
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี                                                       ปี ท่ี  7 ฉบับท่ี 13 มกราคม-มิถุนายน 2560             
อัยนา ภูยุทธานนท์                  วีดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ ...
  

 

1 

 
 
 

วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี 
 

อัยนา ภูยุทธานนท์*   

 
* ดร. และอาจารย์สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ประเภทศิลปะวีดีทัศน์ เพื่อศึกษาการวางองค์ประกอบศิลป์ใน
ผลงานภาพเคลื่อนไหว ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงด้านภาวะจิตที่โดนกดทับของการแสดงออกอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
มลายปาตานี ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัย
ศึกษาด้านข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทั้งทางด้านการวางองค์ประกอบศิลป์ภาพและเสียงของวิดีโออาร์ตและข้อมล
ด้านภาวะที่โดนกดทับในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มลายูปาตานี และขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยท าการลงพื้นที่
ภาคสนาม โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 1. ขั้นตอนการลงสังเกตการณ์ โดบผู้วิจัยเริ่มจากบ้านตน คือ ต าบลปูยุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไปจนกระทั่งอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2. ขั้นตอนลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. 
ขั้นตอนการถ่ายท า โดยก าหนดการถ่ายท าจากสตอรี่บอร์ดที่ได้ออกแบบภาพไว้ เมื่อครบขั้นตอนทั้งหมด ผู้วิ จัย
ถอดสัญญะต่อการสะท้อนออกไปในสังคมในงานวิดีโออาร์ต เพื่อน าเรื่องราวไปสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักถึงภาวะ
กดดัน กดทับด้านการแสดงออกอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มลายูปาตานี  โดยท าการจัดแสดงนิทรรศการต่อไปเพื่อให้สังคมได้
เห็นในสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกได้พบเจอที่นอกเหนือจากภาพข่าวทั่วไปที่ระบุภาพเหตุการณ์จ าเพาะให้เห็นในรายวัน 

 
ค าส าคัญ: วีดีโออาร์ต, อัตลักษณ์, ชาติพันธ์, มลายูปาตานี 
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Abstract 
 

The research is creative research on video art which aims to study the placement of art 
composition in motion pictures through actual accounts of the suppressed mental state of the 
Malay Pattani ethics. This research  is qualitative research. The Researcher has divided the scope of 
the study into two steps. In the first step the research has conducted studies on data and 
documents related to both the placement of video and audio composition and data related to 
the suppressed condition of the expression of the Malay Pattani ethnics. In the second step the 
researcher conducted field studies, consisting of three sub-steps, namely 1. Observatory step 
where the researcher started from the researcher’s home, TumbonPooyud, AmphurMueng, Pattani 
to AmphurSaiburi, Pattani, 2. Field interview step of involved people, and 3. Video shooting step 
based on the pre-designed pictures in storyboards. Upon completion of the three steps, the 
researcher has decoded them for the transfer of video arts to reflect the accounts so that the 
society will become aware of the pressured and suppressed expression of the Malay Pattani 
ethnics, which is carried out by the entailing exhibitions aimed to allow the society to witness what 
the fellow humans have faced apart from those in news reported daily. 
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บทน า 
การสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงบนภาวะที่ไม่

สามารถจะสื่อออกไปด้วยข้อความค าพูดหรือภาพบาง
ประการได้ ไปจนกระทั่งการแก้ไขปัญหาต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
การทับซ้อนแง่ปมหลากหลายประการก็ยากที่จะไขมัน
ออกไปได้ เหตุเพราะมีการแทรกแซงไปด้วยผลประโยชน์
นานาประการ ผลที่กระทบจึงเกิดขึ้นกับลมหายใจเล็กๆ 
หากแต่ลมหายใจนั้นมันหมายถึงความเป็นมนุษย์ การจะ
กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวะกดดันบางอย่างของการ
จะแสดงออกไป สิ่งหนึ่งที่สามารถแตะต้องไปยังภาวะ
จิตส านึกต่อสังคมนั่นคือ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่าศิลปะ 
ในยุคโลกาภิวัฒน์สิ่งส าคัญที่จะก้าวเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อการเข้าสู่พื้นที่แห่งสามัญส านึกโดยการหยิบยก
ศิลปะที่เกิดขึ้นและถูกยอมรับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 
บริบทของศิลปะประเภทวิดีโออาร์ตถูกน ามาแทนที่การ
สะท้อนเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนส่งต่อไปยังผู้ชมให้ได้รับรู้ 
(วิดีโออาร์ต, 2552) 

ศิลปะวีดีทัศน์ หรือวิดีโออาร์ต (Video Art) คือ
กา รน านวัฒกรรมทา ง เทค โน โลยี ม าก าหนด ให้
ภาพเคลื่อนไหวโดยผ่านการสร้างสรรค์จากผู้สร้างผ่าน
การล าดับความการเล่าเรื่องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผ่าน
การถอดสัญญะ โครงสร้างทางบริบทสังคมที่เกิดขึ้นเป็น
การท างานร่วมกัน การน าหยิบยกความเป็นศิลปะมา
สะท้อนต่อภาวะกดดัน ด้านการแสดงออกเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถพูดกล่าวได้ในแง่บริบททางวัฒนธรรมหนึ่งเดียว 
การถูกยอมรับด้านวัฒนธรรม หลักปฎิบัติที่หลากหลาย
จักเป็นสิ่งที่ลดทอนความยุ่งเหยิงในเชิงสังคมได้ 

ภาวะความกดดัน (รชัย คงสกนธ์. 2011) ซึ่งมี
สามเหตุชัดเจนจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จนท าให้เกิด
สภาวะการปรับตัวผิดปกติ (adjustment disorder) จัด
อยู่ในกลุ่มโรคจิตเวชที่เป็นแบบ non-psychotic โดย
อาการทางจิตเวชมักจะเกิดภายในเวลา 3 เดือนหลังจาก
มีภาวะความกดดันมากระทบ ซึ่ งหากเปรี ยบกับ
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 
ภาวะความกดดันที่มาซึ่งความผิดปกตินี้มีมานานกว่า 
200 ปี ตั้งแต่ต านานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจรปาตานี
และมลายูมุสลิมตอนเหนือ อันได้แก่ รัฐไทรบุรี รัฐกลัน

