทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกมีพรมแดนติดกับ

ประเทศลาวและกัมพูชา และทิศใต้ของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย  

อย่างไรก็ตามระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่

เท่ากัน  เช่น ประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชามีระดับการพัฒนาต่ ากว่าประเทศไทย ท า

ให้มีผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเหล่านั้นเข้ามาประเทศไทยเพื่อท างาน แต่ส าหรับประเทศ

มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาสูงกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

พื้นที่บริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี 

นราธิวาส และยะลา) ท าให้มีคนไทยย้ายถิ่นเพื่อเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซียเป็น

จ านวนมาก มีทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่ถูกกฎหมาย และไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย (ดวงพร เวทยนุกูล, 2545 ; สมคิด เพชรประสมกูล, 2545 ; Klanarong, 2003)   

 แม้ว่าการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยมีมากพอสมควร   

แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การศึกษาการย้ายถิ่นของแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปท างาน

ในประเทศมาเลเซีย  ยังมีการศึกษาน้อยมาก ทั้งนี้ การย้ายถิ่นของแรงงานจากจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เข้าไปท างานตามฤดูกาล เพื่อรับจ้างท านามีมานานตั้งแต่ยุคท านาแบบ

ประเพณี อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการแรงงานในภาคบริการของ

ประเทศมาเลเซียมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานร้านอาหาร (โครงการชายแดนไทย – 

มาเลเซีย, 2551) และที่ส าคัญจ านวนของแรงงานสตรีที่เคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในประเทศ

มาเลเซียได้เพิ่มจ านวนสูงขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษท่ีผ่านมา และ มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น

ในแต่ละปี (นิสากร  กล้าณรงค์, 2548)  
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การศึกษานี้ต้องการท าความเข้าใจปรากฏการณ์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศของ

แรงงานสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ชัดเจนขึ้น ว่าอะไรคือสาเหตุที่ท าให้แรงงาน

สตรีเหล่านี้ตัดสินใจไปท างานร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

สตรีมีผลกระทบต่อชุมชนต้นทาง และสตรีที่ย้ายถิ่นอย่างไร ระหว่างไปท างานในชุมชน

ปลายทางในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ด้านการเคลื่อนย้าย

แรงงาน และเป็นข้อมูลแก่ผู้ก าหนดนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ  

การคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งลดปัญหาการว่างงาน

ให้กับกลุ่มคนวัยแรงงานและการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพให้กับแรงงานดังกล่าว 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นของแรงงานไทยในประเทศ

มาเลเซีย  

 การอพยพแสวงหาแหล่งท ามาหากินใหม่ ๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากความอดอยาก

และยากจนของคนเกิดขึ้นท่ัวโลกโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้าย

แรงงานในยุคสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงเพื่อการเอาตัวรอดเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการย้ายถิ่นเพื่อ

การปรับเปลี่ยนสถานภาพของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ดังกรณีแรงงาน

ผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้จ านวนไม่น้อยที่สามารถเลื่อนฐานะของตนจากแรงงาน

รับจ้างไปเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งนี้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ แม้จะเป็นรูปแบบที่

ไม่เป็นทางการก็ตาม เช่น การเขยิบต าแหน่งไปทีละขั้น จากคนล้างจาน ไปเป็นพนักงาน

เสิร์ฟหรือหน้าท่ีรับรายการอาหาร (Order) ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยกุ๊ก และเป็นกุ๊ก จนกระทั่งเก็บ

เงินเช่าร้านอาหารเป็นของตนเอง บางรายขยับขยายจ านวนร้านเพิ่มขึ้น จากหนึ่งร้าน  

เป็นสองร้าน หรือมากกว่า บางคนเมื่อเก็บเงินได้ระยะหนึ่งจะน าทุนกลับมาเปิดร้านขาย

อาหารที่บ้านของตนเอง เป็นต้น (สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในรัฐปะลิส 

ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552)  
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 อาจกล่าวได้ว่า แรงงานผู้หญิงมลายูมุสลิมที่ผ่านทุกต าแหน่งงานในร้านอาหารได้

ช่วยสร้างประสบการณ์และเสริมให้การเติบโตเป็นผู้ประกอบการหรือการลงทุนเปิด

ร้านอาหารเป็นของตนเองประสบความส าเร็จมากขึ้น ลักษณะของร้านอาหารไทยใน

ประเทศมาเลเซียจะเน้นการจัดร้านและประยุกต์ปรุงแต่งรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์

แบบไทยๆ แต่ลดความเผ็ดเปรี้ยวแบบคนใต้ลงเพื่อให้เข้ากับลิ้นของคนมาเลเซียมากขึ้น 

ประกอบกับผู้ให้บริการภายในร้านทั้งหมดอยู่ในวัฒนธรรมมลายูมุสลิม ถึงกระนั้นก็ตาม 

การเขยิบฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานผู้หญิงมลายูมุสลิมจากประเทศไทยยังต้องควบคูไ่ป

กับการปรับตัวด้านต่าง ๆ ต้องต่อรองกับกฏระเบียบของรัฐและการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ เพื่อให้สามารถท ามาหากินอยู่ได้ในประเทศมาเลเซีย 

 การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียได้รับความสนใจมากขึ้นใน

กลางทศวรรษ 2540 เช่น สุภางค์ จันทวานิช (2552) ได้ศึกษาแรงงานไทยในประเทศ

มาเลเซียจากกลุ่มตัวอย่าง สี่พื้นที่ คือ กัวลาลัมเปอร์ สลังงอร์ เคดาห์ และกลันตัน  

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานส่วนใหญ่มาจากจังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส และมี

แรงงานจากภาคอื่น ๆ บ้าง เหตุผลในการเดินทางไปท างานที่มาเลเซียเนื่องจากไม่มีงานท า

ในประเทศไทย มีญาติท างานอยู่ที่นั่นก่อนแล้ว นายจ้างเป็นผู้จัดการให้ไป และไปด้วย

ตนเอง การเดินทางเข้าไปใช้บัตรผ่านแดน บัตรท างานช่ัวคราว (Temporary Working 

Pass) หรือเข้าไปโดยไม่มีเอกสารเดินทางใด ๆ แรงงานไทยส่วนใหญ่ท างานในร้านอาหาร 

รองลงมาท างานเกษตร ท างานโรงงาน และท าประมงตามล าดับ แรงงานส่วนใหญ่ท างาน

โดยไม่มีสัญญา จึงท างานโดยไม่มีวันหยุด ในแง่การจ้างงานมีทั้งได้รายได้เป็นรายวันและ

เป็นรายเดือน สภาพความเป็นอยู่ของแรงงาน ส่วนมากพักอาศัยในบ้านพักร่วมกับคนงาน

อื่น ๆ รองลงมาเช่าบ้านอยู่รวมกัน และมีส่วนน้อยที่เช่าบ้านอยู่ตามล าพัง แรงงานทุกคน

เห็นว่าครอบครัวของตนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นหลังจากท่ีตัดสินใจมาท างาน คนไทยที่ไป

ท างานในมาเลเซียส่วนใหญ่สนับสนุนให้ผู้หญิงย้ายถิ่นไปท างานเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว 

มีส่วนน้อยที่ให้ความเห็นว่า ควรไปเมื่อสามีอนุญาต และยังพบว่า แรงงานหญิงมีความ
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มั่นใจในตัวเองสูงขึ้นหลังจากไปท างานต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าผู้หญิงมลายูมุสลิมจะ

เดินทางไปท างานมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้หญิงมลายูมุสลิมจากประเทศไทยส่วนใหญ่ไปเป็น

แรงงานระดับล่าง  

 ดังท่ี ส านักแรงงานไทยประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (2551) 

ให้ข้อมูลสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียโดยสรุปว่า ประเทศ

มาเลเซียขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง ท าให้รัฐบาลมาเลเซียจ าเป็นต้องผ่อนปรนนโยบาย

การจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานผู้หญิงมลายูมุสลิมจาก

ชายแดนประเทศไทยที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายสามารถเข้าไปท างานร้านอาหารหรืองาน

อื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น  

 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดสวัสดิการการก าหนดค่าธรรมเนียมที่มี

ผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทยผันเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว

ของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย โดยชิดชนก ราฮิมมูรา และคณะ (2552) สรุปสาระบางตอน

ได้ว่า ร้านอาหารไทยในมาเลเซียมีประมาณ 5,000 ร้าน มีแรงงานไทยร่วม 200,000 คน 

และหลบท างานในธุรกิจร้านอาหารไทยในมาเลเซียเนื่องจากไม่ได้ท า Work Permit          

แรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับบ้านรวมแล้วเดือนละกว่า 400 ล้านบาท สาเหตุที่แรงงานไทยไป

ท างานอย่างผิดกฎหมาย เนื่องมาจากวัฒนธรรมความเคยชินที่ปฏิบัติตามกันมาคือ 

เดินทางเข้าไปลักลอบท างานโดยอาศัยกับญาติพี่น้อง จบการศึกษาแล้วไม่มีงานท า จึงไป

ท างานร้านอาหารแบบช่ัวคราวไม่ได้ตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพอย่างจริงจัง ปริมาณกลุ่มแรงงาน

สตรีในร้านต้มย ามีเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นคนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยเจ้าของร้านติดต่อผ่านทางเครือญาติ บางหมู่บ้านไปกันหลายสิบคนเพราะรายได้ดีกว่า

ท างานในประเทศไทย 

 อีกทั้งการศึกษาแรงงานหญิงในร้านอาหารยังพบว่า การย้ายถิ่นเข้าไปท างานใน

ประเทศมาเลเซียเกิดจากเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ อีกทั้ง แรงงาน  

ที่เข้าไปจะมีงานรออยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่สุภางค์ จันทวานิช ได้ศึกษาไว้ 
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โดยสรุปว่า การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานเกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ และปัจจัยดึงดูด

ส าคัญในการย้ายถิ่นได้แก่ ค่าจ้างที่สูงขึ้น และโอกาสการได้งานท าในประเทศปลายทาง 

(สุภางค์ จันทวานิช. 2546, หน้า 6-14)  

 นอกจากน้ัน ยังมีเหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การได้ไปท างานกับญาติและ

คนแถวบ้านที่มักคุ้นกันดีหรือคนที่มาจากในวัฒนธรรมเดียวกัน ประกอบกับค่าแรงงานที่ได้ 

เป็นแรงจูงใจส าคัญให้มีการย้ายถิ่นเพิ่มมากขึ้น ดังงานวิจัยเรื่อง แรงงานร้านอาหารไทยใน

มาเลเซีย (จารุวัจน์ สองเมือง. 2552) สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้มีการย้ายถิ่นเข้าไปท างานใน

ประเทศมาเลเซียคือ การมีความสัมพันธ์ทางญาติ ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ภาษา และ

การว่างงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงงานที่เข้าไปท างานส่วนใหญ่ไปเรียนรู้จาก

สถานที่ท างานเลย โดยอาจเริ่มจากการล้างจาน และพัฒนาไปจนถึงการเป็นกุ๊ก  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาประการหนึ่งของแรงงานไทย คือ การเข้าไปอย่างผิ ดกฎหมาย   

ซึ่งประเด็นนี้มีมูลเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า โควต้าแรงงาน  และ

ทัศนคติของแรงงานเอง    

การศึกษาข้างต้น ให้ข้อสรุปที่น่าสนใจคือ ร้านอาหารไทยในมาเลเซียจะเป็นธุรกิจ

ครอบครัวและเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ผู้หญิงมลายูมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ย้ายถิ่นเข้าไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก และเพิ่มมากขึ้นตามจ านวน

ประชากรวัยแรงงานที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากเหตุผลด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  

ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ที่มาของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุแล้ว หากเมื่อหันกลับไปมอง

ประเทศต้นทาง ท าให้มีค าถามว่า ปัญหาการศึกษา ปัญหาความยากจน และปัญหาคน

ว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเพราะปัญหาประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่

รัฐจะแก้ปัญหาได้ หรือการแก้ปัญหาดังกล่าวของรัฐล้มเหลว หรือเป็นเพราะว่า ภายใต้  

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้หญิงสามารถออกมาท างานนอกบ้านได้  

ดังที่  แวซีตี  ฮายะแซะบากอ ประธานกลุ่มสตรีปูยุ ด จ.ปัตตานี  (2552) ระบุว่า  

“การที่ผู้หญิงมุสลิมออกมาท า งานไม่ได้ขัดหลักศาสนาแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน 
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การท างานของผู้หญิงก็ได้รับการเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้ชาย (หรือสามี) 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ชายและผู้หญิงจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอย 

เกื้อกูลกัน” 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) 

 โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก และใช้ข้อมูลจากเอกสารประกอบในการวิเคราะห์  

โดยผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  แบบเจาะจงจากแรงงานหญิงมุสลิมที่มี

ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ

สตูล ที่ก าลังท างานในร้านอาหารไทยในสี่รัฐของประเทศมาเลเซียที่มีพรมแดนติดต่อกับ

ประเทศไทย ได้แก่ รัฐปะสิส รัฐเกดะห์   รัฐเประ และรัฐกลันตัน โดยเน้นพื้นที่ที่มี

ร้านอาหารไทยตั้งอยู่เป็นกลุ่มหรือในบริเวณนั้นมีร้านอาหารมากกว่าหนึ่งร้านเพื่อให้เห็น

บริบทความสัมพันธ์ระหว่างร้านอาหารในชุมชนปลายทางด้วย 
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   ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษา 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 18 คน จ าแนกได้สามกลุ่มคือ แรงงานผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามา

ท างานในประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรก และท างานยังไม่ถึงหนึ่งปี กลุ่มที่สอง แรงงาน

ผู้หญิงท่ีเข้ามาท างานอยู่เกินหน่ึงปี และกลุ่มที่สาม เจ้าของร้านอาหารไทย นอกจากน้ีผู้วิจัย

ยังได้สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านอาหารไทยและแรงงานผู้หญิงไทยจากคนมาเลเซีย

เชื้อสายไทยท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านอาหารไทยด้วย 

 วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ มีทั้งการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและ 

การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตโดยเน้นบริบทของร้านอาหารซึ่งเป็น

สถานท่ีท างานในชุมชนปลายทางของแรงงานสตรีมุสลิม  เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ

แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยก าหนดแนวค าถามในการสัมภาษณ์ไว้อย่างกว้าง ๆ 

ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของแรงงาน ค่าจ้างที่ได้รับ เหตุผลที่เข้ามาท างาน วิธีการ

เคลื่อนย้าย ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้ามาท างานร้านอาหารทั้งในชุมชนต้นทางและ

ชุมชนปลายทาง ภาระความรับผิดชอบในครอบครัวในชุมชนต้นทาง และความคาดหวังของ

แรงงาน  

ผลการศึกษา 

สาเหตุของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไป

ในประเทศมาเลเซีย 
เมื่อย้อนรอยเส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้คนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พบว่าผู้คนแถบนี้อพยพโยกย้ายเปลี่ยนพื้นที่ท ามาหากินไปตามฤดูกาล ตามความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การอพยพเคลื่อนย้ายของชาวประมงชายฝั่ง 

การย้ายถิ่นในฤดูท านา การย้ายถิ่นไปรับจ้างกรีดยาง เป็นแม่บ้านหรือพ่ีเลี้ยงเด็ก เป็นต้น  
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 ลักษณะการย้ายถิ่นในช่วงแรกของผู้คนบริเวณนี้ มีทั้งการย้ายถิ่นเพื่อความจ าเป็น

ในการยังชีพ การย้ายถิ่นเพื่อการค้า การย้ายถิ่นเนื่องจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติและ

การแต่งงาน ตลอดจนการย้ายถิ่นภายใต้เครือข่ายความสัมพันธ์ของการเป็นคนในชุมชน

เดียวกันเพื่อไปเป็นแรงงานในร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2 บรรยากาศภายในร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย 

 

 การเคลื่อนย้ายในระยะแรกเป็นไปอย่างอิสระ เนื่องจากอ านาจอธิปไตยเหนือ

ดินแดนของแต่ละรัฐยังไม่มีความชัดเจน ผู้คนเคลื่อนย้ายกันอย่างอิสระไปมาหาสู่กันได้

สะดวก แต่หลังจากความเป็นรัฐมีความชัดเจนขึ้นตามล าดับ การย้ายถิ่นของแรงงานผู้หญิง

มุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่เขตรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียต้องเข้าไปอยู่

ภายใต้กรอบของกฎหมายแรงงานมาเลเซีย แม้ว่ารัฐบาลมาเลเซียมีการควบคุมแรงงาน

ค่อนข้างเข้มแข็ง แต่ด้วยสายสัมพันธ์ของเครือญาติและความคุ้นเคยเป็นทุนเดิม แรงงาน

สตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตัดสินใจเดินทางเข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างและ

ผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศมาเลเซียง่ายขึ้นและมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัจจัย

ส าคัญ ได้แก่  

 

 



 

33 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

1. ความยากจนและการว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เหตุผลของแรงงานผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ย้ายถิ่นมาท างาน

ร้านอาหารไทยในมาเลเซียมีต่าง ๆ กัน แต่ส่วนใหญ่เนื่องมาจากสาเหตุความยากจน ตกอยู่

ในภาวะว่างงาน และไม่สามารถหางานท าที่เหมาะสมหรือหางานที่มีรายได้เพียงพอที่จะ

เลี้ยงตัวเองในประเทศไทยได้ เช่น เป็นลูกคนโตต้องส่งน้องเรียน มาท างานเพื่อเก็บเงินเรียนต่อ 

ไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องมาท างาน หรือหางานท าที่บ้านไม่ได้ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แรงงานผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะท างานร้านอาหารไทยในมาเลเซีย 

2. สภาพสังคม ภาษา ศาสนา และประเพณีที่คล้ายคลึงกัน เพราะนับถือศาสนา

อิสลามเหมือนกัน ประเพณีปฏิบัติคล้ายคลึงกัน ท าให้ไม่ยุ่งยากในการปรับตัว สามารถ

สื่อสารกันเข้าใจ และเริ่มงานได้ทันที ด้วยเหตุนี้ แรงงานผู้หญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จึงยังเป็นแรงงานท่ีนายจ้างฝั่งประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะบริเวณรัฐชายแดนต้องการให้เข้า

ไปท างาน และแรงงานกลุ่มนี้ยังต้องการข้ามแดนไปท างานเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน

เศรษฐกิจเป็นส าคัญทั้งต่อตนเองและครอบครัวในชุมชนต้นทางเช่นกัน 

3. การมีความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งเครือข่ายเครือญาติและเครือข่ายการเป็นคน

ชุมชนหรือหมู่บ้านเดียวกัน เป็นปัจจัยช่วยให้แรงงานรู้สึกอุ่นใจในการเดินทางเข้ามาท างาน 

และครอบครัวไว้วางใจในการเข้ามาท างานต่างแดน 
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เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าว ท าให้แรงงานผู้หญิงจ านวนมาก

สามารถท างานอยู่ในร้านอาหารได้ แต่แรงงานผู้หญิงเหล่านั้นไม่สามารถจะเดินทางไปไหน

มาไหนได้อย่างเปิดเผย เพราะท างานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานของประเทศ

มาเลเซีย เนื่องจากแรงงานผู้หญิงข้ามแดนโดยไม่ได้ขออนุญาตเข้าไปเพื่อการท างานจึง

ท างานโดยไม่มีใบอนุญาต แรงงานส่วนใหญ่เข้าไปแบบนักท่องเที่ยวและใช้ใบผ่านแดน 

(Border pass) ในการข้ามแดน แรงงานเหล่านั้นจึงต้องกลับออกมาอย่างน้อยเดือนละครั้ง

เพื่อประทับตราในหนังสือเดินทางเมื่อครบสามเดือนต้องท า Border Pass เพื่อขอกลับเข้า

ไปใหม่  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการปรับตัวของแรงงานสตรีมุสลิมภายใต้ความเป็น

รัฐสมัยใหม่ที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการควบคุมคนและพื้นท่ีในอาณาเขตรัฐชาติของตน 

4. สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 

ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถด าเนินไปได้ตามปกติ  

การประกอบอาชีพบางอย่างไม่ปลอดภัย เช่น การกรีดยาง ท าสวนผลไม้ และค้าขาย เป็นต้น 

ประชาชนบางส่วนต้องออกจากพื้นที่รวมทั้งการเข้ามารับจ้างท างานในประเทศมาเลเซีย 

ครอบครัวมุสลิมในพื้นที่หลายครอบครัวเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต จากการสูญเสีย

บุคคลภายในครอบครัว โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว (พ่อ – สามี) จึงเกิดการอพยพ

เคลื่อนย้ายไปเป็นแรงงานรับจ้างในร้านอาหาร 

5. ระยะทางที่ไม่ไกลระหว่างชุมชนต้นทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ

ไทยกับชุมชนปลายทางในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (ปะลิส เกดะห์ เประ 

และกลันตัน) และความสะดวกในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ รถไฟและทางเรือ  

แม้ว่าค่าจ้างในบริเวณดังกล่าวจะไม่สูงหรือต่ ากว่าเขตเมืองใหญ่ของประเทศมาเลเซีย เช่น 

ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ และยะโฮร์บารู เป็นต้น  แต่ด้วยระยะทางที่ ใกล้กว่า สะดวกใน 

การเดินทางกลับบ้าน และประทับตราหนังสือเดินทางซึ่งต้องท าเป็นประจ าทุกเดือนส าหรับ

ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) นอกจากน้ี อาจเป็นเพราะเพศหญิงท าให้พวกเขา

รู้สึกว่าอยู่รัฐใกล้บ้านจะปลอดภัยและอุ่นใจกว่า   
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 การเดินทางของแรงงานสตรีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยไปยังรัฐ

ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย สามารถเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปยังรัฐทาง

ตอนเหนือของประเทศมาเลเซียได้ เจ็ดด่านที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และ

นราธิวาส แต่แรงงานส่วนใหญ่มักผ่านไปทางด่านตากใบ ด่านสุไหงโก -ลก ด่านเบตง ด่าน

สะเดา ด่านปาดังเบซาร์  และด่านต ามะลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแรงงานเหล่านั้นอาศัยอยู่ใกล้

ด่านใด  

แรงงานที่เดินทางไปรัฐกลันตัน 

การเดินทางของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปรัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย ในพื้นที่นี้ จะเป็นผู้คนในจังหวัดนราธิวาส และปัตตานีบางส่วนที่จะ

เดินทางโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ และด่านสุไหงโก-ลก หรืออาจจะนั่งเรือข้าม

คลองสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นระยะทางสั้น ๆ ตามเส้นทางที่

คุ้นเคยมานาน (ดังภาพที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 คลองสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส 
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แรงงานที่เดินทางไปรัฐปะลิส  

การเดินทางของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปรัฐปะลิส ประเทศ

มาเลเซีย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนแถวจังหวัดสงขลาและปัตตานีบางส่วนจะเดินทางผ่านด่าน

ปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่จะโดยสารรถไฟ บางส่วนจะเช่าเหมา 

รถตู้ บางส่วนจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวของญาติที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร ส าหรับ

ประชาชนจังหวัดสตูลส่วนใหญ่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านวังประจัน อ าเภอ

ควนโดน จังหวัดสตูล  

แรงงานที่เดินทางไปรัฐเกดะห์ และรัฐเประ 

การเดินทางของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปรัฐเกดะห์ และ

รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย บางส่วนจะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่จะ

โดยสารรถแท็กซี่ บางส่วนจะเช่าเหมารถตู้ บางส่วนจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวของญาติ

ที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร แต่แรงงานอีกส่วนหนึ่งจากจังหวัดสตูลที่เดินทางไปท างานที่เกาะ

ลังกาวี จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองต ามะลัง ซึ่งจะเดินทางออกทางเรือ 

นอกจากนี้ การเป็นประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศท าให้

แรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถใช้ใบผ่านแดน (Border Pass) เป็นเอกสาร

ผ่านแดนได้ แทนการใช้หนังสือเดินทาง (Passport) 

ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าไปในประเทศมาเลเซีย  

ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปใน

ประเทศมาเลเซีย ศึกษาผลกระทบต่อครัวเรือนในชุมชนต้นทางในประเทศไทย จากการมี
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แรงงานสตรีที่เคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศมาเลเซีย และผลกระทบในระดับบุคคล 

ศึกษาผลกระทบต่อแรงงานย้ายถิ่นสตรีขณะท างานอยู่ในประเทศมาเลเซยี ผลการศึกษาพบ

ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลกระทบต่อครัวเรือนในชุมชนต้นทาง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนในชุมชนต้นทางมีผลกระทบในเชิงบวกโดยเฉพาะ

ทางด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและความสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับจากสมาชิกใน

ครัวเรือน เนื่องจากการไปท างานร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียของแรงงานสตรีมุสลิมส่วน

ใหญ่จะได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ เพราะเห็นว่าไปท างานกับญาติ หรือไม่ก็เป็นคนในหมู่บ้าน

หรือคนรู้จัก มีบางรายที่ตัดสินใจไปด้วยตัวเอง แต่ทุกคนได้รับการยอมรับจากครอบครัว 

เนื่องจากแรงงานได้ส่งเงินกลับเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวท าให้สภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวดีขึ้น 

2. ผลกระทบต่อแรงงานย้ายถิ่นสตรีขณะท างานในชุมชนปลายทาง 

แรงงานผู้หญิงท่ีเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซีย มีความกดดันในการท างานและ

การด าเนินชีวิตประจ าวัน ต้องใช้ชีวิตแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่าง

อิสระใช้เวลาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งเป็นที่ท างาน หรือไม่ก็ที่พัก

เท่านั้น การด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานต้องตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ  

ทั้งข้อจ ากัดของกฎหมายและข้อจ ากัดของร้านอาหาร เนื่องจากการหลบเลี่ยงภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมการท างานของแรงงานผู้หญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งข้ามแดนไป

ท างานในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ใบผ่านแดน (Border Pass) และไม่มีใบอนุญาตท างาน 

