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กลุมสายบุรีลุกเกอร อันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขทามกลางสถานการณ
ความไมสงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตและการ
สัมภาษณแกนนําหลักของกลุมสายบุรี ลุกเกอร จํานวน 3 คน จากท้ังหมด 4 คนตาม
ความสมัครใจ และผูใหขอมูลซ่ึงเคยรวมกิจกรรมหรืออาศัยในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี และพ้ืนท่ีไซเบอรเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER ตลอดจนภาคี
เครือขายของกลุมสายบุรี ลุกเกอร จํานวนท้ังหมด 30 คน ผลการศึกษาพบวาการสราง
เครือขายทางสังคมและการทํากิจกรรมทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอรเกิดขึ้นผาน
พ้ืนท่ี 2 แหง ไดแก พ้ืนท่ีกายภาพในอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และพ้ืนท่ีไซเบอร
ในเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER โดยสมาชิกท่ีเปนคนสายบุรีโดยกําเนิด ซ่ึงทุกคน
ลวนมีความสนใจในเรื่องเดียวกันและมีเปาหมายเดียวกัน ท้ังน้ีการขยายเครือขายทาง
สังคมเริ่มตนดวยการทํากิจกรรมบนพ้ืนท่ีกายภาพในอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และ
พ้ืนท่ีไซเบอรบน เฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER ผานงานศิลปะ ประวัติศาสตร 
เรื่องเลา และภาพถายในอดีตเพ่ือเชื่อมโยงใหเกิดความรูสึกรวมกันถึงความเจริญรุงเรือง
ในอดีตของอําเภอสายบุรี อันนําไปสูการดําเนินชีวิตไดอยางสันติสุขโดยปราศจากความ
หดหูหรือความหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน 
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Abstract 
This study explored social networking and social activities of 

SAIBURI LOOKER GROUP which would lead to peaceful living amidst the 
unrest in the Southern Border Area. Data of this qualitative research were 
gathered through observations and interviews with three out of the four 
leaders or those living in Saiburi District, Pattani Province. Other 
informants were two new members of the group who conducted 
activities with the group and had been in the physical space as well as 
the cyberspace of SAIBURI LOOKER Facebook fanpage; and network 
members of SAIBURI LOOKER GROUP of 30 person. The data were 
categorized, interpreted, concluded, and presented with analytical 
description. The study found that the social networking and social 
activities of SAIBURI LOOKER GROUP originated through two types of 
spaces: a physical space in Saiburi District, Pattani Province, and a 
cyberspace on a Facebook fanpage called SAIBURI LOOKER.  They had 
the same interests and goals which were to do social development work, 
to build identities in individuals by raising awareness of love for 
hometown among locals. The social networking began with organizing 
activities in the physical space of Saiburi District, Pattani Province, and a 
cyberspace on Facebook fanpage SAIBURI LOOKER through artworks and 
history using storytelling and photographs of the past to link mutual 
feelings with the prosperity of Saiburi in the past, so that they could live 
their lives peacefully without depress or feeling suspicious of each other. 
 

Keywords:  Social networking; Saiburi Looker group; the Southern Border 
 Area; peacefully 
 

บทนํา 
 ในอดีต “อําเภอสายบุรี” เคยเปนเมืองท่ีเจริญรุงเรืองจากการเปนเมืองทา
ขนสงสินคาท่ีสําคัญ มีเรือสินคาจากตางชาติมากมายไดมาแวะเวียนแลกเปล่ียนสินคากัน
ในบริเวณทาเรือของเมืองท่ีรูจักกันในชื่อ “ทาสําเภา” ท้ังชาวจีน ชาวโปรตุเกส หรือชาว
อาหรับ เปนตน (แผนงานนโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนยศึกษา
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มหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต . 2558) นอกจากน้ียังมี มี
ทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ และเปนหน่ึงใน 7 หัวเมืองเกาแกของจังหวัดปตตานี 
(ปฐมบทแหงลุมนํ้าสายบุรี. 2558) อีกท้ังมีสถาปตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ มัสยิดรายา และ
บานพิพิธภักดี ตลอดจนมีโรงพยาบาลคริสเตียนซ่ึงกอต้ังโดยกลุมมิชชันนารี เปน
โรงพยาบาลท่ีมีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัย รวมถึงเปนอําเภอท่ีมี
ความหลากหลายทางศาสนา ชาติพันธุและวัฒนธรรม แตภายหลังจากเกิดเหตุการณ
ความไมสงบท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีสรางความต่ืนตระหนกใหกับประชาชนท่ัว
ประเทศครั้งสําคัญ ในวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เม่ือกลุมผูกอการรายนับรอยคนพรอมอาวุธ
ครบมือไดทําการบุกปลนปนในฐานปฏิบัติการทักษิณพัฒนาที่ 34 กองพันทหารพัฒนาท่ี 
4 คายกรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร ซึ่งตั้งอยูที่บานปเหล็ง ตําบลมะรือโบออก 
อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส (สิทธิชัย ศรีวงษา. 2554) ท้ังน้ีอําเภอสายบุรีไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบบอยครั้ง สถิติเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี พ.ศ2547-พ.ศ.2558 ซ่ึงรวบรวมโดยศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต 
หรือ DeepSouthWatch พบวามีเหตุการณท้ังส้ิน 707 เหตุการณ มีผูเสียชีวิตจํานวน 
293 ราย และมีผูไดรับบาดเจ็บจํานวน 474 ราย นับรวมความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังตอ
ชีวิตและทรัพยสินของชาวเมืองสายบุรีแลวไมสามารถประเมินคาได เหตุการณความไม
สงบเหลาน้ีเริ่มทําใหความทรงจําทางสังคมของผูคนในอําเภอสายบุรีจางหายไป ภาพ
ความสุข ภาพความทรงจําในวัยเด็กของคนในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรีกําลังถูกลบเลือน และ
ถูกกดทับดวยความรูสึกหวาดกลัว หวาดระแวง ภาพความรุนแรงอันเปนเสมือน
บาดแผลท่ีสรางรอยราวในจิตใจใหกับชาวเมืองสายบุรี จึงทําใหประชาชนท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีอําเภอสายบุรีมีความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นภาพแหง
ความสุขในอดีตเริ่มจางหายไป (เสียงจากสายบุรีวันน้ียังหวาดภัย. 2555)  
 ปจจุบันไดมีความพยายามของคนมุสลิมในพ้ืนท่ีตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี จัดต้ังกลุมภาคประชาสังคมกลุมหน่ึงไดสรางสันติภาพโดยส่ือสารจากคน
ในพ้ืนท่ีภายใตชื่อ “สายบุรี ลุกเกอร” (SAIBURI LOOKER ) เพ่ือเปนตัวแทนในฐานะนัก
เฝามองการเปล่ียนแปลงของเมืองสายบุรี และเรียกคืนความทรงจําตางๆในวัยเด็ก
เกี่ยวกับอําเภอสายบุรี แลวถายทอดใหผูคนในสังคมไดรับทราบ (คืนความทรงจําสายบุรี