ตั น  รั ฐ ต รั ง กานู  กั บ รั ฐ ส ยามหรื อนั บตั้ ง แ ต่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์เป็นต้นมา สาเหตุของความกดดันอาจมี
เพียงอย่างเดียว หรือหลายอย่างประกอบกันได้ ความ
กดดันอาจเกิดจากครอบครัว ท าให้เป็นปัญหากับบุคคล
หนึ่งในครอบครัว หรือกับทุกคนในครอบครัวก็ได้ หรือ
อาจเป็นปัญหาของชุมชน โดยกลุ่มคนที่พบสถานการณ์
ร่วมกัน อาจเกิดปัญหาการปรับตัวได้เช่นกัน เช่น ภาวะ
สงคราม การอพยพย้ ายถิ่ น  ซึ่ งความรุนแรงของ
เหตุการณ์ความไม่สงบไม่สามารถท านายความรุนแรง
ของปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้นั้นได้ ซึ่งผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอ
อาจจะมีความผิดปกติอย่างมากต่อความกดดันในระดับ
ต่ าหรือระดับปานกลาง ทั้งหมดนี้เกิดเป็นความกดดันที่
ท าให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นตนเองไป โดย
เกิดจากความสูญเสียที่ไม่อาจควบคุมได้ในสถานการณ์
ความไม่สงบมนพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ในขณะที่ผู้อื่นอาจเกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อยทั้งที่
ได้รับความกดดันอย่างรุนแรงละต่อเนื่องก็ตาม สภาวะ
ความกดดันก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเสมอ โดยภาวะแรง
กดดันที่กล่าวมานี้มีผลท าให้เกิดความสูญเสียซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะของตน กลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมมลายู
ที่สวยงามวิจิตรบรรจงหายสาบสูญไปโดยไม่รู้ตัว จากแรง
กดดันของสงคราม ช่วงระหว่างสงคราม หลังสงคราม
หรือแม้กระทั่งจากแรงกดดันจากคนรอบข้างซึ่งหมายถึง 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับจากเพื่อน คนใกล้
ตัวที่จะท าให้บุคคลเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด ค่านิยม อัต
ลักษณ์ และความเป็นชาติพันธุ์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
และกลุ่มคน สังคม สภาวะความเป็นอยู่นั้นได้ นักจิตร
วิทยาสังคม เวนดี้ เทรนอร์ (Wendy treynor) ได้อธิบาย
ถึงประสิทธิผลของภาวะแรงกดดันจากรอบข้างด้วย
ทฤษฏีผลการเคลื่อนของอัตลักษณ์เฉพาะทันที โดยการ
พยายามยอมรับเอามาตรฐานที่มีอยู่มาเป็นมาตรฐานของ
ตน เมื่อสามารถขจัดความขัดแย้งทางจิตได้แล้ว จิตจะ
กลับสู่สภาวะการประสานกลมกลืนโดยไม่ท าให้เกิดการ
ทบกวนส านึกในชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษที่เคยมีมาแต่
อย่างใด ซึ่งในลักษณะนี้จะเป็นการกลืนอัตลักษณ์เฉพาะ
ความเป็นตนกลายเป็นอื่นได้ทันทีโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสามรถ
ทราบได้อีกทีก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันได้หายสาบสูญไม่เสร็จสิ้น
แล้ว สิ่งเหล่านี้ โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้
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ให้ค าจ ากัดไว้ว่า “มายาคติ” (Myth) เป็นทฤษฏีที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ความหมายในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ว่าด้วย
การประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรม โดยระบุถึง
ความหมายอันกลบเกลื่อนผ่านความคุ้นชินการด าเนิน
ชีวิตในแต่ละวัน รวมไปจนกระทั่งธรรมชาติและการ
เสกสรรปั้นแต่งเป็นการสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่า
เป็นธรรมชาติ (Mythologies, 2015) 

ความรู้สึกเรื่องอัตลักษณ์มีส่วนส าคัญ (อัต
ลักษณ์และความรุนแรง, 2012) ต่อความแข็งแกร่งและ
อบอุ่นทางความสัมพันธ์ของบุคคลไปยังอีกบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นเพื่อนบ้านผู้คนในชุมชนเดียวกัน พลเมืองร่วมชาติ 
หรือผู้ศรัทธาในศาสนาเดียวกัน การมุ่งความสนใจไป
ที่อัตลักษณ์ใดโดยเฉพาะนั้น สามารถตอกย้ าสายสัมพันธ์
จนท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้มากมาย กระทั่งช่วย
น าพาเราออกจากชีวิตที่มีแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางไปได้ 
การกล่าวถึงอัตลักษฯร่วมกับคนอื่นในชุมชน ทางสังคม
เดียวติดกันสามารถท าให้ชีวิตของคนทั้งดีขึ้นภายใน
ชุมชนจึงถือว่าเป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งเหมือนกับทุนด้วย 
ความเข้าใจแบบนี้ส าคัญ แต่จ าเป็นต้องสมทบด้วยการ
ตระหนักให้รอบด้านขึ้นว่า ความรู้สึกเรื่องอัตลักษณ์
สามารถกีดกันผู้คนจ านวนมากออกไป แม้ในขณะที่โอบ
รับผู้อื่นอย่างอบอุ่น ชุมชนที่เป็นปึกแผ่นสูง ซึ่งผู้อยู่ร่วม
ชุมชนท าเรื่องแสนวิเศษต่อกันโดยสัญชาติญาณ ด้วยน้ า
หนึ่งใจเดียวกันอย่างไม่รีรอนั้น อาจเป็นชุมชนเดียวกันที่
เขวี้ยงก้อนอิฐใส่หน้าต่างบ้านผู้อพยพ ซึ่งย้ายถิ่นมาอยู่ใน
บริเวณนั้นจากที่ไหนสักแห่งก็ตาม เคราะห์กรรมแห่งการ
กีดกันออกไปไม่สามารถเกิดคู่ขนานไปด้วยกันแห่งการ
โอบรวมทุกฝ่ายในสังคมเดียวกัน 