(Work Permit) ประกอบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งทางการ

มาเลเซียเข้มงวดและกวดขันแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมากขึ้น ท าให้

แรงงานผู้หญิงไทยท างานด้วยความหวาดกลัว และต้องคอยระแวดระวังตัวเองจาก

เจ้าหน้าท่ีที่จะเข้ามาตรวจจับ 
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กรณีศึกษาชีวิตแรงงานสตรีมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศ

มาเลเซีย “การต่อรองเพื่อเอาตัวรอดของแรงงานผู้หญิงมุสลิมจังหวัด

ชายแดนภาคใต้” 

ชีวิตประจ าวันของผู้หญิงมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมที่ต้องต่อสู้

ต่อรองกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมากมาย ในขณะที่เธอเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในร้านอาหาร 

ในส่วนนี้จึงน าชีวิตบางช่วงของผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นมิติอีกด้านหนึ่ง

ของผู้หญิงมุสลิมชายแดนใต้ 

แรงงานผู้หญิงคนน้ีเป็นชาวอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาระดับมัธยม

ต้น หลังจากเรียนจบก็แต่งงานตามประเพณีกับคนมลายูที่นั่นจนมีลูกสองคน ต่อมาไม่นาน

สามีได้เมียใหม่อีกคน ตอนนั้นอายุได้ 19 ปี ด้วยความเจ็บช้ าใจจึงตัดสินใจหนีจากสามี เอา

ลูกไปฝากไว้กับแม่ และเดินทางไปช่วยน้าขายของที่อ าเภอสุไหงโก-ลกอยู่หลายปี จนอายุ

ประมาณ 25 ปี ระหว่างนั้น ได้เดินทางเข้า-ออกประเทศมาเลเซีย โดยไปพักอยู่บ้านลุงที่

เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย บางช่วงก็กลับมายอไปสอนหนังสือให้เด็กช้ัน

อนุบาล ท างานไปเรื่อยๆ เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกจนอายุ 28 ปี แต่งงานใหม่ครั้งที่สอง กับคน

มาเลเซียซึ่งมีอาชีพเป็นช่างอิเลคทรอนิกส์ รู้จักและดูใจกันอยู่หลายปี จนสามีไปสู่ขอ 

กับพ่อแม่ที่ปัตตานี 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สัมภาษณ์แรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดปัตตานี ณ เมืองสุไหงปัตตานี  รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 
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หลังจากแต่งงานก็มาอยู่กับสามีที่เมืองสุไหงปัตตานี รัฐเกดะห์ และเรียนเย็บผ้า

กับคนจีนที่นั่น (คนจีนเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและรับสอนด้วย) ใช้เวลาเรียนสามเดือนจบ

หลักสูตร เสียค่าเล่าเรียน 200 ริงกิต พอมีความรู้เริ่มด้วยการเปิดร้านรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า

และท ามาตลอด ส่วนลูกๆ ให้อยู่กับพ่อแม่ที่อ าเภอมายอเพราะจะได้เรียนหนังสือ 

ก่อนจะมาเปิดร้านอาหารที่น่ี ได้เปิดร้านเล็กๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงก่อน มีรายได้

พอประมาณ ลูกสาวคนโตที่เมืองไทยจะมาช่วยขายอาหารในช่วงปิดเทอม ตอนนี้ลูกสาว  

คนโตเรียนจบแล้วเป็นผู้ช่วยพยาบาล ท างานที่อนามัยต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส ตอนลูกเรียนต้องส่งเงินให้ลูกปีละประมาณ 80,000 บาท ส่งประมาณ  

สองปี ลูกก็เรียนจบ 

หลังจากเปิดร้านได้ประมาณสองปี จึงย้ายมาเปิดร้านใหม่ใกล้สถานีรถไฟ 

สุไหงปัตตานี ร้านใหม่ มีสองช้ัน ช้ันล่างท าเป็นร้านอาหารและช้ันบนรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า 

ร้านนี้เซ้งมาจากคนมาเลเซีย ลิขสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของเดิม ปัจจุบันยังรับตัดเย็บเสื้อผ้า  

โดยรับท าตามสั่ง (Order) ส่วนใหญ่ตัดชุดประจ าชาติ เพราะมีฝีมือในการปักดอก และ

ท าลายฉลุต่าง ๆ ลูกจ้างที่ท าร้านอาหารมีทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ แต่ให้ค่าจ้างในอัตรา

เดียวกัน มีให้เงินลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษบ้าง เช่น วันฮารีรายอ เป็นต้น 

 ค่าครองชีพในประเทศมาเลเซียสูงกว่าในประเทศไทย คนที่มีรายได้ประมาณ 

5,000 บาทต่อเดือน ถือว่าจน รายได้เฉลี่ยของแรงงานไทยประมาณ 5,000 – 10,000 บาท 

รายได้ขนาดนี้คนมาเลเซียไม่รับจ้างเพราะถือว่าได้ค่าจ้างน้อย ขณะที่คนไทยถือว่าได้ค่าจ้าง

พอสมควร สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เนื่องจากท างานกับเครือญาติ ค่าอยู่ค่ากินไม่ต้องจ่าย  

เงินเดือนบางส่วนส่งกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านในประเทศไทย 

ตั้งแต่มาเปิดร้านที่นี่ได้มีส่วนช่วยเหลือคนไทย เช่น มาของานท าบ้าง บางคนมี

ปัญหาเรื่องเงินก็มาหยิบยืม ไม่เคยรังเกียจให้ความช่วยเหลือทุกคน 
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แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่มี Work Permit แต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจ ท าเป็นไม่เห็น คือ

รู้กัน มีธรรมเนียม เช่น อาจให้กินอาหารโดยไม่ต้องจ่าย แต่ก็มีบ้างที่มีปัญหา เช่น มีคนไป

แจ้งว่ามีแรงงานผิดกฎหมายในร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบ 

 หากกล่าวถึงการรวมกลุ่มของแรงงานไทย ตอนนี้ยังไม่มีองค์กรคนไทยให้ความ

ช่วยเหลือ แต่ถ้ามีปัญหา แรงงานคนไทยจะหาทางช่วยกันเอง เช่น หาคนช่วยด าเนินการให้

หรือไม่ก็จ่ายเงินให้เจ้าหน้าท่ีมาเลเซีย 

 การเดินทางของแรงงานผู้หญิงจากประเทศไทย ส่วนใหญ่จะโดยสารรถไฟสาย 

ปาดัง - สุไหงปัตตานี ค่าโดยสารรถไฟเจ็ดริงกิต ถ้าโดยสารรถแท็กซี่จากด่านนอกจะเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 20 ริงกิต  ถ้าลองนั่งรถไฟจะได้ยินแต่เสียงคนมลายูบ้าง  

คนอีสานบ้าง 

ผู้หญิงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาท างานร้านอาหารมากที่สุด ถ้าเป็นคนอีสาน

จะมาท าเฟอร์นิเจอร์ ท างานก่อสร้าง หากแต่งงานแล้วจะพาญาติหรือเพื่อนมาท างานด้วย 

ส่วนผู้ชายไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จะท างานก่อสร้าง ช่างเช่ือมโลหะ  และประมง 

แรงงานไทยส่วนใหญ่จะกลับทุกเดือน เพราะต้องประทับตราหนังสือเดินทางเข้า – ออก 

เนื่องจากใช้หนังสือเดินทางในรูปแบบนักท่องเที่ยว 

เมื่อกล่าวถึงผู้หญิงมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ เข้าไปท างาน

ร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย พ่อแม่ที่บ้านเมืองไทย จะไม่เคยรู้เลยว่า ลูกสาวที่มา

ท างานท่ีนี่เป็นอยู่อย่างไร ประพฤติตนอย่างไร รู้แต่ว่าลูกจะส่งเงินกลับบ้านเมื่อมีรายได้หรือ

สามารถเลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ (สัมภาษณ์ผู้หญิงมลายูมุสลิมคนหนึ่งใน

ร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซียเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2551) 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีควรน ามาวิจารณ์ ดังนี้ 

 1. การเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศ

มาเลเซียมีทั้งผลกระทบเชิงลบซึ่งเกิดในชุมชนปลายทาง และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดใน

ชุมชนต้นทางต่อแรงงานดังกล่าว ผลกระทบเชิงลบซึ่งเกิดในชุมชนปลายทางท าให้แรงงาน

สตรีมุสลิมเสมือนอยู่อย่างไร้ศักดิศ์รีในชุมชนปลายทาง เนื่องจากการเข้าไปท างานแบบหลบ

เลี่ยงภาษีท าให้ประเทศซึ่งเป็นชุมชนปลายทางเสยีประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ ทางการมาเลเซียจึง

พยายามกดดันแรงงานสตรีมุสลิมเหล่านั้นด้วยการเข้มงวดกวดขันร้านอาหารไทยเป็นพิเศษ 

และเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ในขณะที่ผลการศึกษาที่ผ่านมาสะท้อนถึงแนวโน้มการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าประเทศต้นทางจะมีจ านวน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่สุภางค์ จันทวานิช ได้ศึกษาไว้โดยสรุปว่า 

การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานเกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ค่าจ้างที่สู งกว่า 

และโอกาสการได้งานท าในประเทศปลายทาง (สุภางค์ จันทวานิช. 2546, หน้า 6-14) และ

จากการศึกษาของนิสากร กล้าณรงค์ (2548) พบว่าจ านวนของแรงงานสตรีที่เคลื่อนย้าย

เข้าไปท างานในประเทศมาเลเซียได้เพิ่มจ านวนสูงขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา และ 

มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึน้ในแต่ละปี  

 กรณีดังกล่าวสะท้อนปัญหาด้านหนึ่งของประเทศต้นทางคือ ด้านเศรษฐกิจจึงท า

ให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานสตรีมุสลิมเข้าไปในประเทศมาเลเซียเพื่อท างานหาเงิน

ส่งกลับบ้านในชุมชนต้นทาง นอกจากนั้น ยังสะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสังคมมุสลิมที่

ก าลังกลายเป็นก าลังหลักส าคัญในครอบครัว และอาจส่งผลให้โครงสร้างครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สืบเนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมยังเป็น

ข้อจ ากัดของรัฐในการแก้ไข รัฐบาลไทยควรให้ความส าคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง

ด าเนินการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาความยากจน ปัญหาการศึกษาต่ า รวมทั้งการว่างงาน

ทั้งในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยอื่น ๆ ในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 2. การเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศ

มาเลเซียมีสาเหตุจากหลายประการ ถึงแม้ว่า สาเหตุส าคัญคือความยากจนที่ส่งผลให้

แรงงานผู้หญิงมุสลิมไม่มีทางเลือกมากนักและต้องเคลื่อนย้ายแรงงาน แต่จากสภาพสังคม 

ภาษา ศาสนา และประเพณีที่คล้ายคลึงกันของผู้คนในบริเวณชายแดนทั้งสองประเทศ  

จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท าให้แรงงานผู้หญิงเหล่านี้ตัดสินใจเดินทางไปท างานใน

บริเวณรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เพราะไม่ยุ่งยากในการปรับตัว นับถือศาสนา

เดียวกัน ประเพณีปฏิบัติคล้ายคลึงกัน  ประกอบกับการมีความสัมพันธ์ทางสังคมทั้ง

เครือข่ายเครือญาติและเครือข่ายการเป็นคนชุมชนหรือหมู่บ้านเดียวกัน เป็นปัจจัยช่วยให้

แรงงานรู้สึกอุ่นใจในการเดินทางเข้ามาท างาน และครอบครัวไว้วางใจในการเข้ามาท างาน

ต่างแดน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรุณ ชัยญาณ (2545) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ท าให้

แรงงานไทยจากจังหวัดสตูลเดินทางเข้าไปท างานในเกาะลังกาวี  คือ ปัจจัยด้าน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับจังหวัดสตูล 

และติดตามเพื่อนฝูงหรือเครือญาติที่เคยไปท างานที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  และ  

ดวงพร เวทยนุกูล (2545) ยังพบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่เดินทางเข้าไปท างานด้วยตนเอง

ตามการชักชวนของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง คนงานไทยที่ไปท างานในประเทศมาเลเซียจึง

ไม่จ าเป็นต้องอาศัยนายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน 

นอกจากนี้ปัจจัยด้านระยะทางที่ไม่ไกลระหว่างชุมชนต้นทางในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทยกับชุมชนปลายทางในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย  

(ปะลิส เกดะห์ เประ และกลันตัน)  และความสะดวกในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ รถไฟ

และทางเรือ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แรงงานผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ายถิ่นมา

ท างานในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่พบจากการศึกษาของ Klanarong, 2003 ; 

นิสากร วิทยปรีชากุล, 2533 ; สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2529 ; เกษม ประสมพงศ์ และอารี สองเมือง, 

2533 ; อ านวย รัตนรักษ์, 2551 ที่พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่จะเดินทางไป
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ท างานด้วยตนเอง การเดินทางเข้าไปท างานในมาเลเซียของแรงงานไทยในพื้นที่นี้ท าได้

สะดวกทั้งทางบกและทางน้ า เนื่องจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีชายแดน

ติดต่อกัน และสามารถใช้ใบผ่านแดน (Border Pass) เดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซียได้

ไม่เกิน 25 กิโลเมตร 

 

สรุป 

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบช่วยให้ผู้หญิงตัดสินใจอพยพย้ายถิ่น

เข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างในประเทศมาเลเซียง่ายขึ้น และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้หญิง

ที่เข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างและผู้ประกอบการร้านอาหารมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ได้แก่  

ความยากจนและการว่างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สภาพสังคม ภาษา ศาสนา และ

ประเพณีที่คล้ายคลึงกัน การมีความสัมพันธ์ทางสังคม สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ระยะทางไม่ไกลจากชุมชนต้นทางไปชุมชนปลายทางและความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามีปัจจัยหลายประการดังกล่าวที่เอื้อให้แรงงานสตรีมุสลิม

เคลื่อนย้ายเข้าไปท างานรับจ้างในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

แต่ปัญหาที่แรงงานสตรียังต้องประสบอยู่คือ ปัญหาความไม่มั่นคงด้านการประกอบอาชีพ 

เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เข้าไปท างานไม่ถูกต้องตามกฎหมายท าให้ไม่มีหลักประกันใด ๆ  

ที่จะรับรองผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงไม่สามารถก าหนดรายได้ที่แน่นอนและวาง

แผนการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ ดังนั้น รัฐบาลไทยควรเจรจาตกลงกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อ

หาทางออกให้กับแรงงานสตรีที่เคลื่อนย้ายเข้าไปท างานร้านอาหาร เช่น การลดหย่อน

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตท างานในร้านอาหาร 
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การสัมภาษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สนับสนุนทุนอุดหนุน 
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 สันติและความรุนแรงจากชีวิตและ 

มุมมองของตัวละครในเรื่องเล่าสมัยใหม่ 

พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 
 

 
 
 
 
 
บทความนี้ปรับปรุงจากบทความ เรื่อง สันติภาพความรุนแรง และ
บาดแผลที่ซ่อนอยู่ในมุมมองของเรื่องเล่าสมัยใหม่ ตีพิมพ์ครั้งแรก 
ในวารสารปาริ ช าต  มหาวิทยาลั ยทั กษิณ ปีที่  25  ฉบับที่  2  
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สันติและความรุนแรงจากชีวิตและมุมมองของตัวละครในเรื่องเล่า

สมัยใหม่  

Peace and violence a life and perspective of character 

in contemporary narrative 
พรพันธุ์ เขมคุณาศยั1 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสันติภาพผ่านมุมมองของปัจเจกในมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับบริบทต่างๆ และมิติการให้นิยามความหมาย วิธีการ
วิเคราะห์ผสมผสานระหว่างการน าคอนเส็ปต์สันติภาพมาวิเคราะห์ตัวบทร่วมกับการศึกษา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบจากเรื่องเล่าจ านวนสามเรื่องคือ“สิ้นแรง”ของธงชัย สุรการ 
“คนต่อนก”ของไพฑูรย์ ธัญญา และ“โลกใบเล็กของซัลมาน” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์  
ผลการศึกษาในมิติความสัมพันธ์พบว่า บริบทของระบบตลาดท าให้คนจนถูกเอาเปรียบ 
การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีส่วนรวมถูกคุกคามผ่านความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และคนพึ่งพา
ตนเองได้ยากขึ้นจนขาดความสุขในชีวิต ในขณะที่บริบทการท่องเที่ยวยุคสมัยใหม่ได้
ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ลงเหลือเพียงสินค้าท่ีขายได้ ส าหรับการให้นิยามความหมาย
พบว่า กระบวนการพัฒนาท าให้คนสับสนในคุณค่าของตนเอง และขาดการเคารพต่อกัน 
จนท าให้ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น แนวทางหนึ่งในการกลับคืนสู่ชีวิตที่เป็นสุขจึงอยู่ที่การ
ยอมรับและให้คุณค่าต่อวิถีการด ารงอยู่ที่แตกต่างของคน 

ค าส าคัญ  : สันติ  ความรุนแรง  เรื่องเล่าสมัยใหม่ 

 

                                                           
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา  
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Abstract 
This study aimed to investigate peace through individuals  

and dimensions of their relationships in different contexts in the stories,  

and dimensions of their definitions. The study incorporated the concept  

of peace into the analysis of narrative components. The narratives used in 

the study were Sin Raeng by Thongchai Suragarn, Kon Tor Nok by Paitoon 

Thanya, and Lok Bai Lek Kong Salman by Kanokpong Songsompan.  

The analysis of dimensions of the characters’ relationships revealed that  

the poor were exploited in the market system. Occupations which 

depended on communal lands were threatened by the structural violence 

while human was degraded to a product in modern tourism industry.  

For the aspect of definitions, the process of development made people 

doubt themselves and their self-worth, disrespect each other, and aggravate 

conflicts among them. A possible solution for returning to return to a happy 

life is to accept and value each other’s different ways of life. 

Keyword : Peace, Violence, Contemporary Narrative 

บทน า 
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐไทยในยุคสมัยใหม่ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าผลลัพธ์

บางส่วนของกระบวนการนั้นได้สร้างปัญหาให้แก่คนท้องถิ่นซึ่งใช้ภูมิปัญญาในการปรับตัว

พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีพ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีนัยส าคัญให้

นักเขียนเลือกหยิบไปสร้างสรรค์งานวรรณกรรมของตน โดยการบูรณาการเง่ือนไขสอง

ประการเข้าด้วยกัน คือ พลังข้อมูลการรับรู้ทางภาววิสัย (Objective) อันหมายถึงเรื่องทาง

สังคม และพลังทางอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งหมายถึงเรื่องราวเฉพาะตัว (สัมภาษณ์  
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สถาพร ศรีสัจจัง เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2555) ท าให้ตัวบทวรรณกรรมถูกประกอบสร้างขึ้น

ด้วยมิติที่หลากหลาย ทั้งมิติสังคม มิติประวัติศาสตร์ มิติวัฒนธรรม และมิติอื่น ๆ (รื่นฤทัย 

สัจจพันธ์ุ. 2554. หน้า 18) ในขณะเดียวกัน วรรณกรรมยังข้ามกรอบข้อจ ากัดของการเป็น

เพียงเรื่องแต่งไปสู่ภาพแสดงแทนของชีวิตและสังคมที่ผู้เล่าเรื่องมีอ านาจในการก าหนด

ความเป็นจริงของเรื่องที่เล่า  

บทความนี้เลือกศึกษาเรื่องสั้นจ านวนสามเรื่อง ซึ่งมีตัวละครส าคัญเป็นคนช้ันล่าง

ของสังคมและเป็นมุสลิม ฉากของเรื่องเล่าคือจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

เนื้อหาของเรื่องเล่าทั้งสามเรื่องน าเสนอตัวอย่างชีวิตในมุมมองที่ต่างกันออกไปสามแบบคือ 

กรรมกรในเมืองที่ก าลังพัฒนา คนต่อนกที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของป่าในการเลี้ ยงชีพ 

และชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน คนเล็กคนน้อยเหล่านั้นต่างเข้าไปสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมและการพัฒนาของรัฐอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จนส่งผลให้ตัวละครต้องเผชิญ

กับปัญหาและจุดจบที่ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่พังทลายของชาวประมงพื้นบ้านอย่าง

“ซัลมาน” จากเรื่องโลกใบเล็กของซัลมาน การสูญเสียนกต่อซึ่งเป็นเครื่องมือท ามาหากิน

เพียงหนึ่งเดียวของ “ญามีนห์” จากเรื่องคนต่อนก หรือตัวละครอย่าง“นาฮาน ดุลละ”  

จากเรื่องสิ้นแรง ที่ชีวิตในแต่ละวันวนเวียนอยู่กับงานรับจ้างหาเช้ากินค่ า   

วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อศึกษาสันติภาพผ่านมุมมองของปัจเจกในมิติ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับบริบทต่าง  ๆ และมิติการให้นิยามความหมาย 

 โดยมีประเด็นน าเสนอห้าประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่ง วิธีการศึกษาและการปรับใช้คอน

เส็ปต์“สันติภาพ” (Peace) ในการศึกษาเรื่องเล่า ประเด็นที่สอง สิ้นแรง : ไม่มีสันติภาพ

ส าหรับคนจน ประเด็นที่สาม คนต่อนก : “กับดักมนุษย์” ในนามการพัฒนา ประเด็นที่สี่ 

โลกใบเล็กของซัลมาน : เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในระบบตลาด และประเด็นที่

ห้า ข้อถกเถียงระหว่างสันติภาพกับการพัฒนาจากเรื่องเล่าทั้งสามเรื่อง 
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วิธีการศึกษาและการปรับใช้มโนทัศน์“สันติภาพ” (Peace) ในการศึกษา

เรื่องเล่า 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร เรื่องสั้นที่น ามาศึกษาเขียนในห้วง

เวลาที่ต่างกันท าให้ผู้อ่านเห็นนัยการเปลี่ยนผ่านบางประการของการพัฒนาในแต่ละช่วง 

เริ่มจากเรื่อง “สิ้นแรง” ของธงชัย สุรการ เขียนเมื่อปี พ.ศ. 2518 เนื้อหาของเรื่องสอดคล้อง

กับสถานการณ์ในขณะนั้นที่กรรมกรและชาวนาต่างลุกข้ึนสู้กับอ านาจที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ 

ภายใต้ระบบเผด็จการทหารที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนยุค 14 ตุลาคม 2516 เรื่อง “คนต่อนก” 

ของไพฑูรย์ ธัญญา เขียนในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่สี่ไปสู่ฉบับที่ห้า ช่วงนั้นทรัพยากรธรรมชาติถูกรุกรานอย่างหนัก 

ท้องทะเลเต็มไปด้วยเรืออวนลากอวนรุน ในขณะที่พื้นที่ป่าถูกบุกรุกท าลายเพื่อปลูกพืช

เศรษฐกิจแบบเชิงเดี่ยว และเรื่องสุดท้าย “โลกใบเล็กของซัลมาน” เขียนโดยกนกพงศ์  

สงสมพันธ์ุ ในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นทศวรรษที่ตลาดการท่องเที่ยวของไทยก าลังเติบโต โดย

มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยว

โลก (4.2 %) และเอเชียแปซิฟิก (5.6 %) ผลของอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยวท าให้

ที่ดินของคนท้องถิ่นถูกนายทุนกว๊านซื้อในราคาสูง โดยเฉพาะท าเลทองบริเวณชายฝั่งทะเล    

ตกไปอยู่ในมือของนายทุนต่างถิ่นเกือบหมด  

วิธีการวิเคราะห์ผสมผสานระหว่างวิธีการสองแนวคือ แนวสหวิทยาการ ซึ่งเป็น

การน ามโนทัศน ์“สันติภาพ” (Peace) ไปตั้งค าถามและเป็นเครื่องมือท าความเข้าใจกับตัว

เรื่องเล่า อีกแนวหนึ่ง เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ จากตัวบท ได้แก่ 

โครงเรื่อง แก่นเรื่อง (Theme) ตัวละคร สถานท่ีและเวลา บทสนทนาและมุมมองของเสียง

เล่า รวมทั้งกลวิธีท่ีใช้ในการเล่าเรื่อง  
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การปรับใช้มโนทัศน์ “สันติภาพ” (Peace) ในการศึกษาเร่ืองเล่า 

ก่อนเสนอจุดเน้นของคอนเส็ปต์สันติภาพที่ใช้เป็นมุมมองในการศึกษาเรื่องเล่า 

ผู้เขียนขอกล่าวถึงแนวคิดกว้าง ๆ ของคอนเส็ปต์ดังกล่าวเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในเบื้องต้น 

ทฤษฎีสันติภาพก่อก าเนิดขึ้นมาจากความพยายามที่จะแก้ปัญหาความรุนแรง 

ทั้งความรุนแรงทางตรง เช่น การสงครามระหว่างประเทศ การปฏิวัติรัฐประหาร หรือ

ฆาตกรรมทางการเมือง เป็นต้น และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เช่น ปัญหาการกีดกันและ

แบ่งแยกผิว ปัญหาความยากจนและเด็กขาดอาหารทั้งที่ระบบสังคมสามารถดูแลเกื้อกูลได้ 

หรือปัญหาโสเภณีที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกย่ ายีในนามของพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมี

วัฒนธรรมบางลักษณะสนับสนุนอยู่ สันติภาพจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. 2539. หน้า 10 และ โคทม อารียา. 2530. หน้า 232)    

สันติภาพอาจพิจารณาได้หลายแง่มุมคือ มุมมองแรก สันติภาพในความหมาย

ระหว่างประเทศ เช่น การยุติข้อขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างสันติ การควบคุมอาวุธ  

การลดอาวุธ ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ฯลฯ และสันติภาพ

ในความหมายภายในประเทศ เช่น การสร้างความเป็นระเบียบบนพื้นฐานของการเคารพ

สิทธิมนุษยชน การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรม การจัดระบบ

สวัสดิการสังคม ฯลฯ (โคทม อารียา. 2530. หน้า 232)  

มุมมองที่สอง จ าแนกสันติภาพออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก สันติภาพของ

บุคคลเป็นสันติภาพด้านศีลธรรม จรรยาบรรณของผู้ที่จะมีสันติสุขในจิตใจตลอดเวลา  

ส่วนที่สองเป็นสันติภาพในแง่ตัวบทกฎหมายและเรื่องของโครงสร้างทางการเมือง 

(เตือนใจ ดีเทศ. 2544. หน้า 33)  

มุมมองที่สาม มองสันติภาพในแง่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงต่อสามสิ่ง คือ สิ่งแรก ไม่ใช้

ความรุนแรงต่อผู้อื่น ผู้อื่นในท่ีนี้หมายถึงชาติอื่น ลัทธิอื่น รวมถึงทุกอย่างที่เป็นอื่น สิ่งที่สอง 

ไม่ใช้ความรุนแรงต่อตัวเอง และสิ่งสุดท้าย ไม่ใช้ความรุนแรงกับสิ่งแวดล้อม เพราะใน

สิ่งแวดล้อมนั้นมีเครื่องด ารงชีวิตของคนอื่น ๆ รวมทั้งของตัวเราเองด้วยอย่างมากมาย  
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ถ้าเราใช้ความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบ และจะท าให้ความไม่มี

สันติภาพเกิดขึ้นได้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2000)  

นอกจากนั้น แนวคิดสันติภาพยังมีคุณค่าแฝงอยู่ นั่นคือ ความเคารพในชีวิตของ

ผู้อื่น และไม่ประสงค์จะยอมรับความรุนแรงในฐานะทางออก หากแต่มองว่าความรุนแรง

เป็นตัวจ ากัดทางเลือกของมนุษย์ยิ่งกว่าทางเลือกอื่น ทางเลือกที่พยายามที่จะลดปัญหา

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างโดยไม่ใช้ความรุนแรงทางตรงนั้นจะอยู่ที่การไม่ใช้ความรุนแรง 

(Nonviolence) ทฤษฎีสันติภาพจึงเริ่มต้นจากการละทิ้งกระบวนทัศน์ (Paradigm)  

แห่งการยอมรับความรุนแรงมาพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ อาทิ อหิงสาของมหาตมะคานธี 

และปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ดังนั้นวิธีการต่อสู้ตามแนวคิดสันติภาพคือการไม่ใช้วิธีการที่

รุนแรง แต่มิได้หมายถึงการไม่ต่อสู้หรือไม่กระท าการใด ๆ (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. 2539.  

