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เกริ่นนำ 

บทความช้ินน้ีเป็นการสำารวจความรู้และความเข้าใจต่อประเด็นทางเศรษฐกิจและ 

การพัฒนาในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ โดยสำารวจจากงานเขียนทางวิชาการต่างๆ ประกอบ

ด้วยรายงานหรือบทความจากการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสัมมนา 

และรายงานการดำาเนินงานหรือการสรุปบทเรียนขององค์กร/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยเน้นงานเขียนต้ังแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี มีงานเขียนบางช้ินใน 

ช่วงก่อนหน้าท่ีบทความน้ีได้หยิบยกมาใช้ด้วย เพ่ือช้ีให้เห็นถึงความสืบเน่ืองของ

แนวคิดด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ท่ีมีมาต้ังแต่อดีต

งานเขียนท่ีใช้ในบทความน้ี ส่วนหน่ึงมีความสอดคล้องกับความคิดกระแสหลัก

ท่ีปรากฏในนโยบายและปฏิบัติการของรัฐในการจัดการกับความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อาทิ งานเขียนกลุ่มท่ีมองว่าความยากจนและความด้อยพัฒนาคือ

สาเหตุของความไม่สงบ ดังน้ัน รัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงจะต้องมีบทบาทในการ

พัฒนาเพ่ือแก้ไขความยากจนและความด้อยพัฒนาน้ัน รวมท้ังงานเขียนท่ีเสนอถึง 

ผลกระทบของความไม่สงบท่ีสร้างความซบเซาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ยังมีงานเขียน

อีกบางส่วนในแนววัฒนธรรม/เศรษฐกิจชุมชนท่ีเสนอมุมมองท่ีแตกต่างไป โดยช้ีว่าการ

พัฒนาโดยรัฐและการขยายตัวของทุนต่างหากท่ีเป็นสาเหตุของความยากจนและความ

ด้อยพัฒนา อันนำามาสู่สถานการณ์ความไม่สงบในท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีงานอีกบาง

ส่วนท่ีพยายามช้ีถึงความสลับซับซ้อนของประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ามกลาง

สถานการณ์ความรุนแรง ท่ีมีท้ังการปรับตัวของผู้คน การเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของธุรกิจท้องถ่ิน อน่ึง นอกเหนือจากการสำารวจ

ประเด็นและเน้ือหาของงานเขียนท่ีหยิบยกมาแล้วน้ัน บทความน้ียังได้พยายาม 

เช่ือมโยงงานเขียนเหล่าน้ีเข้ากับบริบทและการเคล่ือนไหวทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย เพ่ือทำาความเข้าใจสถานะของ

งานเขียน ตลอดจนจุดยืนและความเป็นการเมืองของผู้เขียนหรือองค์กร/หน่วยงานท่ี

สนับสนุนการผลิตงานเขียนท่ีมีต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้
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1. เศรษฐกิจและการพัฒนากับสาเหตุของความไม่สงบ

1.1 ความยากจนและความด้อยพัฒนาในฐานะสาเหตุของความไม่สงบ

แนวคิดท่ีมองว่าความยากจนและความด้อยพัฒนาเป็นสาเหตุของความไม่สงบ

ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้เร่ิมปรากฏชัดมาต้ังแต่สมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ท่ีการกลืน

กลายทางวัฒนธรรมแบบบังคับท่ีมีมาแต่เดิมค่อยๆ ลดบทบาทลง และเร่ิมเข้าสู่ยุคท่ี

รัฐไทยใช้การพัฒนาเป็นเคร่ืองมือยับย้ังการต่อต้านรัฐและเพ่ือเอาชนะหัวใจของชาว

มลายูมุสลิมท่ีน่ัน รัฐไทยมีความหวังว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจจะสร้าง

ความเป็นปึกแผ่น ความภักดีต่อชาติ สำานึกในความเป็นไทย และจะป้องกันการต่อ

ต้านหรือการถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีภายนอกได้ แม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่าส่ีสิบปี 

แนวคิดน้ีก็ยังคงมีความสำาคัญในปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบ ท้ังในส่วนของ

ภาครัฐและภาคสังคม รวมท้ังในงานเขียนทางวิชาการต่างๆ ดังท่ีจะได้อภิปรายใน

หัวข้อน้ี

 จากการทบทวนองค์ความรู้เกีย่วกบัชายแดนภาคใต้โดย แพร ศริศิกัดิด์ำาเกิง 

(2552) พบว่างานศกึษาวจิยัหลายชิน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2521-2546 วางอยู่บนฐานคดิ 

ท่ีว่า สภาวะความยากจนและด้อยพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากการท่ี 

ชาวมลายูมุสลิมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี มีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ศาสนา 

และภาษากบัผู้คนในประเทศมาเลเซยีอย่างมาก จงึมคีวามรู้สึกแปลกแยกจากรฐัชาติ

ไทยและคนไทยส่วนใหญ่ ส่ิงนี้ไดส้่งผลทำาให้พวกเขาไมย่อมพูดภาษาไทย ไม่เรียน

หนงัสือไทย และปิดรบัการพฒันาจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่การปิดรบัในด้าน

การศึกษา ท่ีถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการบังคับถ่ายทอดอุดมการณ์รัฐไทยจาก 

ส่วนกลาง ข้อจำากัดนี้ส่งผลทำาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชายแดนภาคใต้มีฐาน

แคบ ดงัท่ีได้ชีไ้ว้ในงานเขยีนหลายชิน้ เช่น ในรายงานของคณะกรรมาธิการวสิามญั

ศกึษาปัญหาความม่ันคงในจงัหวดัภาคใต้ (2548) หรอืงานของประพันธ์ มสิุกพันธ์ 
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(2549) งานเขยีนเหล่านีช้ีว่้า ผู้คนชายแดนใต้มอีาชพีหลกัอยู่กบัการเกษตร อนัได้แก่

ยางพาราและการประมงเท่านั้น ทำาให้การสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

ผลิตภาพต่อคนของประชากร และการขยายตวัทางเศรษฐกิจตำา่กว่าของภมูภิาคอืน่

มาโดยตลอด ยิง่เมือ่ประกอบกบัการท่ีผลผลติการเกษตรมกัประสบปัญหาเสถยีรภาพ

ด้านราคาและการท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีท่ีดนิถอืครองเพียงแปลงเลก็แปลงน้อย จงึ

ทำาให้เกิดภาวะความยากจน นอกจากนัน้กย็งัมงีานศกึษาท่ีชีว่้าอตัราการออกมาทำางาน

นอกภาคเกษตรของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มน้ีอยกว่าภาคอืน่ๆ และมีอตัราการ

ว่างงานท่ีสูงกวา่ เนื่องจากคนภาคอื่นได้รับการศึกษาสูงกว่าและมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชพีมากกว่า (ด ูคณะอนกุรรมการศกึษาวถิทีางการพฒันาเพือ่ความม่ันคง

ของมนษุย์ 2550) 

ในขณะเดียวกันก็มีงานเขียนบางส่วนท่ีให้ความสำาคัญกับการชี้ถึงความ

บกพร่องของชาวมลายูมุสลิมเองท่ีส่งผลทำาให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสภาวะความ

ยากจนและความด้อยพฒันา ความบกพร่องท่ีสำาคญักค็อืการขาดความขยนัและไร้ซึง่

ศกัยภาพ ในงานวจิยัของปิยนาถ บนุนาค (2546) ท่ีวิจัยสำาเรจ็เมือ่ปี พ.ศ. 2531 

หรอืเมือ่เกอืบสามสิบปีก่อน ได้ชีถ้งึประเดน็นีผ่้านการสัมภาษณ์ข้าราชการระดบัสูง

ในพ้ืนท่ีว่าชายแดนภาคใต้ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อยู่มาก แต่

เนือ่งจากขาดผู้นำาท่ีขยนัรู้จกัใช้ประโยชน์จากท่ีดนิทำากิน ผู้คนจงึอยู่ในภาวะยากจน มี

เงินพอใช้จ่ายไปวนัๆ เท่านัน้ และขาดการออมทรพัย์ ขณะเดยีวกนัการไม่คมุกำาเนดิ

ของชาวมลายมูสุลมิ อนัเนือ่งมาจากลกัษณะเฉพาะทางศาสนาและวฒันธรรม กเ็ป็น

ส่ิงท่ีได้รบัการเน้นยำา้มาจนถงึปัจจบุนัว่าส่งผลอย่างสำาคญัต่อความยากจนและความ

ด้อยพัฒนา ในงานของปราโมทย์ ปราสาทกุล (2553) ชี้ว่าการไมคุ่มกำาเนิดและ

จำานวนประชากรท่ีเพิม่ข้ึนสัมพนัธ์กบัปัญหาคณุภาพชวีติของชาวมลายมูสุลมิชายแดน

ใต้ในหลายแง่ ดังปรากฏให้เห็นว่าการคลอดบุตรท่ีบ้านมีอัตราสูง การอาศัยอยู่ใน

ครอบครวัขนาดใหญ่ การมปีระชากรวยัพึง่พงิมาก การแต่งงานและหย่าร้างบ่อย ภาวะ

การตายสูง รายได้เฉล่ียต่อเดอืนน้อย และอตัราการสูบบหุรีท่ี่สูงและสูบกนัตัง้แต่อายุ 
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ยังน้อย โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดับตำ่า ขณะท่ีในเอกสารของคณะ

อนกุรรมการศกึษาวถิทีางการพฒันาเพือ่ความมัน่คงของมนษุย์ (2550) ได้เชือ่มโยง

จำานวนประชากรชายแดนใต้ที่เพิ่มมากขึ้นกับปัญหาความมั่นคงว่า การเพิ่มขึ้นของ

ประชากรได้สร้างแรงกดดนัต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ ยิง่เมือ่ประกอบกบัการขยายตวั

ของเศรษฐกิจท่ีมน้ีอย จงึนำามาสู่ความยากจนและการว่างงาน และส่งผลต่อปัญหา

ความมัน่คงในท่ีสุด

สำาหรับการเช่ือมโยงกับปัญหาความม่ันคงน้ัน ความยากจนและความด้อย

พัฒนาถูกมองว่าเปิดช่องให้ “ผู้ไม่หวังดี” มาแทรกแซง ส่งผลต่อการขยายตัวของ

ขบวนการก่อความไม่สงบ ปิยนาถ บุนนาค (2546) ช้ีว่า การท่ีผู้คนในพ้ืนท่ีชายแดน

ใต้เปรียบเทียบความเป็นอยู่ของพวกตนกับของชาวมาเลเซียท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 

ท้ังในแง่รายได้เฉล่ียและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำาให้ง่ายท่ีจะคล้อยตามไปกับการ

โฆษณาชวนเช่ือว่าคนมลายูมุสลิมเป็นเพียงพลเมืองช้ันสองของไทย ขณะท่ีคนท่ียากจน

หรือว่างงานก็มีโอกาสถูกชักจูงให้เข้าป่าและหาเล้ียงชีพด้วยการเรียกค่าคุ้มครอง การ

เช่ือมโยงความยากจนและความด้อยพัฒนาเข้ากับความม่ันคงน้ันสอดคล้องกับตัวเลข

หมู่บ้านท่ีมีความเคล่ือนไหวของกลุ่มก่อความรุนแรงสูง หรือ “หมู่บ้านพ้ืนท่ีสีแดง” ท่ี

ถูกจัดกลุ่มโดยฝ่ายความม่ันคงในช่วงหลังปี พ.ศ. 2547 ในรายงานของคณะ

อนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ (อ้างใน คณะ

กรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) 2549, 24) ระบุว่าหมู่บ้านพ้ืนท่ี

สีแดงมักกระจุกตัวอยู่ในเขตท่ีมีความยากจนหนาแน่นเน่ืองจากมีปัญหาในการ

ประกอบอาชีพ อาทิ หมู่บ้านติดชายฝ่ังทะเลท่ีคนส่วนใหญ่ทำาการประมงขนาดเล็ก

และประสบกับความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ัง เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีโดยรอบเขต

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ซ่ึงขาดความม่ันคงในท่ีดินทำากินเน่ืองจากการประกาศ

เขตอุทยานแห่งชาติทับท่ีดินทำากินของชาวบ้าน

นอกจากน้ันก็ยังมีงานศึกษาท่ีช้ีว่าความยากจนหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจทำาให้

คนบางส่วนเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ คนเหล่าน้ีต้องการเพียงผลประโยชน์
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และค่าตอบแทน พวกเขาไม่ได้สนใจในอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนหรืออุดมการณ์