จังหวัดท่ีหายไป. 2556) ซ่ึงจากงานสานเสวนาสาธารณะเรื่อง “ฟนเมืองสาย จากนักเฝา
มองแหงสายบุรี” ท่ีจัดขึ้น ณ หองสมุดมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิระยะพันธ เม่ือวันท่ี 18 
ตุลาคม 2557 โดยมีอานัส พงศประเสริฐ ตัวแทนจากกลุมสายบุรี ลุกเกอรรวม
แลกเปล่ียนพูดคุยในครั้งน้ันดวย จึงทําใหทราบวาจุดเริ่มตนของกลุมมาจากความชอบ
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สวนตัวหลังจากท่ีเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ ในอําเภอสายบุรีและไดถายภาพสถานท่ี
เหลาน้ันเอาไวเพ่ือเปนความทรงจํา ซ่ึงภาพถายท่ีถูกถายไวภายหลังไมเพียงชวยบันทึก
ความทรงจํ าเท า น้ันแตก ลับ เป นโอกาสท่ี ดี ในการเปด โลก ทัศน ในการเรียนรู
สภาพแวดลอมในอําเภอสายบุรี และระหวางทางยังทําใหไดรวมพูดคุยกับผูคนมากมาย
ในหลาย ๆ พ้ืนท่ีของอําเภอสายบุรีอีกดวย อาจกลาวไดวาความชอบสวนตัวในครั้งน้ันได
กอใหเกิดเปนประสบการณใหม ๆ แงมุมใหม ๆ ในอําเภอสายบุรีท่ีไมเคยไดสัมผัสมา
กอน การรวมตัวของกลุมสายบุรี ลุกเกอร (SAIBURI LOOKER ) จึงกําเนิดขึ้น (เกสรบัว 
อุบลสรรค, 2558)  
 ท้ังน้ีกลุมสายบุรี ลุกเกอร (SAIBURI LOOKER ) เริ่มตนดวยการจัดงานเสวนา
ด่ืมนํ้าชาคืนความทรงจําสายบุรี จังหวัดท่ีหายไป ณ บานพิพิธภักดี อําเภอสายบุรี และ
จัดกิจกรรม “สาดสีเมืองสาย” ซ่ึงเปนนิทรรศการศิลปะท่ีมีศิลปนลงพ้ืนท่ีวาดรูปเมือง
สายบุรีในแงมุมตาง ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจและใหคนในพ้ืนท่ีเขามารวมกิจกรรม 
ตลอดจนพูดคุยกันใหมากขึ้น (เกสรบัว อุบลสรรค, 2558) และไดนําภาพวาดท้ังหมดมา
จัดทําเปน   สารคดีส้ันเพ่ือถายทอดเรื่องราวท่ีนาสนใจในสายบุรี ตลอดจนไดสรางพ้ืนท่ี
บนเครือขายทางสังคมออนไลนผานเฟซบุกแฟนเพจในช่ือ “SUIBURI LOOKER” เพ่ือ
บอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีสายบุรี สภาพแวดลอม โดยบอกเลาความทรงจํา
ผานภาพถาย หนังส้ัน สารคดี การสานเสวนา และการจัดนิทรรศการ เพ่ือใหประชาชน
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และคนนอกพ้ืนท่ี ไดรวมเขามาเปนสวนหน่ึง
ของการสรางพ้ืนท่ีกลางในการพูดคุยส่ือสารเจตนารมณ รวมถึงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ 
ไดอยางอิสระเสรี และเปนตัวของตัวเองอยางเปดเผยมากยิ่งขึ้น  
 อยางไรก็ดี สถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี ไดสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของคนในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี ทําใหผูคนไมกลา
ออกมาพูดคุยหรือทํากิจกรรมรวมกันเหมือนในอดีต และดวยเหตุดังกลาวน้ีเองกลุมสาย
บุรี ลุกเกอรจึงไดถือกําเนิดขึ้นเพ่ือสงมอบความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ตลอดจน
การทํากิจกรรมเพ่ือใหคนในชุมชนไดมีปฏิสัมพันธรวมกันและเพ่ือลดความรู สึก
หวาดระแวงของคนตางศาสนิก ผูวิจัยจึงเกิดคําถามวา กลุมสายบุรี ลุกเกอรมีวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี ตลอดจนการสรางเครือขายทางสังคม เพ่ือนําไปสูการดําเนิน
ชีวิตอยางสันติสุขทามกลางสถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีชายแดนใตอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการสรางเครือขายทางสังคม และกิจกรรมทางสังคมของกลุม   

สายบุรี ลุกเกอร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครือขาย

ทางสังคมออนไลนเพ่ือนําไปสูสันติสุขทามกลางสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี
ชายแดนใต โดยใชขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนเก็บขอมูลตางๆจากส่ิงท่ีปรากฏบน          
เฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER โดยทําการศึกษาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2555 ซ่ึง
เปนเดือนท่ีจัดสรางเพจวันแรกถึงเดือนเมษายน 2559 ซ่ึงเปนชวงปปจจุบันของการ
ศึกษาวิจัยมากท่ีสุด และการสัมภาษณสมาชิกในกลุมสายบุรี ลุกเกอร รวมไปถึงผูท่ีรวม
แสดงความคิดเห็นบนเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER และการสัมภาษณชาวบานท่ี
อ าศั ยอยู ในอํ า เภอสาย บุ รี  จั งห วัดป ตต านี  เ พ่ื อ นํ า ไป สู คํ าตอบ ในการ วิจั ย 
(Ethnography) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนแนวคําถามท่ีสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย เปนคําถามท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับการจัดต้ังกลุม จุดมุงหมาย
ของการรวมกลุม กิจกรรมท่ีทําพ้ืนท่ีสาธารณะพ้ืนท่ีส่ือออนไลน ความคิดเห็นของ
ชาวบานท่ีไดรวมกิจกรรมซ่ึงจัดขึ้นโดยกลุมสายบุรี ลุกเกอร ฯลฯ รวมไปถึงการนิยาม
ความหมายการสรางเครือขายทางสังคมออนไลน ท้ังน้ีจะเปนแนวคําถามปลายเปด  
 2. แบบบันทึกการสังเกต บันทึกจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม โดยการเขา
ไปสนทนาและทํากิจกรรมรวมกันกับกลุมสายบุรี ลุกเกอร ในชวงขณะจัดกิจกรรมใน
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เชน การสังเกตสภาพแวดลอม สภาพความเปนอยูของ
ผูคนในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี รวมกับการสังเกตการณการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการเลา
เรื่องราวในอดีต เพ่ือเปนขอมูลเสริมในการนําไปสูคําตอบของการศึกษาวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การศึกษาเรื่องการสรางเครือขายทางสังคมของกลุมสายบุรีลุกเกอร เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขทามกลางสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต ผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกหมวดหมู ตีความ สรางขอสรุป และนําเสนอขอมูล
ดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห รวมกับขอมูลทางเอกสาร ตลอดจนแนวคิดและงานวิจัยท่ี
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เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเครือขายทางสังคม แนวคิดสันติสุข สถานการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต 
 ขอบเขตผูใหขอมูล 
  จากการศึกษาวิจัยเอกสาร การสัมภาษณสมาชิกท่ีริเริ่มในการกอต้ังกลุมสาย
บุรี ลุกเกอร ท้ังหมดจํานวน 4 คน แตการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
จํานวน 3 คนตามความสมัครใจ ซ่ึงสมาชิกเหลาน้ีนับถือศาสนาอิสลาม, ผูท่ีแสดงความ
คิดเห็นบนเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER จํานวน 10 คน, ผูท่ีเคยเขารวมกิจกรรม
ของกลุมสายบุรี ลุกเกอร จํานวน 10 คน แบงเปนภาคีเครือขายบุคคลจํานวน 8 คน 
และภาคีเครือขายท่ีเปนองคกรรัฐและเอกชน จํานวน 2 คน 
 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยสนใจศึกษาการสรางเครือขายทางสังคมของกลุมสาย
บุรี ลุกเกอร บนพ้ืนท่ี  2 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีไซเบอร 
 พ้ืนท่ีทางกายภาพ คือ พ้ืนท่ีท่ีกลุมสายบุรีใชจัดกิจกรรมกลุมเสวนาพูดคุยส่ิงท่ี