ความรุนแรงที่บ่มเพาะขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับความ
ขัดแย้งทางอัตลักษณ์นั้นป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้ดุลยภาพทาง
อ านาจภายในอาจเปลี่ยนไป แต่การที่คนกลุ่มหนึ่ง
เล็งเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งว่าเป็นศรัตรูไปอย่างเข้มข้น การชู
ธงอัตลักษณ์ซูดานอิสลามอย่างแข็งกร้าว เคียงคู่ไปกับ
การเอารัดเอาเปรียบโดยอาศัยการแบ่งแยกระหว่างเชื้อ
ชาตินั้น น าไปสู่การข่มขืนและฆ่าเหยื่อผู้ด้อยอ านาจกว่า 
ในทางตอนใต้ของเขตปกครองที่อยู่ภายใต้ทหารจนน่า

วิตก อิสราเอลและปาเลสไตน์ยังต้องเผชิญความเดือด
แค้นของอัตลักษณ์แบบขั้ว ที่พร้อมจะลงฑัณฑ์อีกฝ่าย
หนึ่งด้วยความเกลียดชังอยู่ต่อไป อัลกออิดะได้ประโยชน์
อย่างมหาศาลจากการปลูกฝังและใช้อัตลักษณ์อิสลาม
อย่างรุนแรง ที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านคนตะวันตกโดย
จ าเพาะมีรายงานจากอาบูกราอิบและที่อื่นๆ โดยไม่ขาด
สายว่า บรรดาทหารอเมริกันหรืออังกฤษผู้ถูกส่งไป
ปฏิบัติยทธการเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย กลับ
ด าเนินกิจกรรมที่เรียกว่า “การกล่อมเกลา” นักโทด้วย
วิธีซึ่งเป็นการย่ ายีความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุด อ านาจที่
ปราศจากขอบเขตเหนือชีวิตของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักรบ
ฝ่ายศัตรูหรือเป็นมารร้ายนั้น แบ่งแยกนักโทษและผู้คุม
ออกจากกันอย่างเด็ดขาดด้วยเส้นแบ่งที่แข็งกร้าวของอัต
ลักษณ์เชิงแบ่งแยก หลายครั้งดูเหมือนว่าอ านาจนี้จะ
เบียดเบียนขับลักษณะที่ไม่เป็นการเผชิญหน้าของฝ่าย
ตรงกันข้ามออกไปเร่ืองอ่ืนใดของอีกฝ่ายรวมทั้งเรื่องหนึ่ง
คือ สมาชิกภาพร่วมกันของเผ่าพันธุ์มนุษย์การตระหนัก
ถึงสายพันธุ์ที่ทับซ้อนถ้าการคิดบนฐานอัตลักษณ์ การ
เปิดรับการจัดปรุงแต่งอันโหดเหี้ยมดังกล่าวได้ โดยทั่วไป
จะหววิธีแก้โดยพยายามกดทับหรือปิดปากการเรียก
หาอัตลักษณ์ ประเด็นคืออัตลักษณ์สามารถเป็นได้ทั้งต้น
ธารของความรุ่มรวยและความอบอุ่น และเป็นต้นธาร
จากความรุนแรงและความโหดร้าย ฉะนั้นจึงมีเหตุผล
น้อยมากที่จะพิจารณาอัตลักษณ์แบบปฏิปักษ์ สามารถ
ถูกท้าทายโดยพลังของอัตลักษณ์แบบทับซ้อน แน่นอน
ว่าอัตลักษณ์แบบทับซ้อนเหล่านี้อาจรวมถึงคุณลักษณะ
รวม โดยทั่ ว ไ ปของมนุษยชาติ ที่ พ วก เ ร า ร่ วมกั น
ตลอดจนอัตลักษณ์อื่นๆ อีกมากมายที่ทุกคนมีอยู่ในเวลา
เดียวกัน ประเด็นนี้น าไปสู่วิธีจัดหมวดหมู่ผู้คนแบบอื่นๆ 
ซึ่งสามารถยับยั้งการเอารัดเอาเปรียบ โดยใช้การจัด
ประเภทแบบหนึ่งได้อย่างก้าวร้าวรุนแรง 

ข้อจ ากัดและเสรีภาพนักคิดแนวชุมชนนิยม
จ านวนมากเสนอว่า (อัตลักษณ์และความรุนแรง, 2012) 
อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักรู้ด้วยตนเอง 
(self-realization) เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของการเลือก 
อย่างไรก็ดีเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อถือว่าที่จริงแล้ว  บุคคล
คนหนึ่งไม่มีการเลือกในการตัดสินใจว่าจะให้ความส าคัญ
โดยเปรียบเทียบมากน้อยเพียงใดแก่กลุ่มต่างๆซึ่งเขาหรือ
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เธอเป็นสมาชิกอยู่ รวมทั้งยากที่จะเชื่อว่าบุคคลต้องท า
เพียงแต่ค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเอง ราวกับว่าอัตลักษณ์
นั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยแท้ ทั้งนี้โดยข้อแท้จริง
แล้ว เราทั้งหมดล้วนท าการเลือกอยู่ตลอดแม้โดยปริยาย
ว่าอะไรคือล าดับความส าคัญที่พึงให้แก่สายสัมพันธ์หรือ
การคบค้าสมาคมต่างๆของเรา เสรีภาพในการก าหนด
ความภักดีและล าดับความส าคัญระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
เราอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นคืออิสรภาพที่ส าคัญเป็น
พิเศษ ซึ่งเรามีเหตุผลที่จะตระหนักถึงคุณค่าและพึง
ปกป้อง แน่นอนว่าการด ารงอยู่ของการเลือกไม่ได้บ่งชี้ว่า 
การเลือกจะไม่มีขอบเขตจ ากัด ที่จริงแล้วการเลือกจะอยู่
ภายในขีดจ ากัดของสิ่งที่เห็นว่าสามารถเป็นจริงได้เสมอ 
ความสามารถเป็นจริงได้ในกรณีของอัตลักษณ์ขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะ และสภาพแวดล้อมในแต่ละกรณีที่ก าหนด
ว่าอะไรคือทางเลือกที่เป็นไปได้ส าหรับวิถีทางเลือก ทุก
ทางเลือกในเรื่องใดก็ตามต้องเผชิญอยู่แล้วในความเป็น
จริง อันที่จริงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานและเป็นสากล
เกินกว่าข้อเท็จจริงที่ว่า การเลือกทุกชนิดในทุกกรณีล้วน
เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นภายใต้ขีดจ ากัดจ าเพาะบางประการ ใน
แง่ด้านความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ในโลกปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 
21 (ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม, 2009) ไม่ได้มีเพียงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีความส าคัญ วัฒนธรรม
ลูกผสม (hybrid culture) ก็มีความส าคัญมากกว่าการ
เป็นแค่วัฒนธรรมบริสุทธิ์   วัฒนธรรมพันธุ์ผสมหรือ
ลูกผสมที่ไม่ใช่พันธุ์แท้ กลับได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารองค์กรและระบอบทุนนิยมชั้น
ปลาย (late capitalism) ภายใต้สภาวะดังกล่าวท าให้
การมีอัตลักษณ์แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวกลับ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการท างาน
ความหลากหลายในอัตลักษณ์หรือพหุลักษณ์จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการด ารงอยู่ ใน เมื่ อกล่ า วถึ งความ
หลากหลายนั้ นก็แสดงว่ า  ความหมายของความ
หลากหลายของวัฒนธรรมเองย่อมไม่สามารถที่จะมีเพียง
หนึ่งเดียวได้ เพราะถ้ามีความหมายไม่หลากหลายก็ย่อม
กลายเป็นกรอบคิดที่ไม่มีความหลากหลายไปโดยปริยาย 
การไม่มีความหลากหลายหรือมีเพียงความหลากหลาย

