
มุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ 
ในความรู้สึกของชุมชนไทยเสมือนจริง 

   
แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง 

ภาควิชามานุษยวิทยา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ลักษณะเฉพาะของชุมชนไซเบอร์ 

 ไม่มีใครรู้ว่าผู้แสดงความคิดเห็นคือใคร (anonymity)   

 ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อคุณพูดสิ่งใดออกไปท่าทางและเสียงจะไม่เหมาะสม  
 ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมีน้ าเสียงหรือท่าทางอย่างไรต่อคุณ (invisibility)  

 สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยไม่มีการเซ็นเซอร์   
 สามารถไป “ตีหัวแล้วกลับเข้าบ้านได้ทันที”  
 พื้นที่แห่งความเท่าเทียมทางสถานภาพ และอคติต่อกายภาพ  



 กรณีศึกษา เว็บไซด์ 9 เว็บ 13 เว็บบอร์ด 

1. mthai.com  

2. aromdee.net 

3. news.hunsa.com 

4. sanook.com 

5. pantip.com 

6. pramool.com   

7. prachathai.com  

8. manager.co.th  

9. southpeace.go.th  





















ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 

ความรู้สึกโกรธและเกลียด 

 
  เมื่อไหร่ทางการจัฆ่าไอ้พวกโจรนรกนี้ได้หมดเสียที หรือจัรอให้มะนฆ่าคนบริ

สุทธิให้หมดก่อนอย่างนะ้นหรือ  (เกลียดโจรใต้, 7 
มี.ค.2549,mthai.com) 

 



ความรู้สึกโกรธและเกลียด 
 เกลียดที่สุดเลย ออกไปจากปรัเทศฉะนสะกที คิดจัแบ่งแยกหลอ ชาติหน้าก็คงไม่

มีแผ่นดินให้พวกเธอเหยียบ  (boorin , 26 ม.ีค. 
2551,aromdee.net) 

 

 ความคิดเรานั เราไม่ชอบอิสลามเลยอ่ั ดูเป็นอัไรที่น่าร าคาน มาก ๆเค้าดู
เคร่งๆเกินไป เเลว้ปัญหาปรัเทศส่วนไหญ่ที่เกิดขึ้นก้อจามากพวกนี้ด้วย (โดย : 
เบื่อ     วะนที ่:2007-03-24 12:30:48)   

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 

http://webboard.mthai.com/delete_comment.php?post_id=310130&reply_id=6251002&postreply_id=23&date_folder=2007-03-23


ไทยพุทธที่รู้สึกดีต่อมุสลิม 
 ผมเป็นคนไทยนะบถือศาสนาพุทธ อยู่ที่ปัตตานีมา 30 กว่าปีแล้ว ปรัชาชนใน

จะงหวะดน้ีระกใคร่กะนด ีอาจจัมีพวกก่อความไม่สงบ บ้างแต่เป็นส่วนน้อย 
เหมือนกะบโรงเรียนก็มีนะกเรียนดี แลันะกเรียนเกเร คนที่นี่ให้เกียรติซึ่งกะนแลักะน 
นะบถือความเชือ่ศาสนาของกะนแลักะน ไม่เคยกล่าวหรือกรัท าอะนใดที่ก้าวล่วงให้
ผู้ที่นะบถือศาสนาอื่นเสียหาย    (คนตาน,ี 24 ม.ค.47, 

manager.co.th) 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 

ความรู้สึกสะใจ 



เห็นใจ สงสาร ชื่นชม  

 เป็นก าละงใจให้นัคัถึงแม้ว่าคุณจัไม่ได้ออกไปจะบปืนสู้รบกะบใคร 
แต่ก็ก าละงท าหน้าที่ปกป้องปรัเทศอยู่เหมือนกะนค่ั เห็นใจ แลั เข้าใจ ในหน้าที่
อะนหนะกหน่วงค่ั (แม่นาง, 9 พ.ย.2548, manager.co.th) 

 