ขาดหายไป จัดนิทรรศการศิลปะภาพถายเมืองสายบุรีในอดีต สําหรับพ้ืนท่ีไซเบอร คือ 
พ้ืนท่ีบนเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 โดยเริ่มเก็บขอมูลจากในเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER ต้ังแตวันท่ี 23 
กุมภาพันธ พ.ศ.2556 ถึงวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2559 เน่ืองดวยเปนชวงเวลาในการ
เริ่มตนเฟซบุกแฟนเพจในชวงแรก และเก็บขอมูลภาคสนามจากในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 1 เมษายน 2559 เน่ืองดวยผูวิจัย
เริ่มตนเขามาศึกษากลุมน้ีชวงป 2558 ผูวิจัยจึงอยากใหไดกิจกรรมท่ีเปนปจจุบันของ
กลุมมากท่ีสุดและผูวิจัยสามารถลงไปเก็บขอมูลได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากงาน
เขียนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พรอมกับการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมสายบุรี ลุกเกอร
และการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกลุมสายบุรี ลุกเกอรจัดขึ้น 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In depth interview) สัมภาษณสมาชิกในกลุมสายบุรี ลุกเกอร เพ่ือใหได
ขอมูลเกี่ยวกับความทรงจําทางสังคมของคนในทองถิ่นอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
เน่ืองจากเปนการทําความเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นบนเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI 
LOOKER และใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ซ่ึงเปนวิธีการท่ี
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ดีในการสรางการมีสวนรวม เพราะผูวิจัยประสงคจะทําการวิจัยในประเด็นของการเปน
พ้ืนท่ีชานชาลาของแฟนเพจเฟซบุก SAIBURI LOOKER ท่ีเกิดจากรวมตัวกันของ
ประชาชนท่ีมีความสนใจในส่ิงเดียวกันแลวไดมาแสดงความคิดเห็นรวมกันจะทําใหผูวิจัย
ไปสูคําตอบของการวิจัยไดอยางครบถวนสมบูรณ นอกจากน้ีคือการสัมภาษณผูอาน
จํานวน 10 คน โดยทําการสัมภาษณผานการสนทนาในกลองขอความของเฟซบุก และ
การโทรศัพท โดยผูวิจัยพูดคุยอยางไมเปนทางการ รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับ
การจัด ต้ั งก ลุ ม  การรวมก ลุม  และภาคี เครือข าย ท่ีช วยกิ จกรรมต าง ๆ  ของ 
กลุมสายบุรี ลุกเกอรซ่ึงสัมภาษณตามแนวคําถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ท้ังน้ีเพ่ือใหตรง
ประเด็นตามวัตถุประสงคท่ีวางไว แตไมไดยึดเปนส่ิงท่ีแนนอนตายตัวจนทําใหมองขาม
ขอมูลอื่นท่ีสําคัญไป นอกเหนือจากแนวคําถามท่ีสรางขึ้น ผูวิจัยไดจดบันทึกขอมูลเปน
ลายลักษณอักษร ประกอบกับการบันทึกเสียงสัมภาษณระหวางอยูในภาคสนาม 
 นอกจากน้ีเพ่ือใหชวยเปดมุมมองท่ีหลากหลายในการวิจัยโดยไมผาน
การวิเคราะหหรือตีความจากผูวิจัยเพียงอยางเดียว ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใชบริการเฟซบุก
แฟนเพจ SAIBURI LOOKER ท้ังน้ีเพ่ือสรางสัมพันธไมตรีใหผูใชบริการรูสึกเปนกันเอง 
ผูวิจัยไดบอกถึงวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีกอนเสมอ บางครั้งหากพบวาตองการ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนพิเศษก็จะขอเบอรโทรศัทพติดตอไว
แลวจึงสัมภาษณผานทางโทรศัพทในภายหลัง เน่ืองจากการเขาใชบริการเฟซบุกของแต
ละบุคคลมีความแตกตางของชวงเวลาท่ีไมเหมือนกัน เชน บางคนออนไลนเฟซบุกทุกวัน 
บางคนนาน ๆ ครั้งจึงจะออนไลนเฟซบุก หรือบางคนไมถนัดพิมพขอความใหสัมภาษณก็
จะขอใหสัมภาษณทางโทรศัพทดวยตนเอง 
 3. การสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยสังเกตการณจัดกิจกรรมการเสวนา
บอกเลาเรื่องราวในอดีต และสังเกตสภาพแวดลอมและผูคนท่ีเขามารวมกิจกรรม
นิทรรศการท่ีกลุมสายบุรี ลุกเกอร (SAIBURI LOOKER) จัดขึ้น นอกจากน้ียังสังเกต
สภาพความเปนอยูของชาวบานอําเภอสายบุรีดวย 

การวิเคราะหขอมูล 
การนําขอมูลมาจําแนกหมวดหมู ตีความ สรางขอสรุป และนําเสนอผล

การศึกษาดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะหดวยแนวคิดเครือขายทางสังคม แนวคิดสันติสุข 
แนวคิดสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีชายแดนใต และแนวคิดอัตลักษณ 
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สรุปผลการศึกษา 
1. จุดเริ่มตนของกลุมสายบุรี ลุกเกอร และการขยายเครือขายทาง

สังคม 
 กลุมสายบุรี ลุกเกอร เริ่มตนจัดต้ังกลุมอยางเปนทางการเม่ือ ป 2556 
ดวยแนวความคิดของอานัส ซ่ึงเปนประธานกลุมสายบุรี ลุกเกอรท่ีตองการอยากจะ
ทํางานดานการพัฒนาสังคม และเพ่ือแกปญหาความรูสึกหวาดกลัว หวาดระแวงของคน
ในพ้ืนท่ีท่ีถูกกดทับดวยสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี ตลอดจนปลูกจิตสํานึกรักษบาน
เกิด ท้ังน้ีกลุมสายบุรี ลุกเกอร มาจากชื่อภาษาอังกฤษวา SAIBURI LOOKER หมายถึงผู
เฝามองการเปล่ียนแปลงของสายบุรี แลวนําการเปล่ียนแปลงตางๆเหลาน้ีมาดําเนินเปน
กิจกรรมในรูปแบบการสานเสวนา นิทรรศการ และหนังส้ัน เปนตน โดยการขยาย
เครือขายทางสังคมเริ่มตนจากการทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีผานงานศิลปะ และประวัติศาสตร 
เรื่องเลา ภาพถายในอดีตเพ่ือเช่ือมโยงใหเกิดความรูสึกรวมกันถึงความเจริญรุงเรืองใน
อดีตของอําเภอสายบุรี ตลอดจนความสงบสุข และรอยยิ้มของผูคนกอนท่ีจะเกิดความ
ไมสงบในพ้ืนท่ีขึ้น  

“ผมเปนคนต้ัง มันบอกถึง LOOKER ครับ เปนนักเฝามอง เราเปนคน
เฝามองการเปล่ียนแปลงมองทุกอยางในสายบุรี เริ่มจริงจังตอนท่ีส่ิงท่ี
เราทําเริ่มเปนท่ีสนใจของคนสายบุรีเยอะขึ้น คนขางนอกก็เริ่มรูจักเรา 
ก็มีทางกลุมจากกรุงเทพฯ นักวิชาการจากกรุงเทพฯก็สนใจก็เชิญเราไป
พูดคุยแลวก็แนะแนวทางตาง ๆ ใหทางกลุมมีการจัดการท่ีเปนระบบ ก็
เริ่มจริงจังมากขึ้น จากน้ันก็เริ่มหา concept ในการทํางานของเรา น่ัน
คือการสะทอนอะไรบางอยางจากคนใน เพ่ือใหคนนอกไดรูผาน
เรื่องราวประวัติศาสตรทองถิ่นบนพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลง เลา
ภาพ เรื่อ งราว เรื่อ งเล าของคนแก  หรืออะไรต างๆ บ านเรือน
สถาปตยกรรมท่ีสามารถสะทอนใหเห็นส่ิงท่ีเคยมีในอดีตไมมีในปจจุบัน 
แลวมันเปล่ียนแปลงไปคือ concept หลักของเรา อยากใหเรื่องเหลาน้ี
สะทอนออกมาแลวทําใหคนในท่ีเปล่ียนไปในแงของความรูสึก หรือ
อะไรหลายๆอยาง ได สํานึกในความเปนทองถิ่น”  (อานัส พงศ
ประเสริฐ ประธานกลุมสายบุรี ลุกเกอร,สัมภาษณวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558) 
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 จากคําสัมภาษณดังกลาวทําใหเห็นวา กลุมสายบุรี ลุกเกอร (SAIBURI 
LOOKER ) เปนกลุมคนท่ีเติบโตและอาศัยอยูในอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จํานวน 4 
คนซ่ึงเปนผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามท้ังหมดและมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของ
อําเภอสายบุรี โดยมีเปาหมายเพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีและคนนอกพ้ืนท่ีไดทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงตางๆท่ีเปล่ียนไปจากในอดีตของอําเภอสายบุรี ซ่ึงนําเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร เรื่องเลาจากคนเฒาคนแก และความเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตเห็นไดชัดจาก
อาคารสถาปตยกรรมมารอยเรียงเช่ือมโยงใหทุกคนไดทราบเพ่ือเรียกคืนความทรงจํา 
ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความรูสึกสํานึกในความเปนทองถิ่นคืนกลับมา  
 อานัส  อับฮาร  และฟาอิส กล าวว าการจัด ต้ั งก ลุ ม เริ่มตนจาก
ความสัมพันธแบบพ่ีนองและเพ่ือนฝูง ท้ังน้ีอานัสกับฟาอิสเปนพ่ีนองกัน และอานัสก็เปน
เพ่ือนสมัยเรียนอยูมัธยมศึกษากับอับฮาร ชวงขณะน้ันอานัสเพ่ิงเรียนจบปริญญาตรีจาก
กรุงเทพมหานครและกลับมาอยูบานท่ีอําเภอสายบุรีไดสักพักหน่ึง เน่ืองจากเปนคนชอบ
ถายรูปอยูแลวจึงไดถายรูปสถานท่ีตางๆในอําเภอสายบุรีไวแลวเม่ือไดมีโอกาสไป
รวมงานกิจกรรมการรื้อฟนความทรงจําท่ีจัดขึ้นท่ีอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จึงคิด
วาอยากจะฟนฟูความทรงจําของคนในอําเภอสายบุรีเชนเดียวกัน จากน้ันอานัส อับฮาร 
และฟาอิส จึงไดมีการพุดคุยปรึกษาหารือรวมกัน ตอมาไดจัดเปนวงเสวนาจิบนํ้าชาเล็ก 
ๆ เพ่ือพูดคุยเรื่องราวในอําเภอสายบุรี กลาวไดวาท้ังสามคนมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
น่ันคือ อยากจะฟนฟูความทรงจําของคนในสายบุรีจึงนําไปสูการพูดคุย การนัดพบปะ 
และการทํากิจกรรมรวมกัน ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณของสมาชิกกกลุมสายบุรี         
ลุกเกอร ท่ีกลาวไววา 

 “...ผมกับอานัสสนิทกันต้ังแตประถม มัธยม มาแยกกันตอนเรียน
มหาวิทยาลัย ท่ีหลักๆตอนสรางเพจมีพ่ีกับอานัส ประมาณ 4-5 คน มี
พ่ีอานัส ตากลอง แตตอนน้ีออกไปแลว แลวก็พ่ีดีพ่ีบูพ่ีของอานัส แลว
ก็ฟาอิส นองชายอานัส…” (อับฮาร เบญจมนัสกุล, สัมภาษณวันท่ี 19 
เมษายน 2559) 
 “…เริ่มตนท่ีพ่ีอานัสเขาอยูกรุงเทพกลับมาสายบุรี ก็อยากจะเลา
เรื่องราวเกาๆผานภาพถายชวงแรกๆก็ต้ังกลุม ตอนเปดเพจแคอยาก
เลนเรื่องราวใหคนสายบุรีรูและเรื่องราวเกาๆ จะเลาใหคนทราบเฉยๆ 
สักพักก็มี NGO เห็นก็เกิดงานเรื่อยๆ...” 
(ฟาอิส พงศประเสริฐ, สัมภาษณวันท่ี 19 เมษายน 2559) 
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 คําสัมภาษณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาความสัมพันธแบบพ่ีนองและ
เพ่ือนฝูงน้ัน นําไปสูความรวมมือในการทํากิจกรรมเดียวกันน่ันคือ การสรางเฟซบุกแฟน
เพจ SAIBURI LOOKER เพ่ือบอกเลาเรื่องราวในอดีตของอําเภอสายบุรีใหคนในพ้ืนท่ี
และคนนอกพ้ืนท่ีไดทราบ 
 ตอมาทางกลุมไดมีการสรางเฟซบุกแฟนเพจช่ือ SAIBURI LOOKER 
เพ่ือโพสตเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับในอดีตของอําเภอสายบุรี ตลอดจนกิจกรรมท่ีทางกลุม
จัดขึ้น จากการวมกลุมเปนกลุมสายบุรี ลุกเกอร โดยมีการทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีกายภาพ
หรือพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และพ้ืนท่ีไซเบอรหรือพ้ืนท่ีในเฟซบุกแฟนเพจ 
SAIBURI LOOKER ทําใหเกิดการสรางอัตลักษณภายใตความสัมพันธแบบใหม ซ่ึงก็
คืออัตลักษณแบบปจเจกบุคคล และอัตลักษณ โดยเริ่มตนจากการท่ีสมาชิกของกลุมสาย
บุรี ลุกเกอรรวมกลุมดวยความสมัครใจ รวมถึงระบบความสัมพันธของการเปนพ่ี เปน
นอง เปนเพ่ือน หรือเปนเพ่ือนของเพ่ือนกับสมาชิกในกลุมแลวจึงไดมีการประสานขอ
ความรวมมือตอกันเปนทอดๆ ซ่ึงการท่ีทางกลุมสายบุรี ลุกเกอร เคยไปรวมกิจกรรมหรือ
ชวยงานตางๆท่ีทางภาคประชาสังคมกลุมอื่นๆจัดขึ้น อาทิ กลุมแวงท่ีรัก หรืองานคืน
ความทรงจําญาบะท่ีจังหวัดนราธิวาส ทําใหกลายเปนความรูจักกันและการชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน โดยมีประเด็นดังน้ี 
 1.1 เครือขายบนพ้ืนท่ีกายภาพในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 
 ภาคีเครือขายบนพ้ืนท่ีกายภาพคือภาคีเครือขายท่ีเปนบุคคล และภาคี
เครือขายภาคเอกชน ซ่ึงภาคีเครือขายภาคเอกชนมีบุคคลท่ีเปนคนสําคัญในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร ซ่ึงก็คือ “คนกลาง” เน่ืองดวยเปนท้ังพ่ีเล้ียง
ท่ีคอยใหคําปรึกษา คําแนะนําในเรื่องตาง ๆ ตลอดจนหาผูสนับสนุนกิจกรรมใหกับกลุม
สายบุรี ลุกเกอร ตอมาจึ้งเปนจุดเริ่มตนของโครงการ “คืนความทรงจําสายบุรี จังหวัดท่ี
หายไป” ซ่ึงคนกลางมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงใหเกิดเปนภาคีเครือขาย อาทิ ภาคี
เครือขายบุคคล และภาคีเครือขายภาคเอกชน ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมรวมกันน้ันจะเปน
ในลักษณะของการเปนจิตอาสาและมีเปาหมายเดียวกันกับกลุมสายบุรี ลุกเกอร 
 นอกจากน้ีสถาปตยกรรมอันโดดเดนของอําเภอสายบุรีดังเชนวังพิพิธ
ภักดีน้ันยังมีความสําคัญในฐานะท่ีเปน “พ้ืนท่ีกลาง”ในการทํากิจกรรมทางสังคม 
ตลอดจน การขยายเครือขายทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอรและเปนสถานท่ีในการ
ประกอบสรางความทรงจําทางสังคมผานเรื่องราวทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับวังแหงน้ีอีก
ดวย 
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 อยางไรก็ดีการแนะนําจากกลุมภาคประชาสังคมกลุมอื่นๆท่ีรูจักกลุม
สายบุรี ลุกเกอร สามารถเปนส่ิงเช่ือมโยงในการขยายเครือขายทางสังคมใหกลุมสายบุรี 
ลุกเกอร ไดทํางานรวมกันกับส่ือมวลชน การทํางานรวมกันอยางสมํ่าเสมอนอกจากจะ
กลายเปนความสัมพันธท่ีแนนแฟนแลวยังทําใหกลุมสายบุรี ลุกเกอร เปนท่ีรูจักอยาง
กวางขวางผานทางส่ือสาธารณะอยางเชนโทรทัศนโดยการรายงานขาวของภาคีเครือขาย
ภาคส่ือมวลขนน่ันเอง  
 1.2 เครือขายบนพ้ืนท่ีไซเบอรในเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER 
 เครือขายบนพ้ืนท่ีไซเบอรในเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER 
เริ่มตนจากการท่ีกลุม SAIBURI LOOKER โพสตเรื่องราวในอดีตของอําเภอสายบุรีอยาง
สมํ่าเสมอในชวงเริ่มการสรางแฟนเพจ น่ันจึงเสมือนเปนการเลาเรื่องราวภูมิหลังให
ผูใชบริการบนเฟซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER ไดรูจักความเปนมาของอําเภอสาย
บุรีกอน จากน้ันจึงคอยๆเริ่มตนโพสต เรื่องราวและกิจกรรมตาง ๆ ของท่ีทาง 
กลุมสายบุรี ลุกเกอร จัดขึ้น ซ่ึงการทําในลักษณะดังกลาวขางตนทําใหผูใชบริการบนเฟ
ซบุกแฟนเพจ SAIBURI LOOKER เกิดความสนใจเขามาอานขอความท่ีโพสต รวมถึง
รวมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นผานทางขอความท่ีโพสตเหลาน้ันดวย ซ่ึงส่ิงตางๆ
ขางตนตอมาจึงทําใหเกิดเปนภาคีเครือขายภาครัฐบาลและเอกชน 
 1.3  แนวทางการสรางเครือขายทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร 
 แนวทางการสรางเครือขายทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร น้ันเกิด
จากปจจัย 5 ประการหลักๆ ไดแก 1.) การสรางเครือขายทางสังคมผานพ้ืนท่ีอําเภอสาย
บุรี จังหวัดปตตานี 2.) การไดเขารวมกิจกรรมอื่นๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 3.) 