ใดๆ ของกลุ่มท่ีตนเองเข้าร่วม อีกท้ังการเข้าร่วมของพวกเขาก็ไม่ได้เกิดข้ึนเน่ืองจาก

ได้รับความอยุติธรรมหรือการถูกดูถูกเหยียดหยาม ดังในงานของกรรณิการ์  

จันสายทอง (2551) ท่ีได้สัมภาษณ์ผู้ต้องคดีรายท่ีร่วมค้ายาเสพติดกับขบวนการก่อ

ความไม่สงบและรายท่ีเป็นคนเดินสารให้กับขบวนการฯ น่าสนใจว่า ความยากจน การ

แพร่หลายของยาเสพติด และความไม่สงบ ถูกมองจากหลายฝ่ายว่ามีความเก่ียวข้อง

กันอย่างมาก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงระบุชัดว่า เหตุการณ์ความไม่สงบบางส่วนเป็น

เร่ืองของความขัดแย้งในวงการยาเสพติดท่ีเก่ียวโยงกับกลุ่มอิทธิพลและเศรษฐกิจนอก

ระบบ สอดคล้องกับมุมมองท่ีว่าผู้ก่อเหตุท่ีเป็นเยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด ว่างงาน 

และมีฐานะยากจน อย่างไรก็ดี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (2558) ช้ีว่าประเด็น 

ยาเสพติดอาจสัมพันธ์กับขบวนการเคล่ือนไหวแบบทางอ้อมเท่าน้ัน การขยายตัวของ

การค้ายาเสพติดเป็นผลพลอยได้จากการอาศัยจังหวะความไม่สงบ แม้อาจมีการชักจูง 

ผู้เสพยาในระดับล่างไปก่อเหตุ แต่ก็เป็นเพียงการก่อเหตุระดับต้นๆ ในปฏิบัติการท่ี 

ไม่ซับซ้อน เช่น โรยตะปูเรือใบ ท่ีไม่ใช่การโจมตีเป้าหมายใหญ่ๆ ทางการทหารท่ีต้อง

มีการฝึกเทคนิคและมีศักยภาพท่ีสูงในการก่อเหตุ ภารกิจสำาคัญเหล่าน้ีไม่สามารถทำาได้

โดยคนติดยาท่ีร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ดังน้ัน ศรีสมภพจึงช้ีว่าการแก้ปัญหา 

ยาเสพติดจึงอาจแก้ปัญหาความไม่สงบได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน

1.2 โครงการเพื่อแก้ไขความยากจนและความด้อยพัฒนา

จากมุมมองท่ีเช่ือมโยงความยากจน ความด้อยพัฒนา และความไม่สงบท่ีกล่าว

มา นำามาสู่โครงการพัฒนาต่างๆ จำานวนมาก ในงานของปิยนาถ บุนนาค (2546, 

170-172) ได้ช้ีว่าโครงการพัฒนาต่างๆ เร่ิมมาต้ังแต่ทศวรรษท่ี 2490 หน่ึงในน้ันก็

คือ การจัดต้ังนิคมสร้างตนเอง ท่ีเป็นการส่งเสริมให้คนไทยจากนอกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ

คนจากอีสาน อพยพมาบุกเบิกต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีป่าท่ีรัฐจัดสรรให้ การจัดต้ัง
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นิคมสร้างตนเองวางอยู่บนฐานคิดท่ีว่าภาคใต้ยังขาดความสมดุลระหว่างคนไทยพุทธ

กับคนมลายูมุสลิม จนเป็นเหตุให้เกิดความล่อแหลม ขาดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

อีกท้ังยังวางอยู่บนแนวคิดท่ีว่าควรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของประเทศในพ้ืนดิน

สมบูรณ์ท่ียังไม่ถูกใช้ประโยชน์ ท้ังน้ี นอกจากรัฐบาลแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์มี

บทบาทอย่างมากในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ท้ังด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 

อาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวได้กลาย

มาตัวแบบในการพัฒนาของหน่วยงานรัฐต่างๆ ท่ีทำางานในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงนับต้ังแต่การสร้างพระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ ท่ีทำาให้ทุกพระองค์มี

โอกาสได้ลงพ้ืนท่ีมาพบปะประชาชนและดูแลโครงการพัฒนาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา

นานนับเดือนในแต่ละปี

การพัฒนาเหล่าน้ีได้สร้างความเปล่ียนแปลงแก่ชายแดนใต้อย่างมาก นอก

เหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างถนนสายหลักแล้ว 

การพัฒนาด้านการศึกษาคือส่ิงท่ีรัฐไทยให้ความสำาคัญอย่างมาก ส่งผลให้ชาวมลายู

มุสลิมซ่ึงรู้ภาษาไทยเพียงร้อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2503 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 82 ในปี 

พ.ศ. 2523 ขณะท่ีการส่งเสริมและให้สิทธิพิเศษแก่เด็กนักเรียนมลายูมุสลิมได้ศึกษา

ในระดับสูงและในสถาบันวิชาชีพ ก็ทำาให้มีเด็กนักเรียนสำาเร็จการศึกษาออกมาทำางาน

ตามหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมข้ึนมาก มีท้ังนักปกครอง ทหาร ตำารวจ ครู นักการธนาคาร 

พยาบาล ผดุงครรภ์ ไปรษณีย์ รถไฟ จากเดิมท่ีแทบไม่มีคนมลายูมุสลิมเป็นข้าราชการ

หรือทำางานในอาชีพเหล่าน้ีเลย  (ปิยนาถ บุนนาค 2546, 173-175) สำาหรับในระยะ

หลังก็มีงานศึกษาท่ีช้ีถึงการลดลงของความไม่เท่าเทียมระหว่างประชากรในสาม

จังหวัดชายแดนใต้กับประชากรของท้ังประเทศในด้านรายได้ ค่าจ้าง สภาวการณ์การ

ทำางาน และการศึกษา รวมท้ังมีสัดส่วนการทำางานของสตรีมุสลิมเพ่ิมมากข้ึน เช่นเดียว

กับการเพ่ิมข้ึนของการเรียนหนังสือในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปี แม้โดยท่ัวไป

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้จะยังคงด้อยกว่าในระดับประเทศ โดยเฉพาะด้าน
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รายได้และค่าจ้าง ดังในงานของอารี จำาปากลาย และรศรินทร์ เกรย์ (2550) ท่ีทำาการ

ศึกษาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546-2549

อาจกล่าวได้ว่า ตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา รัฐไทยได้ทุ่มการพัฒนาลงไปท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก ท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาการศึกษา 

และการสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็มีการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบตลาดในรอบ

หลายสิบปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องท่ีก็ดูจะมีเพ่ิมข้ึน ความห่าง

ไกลทุรกันดาร การขาดการเข้าถึงตลาด บริการของรัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐานได้ลดลง

มาก ส่ิงเหล่าน้ีถูกคาดหวังว่าจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวและลดปัญหาความไม่ม่ันคง

ลงได้ ในงานศึกษาทางชาติพันธ์ุวรรณนาช้ินสำาคัญอย่างงานของ โธมัส เอ็ม. เฟรเซอร์

(Thomas M. Fraser 1966) ต้ังแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1960 ก็ได้ตระหนักถึงแนวโน้ม

น้ีเช่นกัน เขาระบุว่าในระยะเวลาอันใกล้น้ี ถ้ารัฐไทยยังคงดำาเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ี

อย่างต่อเน่ือง ภายในช่ัวรุ่นคนก็น่าจะประสบความสำาเร็จในการผนวกรวมพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต้ โดยในพ้ืนท่ีน้ีจะไม่มีชาวมาเลย์มุสลิมอีกต่อไป เพราะท้ังหมดจะกลาย

มาเป็นชาวไทยมุสลิม อย่างไรก็ดี คำาทำานายของเฟรเซอร์เม่ือส่ีสิบกว่าปีท่ีแล้ว และ

ความคาดหวังของรัฐไทยก็ยังไม่เคยเกิดข้ึนจริง สถานการณ์ความไม่สงบในทุกวันน้ีได้

ขยายตัวและหย่ังรากลึกอย่างมากจนเกินกว่าท่ีใครจะจินตนาการได้จากยุคก่อนหน้า

น้ี ท่ีสำาคัญ มีความชัดเจนมากข้ึนทุกที โดยเฉพาะในช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงการ

ลดลงของความยากจนท่ีเกิดจากการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดูจะไม่

สามารถนำาความสงบสุขมาสู่ชายแดนใต้ได้ แม้ปัจจุบันพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้จะยังมีคน

บางส่วนท่ียากจนข้นแค้น เน่ืองจากไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาด แต่ก็มีความเช่ือมโยงท่ีน้อยมากระหว่างความยากจนน้ีกับ

สถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นไปได้ยากมากท่ีผู้ยากจนข้นแค้นจะ

เข้าร่วมกับขบวนการท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในพ้ืนท่ี การเข้าร่วมจะย่ิงทำาให้สถานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวแย่ลง เพราะจะไม่สามารถทำามาหากินตามปกติได้อีกต่อไป 

นอกจากน้ัน ท่ีผ่านมาก็ยังแทบไม่พบว่ามีข้อเรียกร้องหรือการส่ือสารใดๆ จากฝ่าย
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ขบวนการเคล่ือนไหวท่ีให้ความสำาคัญกับปัญหาความยากจนหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของชาวบ้านในท้องถ่ินเลย  (Bundhuwong 2013)

อีกประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา รัฐไทยให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนา รวมไปถึงการประนีประนอม ยอมรับ และสนับสนุนลักษณะ

เฉพาะในด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิม กระน้ัน การ 

ปราบปรามและป้องปรามก็ยังคงเป็นนโยบายท่ีควบคู่กันมาโดยตลอด ดังบท 

สัมภาษณ์ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เม่ือปลายทศวรรษ 2520 ใน

งานของปิยนาถ บุนนาค (2546) ท่ีระบุว่า “ต้องมีการปฏิบัติการท้ังสองอย่างควบคู่

กันไป การปราบปรามกับการพัฒนา การพัฒนาอย่างเดียวก็ไปไม่ได้ .... (หาก)ต้องการ

สร้างสวนป่ารกก็เอาแทรกเตอร์ไปลุย เหมือนท่ีเหตุการณ์รุนแรง ถ้าไม่เอาการ 

ปราบปรามข้ันแตกหัก เร่ืองก็คงไม่สงบ เม่ือปราบปรามสำาเร็จ การบำารุงรักษาตามมา

ทีหลัง แต่ท่ีๆ ดินดีอยู่แล้ว กลับนำาแทร็กเตอร์ไถดินอีกก็จะเละอีก....บางพ้ืนท่ีราษฎร

ดีอยู่แล้ว ก็เอาแต่การพัฒนาเพียงอย่างเดียวไปให้เขา บางทีคนหัวแข็งหัวโจกก็ต้องมี

การปราบปรามกันเสียก่อนแล้วจึงตามด้วยการพัฒนา” แนวทางแบบควบคู่ท่ีว่าน้ียัง

คงดำาเนินมาจนถึงปัจจุบัน ดังท่ี ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  (2555) ช้ีว่า พร้อมๆ กับงบ

ประมาณด้านการพัฒนาจำานวนมหาศาลท่ีรวมแล้วกว่าสองแสนล้านบาทต้ังแต่หลัง 

พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา การเพ่ิมจำานวนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคง ท้ังตำารวจ ทหาร 

อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ทหารพราน ก็เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนในปัจจุบันมี

จำานวนกว่า 7 หม่ืนคนแล้วในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. เศรษฐกิจและการพัฒนาท่ามกลางความไม่สงบ

งานเขียนในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา มักสนใจหาคำาตอบว่าสถานการณ์ความ

ไม่สงบระลอกใหม่นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจของ

พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้และต่อการทำามาหากินของผู้คนอย่างไรบ้าง งานส่วนหน่ึงได้ช้ีถึง
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ผลกระทบในด้านลบหรือความซบเซาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน และก็มีงานบางส่วนท่ีช้ี

ถึงการปรับตัวได้ในระดับหน่ึงของผู้คนในการประกอบอาชีพท่ามกลางสถานการณ์

ความไม่สงบ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีส่วนหน่ึงเกิดข้ึน

จากเงินงบประมาณภาครัฐท่ีถูกทุ่มลงไปในพ้ืนท่ีอย่างมหาศาลในรอบทศวรรษ 

ท่ีผ่านมา รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนอย่างสวนทางกับสถานการณ์

ความไม่สงบ

2.1 ความไม่สงบกับความซบเซาทางเศรษฐกิจ

งานศึกษาหลายช้ินได้ช้ีให้เห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลโดยตรงต่อการ