เดียวของความหลากหลายยทางวัฒนธรรม แสดงว่า
วัฒนธรรมนั้นเป็นเพียงวัฒนธรรมเดี่ยว (monoculture) 
ส าหรับความคิดเชิงวัฒนธรรมเดี่ยวก็ยังมีปรากฏให้เห็น
ได้จากกรอบคิดเรื่องการมีราก ที่มีรากแก้วเป็นแกนใหญ่
เพียงอันเดียวส่วนอื่นถือว่าเป็นรากฝอย แต่เมื่อทั้งราก
แก้วและรากฝอยต่างก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม
กัน กรอบคิดเรื่องรากบ่งบอกถึงกรอบคิดแบบวัฒนธรรม
เดี่ยว คือการกล่าวถึงหลักปฏิบัติในการนับถือศาสนาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นด้วย
การไม่ยอมรับและลดทอนการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลาม
ลง การถูกเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อ การลดทอนการ
แต่งกายจากกรอบหลักศาสนา ไปจนกระทั่งการเปลี่ยน
ชื่อถนนหนทาง สถานที่เดิมต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในสมัย
อาณาจักรปาตานี 

การใช้เหตุผลในการเลือกอัตลักษณ์ที่เหมาะสม
ตรงประเด็น  ต้องข้ ามพ้นภูมิ ปัญญาบริสุ ทธิ์ ไปสู่
ความหมายทางสังคมที่ไม่แน่ไม่นอน เหตุผลนั้นไม่
เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเลือกอัตลักษณ์ แต่การใช้
เหตุผลยังต้องค านึงถึงบริบทสังคม และความเหมาะสม
ตรงประเด็นอันไม่แน่ไม่นอนของการอยู่ในกลุ่มประเภท
หนึ่งประเภทใด รัฐปาตานี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
ไทยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ในปัจจุบัน ท าให้ทั่วปัตตานีมีทั้งมลายูมุสลิม มลายูพุทธ  
และศาสนาอิสลามเป็นที่ยอมรับของชาวมลายู ใน
อาณาจักรปาตานี ในปีค.ศ.1457  พญาตู  นักปา อินทิรา  
มหาวังสาและเหล่าบรรดาอ ามาตย์มนตรี  แม่ทัพนายก
อง  รวมถึงพระโอรสและพระธิดาก็เข้ารับอิสลามอย่าง
เป็นทางการด้วยการเชิญชวนของชัยค์  ซาอีด ดังนั้น ปา
ตานีจึงกลายเป็นรัฐอิสลามตั้งแต่นั้นมา ซึ่งได้รับการเรียก
ขานในนาม “�ปาตานี  ดารุสสลาม�” โดยปกครองแบบ
อิสลามคือ ถือเอาคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นธรรมนูญการ
ปกครองและอัลฮะดีษการเมืองในโลกมลายูเป็นแนว
ปฏิบัติในวิถีชีวิต (อาลี เสือสมิง www.islammore.com 
อ้างจาก ปาตานี  ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลก
มลายู: อารีฟีน  บินจิและคณะ  หน้า  2549; 63-66) 

ปาตานีได้เปลี่ยนจากรัฐพราหมณ์-พุทธ มาเป็น
รัฐอิสลามและยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเปลี่ยน
สภาพของรัฐมลายูอื่นในภูมิภาคนี้  เช่น  รัฐมลายูในอา
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เจะห์,  สุมาตรา,  ชวา,  กลันตัน,  ตรังกานู,  มะละกา
และปาหัง  เป็นต้น  ซึ่งได้เปลี่ยนจากรัฐพราหมณ์-พุทธ 
มาเป็นในลักษณะวิธีที่คล้ายกัน  โครงสร้างระบอบการ
ปกครอง  และจิตวิญญาณ  หรือเป็นรัฐของชาวมลายู
มุสลิมที่ยังคงมีอิทธิพลของวัฒนธรรมและความเชื่อแบบ
มลายูโบราณฝังรากหยั่งลึกอยู่ ซึ่งอาจเป็นผลพวงมาจาก
วัฒนธรรมและความเชื่อดังกล่าว รวมถึงในส่วนของสุ
มาตรา-อินโดนีเซีย และคาบสมุทรมลายู  ถึงแม้ว่า
ศาสนาอิสลามได้เข้าไปแทนที่แล้ว  และท าให้โครงสร้าง
สังคมและวัฒนธรรมของปาตานีโดยรวม ค่อยเปลี่ยนเป็น 
จากฮินดู-พุทธ  แต่ก็ยังแฝงด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมผสม
ช ว า แ ล ะ ฮิ น ดู -พุ ท ธ  ก็ ต า ม ( อ า ลี  เ สื อ ส มิ ง 
www.islammore.com  อ้างจาก รัฐปัตตานีในศรีวิชัย:  
สุจิตต์  วงษ์เทศ, บรรณาธิการส านักพิมพ์มติชน,  (2549: 
243) 