ความสัมพันธของการเปนเพ่ือน 4.) ความสัมพันธของคนบานเดียวกัน และ5.) เฟซบุก
แฟนเพจ SAIBURI LOOKER 
 ท้ังน้ี การท่ีสมาชิกแตละคนลวนแตเติบโตและอาศัยอยูท่ีอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี สามารถสรางความสัมพันธอันดี ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรูจัก ตลอดจน
สามารถสรางความไววางใจใหกับคนอื่น ๆ ในพ้ืนท่ี ไดดีกวาบุคคลท่ีไมไดเปนคนใน
ทองถิ่น ซ่ึงกอใหเกิดเปนความรวมมือระหวางภาคีเครือขายบุคคลในทองถิ่น ภาคประชา
สังคมกลุมอื่นๆท้ังในและนอกพ้ืนท่ี รวมถึงผูแทนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 สําหรับวิธีการดําเนินกิจกรรมตางๆเริ่มตนจากการท่ีกลุมสายบุรี ลุก
เกอร ไดประชุมเพ่ือวางแผนและรังสรรคกิจกรรมขึ้นมาใหมีความสอดคลองกับบริบท
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีตนเองมีความรูจักและคุนเคยเปนอยางดี และเม่ือได
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วางแผนประชุมกลุม รวมท้ังกําหนดแนวทางหรือกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมไดแลว 
ก็จะลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเรื่องราวและบุคคลตาง ๆ  
 อยางไรก็ดี ขั้นตอนการหาความรวมมือของกลุมสายบุรี ลุกเกอร 
สืบเน่ืองจากระบบความสัมพันธของการเปนพ่ี เปนนอง เปนเพ่ือน หรือเปนเพ่ือนของ
เพ่ือนกับสมาชิกในกลุมแลวจึงไดมีการประสานขอความรวมมือตอกันเปนทอด ๆ ซ่ึงการ
ท่ีทางกลุมสายบุรี ลุกเกอร เคยไปรวมกิจกรรมหรือชวยงานตาง ๆ ท่ีทางภาคประชา
สังคมกลุมอื่นๆจัดขึ้น อาทิ กลุมแวงท่ีรัก หรืองานคืนความทรงจําญาบะท่ีจังหวัด
นราธิวาส ทําใหกลายเปนความรูจักกันและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
 ท้ังน้ีสมาชิกของกลุมสายบุรี ลุกเกอร รวมกลุมดวยความสมัครใจ และ
รวมทํากิจกรรมดวยความเต็มใจ เน่ืองดวยภาระหนาท่ีของสมาชิกแตละคนใน
ชีวิตประจําวันน้ันมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงทําใหการจัดกิจกรรมแตละครั้งจะเปน
ลักษณะของงานจิตอาสาท่ีสมาชิกเขามาชวยดวยความเสียสละและทําหนาท่ีท่ีตนเอง
ถนัด 
 1.4 กจิกรรมทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร 
 กิจกรรมทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอรเริ่มตนจากการจัดกิจกรรม
รวมกันกับภาคีเครือขายบุคคลในพ้ืนท่ี โดยมีการรื้อฟนความจําเกี่ยวกับอําเภอสายบุรี 
ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนในสมัยกอนผานท่ีกิจกรรมวาดภาพศิลปะไปตามพ้ืนท่ีตางๆใน
อําเภอสายบุรี เพ่ือเปนการสรางความสนใจและใหผูคนในพ้ืนท่ีไดรูจักกลุมสายบุรี ลุก
เกอร ท้ังน้ีตอมาเพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีและคนนอกพ้ืนท่ีไดรูจักกลุมสายบุรี ลุกเกอร มาก
ยิ่งขึ้นจึงกอใหเกิดเปนโครงการ “คืนความทรงจําสายบุรี ความทรงจําท่ีหายไป” โดยทํา
รวมกันกับภาคีเครือขายจากภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการเรียกอดีตผานการจําลองขึ้นมาใหม 
ผานความนึกคิดความทรงจํารวมทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในพ้ืนท่ีนับวามี
ความหลากหลายและแปลกใหมแตกตางจากกลุมภาคประชาสังคมกลุมอื่นๆ กลาวคือ 
กิจกรรมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายต้ังแตกลุมผูใหญหรือคนเฒาคนแกในชุมชนไป
จนถึงกลุมเยาวชนในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี ท้ังน้ีกิจกรรมประกอบดวยการสานเสวนา การ
จัดนิทรรศการ การฉายหนังส้ัน เปนตน 
 ท้ังน้ีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลุมสายบุรี ลุกเกอร จัดขึ้นก็มาจากเปาหมาย
หลักท่ีอยากจะรื้อฟนความรูสึกนึกคิดของคนในพ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือ
หลงลืมเรื่องราวในอดีตของอําเภอสายบุรี รวมถึงลดความหวาดระแวงหรือความรูสึกหด
หูท่ีถูกกดทับจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี เน่ืองดวยความรูสึกเหลาน้ีทําใหการมี
ปฏิสัมพันธของคนในพ้ืนท่ีเริ่มลดนอยลงไป ซ่ึงการท่ีคนในพ้ืนท่ีไดออกมามีสวนรวมใน
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การจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมก็จะเปนสวนหน่ึงในการถักทอสายใยของคนใน
พ้ืนท่ีใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน รวมถึงเกิดความรูสึกรักและหวงแหนบานเกิดของตนเอง 
นอกจากน้ีเพ่ือใหคนนอกพ้ืนท่ีไดเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและวิถีชีวิตของผูคนท่ีอําเภอ
สายบุรีอีกแงมุมหน่ึงท่ียังไมเคยปรากฏใหเห็น ซ่ึงกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมท่ีจัดขึ้น
สามารถดึงดูดความสนใจใหผูคนจากในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเขามารวมกิจกรรมไดเปน
อยางดี ภายในงานกิจกรรมท่ีจัดขึ้นพบวาหลายๆคนท่ีรวมงานมีรอยยิ้ม มีการพูดคุยกัน
อยางสนุกสนาน กิจกรรมเหลาน้ีสามารถสรางความมีชีวิตชีวาและลดความหวาดระแวง
ซ่ึงกันและกันของคนในชุมชนได กลาวคือ การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีการนํา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ศิลปะและดนตรี มาใชในการจัดกิจกรรมทําใหรูปแบบของ
กิจกรรมออกมาสบาย ๆ คลาย ๆ งานปารต้ีท่ีเพ่ือนฝูงไปนัดพบปะ พูดคุย และสังสรรค
รวมกัน โดยหลาย ๆ กิจกรรมไดเปดพ้ืนท่ีทางสังคมทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังคนไทย
พุทธ คนมุสลิม และคนจีน ไดเขามารวมกิจกรรมโดยไมรูสึกแปลกหรือหวาดระแวงซ่ึง
กันและกัน อีกท้ังการจัดกิจกรรมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร ท่ีไดนําความนึกคิดหรือ
เรื่องราวในอดีต หรือทางประวัติศาสตรของอําเภอสายบุรีมาเปนตัวขับเคล่ือนเลา
เรื่องราวทําใหผูคนในหลาย ๆ กลุมวัย ท้ังเด็ก ผูใหญ และคนเฒาคนแกไดรับรูถึงท่ีมาท่ี
ไปของประวัติศาสตรบานเกิดตนเอง รวมถึงไดทําใหอําเภอสายบุรีเปนท่ีรูจักในวงกวาง
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดจนการนําเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาใช
น้ันสามารถท้ังใหเกิดเปนการประกอบสรางความทรงจําทางสังคมของคนในชุมชนได
สามารถเปนส่ิงขับเคล่ือนในการสรางความสุขและการอยูรวมกันของคนในชุมชน 
 2. การเกิดอัตลักษณของกลุมสายบุรี ลุกเกอร  