หดตัวของธุรกิจของชายแดนใต้เน่ืองจากผู้ประกอบการในภาคธุรกิจขาดความม่ันใจ

ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาวะหดตัวน้ีเห็นได้จากการลดลงของการจ้าง

แรงงานและการใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรม (ราซีด๊ะ ระเด่นอาหมัด อ้างใน อนุวัต 

สงสม 2552 ) รวมท้ังการมีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงินสดเข้ามาก เพราะ

ประชาชนในพ้ืนท่ีว่างงานและมีรายได้ลดลงจนส่งผลต่อความสามารถในการออมเงิน 

(ณัทกาญจน์ เอกอุรุ และคณะ 2556) นอกจากน้ันก็มีงานศึกษาเชิงปริมาณท่ีช้ีว่าใน

พ้ืนท่ีซ่ึงมีจำานวนคร้ังของความไม่สงบสูง ค่าเฉล่ียระดับของปัญหาก็จะย่ิงสูงกว่ากลุ่ม

พ้ืนท่ีอ่ืน ปัญหาในท่ีน้ีได้แก่ สินค้าแพง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีเพ่ิมมากข้ึน การขาด

ตลาดรองรับผลผลิต และเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการผลิต (อนุวัต สงสม 

2552) ตลอดจนงานวิจัยท่ีช้ีให้เห็นว่าการผลิตในภาคธุรกิจต่างๆ ได้ลดลงอย่างมาก

ต้ังแต่หลัง พ.ศ. 2547 ไม่ว่าจะเป็นปริมาณสัตว์นำา้ข้ึนท่าท่ีลดลง (ราซีด๊ะ ระเด่น- 

อาหมัด อ้างใน อนุวัต สงสม 2552) รวมท้ังการลดลงของการผลิตยางแผ่นดิบ 

ซ่ึงเหตุผลด้านความปลอดภัยได้ทำาให้ระยะเวลาการกรีดยางพาราในแต่ละวันของ 

ชาวบ้านส้ันลงมาก พวกเขาต้องกรีดยางตอนเช้าแทนตอนกลางคืน ทำาให้ได้ผลผลิตนำา้

ยางน้อยจนส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท้ังน้ี เศรษฐกิจยางพาราเป็นศูนย์กลาง
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และเป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของภูมิภาค (โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร 

2556) ขณะท่ีมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายรัฐเองก็ทำาให้ชาวบ้านหากินได้

ลำาบากมากข้ึน ดังกรณีชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีไม่สามารถทำาการประมงบริเวณชายฝ่ัง

ทะเลหน้าค่ายจุฬาภรณ์ กองทัพเรือ ท่ีมีความยาวถึง 2 กิโลเมตรได้อีกต่อไป 

ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย  (เก้ือ ฤทธิบูรณ์ 2555)

น่าสนใจว่าในช่วงแรกของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่ รัฐบาล

ได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพ่ิมการใช้จ่ายงบประมาณในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน เช่น 

ใน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 ท่ีมีการเบิกจ่ายงบประมาณจริง 18,143.6 ล้านบาท 

และ 25,335.4 ล้านบาท ตามลำาดับ แต่กระน้ัน ในระยะแรกดูเหมือนมาตรการน้ี 

ยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได้มากนัก ดังท่ีระบุไว้ในรายงานคณะกรรมการ

อิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ  (อ้างใน อนุวัต สงสม 2552) และสัดส่วนของ 

คนท้องถ่ินท่ีทำางานเป็นลูกจ้างภาครัฐก็ยังมีน้อยอยู่ แม้จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนก็ตาม (อารี 

จำาปากลาย และ รศรินทร์ เกรย์ 2550) ท้ังน้ี จะได้กล่าวถึงบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง 

มีนัยยะสำาคัญของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีมีต่อเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกคร้ัง 

ในหัวข้อ 2.3

2.2 ความไม่สงบและผลกระทบต่อการท�ามาหากิน

จากความซบเซาทางเศรษฐกิจข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของ

คนหลายกลุ่ม ทำาให้ต้องประสบความยากลำาบากเพ่ิมข้ึนในการทำามาหากนิ ท่ีผ่านมา

มีงานศึกษาหลายช้ินท่ีมุ่งทำาความเข้าใจผลกระทบน้ี และดูว่าผู้คน โดยเฉพาะคนท่ี 

มักตกเป็นเป้าของความรุนแรง เช่น ชาวไทยเช้ือสายจีน ชาวไทยพุทธ และคนท่ีมี

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอ่อนแออย่างสตรีม่ายท่ีสามีเสียชีวิต ได้ปรับตัว 

หรือรับมือต่อสภาวการณ์น้ีอย่างไรบ้าง ในงานวิจัยของวิทวัส ช้างศร (2553) ช้ีว่า 

ผลกระทบของความรุนแรงอาจส่งผลต่อแต่ละบุคคล ครัวเรือน และชุมชนแตกต่างกัน 
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ข้ึนกับหลายปัจจัย ในกรณีหมู่บ้านไทยพุทธแห่งหน่ึงในจังหวัดยะลา เหตุการณ์ความ

ไม่สงบได้ทำาให้การประกอบอาชีพของผู้คนมีความยากลำาบาก และการจัดการเรียน

การสอนแก่เด็กนักเรียนก็ไม่อาจทำาได้ต่อเน่ือง ขณะท่ีการปฏิสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา

ก็มีน้อยลง อย่างไรก็ดี วิทวัสช้ีว่าแม้จะเผชิญกับความยากลำาบาก แต่ชุมชนแห่งน้ีก็ 

ยังมีความเข้มแข็งบนฐานของระบบเครือญาติและการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การมีผู้นำา

ฝ่ายปกครองและพระสงฆ์ท่ีเข้มแข็ง และการเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ ท่ีสำาคัญ

คือยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันระหว่างคนไทยพุทธกับคนมลายูมุสลิม เช่น 

ร้านขายของชำาชาวไทยพุทธมีลูกค้าเป็นชาวมลายูมุสลิม ร้านอาหารมุสลิมก็มีลูกค้า

เป็นชาวไทยพุทธ ท่ีสำาคัญมีการซ้ือขายยางพาราระหว่างกันของท้ังสองกลุ่ม ซ่ึงความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจน้ีช่วยให้ความสัมพันธ์ทางสังคมยังคงดำารงอยู่

อย่างไรก็ดี คนกลุ่มอ่ืนอาจไม่โชคดีเท่าชาวบ้านในงานศึกษาของวิทวัส ดังกรณี

กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีต้องประสบความยากลำาบากในการประกอบอาชีพ 

เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากยอดขายท่ีลดลง และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จนบางรายถึงข้ันต้องอพยพโยกย้ายออกไปอยู่นอกพ้ืนท่ี ในงานศึกษาของธงพล 

พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ (2555) พบว่าผู้ประกอบการค้าปลีกชาวไทย 

เช้ือสายจีนและชาวไทยพุทธต้องปรับตัวต่อความไม่สงบด้วยการปิดร้านให้เร็วข้ึน 

รวมท้ังการจ้างลูกจ้างท่ีเป็นมุสลิมมาเป็นผู้ขายของหน้าร้าน เพ่ือสร้างความไว้วางใจ

แก่ลูกค้าท่ีเป็นมุสลิมและเพ่ือป้องกันอันตราย แต่ในท่ีสุดผู้ประกอบการเหล่าน้ีก็มัก

ลงเอยด้วยการโยกย้ายไปอยู่จังหวัดอ่ืน ส่วนลูกหลานก็มักออกไปทำางานนอกพ้ืนท่ี

มากกว่าสืบทอดกิจการของครอบครัว ข้อค้นพบอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจมากจากงานของ

ธงพลก็คือ ท่ามกลางความซบเซาลงของธุรกิจค้าปลีกโดยชาวไทยพุทธและ 

ชาวไทยเช้ือสายจีน กิจการค้าปลีกของชาวมลายูมุสลิมกลับเฟ่ืองฟูข้ึนมาก โดยมี 

ร้านค้าปลีกของชาวมลายูมุสลิมเกิดข้ึนมาใหม่เป็นจำานวนมากหลังจากท่ีเหตุการณ์

ความไม่สงบระลอกใหม่เกิดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 นำามาสู่การค่อยๆ แบ่งแยก 

ร้านค้าของลูกค้าไทยพุทธและมลายูมุสลิม โดยลูกค้ากลุ่มหลังมักนิยมเข้าไปซ้ือของ
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ในร้านค้าท่ีเจ้าของร้านเป็นชาวมลายูมุสลิมด้วยกันมากข้ึนทุกที อย่างไรก็ดี งานของ 

ธงพลและคณะยังไม่มีคำาตอบว่าการขยายตัวอย่างมากของผู้ประกอบการชาวมลายู

มุสลิมน้ันเกิดข้ึนได้ด้วยปัจจัยใด

นอกจากนั้นก็ยังมีงานศึกษากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเส่ียงอื่นๆ ท่ีสำาคัญ 

คือ กลุ่มหญิงม่ายท่ีสามีเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ ในงานศึกษาของฮามีดะห์ 

มาสาระกามา (2555) พบว่ากรณภีรรยา (และลกู) ของเจ้าหน้าท่ีรฐัหรอืพนกังาน

รัฐวิสาหกิจท่ีเสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลและ 

ได้รบัทุนการศกึษาบตุรในทุกระดบั และสตรม่ีายนัน้มกัได้รบัการแต่งตัง้ให้ทำางานใน

อาชพีท่ีมัน่คงในหน่วยงานต้นสังกดัของสาม ีเช่น ทำางานในโรงเรยีนหรอืสถานอีนามยั 

แต่สำาหรบัสตรม่ีายท่ีสามเีสียชวีติจากการถกูกระทำาโดยรฐั จะไม่ได้รบัความช่วยเหลือ

มากนักหรอืไม่ได้รบัความช่วยเหลอืเลย เมือ่สามตีายกไ็ม่มคีนช่วยทำามาหากินและ 

มกัไม่มอีาชพีท่ีแน่นอน รวมท้ังไม่สามารถดแูลบตุรได้อย่างเตม็ท่ี จนเกิดปัญหาบตุร

หลานเกเร ข้อค้นพบอกีอย่างของงานชิน้นีก้ค็อื ไม่ว่าสามีท่ีเสียชวีติของสตรม่ีายจะ

เป็นเจ้าหน้าท่ีรฐัหรอืเป็นฝ่ายถกูกระทำาจากรฐั พวกเธอล้วนแต่ได้รบัผลกระทบทาง

จิตใจอย่างแสนสาหัส ท่ีน่าสนใจก็คือว่าสตรีม่ายเหล่านี้ได้หันมาปฏิบัติศาสนกิจให้

ครบถ้วนและสมำ่าเสมอกว่าเดิมหลังจากท่ีสามีเสียชีวิต อันถือเป็นการปรับตัวทาง

ศาสนาท่ีช่วยให้พวกเธอมีความสัมพันธ์อันสง่างามกับอัลเลาะห์ สามารถดำารง 

คณุความด ีและรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีได้ดี

2.3 ความไม่สงบกับการปรับตัวโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
      และการขยายตัวของธุรกิจท้องถิ่น

แม้ความไม่สงบและความรนุแรงระลอกใหม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 จะนำามาซึง่

ความซบเซาทางเศรษฐกิจและความยากลำาบากในการทำามาหากินของผู้คน แต่การท่ี

สถานการณ์นีไ้ด้เกิดขึน้และดำารงอยู่มาแล้วกว่า 10 ปี ส่ิงหนึง่ท่ีเกิดขึน้กค็อื การท่ีผู้คน



43เศรษฐกิจและการพัฒนาในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ปรบัตวัได้ต่อสถานการณ์ตามวนัเวลาท่ีผ่านไป ในช่วงปีแรกๆ เราอาจพบว่าเหตกุารณ์

ความไม่สงบได้สร้างความหวาดกลวัจนชาวสวนยางไม่กล้าออกไปกรดียางช่วงเช้ามดื

ดงัเช่นเคย และสำาหรบัพชืผลอืน่กม็ปัีญหาว่าพ่อค้าคนกลางไม่กล้าเข้าไปรบัซือ้ผลผลติ

ในหมู่บ้านหรือการท่ีราคาพืชผลตกตำ่าเนื่องจากการขนส่งเป็นไปอย่างลำาบาก แต่

สำาหรับในปีหลังๆ มา การปรับตัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบก็ปรากฏชัดมากขึ้น 

สำาหรบัในชมุชนท่ีผู้เขยีนบทความลงไปศกึษา ซึง่เป็นตำาบลท่ีตัง้อยู่ในจังหวดัปัตตานี 