หน้า 11-12)  

ด้วยเหตุนี้สันติวิธีไม่ใช่การยอมจ านนหรืออยู่นิ่งเฉย และปล่อยให้อีกฝ่ายกระท า

โดยไม่ตอบโต้ แต่สันติวิธีคือการตอบโต้ในแบบที่ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้ง

พฤติกรรมอันไม่ถูกต้องหรือเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นไปในทางสันติ สันติวิธีจึง

ไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญกับปัญหา และบ่อยครั้งต้องมีการเผชิญหน้า

กับคู่กรณีโดยปราศจากอาวุธ ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยว นอกจากนั้น

สันติวิธียังหมายถึงการสร้างเง่ือนไขที่ยุติความรุนแรง หรือขจัดเง่ือนไขที่ส่งเสริมพฤติกรรม

อันเป็นปัญหา ดังนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาที่เข้าใจกระจ่างชัดในรากเหง้าของปัญหาและ

สามารถคิดค้นมาตรการที่สร้างสรรค์ได้ (พระไพศาล วิสาโล. 2554)  

แนวทางในการสร้างสันติภาพจึงหลีกเลี่ยงความรุนแรงแต่ยังคงมีเป้าหมาย 

เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยการสร้างสรรค์สังคมที่มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพและศักดิ์ศรี 

สามารถด าเนินชีวิตได้เต็มตามศักยภาพและอย่างเหมาะสมกลมกลืนกับเพื่อนมนุษย์และ

ธรรมชาติแวดล้อม (โคทม อารียา. 2530. หน้า 232)  
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ในขณะเดียวกัน ควรเรียนรู้หลักการส าคัญที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง ตลอดจนสร้างสรรค์แนวทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติคือ สมาชิกทุกฝ่ายจะต้อง

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องยอมรับในขั้นต้นว่า 

ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ และสังคมที่ดีนั้นจะต้องส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตในประสบการณ์ทุกระดับในชีวิตว่า ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้แต่เราจะต้อง

เรียนรู้การแก้ไขความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่จะเกิดสันติให้ได้ จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

โดยป้องกันปัญหาความขัดแย้งในสังคม เน้นการสร้างทัศนคติสันติธรรม และสร้างค่านิยมที่

ยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคม มีความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกัน

ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย การอยู่ร่วมกันภายใต้วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตของสงคราม 

วิกฤตจากภัยพิบัติ ในขณะเดียวกัน กลไกสถาบันองค์กรต้องสนับสนุนความสามารถของคน

ที่จะเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมสันติวิธีท่ีจะเป็นพ้ืนฐานของสันติสุข และเป็นเครื่องมือ

ในการแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งจะท าให้เกิดสังคมสันติธรรม (สาวิตรี สุวรรณสถิต. 2544.  

หน้า 34-35)  

ส าหรับวิธีการสร้างสันติภาพอาจสรุปได้ดังนี้ ประการแรก ใช้มาตรการป้องกัน

ทางการทูต โดยการป้องกัน ควบคุมการถกเถียงและการขยายความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 

ประการที่สอง ความพยายามสร้างสันติภาพโดยการโน้มน าให้กลุ่มปรปักษ์ต่าง ๆ เห็นด้วย

กับการสร้างสันติภาพ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสงบสุข ประการ  ที่สาม การรักษาความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือของโลก และประการที่สี่ การสร้างสันติภาพหลังความ

ขัดแย้ง โดยเป็นการกระท าที่แสดงและส่งเสริมโครงสร้างที่จะน าไปสู่ความแข็งแกร่งและ

ความคงทนของสันติภาพ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่ความขัดแย้งที่เลวร้ายอย่างเดิม 

นอกจากน้ัน การสร้างสันติภาพสามารถกระท าเป็นวงจรที่สมบูรณ์โดยประกันหรือต่อต้าน

ไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก เช่น การสร้างศักยภาพในการเจรจาต่อรอง การปรองดองกัน

ของประชาสังคม ความยุติธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง ฯลฯ และต้องท าให้การแก้ปัญหา

ความขัดแย้งมีความส าเร็จก่อนท่ีความรุนแรงจะเริ่มต้นข้ึนใหม่ (Zeeue. 2001)  
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อย่างไรก็ตาม สันติภาพยังมีความหมายแตกต่างไปตามยุคสมัยและตามเขต

วัฒนธรรม และยังมีความหมายแตกต่างกันไปอีกระหว่างเขตศูนย์กลางกับเขตรอบนอก 

เขตศูนย์กลางนั้นย้ าเน้นอยู่ที่ “การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ” ส่วนเขตรอบนอกนั้น 

ประชาชนหวังที่จะได้รับการปล่อยให้ “อยู่อย่างสันติ” โดยมีวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด

ความหมายของสันติภาพในแต่ละชนชาติ (Ethnos) กล่าวคือประชาชน ชุมชน และ

วัฒนธรรมนั้น ต่างมีการสะท้อนออกมา มีการแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ รวมทั้งการเน้น

สันติภาพของตนตามจารีต เช่น นิทาน ต านาน กฎหมาย เทพบูชา และอุดมการณ์   

สันติภาพมีลักษณะพื้นถิ่นเช่นเดียวกับภาษาและการพูด ดังตัวอย่าง ชนเผ่ายิว 

เมื่อหัวหน้าครอบครัวยกแขนทั้งสองของเขาขึ้นเพื่ออ านวยพรให้กับครอบครัวและฝูงสัตว์

ของเขานั้น เขาจะเปล่งค าว่า “Shalom” ซึ่งเราแปลว่าสันติ เขาเองจะมองว่า Shalom คือ

พระคุณที่หลั่งลงมาจากสรวงสวรรค์ “เสมือนหนึ่งน้ ามันที่หยดลงมาจากหนวดเคราของ 

อารอน บรรพบุรุษ” ส าหรับพ่อบ้านเผ่าเซมิติกนั้น สันติเป็นพรแห่งความยุติธรรม ซึ่งพระ

เป็นเจ้า  ที่แท้จริงพระองค์เดียวได้ประทานลงมาให้กับชนเผ่าผู้เลี้ยงแกะสิบสองชนเผ่าที่ได้

ตั้งรกรากลงแล้ว หรือค าว่า “เหอผิง” ในภาษาจีนแปลว่า ราบเรียบ สงบ ความกลมกลืน

ภายใต้โองการสวรรค์ ในขณะที่ค าว่า “ศานติ” ของอินเดียนั้นในเบื้องแรกจะหมายถึงการ

ตื่นตัวภายในอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับบุคคลและจักรวาล และเป็นการตื่นตัวที่ปราศจากการ

ครอบง าใด ๆ “สันติภาพ” จึงไม่มีความหมายที่เฉพาะแน่นอน  

สันติภาพจะท าให้วัฒนธรรมงอกงามไปตามวิถีทางของมันเองซึ่งจะไม่เหมือนกัน

เลยในแต่ละ ท้องถิ่น การศึกษาเกี่ยวกับสันติภาพจึงต้องไม่ละเลยเง่ือนไขความแตกต่างของ

แต่ละท้องถิ่น (Ethnological Truism) รวมทั้งในมิติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส าหรับ

การศึกษาสันติภาพในความหมายของ “ความสงบสุขของประชาชน” (People’s Peace) 

สามารถค้นหาโดยการฟื้นฟูอดีตขึ้นมาใหม่ เช่น การค้นลึกเข้าไปในภาษิต ค าสอน บทเพลง

ต่าง ๆ และบ่อยครั้งท่ีบันทึกค าต่อค าของเรื่องราวเหล่านี้ถูกทิ้งไว้โดยคนยากจน โดยเฉพาะ

ผู้หญิงนั้นมักจะเป็นค าตอบของแม่มดหรือคนจรหมอนหมิ่นที่ให้การภายใต้สภาพที่ถูก
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ทรมาน หรือไม่ก็เป็นค าประกาศของศาล เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ สันติสุขของประชาชน

ต้องส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเอง (การสามารถด ารงชีพได้อย่าง“พอ”อยู“่พอ”กิน) ปกป้อง

ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม ให้การคุ้มครองประชาชนคนยากคนจนในการที่จะใช้ทุ่งเลี้ยง

สัตว์และป่าไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้โอกาสในการใช้ถนนและแหล่งน้ า  

ให้สิทธิพิเศษแก่หญิงหม้ายและยาจกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  

(อีวาน อิลลิช เขียน วิภาดา กิตติโกวิท แปลและเรียบเรียง. 2529. 144-153) 

มโนทัศน์สันติภาพข้างต้นน ามาสังเคราะห์ได้ดังนี้ ประการแรก จ าแนกตามระดับ

ของสันติภาพ ซึ่งมีหลายระดับ อาทิ ระดับโลกหรือระดับนานาชาติ เช่น การยุติข้อขัดแย้ง

ระหว่างประเทศอย่างสันติ การควบคุมอาวุธ การลดอาวุธ การช่วยเหลือเกื้อกูลในกรณีที่

เกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ระดับประเทศ เช่น การสร้างความเป็นระเบียบบนพื้นฐานของ

การเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรม  

การจัดระบบสวัสดิการสังคม เป็นต้น  และระดับปัจเจก เช่น เป็นผู้มีสันติสุขในจิตใจ

ตลอดเวลา ไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเอง ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรงต่อ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประการที่สอง จ าแนกตามความหมายของสันติภาพ อาทิ ความหมาย

ในเชิงคุณค่า เช่น การเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพในชีวิตผู้อื่น การสร้างสรรค์สังคมที่

มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพและศักดิ์ศรี สามารถด าเนินชีวิตได้เต็มตามศักยภาพและอย่าง

เหมาะสมกลมกลืนกับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติแวดล้อม เป็นต้น ความหมายในเชิง

วัฒนธรรม เช่น ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง (ความสามารถด ารงชีพได้อย่าง“พอ”อยู่

“พอ”กิน) ปกป้องทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม ให้การคุ้มครองประชาชนคนยากคนจนใน

การที่จะใช้ทุ่งเลี้ยงสัตว์และป่าไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น และ

ความหมายในเชิงค่านิยมและอุดมการณ์ เช่น สร้างค่านิยมที่ยอมรับความแตกต่าง

หลากหลายในสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย การอยู่ร่วมกันภายใต้

วิกฤตสิ่ งแวดล้อม วิกฤตของสงคราม วิกฤตจากภัยพิบัติ  เป็นต้น ประการที่สาม  

มองสันติภาพในลักษณะคู่ตรงกันข้ามกับความรุนแรงคือ ถ้ายกระดับสันติภาพให้มีมากขึ้น 

ระดับของความรุนแรงจะลดน้อยลง  
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ส าหรับการน ามโนทัศน์สันติภาพมาปรับใช้ในการศึกษาเรื่องเล่าทั้งสามเรื่องใน

บทความนี้ เน้นมุมมองสันติภาพในระดับปัจเจกหรือระดับตัวบุคคล โดยมีแง่มุมดังนี้ แง่มุม

แรก มองสันติภาพผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกระบวนการพัฒนาของภาครัฐที่

ส่งผลให้เกิดความรุนแรงเชิงโครงสร้างพร้อมกับความไม่เป็นธรรมต่าง  ๆ แง่มุมที่สอง  

มองสันติภาพผ่านความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับตัวละคร ตัวละครกับภาครัฐ และตัว

ละครกับทรัพยากรธรรมชาติ และแง่มุมที่สาม มองการนิยามความหมายของสันติภาพใน

สามลักษณะคือ การให้ความหมายในเชิงคุณค่า การให้ความหมายในเชิงวัฒนธรรม และ

การให้ความหมายในเชิงค่านิยมและอุดมการณ์ 

สิ้นแรง : ไม่มีสันติภาพส าหรับคนจน 

หากสันติภาพคือความสงบสุข ในท านองเดียวกันความไม่มีสันติภาพย่อมหมายถึง

ความไม่สงบสุขนั่นเอง เรื่องสั้นเรื่อง “สิ้นแรง” ของธงชัย สุรการ ได้ขยายรายละเอียด

ความไม่มีสันติภาพหรือความไม่สงบสุขของคนที่อยู่ข้างล่าง ซึ่งกระบวนการพัฒนาและ

กระบวนการเชิงโครงสร้างเป็นตัวการส าคัญคอยกดทับเอาไว้ไม่ให้คนเหล่านั้นเผยอหน้า

ขึ้นมาเทียมบ่าเทียมไหล่กับคนที่อยู่ข้างบนได้  

“สิ้นแรง” ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือปุถุชนรายเดือน ฉบับที่ 66 เดือนสิงหาคม 

2518 และตีพิมพ์ซ้ าในวารสาร รูสมิแล แลใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2523 –

มกราคม 2524 การพิมพ์ในช่วงแรกประชาธิปไตยเพิ่งผลิดอกออกช่อหลังการต่อสู้ของนิสิต 

นักศึกษา และประชาชนกับเผด็จการทหารในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผ่านพ้นไปได้ 

ไม่นาน การพิมพ์ช่วงที่สอง เป็นช่วงเดียวกับที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

ประกาศใช้นโยบาย 66/23 การเมืองน าการทหารเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ สังคมไทยเริ่ม

เรียนรู้ความปรองดองและการให้อภยั ความเหมาะเจาะของยุคสมัยเปิดทางให้ธงชัย สุรการ 

น าเสนอภาพตัวแทนของกรรมกรที่ติดหล่มความยากจน แม้จะออกแรงปีนป่ายสักเท่าไร

กลับยิ่งจมลึกลงไปทุกที 
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โครงเรื่อง “สิ้นแรง” ผูกชีวิตของคนเล็กคนน้อยที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย

นอกจากความจนเข้าไว้ด้วยกัน แก่นเรื่องไม่ได้มุ่งไปที่ความแตกต่างระหว่างความจนกับ

ความรวย หากแต่ตีแผ่ “กระบวนการเชิงโครงสร้าง” ที่ท าให้คนจนยิ่งจนลง ด้วยภาษาที่

ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นถ้อยค ากระแทกกระทั้น ความเปรียบเปรยเย้ยหยัน 

อาการเก็บกดและการระเบิดความอัดอั้นออกมาจากข้างใน ตลอดจนมุมมองชีวิตของคนจน

ที่สื่อถึงคนจนด้วยกัน กลวิธีการด าเนินเรื่องถูกน าเสนอด้วยเสียงเล่าที่ไม่ปรากฏตัวตน 

แต่เล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องคือ “นาฮาน ดุลละ” และ  

“นายจัน วิสัย” 

ต้นเรื่องเริ่มด้วยเสียงเล่าซึ่งบรรยายภาพและเหตุการณ์อันจ าเจผ่านสายตาของ 

นาฮาน ดุลละ ท่ีบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าขนข้าวสารหนีภาษีรายเล็กรายน้อยต้องคอยเจียด

รายได้จากน้ าพักน้ าแรงของตนให้แก่ผู้พิทักษ์กฎหมายไม่เว้นแต่ละวัน เห็นภาพของนายจัน 

วิสัยที่พบกับนาฮาน ดุลละ ตรงศาลาท่าน้ าเป็นประจ า นาฮานรู้จักนายจันมากขึ้นจากเสียง

เล่าที่บอกผ่านนายจัน ท าให้นาฮานรู้ว่านายจันตรากตร ากร างานหนักมานานวันเพราะต้อง

หาเลี้ยงเมียพร้อมลูกสี่คน เมื่ออายุมากขึ้นนายจันหันไปยึดอาชีพถีบสามล้อ จนกระทั่งปั่น

สามล้อไม่ไหวนายจันกลายเป็นขโมยและถูกจับขังในที่สุด หรือแม้แต่ตัวนาฮานเอง ถึงเขา

จะขยันและอดออมจนได้เป็นเจ้าของเรือบดล าเล็ก ๆ แต่เมื่อแม่น้ าล าคลองไม่เหลือปูปลา

ให้หากิน วิถีชีวิตของนาฮานต้องย้อนกลับมาที่เก่าและวนเวียนอยู่ในกงล้อของความทุกข์

ยากดังเดิม ทั้งนาฮานและนายจัน วิสัย ต่างแสดงโศกนาฏกรรมความจนอย่างไม่รู้จบ  

แม้กระเสือกกะสนดิ้นรนต่อสู้จนหมดรูปก็ยังยากจะหลุดพ้นออกไปจากวิถีของความยากจน   

การด าเนินเรื่อง “สิ้นแรง” สอดสลับระหว่างเสียงเล่าที่บรรยายภาพชีวิตของผู้คน

ที่โลดแล่นอยู่รายล้อมประกอบฉากชีวิตของนาฮาน ดุลละ และเสียงเล่าผ่านบทสนทนาของ

ตัวละคร รวมทั้งเรื่องราวของนาฮานที่ถูก  ผูกร้อยเข้ากับคนที่เขารู้จักพูดคุยด้วยและคนที่

เขาไม่รู้จักแต่ท ามาหากินผ่านไปผ่านมาบริเวณศาลาท่าน้ าซึ่งเป็นที่นั่งพักและเป็นที่ให้นาฮาน 

มองเห็นความเคลื่อนไหวของคนอ่ืนรอบ ๆ ตัว เสียงท่ีเล่าผ่านสายตาของนาฮานได้ถ่ายทอด
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วังวนประจ าวันของคนค้าข้าวสารรายย่อย ๆ ในขณะที่คนเหล่านั้นก าลังรอคอยโอกาสอัน

น้อยนิดเพื่อขนข้าวสารออกไปให้แก่ผู้ซื้อที่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งในยามค่ าคืนอย่างมีความหวัง 

แต่โครงสร้างการปกครองของรัฐกลับเปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจปฏิบัติต่อประชาชน

ตามอ าเภอใจ เหตุการณ์ที่เล่าผ่านสายตาของนาฮานท าให้ภาพความไม่เป็นธรรมนั้น

กระจ่างชัดแก่สายตาผู้อ่าน ท้ังวิธีการขูดรีดคนจนให้ต้องจ ายอมจ่าย กิริยานอบน้อมต่อคน

รวยของเจ้าหน้าที่ หรือการตอบโต้ลับหลังอย่างเผ็ดร้อนของคนจน ภาพของผู้รักษา

กฎหมายในความรู้สึกของคนจนกลุ่มนั้นจึงมีแต่ความโกรธแค้นและเกลียดชัง ดังเสียงเล่า

แสดงความรู้สึกออกมาเป็นค าพูดของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าผ่านนาฮานว่า 

เป็นประจ าทุกวันทีเดียวที่พวกต ารวจหาเศษหาเลยจะพากันมาวนเวียนที่ศาลา

ริมน้ าบริเวณท่าเทียบเรือ คนแล้วคนเล่าเหมือนฝูงแมลงวัน คนตลาดที่นั่นรู้ดีว่ามีอะไร

เกิดขึ้นระหว่างพวกต ารวจกับพวกพ่อค้าแม่ขายที่แอบขนข้าวสาร และน้ าตาล 

...พอพวกต ารวจคล้อยหลังออกไป พวกพ่อค้าแม่ขายก็จะผลัดกันด่าทอให้เห็นถึง

ความเลวของพวกนี้อย่างสาดเสียเทเสีย นาฮาน ดุลละ จะได้ยินค าพูดมากมายพรั่งพรู

ออกมาเหมือนสายน้ า  

 “เถ้าแก่ซังมันขนเป็นล าเรือทุกคืน พวกห่า-นี่ท าเป็นตาบอด”  

 “คอยแต่แทะกระดูกกูแหละ...ถุย” 

 (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 89, 90) 

การเลือกปฏิบัติด้วยความไม่เท่าเทียมกันต่อคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันและมีอาชีพ

เดียวกันถูกบันทึกอยู่ในความคิดของนาฮาน เขาตั้งค าถามกับความอยุติธรรมนั้นว่าใน

ขณะที่พวกพ่อค้าแม่ขายขนข้าวสารคนละกระสอบสองกระสอบอย่างยากล าบากแต่เถ้าแก่

ซังสามารถขนข้าวสารคืนละพันกระสอบ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าค าตอบจะถูกหรือผิด  “เงิน” 

ได้กลายเป็นท่ีมาของการกระท าอันเลวร้ายของเจ้าหน้าที่บางคนและพฤติกรรมดังกล่าวได้

ฝังตะกอนเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในระบบโครงสร้างของรัฐไปแล้ว ดังเสียงเล่าผ่านทรรศนะ  

ของนาฮานว่า  
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...ท าไมหรือ ทั้งพวกพ่อค้าแม่ขายและ “เถ้าแก่ซัง” นายทุนท้องถิ่นต่างก็ท าในสิ่ง

เดียวกัน แต่ได้รับการสนองจากพวกต ารวจไม่เท่าเทียมกัน และหากจะให้มองละเอียดลงไป 

พวกพ่อค้าแม่ขายนั้นมีโอกาสขนข้าวสารเพียงคนละกระสอบสองกระสอบด้วยความ

ทุลักทุเล ขณะที่ “เถ้าแก่ซัง” สามารถขนข้าวสารคืนละพันกระสอบอย่างไม่รู้สึกสะทก

สะท้าน ช่องว่างความแตกต่างอยู่ที่ตรงไหน   

เขามีค าตอบง่ายง่ายที่เขามองเห็น “เงินนะซี่” ที่บันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

แตกต่างกัน อย่างน้อยที่สุด นาฮาน ดุลละ ก็เคยเห็นพวกต ารวจโค้งหัวให้กับ “เถ้าแก่ซัง” 

อย่างนบนอบและพูดจาด้วยดี” (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 89) 

กฎหมายอาจไม่มีข้อยกเว้นแต่ผู้ใช้กฎหมายอาจเลือกปฏิบัติได้ คนรวยอย่างเถ้า

แก่ซังจึงได้รับการปฏิบัติแบบหนึ่ง ในขณะที่คนจนได้รับการปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง ส่วนการ

ตัดสินว่าใครควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรนั้นยังขึ้นอยู่กับ “เงิน” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน

การจ าแนกคนในสังคมสมัยใหม่ที่ระบบทุนนิยมครอบง าอยู่ เงินจึงไม่เพียงเป็นเครื่องมือ

ตัดสินความถูกความผิดของคนควบคู่กับการใช้กฎหมายเท่านั้น หากยังท าให้การด าเนิน

ชีวิตและการท ามาหากินของคนเล็กคนน้อยเหล่านั้น “ไม่มีวันสงบสุขได้เลย” เพราะการยัง

ชีพด้วยการลักลอบขนข้าวสารออกไปขายยังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันต้องเจอกับการฉวย

โอกาสรีดไถจากเจ้าหน้าที่อยู่ทุกวัน ดังค าบรรยายผ่านสายตาของผู้เล่าเรื่องและค า

เปรียบเทียบอย่างหมิ่นแคลนต่อต ารวจของนายจัน วิสัย ผ่านความคิดของนาฮานว่า“หลัง

ความวุ่นวายของตอนเช้าผ่านไป นาฮาน ดุลละ ยังคงนั่งเหลาไม้แก้ร าคาญเหมือนทุกวัน 

พวกต ารวจนั้นยังคงแวะเวียนมาที่ตลาดไม่ขาด นาฮาน ดุลละ อดนึกขันอยู่ในใจไม่ได้เมื่อ

คิดถึงค าพูดของนายจัน วิสัย ที่เห็นพวกนี้มา แกจะขยับเข้ามาใกล้แล้วส่งเสียงกระซิบใส่หู 

“เฮ้ นาฮาน แกไปยืมเครื่องแบบพวกขอทานนั้น ให้ข้าใส่สักวันซี” (ธงชัย สุรการ.  