จากส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543  
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรในประเทศ
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 4.56 เปอร์เซ็นต์ ใช้ภาษา
มลายูท้องถิ่นในการด าเนินชีวิต เป็นสังคมมุสลิมที่ใช้
วัฒนธรรมอิสลาม มีวิถีชีวิตเฉพาะที่แตกต่างไปจาก
ประชาชนทั่วไปของประเทศ ทั้งการใช้ชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพ มุสลิมใช้กฎหมายหรือบทบัญญัติ
จากคัมภีร์อัล-กุรอ่าน (Al-quran) มิใช่เป็นเพียงคัมภีร์
ทางศาสนาที่มีบทสวดมนต์หรือค าสอนทางความเชื่อ 
หรือทางวัฒนธรรมเท่ านั้น  แต่ เป็นคัมภีร์ที่ จารึก
บทบัญญัติ เกี่ยวกับหลักศรัทธา พิธีการทางศาสนา 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การปกครอง การแพทย์ การ
ค านวณ วิทยาศาสตร์  กฎหมาย  การฑูต  สั งคม 
วัฒนธรรม และบทขอพร หรือเรียกได้ว่าเป็นต าราที่ใช้
ส าหรับการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และต่อเนื่องไป
ยังโลกแห่งความตาย หรือ อาคิเราะห์ (Akirah) นั่นเอง 
มุสลิมถือว่าอัล-กุรอ่านเป็นธรรมนูญชีวิตทุกคน การ
กระท าทั้งหลายจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของอัล-
กรุอ่าน ทั้งยังเตือนตัวองให้ส านึกถึงความส าคัญของอัล-
กุรอ่านที่มีต่อการด ารงชีวิต ศาสนาอิสลามมีอิทธิพล
เหนือขนบธรรมเนียมประเพณีของอิสลามอยู่มาก หรือมี
ลักษณะเป็นกฎหมายอยู่ในตัวทุกคนต้องเรียนรู้ละปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด มุสลิมทุกคนถือว่าเป็นนักบวช การ

ประกาศตนเป็นมุสลิมเพียงแต่ใช้ถ้อยค าง่ายๆว่าไม่มีพระ
เจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ  มะหะหมัดเป็นศาสนฑูต
ของอัลลอฮ ชาวมุสลิมไม่มีการกราบไหว้บูชาเคารพ เช่น 
รูปปั้นหรือภาพต่างๆ ดังนั้น ศิลปะหรือปูชนียสถานวัตถุ
จึงไม่มี มีแต่สุเหร่า มัสยิด และคัมภีร์อัล-กุรอ่าน และค า
สอนของนบีมูฮัมหมัด ว่าการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
มุสลิม ผู้ใดเรียนภาษาของอีกพวกหนึ่งจะปลอดภัยจาก
การหลอกลวงของบุคคลเหล่านั้น และการศึกษาทางโลก
ก็จ าเป็น ดังนั้น ศาสนาไม่ใช่สาเหตุของความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เกี่ยวกับความ
รุนแรงตรงที่ถูกคนบางกลุ่มน ามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้
ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม กั บ วิ ธี ก า ร รุ น แ ร ง ข อ ง ต น 
(http://heritage.mod.go.th/nation/situation/sit3 .
html) 

นอกจากศาสนาแล้ว ประวัติศาสตร์ปาตานี 
และอัตลักษณ์ความเป็นมลายูก็ถูกน ามาใช้เป็นข้ออ้าง
ให้แก่ความรุนแรงดังกล่าวด้วยเช่นกัน เมื่อเหตุปัจจัยแห่ง
ความรุนแรงมีหลายขั้น  การมุ่ งจ ากัดตัวบุคคลใน
กระบวนการแบ่งแยกดินแดน จึงไม่สามารถน าความสงบ
มาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง เพราะ
รากเหง้าแห่งความไม่พอใจและความรุนแรงยังด ารงอยู่ 
แม้คนนึงจะถูกจ ากัด คนใหม่ก็จะมาแทนที่ เป็นเช่นนี้มา
หลายทศวรรษ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดความกดดัน
ของผู้ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกพื้นที่ คนไทยมสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวว่าต้องการรักษาอัต
ลักษณ์ดั้งเดิมของตนเองไว้เท่านั้น ด้วยการใช้ภาษามลายู
ท้องถิ่น ศาสนาและวัฒนธรรมตามแบบอิสลามเพื่อเป็น
มุสลิมที่ดีตามแบบฉบับหลักศาสนา ในขณะอีกด้านหนึ่ง 
ภาครัฐพยายามที่จะใช้กลไกของรัฐผสมผสานกลมกลืน
สังคมมุสลิมมลายู ให้มีความเป็นไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
ผ่านการใช้กลไกของระบบราชการ เช่น ความพยายาม
ในการปฏิรูปการจัดการศึกษาแบบอิสลามหรือการ
เปลี่ ยนชื่ อสถานที่ จากภาษามลายูท้องถิ่ น ให้ เป็น
ภาษาไทย เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบ้านบางกลุ่มใน
พื้นที่ไม่ยอมรับภาษาไทยที่ถูกก าหนดให้ในวิถีปฏิบัติ ดัง
จะเห็นได้ว่ารัฐไทยขาดความเข้าใจของศาสนาอิสลามใน
ความพยายามที่จะผสมผสานกลมกลืนสังคมมุสลิม ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจเป็นการบ่อนท าลายอัต

http://heritage.mod.go.th/nation/situation/sit3.html
http://heritage.mod.go.th/nation/situation/sit3.html
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ลักษณ์ของคนมุสลิมดั้งเดิมจนเกิดเป็นต้นตอของปัญหา
ความขัดแย้ง จึงเกิดเหตุการณความรุนแรงที่ทับซ้อนจาก
ภาวะแรงกดดันของคนในพื้นที่ ได้ถูกพัฒนากลายเป็น
เร่ืองของผลประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจากคน
บางกลุ่ม ได้มีเงื่อนไขมากมายน าไปสู่การต่อสู้ที่ยืดเยื้อ
ยาวนาน จากเพียงค าพดแปรเปลี่ยนเป็นการกระท า เริ่ม
จากวิธีการไปสู่มาตรการที่หนักหน่วงจนในที่สุดสิ่งที่ไม่
คาดคิดก็เกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจใช้อาวุธและความตาย
อย่างโหดร้ายทารุณ กระทั่งตกหลุมพรางไปสู่ประเด็น
ศาสนา แม้ว่าหลายฝ่ายต่างพยายามป่าวประกาศ
แนวทางสันติวิธีเพื่อรีบเร่งดับวิกฤตไฟใต้มาจนถึงทุกวันนี้ 
ผลสะท้อนที่เปรียบดั่งกระจกเงาก็คือความรุนแรงเช่นกัน 
ด้านผู้น าศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
จ าเป็นต้องออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ตก
อยู่ในกับดักของความรุนแรงที่ถูกน าเสนอ จากชุมชนที่มี
ความสงบสันติเพราะประเด็นศาสนากลายเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสู่ความแตกแยกของผู้อยู่
อาศัยในพื้นที่ สาเหตุหลักมาจากภาวะกดดันจากสิ่งที่
เกิดขึ้นทั้งปวงจนท าให้ใครหลายคนต้องลุกข้ึนมาจับอาวธุ
เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ถูกกดทับมาโดยตลอด เพื่อให้รักษาซึ่งไว้
ความเป็นชาติพันธุ์สืบไป 