พบว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามีคนในหมู่บ้านเริม่ขยบัขยายมาลงทุนเป็นพ่อค้าคนกลาง

รบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรเสียเอง โดยไม่ต้องรอการเข้ามาของพ่อค้าคนกลางจาก

ภายนอก ขณะท่ีชาวสวนยางก็จัดเวลาในชีวิตเสียใหม่ให้สอดคล้องกับการกรีดยาง 

ในช่วงสายของวัน จนกลายมาความเคยชินหรือเป็นภาวะปกติ และไม่ได้รู ้สึก 

ว ่าสถานการณ์ความไม่สงบได้สร ้างปัญหาอะไรมากนักต่อการทำามาหากิน

(Bundhuwong 2013)  

ท่ีสำาคัญในงานของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ (2555) ช้ีว่า ท่ามกลาง

ความรุนแรงและความไม่สงบในรอบสิบปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไม่ได้หดตัวอย่างท่ีเข้าใจกัน โดยหากไม่ได้เติบโตหรือขยายตัวก็ยังคงทรงตัว สวนทาง

กับความรุนแรง/ความไม่สงบในพ้ืนท่ี เน่ืองจากภาครัฐได้ทุ่มงบประมาณ 

ลงมาในพ้ืนท่ีอย่างมหาศาล ท้ังในส่วนงานพัฒนาและงานความม่ันคง ก่อให้เกิดการ

จ้างงานภาครัฐและการไหลเวียนของเงินจำานวนมากไปสู่ผู้คนในระดับต่างๆ สอดคล้อง

กับปรากฏการณ์ในชุมชนท่ีผู้เขียนบทความได้ไปศึกษา ท่ีการทำางานในภาครัฐมีอย่าง

หลากหลาย มีต้ังแต่ส่วนท่ีเป็นผู้นำาทางการอย่างกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

ส่วนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาท่ีทำางานเป็น

พนักงานหรือลูกจ้างในองค์กรบริหารส่วนตำาบล (อบต.) เป็นครู เป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์การ

ศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มาจนถึงส่วนของวัยกลางคนท้ังหญิงและชายท่ีอาจ 

เรียนจบแค่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีทำางานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว

และลูกจ้าง “โครงการส่ีพันห้า” รวมท้ังบางส่วนท่ีทำางานประจำาเป็นอาสาสมัคร 
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รักษาดินแดน เป็นทหารพราน ฯลฯ ท้ังน้ี โดยมีครัวเรือนเกือบคร่ึงหน่ึงของชุมชนท่ีมี

สมาชิกอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีรายได้หลักมาจากการทำางานภาครัฐ และเร่ิมมีครัวเรือน

ท่ีมีรายได้จากการจ้างงานภาครัฐแต่เพียงแหล่งเดียวเกิดข้ึนด้วย (Bundhuwong 

2013)

นอกจากน้ันในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามีพลวัตทางโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีน่าสนใจ ในแง่ท่ีมีการขยายตัวของภาคการค้ารายย่อย 

และธุรกิจขนาดต่างๆ อย่างต่อเน่ือง (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ 2555) แม้ 

ท่ีผ่านมาจะยังไม่มีงานศึกษาวิจัยในประเด็นน้ีเป็นการเฉพาะ แต่หากเราติดตามข่าว

เศรษฐกิจจากส่ือต่างๆ ก็จะพบว่าในรอบหลายปีท่ีผ่านมามีการลงทุนใหม่ๆ เกิดข้ึน

เป็นจำานวนมากในจังหวัดชายแดนใต้ ซ่ึงดำาเนินการโดยนักลงทุนหรือนักธุรกิจชาว

มลายูมุสลิมในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเป็นร้านค้าปลีก ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และกิจการไปฮัจญ์ 

ท่ีน่าสนใจก็คือ มีการจัดต้ังบริษัทในลักษณะกลุ่มธุรกิจท่ีมีการระดมทุนจากประชาชน

ในพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวางเพ่ือลงทุนในกิจการต่างๆ เช่นการสร้างเมืองใหม่แบบครบ

วงจร การซ้ือกิจการสำาคัญในท้องถ่ินท่ีมีมาแต่เดิมของนักธุรกิจชาวไทยเช้ือสายจีน เช่น 

โรงแรม/รีสอร์ทริมทะเลท่ีเป็นท่ีนิยม หรือโรงพยาบาลเอกชนระดับจังหวัด กลุ่มบริษัท

เหล่าน้ีเน้นการดำาเนินธุรกิจตามแนวคิดแบบอิสลาม เช่น การลงทุนและแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ตามหลักศาสนา การใช้สภาซูรอในการตัดสินใจ การจัดทำาโรงแรม/

รีสอร์ทแบบ “ฮาลาล” ร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมท้ังเน้นการสร้างความภาคภูมิใจของคน

ท้องถ่ินชายแดนใต้ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านทางการร่วมทุน 1  

1 อาทิ ธุรกิจของบริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำากัด ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.d-

aman.com/daman/index.php/th/ (สืบค้นวนัที ่26 ตุลาคม 2558) และกลุม่โปลเิคมทีก่จิการ

ซื้อโรงแรมดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อทำาเป็นโรงแรมฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.fatonionline.com/index.php/news/detail/2409 (สืบค้น 

วันที่ 26 ตุลาคม 2558).
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ปรากฏการณ์เหล่าน้ีมีความน่าสนใจอย่างย่ิงหากจะศึกษาต่อไปเก่ียวกับพลวัต

เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบน้ี

3. เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ผิดพลาด

แม้แนวคิดท่ีว่าความยากจนคือสาเหตุของความไม่สงบจะเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

แต่ก็มีความหลากหลายภายใต้แนวคิดน้ี ดังในงานเขียนของนักวิชาการในแนว

วัฒนธรรม/เศรษฐกิจชุมชน ท่ีมองสาเหตุความยากจนว่ามาจากการพัฒนาท่ีผิดพลาด

โดยรัฐ แทนท่ีจะมองว่าความยากจนเกิดจากการปิดก้ันตัวเองของชาวมลายูมุสลิมใน

ท้องถ่ิน (ดังท่ีปรากฏในงานเขียนท่ีบทความน้ีได้หยิบยกมาในหัวข้อท่ี 1) ขณะท่ีสภาพ

ชีวิตท่ีดูด้อยพัฒนาในสายตารัฐก็ถูกนำาเสนอในงานเขียนแนววัฒนธรรม/เศรษฐกิจ

ชุมชนว่าเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” สำาคัญ ท่ีทำาให้ชีวิตผู้คนชายแดนภาคใต้ดำาเนินไป

อย่างราบร่ืน พอเพียง และพ่ึงตนเอง โดยมองว่าท่ีผ่านมาทุนทางวัฒนธรรมน้ีถูก

ทำาลายลงไปมากจากการพัฒนาท่ีผิดทาง

3.1 เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ท�าลายระบบวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน

สืบเน่ืองจากแนวคิดท่ีว่าความยากจนคือสาเหตุของความรุนแรงและความไม่

สงบ งานศึกษาจำานวนหน่ึงได้ช้ีว่า ความยากจนในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมา

จากการท่ีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนเดิม ซ่ึงก่อตัวข้ึนบนฐานของหลักคำาสอนทาง

ศาสนาและการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกทำาให้อ่อนแอหรือถูกทำาลายลง ส่ิงน้ี

นอกจากจะทำาให้เกิดความยากจน ยังก่อให้เกิดความรู้สึกคับแค้นใจของผู้คนท่ีไม่

สามารถจัดการชีวิตตนเองได้จนนำามาสู่การต่อต้านรัฐ ท้ังน้ีหากวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจชุมชนดำารงอยู่ได้ก็จะเป็นส่ิงสำาคัญท่ีช่วยทำาให้ชุมชนสามารถเผชิญกับความ

เปล่ียนแปลง การขยายตัวของทุนนิยม ความเป็นสมัยใหม่ และผลกระทบของการ

พัฒนาต่างๆ ได้ดี รวมท้ังชุมชนเองก็สามารถเลือกหยิบเอาองค์ประกอบบางส่วนของ
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วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนมาใช้ต่อรองกับพลังจากภายนอก อันจะทำาให้ชุมชน

สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างย่ังยืนสืบไป

ศรีศักร วัลลิโภดม มีบทบาทสำาคัญในการนำาเสนอความคิดน้ี เขาได้เน้นถึง 

“ความเป็นชุมชมในทางศีลธรรม” ของคนมุสลิมปัตตานี ซ่ึงในแง่เศรษฐกิจหมายถึง

การมีชีวิตท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติหรือระบบนิเวศอย่างสมดุลและย่ังยืน  เขา

ช้ีถึงระบบนิเวศของชายแดนภาคใต้ท่ีอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย มีท้ังระบบนิเวศ

ชายฝ่ังทะเล ป่าพรุ ท่ีราบข้ันบันได ท่ีลาด และป่าเขา ท่ีนำามาสู่ความหลากหลายใน

การประกอบอาชีพและวัฒนธรรม หรือท่ีเรียกว่า “ระบบนิเวศวัฒนธรรม” ท้ังน้ีโดยมี

สถาบันทางศาสนาคอยบ่มเพาะโลกทัศน์ ให้ความหมายต่อชีวิต และสร้างสำานึกความ

เป็นชุมชนและความเสมอภาคระหว่างคนต่อคน นำามาสู่ระบบเศรษฐกจิแบบพอเพียง

และย่ังยืนท่ีไม่ต้องพ่ึงพาภายนอกมากนัก (ศรีศักร วัลลิโภดม 2550) 

โลกทัศน์แบบอิสลามยังถูกให้ความสำาคัญในฐานะปัจจัยหลักท่ีทำาให้ 

ชาวมุสลิมชายแดนใต้มีระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและพอเพียง ดังในงานของวิโชติ 

จงรุ่งโรจน์ (2548) ท่ีระบุถึงความคิดทางศาสนาท่ีว่า ชีวิตปัจจุบันคือช่วงเวลาช่ัวขณะ

ท่ีพระเจ้าทดสอบดีช่ัวก่อนกลับคืนสู่อ้อมกอดของพระองค์ในโลกหน้าท่ีนิรันดรเพ่ือรับ

ผลจากการกระทำาในโลกน้ี วิโชติช้ีว่าความคิดน้ีทำาให้เกิดวิถีปฏิบัติท่ีเน้นความ 

พอประมาณ พอเพียง และการมีเวลาปฏิบัติศาสนกิจ  เช่นเดียวกับงานของ ศรีพงศ์ 

อุดมครบ (2539) ท่ีช้ีให้เห็นถึงคำาสอนทางศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง 

เช่น พ้ืนฐานความคิดเร่ืองความร่วมมือช่วยเหลือกัน การยึดถือชีวิตท่ีเรียบง่าย 

ข้อกำาหนดเร่ืองการถือครองทรัพย์สิน การแบ่งและรับมรดก และการบริจาค ส่ิง 

เหล่าน้ีได้ช่วยชะลอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมไม่ให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเกิน

ไปและช่วยให้ชาวไร่ชาวนามุสลิมสามารถปรับตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ท่ีดินยัง

ไม่หลุดมือไปสู่คนนอก แม้การถือครองท่ีดินจะลดลงเร่ือยๆ ตามระบบการแบ่งปัน

มรดกก็ตาม หรือการคงอยู่ของเครือข่ายความสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนแรงงาน 
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(ระบบซอลล์) 2 หรือการให้ผู้ท่ีขาดแคลนยืมท่ีดินใช้ในการเพาะปลูกพืชอายุส้ัน อีกท้ัง 

“ความเป็นชุมชนมุสลิม” ก็ทำาให้คนเลือกท่ีจะสืบทอดชีวิตอยู่ในชุมชนมากกว่าการออก

ไปทำางานนอกภาคเกษตร

นอกจากน้ันก็ยังมีงานท่ีช้ีว่า โลกทัศน์และบทบัญญัติในศาสนาอิสลามนำามาสู่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและอยู่บนฐานของระบบกรรมสิทธ์ิส่วนรวม 

ดังกรณีความสัมพันธ์กับทรัพยากรชายฝ่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางท่ีอัลเลาะห์ให้ไว้

ของชาวประมงพ้ืนบ้าน ในงานศึกษาของสุวิทย์ มาประสงค์ (2553) ช้ีว่ามีหลัก 

คำาสอนทางศาสนาเป็นตัวคอยกำากับมุมมองต่อทรัพยากร ทำาให้เกิดจารีตในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าท่ีจำาเป็นด้วยเคร่ืองมือประมงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการจัด

ระบบแลกเปล่ียนแรงงานและการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากรเช่นเดียว