2523-2524. หน้า 93) 
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ส าหรับชีวิตของนาฮานไม่ได้ผิดแผกไปจากกลุ่มคนเหล่านั้น ต่างแต่วิถีอาชีพของ

นาฮานเริ่มต้นที่แพปลาเมื่อออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 12 ปี นาฮานรับจ้างปอกกุ้ง คัดปลา

และขนของในตลาดเรื่อยมา จนกระทั่งอายุ 40 ปี นาฮานจึงออกทะเลเป็นตังเกเรืออวน  

พออายุ 43 ปี สามารถซื้อหาเรือบดล าเล็ก ๆ ออกท ามาหากินอย่างอิสระและใช้ชีวิตอย่าง

สุขสงบ ดังการบรรยายผ่านสายตาของผู้เล่าเรื่องว่า 

ทุกวันนาฮาน ดุลละจะพายเรือล าน้อยของเขาเข้าไปตามล าคลองในเวลาน้ าใกล้

ขึ้นพร้อมกับดักปู เมื่อถึงท าเลที่เหมาะตา เขาจะเสียบเนื้อปลาเน่าเข้ากับปลายไม้ในตาข่าย

แล้วปักลงในดินเลน เขาท ามันพร้อมกับราวสิบกว่าอัน จากนั้นเขาก็จะหลบเข้าที่ร่มนั่งทอด

หุ่ยคอยจับจ้องเสาไม้ที่ปัก เวลาใดที่เห็นเสาไม้สั่นไหวเขาจะรู้สึกเหมือนหัวใจก าลังพองโต

จนแทบระเบิดให้ได้” (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 91)  

นาฮาน ดุลละ มีชีวิตที่เป็นสุขได้เพียงสองปี ปูปลาเริ่มหายไปจากแหล่งน้ า เขาจับ

ปลาได้น้อยลงทุกวัน ๆ และท ามาหากินยากขึ้นทุกทีเพราะกระบวนการพัฒนาแบบทุนนิยม

รุกไล่เข้ามาถึงชายฝั่งและแม่น้ าล าคลอง อาชีพประมงพื้นบ้านไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้

อย่างเพียงพออีกต่อไป นาฮานจ าต้องขายเรือบดและวิ่งตามกระแสทุนนิยมไปอย่างไม่มี

ทางเลือก เขาเปลี่ยนจากอาชีพท่ีเคยพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นการท าลายธรรมชาติ 

โดยหันมาตัดไม้ส่งพ่อค้าหลุมถ่านเหมือนคนอ่ืน ๆ เพราะคนจนอย่างนาฮานมีโอกาสเข้าถึง

ทรัพยากรได้เพียงแค่นี้ ป่าโกงกางถูกท าลายอย่างรวดเร็วจนไม่เหลือสภาพป่า นาฮานต้อง

กลับมารับจ้างขนของที่ท่าเทียบเรือแห่งเดิม ชีวิตของนาฮานถอยหลังกลับมาเหมือนก่อน  

เขาสูญเสียความสงบสุขในชีวิตตั้งแต่วันที่ขายเรือบดไป ดังเสียงเล่าผ่านมุมมองต่อตนเอง

ของนาฮานว่า  

นาฮาน ดุลละ ขายเรือบดเล็กของเขาไปด้วยความห่อเหี่ยว มันรู้สึกเหมือนกับว่า

เขาได้ขายความเป็นอิสระของเขาไปด้วย  นาฮาน ดุลละ เหน็บมีดหน้าด้ามคมลุยดินเลน

และขวากหนามจนหนังเท้าระบม เข้าป่า ตัดไม้โกงกางไปส่งให้พ่อค้าหลุมถ่าน แต่เขาก็หนี

ไม่พ้น ผู้คนที่ก าลังกุมท้องด้วยความหิวโหยทุกตารางนิ้วที่พวกนั้นสามารถขุดคุ้ยขึ้นมา
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แลกเปลี่ยนเป็นอาหารลงกระเพาะ จะไม่มีใครรีรอลังเลอีก ทุกคนต้องรีบก้าวไปข้างหน้า

และรอช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ป่าไม้ถูกทะลายราบเหมือนลมพายุซัดกระหน่ า...ที่สุดนาฮาน 

ดุลละก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองก าลังจนมุม เขาเดินโซซัดโซเซเหมือนคนบ้าที่ไม่สามารถแหวก

วงล้อมความยากจนแสนสาหัสนี้ออกไปได้...(ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 92)  

เมื่อวิถีชีวิตในยุคการพัฒนาเร่งเร้าให้ผู้คนต้องเร่งรีบออกไปแก่งแย่งสินค้าเกษตร

กันในตลาด ชีวิตลูกจ้างอย่างนาฮานจ าต้องท างานให้เร็วและไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้ 

การท างานหนักตั้งแต่เช้ามืดผสมกับความเหนื่อยล้าที่สะสมเร่งให้นาฮานหงุดหงิดง่าย  

ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างระเบิดอารมณ์รุนแรงเข้าใส่กันโดยไม่รั้งรอ ท าให้ชีวิตในแต่ละวัน

ของนาฮานลืมค าว่า “สันติภาพ” ไปได้เลย  

 “นาฮาน นาฮาน ไปเอาเข่งที่บ้านด้วย”  

 “กระสอบตั้งอยู่บนลังหน้าบ้านนะ”  

 “บอกนายีด้วยให้เอาน้ าตั้งเตาไว้” ฯลฯ    

 “นาฮานโว้ย อย่าอืดอาดนักซี่”    

 “ให้ตายซี่...” 

 นาฮาน ดุลละ สบถอย่างฉุนเฉียว แต่ก็ต้องเป็นฝ่ายจ านนในท่ีสุด  

 (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 90) 

คนจนต้องการแค่อิ่มท้อง หรือหาได้แค่ท้องอิ่ม หรือแม้แต่ท้องอิ่มก็ยังยาก 

จะหาได้ เฉกเช่นตัวละครอย่างนายจัน วิสัย ที่ถูกกระบวนการเชิงโครงสร้างเปิดโอกาสให้

คนข้างบนคอยเอาเปรียบอยู่เสมอ ท าให้นายจัน วิสัย เผชิญหน้ากับความจนทุกวันๆ  

ภาพของนายจัน วิสัย จากเสียงเล่าผ่านมุมมองของนาฮานฉายชัดในฐานะภาพตัวแทนที่มี

ลักษณะความจนอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพภายนอก  “...ใบหน้าที่แดงก่ า ผมยุ่ง

เป็นกระเซิงเหมือนหญ้าแห้ง นาฮาน ดุลละ จะได้กลิ่นเหล้าโชยมาบางเบา พร้อมกับเสียง

ลมหายใจที่ดังฮึดฮัดเหมือนเสียงรถยนต์ติดขัด” (ธงชัย  สุรการ. 2523-2524. หน้า 92) 

รวมถึงการมีน้ าอดน้ าทนแต่ยังจนดักดาน ดังเสียงเล่าผ่านค าบอกเล่าเชิงเปรียบเทียบของ

นายจัน วิสัย ตอนหน่ึงว่า    
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สี่สิบเจ็ดปีที่ข้ารอคอย แกรู้หรือเปล่าข้าได้อะไรมาบ้าง ไอ้พวกห่-เหวนั่นนอนบน

ฟูก ตื่นขึ้นมามันก็ยื่นช้ีนิ้วด่าใส่ข้าทีเดียว ว่าไอ้ขึ้เกียจหลังยาว ห่-แกดูหลังข้าซิ ดูมือข้าซิ 

มันแข็งยังกะไม้กระดานอยู่แล้ว แล้วเป็นไง แกคงอยากลุกขึ้นไปกระแทกหน้ามันบ้าง แล้ว

ถามมันว่า เป็นไง-สากหรือเปล่าว่ะ แต่แกก็ต้องรั้งรอเมื่อรู้ว่าลูกเมียแกอีกสี่คนก าลังคอยอยู่

ทางบ้านด้วยความอดโซ (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 92) 

นายจัน วิสัยท างานอย่างหนักกว่าค่อนชีวิตด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตและ

ครอบครัวของตนจะดีขึ้น แต่โครงสร้างของระบบตลาดที่มุ่งขูดรีดแรงงานส่วนเกินเพื่อเพิ่ม

ผลก าไรแก่นายทุนให้มากที่สุด ดูเหมือนจะปิดล้อมไม่ให้นายจันเงยหน้าอ้าปากส าลักความ

จนออกไปให้พ้นตัวได้ นายจันรู้สึกตกต่ า ไร้ความหวัง และเจ็บปวดอยู่กับอาชีพกรรมกรช้ัน

ล่างสุดที่ถูกคนที่อยู่ข้างบนเอาเปรียบมาเกือบตลอดชีวิตของแก ดังเสียงเล่าผ่านค าเตือน

ของนายจันให้นาฮานได้รับรู้และตระหนักว่า 

ข้ารู้สึกเหนื่อยลงทุกวัน...แกก าลังหนุ่มแน่นแกอาจมีความหวัง แต่เมื่อแกอายุมาก

ขึ้น แกก็รู้สึกทันทีว่า คนอย่างแกอย่างข้าไม่มีอะไรน่าหวังเลย แกจะรู้สึกเหมือนกับว่า มีคน

กดหัวแกให้จมอยู่ในน้ าจนส าลัก แล้วไง...สุดท้ายแกก็หายใจไม่ออก 

เมื่อข้ามีเมียข้าก็หวังที่จะให้ความสุข เมื่อข้ามีลูกข้าก็หวังที่จะให้อนาคตที่วันหนึ่ง

มันจะไม่ต้องท างานหนัก ข้าคิดว่าข้าเดินหาความหวังเหมือนตกหล่นบนถนนหรือ-ฮะ-ข้า

แบกดิน โบกปูน ล้างส้วม ขนขยะ แกต้องท ามันทุกอย่างนั่นแหละ (ธงชัย สุรการ. 2523-

2524. หน้า 93) 

ตอนสุดท้ายของเรื่องเล่าจบลงด้วยการปิดฉากความจนอันยืดเยื้อของนายจัน 

วิสัย ซึ่งไม่เหลือแม้แต่ที่ยืนในสังคม เมื่อแกมีอายุมากขึ้นและพลังกายเริ่มถดถอยลง นายจัน 

วิสัยไม่อาจยืนหยัดสู้งานหนัก ได้อีกต่อไป ในขณะที่ความจนก็ไม่เคยรอใครและไม่เคยมี

เวลาให้กับความแก่ชรา แต่คนจนอย่างนายจันทั้งหมดแรงทั้งหิวโหย แกหาทางออกให้แก่

ตนเองด้วยการเลือกหยิบฉวยสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้อนุญาต จุดจบของกระบวนการเชิ ง

โครงสร้างที่ท าให้คนจนยิ่งจนลง ส าหรับกรณีนายจันคือ “คุก” นายจันไม่มีโอกาสแม้แต่จะ
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เจรจา “สันติภาพ” กับเจ้าหน้าที่หรือกับใคร เสียงของคนจนไม่มีใครฟัง ไม่มีใครได้ยิน

นอกจากคนจนด้วยกันเอง ดังเสียงเล่าผ่านเสียงกระซิบของนายจันที่บอกกับนาฮานว่า  

“มันว่าข้าเป็นขโมย ห่-แต่มันไม่รู้ว่าข้าหมดแรง ข้าบอกมันว่าข้าไม่มีแรงพอจะถีบสามล้อ

แล้วและข้ามีลูกเมียอีกสี่คน ฮะ มันไม่เข้าใจ มันไม่รู้ว่าคนหมดแรงเป็นยังไง ไอ้เกลอเอ๋ย...

แกหมดแรงเมื่อไรแกจะต้องถูกส่งมาอยู่ที่นี่ละ คุกเขาสร้างไว้ส าหรับเก็บคนอย่างแกกับข้า

เทา่นั้น” (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 93) 

การให้ความหมายสันติภาพในเชิงคุณค่าในมุมมองของการด ารงอยู่ของมนุษย์

อย่างมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีถูกกดทับด้วยความหมายของการพัฒนาในโลกทุนนิยม 

ความหมายของความจนและความรวยในมุมมอง “คนของรัฐ”ถูกก าหนดด้วย“เงิน”คนจน

คือ “คนที่ไม่มีเงิน” ในขณะที่ความจนของคนจนคือ “การไม่มีกิน” คนจนจึงดิ้นรนต่อสู้

เพื่อให้มีกินและอิ่มท้องไปวัน ๆ เท่านั้น ดังอากัปกิริยาและความคิดความรู้สึกของนาฮาน

จากเสียงเล่าของผู้เล่าเรื่องในตอนปิดเรื่องว่า  “นาฮาน ดุลละ เดินออกจากสถานีด้วยความ

ห่อเหี่ยวเหมือนคนสิ้นแรง เขามองเห็นภาพผู้คนจ านวนมากเดินมือกุมท้องและอีกข้างหนึ่ง

ไขว่คว้าขึ้นไปในอากาศจนล้มฟุบ...” (ธงชัย สุรการ. 2523-2524. หน้า 93) ความรุนแรง

เชิงโครงสร้างที่ให้โอกาสคนไม่เท่ากัน และท าให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกันมากขึ้นทุกที

จะน าไปสู่การสร้างโลกท่ีสมดุลได้อย่างไร 

คนต่อนก : “กับดักมนุษย์” ในนามการพัฒนา 

ไพฑูรย์ ธัญญา เป็นนักเขียนชาวพัทลุง การเป็นคนภาคใต้ท าให้ไพฑูรย์ซึมซับรับรู้

ชีวิตความเป็นไปของคนในแผ่นดินนั้นและถ่ายทอดออกมาได้อย่างคมชัดและลึกซึ้งยิ่ง 

ส่งผลให้รวมเรื่องสั้นเล่มแรก “ก่อกองทราย” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ าปี พ.ศ. 2530 และเรื่องสั้นเรื่อง “คนต่อนก” เป็นหนึ่งในรวม

เรื่องสั้นท่ีได้รับรางวัลเล่มนั้น หลังจากเคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในนิตยสาร “แมน” เมื่อเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2523  
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โครงเรื่อง “คนต่อนก” เชื่อมโยงตัวละครหลัก “ญามีนห์” กับอีกสองชีวิตในขน า

หลังเล็กคือ “มะ” (แม่) ในวัยชราและ “ลีเมาะห์” เมียที่ก าลังป่วยหนัก ญามีนห์หาเลี้ยงแม่

และเมียด้วยอาชีพต่อนก เพราะนั่นเป็นอาชีพเดียวที่คนซึ่งไม่มีมรดกที่นาที่สวนอย่างเขา

พอจะท าได้ แต่การต่อนกไม่ใช่ว่าจะจับนกได้ทุกครั้ง ญามีนห์จึงรักษาเมียของเขาเท่าที่จะมี

เงินจากการขายนกท่ีจับมาได้ แต่ยิ่งเนิ่นนานไปอาการป่วยของลีเมาะห์ไมม่ีทีท่าจะกระเตือ้ง

ขึ้น ประกอบกับการรบเร้าของแม่ให้ญามีนห์เร่งหาเงินมารักษาลีเมาะห์ให้หาย ซึ่งเท่ากับ

เพิ่มแรงกดดันให้ญามีนห์ตัดสินใจขายนกต่อที่เป็นดั่งชีวิตในราคาที่เจ้าของนกไม่มีอ านาจ

แม้แต่จะเรียกร้องหรือต่อรอง เพราะคุณค่าของนกเมื่อถูกแปรเป็นราคาบวกกับสภาพจน

ตรอกของญามีนห์ในสายตาของนายทุนคือเหยื่อที่มา “ติดกับดัก” นั่นเอง ในขณะ 

ที่ญามีนห์คิดเพียงว่าแม้เขาจะหานกดี ๆ อย่างบินหลาดงตัวนั้นไม่ได้อีกแล้ว แต่ลีเมาะห์ 

เมียของเขายังหาได้ยากยิ่งกว่า 

แก่นเรื่องนี้เสนอมุมมองว่า ความอยากได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของคน ส่งผลให้เกิด

การเอารัดเอาเปรียบคนด้วยกัน พฤติกรรมเยี่ยงน้ีมีมากข้ึนทุกวันในยุคการพัฒนา ในขณะที่

ความเห็นอกเห็นใจอันน าไปสู่ความเกื้อกูลซึ่งกันและกันกลายเป็นสิ่งมีค่าและหาได้ยากยิง

ในสังคมสมัยใหม่   

กลวิธีการด าเนินเรื่อง “คนต่อนก” สอดร้อยกันระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆ คือ 

ปรากฏการณ์แรก ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ปรากฏการณ์ที่สอง ความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ปรากฏการณ์ที่สาม ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

และปรากฏการณ์ที่สี่ ความสัมพันธ์ของคนในระบบตลาด   

ปรากฏการณ์แรก ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาใน

การปรับตัวของคนที่เข้าไปพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในป่าและพึ่งพิงป่าเป็นพื้นที่ท ามาหากิน ทั้งสอง

ส่วนต่างเป็นต้นทุนให้คนได้อาศัยเกื้อกูลชีวิตอย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังเช่นญามีนห์ การต่อนก

ของเขาไม่ได้มีความหมายแค่อาชีพเลี้ยงตัว และนกไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเลี้ยงชีพไปวัน ๆ 
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แต่มีความหมายมากกว่าน้ัน ทั้งนกและคนนอกจากมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังรู้ใจ

กันเป็นอย่างดี ดังการบรรยายอากัปกิริยาของ “ญามีนห์” ผ่านมุมมองของผู้เล่าเรื่อง 

มือท้ังสองประคองหิ้วกรงไม้ไผ่ด้วยท่าทีระมัดระวังและทะนุถนอม ราวกับกลัวว่า

สิ่งที่หวงแหนนั้นจะกระเทือนบอบช้ า 

นกบินหลาดงในกรงแคบ ๆ ส่งเสียงเจื้อยแจ้วกังวานป่า ญามีนห์เผลอยิ้มอย่างพึง

ใจ ยกกรงในมือขึ้นจ้องมองด้วยแววตาเป็นประกายเขาดีดนิ้วดังเปาะ ๆ บินหลาดงตัวงาม

โก่งคอรับอย่างคุ้นเคย  

“ขันเถอะลูก... ขันเข้าเถอะ...อ้าว... อ๊ึบ... อ๊ึบ... ยังง้ัน... อ๊ึบ ดีมากลูก... ดีมาก” 

ญามีนห์พูดกับนกตัวโปรดราวกับมันรู้ภาษา เจ้านกต่อของเขาก็เหมือนจะเข้าใจ 

มันยิ่งโก่งคอขันถ่ีขึ้นเมื่อญามีนห์ดีดนิ้วให้จังหวะ...(ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 35) 

นอกจากนั้น นกยังหมายถึง “ชีวิตของญามีนห์” ดังเสียงเล่าผ่านทรรศนะและ

ความคิดค านึงของ ญามีนห์ว่า “นกบินหลาดงตัวนั้นคือชีวิตของญามีนห์ก็ว่าได้” เพราะ 

“เขาไม่เห็นช่องทางอื่นใดจะท าหากไม่ต่อนกขาย” และญามีนห์เชื่อว่าการต่อนก “...เป็นสิ่ง

เดียวท่ีท าให้เขาเลี้ยงครอบครัวได้” (ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 44, 42)  

อย่างไรก็ตาม อาชีพที่สุจริตและไม่เอาเปรียบธรรมชาติของญามีนห์กลับถูกใคร

ต่อใครรวมทั้งแม่ของ  ญามีนห์ท่ีมักเรียกเขาว่า “แขกต่อนก” แม้ญามีนห์มีความสุขกับการ

ต่อนกแต่เขารู้สึกเจ็บปวดและขมขื่นกับถ้อยค าดูถูกเหยียดหยามนั้นทุกครั้งที่ได้ยิน ดังเสียง

เล่าผ่านความรู้สึกของญามีนห์ว่า   

หนอย...กลุ้มใจ แกกลุ้มใจนักเรอะไอ้ญามีนห์กลุ้มใจแล้วท าไมไปต่อนกอยู่อีก  

มึงไม่ต้องแก้ตัว คนขี้คร้านอย่างมึงมันไม่มีทางเจริญกับเขาดอกวะ... “ชาวบ้านเขาไถนาตัด

ยางกันฉาวโฉ่ มึงเอาแต่เล่นนกอย่างเดียว ท าไมถึงไม่เอาอย่างเขามั่งหา... ไอ้แขกต่อนก”  

ถ้อยค าของมะเหมือนหนามแหลมมาตอกย้ าลงในจิตใจ ญามีนห์จ้องหน้าหญิงชรา

ด้วยความน้อยใจ มะ ไม่เคยเข้าใจเขาเลย มะเอาแต่พร่ าแช่งด่าไม่หยุดหย่อน มะไม่รู้หรอ

กว่างานท่ีเขาท าน้ันมันสร้างความขมขื่นให้แก่เขามากเพียงใด มันช่างรวดร้าวทุกครั้งท่ีได้ยิน
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ใครๆ เรียกเขาว่า ‘แขกต่อนก’ ท าไมหนาอาชีพของเขาถึงได้รับการดูถูกเหยียดหยามถึง

เพียงน้ีทั้งที่มันเป็นงานสุจริตเหมือนกัน (ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 41)  

ปรากฏการณ์ที่ สอง  ความสัมพันธ์ ระหว่ า งคนกับสิ่ ง เหนือธรรมชาติ  

เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง “ญามีนห์” กับ “พระเจ้า” ของเขา ญามีนห์มีความเช่ือและ 

ศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ชีวิตและความเป็นไปในชีวิตไม่ว่าความสุข ความทุกข์ 

ความหวังหรือความส าเร็จ ญามีนห์ฝากไว้กับพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว แม้นกบินหลาดงที่  

ญามีนห์เป็นเจ้าของ เขาเช่ือว่านกตัวนั้นเป็นของขวัญที่เขาได้รับมาจากพระเจ้า ดังการ

บรรยายผ่านมุมมองของเสียงเล่าว่า “นกต่อของญามีนห์…เมื่อไม่กี่วันมานี้เถ้าแก่จูเจ้าของ

โรงเลื่อยและนักเลงนกผู้ยิ่งใหญ่เคยออกปากซื้อมันในราคาที่สูงลิ่ว แต่ญามีนห์ไม่ยอมขาย 

เพราะนกตัวนี้คือชีวิตของญามีนห์ มันคือสมบัติมีค่าช้ินเดียวที่เขามีอยู่ มันคือนกที่พระฮัล

ล่าห์ทรงประทานมาให้เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจริง ๆ” (ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 37) 

ญามีนห์ฝากความหวังในการต่อนกไว้กับพระเจ้า ทุกครั้งที่ญามีนห์ออกไปต่อ

นกเขาจะพร่ าขอพรจากพระเจ้าให้ดลใจให้นกบินมาติดกับดัก ดังเสียงเล่าผ่านความรู้สึก

ของญามีนห์ว่า “ญามีนห์บังคับตัวเองให้คลายตื่นเต้นได้ยากเย็น ในใจของเขาล้นปรี่ด้วย

ความหวัง... คราวนี้แหละเห็นทีจะได้เงินซื้อยาให้ลีเมาะห์เสียที ราคาของมันคงเป็นร้อย 

แน่ ๆ ญามีนห์ตีราคาของมันคร่าว ๆ แต่ในใจ ภาพของเมียรักที่นอนป่วยมาเป็นแรมปี

ชัดเจนขึ้นในแววตา พระฮัลล่าห์ทรงเมตตาด้วยเถิด... ขอให้นกตัวนั้นบินลงมาติดกับดักของ

เขาไว ๆ”(ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 38) ในท านองเดียวกันหากญามีนห์ พลาดหวังจาก

การต่อนก เขาจะคิดว่าเป็นเพราะพระเจ้าไม่ให้ความช่วยเหลือ “ญามีนห์ร้องออกมาอย่าง

สิ้นหวัง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีหมายมั่นไว้พังพินาศไปในพริบตา เขาหิ้วกรงนกกลับบ้านด้วยหัวใจ

ท้อแท้ พระเจ้าไม่ช่วยญามีนห์เสียแล้ว” (ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 39)   

พระเจ้าในสายตาของญามีนห์มักมีสองด้านที่ตรงข้ามกันเสมอ คือ ด้านหนึ่งพระ

เจ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้เขาสมหวัง และอีกด้านหนึ่งพระเจ้ามักถูกญามีนห์ตัดพ้อด้วยความ

น้อยเนื้อต่ าใจเสมอ ดังเสียงเล่าว่า “ทุกคืน ญามีนห์เฝ้าแต่สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้



 

71 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

เมียของเขาหายจากโรคร้าย แต่พระฮัลล่าห์ก็เหมือนทรงไม่ได้ยินเสียงสวดอ้อนวอนของคน

จน ๆ พระเจ้าช่างเฉยเมยที่จะรับรู้” (ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 42) 

ปรากฏการณ์ที่สาม ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว แม่และเมียคือครอบครัว

ของญามีนห์และความ หวังเดียวของครอบครัวฝากไว้กับญามีนห์ ในขณะที่ญามีนห์ฝาก

ชีวิตของทุกคนในครอบครัวไว้กับนกต่อที่มีอยู่เพียงตัวเดียวของเขา ในยามที่ญามีนห์ออก

จากบ้านไปต่อนก ผู้เป็นแม่จะช่วยดูแล “ลีเมาะห์” เมียของเขาที่ก าลังป่วยเรื้อรังและ

คาดหวังว่าญามีนห์จะหาเงินมารักษาลีเมาะห์ให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ แม่และญามีนห์

มักโต้เถียงกันเสมอเกี่ยวกับอาการป่วยไข้ของลีเมาะห์ ในขณะที่อาชีพนักต่อนกมีรายได้

น้อยและไม่แน่นอน แม้ว่า   ญามีนห์จะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะถูกกดดันจากแม่และอาการป่วย

ของเมีย แต่คนในครอบครัวยังอยู่กันด้วยความรัก ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือและ

แบ่งปันความรับผิดชอบเพื่อเอาตัวรอดร่วมกัน 

ปรากฏการณ์ที่สี่ ความสัมพันธ์ของคนในระบบตลาด ระบบความสัมพันธ์ของคน

ในระบบตลาด มักจะมีฝ่ายที่ได้เปรียบและเสียเปรียบ เพราะในหัวคิดของนายทุนมีแต่ก าไร

ขาดทุนและผลประโยชน์ท่ีจะได ้การที่คนจนอย่างญามีนห์ไปขอความช่วยเหลือจากนายทุน

หรือเถ้าแก่จึงเหมือนการเดินเข้าไปสู่ “กับดัก” ที่นายทุนทอดรอไว้เพื่อหาจังหวะตะปบ

เหยื่อ ญามีนห์เป็นเหยื่อประจ าวันรายหนึ่งซึ่งเขามีสิ่งของที่เถ้าแก่อยากจะได้ เมื่อญามีนห์

เข้าไปขอยืมเงินเพื่อน าไปรักษาลีเมาะห์ เถ้าแก่เริ่มค านวณผลประโยชน์ที่จะได้จากการมี

น้ าใจกับญามีนห์ตามธรรมเนียมของนายทุนท้องถิ่น คือให้กอ่นแล้วเก็บคืนผลประโยชน์เป็น

หลายเท่าท้ังก าไรและบุญคุณในภายหลัง ในขณะที่ญามีนห์ต้องเลือกระหว่าง “นกคู่ชีวิต… 

ถ้าเขาขายไปก็เท่ากับว่าเขาหมดทางหากิน” (ไพฑูรย์ ธัญญา. 2553, หน้า 44) กับลีเมาะห์

เมียของเขาที่ก าลังป่วยหนัก รวมทั้งแรงกดดันจากเสียงนินทาของชาวบ้าน “ใครต่อใครใน

หมู่บ้านต่างซุบซิบนินทาหาว่าญามีนห์ปล่อยให้เมียนอนตายทีละนิด” (ไพฑูรย์ ธัญญา. 