ดังนั้นการที่จะสร้างสื่อเชิงคุณภาพเพื่อท าความ
เข้าใจให้แก่ท้องถิ่น และคนในชาตินั้น โดยเน้นเฉพาะ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใต้ส านึก
ของกลไกให้ตระหนักถึงความส าคัญในความหลากหลาย
ของชนชาติ แต่กลับเน้นเรื่องเอกลักษณ์อย่างเดียว โดย
ละเลยอัตลักษณ์ของชาติที่ประกอบด้วยระบบนิเวศนท์าง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ถึงตอนนี้หลักชัยยึดเหนี่ยวของ
การแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือ ศาสนา
ทุกๆศาสนาเป็นดั่งกระแสสว่างคอยปลอบประโลมด้วย
ค าสั่งสอนและสร้างปมปราการหัวใจที่หดเหี่ยวจากการ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ให้ยืนหยัดเข้มแข็งต่อสู้พร้อมเผชิญ
ภัยร้ายที่รุนแรงยิ่งกว่าภัยพิบัติในด้านความรู้สึกของการ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและยิ่งไปกว่านั้น คือ สูญเสียซึ่ง
ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของความเป็นมลายูมุสลิมที่
งดงามด้านศิลปวัฒนธรรมไปโดยปริยาย เพื่อให้สังคมได้
ตระหนักถึงภาวะกดดันจากการที่ต้องบีบขั้นในเรื่องของ

ความเป็นตนอง ลักษณะเฉพาะตัวเอง อันมีผลมาจาก
สงครามที่ไม่อาจควบคุมได้ และจากภาวะแรงกดดัน
ดังกล่าวจนท าให้มีผลพวงของการระเบิดที่ถูกเก็บสั่งสม
ก่อตัวมาเป็นระยะเวลานานนับร้อยปี จากแรงระเบิด
ดังกล่าวจึงท าให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเสมอ และยังให้สังคมได้
เข้าใจความเป็นชาติพันธุ์มลายูมุสลิม กลิ่นอายวัฒนธรรม 
ความงดงามที่ถูกปกปิดด้วยภัยสงครามกลางเมืองทั้ง
ทางด้านจิตใจและทั้งทางด้านร่างกาย เพื่อตอกย้ าให้
สังคมได้ตระหนักถึงความสูญเสียอัตลักษณ์เฉพาะโดย
รู้ตัวของคนในพื้นที่ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องท า
การวิจัยนี้ เพื่อแสดงออกภาวะของคนในพื้นที่ให้สังคมได้
เข้าใจและตระหนักในการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันด้วย
ความกดดัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์และสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความ
เป็นอัตลักษณ์ก่อนไปพัฒนาในระดับประเทศ โดยผ่าน
การสร้างสรรค์ผลงานวิดีโออาร์ตในการสะท้อนเรื่องราว 
คุณค่า วัฒนธรรม ความเป็นเฉพาะของพื้นถิ่นในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เดิมมา 

 
วิธีการศึกษา 

งานวิจั ยสร้า งสรรค์นี้ เป็นDocumentary 
Research ภายใต้กรอบเวลาย้อนไป 10 ปี นับจากพ.ศ. 
2549-2559 โดยมีการสรุปข้อมูลภาวะกดดันจาก
สถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันผ่านอัตลักษณ์เฉพาะของ
คนในพื้นที่ ทั้งทางด้านพฤติกรรมภายนอก สภาวะจิต
ภายใน และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในบางประเด็นที่
เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคนพื้นถิ่นที่มีอายุ
ระหว่าง 70-90 ปี จ านวน 15 คนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส เพื่อให้เข้าใจต่ออัตลักษณ์เฉพาะ 
ความเป็นชาติพันธุ์แต่เดิมมา และปัญหาที่ท าให้เกิด
สภาวะกดดันจากสงครามทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวีดี
ทัศน์ชื่อว่า “Video Art : MY PATANI” โดยแบ่ง
ขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลไว้ 3 ล าดับ ดังนี้ 

ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลด้านเอกสารข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าก่อนการลงพื้นที่เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัย
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ต้องทราบถึงบริบทของพื้นที่ในขั้นเบื้องต้น ซึ่งมีความ
แตกต่างและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ
ไทย เนื่องจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากแล้ว ยังมี

ขนบประเพณีวิถีปฏิบัติของคนสามจังหวัดส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลามที่ต้องท าความเข้าใจในหลักการการ
ด าเนินชีวิต และยังต้องทราบถึงภาวะของการสูญเสีย 
ที่มา สาเหตุประการอย่างถ่อมแท้ในทุกบริบทสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptual Art 

New Media 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

ตัวอยา่งจากศิลปิน 

ภาวะกดดันของการแสดงออก 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มลายูปัตตาน ี

อัลกรุอ่าน/ฮะดีษ/ 
ซุนนะฮฺนบีมูฮัม

หมัด 

โทรทัศน์/สื่อ/วิทย ุ

ฟรีทีว ี

Facebook 

 เสียงตนสาย 

 พันทิบ 

 Website 

วิจัย 

หนังสือ 

ชาติพันธุ ์

ภาวะกดดัน 

ประวัติศาสตร์ปาตาน ี

บทความ 

นักวิชาการ นักวิจยัท้องถิ่น 

หนังสอืพิมพ์รายวัน 

ในกระแส ท้องถิ่น 

ถอดสัญญะโครงสร้าง 

Story board 

มายาคต ิ

Roland Barthes 

สัญญะ รหัส 

Video Art 
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1)ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามผู้วิจัยทราบ 
เข้าใจ เข้าถึงทุกมิติด้านเอกสารตามข้อที่  1 พร้อมทั้ง
เจตนาที่แท้จริง เพื่อได้ข้อมูลที่เท็จจริงที่สุดของภาวะการ
แสดงออก ภายใต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการแสดงออกซึ่ง
ตัวตน โดยมีการสังเกตการณ์ด้านพฤติกรรมในการลง
พื้นที่ด้วยการจดบันทึกลักษณะอาการต่างๆที่เมื่อพบกับ