กลุมสายบุรี ลุกเกอร เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุนใหมซ่ึงนับถือ
ศาสนาอิสลามและอาศัยอยูท่ีตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จํานวน 3 คน 
ไดเฝามองถึงปรากฏการณการเปล่ียนเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นดวยความรูสึกอยากฟนความทรง
จําเกาๆและหลอมรวมความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี รวมถึง
ความรูสึกรักษความเปนมาของอําเภอสายบุรีท่ีเคยรุงเรืองในอดีตแตปจจุบันคอยๆจาง
หายไปดวยปรากฏการณบางอยาง จึงรวมตัวกันเพ่ือหาคําอธิบายถึงความสัมพันธทาง
สังคม วิถีชีวิต ประวัติศาสตรของคนสายบุรีในอดีตและปจจุบันโดยนําเรื่องราวเหลาน้ัน
มาเช่ือมโยงผานเรื่องเลาท่ีพอ แม และญาติพ่ีนอง ไดเลาใหฟงถึงความเปนสายบุรีและ
ตัวตนของคนสายบุรีต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 อยางไรก็ดี จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูใหขอมูลในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี จํานวน 8 คน และผูใชบริการบนแฟนเพจเฟซบุก SAIBURI LOOKER 
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จํานวน 10 คน และภาคีเครือขายทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร จํานวน 10 คน 
ผูวิจัยพบวากระบวนการสรางอัตลักษณของกลุมสายบุรี ลุกเกอร แบงเปน 5 ประเด็น
หลัก ๆ คือ 1.) อัตลักษณผานช่ือและโลโกของกลุม 2.) อัตลักษณผานการเลาเรื่องราว
ในทองถิ่น 3.) อัตลักษณผานรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.) อัตลักษณผานความเปน
เยาวชนรุนใหม 5.) อัตลักษณผานการนําเสนอขอมูล 
 ท้ังน้ีความเจริญรุงเรืองในอดีตของอําเภอสายบุรีน้ันปจจุบันเหลือไว
เพียงสถาปตยกรรมเทาน้ันท่ีทําใหคนรุนใหมไดรับรูถึงรากเหงาของบรรพบุรุษตนเอง ซ่ึง
ตอมาจึงไดมีกลุมเยาวชนรุนใหมซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามจํานวน 3-4 คนไดรวมตัวกันเฝา
มองความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับอําเภอแหงน้ี ซ่ึงเปนอําเภอบานเกิดท่ีพวกเขาเติบโต
มาและยังคงอาศัยอยูในปจจุบัน กลุมเยาวชนรุนใหมไดเรียกตนเองวา “สายบุรี ลุก
เกอร” (SAIBURI LOOKER) ซ่ึงหมายถึงผูท่ีเฝามองอําเภอสายบุรีน่ันเอง 
 ท้ังน้ีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกลุมสายบุรี ลุกเกอร จัดขึ้นก็มาจากเปาหมาย
หลักท่ีอยากจะรื้อฟนความรูสึกนึกคิดของคนในพ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือ
หลงลืมเรื่องราวในอดีตของอําเภอสายบุรี รวมถึงลดความหวาดระแวงหรือความรูสึกหด
หูท่ีถูกกดทับจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี เน่ืองดวยความรูสึกเหลาน้ีทําใหการมี
ปฏิสัมพันธของคนในพ้ืนท่ีเริ่มลดนอยลงไป ซ่ึงการท่ีคนในพ้ืนท่ีไดออกมามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมก็จะเปนสวนหน่ึงในการถักทอสายใยของคนใน
พ้ืนท่ีใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน รวมถึงเกิดความรูสึกรักและหวงแหนบานเกิดของตนเอง 
นอกจากน้ีเพ่ือใหคนนอกพ้ืนท่ีไดเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและวิถีชีวิตของผูคนท่ีอําเภอ
สายบุรีอีกแงมุมหน่ึงท่ียังไมเคยปรากฏใหเห็น ซ่ึงกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมท่ีจัดขึ้น
สามารถดึงดูดความสนใจใหผูคนจากในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเขามารวมกิจกรรมไดเปน
อยางดี ภายในงานกิจกรรมท่ีจัดขึ้นพบวาหลายๆคนท่ีรวมงานมีรอยยิ้ม มีการพูดคุยกัน
อยางสนุกสนาน กิจกรรมเหลาน้ีสามารถสรางความมีชีวิตชีวาและลดความหวาดระแวง
ซ่ึงกันและกันของคนในชุมชนได กลาวคือ การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีการนํา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ศิลปะและดนตรี มาใชในการจัดกิจกรรมทําใหรูปแบบของ
กิจกรรมออกมาสบาย ๆ คลาย ๆ งานปารต้ีท่ีเพ่ือนฝูงไปนัดพบปะ พูดคุย และสังสรรค
รวมกัน อีกท้ังการจัดกิจกรรมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร ท่ีไดนําความนึกคิดหรือเรื่องราว
ในอดีต หรือทางประวัติศาสตรของอําเภอสายบุรีมาเปนตัวขับเคล่ือนเลาเรื่องราวทําให
ผูคนในหลาย ๆ กลุมวัย เด็ก ผู ใหญ  และคนเฒ าคนแกไดรับรูถึง ท่ีมาท่ี ไปของ
ประวัติศาสตรบานเกิดตนเอง รวมถึงไดทําใหอําเภอสายบุรีเปนท่ีรูจักในวงกวางมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมตลอดจนการนําเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาใชน้ัน
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สามารถท้ังใหเกิดเปนการประกอบสรางความทรงจําทางสังคมของคนในชุมชนกอใหเกิด
เปนส่ิงขับเคล่ือนในการสรางความสุขและการอยูรวมกันของคนในชุมชน  
  

บทสรุป 
 กลุมสายบุรี ลุกเกอร เริ่มตนจัดต้ังกลุมดวยแนวความคิดท่ีตองการลด
ความรูสึกหวาดกลัว หวาดระแวงของคนในพ้ืนท่ีท่ีถูกกดทับดวยสถานการณความไม
สงบ  และปลูกจิตสํานึกรักษบานเกิด มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการสานเสวนา 
นิทรรศการ และหนังส้ัน หลังจากน้ันมีการขยายเครือขายทางสังคมดวยการจัด
นิทรรศการงานศิลปะ และประวัติศาสตร เรื่องเลา ภาพถายในอดีตเพ่ือเชื่อมโยงใหเกิด
ความรูสึกรวมกันถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตของอําเภอสายบุรี ตลอดจนความสงบสุข 
และรอยยิ้มของผูคนกอนท่ีจะเกิดความไมสงบในพ้ืนท่ีขึ้น กิจกรรมเหลาน้ีสามารถสราง
ความมีชีวิตชีวาและลดความหวาดระแวงซ่ึงกันและกันของคนในชุมชนได กลาวคือ การ
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีการนําศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ศิลปะและดนตรี มาใช
ในการจัดกิจกรรมทําใหรูปแบบของกิจกรรมออกมาสบาย ๆ คลาย ๆ งานปารต้ีท่ีเพ่ือน
ฝูงไปนัดพบปะ พูดคุย และสังสรรครวมกัน อีกท้ังการจัดกิจกรรมของกลุมสายบุรี ลุก
เกอร ท่ีไดนําความนึกคิดหรือเรื่องราวในอดีต หรือทางประวัติศาสตรของอําเภอสายบุรี
มาเปนตัวขับเคล่ือนเลาเรื่องราวทําใหผูคนในหลาย ๆ กลุมวัย เด็ก ผูใหญ ตอมาทาง
กลุมไดมีการสรางเฟซบุกแฟนเพจช่ือ SAIBURI LOOKER เพ่ือโพสตเรื่องราวตาง ๆ 
เกี่ยวกับในอดีตของอําเภอสายบุรี ตลอดจนกิจกรรมท่ีทางกลุมจัดขึ้นทําใหเกิดการ
สรางอัตลักษณภายใตความสัมพันธแบบใหม  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. การสรางเครือขายบนพ้ืนฐานความสัมพันธแบบพ่ีนอง เพ่ือนฝูง และคน