กับระบบ “สวนดูซง” หรือระบบสวนแบบผสมผสานด้ังเดิม ท่ีมักมีพืชหลักเป็นทุเรียน

พ้ืนบ้าน ถือเป็นกรณีท่ีมีช่ือเสียงของระบบทรัพยากรร่วมในสภาพนิเวศแบบพ้ืนท่ีป่า

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานของวลัยลักษณ์ ทรงศิริ (2554) ช้ีว่า ดูซง เป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกันในหมู่เครือญาติหรือกลุ่มตระกูลท่ีไม่ถือว่าท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิส่วน

บุคคล แต่เน้นท่ีการแบ่งสรรผลผลิตจากต้นไม้เป็นหลัก ระบบการจัดการน้ีนำามาสู่การ

แบ่งปันและการทำาบุญทางศาสนาอิสลาม นอกจากดูซงแล้วก็ยังมีการจัดการหรือการ

ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ร่วมกัน เช่น การใช้พ้ืนท่ีทำาไร่ร่วมกัน การช่วยกันสร้างทำานบ 

กักเก็บนำา้ และการออกไปเก็บนำา้ผ้ึงและเก็บยางไต้จากต้นไม้ด้วยกัน โดยมีพิธีกรรม

ความเช่ือต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นผู้คุ้มครองเป็นจารีตให้ยึดถือปฏิบัติและควบคุมการ 

ใช้งาน

งานเขียนกลุ่มนี้ยังได้ชี้ด้วยว่า ระบบนิเวศวัฒนธรรมท่ีอิงกับโลกทัศน์ทาง

ศาสนาและภมูปัิญญาเดมิเหล่านีไ้ด้ถกูทำาลายลงจากการขยายตวัและการรกุลำา้ทาง

2 หมายถงึ ระบบการแลกเปลีย่นแรงงาน คลา้ยกบัการลงแขกในสงัคมชาวนาไทยพทุธ.
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เศรษฐกิจและการเมอืงหรอืการพฒันาของรฐั (ศรศีกัร วลัลโิภดม 2550, 161-162)  

ดงักรณกีารประมงเชงิพาณิชย์ ท่ีได้ทำาให้วิถกีารประมงแบบพ้ืนบ้านและระบบความ

สัมพนัธ์ของผู้คนเปลีย่นแปลงไป เช่น การใช้เครือ่งยนต์เรอื ทำาให้แรงงานในลำาเรอื 

ลดความสำาคญัลง เกิดความสัมพนัธ์แบบใหม่ในระบบแพปลาท่ีสัมพันธ์กบัระบบตลาด

มากขึน้แทน (สุวทิย์ มาประสงค์ 2553) หรอืการเข้ามาของทุนนยิมและการส่งเสรมิ

การปลูกพืชแผนใหม่ โดยเฉพาะยางพารา โดยสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำา 

สวนยาง (สกย.) ได้นำามาสู่การล่มสลายของระบบสวนดซูง เนือ่งจากเป็นการจัดการ

ท่ีดนิและถอืกรรมสิทธ์ิแบบปัจเจก ทำาให้ท่ีดนิมมีลูค่า สามารถซือ้ขายและใช้เป็นหลัก

ทรัพย์ในการกู้เงินได้ จนเอกสารสิทธ์ิเหนือท่ีดินส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องสำาคัญ

มากกว่าระบบกรรมสิทธ์ิส่วนรวมแบบเดมิ  (วลยัลกัษณ์ ทรงศริ ิ2554) เช่นเดยีวกบั

การสร้างเขื่อนปัตตานีเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแผนใหม่ท่ีได้ทำาลายระบบ

นิเวศต่างๆ อย่างรุนแรง จนคนส่วนใหญ่ตอ้งออกไปทำางานรับจ้างในเขตเมืองและ 

ในประเทศมาเลเซยี  นำามาสู่การไม่ยดึม่ันในคณุค่าและวถิชีวิีตแบบเดมิ และมปัีญหา

ความขดัแย้งแตกแยกในชมุชน (ศรศีกัร วลัลโิภดม 2550; สุวิทย์ มาประสงค์  2553) 

ตลอดจนกรณกีารทำาเกลือและการค้าเกลือท่ีปัตตาน ีท่ีมคีวามโดดเด่นในแง่ภูมปัิญญา

และก่อให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชุมชน 

ต้นนำา้กบัชมุชนรมิฝ่ังทะเล ซึง่มลภาวะจากการขยายตวัของเมอืง โรงงานอตุสาหกรรม 

นากุง้ และท่าเทียบเรือ ได้ส่งผลเสียตอ่การทำานาเกลือและนำามาสู่การขายท่ีดินนา

เกลอืในท่ีสุด  (นราวด ีโลหะจนิดา 2547)

น่าสนใจว่างานเขียนในหัวข้อน้ีให้ความสำาคัญกับการพ่ึงตนเอง ความ 

พอเพียงบนฐานของเกษตรกรรม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็น

หลัก โดยท่ียังไม่ได้เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจชายแดน

ใต้ท่ีกิจกรรมนอกภาคเกษตรมีบทบาทมากข้ึนทุกที ดังปรากฏการณ์ว่ามีครัวเรือนใน

ชนบทจำานวนมากมีรายได้หลักจากนอกภาคเกษตร ท้ังจากการรับจ้าง การทำาธุรกิจ

ส่วนตัว และการเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐท้ังในและนอกพ้ืนท่ี (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 
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2558) ท้ังน้ี หากงานเขียนเหล่าน้ีพูดถึงอาชีพนอกภาคเกษตรและนอกฐานทรัพยากร 

ก็มักจะพูดถึงในฐานะอาชีพเสริมท่ีเกิดข้ึนในขอบเขตชุมชนหมู่บ้าน เช่น การทำาขนม

ขายหรือการรับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้าในชุมชน ทำาหน้าท่ีเป็นส่วนขยายให้วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจชุมชนมีความหลากหลายมากข้ึน อย่างไรก็ดี การทำาอาชีพนอกภาคเกษตร

ในขอบเขตชุมชนหมู่บ้านยังทำาได้ค่อนข้างจำากัดเน่ืองจากกำาลังซ้ือของผู้คนมีน้อยเม่ือ

เทียบกับในเขตเมืองหรือเขตตลาด ดังน้ัน จึงเล่ียงไม่ได้ท่ีคนจะออกไปทำางานนอกพ้ืนท่ี

เพ่ือหาเล้ียงชีพ ซ่ึงในงานเขียนแนววัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนมักมองการออกไป

ทำางานนอกพ้ืนท่ีในฐานะท่ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการล่มสลายของสังคมและชุมชน

มากกว่าท่ีจะมองว่าเป็นทางออกหรือเป็นการปรับตัวท่ีผู้คนใช้ในการแก้ปัญหา 

ปากท้องของตน

นอกจากน้ันจะเห็นได้ว่างานเขียนตามแนวทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน

ท่ีได้กล่าวถึงในหัวข้อน้ีเน้นโลกทัศน์แบบอิสลามในลักษณะท่ีเป็นข้ัวตรงข้ามกับทุนนิยม

และความทันสมัย โดยมองว่าอิสลามเป็นหน่ึงเดียวกับการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจและ

ความพอเพียง อันเป็นการมองชีวิตและโลกทัศน์แบบอิสลามของผู้คนชายแดนใต้ว่า

เป็นส่ิงท่ีมีมาอยู่แล้วแต่ด้ังเดิม อย่างไรก็ดี ในงานศึกษาของผู้เขียนบทความเองพบว่า 

ความเป็นชุมชนมุสลิมและชีวิตทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้สัมพันธ์

อย่างมากกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ท้ังน้ี ความเป็นชุมชนมุสลิมท่ี

เคร่งครัดและมีวัตรปฏิบัติท่ีเข้มแข็งของคนท่ีน่ีเป็นส่ิงท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนไม่นาน โดยมีความ

ทันสมัยและการขยายตัวของระบบตลาดเป็นปัจจัยเอ้ือท่ีสำาคัญ จากการเก็บข้อมูล 

ในหมู่บ้านท่ีศึกษา ผู้เขียนบทความได้มองเห็นว่า การขยายตัวของถนนหนทางและ

การเพ่ิมข้ึนของช่องทางการขายผลผลิตการเกษตรต้ังแต่เม่ือราว 30-40 ปีก่อน มีผล 

อย่างสำาคัญในการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าถึงการศึกษาทางศาสนา หลายครอบครัว

เร่ิมมีเงินส่งให้ลูกหลานเดินทางไปเรียนท่ีปอเนาะกับโต๊ะครูท่ีมีช่ือข้างนอกชุมชนได้ 

ขณะท่ีความเป็นโลกาภิวัตน์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ช่วยเพ่ิมโอกาสผู้คนในการ

เดินทางไปศึกษาศาสนาในประเทศแถบตะวันออกกลาง นักศึกษาจากต่างประเทศ
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เหล่าน้ีได้กลับมาเป็นกำาลังสำาคัญในการสอนศาสนาในพ้ืนท่ี ผลิตลูกศิษย์ท่ีต่อมากลาย

มาเป็นผู้นำาหรือครูผู้สอนศาสนาในหมู่บ้านของตนเอง ทำาหน้าท่ีเช่ือมโยงชาวบ้าน 

ธรรมดาๆ และคนชายขอบตามหมู่บ้านต่างๆ ท่ีขาดโอกาสมาก่อน ให้ได้มีความรู้ทาง

ศาสนาและมีวัตรปฏิบัติท่ีถูกต้อง ท้ังน้ี ย่ิงระบบเศรษฐกจิแบบตลาดหรือทุนนิยมเติบโต 

อิสลามก็ย่ิงเฟ่ืองฟู เพราะเม่ือผู้คนมีเงินหรือมีการไหลเวียนของเงินในมือเพ่ิมข้ึน 

ก็สามารถใช้จ่ายในทางศาสนาได้มากข้ึน (Bundhuwong 2013)

3.2 ผลกระทบจากเศรษฐกิจและการพัฒนาที่กลายมาเป็นเงื่อนไขของ 
      ความไม่สงบ

ประเด็นหน่ึงท่ีงานเขียนในแนววัฒนธรรมและเศรษฐกจิชุมชนเน้นก็คือ กระแส

ความไม่พอใจท่ีนำามาสู่การใช้ความรุนแรงเพ่ือต่อต้านรัฐจะไม่เกดิข้ึนหากผู้คนมีชีวิต

ภายใต้ระบบนิเวศวัฒนธรรม การพ่ึงตนเอง และความพอเพียง  (ศรีพงศ์ อุดมครบ 

2539) สอดคล้องกับท่ีราษฎรอาวุโสอย่างประเวศ วะสี (2550)  ช้ีว่าภายใต้แนวทาง

ความดีของอิสลามซ่ึงมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไม่เน้น “วัตถุนิยม 

บริโภคนิยม และเงินนิยม” คนมุสลิมชายแดนใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแบ่งแยก 

ดินแดน ไม่ได้เป็นผู้ก่อความรุนแรง แต่พวกเขาเป็นคนท่ีรักในหลวงและรักประเทศไทย 

เช่นเดียวกับท่ีศรีศักร วัลลิโภดม (2550) บอกว่า หากไม่มีการพัฒนาท่ีผิดทางจน

ทำาลายการพ่ึงตนเอง คนส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นชาวบ้านมุสลิมในชุมชนท้องถ่ินต่างๆ ก็จะ 

“ไม่มีความคิดเก่ียวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน ไม่ได้คิดอะไรนอกบริเวณบ้านเกิดของ

ตนไม่ได้ต้องการไปรวมกับมาเลเซีย” หากแต่พอใจกับการดำารงชีวิตแบบเรียบง่ายและ

สงบอย่างท่ีมีมาแต่เดิม

นอกจากน้ีก็ยังมีงานเขียนถึงการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น งาน 

เหล่าน้ีมองว่าการพัฒนาท่ีผ่านมาได้สร้างความเดือดร้อนและสร้างความยากจนให้

ชาวบ้าน เพราะได้พรากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ทรัพยากรชายฝ่ัง ท่ีดินเพาะ
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ปลูก ป่าดิบเขียว และป่าพรุ ไปจากชาวบ้านท่ีเป็นชนช้ันล่าง ผ่านการสนับสนุนการ

ประมงพาณิชย์และพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว การสัมปทานพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลแก่นายทุน 

และโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนนและเข่ือนก้ันนำา้ในพรุ ฯลฯ อีกท้ังการพัฒนาท่ีมี

มาก็มักไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชาวบ้านและความไม่เข้าใจใน