2553, หน้า 42)  
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ภายในใจของญามีนห์เหมือนมีเส้นศีลธรรมสองเส้นท่ีขัดแย้งกันเอง แต่ในที่สุดญา

มีนห์เลือกลีเมาะห์ และทันทีที่ญามีนห์ยอมขายนกต่อ เถ้าแก่รู้สึกลิงโลดอยู่ในใจและเปี่ยม

ด้วยความหวังท่ีจะได้เปิดโรงเลื่อยใหม่อีกหนหลังจากถูกสั่งปิดและยึดใบอนุญาตไป เพราะ

เถ้าแก่ลักลอบเลื่อยไม้เถื่อน นกต่อของญามีนห์เป็นของขวัญช้ันดีให้แก่ผู้มีอ านาจที่สามารถ

ช่วยให้เถ้าแก่เปิดโรงเลื่อยได้อีกครั้ง 

 “ญามีนห์” เป็นภาพตัวแทนของคนมลายูมุสลิมที่อาศัยธรรมชาติในการยังชีพ 

ญามีนห์ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับธรรมชาติหรือเอาเปรียบธรรมชาติ การต่อสู้ในสนามของ

ธรรมชาติเป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนั่นคือ “นกกับนก” และ  

“นกกับคน” ญามีนห์พัฒนาทักษะการต่อนกของตนเองด้วยการสังเกตธรรมชาติแวดล้อม

จนกลายเป็นภูมิปัญญาของ “นักต่อนก” โดยเฉพาะการสอนนกต่อให้มีลีลาและช้ันเชิงที่

เหนือกว่านกป่าด้วยกัน ญามีนห์ ท ามาหากินด้วยความสุขตราบเท่าที่ธรรมชาติยังอุดม

สมบูรณ์ซึ่งหมายถึงว่าป่ายังมีนกให้เขาจับ แต่โลกทุนนิยมได้พรากชีวิตสันติสุขไปจากญา

มีนห์ เพราะการขอความช่วยเหลือจากเถ้าแก่น้ัน ไม่เพียงท าให้เขาต้องสูญเสียนกต่อซึ่งเป็น

ทั้งเพื่อนและเครื่องมือด ารงชีพ หากยังตัดทอนภูมิปัญญาการต่อนกในวิถีที่สัมพันธ์กับ

ธรรมชาติ จนในท่ีสุดทั้ง “คน” และ “นก” ต่างถูกต้อนเข้าสู่ “กับดัก” ของการพัฒนา และ

เราไม่อาจรู้ได้ว่าญามีนห์จะหลุดพ้นออกไปจากกับดักนั้นได้อย่างไร 

โลกใบเล็กของซัลมาน : เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในระบบตลาด 

นาฬิกาในระบบตลาดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และละทิ้งสังคมมนุษย์

อย่างครอบครัวของ “ซัลมาน” ไว้เบื้องหลัง การแข็งขืนของ “ซัลมาน” เพื่อด ารงอยู่ในวิถี

อาชีพประมงแบบประเพณี ท่ามกลางการทิ้งถิ่นของเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ กลายเป็นการเพิ่ม

มูลค่าโดยไม่ต้องลงทุนให้แก่เจ้าของโรงแรมในฐานะสินค้าของแถมพิเศษอันน่าท่ึงและหาชม

ได้ยากส าหรับนักท่องเที่ยวในโลกสมัยใหม่ ดังค าบรรยายการจัดวางพื้นที่ ( Space)  

ของโรงแรมในลักษณะรูปโค้งครึ่งวงกลมผ่านสายตาของผู้เล่าเรื่องว่า  
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สร้างเป็นรูปจันทร์เสี้ยวล้อมโลกของซัลมานไว้ ปลายทั้งสองเกี่ยวติดหาด

ทรายขาวสะอาด ในตัวโรงแรมมีธุรกิจบริการพร้อมมูล ทั้งบาร์เหล้า เธค มินิเธียเตอร์ และ

สระว่ายน้ าขนาดใหญ่บนระเบียงดาดฟ้า ด้านหน้าโรงแรมซึ่งล้อมไว้ด้วยตัวอาคารรอบสาม

ด้านเป็นลานกว้างปูกระเบื้องโมเสก แต่เลยจากลานกว้างนั่นออกไปข้างหน้าแทนที่จะเป็น

หาดทราย กลับกลายเป็นกระท่อมไม้สัปรังเคหลังหนึ่งในดงมะพร้าวคั่นส่วนโรงแรมไว้ด้วย

พุ่มรั้วเตี้ย ๆ (กนกพงศ์  สงสมพันธ์ุ. 2549, หน้า 60-61)  

ความทันสมัยได้กักเก็บปิดกั้นซัลมานและลูกเมียของเขาไว้เป็นเหยื่อล่ออันน่า

หลงใหล ซึ่งคอยดึงดูดลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกมาบริโภควิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ เรียบง่าย และยัง

ไม่ได้หลงเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของความ “ศิวิไลซ์” ดังเสียงเล่าที่กล่าวถึงการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมว่า “เอกสารแนะน าของโรงแรมหรือในนิตยสารเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว คราวใดมีภาพของโรงแรมอันดามัน อินน์ ปรากฏ ก็จะต้องมีสักภาพหนึ่งถ่ายจาก

มุมซึ่งคล้ายต้องการบอกว่า เพียงคุณมาพักที่นี่คุณก็สามารถเห็นบ้านชาวประมงอันเงียบ

สงบน่าอยู่ โดยที่คุณไม่จ าเป็นต้องกระดิกตัวออกจากห้องเลย...” (กนกพงศ์  สงสมพันธุ์. 

2549, หน้า 69)  

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เขียน “โลกใบเล็กของซัลมาน” เมื่อเดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2533 และพิมพ์ครั้งแรกในรวมเล่ม“คนพันธุ์ใหม่-ชุมนุมเรื่องสั้นช่อการะเกดเจ็ดเดือน

พฤศจิกายน พร้อมกับได้รับรางวัลช่อการะเกดในปีเดียวกันนั้นเอง “โลกใบเล็กของ 

ซัลมาน” เป็นภาพตัวแทนของชาวประมงพื้นบ้านที่ถูกความทันสมัยและระบบทุนนิยมบุก

ยึดพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นท่ีตั้งรกรากและแหล่งท ามาหากินท่ีสืบทอดภูมิปัญญามา

แต่ดั้งเดิม 

แก่นเรื่องนี้น าเสนอมุมมองในหลายมิติคือ มิติแรก มิติความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่

คนรวยและมีอ านาจกระท าต่อคนจนผู้ด้อยโอกาสและไร้ซึ่งอ านาจต่อรองผ่านการซื้อขาย

ที่ดินในระบบตลาดและธุรกิจโรงแรม ดังค าบอกต่อของผู้เล่าเรื่องที่ฟังมาจากค าบอกเล่า

ของตัวละครซึ่งเป็นคนในพื้นที่ว่า “เจ้าของโรงแรมเป็นผู้มีอิทธิพล และจ าเพาะว่าอิทธิพล
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ที่ว่านั้นเกี่ยวพันแน่นแฟ้นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของจังหวัด...หุ้นส่วนส าคัญที่

เข้ามาสมทบในอันดามัน อินน์เป็นนายทหารใหญ่แห่งกองทัพบกซึ่งอ านาจก าลังบานสะพรั่ง

อยู่ในปัจจุบัน” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 68,72) มิติที่สอง การท่องเที่ยวใน

กระแสการถวิลหาอดีต ซึ่งท าให้การตัดกันระหว่างของสองสิ่งคือ ความทันสมัยของโรงแรม

และเงาอดีตในโลกเก่าของครอบครัวซัลมานกลายเป็นความสมบูรณ์แบบและสามารถ

สนองตอบอารมณ์ที่เกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอารมณ์เทียมที่อาจไม่ได้มี

อยู่จริงของผู้คนซึ่งโหยหาชีวิตที่เป็นของแท้ดั้งเดิมและ “เป็นสิ่งหายากให้นักท่องเที่ยวผู้นิยม

ธรรมชาติใฝ่หา” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 69) ประกอบกับเสียงเล่าว่า “ครึ่งหนึ่ง

ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่เลือกอันดามัน อินน์ก็เพราะประทับใจ  

เมื่อเห็นภาพโลกใบเล็กของซัลมาน” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 69) และมิติที่สาม 

มิติความเป็นมนุษย์ที่ถูกท าให้หายไป ทั้งชีวิตอิสระและพื้นที่ (Space) ความเป็นส่วนตัวถูก

ท าให้กลายเป็นสถานที่เปิด (Open Place) ด้วยการถูกจ้องมองทั้งจากสายตาและกล้อง

ถ่ายรูปในแบบซึ่งหน้าและลับหลัง ดังค าบรรยายของผู้เล่าเรื่องว่า 

... ครั้นถึงตอนเช้า เมื่อได้เห็นสายหมอกบาง ๆ คลุมดงมะพร้าว เห็นควันไฟสีขาว

ช าแรกกรุ่นขึ้นมา เหนือหลังคากระท่อม เห็นเรือหาปลาแบบชาวบ้านล าหนึ่งปล่อยให้คลื่น

เล็ก ๆ ซัดหยอกอยู่หน้ากระท่อม   

... ข้าพเจ้าเห็นแขกที่มาพักหลายคนโผล่หน้าออกมาถ่ายภาพเก็บไว้ดุจเดียวกับ

ข้าพเจ้า จริง ๆ แล้วข้าพเจ้าเคยเห็นภาพน้ีมาก่อนในเอกสารแนะน าของโรงแรม แต่คิดไปว่า

นั่นเป็นภาพหมู่บ้านชาวประมงใกล้เคียงที่ใดที่หนึ่ง ไม่นึกว่าเจ้าของโรงแรมจะหัวใสจัดมา

โชว์ไว้ตรงหน้าแบบน้ี 

แต่ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รู้ว่า นั่นหาใช่อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของโรงแรมไม่ ทว่านั่น

แหละคือโลกใบเล็กของซัลมาน... โลกอันปวดร้าวและน่าหัวเราะเยาะในขณะเดียวกัน ! 

(กนกพงศ์  สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 68, 72) 
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ผู้เล่าเรื่องซึ่งแทนตนเองว่า “ข้าพเจ้า” ค่อย ๆ ล าดับภาพชีวิตของซัลมานให้ผู้อ่าน

ได้รู้จัก รับรู้และเข้าถึงตั้งแต่ต้นเรื่อง ด้วยภาพของชายที่สามารถคาดคะเนได้ว่า เขาหมดสิ้น

ความเกรงใจ ความไว้เนื้อเช่ือใจ และความนับถือคนอื่นอย่างสิ้นเชิง ดังค าบรรยายว่า  

“ชายชาวประมงผู้นี้...ร่างกายสูงใหญ่น่าเกรงขาม แววตาเกรี้ยวกราด ไม่เป็นมิตรกับใคร

และวาจาสามหาวซึ่งเขาพร้อมจะพ่นใส่ตลอดเวลา ไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นใคร ”  

(กนกพงศ ์สงสมพันธ์ุ. 2549, หน้า 59) หรือค าบรรยายของผู้เล่าเรื่องอีกตอนหนึ่งว่า  

ชายผู้นี้นุ่งเพียงกางเกงชาวเลตัวเดียว ท่อนบนปล่อยผิวคล้ าเกรียมแดดไว้กับ 

ขนหน้าอกรุงรัง ในรูปหน้าเรียวยาว คมเข้มนั้นประดับด้วยดวงตาด าขวับ แลเห็นกองไฟเริง

โรจน์อยู่ภายใน บอกถึงความมาดร้ายจนข้าพเจ้าต้องหลบ ทว่าในแวบนั้นข้าพเจ้ายังทันเห็น

ความขื่นแค้นที่เกาะกินดวงตาคู่นั้นอยู่เหมือนเช้ือไข้เช่นเดียวกับร่างกายโตใหญ่ที่ไม่อาจ

ซ่อนริ้วรอยของโรครุมเร้าบางอย่างไว้ได้ (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 63)  

บุคลิกและกิริยาดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้เล่าเรื่องซึ่งมีอาชีพเป็นนักเขียนและเป็น  

“คนนอก” สนใจอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของซัลมาน การสืบสาวราวเรื่องจึงเริ่มต้น

ในช่วงระยะเวลาสองถึงสามวันที่ผู้เล่าเรื่อง พักร้อนอยู่ที่โรงแรมอันดามัน อินน์ ส าหรับตัว

ละครผู้ไขปริศนาชีวิตของซัลมานให้แก่ผู้เล่าเรื่องคือ “แหลม” เด็กหนุ่มลูกชายชาวประมง

ในพื้นที่ซึ่งหันมายึดอาชีพบาร์เทนเนอร์ในโรงแรม หลังผลาญเงินส่วนแบ่งจากการขายที่ดิน

ของพ่อแม่จนหมดสิ้น  

นอกจากเรื่องราวชีวิตของซัลมานแล้ว ผู้เล่าเรื่องยังได้รับรู้บริบทในพื้นที่ซึ่งครั้ง

หนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งท ามาหากินของชาวประมงพื้นบ้านทั้งที่เป็นคนพุทธและ

คนมุสลิมก่อนที่โรงแรมอันดามัน อินน์แห่งนี้จะเข้ามาตอกเสาเข็มขึ้นแทนท่ี ผู้เล่าเรื่องน าให้

ผู้อ่านถอดรหัสได้ว่าอ านาจของทุนรุกเข้าไปในทุกที่ที่สามารถจะต่อทุนให้เป็นก าไรอันแสน

งามได้ ดังตัวอย่างครอบครัวของแหลมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับครอบครัวชาวประมงอื่น ๆ ที่ยอม  

ละทิ้งอาชีพ ผืนดินและพื้นน้ าอันอุดมที่บรรพบุรุษของตนตั้งรกรากท ากินมานาน เนื่องจาก

ไม่อาจต้านทานจ านวนเงินที่นายหน้าค้าที่ดินเสนอให้ได้  การขยายตัวของตลาดการ
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ท่องเที่ยวได้รุกไล่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้นที่ท ากินของชาวบ้าน และด้วยกลไก

ของระบบตลาดท าให้กรรมสิทธ์ิที่ดินเปลี่ยนมือจากคนท้องถิ่นไปสู่ภาคเอกชนอย่างรวดเร็ว 

ยกเว้น “ซัลมาน” หนึ่งในชาวประมงพื้นบ้านส่วนน้อยที่ยังยืนหยัดอยู่อย่างมีคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีความเป็นคนของตน โดยไม่ยอมตกเป็นเหยื่อหรือก้มหัวให้กับอ านาจเงิน      

“ซัลมาน” เช่ือมโยงวิถีชีวิตของตนและครอบครัวกับศาสนาและเพื่อนบ้าน  

ดังเสียงเล่าผ่านความเช่ือของซัลมานว่า “เราคนทะเล ได้มีผืนดินให้ตีนเหยียบ นับเป็น

ความกรุณาสูงสุดของพระเจ้า” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 67) หรือในตอนที่  

“ซัลมาน” ได้ลูกสาวและลูกชายเขาก็เชื้อเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงานพิธีแสดงความยินดีด้วย

ความเอื้อเฟื้อและใจกว้าง ดังเสียงเล่าผ่านค าบอกเล่าของแหลมว่า “เดิมทีซัลมานเป็นคนดี

ที่น่าคบหา รักลูกรักเมียยิ่งกว่าใคร ๆ หมด ตอนได้ลูกสาวเขาซื้อแพะมาฉลองถึงครึ่งโหล 

ครั้นถึงคราวลูกชายคนต่อมา ชาวประมงในละแวกนั้นต่างก็อิ่มเอมกับแพะถึงสิบสองตัว” 

(กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2549, หน้า 65)  

“ซัลมาน” ยึดมั่นศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแนบแน่น มีความผูกพันกับเพื่อนบ้าน 

และมีอาชีพประมงชายฝั่งที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอ การมีชีวิตที่ 

“สงบสุข” เป็นเหตุผลหนึ่งให้ซัลมานไม่ยอมขายที่ดินของตนเองแม้มีผู้เสนอซื้อด้วยราคาสูง

ลิบลิ่ว ในขณะที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างขายที่และทิ้งถิ่นกันไปหมดแล้วดังค าบรรยายผ่าน

เสียงเล่าว่า “รัฐอนุมัติเงินตัดถนนเข้ามาทันทีที่โรงแรมเริ่มเทเสา ธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว

ชวนกันมาบานสะพรั่งตลอดแนวฝั่งด้านนี้ หมู่บ้านชาวประมงถูกถอนรากถอนโคนจนหมด

สิ้นในช่วงระยะเวลาแค่ปีเดียว” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 68) “ซัลมาน” 

กลายเป็น “คนโง่” ในสายตาของเพื่อนบ้านและคนรู้จักทันทีที่เขาทิ้งเงินล้าน และมาดมั่น

มุ่งหน้าออกทะเลหาปลาพร้อมทั้งยังคงมีชีวิตปกติอย่างที่เคยเป็นมา ดังเสียงเล่าผ่านค า

ต าหนิเจือด้วยอารมณ์โกรธ ความเสียดายแทนและปนด้วยความรู้สึกริษยาอยู่ลึก  ๆ ของ

แหลมว่า “มันเป็นคนโง่ มันถึงเป็นแบบนี้...มันโง่ที่สุดในศตวรรษนี้เลยละนาย...เฮอะ! …ว่า
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ไปแล้วที่ของบังมานนั่นไม่ถึงไร่เสียด้วยซ้ า แต่ตอนหลังราคาขึ้นไปถึงสิบล้าน มันยังไม่ยอม

ขาย...มันโง่นะไม่ว่า...” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 65, 66, 67-68)  

อย่างไรก็ตาม หลังจากโรงแรมอันดามัน อินน์ ด าเนินกิจการได้เพียงสองปี  

ก็มีเหตุให ้“ซัลมาน” ต้องตัดสินใจเลิกชีวิตชาวประมง เนื่องจากการที่ซัลมานใช้เวลาในแต่

ละวันครึ่งหนึ่งคลุกเคล้าอยู่ในทะเล ใช้เรือและเครื่องมือง่าย ๆ ในการจับสัตว์น้ าชายฝั่งและ

มีวิถีชีวิตที่วนเวียนไปตามฤดูกาลของธรรมชาติและทรัพยากรได้กลายเป็นภาพตัวแทนของ

ความงามอันเก่าแก่ท่ียังหลงเหลืออยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมแต่ในทางตรงกันข้าม ซัลมาน

รู้สึกสูญเสียความเป็นอิสระและเสรีภาพในโลกของตนเอง ดังเช่น “ทุกเช้าเมื่อเขากลับเข้า

มา นักท่องเที่ยวชอบไปรอถ่ายภาพเขาโดยเฉพาะตอนเขาดับเครื่องแล้วหันมาจ้ าพายเรื อ

ขึ้นเกยหาด” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 70) พฤติกรรมจ้องมองของนักท่องเที่ยว

ไม่เพียงเร่งให้ซัลมานท้ิงอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน แยกตนเองและครอบครัวออกจากคนอื่น 

หากยังกดดันให้ซัลมานต่อต้านและตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงหากเห็นนักท่องเที่ยวขอ

ถ่ายรูปกับลูกเมียของเขา  

“เอามานี่!” เขาตะคอกเสียงดุดัน ลูกสาวของเขายื่นมือแบแบงก์ให้อย่างขลาด ๆ 

ข้าพเจ้ารู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมาฉับพลัน เห็นคุณผู้หญิงก็อยู่ในอาการฮึดฮัดไม่ผิดกัน 

ซัลมานคว้าแบงก์ขึ้นมาขย า และโดยไม่คาดคิด เขาขว้างก้อนแบงก์นั่นใส่หน้า

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสั่นเทิ้มเหมือนโดนน้ าลายรด แต่ก่อนจะทันแสดงกิริยาใด ๆ โต้ตอบ  

ซัลมานก็ตะคอกตามมา 

“กูขอซื้อฟิล์มข้างในด้วยเงินโสโครกนั่น!...” 

“นี่มันอะไรกัน?!... จะมากไปแล้วนะ” คุณผู้หญิงเจ้าของกล้องแหวขึ้นอย่างไม่

เกรงกลัว แต่ซัลมานก็ท าให้หล่อนต้องกลัวจนได้ เมื่อเขาสาวเท้าเข้าไปหาพร้อมใบหน้า

ถมึงทึง 

ข้าพเจ้าตะลึงจนตัวชา เมื่อเรียกสติคืนมา ข้าพเจ้าพยายามสรุปสถานการณ์

ทั้งหมดในเวลาจ ากัด และ โดยไม่โต้ตอบด้วยค าพูดใด ข้าพเจ้าปลดฟิล์มให้เขาไป 
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คุณผู้หญิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เปล่งค าขู่ว่าจะฟ้อง เจ้าของโรงแรมด้วยเรื่องที่ถูกคุกคามนี้ 

บางทีซัลมานอาจต้องไปนอนในห้องขัง แต่ซัลมานเพียงยิ้มเยาะ และโดย ไม่พูดอะไรอีก 

เขาบิดหูลูกทั้งสองลากเดินขนาบข้างตัวเองกลับกระท่อม เด็กน้อยไม่ร้องให้ได้ยินสักแอะ     

(กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2549, หน้า 63-64) 

พฤติกรรมต่อต้านของซัลมานดูประหนึ่งเหมือนไม่ต้องการให้โลกท่ีแตกต่างเข้ามา

แปดเปื้อนตัวเขาและลูกเมีย ซึ่งเป็นเหตุให้ซัลมานถูกต ารวจจับอยู่บ่อย ๆ เพราะไปท าร้าย

นักท่องเที่ยว ดังเสียงที่เล่าผ่านค าบอกเล่าของแหลมว่า “ซัลมานโดนต ารวจจับอยู่เรื่อย 

โดยมากแล้วเกิดจากเขาไปชกปากนักท่องเที่ยวที่จ้างลูกชายหญิงเขาถ่ายภาพด้วย”  

(กนกพงศ์ สงสมพันธ์ุ. 2549, หน้า 70-71) 

ความหมายของ “ชีวิต” ในมุมมองของซัลมานคือ การมีชีวิตอยู่อย่างอิสระและ

สุขสงบบนแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ ซัลมานออกแรงท ากินท่ามกลางธรรมชาติและ

ทรัพยากรที่ช่วยให้เขาและครอบครัวมีชีวิตที่พอเพียง ซัลมานจึงภูมิใจในศักดิ์ศรีแห่งการ

พึ่งตนเอง ต่างจากการให้ความหมายของนายทุนหรือนักท่องเที่ยวในโลกสมัยใหม่ที่ความ

ทันสมัยน าพาชีวิตให้ห่างไกลจากธรรมชาติและความสงบอันแท้จริง ซึ่งบางครั้งอาจหลงอยู่

ในจินตนาการและความเพ้อฝัน ในขณะที่เจ้าของโรงแรมประสงค์ให้ซัลมานและครอบครัว

เป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตไม่ใช่เป็นเพียงในภาพถ่าย คาดหวังให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมมี

ความหมายมากกว่าที่พัก ที่เล่น และที่กิน นั่นคือมีความหมายในเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิตอัน

เก่าแก่เอาไว้ด้วย เช่น ซัลมานและวัฒนธรรมการหาปลาของเขา การหุงหาอาหารด้วยไม้

ฟืน การแต่งกายอย่างหญิงมลายูมุสลิม ลูก ๆ ชาวประมงที่ไร้เดียงสา กระท่อมครอบครัว

ชาวประมงชายฝั่งที่ยังคงความมีชีวิตชีวา และมีกลิ่นอายของความเป็นพื้นถิ่นพื้นบ้าน 

องค์ประกอบเหล่านั้นเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าที่มีท้ังมูลค่าและคณุค่าที่สร้างจุดขายให้คนมา

เที่ยว มาชม มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งหมายรวมถึงเงินตราจะไหลมาเทมาอีกด้วย เจ้าของ

โรงแรมจึงหว่านล้อมและเสนอเงินค่าจ้างให้ แต่กลับถูกซัลมานตอบโต้ด้วยวิธีการรุนแรง  

ดังเสียงเล่าผ่านค าบอกเล่าของแหลมว่า 
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…เจ้าของโรงแรม...ถึงตอนนี้เขาไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่ต้องได้ที่ดินผืนนั้นมาไว้ใน

ครอบครองอีกแล้ว เขาเพียงเสนอเงินให้เปล่ากับซัลมานเดือนละสี่พันบาท ให้ซัลมานออก

เรือตามปกติ เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปลา ซึ่งซัลมานหามาได้สักตัว เพียงแต่เขาอยากเห็น  