พนักงานของรัฐ รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ทราบข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองความเป็นชาติ
และข้อมูลทางด้านศาสนา ทั้งหลักปฏิบัติที่ถูกต้องน ามา
เป็นข้อมูลและก าหนดเครื่องมือทางด้านการสร้างศิลปะ 
ไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
2) การสร้าง Storyboardการรับข้อมูลอย่าง

ครบถ้วน สิ่งส าคัญที่สุดที่นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอ
อาร์ตนั่นคือ การก าหนดเป้าหมายให้สะท้อนสู่สังคมได้

อย่างถ่องแท้ นั่นคือ การถอดสัญญะกับสิ่งที่ได้รับ พร้อม
ทั้งสร้างเป็นภาพตามล าดับขั้นตอนเป็น Storyboard 

 
สัญญะโครงสร้างจากการลงพืน้ที่ 

ภาวะกดดัน ผลกระทบระดับการแสดงออก รหัสที่ใช้ใน Video Art 
การแต่งกาย -โดนดา่นตรวจอยู่บ่อยครั้ง 

-สถานที่ราชการ      การติดต่อสื่อสาร 
ถนน 

ภาษา (มลายทู้องถิ่น) 
-ผู้หญิง 
-ผู้ชาย 

เมื่อโดนกล่าวหาวา่เป็นผู้ก่อการร้ายไม่สามรถปกป้อง
ตัวเองได้ 

ภาพมุมต่ า (กดต่ าลง) 

วัฒนธรรม -เทศกาลลดลง 
-การกลืนวัฒนธรรมแบบเดียวกนัทั้งประเทศ 
-ความหลากหลายหมดไปด้วยความเป็นมายาคติ 

หลุมฝังศพ หรือกูโบร์ 

วิถีชีวิต -จ ายอม 
-น้อมรับ 

-การละหมาด 
-การขอพร (ดุอาร์) ต่อพระเจ้า 

 
สรุปกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลักการวิเคราะห์ผลงานประเภทศิลปะวีดีทัศน์ 
เป็นการน าหลักการทางความรู้สึกในเชิงสัญลักษณ์มาเปน็
หลักในการวิเคราะห์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกต่อการ
สะท้อนการวิเคราะห์ทางด้านข้อมูล น ามาให้ได้ซึ่งภาพ 
การจัดวางใช้การวิเคราะห์ทางด้านองค์ประกอบศิลป์มุม
ภาพ ใช้การจัดวางด้วยความสมดุลด้านอารมณ์ความรู้สึก 
ใช้การรับรู้ด้านเสียง จังหวะการเคลื่อนกล้องระยะใกล้
ไกล และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องให้ความหมายด้วย

การวนซ้ า หมายถึงเหตุการณ์ที่คอยเกิดขึ้นซ้ าซาก ความ
กดดัน บริบทสังคมใช้สัญลักษณ์ของเสียงรถมอเตอร์ไซด์
วิ่งจากซ้ายไปขวา มาสื่อถึงชีวิตที่คอยเคลื่อนไหวในพื้นที่ 
อัตลักษณ์แห่งความเป็นมลายูปาตานีมีให้เหลือเพียงเสียง
บทสวดและบทขอพรจากคัมภีร์อัลกุรอ่าน 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์
มลายูปาตานีจากภาคเอกสาร และการลงพื้นที่ภาคสนาม 

ก าหนดพื้นที่
ภาคสนาม 

สังเกตการณ ์ จดบันทึก สัมภาษณ ์ สรุปข้อมลู วิเคราะห ์

มุสลมิ 
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ผ่านกระบวนการปัจจุบันด้วยบริบทสังคมในพื้นที่ เพื่อสื่อ
ภาพสะท้อนไปยังทั้งคนภายนอกและภายในด้วยกันเอง 
ตอกย้ าให้ตระหนักถึงการสูญเสียอัตลักษณ์ที่ควรจะพึงมี 
ผลที่ได้รับจากการวิจัยในคร้ังนี้ คือการสะท้อนภาพจริงที่
เกิดขึ้นเพื่อหวนร าลึก และให้คุณค่าของชีวิต ลมหาย
ใจความเป็นมนุษย์ที่อาศัยการสูดลมหายใจเดียวกันทั่ว
โลก ยังให้ทบทวนเรื่องความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม การยอมรับหลักปฏิบัติทางความต่างของ
ศาสนา ไม่ให้เหลือเพียงประเพณีประดิษฐ์ วัฒนธรรม
ประดิษฐ์ ศาสนาประดิษฐ์ในปัจจุบัน การส่งผ่านด้วยการ
สร้างสรรค์งานด้านศิลปะประเภทสิ่วีดีทัศน์ ภายใต้
แนวคิด “ภาวะกดดันของการแสดงออกจากมนุษย์” เป็น
หลักทางเดียวที่จักสามารถแก้ไขปัญหาภัยร้ายใต้ได้ 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากด้าน