 สงสารทหาร ต ารวจที่งานทางใต้ แลัครอบคระว คนไทยทางภาคใต้จะงเลย ขอให้
พรัคุ้มครองท่าน ขอให้บุญบารมีใด ๆ ในบ้านเมืองนี้ได้คลี่คลายปัญหาด้วยเถิด  
(พรรษ, 15 มีนาคม 2550, sanook.com)  

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



เข้าใจมุสลิม 

 
 ผมเข้าใจชาวไทยอิสลามที่ระกสะนติคระบ ศาสนาใดก็อยู่ด้วยกะนได้ถ้าไม่รบราฆ่าฟัน

กะน ขอให้พี่น้องอิสลามที่ระกอิสรัสะนติ อย่าตกเป็นเครื่องมือของพวกมะน ระกษา
รัดะบก าละงพลของมะนไว้เพียงเท่านี้ล่ั อย่าได้มีส่วนร่วมเข้าเพิ่มก าละงของมะนอีก
เลย อะลเลาัห์คุ้มครองคระบ (ไท, 14 มี.ค.2550, mthai.com) 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



แบ่งแยกไทยพุทธ-มุสลิม 
 
 ท าไมคนไทยพุทธอย่างพวกเรา ไม่ไปรวมตะวปิดล้อมหมู่บ้านอิสลามที่มะนสร้าง

ปัญหากะบเราบ้างลั คนไทยมีมากกว่าแยั ลองมีกลุ่มคนไทยที่ไปอาศะยแผ่นดิน
พวกแขกแล้วสร้างปัญหาแบบนี้ ระบรองพวกแขกแม่งรวมตะวขะบไล่แล้วลั  
(123, 24 พ.ค. 2549,mthai.com) 

 
  ถึงเวลาแล้วที่คนไทยพุทธต้องลุกขึ้นสู้ ขืนมะวแต่ระกสงบ สร้างสมานฉะนท์ คน

ไทยก็ตายมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องท าให้พวกมะนเห็นว่าเราก็มีน้ ายา  (คนใต ้,14 
มีนาคม 2550, sanook.com)  

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



แบ่งแยกไทยพุทธ-มุสลิม 
 

  อดทนไว้คระบ คนไทยพุทธ ทุกท่าน ต่อให้อีกกี่ร้อยปี มะนไม่มีทางสงบหรอก 
ตราบใดในหะวพวกโจร ยะงมีแต่ค าว่า "เราคือชาวมาลายา มาตุภูมิปัตตาน"ี เฮ้อ 
.. เป็นก าละงใจให้ (ฟิ้วฟ้าว, 8 มี.ค. 2551, mthai.com) 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



หงุดหงิด ร าคาญใจ โมโห  
 เวลาชาวพุทธโดน พวกนะกวิชาเกิน นะกสิทธิฯ นะกการศาสนา มะนพากะนนะ่งอมสาก 

แต่พอพวกชะ่วนี้โดนมะ่งเท่านะ้นแหลั พวกเวรนี้ทุรนทุรายเหมือนถูกน้ าร้อนลวก 
(หลายเหตุการณ์มันท าตัวเป็นพวกชั่ว, 14 มี.ค. 2550, 

sanook.com) 

 

 ปล่อยตะวอีกแล้วเหรอคระบ ใจดีจะงท่านสนธิ สงสะยฆ่าชาวไทยพุทธยะงไม่ถึงยอด
ที่ตะ้งไว ้สมานฉะนท์ดีจริงๆ ท่าน (1, 7 พ.ค. 2550, mthai.com) 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



น้อยใจที่เป็นไทยพุทธ 
 ถ้าคุณเป็นไทยพุทธลองไปอยู่แค่เดือนเดียวก็รู้ความทุกข์ของคนไทยพุทธที่นะ่น แต่