บานเดียวกัน 
 จากการศึกษา พบวาการสรางเครือขายทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร 
เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานความสัมพันธของการเปนพ่ีเปนนอง เพ่ือนสนิทท่ีรูจักกันมานาน และ
ความสัมพันธของคนบานเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของเก็ตถวา บุญปราการ, 
เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ, เบญจพร ดีขุนทด และนันทรัฐ สุริโย ( 2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
เครือขายทางสังคมผานแรงงานขามชาติบนพ้ืนท่ีชายแดนไทย-พมา หรือ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ไวอยางนาสนใจวา เครือขายทางสังคมของกลุมแรงงานพมาเปนแบบ
อุปถัมภในระบบเครือญาติ กลาวคือ เม่ือกลุมแรงงานขามชาติท่ีตองจากบานมาทํางาน
ยังพ้ืนท่ีอีกฟากหน่ึงและมีพ้ืนท่ียืนในสังคมแลวก็จะทําการติดตอส่ือสาร ผานชองทางท่ี
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หลากหลายเพ่ือใหญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูงหรือเพ่ือนบาน ไดมีโอกาสหรือชีวิตท่ีดีขึ้น 
เชนเดียวกับกลุมสายบุรีลุกเกอรท่ีมีความสัมพันธแบบพ่ีนอง เพ่ือนฝูง เครือญาติ  ท้ังน้ี
เน่ืองจากมาจากพ้ืนท่ีเดียวกัน และมีประวัติศาสตรรวมกัน ดังน้ันกิจกรรมดังกลาวจึงทํา
ใหคนในชุมชนไดมีโอกาสออกมาพบปะ พูดคุย รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น 
นอกจากน้ีสวนหน่ึงมาจากความรูสึกหวาดระแวงท่ีถูกกดทับจากสถานการณความไม
สงบในพ้ืนท่ีทําใหคนท่ีอาศัยอยูท่ีอําเภอสายบุรีต้ังแตกําเนิดตองลุกขึ้นรวมตัวกันทําอะไร
บางอยางเพ่ือจะนําพาใหชุมชนมีความเจริญรุงเรืองดังเชนในอดีตท่ีเคยเปนมา สมาชิก
ของกลุมสายบุรี ลุกเกอรรวมกลุมดวยความสมัครใจ รวมถึงระบบความสัมพันธของการ
เปนพ่ี เปนนอง เปนเพ่ือน หรือเปนเพ่ือนของเพ่ือนกับสมาชิกในกลุมแลวจึงไดมีการ
ประสานขอความรวมมือตอกันเปนทอดๆ นําไปสูการเปนท่ีรูจักของกลุมภาคประชา
สังคม และส่ือมวลชน ซ่ึงตอมาไดเปนแรงขับเคล่ือนในการเผยแพรกิจกรรมตางๆของ
กลุมสายบุร ีลุกเกอร ใหเปนท่ีรูจักระดับชุมชน และระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 
 2. การสรางเครือขายดวยกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายแตกตางและมี
เอกลักษณ 
 จากการศึกษา พบวาการจัดกิจกรรมทางสังคมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร 
เริ่มตนจากการจัดกิจกรรมรวมกันกับภาคีเครือขายบุคคลในพ้ืนท่ี โดยมีการรื้อฟนความ
ทรงจําเกี่ยวกับอําเภอสายบุรี ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนในสมัยกอนผานกิจกรรมท่ีพา
ศิลปนไปวาดภาพศิลปะตามพ้ืนท่ีตางๆในอําเภอสายบุรี เพ่ือเปนการสรางความสนใจ
และใหผูคนในพ้ืนท่ีไดรูจักกลุมสายบุรี ลุกเกอร ท้ังน้ีตอมาเพ่ือใหคนในพ้ืนท่ีและคนนอก
พ้ืนท่ีไดรูจักกลุมสายบุรี ลุกเกอร มากยิ่งขึ้นจึงกอใหเกิดเปนโครงการ “คืนความทรงจํา
สายบุรี ความทรงจําท่ีหายไป” โดยทํารวมกันกับภาคีเครือขายจากภาครัฐ เพ่ือนําไปสู
การเรียกอดีตผานการจําลองขึ้นมาใหม ผานความนึกคิดความทรงจํารวมทางสังคม 
ตลอดจนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในพ้ืนท่ีนับวามีความหลากหลายและแปลกใหมแตกตางจาก
กลุมภาคประชาสังคมกลุมอื่นๆ กลาวคือ กิจกรรมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายต้ังแต
กลุมผูใหญหรือคนเฒาคนแกในชุมชนไปจนถึงกลุมเยาวชนในพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี ซ่ึง
กิจกรรมประกอบดวยการสานเสวนา การจัดนิทรรศการ การฉายหนังส้ัน เปนตน ท้ังน้ี
กิจกรรมตางๆท่ีกลุมสายบุรี ลุกเกอร จัดขึ้นก็มาจากเปาหมายหลักท่ีอยากจะรื้อฟน
ความรูสึกนึกคิดของคนในพ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือหลงลืมเรื่องราวในอดีต
ของอําเภอสายบุรี รวมถึงลดความหวาดระแวงหรือความรูสึกหดหูท่ีถูกกดทับจาก
สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี เน่ืองดวยความรูสึกเหลาน้ีทําใหการมีปฏิสัมพันธของ
คนในพ้ืนท่ีเริ่มลดนอยลงไป ซ่ึง Connerton (1989 อางถึงใน เบญจวรรณ นาราสัจจ 
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2553 ) ช้ีใหเห็นวาความทรงจําเปนส่ิงท่ีถูกสรางขึ้น เกิดจากการผลิตซํ้า และไดมีการสง
ตออยางตอเน่ืองในสังคม ผานการปฏิบัติท่ีถูกทําซํ้าๆผานพิธีเฉลิมฉลองหรือการปฏิบัติ
ทางรางกายจนเปนความเคยชินภายใตหวงสํานึกของปจเจกบุคคลท่ีคลายกับถูกเชื่อมตอ
โดยการสรางแผนท่ีทางความคิด แตขณะเดียวกันก็เปนการสงตอความทรงจําจากรุน
หน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึงดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Halbwach (อางถึงใน 
อเนก รักเงิน.2549) ท่ีเช่ือวาบุคคลและความทรงจําทางสังคมมีการเช่ือมโยงกัน ดังน้ัน
การท่ีกลุมสายบุรีไดจัดกิจกรรมกระตุนความทรงจําใหคนในพ้ืนท่ีไดออกมามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมก็จะเปนสวนหน่ึงในการถักทอสายใยของคนใน
พ้ืนท่ีใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน รวมถึงเกิดความรูสึกรักและหวงแหนบานเกิดของตนเอง 
นอกจากน้ีเพ่ือใหคนนอกพ้ืนท่ีไดเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและวิถีชีวิตของผูคนท่ีอําเภอ
สายบุรีอีกแงมุมหน่ึงท่ียังไมเคยปรากฏใหเห็น ซ่ึงกิจกรรมหลายๆกิจกรรมท่ีจัดขึ้น
สามารถดึงดูดความสนใจใหผูคนจากในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเขามารวมกิจกรรมไดเปน
อยางดี ภายในงานกิจกรรมท่ีจัดขึ้นพบวาหลายๆคนท่ีรวมงานมีรอยยิ้ม มีการพูดคุยกัน
อยางสนุกสนาน กิจกรรมเหลาน้ีสามารถสรางความมีชีวิตชีวาและลดความหวาดระแวง
ซ่ึงกันและกันของคนในชุมชนได โดยหลายๆกิจกรรมไดเปด พ้ืนท่ีทางสังคมทําให
ประชาชนในพ้ืนท่ี อาทิ คนไทยพุทธ คนมุสลิม และคนจีน ไดเขามารวมกิจกรรมโดยไม
รูสึกแปลกหรือหวาดระแวงตอกันและกัน นอกจากน้ีกิจกรรมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร
ยังสามารถเปนสวนหน่ึงในการชวยลดทอนความรุนแรงจากสถานความไมสงบในพ้ืนท่ีได
โดยการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนอยางสรางสรรคเปรียบเสมือนกับการเปน