ซัลมานเป็นชาวประมงที่ท าตัวเช่นชาวประมงจริง ๆ นั่นรวมไปถึงว่า ซัลมานจะต้องไม่

หงุดหงิดเมื่อนักท่องเที่ยวขอถ่ายภาพด้วย หรือหากเขาฉลาดพอยอมให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือ

เล่นบ้าง เขาก็อาจได้โบนัสพิเศษก้อนงาม ‘บางทีแกอาจได้รับทิปจากพวกขอถ่ายรูปนั่นนะ’ 

เถ้าแก่พูดให้มันเห็นแบบนี้แหละ” แหลมเลียนเสียงสูงของเจ้าของโรงแรมขณะเล่า ‘อย่าง

แกให้พวกนั้นนั่งเรือเล่น ใครจะใจจืดใจด าไม่ออกค่าน้ ามันให้แก ยังมีค่าทิปนั่นอีก ’  

ไม่ทันเถ้าแก่จะว่าอะไรต่อ มันจวกโครมเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งแถมยังโง่ถ่มน้ าลายรดหน้าเถ้า

แก่เสียอีกแน่ะ” (กนกพงศ์ สงสมพันธุ์. 2549, หน้า 72-73) 

จริตและรสนิยมของนักท่องเที่ยวประกอบกับอ านาจทุนในโลกสมัยใหม่ไม่เพียง

ก้าวล่วงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของซัลมาน หากยังท าลายศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ  

และความเป็นตัวตนของเขาจนหมดสิ้น ซัลมานไม่อาจท าใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นได้ เขาปฏิเสธการอยู่ร่วมกับโลกสมัยใหมเ่พราะรู้สกึถึงความแปลกปลอมและการเข้า

กันไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ซัลมานก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงตอบโต้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ท าให้

เขารู้สึกว่าเขาเป็นของแปลก หรือแม้แต่คนในครอบครัวของเขาเองที่ยินดีหรือเต็มใจให้

นักท่องเที่ยวถ่ายรูปจะได้รับผลไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขายที่ดินซึ่งซัล

มานพยายามปกป้องรักษาไว้ในเวลาต่อมา อาจไม่ใช่บทสรุปของความพ่ายแพ้หรือ

ความรู้สึกอับจนหนทางต่อสู้กับการรุกรานของระบบตลาด แต่อาจหมายถึงความพยายาม

ครั้งใหม่ที่จะด ารงชีวิตเสรีและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เอาไว้  
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บทสรุป : ข้อถกเถียงระหว่างสันติภาพกับการพัฒนาจากเรื่องเล่าทั้งสามเรื่อง 

เรื่องเล่าทั้งสามเรื่องน าเสนอภาพตัวแทนของคนช้ันล่างในระดับปัจเจกที่มีวิถี

อาชีพแตกต่างกันไป กรณีศึกษาแรก นาฮาน ดุลละ แรงงานรับจ้างที่พยายามกลับไปสู่

หนทางแห่งการพึ่งตนเองในวิถีธรรมชาติ กรณี  ที่สอง นายจัน วิสัย กรรมกรที่พยายาม

ท างานหนักทุกอย่างด้วยความหวังว่ าจะมี ชีวิตที่ดีกว่าวันนี้  กรณีที่สาม ญามีนห์  

ผู้มีความสุขอยู่กับการต่อนกท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ และกรณีที่สี่ ซัลมาน ชาวประมง

พื้นบ้านซึ่งใช้ภูมิปัญญาหาปลาอย่างอิสระในเขตทะเลชายฝั่ง  

การด าเนินชีวิตของตัวละครพบว่าในขณะที่ญามีนห์ และซัลมาน ต่างมีความสุข

ในอาชีพตามวิถีของตน แต่นาฮาน ดุลละ และนายจัน วิสัย ยังต้องดิ้นรนหาหนทาง

พึ่งตนเองอย่างถูกต้องและมีความสุข แม้เส้นทางชีวิตของตัวละครล้วนต่างกัน แต่ทั้งหมด

กลับตกอยู่ ในบริบทเดียวกัน นั่นคือการไม่อาจหลีกพ้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ งของ

กระบวนการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization) และด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่

ค่อย ๆ เผยปมความขัดแย้งของตัวละครในบริบทต่าง ๆ ท าให้ภาพด้านมืดของการพัฒนา

ปรากฏชัดขึ้นทีละน้อย ๆ จนน าไปสู่ข้อสรุปการวิเคราะห์ที่ว่า กระบวนการพัฒนามีส่วน

ส าคัญในการท าลายสันติภาพของมนุษย์ในระดับปัจเจกโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น เมื่อ “คน”  

ถูกให้ความหมายในระบบคุณค่าที่แตกต่างกัน ท าให้การเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติต่อ

กัน หรือการให้โอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ของคน ถูกก าหนดภายใต้ “ความจน” 

และ “ความรวย” การกระท าโดยนัยของความหมายดังกล่าว ได้ท าลายความสุขของคนที่

อยู่ร่วมกัน ทั้งที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและในครอบครัว  

หรือปัญหาบางอย่างท่ีถูกมองข้าม แต่ได้กลายเป็นค่านิยมที่ต่างยอมรับกันไปแล้ว 

เช่น การที่เงินถูกผูกติดอยู่กับการพัฒนา ท าให้คนแย่งเงินกัน เกิดระบบการแข่งขันกันหา

เงิน ผ่านกระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระบวนการการศึกษา ซึ่งกว่าที่เด็กคน

หนึ่ง ๆ จะเติบโต พวกเขาต้องต่อสู้กับการคัดทิ้งของระบบการศึกษาที่ให้โอกาสแก่คนเก่ง
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และคนรวย ดังเช่นนาฮาน ดุลละ ที่ต้องออกจากบ้านหางานท าตั้งแต่ยังเด็ก เราจึงเห็น

สังคมที่ผู้คนเอาเปรียบกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นา ๆ อีกทั้งวิธีคิดแบบนี้ท าให้คนที่ด ารงชีพใน

วิถีแบบดั้งเดิมแบบพออยู่พอกินอยู่ไม่ได้ ดังเช่น ซัลมานที่ถูกตลาดการท่องเที่ยวเข้าไป

ท าลายความสงบสุขในชีวิต  นอกจากนั้น ยังมีส่วนท าลายคุณค่าที่มองไม่เห็นนั่นคือการ

ท าลายอุดมการณ์และโลกทัศน์ของคนท้องถิ่นที่ใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนอยู่กับคว าม

หลากหลายของทรัพยากรที่เป็นของส่วนรวม อีกทั้งยังคอยดูแลปกป้องและพึ่งพาความ

หลากหลายนั้นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

สันติภาพจึงไม่อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือหรือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพราะ

สันติภาพในความหมายของความสุขหรือความสงบสุขนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ ได้พึ่งพา

ตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (พุทธทาสภิกขุ. 2529. หน้า 126) ถ้าเราไม่สามารถ

สร้างความสุขหรือส่งเสริมให้แต่ละบุคคลมีความสุขไปตามวิถีของตนเองแล้วก็ยากที่จะมี

ความสุขในระดับอื่น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ ความสุขหรือความมีสันติภาพในความหมายของการ

พัฒนา กับความรู้สึกที่ได้อยู่อย่างเป็นสุขในความหมายของสันติภาพของคนจึงเป็นคนละ

เรื่องกัน ผู้เขียนบทความนี้จึงเห็นด้วยกับค ากล่าวของอีวาน อิลลิซ (2529. หน้า 146)  

ที่ว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนาท าให้สันติภาพหรือความสงบสุขของประชาชนนั้นได้สูญ

หายไป” รวมทั้งข้อเสนอที่ว่า “การจ ากัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและหวนกลับไปสู่การ

สร้างสรรค์ในระดับพื้นฐาน (Grassroots) นั้นจะเป็นเง่ือนไขหลักส าหรับการฟื้นคืนมาของ

สันติภาพและความสงบสุขของประชาชน” ในขณะเดียวกัน ยังเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิด

ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2553. หน้า 165 -174) ที่เสนอทิศ

ทางการพัฒนาประเทศด้วยระบบชุมชน ที่เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ถูก

อ านาจจากข้างบนแทรกแซงหรือครอบง า ซึ่งเป็นการสร้างความสุขจากข้างในของชุมชน

ด้วยพลังของคนในชุมชนเอง    
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บูรณาการทางวิชาการและบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษา 

ของนิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Academic and social integration as perceived by university 

students in the deep south of Thailand 
ศันสนีย์ จันทร์อานภุาพ1 

 

บทน า 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) เล็งเห็นว่าปัญหา

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จ าเป็นต้องใช้การศึกษาร่วมเยียวยาเพื่อสันติสุข และ

การพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว โดยเน้นใช้ปัญญาให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่า

สังคมไทยที่มีความเป็นพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับบัณฑิต 

การเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การสร้างโอกาสให้ได้รับ

การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างงาน อยู่ในตลาดแรงงาน และประกอบ

อาชีพในภาคใต้ มีความคล่องตัวจนสามารถเคลื่อนย้ายงานและอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับอาเซียน

และประชาคมมุสลิมโลก (ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2551: ช ; 17-19; 42-43)   

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวได้รับการตอบรับอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพยายามผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในลักษณะต่าง ๆ 

ด้วยหวังว่ากิจการทั้งหลายตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะมีส่วนช่วยเยียวยาปัญหาที่

เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับประเทศในระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาว่า  

ความพยายามของมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ส่งผลต่อ

บูรณาการทางวิชาการและบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการใช้ชีวิตท่ามกลางความหลากหลายในรั้วมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร และปัจจัย
                                                           
1  อาจารย์ ดร. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา   
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อะไรบ้างที่มีผลต่อบูรณาการทางวิชาการและทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษา  

ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้พิจารณาประกอบการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนา

งานกิจการนิสิต การออกแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความสมานฉันท์

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาบูรณาการทางวิชาการและบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิต

นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยก าหนดระเบียบ

วิธีวิจัยดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยนี้เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีก าลังศึกษา

ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2555 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับของรัฐ สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ

สงขลา รวมเจ็ดมหาวิทยาลัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน 

ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 420 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบ่งช้ันภูมิ เพื่อให้ได้

ตัวอย่างครอบคลุมนิสิตนักศึกษาทุกจังหวัด ทุกมหาวิทยาลัย ทุกช้ันปี และทุกเพศ 

นิยามเชิงปฏิบัติการและการวัด 

การวิจัยนี้ ใช้แนวคิดของวินเซนต์  ทินโต (2002) เป็นกรอบในการศึกษา  

โดยก าหนดสมมติฐานคือ ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายในการศึกษา 

ตลอดจนพันธะผูกพันที่นอกเหนือจากเรื่องเรียน มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางวิชาการและ

บูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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จากสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. บูรณาการทางวิชาการ (Academic Integration) คือผลที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากับระบบวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น

นโยบายบริหารการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เมื่อนิสิตนักศึกษาเข้าไป

ในมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าไปติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบวิชาการ

เหล่านี้ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคือ การพัฒนาความรู้และสติปัญญา 

การวิจัยนี้ประเมินบูรณาการทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาจากองค์ประกอบสามประการ

คือ ผลการเรียน พัฒนาการทางสติปัญญา และประสบการณ์ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา 

 1.1 ผลการเรียน ส าหรับนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่หนึ่งใช้เกรดเฉลี่ยที่คาดหวังใน

ภาคเรียนปัจจุบันภายหลังที่นิสิตนักศึกษาได้ท าการสอบกลางภาคแล้ว ส่วนนิสิตนักศึกษา

ตั้งแต่ช้ันปีท่ีสองขึ้นไปนั้น ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนิสิตนักศึกษา  

 1.2 พัฒนาการทางสติปัญญา วัดจากความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อ

พัฒนาการทางสติปัญญาของตนเองเมื่อได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่สังกัด ผู้วิจัยใช้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในการพิจารณามิติของพัฒนาการ

ทางสติปัญญา โดยก าหนดให้พัฒนาการทางสติปัญญา ครอบคลุมพัฒนาการห้าด้าน ได้แก่ 

พัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาการด้านส านึกต่อสังคมส่วนรวม พัฒนาการด้าน

การใช้ภาษาไทย พัฒนาการด้านการใช้ตรรกะเหตุผล และพัฒนาการด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.3 ประสบการณ์ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา วัดจากความคิดเห็นของ 

นิสิตนักศึกษาที่มีต่อประสบการณ์ทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่

สังกัด ประสบการณ์ทางวิชาการในที่น้ีครอบคลุม ความมั่นใจทางวิชาการ ความรู้สึกพร้อมทาง

อาชีพในอนาคต และความสุขในการศึกษาเล่าเรียน 

2. บูรณาการทางสังคม (Social Integration) คือผลที่เกิดขึ้นจากการ          

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากับระบบสังคมภายในมหาวิทยาลัย เมื่อนิสิตนักศึกษาเข้า
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ไปในมหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทาง

สังคมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เพื่อนนิสิต เจ้าหน้าที่  ฯลฯ ซึ่งบุคคล 

ต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากตนเองไม่มากก็น้อย การติดต่อ

เกี่ยวข้องระหว่างกันเกิดขึ้นทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกิดขึ้นได้ทั้งใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การวิจัยนี้ประเมินบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจาก

องค์ประกอบสามประการคือ การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ทัศนคติของนิสิตนักศึกษา

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา และความรู้สึกผูกพันกับสถาบันการศึกษา  

ที่สังกัด  

 2.1 การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ในที่นี้ครอบคลุมกิจกรรมปฐมนิเทศและ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ และกิจกรรมในวันส าคัญ 

 2.2 ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา 

ในที่น้ีครอบคลุมความสัมพันธ์ที่นิสิตนักศึกษามีกับเพื่อน อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี การติดต่อ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษาเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกช้ันเรียน 

 2.3 ความรู้สึกผูกพันกับสถาบันการศึกษาที่สังกัด ในที่นี้ครอบคลุมความรู้สึก

เห็นพ้องกับสถาบันในด้านนโยบายการบริหาร เป้าหมาย และวัฒนธรรมขององค์กร 

ตลอดจนความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันที่สังกัด ความรู้สึกเป็นพี่เป็น

น้องกับนิสิตร่วมสถาบันเดียวกัน ยินดีปกป้องและรักษาช่ือเสียงหรือเกียรติภูมิของสถาบัน 

3. ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา ได้แก่ 

 3.1 เพศ แบ่งเป็น สองกลุ่ม ได้แก่ เพศหญิงและเพศชาย 

 3.2 ศาสนา แบ่งเป็น สี่กลุ่ม ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม และอื่น ๆ 

 3.3 ภูมิล าเนา แบ่งเป็น สองกลุ่ม ได้แก่ ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัย และภูมิล าเนาอยู่นอกพ้ืนท่ีจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
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 3.4 ช้ันปีท่ีศึกษา แบ่งเป็น สี่กลุ่มได้แก่ ช้ันปีท่ี หนึ่ง, สอง, สาม และตั้งแต่ช้ัน

ปีท่ี สี่ ขึ้นไป 

 3.5 ภาษาหลักท่ีใช้ในครัวเรือน แบ่งเป็น สามกลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน 

และภาษามาลายูถิ่น 

 3.6 ผลการเรียนก่อนอุดมศึกษา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมที่นิสิตนักศึกษาใช้ใน

การสมัครเรียนอุดมศึกษา 

 3.7 ประเภทของสถานศึกษาก่อนเข้าเรียนอุดมศึกษา แบ่งเป็น สามกลุ่ม 

ได้แก่ โรงเรียนสายสามัญที่เน้นสอนวิชาการทั่วไป โรงเรียนที่เน้นสอนวิชาศาสนาควบคู่กับ

วิชาทั่วไป และโรงเรียนสายอาชีพ  

4. การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ 

 4.1 การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่จะส าเร็จการศึกษา วัดจากความคิดเห็น

ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการเรียน การให้คุณค่าเกรดและใบปริญญา 

 4.2 การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ วัดจากความ

คิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม การให้คุณค่า

สันติวิธีและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

5. พันธะผูกพันท่ีนอกเหนือจากเรื่องเรียน ได้แก่ 

 5.1 การคบหาเพื่อนนอกสถาบัน  

 5.2 การแบกรับภาระทางบ้าน  

 5.3 การท างานในระหว่างศึกษา  

 5.4 การเป็นสมาชิกชมรม  

 5.5 การพักหอพักในมหาวิทยาลัย  

 5.6 การเป็นนักกิจกรรมหรือนักกีฬาในมหาวิทยาลัย  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม โดยเครื่องมือวัด 

ตัวแปรต่าง ๆ ในแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความแม่นตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน สามท่าน และผลการทดสอบความเช่ือถือได้ของเครื่องมือวัดตัวแปรต่าง ๆ พบค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีค่าไม่น้อยกว่า 0.6  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหา

ค่าสถิติพื้นฐานส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติ เ ชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ การทดสอบที  (t-Test) 

การทดสอบเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance) การทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple 

Classification Analysis) 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 

การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นหลัก มีความสามารถ

จ ากัดที่จะอธิบายเหตุผลแห่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกิดขึ้นหรือท่ีไม่เกิดขึ้น  
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ข้อค้นพบและการอภิปรายผล 

บูรณาการทางวิชาการ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.5) มีบูรณาการทางวิชาการมาก โดยร้อยละ 

74.9 มีบูรณาการทางวิชาการด้านผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีหรือดีมากหรือดีเยี่ยม  

(เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.51 ขึ้นไป) ร้อยละ 71.6 มีบูรณาการทางวิชาการด้านพัฒนาการ

ทางสติปัญญามาก และร้อยละ 58.5 มีบูรณาการทางวิชาการด้านประสบการณ์ทาง

วิชาการมาก ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรให้ความสนใจนิสิต

นักศึกษามากขึ้นคือ (1) พัฒนาการทางสติปัญญาด้านส านึกต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และช้ันปี 

(2) พัฒนาการทางสติปัญญาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อการ

เรียน (3) พัฒนาการทางสติปัญญาด้านการใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 

(4) พัฒนาการทางสติปัญญาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล  และ  

(5) ประสบการณ์ทางวิชาการ โดยเฉพาะความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อการให้คะแนน

และการตัดเกรด 

บูรณาการทางสังคม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.9) มีบูรณาการทางสังคมมาก โดย ร้อยละ 

59.5 มีบูรณาการทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมาก กิจกรรมนอก

หลักสูตรที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.6) มีบูรณาการทางสังคมด้านทัศนคติเชิงบวกต่อความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา โดยเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

74.7) มีบูรณาการทางสังคมด้านความรู้สึกผูกพันกับสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดมาก ประเด็น
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ที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรให้ความสนใจนิสิตนักศึกษามากขึ้นคือ  

ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อความสัมพันธ์ที่มีกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบคร้ังที่ 1 

นิสิตนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีช้ันปีแตกต่างกัน มีบูรณาการทาง

วิชาการและบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ พัฒนาการของบูรณา

การทางวิชาการและบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่  1 ถึงช้ันปีที่  4  

ในลักษณะที่สูงขึ้นหรือต่ าลง สะท้อนประสิทธิผลของระบบวิชาการและระบบสังคมภายใน

มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร 

1. การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับบูรณาการทางวิชาการ

ของนิสิตนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการของ

นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 (3.9467) ช้ันปีที่ 2 (3.9685) และชั้นปีที่ 3 (3.9183) (จากคะแนน

เต็ม 5) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

ค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (4.1066) โดยเมื่อพิจารณาบูรณา

การทางวิชาการในแต่ละองค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการด้านผล

การเรียนของนิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ซึ่งเป็นผลการเรียนที่คาดหวังในภาคเรียนปัจจุบัน อยู่

ที่ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.03 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนอุดมศึกษาของนิสิต

นักศึกษาส่วนใหญ่ คือ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป จึงเป็นไปได้ว่า เมื่อเข้าเรียน

อุดมศึกษาในภาคเรียนแรก นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนอุดมศึกษาเป็น

ฐานในการคาดหวังเกรดในระดับอุดมศึกษา แต่ผลการเรียนที่ท าได้จริงซึ่งดูได้จากค่าเฉลี่ย

ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 2 3 และ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิต

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 เท่ากันท่ี 2.75 และค่าเฉลี่ยเกรดเฉลีย่สะสมของนิสิตนักศึกษาช้ัน

ปีที่ 4 อยู่ที่ 2.82 ซึ่งค่าเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 2 3 และ 4 ไม่มี
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ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่านิสิตนักศึกษายิ่งเรียนนานขึ้น เกรดเฉลี่ย

สะสมของนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิม และเกรดเฉลี่ยสะสมที่นิสิตนักศึกษาท าได้

จริงยังอาจจะแตกต่าง (ต่ ากว่า) จากเกรดที่นิสิตนักศึกษาคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกอีกด้วย  

ส่วนบูรณาการทางวิชาการด้านพัฒนาการทางสติปัญญา พบว่า ค่าเฉลี่ย

พัฒนาการทางสติปัญญาของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 2 3 มีค่าเท่ากันคือ 4.0 (จากคะแนน

เต็ม 5) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับค่าเฉลี่ยพัฒนาการทางสติปัญญาของนิสิต

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คือ 4.2 สถิติที่ได้แสดงให้เห็นว่า นิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีบูรณาการทางวิชาการด้านพัฒนาการทางสติปัญญา แต่พัฒนาการดังกล่าวจะ

ปรากฏผลเมื่อย่างเข้าช้ันปีท่ี 4 แล้ว 

ส าหรับบูรณาการทางวิชาการด้ านประสบการณ์ทางวิชาการ พบว่ า   

นิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทางวิชาการสูงสุด (4.1) (จากคะแนนเต็ม 5) 

ก่อนที่จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในช้ันปีที่ 2 (3.9) และเท่าเดิมในช้ันปีที่ 3 (3.8) 

แล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในช้ันปีท่ี 4 (4.0) ซึ่งค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทางวิชาการ

ของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 4 (4.0) กับช้ันปีที่ 1 (4.1) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทิศทางการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทางวิชาการของนิสิต

นักศึกษาช้ันปีต่างๆ มีความคล้ายคลึงกับทิศทางการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่าเฉลี่ยผลการ

เรียนของนิสิตนักศึกษา จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อผลการเรียนตกลง นิสิตนักศึกษามีทัศนคติเชิง

บวกต่อประสบการณ์ทางวิชาการลดลง และเมื่อผลการเรียนดีขึ้น นิสิตนักศึกษาก็จะมี

ทัศนคติเชิงบวกต่อประสบการณ์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

2. การทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับบูรณาการทางสังคม

ของนิสิตนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย

บูรณาการทางสังคมสูงที่สุด (4.0837) (จากคะแนนเต็ม 5) ก่อนที่จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติในช้ันปีที่ 2 (3.8752) และเท่าเดิมในช้ันปีที่ 3 (3.8637) แล้วเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติในช้ันปีที่ 4 (4.0168) ซึ่งค่าเฉลี่ยบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษา
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ช้ันปีที่ 4 (4.0168) กับช้ันปีที่ 1 (4.0837) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สถิติที่ได้

สะท้อนให้เห็นว่ากลไกต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามจะ

น ามาใช้เพื่อที่จะผนวกนิสิตนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่อุดมศึกษานั้น ใช้

ได้ผลดีพอสมควรจนท าให้นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางสังคมสูงที่สุด 

โดยเมื่อพิจารณาบูรณาการทางสังคมในแต่ละองค์ประกอบแล้ว พบว่านิสิตนักศึกษา ช้ันปี

แตกต่างกัน มีบูรณาการทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรแตกต่างกัน  

โดยไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างช้ันปีที่ศึกษากับบูรณาการทางสังคมด้านทัศนคติ  

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานศกึษาและดา้นความรู้สึกผูกพันกับสถาบันการศึกษา

ที่สังกัด  

ค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 2 3 และ 4  

มีค่าเท่ากับ 4.03 3.61 3.76 และ 3.78 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรม

นอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับค่าเฉลี่ยการเข้า

ร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ และค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมนอก

หลักสูตรระหว่างนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 2  3  และ 4 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ข้อค้นพบนี้สะท้อนว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการออกแบบ

กิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับนิสิตนักศึกษาทุกช้ันปี แต่กิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิต

นักศึกษาช้ันปีที่  1 จะมีมากหากเทียบกับช้ันปีอื่น ๆ ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่  1  

มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางสังคมสูงสุดโดยเฉพาะบูรณาการทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรม

นอกหลักสูตร  

การทดสอบคร้ังที่ 2 

ภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายในการศึกษา และพันธะ

ผูกพันที่นอกเหนือจากเรื่องเรียน มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางวิชาการและบูรณาการ

ทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่  โดยการ

ทดสอบสมมติฐานจะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและเฉพาะกลุ่มตัวอย่างช้ันปีที่ 1  
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เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเริ่มต้นชีวิตทางวิชาการและทางสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยของ

นิสิตนักศึกษา 

1. การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา การ

ยึดมั่นผูกพันของนิสิตนักศึกษาต่อเป้าหมายในการศึกษา และพันธะผูกพันท่ีนอกเหนือจาก

เรื่องเรียน กับบูรณาการทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท า

การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 กับบูรณาการทางวิชาการ เรียงล าดับตามค่าสหสัมพันธ์เชิงส่วน (Beta)  

จากมากไปน้อย ได้แก่ (1) การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่จะส าเร็จการศึกษา มีความสัมพันธ์

กับบูรณาการทางวิชาการร้อยละ 21.9 โดยนิสิตนักศึกษาที่มีการยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่

จะส าเร็จการศึกษามาก มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีการยึดมั่น

ผูกพันต่อเป้าหมายที่จะส าเร็จการศึกษาปานกลาง และน้อย ตามล าดับ (2) การแบกรับภาระ

ทางบ้าน มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางวิชาการร้อยละ 19.5 โดยนิสิตนักศึกษาที่แบก

รับภาระทางบ้านมาก มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่แบกรับภาระทาง