ถ้าคุณเป็นไทยมุสลิมก็ไม่ว่าอัไร  เพราัพวกคุณก าละงได้เปรียบคนไทยพุทธ ท า
ความผิดก็หนีเข้าไปพึ่งร่มเงา  ศาสนา ข้อเสนอของคณัสงฆ์แลัของคุณครูคือ
ความคิดเห็นของคนไทยพุทธในพื้นที่อย่างแท้จริง (ไทยใต,้ 9 พ.ย. 2548, 

manager.co.th) 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



น้อยใจที่เป็นไทยพุทธ 
 การได้สิทธิพิเศษไม่ต้องแต่งกายตามกรอบของสถานศึกษา      ไม่ต้องเรียน

ภาษาไทย  พูดภาษาไทย แต่อยู่ในไทย ไปกินอาหารที่ไหน  หน่วยงานนะ้น ๆ ก็
ต้องเสียงบเพิ่มเพื่อแยกอาหารให้  ขนาดคนของระฐยะงต้องถูกให้เรียนภาษายาวีเพื่อ
จัได้พูดสื่อสารกะบคนของคุณได้เราดู ๆ ไป คิดอย่างเดียวว่า คนมุสลิมที่ภาคใต้
เขาคล้อยตามโจรได้อย่างไรในเมื่ออภิสิทธิ์ขนาดนี้ (สิคีรียา, 25 ก.ย. 48, 

pantip.com) 

ความรู้สึกของผู้คนในสังคมไทยไซเบอร์ 



เหตุแห่งความรู้สึก 
 เท่าที่มอง ถ้าตราบใด เขายะงคิดว่า เขาเป็น "มุสลิม มากกว่า คนไทย" ปัญหา

แบบนี้ก็ไม่มีวะนแก้ได้ ผมคิดว่าหลายหน่วยงานก็มองแบบนี้ จึงไม่ค่อยใส่ใจหรือ
คิดจัแก้ไขปัญหา  (จู่โจมเหนือ 31 ม.ค. 47)  

 
 ท าไมนิยมความรุนแรง อยู่ที่ไหนก็มีปัญหาไปทุกที ่ก่อการร้าย รัเบิดพลีชีพ 

เข้าใจยากสิ่งที่ปรักาศกะบการกรัท ามะนสวนทางกะบหนทางสะนติ ลึกๆคือความ
ต้องการครองโลกด้วยศาสนาเดียว (ชาวบ้านนอก, 24 ม.ค.2547, 
manager.co.th) 



 

 อาศะยปรัเทศไทยอยู่แล้วยะงไม่ส านึกบุญคุณ ท าบ้านเมืองปั่นป่วนอีก เลวจริงๆ  
(- -*, 13 พ.ค. 2551, aromdee.com ) 

 

 เราจัร้องเพลงชาติไทยให้ดะงที่สุดเท่าที่จัท าได้ เราภูมิใจที่ไทยเป็นเอกราช  ถ้า
ผมเจอนายทองเหม็นผมจัให้ท่านวีรชนผู้กล้าบะ่นคอโจรใต้แย่จริงให้หมดเลยสาด 
(satan_mafia, 15 พ.ค. 2550, pramool.com) 

 
 

เหตุแห่งความรู้สึก 



โลกไซเบอร์กับโลกความเปน็จริง 
1. คนละพวก หรือ ไม่ใช่คนไทย 
2. คู่ตรงข้าม  

 ผู้ก่อการร้าย-ผู้ถูกกระท า  
 คนมุสลิม-คนไทยพุทธ/ข้าราชการ/ทหาร/ต ารวจ  
 พวกเขา-พวกเรา  

 โจรใต้ = มุสลิม = การแบ่งแยกดินแดน = ไม่รักชาติ  = ไม่ส านึก
บุญคุณ = พวกเขา/พวกมัน   

 ไทยพุทธ = ผู้ตาย/ได้รับบาดเจ็บ/ผู้ถูกกระท า = ไม่ได้รับความเท่า
เทียม = พวกเรา   



 เสียงคนพุทธที่ไม่ปรากฏ                        เสียงคนมุสลิมที่ไม่ได้ยิน 
 
 คนมุสลิมไม่เคยบาดเจ็บและเสียชีวิต 

โลกไซเบอร์กับโลกความเปน็จริง 



ขอบคุณค่ะ 