วัฒนธรรมท้องถ่ิน (เช่น ปริญญา อุดมทรัพย์ และคณะ 2545; สนิทสุดา เอกชัย 

2549; เอก ต้ังทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ 2552) น่าสนใจว่างานเขียนบางช้ิน

มองว่าการพัฒนาท่ีเป็นปัญหาคือการพัฒนาท่ียังไม่สามารถดำาเนินตามแนวทาง

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมท้ังช้ีว่าระบอบ

การเมืองปัจจุบันท่ีให้ความสำาคัญกับการเลือกต้ัง นำามาสู่กระบวนการพัฒนาท่ีล้มเหลว 

การจัดสรรทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม และความแตกแยกในระดับชุมชน เพราะยังไม่ใช่

กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงและละเลยกลไกทางสังคมวัฒนธรรมเดิม ตลอดจน

ละเลยบทบาทของผู้อาวุโสในชุมชม (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

2552)  

การพัฒนาท่ีผิดพลาดเก่ียวข้องกับความไม่สงบในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการ

ท่ีชาวบ้านมองไม่เห็นความสำาเร็จของโครงการพัฒนาในการกระจายรายได้และแก้

ปัญหาความยากจน ในขณะท่ีเห็นชัดว่านายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ได้ประโยชน์แทน

พวกเขา (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ 2555) กระท่ังผู้คนหมดความอดทน รู้สึก

ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาค ในรายงานของคณะกรรมการอิสระ

เพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ช้ีว่า “ความกดดันทางทรัพยากรย่อมผลักดัน

ชาวบ้านให้เข้าสู่มุมอับแห่งความยากจน เม่ือผู้คนท่ียากจนไม่แข็งแกร่งทางการศึกษา

เพียงพอท่ีจะมีทางเลือกในชีวิตอ่ืนๆ ความกดดันก็ย่ิงเพ่ิมมากข้ึน” (คณะกรรมการ

อิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) 2549, 24) ส่ิงน้ีจึงเข้าทางขบวนการ

เคล่ือนไหวในการชักจูงชาวบ้านให้ใช้ความรุนแรง ศรีศักร วัลลิโภดม ได้พูดถึงประเด็น

น้ีว่า ในส่วนของชาวบ้านท่ียากจนไม่สามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้ เด็กวัยรุ่นจาก

ครอบครัวเหล่าน้ีมักไม่มีท่ีไป เอาแต่จับกลุ่มกันในหมู่บ้าน จนเอ้ือต่อการถูกชักจูง และ
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เม่ือรัฐปราบปรามรุนแรงก็จะย่ิงมีการโต้ตอบแบบรุนแรงกลับมา (ศรีศักร วัลลิโภดม 

2550, 13)  นอกจากน้ันก็ยังมีกรณีโครงการพัฒนาท่ีไม่เป็นท่ีต้องการของชาวบ้าน

เพราะไม่เป็นประโยชน์หรือส่งผลเสีย แต่โครงการเหล่าน้ีก็ยังเกิดข้ึน เพราะชาวบ้าน

เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลท้องถ่ินท่ีเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐจนไม่กล้าต่อต้านโครงการเหล่าน้ัน 

กระท่ังกลายเป็นประเด็นในการปลุกระดมชาวบ้านโดยขบวนการเคล่ือนไหว (ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552) 

นอกจากน้ันก็ยังมีการอภิปรายว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็น

ความยากจน ยาเสพติด อิทธิพลท้องถ่ิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา

การศึกษา การขาดประสิทธิภาพของกลไกรัฐ และความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับ

หน่วยงานรัฐ ท่ีจริงก็ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ แต่เม่ือมาเกิดใน

พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ก็มีความเช่ือมโยงกับปัญหาความม่ันคงและกลายมาเป็นสาเหตุ

ของความไม่สงบ พร้อมท้ังมีการช้ีถึงแนวโน้มว่าถ้าทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในสภาพดี 

ผู้คนมีรายได้ดี ชุมชนน้ันก็จะให้ความสำาคัญกับการศึกษา นำามาสู่ความเข้มแข็งและ

ไม่ค่อยเก่ียวข้องกับความไม่สงบ  (คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาความม่ันคง

ในจังหวัดภาคใต้ 2548; ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552) 

4. ข้อเสนอ/ทางออกต่อปัญหาชายแดนภาคใต้

4.1 ข้อเสนอการพัฒนาแบบทางเลือก (ที่นอกเหนือจากแนวทางของรัฐ 
      และทุน)

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2547 องค์กรภาคประชาสังคม (ประกอบไปด้วยเอ็นจีโอ 

องค์กรอิสระท่ีรับงบประมาณจากรัฐ สถาบันทางวิชาการ และนักวิชาการท้ังส่วนกลาง

และท้องถ่ิน) ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาความไม่สงบผ่านทางการดำาเนิน

โครงการวิจัย/พัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่างๆ กับคนในพ้ืนท่ี งานเขียนของ



53เศรษฐกิจและการพัฒนาในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

โครงการเหล่าน้ีมีท้ังในรูปของรายงานผลการศึกษาวิจัยและหนังสือสรุปบทเรียน

โครงการงานเขียนเหล่าน้ีมีมุมมองร่วมกับงานเขียนแนววัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน

ท่ีมองว่าความยากจนเป็นสาเหตุสำาคัญของความไม่สงบ โดยความยากจนเกิดข้ึนจาก

การพัฒนาท่ีผิดพลาดของรัฐ ซ่ึงส่งผลเสียต่อฐานทรัพยากรและระบบนิเวศท่ีผู้คนต้อง

พ่ึงพาอาศัย รวมท้ังละเลยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ นอกจากน้ัน

โครงการวิจัย/พัฒนาเหล่าน้ียังให้ความสำาคัญกับโครงสร้างอำานาจในระดับชุมชนท่ี

ทำาให้การพัฒนาถูกผูกขาดอยู่ในมือชนช้ันนำาอย่างผู้นำาทางการหรือผู้มีอิทธิพลของ

ท้องถ่ินเท่าน้ัน ในขณะท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องรับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการ

พัฒนา นำามาสู่การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน จนไม่สามารถ

พ่ึงตนเอง เกิดความขัดแย้งในสังคม และนำามาสู่ปัญหาความไม่ม่ันคงในท่ีสุด ในแง่

ปฏิบัติการโครงการเหล่าน้ีพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชาวบ้าน 

สร้างการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันก็พยายาม

ผลักดันผลการศึกษาต่อหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องด้วย ในท่ีน้ีจะได้อภิปรายถึงงานเขียน

ของ 3 โครงการวิจัย/พัฒนาเชิงปฏิบัติการท่ีสำาคัญ ดังน้ี

1) โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ 
    ลุ่มน�้าสายบุรี

“โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มนำ้า

สายบุรี” เร่ิมดำาเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2551 โดยคณะนักวิชาการ นักพัฒนา เครือข่าย 

ชาวบ้านลุ่มนำา้สายบุรี ท่ีส่วนใหญ่เคยร่วมกันคัดค้านโครงการก่อสร้างเข่ือนสายบุรีและ

เคยร่วมกันทำากิจกรรมการรักษาระบบนิเวศลุ่มนำ้าสายบุรีและการพัฒนาท่ีย่ังยืนมา

ต้ังแต่ พ.ศ. 2535 ก่อนจะหยุดชะงักไปเม่ือ พ.ศ. 2547 ท่ีความรุนแรงระลอกใหม่

ได้เกิดข้ึนกระท่ังมีการเข้ามาหนุนเสริมของสถาบันทางวิชาการและภาคประชาสังคม

จากส่วนกลางอีกคร้ัง โครงการได้ช่วยร้ือฟ้ืนการทำางานของเครือข่ายชาวบ้านและ 
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ผลักดันการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงศูนย์อำานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (ดู เพ่ิมศักด์ิ มกราภิรมย์ 2553, 2555, 2556;  

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2557)

ในรายงานผลการศึกษาระยะแรก โครงการได้ระบุถึงปัญหาเร่งด่วนท่ีจำาเป็น

ต้องหาทางออกร่วมกัน อันได้แก่ การลักลอบตัดไม้และการบุกรุกจับจองพ้ืนท่ีป่า 

(โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพล) การล่าสัตว์เกินขนาด ปัญหาดินถล่มในพ้ืนท่ีป่าต้นนำา้ การทำา

ระบบชลประทาน/การขุดลอกคูคลองท่ีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและการระบายนำา้ตาม

ธรรมชาติจนทำาให้เกิดนาร้าง รวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังท่ีเป็นหน่ึงในผลสืบเน่ือง

มาจากการสร้างคันก้ันคล่ืนในช่วงก่อนหน้า พร้อมระบุว่าปัญหาเหล่าน้ีมีสาเหตุหลัก

มาจากการท่ีชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรัฐขาดความเข้าใจในระบบ

นิเวศและการทำามาหากินของชาวบ้านท่ีสัมพันธ์กับระบบนิเวศ ในระยะท่ีสอง โครงการ

ได้ร่วมกับ ศอ.บต. ศึกษากรณีปัญหาเฉพาะ คือ การบริหารจัดการท่ีดิน ท่ีมีปัญหา

แยกย่อยลงไปมากมาย ท้ังความขัดแย้งเร่ืองแนวเขต การถูกบุกรุกท้ังโดยรัฐและเอกชน 

โครงการพัฒนาท่ีทำาให้ดินเส่ือมสภาพ การกัดเซาะของชายฝ่ังทะเลและแม่นำ้า 

ลำาคลอง ดินถล่ม และการกว้านซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกำาไรบริเวณชายทะเลและชุมชนใกล้

เมือง  ท้ังน้ี โครงการได้เสนอแผนปฏิบัติการจัดทำาพ้ืนท่ีนำาร่องเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 

รวมท้ังมีข้อเสนอในระดับโครงสร้างและนโยบายด้วย เช่นเดียวกับการทำาโมเดลในการ

แก้ไขปัญหาการจัดการนำา้ ท่ีพบว่าประตูระบายนำา้และคูคลองส่งนำา้ท่ีหน่วยงานรัฐจัด

ทำาไว้น้ันไม่เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี ไม่สามารถกักเก็บนำา้และส่งนำา้ได้ ทำาให้หลายราย

ต้องเลิกทำานาไป รวมท้ังต้นแบบในการจัดการปัญหาทรัพยากรและชายฝ่ังทะเลแบบ

มีส่วนร่วม ท่ีประสบปัญหาจากการระบายนำา้จากพรุบาเจาะ จนทำาให้ปลาในกระชัง

เสียหาย ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ปัญหานำา้เค็มบุกรุกท่ีทำากิน เป็นต้น
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2)  โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) 

“โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถ่ินเพ่ือฟ้ืนฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)” โดย

สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา เร่ิมเข้ามาทำางานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้ังแต่หลัง 

พ.ศ. 2547 ด้วยความร่วมมือกับธนาคารโลกและกระทรวงการคลัง มีจุดมุ่งหมาย 

ในการ “สนับสนุนให้คนในชุมชนมีบทบาทเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูและ

พัฒนาชุมชน อันจะช่วยเสริมสร้างทุนทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนระดับ

ฐานราก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้ง” 

โครงการ ช.ช.ต. มีโครงการย่อยรวม 107 โครงการ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 27 ชุมชน มี

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการท้ังส้ิน 16,667 คน (พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และ 

จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน 2556) 

ในงานเขียนสรุปประสบการณ์การทำางานของโครงการ ช.ช.ต. ได้เล่าถึงความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีทำางาน โดยเฉพาะผลดีในด้านต่างๆ เช่น 

การทำาให้ชาวบ้านท่ีเคยต่างคนต่างอยู่ ได้มารวมตัวกันและตระหนักถึงศักยภาพของ

ตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น การได้รับการยอมรับจากผู้นำาทางการและหน่วยงาน

รัฐ สามารถประสานงานจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การช่วยเพ่ิม

บทบาทของผู้หญิงในการดำาเนินกิจกรรม การท่ีคนในชุมชนเกิดจิตอาสา หันมามอง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นอกจากน้ัน ในงานเขียนยังได้เน้นกระบวนการ

ทำางานของโครงการ ช.ช.ต. ท่ีแตกต่างจากโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเคยเข้ามาในหมู่บ้าน 

ในแง่ท่ีชาวบ้านสามารถร่วมคิด ร่วมดำาเนินการ มีการเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ และผลประโยชน์ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มคนใกล้ชิดของผู้นำา

ทางการดังท่ีผ่านๆ มา รวมท้ังยังช้ีว่า โครงการ ช.ช.ต. ไม่ใช่แค่การมอบเงินหรือส่ิงของ 