บ้านปานกลาง หรือน้อย (3) การท างานในระหว่างศึกษา มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทาง

วิชาการร้อยละ 19.1 โดยนิสิตนักศึกษาที่ท างานในระหว่างศึกษาปานกลางหรือมาก  

มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่ท างานในระหว่างศึกษาน้อย และ  

(4) เพศ มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางวิชาการร้อยละ 9.1 โดยนิสิตนักศึกษาเพศหญิง 

มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการสูงกว่าเพศชาย 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา  

การยึดมั่นผูกพันของนิสิตนักศึกษาต่อเป้าหมายในการศึกษา และพันธะผูกพันที่

นอกเหนือจากเรื่องเรียน กับบูรณาการทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยทดสอบเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศกึษาช้ันปีท่ี 1 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับบูรณาการทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

เรียงล าดับตามค่าสหสัมพันธ์เชิงส่วน (Beta) จากมากไปน้อย ได้แก่ (1) การแบกรับภาระ
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ทางบ้าน มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 28.1 

โดยนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่แบกรับภาระทางบ้านมาก มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางวิชาการสูง

กว่านิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่แบกรับภาระทางบ้านปานกลางและน้อย (2) การพักหอพักใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางวิชาการของนิสิ ตนักศึกษาช้ันปีที่  1  

ร้อยละ 10.5 โดยนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่พักหอพักในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยบูรณาการ

ทางวิชาการต่ ากว่านิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย 

ข้อค้นพบที่ได้สะท้อนให้เห็นว่า แม้นิสิตนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้กึ่ง

หนึ่ง (ร้อยละ 48.53) จะแบกรับภาระทางบ้านมาก และกึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46.4)  

จะท างานในระหว่างศึกษาปานกลางหรือมาก แต่นิสิตนักศึกษาเหล่านี้สามารถมีบูรณาการ

ทางวิชาการสูงได้ ข้อสันนิษฐานท่ีมักเชื่อกันว่าการแบกรับภาระทางบ้านและการท างานใน

ระหว่างศึกษา จะส่งผลเสียต่อการเรียนนั้น จึงอาจไม่เป็นจริงเสมอไป และข้อสันนิษฐานที่

มักเชื่อกันว่าการพักหอพักในมหาวิทยาลัยจะส่งผลดีต่อการเรียนนั้น ก็อาจไม่เป็นจริงเสมอ

ไปเช่นกัน ในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาช้ันปีที่  1 พักหอพักในมหาวิทยาลัยนั้น  

หากมหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดผลดีต่อการเรียนของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยย่อมต้อง

พิจารณาองค์ประกอบหรือสร้างมาตรการอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่พัก

หอพักในมหาวิทยาลัยด้วย  

2. การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา การ

ยึดมั่นผูกพันของนิสิตนักศึกษาต่อเป้าหมายในการศึกษา และพันธะผูกพันท่ีนอกเหนือจาก

เรื่องเรียน กับบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท า

การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 กับบูรณาการทางสังคม เรียงล าดับตามค่าสหสัมพันธ์เชิงส่วน (Beta) จากมาก

ไปน้อย ได้แก่ (1) การยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ มีความสัมพันธ์

กับบูรณาการทางสังคมร้อยละ 30.4 โดยนิสิตนักศึกษาที่มีการยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมาย 

ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติมาก มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางสังคมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีการ
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ยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติปานกลางหรือน้อย (2) การเป็นนัก

กิจกรรมหรือนักกีฬาของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางสังคมร้อยละ 27.1 

โดยนิสิตนักศึกษาที่มีความเป็นนักกิจกรรมหรือนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมาก มีค่าเฉลี่ยบูรณา

การทางสังคมสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีความเป็นนักกิจกรรมหรือนักกีฬาของมหาวิทยาลัยปาน

กลาง และน้อย ตามล าดับ (3) การเป็นสมาชิกชมรม มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางสังคม

ร้อยละ 6.6 โดยนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรม มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางสังคมสูงกว่านิสิต

นักศึกษาที่ไม่เป็นสมาชิกชมรม 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา การยึด

มั่นผูกพันของนิสิตนักศึกษาต่อเป้าหมายในการศึกษา และพันธะผูกพันที่นอกเหนือจากเรื่อง

เรียน กับบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทดสอบ

เฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 กับบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีตัวแปรเดียวคือ การยึดมั่น

ผกูพันต่อเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ มีความสัมพันธ์กับบูรณาการทางสังคมร้อย

ละ 39.3 โดยนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีการยึดมั่นผูกพันต่อเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างสันติมาก มีค่าเฉลี่ยบูรณาการทางสังคมสูงกว่านิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีการยึดมั่น

ผูกพันต่อเป้าหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติปานกลางหรือน้อย 

การทดสอบคร้ังที่ 3 

 บูรณาการทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับบูรณาการทางสังคมหรือไม่ 

อย่างไร 

การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างบูรณาการทางวิชาการกับบูรณาการ

ทางสังคมของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า บูรณาการทางวิชาการ

ของนิสิตนักศึกษากับบูรณาการทางสังคมของนิสิตนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่าง

กัน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวปรากฏในความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างบูรณาการทาง

วิชาการด้านผลการเรียนกับบูรณาการทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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และความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างบูรณาการทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนอก

หลักสูตรกับบูรณาการทางวิชาการด้านพัฒนาการทางสติปัญญาและด้านประสบการณ์ทาง

วิชาการของนิสิตนักศึกษา 

ในความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างบูรณาการทางวิชาการด้านผลการเรียนกับบูรณา

การทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร พบว่า นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

มากหรือดีเยี่ยม (เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป) จะมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมนอก

หลักสูตรสูงกว่านิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือดีพอใช้หรือพอใช้ (เกรดเฉลี่ยสะสมต่ า

กว่าหรือเท่ากับ 3.00) ข้อค้นพบนี้ค้านกับความเช่ือของคนทั่วไปที่มักเ ช่ือกันว่า  

เด็กเรียนมักไม่สนใจกิจกรรม ผลการวิจัยนี้สนับสนุนว่า นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  

มีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากกว่านิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง

หรือพอใช้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าการส่งเสริมอย่าง

จริงจังที่จะผลักดันให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยเฉพาะกิจกรรมที่

จ าเป็นต่อการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  

ในบางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกช้ันเรียน 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา  

โดยหลักสูตรเหล่านี้ถือเป็นข้อบังคับในการขอส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ด้วยเหตุนี้ นิสิตนักศึกษาท่ีต้องการส าเร็จการศึกษา นอกจากจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยังจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามแผนและตาม

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้อีกด้วย ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจการเรียน และต้องการ

ส าเร็จการศึกษา มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ส่วนความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างบูรณาการทางสังคมด้านการเข้าร่วมกิจกรรม

นอกหลักสูตรกับบูรณาการทางวิชาการด้านพัฒนาการทางสติปัญญาและด้านประสบการณ์

ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาน้ัน พบว่า นิสิตนักศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมนอก

หลักสูตรมาก จะมีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทางวิชาการและค่าเฉลี่ยพัฒนาการทางสติปัญญา
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สูงกว่านิสิตนักศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรน้อยหรือปานกลาง และ

พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลการเรียนของนิสิต

นักศึกษา ข้อค้นพบนี้ช้ีให้เห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและประสบการณ์ทางวิชาการ

ของนิสิตนักศึกษา แต่ไม่มีผลต่อผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ของนิสิตนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

แม้ว่าผลการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะพัฒนาบูรณาการทางวิชาการด้านพัฒนาการทาง

สติปัญญาของนิสิตนักศึกษา แต่มหาวิทยาลัยยังจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนา

บูรณาการทางวิชาการด้านผลการเรียนและด้านประสบการณ์ทางวิชาการของนิสิต

นักศึกษา ในขณะที่กลไกต่างๆที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามจะ

น ามาใช้เพื่อที่จะผนวกนิสิตนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่อุดมศึกษานั้น  

ใช้ได้ผลดีพอสมควร จนท าให้นิสิตนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีบูรณาการทางสังคมมากในสัดส่วนที่

สูงที่สุด อย่างไรก็ตามการพิจารณาปรับปรุงระบบวิชาการและระบบสังคมภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดผลดีต่อบูรณาการทางวิชาการและบูรณาการทางสังคมของนิสิต

นักศึกษาน้ัน ต้องกระท าอย่างเป็นองค์รวม ไม่สามารถกระท าอย่างแยกส่วนได้ 

ผู้วิจัยเสนอว่า มหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรร่วมมือกันเป็นเครือข่าย

มหาวิทยาลัยสุขภาพดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Healthy University Network) โดยเชิญ

ชวนให้หุ้นส่วนทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้า

ร่วมความตกลงในหลักการพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพดีและผลักดันนโยบายสู่

ภาคปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน การเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพดีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ย่อมส่งผลดีต่อท้ังมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโดยรวม 
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การพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงของชุมชนใน

สถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ แวรอมลี แวบูละ และ มณีรัตน์ มิตรปราสาท  
 

 

 

 
บทความนี้ปรับปรุงจากบทความ เรื่อง การพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคง
ของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารปาริชาติ 
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การพัฒนาเพื่อสร้างความม่ันคงของชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) 
The development of community security in conflict and 
insurgency situation of the three southern border provinces 
(Pattani, Yala and Narathiwat) 

ณฐพงศ์ จิตรนริัตน์1 
แวรอมลี แวบูละ2 

มณีรตัน์ มิตรปราสาท3 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของบทความเพื่อวิเคราะห์แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงของชุมชน การศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ทฤษฎีความ
มั่นคงของมนุษย์ และการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชน เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา  

 ผลการศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนิยาม  
ให้ความหมาย และจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของปัญหาด้วยการทาบทับแนวคิดความมั่นคงใน
ความหมายแคบ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 การก่อตัวของเครือข่ายชุมชนศรัทธา หรือ กัมปง ตักวา จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในแนวทางและกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิดที่เน้นการใช้หลัก
ศาสนาและศรัทธาในงานพัฒนา  การสร้างรูปแบบการพัฒนาสี่เสาหลัก การพัฒนาที่มี
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนเพื่อหนุนสร้างสันติสุข  
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชนและระดับเครือข่าย ท าให้สามารถสร้างความ
มั่นคงของชุมชน ท่ีเรียกว่า “ความเป็นชุมชนศรัทธา” ครอบคลุมมิติและองค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ  

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2 เลขานุการเครือข่ายชุมชนศรัทธา 
3 อาจารย์ สาขาการปกครองท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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 อย่างไรก็ตาม เครือข่ายชุมชนศรัทธาในฐานะขบวนการชุมชน ควรมีกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ การตระหนักรู้ ค่านิยมร่วมของความ
เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชนตามแนวทางศรัทธา เพื่อยกระดับการผลักดันการแก้ไขปัญหาระดับ 
ชุมชน นโยบายและโครงสร้าง ในขณะเดียวกันควรมีการแสวงหาแนวทางสนับสนุนที่
เหมาะสม รวมทั้งการสื่อสารกับสาธารณะให้เห็นถึงการสร้างความมั่นคง จากโอกาส/
ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการสร้างชุมชนใหม่  

ค าส าคัญ : ชุมชน การพัฒนาชุมชน ความมั่นคงของชุมชน 

Abstract 

The main objective of this article was to study and analyze  
a development concept and approach to community security in the 
southernmost provinces. The study adopted qualitative research 
methodology, based on human security and development for community 
security concepts. 

The study revealed that current security and peace resolution of 
the southern violent and insurgency was defined and positioned under 
narrow security concept that was unable to respond to local needs and 
lacked local people participation. 

Chumchonsattha Network or Kampung Taqwa which was founded 
from learning experiences of local communities through their participatory 
development process was formed based on concept of religious and faith 
leaded development, a development model of “The Four Pillar Leaders”, 
the community-centered development, and the approach to encourage a 
local community transformation to support a change in power balancing 
and peace building.  Development approach of the model encouraged 
dynamic toward community security at both community and network levels.  
This helped to create the community security which was called 
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“Chumchonsattha Identity” that addressed economic, social, political, 
environmental and spiritual aspects of the local community. 

 Nevertheless, Chumchonsattha Network as a local community 
movement should continue strengthening its local capacity and capability 
including awareness and realizing a shared value as Chumchonsattha 
identity. As a result the network would enhance local insurgency resolution 
from community level to policy level while tackling power structure in 
oppressing. The network should seek for a suitable support and disseminate 
its ideology to general public to express a local initiative security from 
possible opportunities that could be an alternative for the reconstruction of 
the community. 

Keywords : Community, Community Development , Community Security 

บทน า 

ปัญหาความไม่มั่นคงและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ยืดเยื้อ ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นในสถานการณ์ใหม่ หลังปี พ.ศ. 2547 ได้น ามาซึ่ง
ความสูญเสียทางเศรษฐสังคมและการเมืองอย่างขนานใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และสังคมไทยในภาพรวม ขณะที่การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาถูกสะท้อนว่าเป็น “การพัฒนา
จากข้างบน” อันมีนัยส าคัญในการให้ความหมายการพัฒนาในมิติความมั่นคงแบบแคบ 
ทว่ามีบทบาทช้ีน า (Hegemony) มาโดยตลอด ดังสะท้อนผ่านนโยบาย กลไกเชิงสถาบัน
จากฝ่ายการเมือง กองทัพ และระบบราชการ    

แต่ในด้านหนึ่งของสถานการณ์ความไม่มั่นคงและความรุนแรง ได้มีการรวมตัว
ขององค์กร ชุมชนเป็นเครือข่ ายความร่ วมมือใน ช่ือ “เครือข่ าย ชุมชนศรัทธา” 
ที่ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้4 จ านวน 170 ชุมชน เพื่อริเริ่ม 
“การพัฒนาจากข้างล่าง” ด้วยการสร้างกิจกรรมและโครงการพัฒนาในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่หลากหลาย เช่น โครงการบ้านมั่นคง การออมทรัพย์ และ
                                                           
4  จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
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สวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การประมงพื้นบ้าน ฯลฯ  
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมั่นคงใน 
ระยะยาว บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์แนวคิดและทิศทางการพัฒนาเพื่อสร้างความ
มั่นคงของชุมชน จากกรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนศรัทธาดังนี ้ 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนศรัทธา และท า
การคัดเลือกอีกจังหวัดละหนึ่งชุมชน เป็นกรณีศึกษาในเชิงลึก ทั้งนี้การคัดเลือกพื้นที่จะ
ด าเนินการผ่านกระบวนการของเครือข่ายชุมชนศรัทธา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ในสาม 
ลักษณะ คือ ข้อมูลชุมชนและการพัฒนาชุมชนของเครือข่าย ข้อมูลบริบทและ
สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชน  และข้อมูลที่ เกี่ยวกับมิติ 
องค์ประกอบของการสร้างความมั่นคง แนวทางและกระบวนการการพัฒนาชุมชนและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสี่วิธีการหลัก คือ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการสังเกต ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับชาวชุมชน ผู้น าชุมชน เครือข่ายชุมชน ภาคประชาสังคม 
และนักพัฒนาเอกชน (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชุมชนและเครือข่าย  และ 
(4) การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ทั้ งนี้การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล จะด าเนินการไปพร้อม ๆ กันไปในกระบวนการวิจัย จากนั้นจึงน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเช่ือมโยงเข้ากับประเด็นหลักของการวิจัย 
นอกจากนั้นมีการจัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการ
ตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ความมั่นคง” โดยการรับรู้และสามัญส านึกพื้นฐานทางสังคม 
มักให้ความหมายที่มีนัยถึง “ความมั่นคงของชาติ” ที่ถอดความมาจากค าว่า “National 
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Security” ในภาษาอังกฤษ จากการสนธิของค าว่า “Security” หรือค าในความหมายที่
ใกล้เคียง เช่น ค าว่า “Firmness” “Steadiness” หรือ “Permanence” ซึ่งมีความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ว่า “ความแน่นและคงทน ไม่กลับ
กลายเป็นอย่างอื่น” กับค าว่าชาติ “Nation” อันหมายถึงชุมชนการเมืองแบบหนึ่งที่สร้าง
ขึ้นจากขอบเขต อาณาบริเวณเชิงพื้นที่ของประชากร ภายใต้การมีรัฐบาลที่มีอ านาจในการ
ปกครองและมีอ านาจอธิปไตย มีแบบแผนที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทาง
วัฒนธรรม เกิดการผสมผสานกลมกลืนให้มีแนวคิดร่วมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของหน่วย/
ชุมชนการเมือง ที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความผูกพันกันในเผ่าพันธุ์ ภาษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน  หรือมี
วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่ไม่แตกต่าง และ หรือการคงไว้ซึ่งความแตกต่างแต่มี
ความเห็นพ้องต้องกันในความเป็นชาติ อย่างไรก็ตามการนิยามและให้ความหมายของความ
มั่นคงดังกล่าว มักถูกวิจารณ์ว่าเป็นการให้ความหมายอย่างแคบ กล่าวคือมุ่งเน้นความ
มั่นคงทางด้านทหาร การป้องกันการรุกรานจากภายนอก หรือการสร้างวาทกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งคงให้กับกลไกอ านาจของชาติมากกว่าการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับประชาชน 
[มนุษย]์ ในฐานะพลเมืองของชาติ หรืออาจกล่าวในอีกนัยหนึ่ง ประชาชนในฐานะพลเมือง
ของชุมชนการเมืองนั้นโดยทั่วมักถูกลดทอนคุณค่าให้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความมั่นคง
ของชาติ ซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการสถาปนาอ านาจรัฐส่วนกลางให้
เข้มแข็ง ด้วยการดูดกลืนทรัพยากรของสังคมมากกว่าสร้างความมั่นคงของชาติใน
กระบวนการสร้างชาติ 

ขณะที่ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นแนวคิดท่ีเข้าสู่กระแสสูงมากขึ้น ภายหลังมีการ
น าเสนอแนวคิดว่าด้วยการสร้างมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ในรายงาน 
"การพัฒนามนุษย์ ค.ศ. 1994" และมีความเด่นชัดมากขึ้นหลังการจัดประชุมสุดยอดแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Summit) ในปี ค.ศ. 2000 (2543) เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals–MDGs) ประกอบกับ
ปัญหาทางสังคมที่ส่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เริ่มทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน ความอดอยาก
หิวโหย ความขัดแย้งทางการเมือง เผ่า /ชาติพันธุ์ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท าให้แนวคิดเรื่อง
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ความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการขานรับและน าไปสู่การปฏิบัติการสร้างความมั่นคงในมิติ
กว้างและครอบคลุมมากขึ้น โดยที่การสร้างความมั่นคงของชุมชนก็เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญประการหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์  

แนวคิดความมั่นคงของชุมชนมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับแนวคิดการพัฒนาเป็น
อย่างมาก ดังที่ Sen (1999) ได้เสนอไว้ในหนังสือเรื่อง Development as Freedom  
โดยเห็นว่าการพัฒนาท่ีผ่านมามีมิติและมุมมองแบบแคบ เพราะให้ความส าคัญสูงกับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) 
การเร่งการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) รายได้ต่อหัวของประชากร 
การส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูง การท างานของกลไกตลาดเสรี และการสร้างสังคมสมัยใหม่ 
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญในแง่ของการขยายเสรีภาพและความสะดวกสบายให้เกิด
ขึ้นกับสมาชิกของสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่งได้น ามาซึ่งการแย่งชิงและจัดสรรทรัพยากรอย่าง
ไม่เป็นธรรม ท าให้ประชาชนถูกจ ากัดเสรีภาพและตกเป็นเหยื่อของการพัฒนา อันสะท้อน
จากความยากจน การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมทางสังคม การขาดโอกาส
ที่จะได้รับ/เข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานจากรัฐ ความไม่เสมอภาคทางเพศ การขาดเสรีภาพ
และสิทธิทางการเมือง เป็นต้น ทั้งที่เสรีภาพดังกล่าวเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็ง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการพัฒนาท่ียั่งยืน  

หากจะกล่าวในอีกแง่มุมหนึ่ง การพัฒนาแม้ว่าจะน ามาซึ่งความเจริญเติบโตและ
ก้าวหน้าของสังคม แต่ในทางตรงข้ามกลับถูกบิดเบือน (Distorted Development)  
ไปจากเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในเชิงอุดมคติ ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์และ
ความเป็นไปได้ของผลกระทบจากการพัฒนา ที่ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดื่นและกลายเป็นสิ่ง
ที่ธรรมดาสามัญในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงต้องขยายมุมมองการพัฒนาให้มีมิติกว้างขึ้น 
ด้วยการเสริมพลังอ านาจของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม รวมทั้งทักษะที่จ าเป็น/เป็นไปได้ จาก
การเรียนรู้ผ่านการสร้างอ านาจทางการเมือง กลไกทางสังคม สถาบันทางสังคมในระดับ
ใหญ่และกว้างขึ้น จากการปฏิบัติการทางสังคมที่หลากหลาย โดยที่การพัฒนาในมิติความ
มั่นคงของชุมชนจะต้องสร้างสรรค์โอกาสที่จะท าให้หลุดพ้นจากวัฒนธรรมแห่งความ
หวาดกลัว และมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์การพัฒนาชุมชนให้สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีอัต
ลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ระบบคุณค่าพื้นฐานเรื่องความยุติธรรมทางสังคม 
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การมีส่วนร่วม ความเสมอภาคทางสังคม การเรียนรู้ และการร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความมั่นคงของชุมชนและมนุษย์  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชน ในสถานการณ์ที่ไม่
มั่นคงและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก้าวผ่านความหวาดกลัวที่ไม่ได้จ ากัดไว้เพียงแค่ความเป็นปัจเจกบุคคล หากยังหมายถึง
บริบท สถานการณ์ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายบางประการ 
ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง เพราะความขัดแย้งโดยพื้นฐานแล้วมีความซับซ้อน 
ซ่อนเง่ือน และเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับองค์ประกอบมากมาย ที่พร้อมจะก่อให้เกิดความ
รุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่ Galtung (1990) วิเคราะห์ว่าความรุนแรงมีทั้งความรุนแรง
ทางตรง (Direct Violence) หรือความรุนแรงในระดับบุคคล (Personal Violence)  และ
ความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) หรือความรุนแรงทางอ้อม (Indirect 
Violence) ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับสังคม จึงต้องให้ความส าคัญกับ
ความรุนแรงทั้งระดับบุคคลและโครงสร้าง หรือทางตรงและทางอ้อม ขณะที่การพัฒนา
ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนและมนุษย์ก็ต้องค านึงถึงความเช่ือมโยงของ
องค์ประกอบต่างๆ ในระบบความสัมพันธ์ และปรากฏการณ์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเหล่านี้ด้วย 

การพัฒนาความมั่นคงจากข้างบน 

รายงานสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch, 2553) ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 10,386 ครั้ง  
มีผู้เสียชีวิต 4,453 ราย บาดเจ็บ 7,239 ราย รวมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
ทั้งที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันจ านวน 11,692 ราย และหากนับว่าผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บมีสมาชิกในครอบครัว เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่ผ่านมา  
อาจมีผู้ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมสู งถึง 55,000 คน ทั้งนี้ผู้ เสียชีวิต 
ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ โดยที่
ในกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่รอ้ยละ 59.02 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 38.15 นับถือศาสนา
พุทธ ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บร้อยละ 60.13 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 32.68 นับถือ
ศาสนาอิสลาม จากการศึกษาภูมิหลังผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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ในพื้นที่ถึงขั้นสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป 
รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอันประกอบด้วยทหารและต ารวจ ถัดมาเป็นเจ้ า
หน้ารักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ล าดับถัดมาเป็นลูกจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี และอื่น ๆ  

ขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหายังถูกนิยาม ให้ความหมายและจัดวางต าแหน่ง
แห่งที่ของปัญหาด้วยการทาบทับแนวคิดความมั่นคงในความหมายแบบเดิมที่ หมายถึง
สงคราม ความรุนแรง การทหารและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ดังจะเห็นได้จากการบริหาร
จัดการงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รายงานของส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง (อ้างถึงในกองบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ, 
2553) ระบุว่านับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2553 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสูงถึง 
125,496 ล้านบาท แยกเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จ านวน 13,450 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จ านวน 13,674 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จ านวน 
13,674 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จ านวน 17,526 ล้านบาท ปีงบประมาณ 
2551จ านวน 22,977 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จ านวน 27,144 ล้านบาท  
และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 16,507 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2552 จะพบว่างบประมาณเพื่อความมั่นคงมีสัดส่วนที่สูงมาก 
เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบประมาณเพื่อความมั่นคงสูงถึง 56 เปอร์เซ็นต์ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กับกระทรวงและ
หน่ วยงานต่ า ง  ๆ  กลับกระจุ กตั วอยู่ สองหน่ วยงานหลักด้ านความมั่ นคง  คื อ
กระทรวงกลาโหม และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เท่านั้น 

การตอบโต้ทางการทหารและการเสริมก าลังฝ่ายความมั่นคง ท าให้แม้ว่าใน
ภาพรวมของความรุนแรงเชิงปริมาณจะลดลง แต่ก่อให้เกิดความรุนแรงแบบใหม่ที่ศรีสมภพ 
(2553) เรียกว่า “ความรุนแรงในเชิงคุณภาพ” ขณะที่นโยบายและกลไกเชิงสถาบันในการ
แก้ไขปัญหามีลักษณะแกว่งเปลี่ยน และไม่มั่นคง เมื่อพิจารณาจากนโยบาย โครงสร้าง และ
การปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ขณะที่การพัฒนาในมิติความมั่นคงของมนุษย์และชุมชนกลับ
ไม่ปรากฏเด่นชัดมากนัก รวมทั้งรูปธรรมการปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ มักด าเนินการผ่าน
ขั้นตอนของระบบราชการในกระทรวงต่าง  ๆ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งยังขาดความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
แง่มุมหนึ่งโครงการพัฒนาของรัฐจึงมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “มุ่งสนองความต้องการของ



 