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ สังเกต
ด้านพฤติกรรม ปรากฏให้เห็นถึงค าตอบในชุดเดียวกัน 
คือ ความหวาดระแวง ความต้องอยู่รอดโดยการเลี่ยง
เบี่ยงประเด็นหรือบุคคลที่เคยต้องโทษคดีความมั่นคงใน
ช่วงเวลา 2-5 ปีที่ผ่านมา 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของค าตอบจากการ
สังเกตและจากบทสัมภาษณ์ด้านภาคสนาม พบว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลใน เชิ งลึกที่ ว่ าด้วยเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ในบางประเด็นที่ เกี่ยวข้องไปในเชิง
การเมือง ความกลัวกั งวล และด้านปฏิกิริ ยาการ
ตอบสนอง ด้วยการพูดเพื่อให้อยู่รอดได้อย่ารวดเร็ว 
ความกดดันเกิดขึ้นเมื่อมีการถามถึงชาติพันธุ์มลายูปา
ตานีที่ผิดแผกจากข้อมูลอันประจักษ์ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ผลงานประเภทศิลปะวีดีทัศน์ (Video Art) 
ถอดสัญญะและโครงสร้างจากการลงพื้นที่ภาคสนามใน
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งลงพื้นที่สังเกต 
สอบถาม และสัมภาษณ์ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางองค์ประกอบศิลป์ที่ชื่อว่า 
“Video Art : MYPATANI” เป็นความคิดที่เด็ดขาด
ตายตัว ต่อรอง และปฏิเสธไม่ได้ในพื้นที่เป็นความคิดที่
มักจะถูกน าไปเชื่อมโยงกับความเป็นเผด็จการส าหรับ
สภาวะสมัยใหม่ การปฏิเสธไม่ได้แสดงออกผ่านการ
อ้างอิงในหลักวิทยาศาสตร์ เผด็จการที่ตอกย้ าอุดมการณ์
ความเป็นปัจจุบันแสดงความจริงที่ตายตัวแห่งการเกิดขึ้น
ของสถานการณ์ความรุนแรง ณ ปัจจุบัน แต่คุณลักษณะ
แบบนี้ไม่ได้มีอยู่แต่เผด็จการในระบอบการเมืองใด
การเมืองหรึ่ง ศาสนาถูกน ามาใช้เป็นกลไกส าคัญส าหรับ

การสถาปนาอ านาจทางการเมืองมีหน้าที่ในลักษณะ
เดียวกัน ถึงแม้การต่อรองกับศาสนาจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
ในหลากหลายศาสนา แต่ศาสนาที่หลุดออกมาจากกรอบ
ของการต่อรองการแลกเปลี่ยนหรือการยอมน้อมรับกับ
สิ่งที่เกิดขึ้น ดังเช่น ศาสนาอิสลามที่ผู้คนในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือนั้น 
มีอัตลักษณ์และการแสดงออกกฏปฏิบัติที่ชัดเจน กลับถูก
ละเลยให้เกิดความไม่เข้าใจ เห็นต่าง ถูกน ามาเป็น
ประเด็น เพียงเพราะความไม่เข้าใจจริงต่อความเป็นชาติ
พันธุ์ของบริบทสังคมในพื้นที่ ซึ่งสามารถกระท าได้เพียง
จิตวิญญาณที่มวลสมาชิกจะต้องจงรักภักดีมอบอุทิศกาย
และใจให้กับศาสนาหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น จึงจะมีชีวิต
ที่ เหลือปกติสุขได้  ภายใต้ภาวะการกดดันของกา ร
แสดงออกซึ่งชาติพันธุ์และอัตลักษณ์แห่งความป็นมลายู
ปาตานี 
 

การจัดแสดง 
Video Art: PATANI 

ผลตอบรับ 
จากสังคม 
ภายนอก 

ได้รับรู้เสียง 
จริงจาก 
ภายใน 

หวนกลับ 
ไปสู ่

ภายใน 

ได้รับรู้ถึง
ตัวตนจาก

ภาวะ
กดดันผ่าน
เสียงจาก 
ภายนอก 
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สรุปและข้อเสนอแนะ  
การเลือกข้อจ ากัดในบริบทสังคมแต่ละบริบท 

ย่อมมีอัตลักษณ์อันมีศักยภาพที่เป็นไปได้และเหมาะสม
ตรงประเด็นอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งบุคคลพึงประเมินในแง่
การยอมรับได้ในพื้นที่ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่และความส าคัญโดยการเปรียบเทียบในเรื่องของ
ความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก ความเป็นพหุวัฒนธรรมให้
ถูกน ามาเป็นใจกลาง เพื่อคุณลักษณะหลากหลาย
ประการที่ยั่งยืนตลอดจนมีความเหมาะสมตรงของการให้
คุณค่ามนุษย์ตรงประเด็นและกว้างขวาง อาจต้อง
ตัดสินใจเรื่องนัยส าคัญเปรียบเทียบของอัตลักษณ์ต่างๆ 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพราะ
จะเป็นการยากที่จะจินตนาการว่าบุคคลได้ท าการ
พิจารณาการมีอัตลักษณ์ทางเลือกด้วยการค้นพบอัต
ลักษณ์ของตน จะหมายถึงปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติ
โดยแท้แห่งโลกมนุษย์ในความเป็นจริงแล้วเราท าการ
เลือกได้โดยปริยาย จะเกี่ยวกับล าดับความส าคัญที่
สามารถก าหนดให้แก่สายสัมพันธ์นั้น ได้  ผ่านการ
ใคร่ครวญอย่างรอบคอบด้วยตนเองแบบไม่ถูกบังคับ 

การศึกษาด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวีดี
ทัศน์ (Video Art) จากการลงพื้นที่ภาคสนามสามารถท า
ได้หลายด้าน ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจด้านภาพ
สะท้อนศึกษาศิลปะสมัยใหม่จากงานต่างประเทศและ
จ าเป็นต้องเปิดกว้างให้กับมุมมองด้านการแสดงออกของ
ศิลปะ ที่สามารถสะท้อนสังคมได้ที่ไม่ใช่เพียงภาพวาด 2 
มิติ ผลงานประติมากรรม 3 มิติ หรือแม้กระทั่งภาพพิมพ์
ทุกประเภทในยุคโลกาภิวัฒน์ให้แก่ผู้ทั้งเสพงานศิลปะ
หรือขบวนการด้านการปกครองในพื้นที่ เพื่อให้เปิดกว้าง
มากยิ่งขึ้นและทันต่อโลกยุคสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตต่อกระจกเงาสะท้อนเรื่องราวให้เห็นถึงความต่าง
ด้วยการยอมรับความหลากหลายของบริบทด้านวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และศาสนา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 “Video Art : MY PATANI” ผู้วิจัยได้รับการ
อนุเคราะห์จากคณาจารย์ นักวิจัยท้องถิ่น นักเคลื่อนไหว 
นักช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ ทั้งสละเวลาเพื่อให้ความรู้ 
ค าปรึกษา และค าแนะน า ทางออกของการบอกกล่าวสิ่ง

ที่เกิดขึ้น ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยเหลือด้านการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง และขอขอบพระคุณ
ผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ไปจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานและครอบครัวของผู้วิจัย 
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