แต่เป็นการฝึกทักษะการทำางาน เช่น การทำาบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการประกอบ

อาชีพ ท่ีสำาคัญ โครงการ ช.ช.ต. ได้ช่วยให้กลุ่มคนท่ีมักถูกละเลยจากโครงการพัฒนา

ได้รับผลประโยชน์ด้วย เช่น กลุ่มบ้านเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างไกลจากกลุ่มบ้านใหญ่ เป็นต้น
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3) โครงการเครือข่ายชุมชนศรัทธา

โครงการเครือข่ายชุมชนศรัทธา ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไท 

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) ได้ผลติงานเขยีนเพือ่นำาเสนอกรณศีกึษา “ชมุชน

ศรทัธา” จำานวน 6 แห่งของโครงการท่ีประสบความสำาเรจ็ในการใช้หลักศาสนาสร้าง

การพัฒนา (ดู สุวัฒน์ คงแป้น 2552) งานชิ้นนี้เน้นยำ้าถึงแนวทางการพัฒนาท่ี 

ผิดพลาดของรัฐท่ีผ่านมาว่า แม้ในแต่ละปีจะมีงบประมาณของรัฐลงสู่พื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนใต้จำานวนมาก แต่ก็ล้วนเป็นการพัฒนาท่ีกำาหนดมาจากส่วนกลาง ทำาให้

ประชาชนไม่มส่ีวนร่วม การกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาไม่ท่ัวถงึ ขึน้กบัความ

เป็นพรรคพวก มีการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลทำาให้เกิดปัญหาเยาวชน ปัญหา

ครอบครวัล่มสลาย มแีหล่งอบายมขุ และมกีารประกอบมจิฉาชพี นอกจากนัน้ การเน้น

การพัฒนาท่ีมุ่งเอาชนะใจประชาชนด้วยวิธีการสงเคราะห์ผ่านโครงการประชานิยม

และอืน่ๆ กย็งัไม่ใช่กระบวนการพฒันาท่ีถกูต้อง ไม่มคีวามต่อเนือ่ง และมกัเร่งรบีตาม

กรอบงบประมาณ ส่ิงเหล่านีท้ำาให้ประชาชนอ่อนแอ

จุดเด่นของงานช้ินน้ีก็คือการช้ีว่าปัญหาหลักของโครงการพัฒนาของภาครัฐท่ี

ผ่านมาเกิดจากการท่ีไม่นำาเอาหลักศาสนามาใช้ จนนำามาสู่ความแตกแยกระหว่างผู้นำา

ส่ีเสาหลักของหมู่บ้าน (ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำาบล หรือ ส.อบต. และตัวแทนผู้นำาองค์กรชุมชน) ท่ีมีการแย่งชิงผล

ประโยชน์และการคอรัปช่ัน หรือไม่ก็ต่างคนต่างทำางาน งานช้ินน้ียังช้ีว่าปัญหาจากการ

พัฒนาทำาให้ประชาชนไม่สามารถจัดการชีวิตและสังคมของตนเองจนนำาสู่แนวคิดท่ี

ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างการปกครองใหม่โดยใช้วิธีการท่ีรุนแรง ดังน้ัน เครือข่าย

ชุมชนศรัทธาจึงเน้นฟ้ืนฟูระบบคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาในงานพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ “การซูรอ” หรือ “การจัดให้มีองค์คณะหน่ึงท่ีดูแลปัญหาและ

สร้างงานพัฒนาในแต่ละพ้ืนท่ี มีการกำาหนดบทบาทและข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน 

มีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่าย” ในระบบน้ีส่ีเสาหลักจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ
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สร้างความสามัคคี นอกจากน้ัน งานพัฒนาต่างๆ ก็จะถูกบูรณาการเข้ากับหลักการ

ทางศาสนา เช่น การสร้างสังคมพอเพียง การกินอยู่อย่างพอประมาณเรียบง่ายตาม

แบบอย่างของท่านศาสดา รวมท้ังการใช้หลักศาสนาช่วยป้องกันการทุจริต

น่าสนใจว่าแม้โครงการวิจัย/พัฒนาเชิงปฏิบัติการเหล่าน้ีจะเสนอตัวในฐานะ

เป็นทางเลือกจากการพัฒนาท่ีผิดพลาดล้มเหลวของรัฐท่ีผ่านมา และเป็นโครงการท่ี

ดำาเนินงานโดยภาคสังคม/ประชาสังคมท่ีไม่ได้เป็นส่วนของรัฐ แต่องค์กรท่ีดำาเนิน

โครงการเหล่าน้ีก็ยังคงมองปัญหาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา เกษตรและทรัพยากร 

ภายใต้กรอบความม่ันคงแห่งชาติเช่นเดียวกับรัฐ งานเขียนของบางโครงการได้ระบุชัด

ว่า ตนเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหาความม่ันคงของชาติ โดยมีเป้าหมายท่ีจะทำาให้ 

“ประชาชนเกิดความเช่ือม่ันในความเป็นเจ้าของแผ่นดินไทย เกิดสันติสุข....ความรัก

ชาติแผ่นดินเกิด” และกิจกรรมของโครงการ “…สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสู่การแก้ไข

ปัญหาความม่ันคง เพราะประชาชนมีโอกาสได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถกำาหนด

วิถีชีวิตหรือรูปแบบในการดำาเนินชีวิตของตนเองและสังคมได้” (สุวัฒน์ คงแป้น 2552) 

นอกจากน้ัน เม่ืองานเขียนของโครงการเหล่าน้ีอธิบายถึงสาเหตุความไม่สงบ ก็มักไม่

แตะประเด็นท่ีมีความสำาคัญในฐานะสาเหตุหลักของปัญหาชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ 

อุดมการณ์รัฐชาติไทย แนวคิดความเป็นรัฐเด่ียวท่ีแบ่งแยกมิได้ และโครงสร้างอำานาจ

ทางการเมืองท่ีมีสถาบันจารีต (รวมท้ังทหาร) เป็นศูนย์กลาง งานเขียนเหล่าน้ีมักจะ

พูดถึงแต่ปัญหาจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศหรือท่ัวโลก เช่น 

การพัฒนาจากบนลงล่าง (top-down) การพัฒนาท่ีไม่สมดุลระหว่างด้านวัตถุกับด้าน

จิตวิญญาณ และความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากร เป็นต้น

นอกจากน้ันโครงการวิจัย/พัฒนาเชิงปฏิบัติการเหล่าน้ีมักอ้างอิงวาทกรรม/

แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐ

และหน่วยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี การอ้างอิงน้ีในแง่หน่ึงอาจช่วยให้โครงการของภาค

สังคม/ประชาสังคมดำาเนินไปอย่างราบร่ืนและไม่ถูกหวาดระแวงจากหน่วยงานรัฐใน

พ้ืนท่ี อย่างไรก็ดี ในอีกแง่หน่ึงการอ้างอิงวาทกรรม/แนวทางน้ีสอดรับเป็นอย่างดีกับ
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การสร้างความชอบธรรมให้กับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือกองทัพ ซ่ึงนอก

เหนือจากการทำางานด้านความม่ันคงแล้ว ยังมีบทบาทอย่างมากในการทำางานพัฒนา

ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ามกลางกระแสเรียก

ร้องของคนท้องถ่ินชายแดนใต้ท่ีต้องการให้ทหารลดบทบาทหรือถอนกำาลังพลออกไป

เสียจากพ้ืนท่ีหากต้องการสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนจริง (ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ 

อุณโณ 2557) สำาหรับเศรษฐกิจพอเพียงโดยหน่วยงานรัฐก็มีข้อมูลจากการศึกษาใน

ระดับพ้ืนท่ีซ่ึงช้ีว่า ค่อนข้างมีข้อจำากัดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของผู้คนชายแดนใต้ 

เน่ืองจากการขาดระบบการสนับสนุนท่ีต่อเน่ือง หรือไม่ก็เป็นการส่งเสริมท่ีไม่

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังห่างไกลจากสภาพชีวิตจริงของชาวบ้าน ท่ีหากไม่

สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบตลาด ก็ทำางานนอกภาค

เกษตรกันมากแล้ว ผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึง

มักเป็นเพียงการปักป้ายแสดงผลงานของหน่วยงานเป็นหลักเท่าน้ัน (ชลิตา บัณฑุวงศ์ 

และ อนุสรณ์ อุณโณ 2557) 

4.2 ข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาด

ข้อเสนอในการพัฒนาแบบทางเลือกจากโครงการวิจัย/พัฒนาเชิงปฏิบัติการ

ของเครือข่ายภาคสังคม/ประชาสังคมข้างต้น ได้เน้นไปท่ีการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรและการฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือเป็นฐานในการดำารงชีพ ท่ีหมายถึงการผลิตใน

ภาคเกษตรแบบพ่ึงตนเองหรือย่ังยืนในระดับครัวเรือนและชุมชนอันสอดคล้องกับวิถี

และวัฒนธรรมอิสลาม น่าสนใจว่าข้อเสนอเหล่าน้ียังไม่พูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนและชุมชนท่ีต้องเช่ือมโยงกับระบบตลาดหรือทุนนิยมมากนัก อย่างไรก็ดี 

ยังมีงานเขียนบางส่วนท่ีได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นน้ี โดยเสนอว่าหลังจากท่ีชุมชน

เข้มแข็งพอควรแล้วก็ให้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ส่วนในระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเน้นสร้างความ
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หลากหลายท่ีมากไปกว่าด้านการเกษตรเพ่ือสร้างการจ้างงานในท้องถ่ิน (วิโชติ 

จงรุ่งโรจน์ 2548; บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 2555; สำานักกรรมาธิการ 2 สำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 2548)

ข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจในงานศึกษาเหล่าน้ีก็คือ การพัฒนา

เศรษฐกิจบนฐานเอกลักษณ์ ว่าจะเป็นจุดเด่นจากการใช้ภาษามลายู ท่ีเป็นภาษาหลัก

ของกลุ่มประเทศในโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

และจุดเด่นในความเป็นมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาล/หรือการเป็นครัวมุสลิมโลก การพัฒนาสถาบันการเงินแบบอิสลาม 

รวมท้ังข้อเสนอให้รัฐส่งเสริมนักธุรกิจมุสลิมท้องถ่ิน เพราะท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมใน

พ้ืนท่ีท่ีรัฐส่งเสริมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยคนนอก เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล

แช่แข็ง รวมท้ังข้อเสนอท่ีว่าควรพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการเกษตร 

เช่น การสร้างโรงงานนำ้ายางข้น และควรต้องเป็นเศรษฐกิจท่ีเก้ือหนุนต่อการรักษา

ระบบนิเวศ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศป่าดิบช้ืน ท่ีสำาคัญ

จะต้องพัฒนาคน แม้ปัจจุบันคนในพ้ืนท่ีเร่ิมเห็นความจำาเป็นทางเศรษฐกจิท่ีจะต้องมี

ความรู้ภาษาไทยเพ่ือประกอบอาชีพสมัยในเศรษฐกิจสมัยใหม่ แต่ปัญหาก็คือ นักเรียน

ท่ีจบหลักสูตรสามัญท้ังของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่

สามารถแข่งขันในระดับอุดมศึกษาหรือทำางานประกอบอาชีพแข่งกับคนไทยพุทธใน

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้ (วิโชติ จงรุ่งโรจน์ 2548; บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 2555; สำานัก

กรรมาธิการ 2 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2548)

นอกจากข้อเสนอดังกล่าวมาแล้วยังมีงานเขียนจากงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินหลาย

ช้ินท่ีได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีได้ไปสร้าง

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับคนท้องถ่ินเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน หลาย

โครงการเน้นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นการเฉพาะ น่าสนใจว่าแม้ภาพรวมของ

งานวิจัยท้องถ่ิน สกว. จะอิงกับแนวคิดแบบวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน ท่ีเน้น 
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ผลเสียของการเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เน้นการให้คุณค่าของระบบ

การผลิตและการแลกเปล่ียนแบบด้ังเดิม และความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน 

แต่เม่ือดูในส่วนความต้องการของคนท้องถ่ินจริงๆ ผ่านกระบวนการวิจัยท่ีให้ความ

สำาคัญกับความต้องการของคนท้องถ่ินแล้ว เราก็จะเห็นถึงความจำาเป็นและความ

ต้องการของชาวบ้านในการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยเฉพาะ

ในแง่มุมท่ีพวกเขาสามารถได้ประโยชน์ ไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ต้องเผชิญ

กับความเส่ียงต่างๆ มากนัก

กรณีงานวิจัยของสันติ สมาเฮาะ และคณะ (ม.ป.ป.) เร่ือง “การเรียนรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ระบบการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและศึกษาแนวทางการแก้

ปัญหาการค้าปลากะพงเบ้ืองต้นด้วยกระบวนการกลุ่มกรณีการค้าปลากะพงตำาบล

หนองแรด อำาเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี” เป็นงานวิจัยเพ่ือช่วยหาทางแก้ปัญหาของ

ชาวบ้านผู้เล้ียงปลากะพงท่ีอำาเภอยะหร่ิง ซ่ึงมีมาเลเซียเป็นตลาดสำาคัญ ท่ีผ่านมา 

ผู้เล้ียงกลุ่มน้ีประสบปัญหาจากระเบียบพิธีการส่งออก ข้ันตอนในการรับรองและขอ 

ใบอนุญาต เล่ห์กลทางการค้า การท่ีต้องจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าท่ี และการท่ีชาวมาเลเซีย

เร่ิมเปล่ียนมาส่ังซ้ือลูกปลาเพ่ือนำาไปเล้ียงเองแทนท่ีจะซ้ือปลาในขนาดบริโภค งานวิจัย

ช้ินน้ีต้องการให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้เก่ียวกับข้ันตอนและระเบียบพิธีการทางการค้าแก่

ผู้ค้าปลากะพงเพ่ือจัดทำาคู่มือการเพาะเล้ียงและระเบียบการส่งออก และเพ่ือใช้

กระบวนการกลุ่มและกระบวนการวิจัยในการแสวงหาทางแก้ปัญหา เช่น การจดบันทึก 

การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ การวางแผนรายรับรายจ่าย รวมท้ังเน้นการประสาน

ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำานักงาน

การค้าไทยในประเทศมาเลเซีย เอกอัครราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำากรุง

กัวลาลัมเปอร์ ท้ังน้ี โดยมีนักวิชาการท้องถ่ินมาหนุนช่วยด้านฐานข้อมูล การสำารวจ

เศรษฐกิจชายแดน การค้นหาอาชีพทางเลือกท่ีน่าสนใจ และการสร้างเครือข่าย 

น่าสนใจว่าอาชีพการส่งออกปลากะพงเกิดข้ึนในช่วงท่ีอาชีพด้ังเดิมอย่างเช่นการทำา

นาหรือการทำานำ้าตาลโตนดได้ลดน้อยลง และคนต้องหันไปเป็นแรงงานรับจ้างใน
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ประเทศมาเลเซีย การเล้ียงปลากะพงจึงเป็นอาชีพทางเลือกท่ีมีนัยสำาคัญท่ามกลาง

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 เช่นเดยีวกบังานวจิยัของจรุรีตัน์ บวัแก้ว และคณะ (2549) เรือ่ง “การจัด

ฐานข้อมูลและข้อเสนอยทุธศาสตร์เบือ้งต้นในการพฒันากลุ่มผลติผ้าคลมุผมสตรแีละ

กลุ่มกปิเยาะห์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” ท่ีวเิคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ

อปุสรรคของกลุ่มผู้ผลติผ้าคลมุและหมวกกปิเยาะห์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยพบ

ว่าจดุแขง็กค็อื การผลติผ้าคลมุและหมวกกปิเยาะห์เป็นอาชพีท่ีสอดคล้องกบัศาสนา

และวฒันธรรม สามารถทำางานอยู่ท่ีบ้านไปพร้อมๆ กบัการดแูลครอบครวัและการ

ปฏบิตัศิาสนกิจได้ ส่วนจดุอ่อนกค็อื การขาดทักษะในการบรหิารจดัการ การหาตลาด 

และความพงึพอใจท่ีจะเป็นแค่ผู้รบัจ้างผลิตมากกว่าผู้ประกอบการ รวมท้ังการผลติ

แล้วตดัราคากนัเอง ขณะท่ีการช่วยเหลอืจากรฐักก็ลบัทำาลายกลไกตลาด เพราะกลุ่ม

ทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนปัจจยัการผลติฟรขีายสินค้าในราคาถูกตดัหน้า เพราะพวกเขา

ไม่มต้ีนทุน นอกจากนัน้ การท่ีการผลิตผ้าคลมุและหมวกกปิเยาะห์ต้องเกีย่วข้องกบั

การทำาธุรกรรมระหว่างประเทศมาก ท้ังในแง่การนำาเข้าวตัถดุบิ การส่งขาย จึงยากท่ี

ใครจะเขยบิมาเป็นผู้ประกอบการ อกีท้ังยงัประสบปัญหาคู่แข่งจากประเทศเพือ่นบ้าน

ท่ีสามารถผลติได้ในราคาตำา่กว่า ส่วนบางแห่ง เช่น ตะวนัออกกลาง กผ็ลิตใช้ภายใน

ประเทศตวัเอง งานชิน้นีม้องว่า สถานการณ์ความไม่สงบได้บดบงัศกัยภาพของชมุชน

ในการเป็นศนูย์กลางเครือ่งแต่งกายมสุลมิในภมูภิาคเอเชยี ท้ังนี ้รฐัควรเข้ามาส่งเสรมิ

อาชพีนีใ้ห้มากกว่าเดมิ เพราะดกีว่าการปล่อยให้คนไปทำางานโรงงานนอกพ้ืนท่ี อนั

จะทำาลายสังคมและครอบครวัซึง่เป็นฐานสำาคญัของความสันตสุิข

นอกจากน้ันก็ยังมีงานวิจัยท่ีต้องการค้นหาทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเดิม

ท่ีผู้คนและชุมชนมี อันจะช่วยทำาให้เกิดการพัฒนาท่ามกลางกระแสทุน/ระบบตลาด 

โดยช้ีว่าทุนเดิมเหล่าน้ีถูกละเลยและมองข้ามมานานจากภาครัฐ ทำาให้ไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อการดำารงชีพของผู้คนได้ดีนักและไม่สามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจได้ ทุนท่ีสำาคัญก็คือ เครือข่ายทางสังคมท่ีมีผ่านเครือข่ายการค้า ดังในงาน
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วิจัยของพรพันธ์ุ เขมคุณาศัย (2555) ท่ีช้ีว่าแม้การเปล่ียนแปลงเขตแดนไทยมาเลเซีย

และพิธีการด่านตรวจคนเข้าเมือง และมาตรการผูกขาดข้าวของรัฐ จะทำาให้การค้า

ข้าวสารข้ามแดนตามแนวชายแดนท่ีมีมาต้ังแต่อดีตกลายเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ัง

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีนำามาสู่การปิดเส้นทางแม่นำา้บางสายได้ทำาให้การค้าข้าว

ข้ามแดนบางส่วนต้องยุติลง แต่เครือข่ายค้าข้าวข้ามแดนก็ยังคงดำารงอยู่ผ่านทาง

ยุทธศาสตร์ปรับตัวของผู้คนเพ่ือตอบสนองและต่อรองกับอำานาจและกฎระเบียบใน

การควบคุมพ้ืนท่ีชายแดนท่ีรัฐสร้างข้ึน พร้อมท้ังเสนอว่าหน่วยงานรัฐควรเข้าใจวิถีชีวิต

และสังคมวัฒนธรรมของชาวบ้าน และการท่ีรัฐไม่ยืดหยุ่นประนีประนอม อาจนำามาสู่

ความคับข้องใจจนนำามาสู่ปัญหาความม่ันคงได้

บทสรุป

จากการสำารวจและทบทวนงานเขียนในบทความน้ี ช่วยให้มองเห็นว่า ประเด็นด้าน

เศรษฐกิจและการพัฒนามีนัยยะสำาคัญต่อสถานการณ์และความรุนแรงในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต้ในหลายแง่ ไม่ว่าจะในแง่ท่ีปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ความยากจน) และ

การพัฒนา (ความด้อยพัฒนา) ถูกนำาเสนอในฐานะท่ีเป็นสาเหตุสำาคัญของความไม่

สงบ อันนำามาสู่ความชอบธรรมของปฏิบัติการพัฒนาของรัฐไทยในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชาวมลายูมุสลิม เพ่ือลดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและป้องกัน 

พวกเขาจากการถูกชักจูงโดยผู้ไม่หวังดี อน่ึง ด้วยแนวคิดเช่นน้ี ชาวมลายูมุสลิมได้ถูก

นำาเสนอผ่านงานเขียนบางส่วนในฐานะผู้ไร้ศักยภาพในการพัฒนา (เช่น เป็นคนข้ีเกียจ 

มีลูกมาก ไม่คุมกำาเนิด) ไปโดยปริยาย น่าสนใจว่าแม้ในปัจจุบันจะมีการอภิปรายใน 

วงกว้างถึงสาเหตุของความรุนแรงหรือความไม่สงบท่ีชายแดนภาคใต้ว่ามีสาเหตุมา

จากความต่างในทางอัตลักษณ์และอุดมการณ์ ความไม่ยุติธรรมในทางสังคมและ

การเมือง ตลอดจนความคับแค้นท่ีส่ังสมจากกระบวนการปราบปรามท่ีรุนแรงของรัฐ

ท่ีดำาเนินมาอย่างยาวนาน แต่แนวคิดท่ีมองว่าปัญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาคือสาเหตุ
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ของความไม่สงบก็ยังคงเป็นแนวคิดกระแสหลัก ดังจะเห็นจากการทุ่มงบประมาณด้าน

การพัฒนาลงไปในพ้ืนท่ีจำานวนมหาศาลต้ังแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนเกิด

ปรากฏการณ์ท่ีว่าเศรษฐกิจชายแดนใต้ไม่ได้หดตัว แม้ความไม่สงบจะเกิดข้ึนนับหม่ืน

คร้ัง และมีจำานวนผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้วกว่าหกพันคนในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาก็ตาม

ท่ีสำาคัญแนวคิดท่ีว่านี้ยังคงยึดถือกันในงานเขียนแนววัฒนธรรม/เศรษฐกิจ

ชุมชนและภาคสังคม/ประชาสังคมด้วย อย่างไรก็ดี กลุ่มเหล่านี้มองต่างออกไปว่า 

ปญัหาความยากจนของผู้คนชายแดนใต้เกิดจากการพัฒนาท่ีผิดพลาดของรัฐ ซึ่ง

เป็นการพฒันาท่ีไม่ตรงกบัความต้องการของคนท้องถิน่ ขาดการมีส่วนร่วม ทำาลาย

ระบบนเิวศ และส่งเสรมิให้ทุนมาแย่งชงิทรพัยากรธรรมชาตไิปจากชาวบ้าน อกีท้ัง

งานเขยีนเหล่านีก้ไ็ม่ได้มองวฒันธรรมและเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิของชมุชนว่าเป็นความ

ด้อยพฒันาอย่างท่ีภาครฐัมักมอง แต่มองว่าเป็นทุนท่ีดใีนการพฒันา ในบทความนีไ้ด้

ตัง้ข้อสังเกตต่อความคดิเรือ่งเศรษฐกิจและการพฒันาของงานเขียนแนววัฒนธรรม/

เศรษฐกิจชมุชนและของภาคสังคม/ประชาสังคม ท่ีปรากฏผ่านโครงการพัฒนา/วิจัย

เชงิปฏบิตักิารต่างๆ ว่ายงัคงตามไม่ทันชวีติทางเศรษฐกิจของคนท้องถิน่ท่ีเปลีย่นไป

มากและสัมพันธ์กบัเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรมากขึน้ แม้ว่าในงานบางส่วนจะสามารถ

มองเห็นได้ถงึความต้องการของคนท้องถิน่ในการเข้าเป็นส่วนหนึง่ของระบบเศรษฐกิจ

แบบตลาดอย่างมีอำานาจต่อรองท่ีเข้มแขง็กต็าม นอกจากนัน้ในงานเขยีนเหล่านีก้ย็งั

สะท้อนถงึความคดิท่ียงัคงอยู่ภายใต้กรอบและวาทกรรมความม่ันคงของรฐัไทย (ซึง่

ควรมีการศกึษาต่อไปถงึปัจจยัหรอืข้อจำากดัท่ีทำาให้งานเขยีนแนววฒันธรรม/เศรษฐกิจ

ชุมชนและปฏิบัติการของภาคสังคม/ประชาสังคมกลายมาเป็นส่วนขยายในการ 

ผลติซำา้อดุมการณ์รฐัเช่นนี)้ ดงันัน้ ไม่ว่าในงานเขยีนเหล่านีจ้ะมข้ีอเสนอเกีย่วกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยนืบนฐานวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และการมส่ีวนร่วมท่ีดเีพยีงใด 

ก็ยังไม่อาจรับประกันได้ว่าจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาความรุนแรงและความไม่สงบท่ี

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จรงิ
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