117 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

 

หน่วยงานมากกว่าความต้องการของชุมชน” และแม้จะมีปรากฏการณ์ที่ชุมชนเรียกว่า 
“เงินท่วมหมู่บ้าน” แต่การสงเคราะห์ที่ชุมชนระบุว่า “ให้มา รับไป” จึงไม่ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ยกระดับ และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในระยะยาวมากนัก ดัง
รายงานวิจัยของเอกพันธุ์ (2552) ที่ระบุว่า “ปัจจุบันชุมชนแตกแยกมากไม่เหมือนเมื่อก่อน 
ชาวบ้านเช่ือว่าส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการพัฒนา เพราะเวลามีโครงการพัฒนาเข้ามาจะมี
ชาวบ้านส่วนหนึ่งเห็นชอบเพราะได้ประโยชน์ แต่ส่วนหนึ่งไม่ชอบเพราะไม่เห็นประโยชน์ 
โครงการไม่ชัด ไม่โปร่งใส ชาวบ้านไม่เข้าใจ แต่จะสร้างมายาภาพขึ้นมาจากความไม่เข้าใจ 
โครงการพัฒนามักจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่ือมโยงกับผู้ น า นักปกครอง 
นักการเมืองท้องถิ่น ชาวบ้านมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอยู่แล้ว ซึ่งงานพัฒนาท าให้การ
แบ่งพรรคแบ่งพวกชัดเจน รุนแรงขึ้น นอกจากน้ันชาวบ้านสรุปว่าการช่วยเหลือของรัฐเท่าท่ี
ผ่านมาขาดการมีส่วนร่วม เป็นการให้แบบประชาสงเคราะห์...ท าให้กลไกของชุมชนและ
ระบบการพึ่งพาตนเองของท้องถิ่นสึกกร่อน และสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นชุมชน ชาวบ้าน
กลายเป็นคนท่ีรอคอยและพึ่งพาความช่วยเหลือจากราชการและภายนอกเท่านั้น”  

ผลจากการพัฒนาในมิติดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะจากชุมชนว่า การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา ควรต้องเข้าใจบริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและเข้าถึงพื้นฐานความต้องการ 
ทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนา  

การพัฒนาความมั่นคงจากข้างล่าง 

การก่อตัวของเครือข่ายชุมชนศรัทธามีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2545 หลังนักพัฒนา
จากมูลนิธิชุมชนไท ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาคนจนในเมืองและชนบท ได้จัดท าโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมือง
น่าอยู่  ในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จ านวน 16 ชุมชน โดยเน้นกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลิตเพื่อการพึ่งตนเองในครัวเรือนและ
ชุมชน เช่น การออมทรัพย์ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ การท าน้ ายาล้างจาน 
การท าน้ าหมักชีวภาพ การจัดการขยะและอื่น ๆ ที่เช่ือมโยงไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง โดยมีกลุ่มผู้หญิงและแม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ภายใต้ฐานคติที่ว่า “ประชาชน
ต้องค้นหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้จัดท าโครงการบ้านมั่นคง
โดยขยายพื้นที่ด าเนินการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้การด าเนิน
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โครงการบ้านมั่นคงในระยะแรก ได้สร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ทั้งในแง่ “พลังชุมชน”  
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม ศักยภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยน 
“ประสบการณ์ข้ามเมือง” และ “ข้ามชุมชน” และการเกื้อหนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน 
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแสวงหา “แนวทาง” ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ความไม่มั่นคง และการสร้างสันติสุข ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง การครุ่นคิดอย่างจริงจังในแนวทาง ทิศทางการพัฒนาที่เป็นอิสระ เหมาะสมกับวิถี 
อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ของชุมชนท้องถิ่น มุ่งวิธีแก้ปัญหาในมิติพัฒนามากกว่าการสงเคราะห์
ในลักษณะขาดเง่ือนไขการเรียนรู้ของชุมชน ในปี พ.ศ. 2551 จึงได้ก่อตั้งเครือข่ายชุมชนช่ือ
ว่า “เครือข่ายชุมชนศรัทธา” หรือ “ก าปง ตักวา” (Kampung Taqwa) ในภาษามาลายู 
โดยที่ก าปง หมายถึง “ชุมชน หมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่อาณาบริเวณ
หนึ่ง” ส่วนค าว่า “ตักวา” หมายถึงความศรัทธา ที่มาจากค าในภาษาอาหรับว่า “วะกอ” 
(Waqa) หมายถึง "การหักห้ามหรือป้องกัน" หรือ "ความย าเกรง" ดังนั้นค าว่าตักวาในภาษา
อาหรับ จึงหมายถึง "การรักษาป้องกันจากสิ่งที่น่ารังเกียจและการหลีกห่าง ขณะที่ใน
คัมภีร์อัลกุรอานได้ให้ความหมายไว้ว่า ตักวา หมายถึงความย าเกรงต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นตักวา
ในความหมายรวม ๆ จึงหมายถึงการยืนหยัดและมั่นคงต่อการย าเกรงอัลลอฮ์ด้วยการ
ป้องกันตนเองจากการฝ่าฝืน ละทิ้ง การกระท าสิ่งที่น่ารังเกียจ คือบาปใหญ่ทั้งหลาย  
และการด ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามครรลองของศาสนาอิสลาม ดังนั้นค าว่าชุมชนศรัทธา หรือ 
ก าปง ตักวา จึงหมายถึง การสร้างชุมชนที่มีความศรัทธา ย าเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการกระท า
สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาและออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามภายใต้กรอบศาสนาอิสลาม 
ในความหมายที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน ชุมชนศรัทธาเป็นการช้ีให้เห็นว่า “กิจกรรมที่
จะด าเนินการในชุมชน จะต้องมาจากหลักการศาสนาและบรรทัดฐานของการปฏิบัติในสิ่งที่
ดีงามของคนในชุมชน มีการเช่ือมโยงกับหลักศาสนา เพื่อสร้างความไว้วางใจและท าให้เกิด
การยอมรับ” 

เครือข่ายชุมชนศรัทธาก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญสี่ประการ คือ (1) การพัฒนาวิถีชุมชนให้สอดคล้องกับหลักการ
และแนวทางศาสนา (2) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดสันติสุข (3) การฟื้นฟูวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน และ (4) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาแบบพึ่ งตนเองของชุมชน ภายใต้
แนวคิดที่ว่า “การใช้หลักศาสนา สร้างศรัทธา และการพัฒนาโดยชุมชน” โดยมี
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องค์ประกอบที่ส าคัญสี่ประการ คือ การใช้หลักศาสนาและศรัทธาในงานพัฒนา การสร้าง
รูปแบบการพัฒนา “สี่เสาหลัก” การพัฒนาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงระดับชุมชนเพื่อหนุนสร้างสันติสุข ดังนี้ 

(1) การใช้หลักศาสนาและศรัทธาในงานพัฒนา 

การใช้ช่ือว่าชุมชนศรัทธานอกจากจะสื่อถึงการสร้างชุมชนในอุดมคติ ด้วยการ
ผสมผสานและบูรณาการงานพัฒนาเข้ากับวิถีชุมชนบนฐานของอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นหน่ึงเดียวแล้ว ยังเป็นการช้ีชวนให้เห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ต้องอ้างอิงหลักการศาสนาและบรรทัดฐานท่ีดีงามของชุมชน ดังนั้นหัวใจส าคัญของแนวคิด
การใช้หลักศาสนาและศรัทธาคือการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมและกระบวนการพัฒนา
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมิติและประเด็นด้านต่าง ๆ ของชุมชนทั้งในเชิงกายภาพ การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และจิตวิญญาณ ในทุกระดับ
ของการพัฒนา และท าให้เห็นว่าในวิถีและแนวทางการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลและ
ชุมชน ไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากองคาอพยพด้านศาสนาได้ หากต้องการบรรลุเป้าหมาย
และเคลื่อนเข้าสู่การรว่มสรา้งชุมชนศรัทธาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน 

(2) การสร้างรูปแบบการพัฒนา “สี่เสาหลัก”  

การสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เรียกว่า “สี่เสาหลัก” เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ว่า
งานพัฒนาจะต้องสร้างพื้นที่ทางสังคมของชุมชนให้กว้างและมากพอ ที่สามารถท าให้ เกิด
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบสี่เสาหลักจึง
เป็นสัญลักษณ์การสร้างภาพตัวแทนของพื้นที่แห่งอ านาจ ที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จากกลไกที่จะท าให้เกิดการระดมความ
ร่วมมือ ซึ่งก็คือ “ผู้น าชุมชน” ทั้งผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อันประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าธรรมชาติ  องค์กรชุมชน และผู้น า
ศาสนา จิตวิญาณ ท่ีจะท าหน้าที่ในการสร้างพื้นที่สาธารณะร่วมกันส าหรับ “การพัฒนาใน
ชุมชน”  โดยมีมัสยิดเป็นพื้นที่ก่อการพลิกรื้อบทบาทใหม่ ผ่านการเรียนรู้ ประสบการณ์  



 

120 หลากมุมมอง : ชายแดนใต้ 

และการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ของชุมชน ที่สามารถเช่ือมโยงเข้ากับกระบวนการทาง
สังคมของชุมชนที่กว้างและหลากหลายขึ้น  

(3) การพัฒนาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

เครือข่ายชุมชนศรัทธาให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนา โดยยึดถือ “หมู่บ้าน” ในฐานะหน่วยพื้นฐานทางการปกครอง
ที่เล็กที่สุดของรัฐตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็นตัว
ก าหนดการนิยามและให้ความหมายความเป็นชุมชน และใช้พื้นที่ชุมชน หมู่บ้านเป็นจุด
เชื่อมโยงผสมผสานการพัฒนาแบบยึดพื้นท่ี (Area Approaches) เพื่อปฏิบัติการทางสังคม 
และบูรณาการงานพัฒนาจากภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางและเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนา ทั้งนี้เพราะการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมามีลักษณะช้ีน าและ
สั่งการจากหน่วยงานราชการ ท าให้ชุมชนขาดความเช่ือมั่นในตนเอง คุ้นชินกับการรับค าสั่ง 
ดังทัศนะของแกนน าขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนศรัทธาที่ว่า “ชาวบ้านถูกสั่งจนเคยชินกับ
การรับค าสั่ง ไม่กล้าคิดในเรื่องที่ไปไกลกว่าเรื่องในครอบครัวของตัวเอง ” แต่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาที่เน้นการค้นหาและดึงศักยภาพชุมชน โดยเริ่ มต้นจาก
กิจกรรมเล็ก ๆ ใกล้ตัวก่อนเช่ือมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและขบวนการใหญ่ชุมชน
ศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ท าให้ชุมชนกล้าเรียนรู้และลองผิดลองถูกในกิจกรรมการ
พัฒนา ที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ และกระบวนการประชาคม ท าให้สามารถหลอมรวม 
รื้อฟื้นความเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่ในความสัมพันธ์ที่ว่านี้ ดังความเห็นแกนน าชุมชนที่ว่า “อยู่
ในบ้าน ในครอบครัวเราแคบ อยู่ในกลุ่มเรากว้าง - สนุกกับการประชุมประชาคม ท าให้เรา
คิด จากไม่รู้ ก็รู้มากขึ้น ความคิดดีขึ้น  รวมกลุ่ม ได้เพื่อน...เมื่อก่อนนาย (เจ้าหน้าที่รัฐ) 
บอกให้ท าอะไรก็ท า บอกให้พูดไม่กล้าพูด ถึงมีเวทีพูดไม่กล้าพูด ทุกอย่างจึงผูกขาดไว้ท่ีผู้น า
ไม่กี่คน แต่ตอนนี้อยากท าอะไรมาช่วยกัน มีการจัดการ บูรณาการในชุมชน” อย่างไรก็ตาม
ความเป็นชุมชนที่ยึดเอาหมู่บ้านเป็นจุดอ้างอิงนั้น ไม่ได้จ ากัดความเป็นชุมชนไว้เพียงแค่
ขอบเขตพื้นท่ีของหมู่บ้านเท่านั้น หากยังหมายถึงการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายหมู่บ้านภายใต้
สายสัมพันธ์ ระบบภูมินิเวศ ภูมิวัฒนธรรม จนกลายเป็นชุมชนแบบเครือข่ายจากการเรียนรู้
ข้ามพื้นที่ ดังที่ผู้น าเครือข่ายท่านหนึ่งสรุปไว้รวบรัด ทว่าแหลมคมว่า “เครือข่ายชุมชน
ศรัทธาเริ่มต้นจากจุดเล็กในชุมชน แต่ลุ่มลึกไปสู่ขบวนใหญ่ ชุมชนใหญ่ในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ ที่เป็นท้ังการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน สิทธิความเป็นมนุษย์ เป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้าง
สันติ จากรากฐานความเป็นชุมชนเข้ากับความเป็นชาติและประชาชาติ หรือ อุมมะฮ์” 5 

(4) การสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนเพ่ือหนุนสร้างสันติสุข 

รายงานการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องงบประมาณและนโยบายรัฐในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ : ความเป็นจริงและข้อจ ากัด มีข้อสรุปท่ีเป็นสาระส าคัญว่าการแก้ไขปัญหาชายแดน
ภาคใต้ให้ประสบความส าเร็จต้องสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจากชุมชน หรือท่ีเรียกว่า “การ
สร้างจุดแตกหักจากหมู่บ้าน” (คณะท างานวาระสังคม, 2552) อันมีความหมายในเชิงอุป
ลักษณ์ของการพัฒนาที่มีลักษณะการวางแผนจากส่วนกลางโดยกลไกทางการเ มือง 
การทหาร และระบบราชการ ท าให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพ ความล่าช้า และไม่โปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ และที่ส าคัญคือขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งข้อสรุป
ดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของชุมชนที่มองว่าการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นการ  
“คิดแทน ท าแทน เงินท่วมหมู่บ้าน แต่แก้ปัญหาไม่ได้” ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง
ในการแก้ไขปัญหา และสร้างสันติสุข จากแนวทางการทหารหรือการเมืองและกลไกระบบ
ราชการ สู่แนวทางที่เรียกว่า “การพัฒนาเพื่อสร้างจุดแตกหักท่ีชุมชน” อันมีนัยความหมาย
ของการสร้างกระบวนการพัฒนาในระดับชุมชน ที่สามารถหนุนเนื่องสู่การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรง และการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ภายใต้วิถีอิสลามและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
โดยมีกลไกขับเคลื่อนส าคัญในสองระดบัคือระดับชุมชนและระดับเครือข่าย ภายใต้กิจกรรม
ที่แตกต่างในแต่ละบริบทชุมชน พื้นที่ แต่ยึดเช่ือมเข้าสู่หลักศรัทธา อันเป็นแนวคิดและ
แนวทางส าคัญของเครือข่ายฯ ด้วยการสร้างพื้นที่ การปฏิบัติการ การเรียนรู้ และการ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมจากภายนอก ภายใต้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การเปิดเวที
ประชาคม การประสานงานระดับชุมชน ด้วยการให้ความส าคัญกับแกนน า “สี่เสาหลัก” 
ท าให้สามารถสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงที่เรียกว่า “ความเป็นชุมชนศรัทธา” ครอบคลุมมิติ
ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ (ภาพที ่1) 

 
                                                           
5 “อุมมะฮ์” (ummah) เป็นพื้นที่ที่ก้ ากึ่งระหว่าง “ชุมชน” (community) กับ “ชาติ” (nation) ความหมายโดยรวมหมายถึง 
ความรู้สึกแห่งความผูกพัน และการมาจากชุมชนเดียวกันในชาวมุสลิม หรือความเป็นชุมชนที่ถือก าเนิดจากแหล่งเดียวกัน  
มีอุดมการณ์ ความเชื่อ ความศรัทธา และการกระท าการร่วมกันภายใต้สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
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ภาพที่ 1 ลักษณะความเป็นชุมชนศรัทธา 

ทางข้างหน้าของการพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงของชุมชน 

ปัญหาความไม่มั่นคงและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้น ภายใต้
เง่ือนไขและบริบททางสังคม ที่แม้อาจมีความแตกต่างกันออกไป แต่ในกระบวนการเชิง
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า “ขาดการศึกษาประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรม” ทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาจากภายนอก ที่จะเข้าปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับชาติ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาที่ชัยวัฒน์ (2549) เรียกว่า “การพัฒนาแบบดิ่งเดียว มุ่งลดทอน ท าลายความ
หลากหลายต่าง ๆ ในนามของการพัฒนา ความก้าวหน้า ความมั่นคงกระแสหลัก...” ขณะที่
อัมมาร์ (2549) วิเคราะห์ว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากภาวะที่เรียกว่า “การ
พัฒนาและไม่พัฒนา” โดยการพัฒนาที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางได้สร้างแรงกดดันต่อ
ชุมชนท้องถิ่นให้ไม่สามารถเพิ่มก าลังการผลติหรอืผลติภาพของตัวเองเนื่องจากทรัพยากรได้
ถูกลิดรอนไปจ านวนมากในนามของการพัฒนาสมัยใหม่ ดังเช่นกรณีชาวประมงพื้นบ้านที่
ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ อวนรุน อวนลาก และกรณีของชุมชนเชิง
เขาบูโดถูกลิดรอนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ การประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนที่ดิน
ท ากินชาวชุมชน เป็นต้น หรือหากจะสรุปอย่างรวบรัดในส านวนภาษาของอัมมาร์ก็คือ 

ความเป็นชุมชน
ศรัทธา 

ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง 

รวมพลังปกป้องชุมชน 

เศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
   

มีความรู้ เข้าใจ 
ในหลักศรัทธา 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

สภาพแวดล้อม
เหมาะสม 

การพัฒนาต่อเนื่อง 
ความรักความสามัคคี

ในชุมชน 

ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ด ี
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“ภาวะการพัฒนาและไม่พัฒนาเกิดขึ้นจากความไม่ยุติธรรมและนโยบายด้านความมั่นคง
เป็นหลัก” ข้อเสนอที่แหลมคมหากทว่าสะท้อนความบิดเบี้ยวของภาวะ “การพัฒนาและไม่
พัฒนา” ของอัมมาร์ ก็คือข้อเสนอจากชุมชนที่ว่า “การพัฒนาคือการไม่พัฒนา” ที่มีนัยว่า 
“การพัฒนาในแนวทางหลักที่ริเริ่มผลักดันโดยรัฐบาลส่วนกลางเป็นการพัฒนาที่ตีบตัน ไร้
ทางออก ดังนั้นจึงต้องสร้างทางเลือกการพัฒนาในแนวทางใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีสิทธิในการก าหนดอนาคตตนเองอย่างจริงจัง” ด้วย “การพัฒนา” บนฐานอัต
ลักษณ์ทางศาสนาสังคมและชาติพันธุ์ หรือท่ีชุมชน เครือข่าย ฯ เรียกขานอย่างเคร่งขลังว่า 
“การใช้พัฒนาด้วยศรัทธา” ซึ่งสอดคล้องกับที่ประเวศ (2547) เสนอแนวทางการพัฒนา 
บนฐาน “ศาสนธรรม” โดยกล่าวจ าเพาะถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ให้รื้อสร้าง
ระบบคิด ทัศนะ และมุมมองในการแก้ไขปัญหาใหม่ที่เรียกว่า “กระบวนทัศน์อิสลามกับ
การพัฒนา” จึงจะสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรง และการสร้างสันติภาพ
ยั่งยืน 

ในระดับปฏิบัติการ รายงานวิจัยของอาแว (2554) เรื่อง  "ชุมชนศรัทธา : 
แนวทางการพัฒนาสังคม ฐานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ได้ยืนยันว่าการพัฒนาด้วยหลักศรทัธาไดร้ับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยเห็นว่า
เป็นมิติใหม่ของการพัฒนาท่ีพยายามบูรณาการหลักในการด าเนินชีวิตควบคู่กับหลักค าสอน
ของศาสนา ทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาที่ใช้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน  
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และด าเนินงานด้วยความอิสระท าให้
การพัฒนาเข้าถึงปัญหา ตอบสนองความต้องการชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ในเชิงทฤษฎีการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนภายใต้แนวคิดการพัฒนา
เพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ได้ช้ีชวนให้เห็นว่า แม้ในสถานการณ์ความรุนแรงหรือภั ย
คุกคาม ก็ไม่อาจตีความ ให้ความหมายในมุมมองแคบแบบเดิม เพราะนอกจากจะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านแล้ว จะยิ่งท าให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นไป
อีก เพราะปัญหาพื้นฐานไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นจึงต้องบูรณาการความมั่นคงให้ขยาย
ครอบคลุมมิติอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่แตกต่างกันในแต่
ละบริบทพื้นที่ แต่ที่ส าคัญคือการขจัดเง่ือนไขความรุนแรง ความไม่มั่นคง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการผสมผสานมาตรการทางนโยบายเข้ากับการปฏิบัติที่
เหมาะสม (Ginkel and Newman, 2000) กระนั้นการกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าการ
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สร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมามีเพียงมิติแคบเท่านั้น หากยังมีความ
พยายามในการขยายความหมายให้ครอบคลุมขึ้น แต่เป็นไปในลักษณะขยายบทบาทของรัฐ
มากกว่าการเปิดพื้นที่ให้กับชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียหรือภาคประชาสังคม ซึ่งคล้ายคลึงกับ
ประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียที่มีปัญหาของความมั่นคงด้านมนุษย์ ที่ยังคงความเช่ือ 
ให้ความส าคัญกับบทบาทและกลไกรัฐในการด าเนินการเพื่อมุ่งตอบสนองเป้าหมายอัน
หลากหลายของรัฐมากกว่าการเปิดบทบาทให้โอกาสกับภาคประชาสังคมและประชาชน  
ขณะที่การขับเคลื่อนของเครือข่ายชุมชนศรัทธาที่แม้มีวัฒนาการที่ไม่ยาวนานมากนัก แต่มี
ลู่รอยและรูปธรรมที่ท าให้เห็นถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ในการพัฒนาด้วยหลักศาสนา ศรัทธา 
โดยมีแกนน าสี่เสาหลักที่เป็นผู้น าในเชิงสัญญะเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันความร่วมมือ 
และมีมัสยิดอันเป็นศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นพื้นที่ก่อการ
ความร่วมมือของชุมชนควบคู่กัน 

อย่างไรก็ตาม ในเชิงกระบวนการส าหรับการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยหลัก
ศาสนาและศรัทธา จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนอย่างลึกซึ้ง เพื่อแสวงหาแนวทางการ
พัฒนากิจกรรม โครงการที่สอดรับกับความคาดหวังต้องการของแต่ละชุมชนที่มีความ
แตกต่างกันออกไป ด้วยการริเริ่ม ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกลุ่มพัฒนาใหม่ ๆ ในชุมชน
ตามศักยภาพ โอกาส ทุนทางสังคม ฯลฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้ การตระหนักในคุณค่าร่วม
ของความเป็นกลุ่ม องค์กร ชุมชนในแนวทางศรัทธา (ภาพที ่2)  

ในระดับเครือข่าย(ชุมชนศรัทธา) จ าต้องยกระดับไปสู่การเป็น “ขบวนการ”  
ที่มีความเข้มแข็งในแนวทางการพัฒนาตามหลักศาสนา ศรัทธา พร้อมๆกับสร้างขีด
ความสามารถของบุคคล องค์กร ท้ังในแง่การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นฐาน การจัดระบบการ
ประสานงานภายในและภายนอก การสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพแกนน า
ขับเคลื่อนให้เป็นผู้เช่ียวชาญและช่ าชองในประเด็นกิจกรรมต่าง ๆ การจัดระบบข้อมูลและ
สถิติที่จ าเป็น ฯลฯ เพื่อยกระดับการผลักดันการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างหรือ
นโยบายในอนาคต ด้วยขบวนการของเครือข่ายเอง (ภาพที ่3)  
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ภาพที ่2 กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนศรัทธาระดับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนศรัทธาในเชิงขบวนการ 

ประเด็นปัญหา/
กิจกรรม 

กีรออาตี ออมทรัพย์ 

เยาวชน 

เด็ก 

ชุมชน 

ข้อมูล/สถิติ 
ที่จ าเป็น 

ระบบการประสาน
เครือข่าย 

ผู้ช านาญ/เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาของเครือข่าย 

ผลักดันโครงสร้าง
นโยบาย 

ฯลฯ 
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ประเด็นที่พึงตระหนักส าหรับการเป็น “ขบวนการ” ของเครือข่ายชุมชนศรัทธา 

ที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระแสตอบรับการพัฒนาตามแนวทางนี้ปรากฏให้เห็นมากขึ้น แต่ยัง

ต้องมีกระบวนการในการสื่อสารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

ในแนวทางชุมชนศรัทธา ที่อาจถูกน าไปตีความ ให้ความหมายที่แตกต่าง เบี่ยงเบนไปจาก

แนวทางของเครือข่ายฯ ด้วยมายาคติบางอย่างที่ฉาบทับมาอย่างยาวนานในพื้นที่ ใน

ขณะเดียวกันต้องมีการรณรงค์ ผลักดันการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระดับพื้นที่ 

ประเด็นปัญหาและนโยบาย 

ทั้งนี้การรณรงค์ผลักดันจากข้างล่างโดยกระบวนการชุมชน เครือข่าย เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายเชิงนโยบาย รวมทั้งแสวงหาแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมจากรัฐ 

องค์กรภายนอก ต้องมีการศึกษาถึงแนวทาง กลไก “เช่ือมต่อการบริหารงานพัฒนาเชิง

บูรณาการ” อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาชุมชนที่สามารถหนุน

เนื่องสู่การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป  

ในท้ายท่ีสุดแม้บทความนี้ไม่อาจสะท้อนภาพภาวการณ์ ปัญหาและทางออกของ

การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ได้ทั้งหมด แต่การก่อตัวของขบวนการชุมชนด้วยความมุ่งมั่น

และ “ศรัทธา” ได้แสดงให้เห็นถึง “ทางเลือกที่เป็นไปได้” ในการสร้างชุมชนใหม่แล้ว อย่าง

ไม่ต้องสงสัย  
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