กระบอกเสียงเล็กๆท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชนเพ่ือคนในชุมชนจึงทําใหผนึกเปนพลังชุมชน
ขนาดใหญในการปองกันตนเอง รวมถึงชวยสรางความเขมแข็งให เกิดขึ้นในภาค
ประชาชน อีกท้ังยังเปนการลดชองวางแหงความหวาดระแวงจากความแตกตางทางชน
ชาติ ศาสนา และชาติพันธ ซ่ึงการจัดกิจกรรมตางๆของกลุมสายบุรี ลุกเกอรกับภาคี
เครือขายน้ันเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความรวมมือในลักษณะของเครือขายทางสังคมอันทําให
การจัดกิจกรรมเปนไปในลักษณะท่ีแตกตางและหลากหลาย 
 การสรางเครือขายของกลุมสายบุรี ลุกเกอร เกิดขึ้นท้ังบนพ้ืนท่ีกายภาพ คือ
ในพ้ืนท่ีตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และบนพ้ืนท่ีออนไลน คือ แฟนเพจ
เฟซบุกท่ีชื่อวา SAIBURI LOOKER กลุมสายบุรี ลุกเกอร ไดนําเอาศิลปะ วัฒนธรรม 
หนังส้ัน และเรื่องราวทางประวัติศาสตรของอําเภอสายบุรี มาจัดแสดงเปนกิจกรรมท่ี
เรียกวา “รื้อฟนความทรงจําทางสังคม” ใหกับผูคนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีและผูคนท่ีใชงาน      
บนเฟซบุกแฟนเพจท้ังท่ีเปนผูใชงานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีอําเภอสายบุรี 
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จังหวัดปตตานี ไดเปนอยางดี ซ่ึงผูวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมท่ีเนนการนําเอาภาพถายใน
อดีตหรือภาพศิลปะจากการวาดรูประบายสีนํ้าของศิลปนซ่ึงเคยลงพ้ืนท่ีไปวาดรูปตาม
สถานท่ีตางๆ ในอําเภอสายบุรี และนําภาพเหลาน้ีมาจัดแสดงเปนนิทรรศการหรือเปน
สวนหน่ึงของกิจกรรมทําใหรูปแบบกิจกรรมของกลุมมีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจาก
กลุมอื่นๆ เน่ืองดวยเปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ีของคนในทองถิ่นและคนในทองถิ่น
ลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมเหลาน้ีดวยตนเอง นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีจัดขึ้นก็เปนรูปแบบท่ีงายๆ
และสบายๆทําใหผูรวมกิจกรรมหรือผูท่ีอานขอความบนแฟนเพจเฟซบุก SAIBURI 
LOOKER  เกิดความรูสึกผอนคลาย รูสึกรักษและหวงแหนทองถิ่นของตนเอง อีกท้ังยัง
ไดทําใหคนนอกพ้ืนท่ีไดรูจักอําเภอสายบุรีมากยิ่งขึ้นและลดความรูสึกหวาดกลัวตอ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของ Habermas (อางถึงใน 
เบญจพร  ดีขุนทด  5666) ท่ีมองพ้ืนท่ีสาธารณะวานําไปสูเหตุผลและความคิดท่ีดี 
รวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร เชนเดียวกับงานเสวนาในครั้งน้ี คนนอกและคนใน
พ้ืนท่ีไดรับฟงเสียงซ่ึงกันและกันท่ีสะทอนภาพกระบวนการส่ือสารและพลังการส่ือสาร
ใหม อันนําไปสูพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีจะเปนจุดท่ีสรางแรงบันดาลใจใหกาวเขาไปสูการใช
เหตุผลท่ีดีดวย 
 3. การสรางเครือขายโดยการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมของกลุมสายบุรี ลุกเกอร จะมีความหลากหลายเพ่ือให
สอดคลองกับกลุมเปาหมายท่ีจัดกิจกรรมในวันน้ัน อาทิ กิจกรรมการสานเสวนาสําหรับ
กลุมผูใหญหรือนักวิชาการ งานนิทรรศการภาพถายหรือภาพวาดศิลปะ รวมถึงหนังส้ัน
จะเปนกิจกรรมสําหรับบุคคลท่ัวไป และงานลาสุดอยางงานท่ีมีช่ือวา SAIBURI STREET 
XHIBIT เปนกิจกรรมท่ีมีการวาดภาพพนสีและการทําเวิรคช็อปสเก็ตบอรดใหกับเยาวชน
รุนใหม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของระวิ แกวสุกใส และ ชัยรัตน จุสปาโล (2556) ซ่ึง
ไดอธิบายเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลนกรณีศึกษาเฟซบุก กับการพัฒนาผูเรียน ไว
อยางนาสนใจวา เครือขายสังคมออนไลน มักถูกใชเปนแหลงพบปะติดตอส่ือสารระหวาง
เพ่ือนๆหรือคนรูจัก หรือแมแตใชเปนพ้ืนท่ีสาธารณะในการแบงปนขอมูลตางๆใหกับ
ผูคนท่ีอยูในชุมชน สามารถทํากิจกรรมตางๆ ท้ังเพ่ือ การศึกษา ธุรกิจ และความ บันเทิง
รวมกัน ท้ังน้ีเฟซบุก สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในกระบวนการเรียนการสอน โดย
อํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียน รูเปนชองทางในการแบงปนความรูหรือแสดง
ความคิดเห็น และสามารถพัฒนาทักษะการส่ือสาร เชนเดียวกับการท่ีกลุมสายบุรีลุก
เกอรไดขยายเครือขายทางสังคมผานเฟสบุคออนไลน ทําให ไดกลุมเป าหมายท่ี
หลากหลายและกวางขวางขึ้น 
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 4. การสรางเครือขายทางสังคมในสถานการณปกติและการสรางเครือขาย
ทางสังคมทามกลางสถานการณความไมปกติในพ้ืนท่ีชายแดนใต  
 เน่ืองดวยสถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเริ่มปะทุครั้ง
ใหญเม่ือป 2547 และอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีเปนหน่ึงในอําเภอท่ีมีเหตุการณ
ความไมสงบเกิดขึ้นบอยครั้ง อาทิ เหตุการณลอบวางระเบิดบริเวณรานนํ้าชาในพ้ืนท่ี
ยานรานคาชาวจีนในตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี เปนตน ซ่ึงสถานการณท่ีเกิดขึ้นได
สงผลกระทบตอสภาพจิตใจและการดําเนินชีวิตของคนในพ้ืนท่ีอยางยิ่ง ทําใหคนในพ้ืนท่ี
เกิดความรูสึกหวาดกลัวและหวาดระแวงตอกันและกัน โดยแตกตางจากในอดีตท่ีผูคน
สามารถไปมาหาสูกันและพูดคุยกันไดอยางปกติ แตทามกลางเหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ีในขณะน้ันกลุมสายบุรี ลุกเกอร เริ่มกอต้ังเปนกลุมและดําเนินกิจกรรมอยางเปน
ทางการในป 2556 ซ่ึงเปนปท่ีเกิดเหตุการณความไมสงบขึ้นแลว จึงทําใหการสราง
เครือขายทางสังคม ตลอดจนการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีคอนขางท่ีจะดําเนินการไดยาก
ในชวงระยะเริ่มตนเพราะคนในพ้ืนท่ียังไมรูจักและไมทราบถึงวัตถุประสงคการทํางาน
ชองกลุม แตตอมาเม่ือกลุมสายบุรี ลุกเกอร ไดดําเนินกิจกรรมงานสานเสวนาในพ้ืนท่ี 
โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องราวประวัติศาสตรความเปนมาของสายบุรีในอดีต กิจกรรมหนัง
ส้ันท่ีมีนักแสดงเปนคนในพ้ืนท่ีและฉาก สถานท่ีตางๆก็ถายทําท่ีอําเภอสายบุรี และ
นําเสนอผานมุมมองของกลุมสายบุรี ลุกเกอร ซ่ึงเปนกลุมเยาวชนท่ีเติบโตและใชชีวิตอยู
ในอําเภอสายบุรีต้ังแตเด็ก ตลอดจนงานแสดงนิทรรศการภาพถายหรือศิลปะ เปนตน ก็
เริ่มทําใหคนในพ้ืนท่ีเขาใจถึงเจตนารมณของกลุมมากยิ่งขึ้น และการจัดกิจกรรมท่ีเปน
การสอดแทรกประวัติศาสต ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ไดทําใหคนเฒา
คนแก ผูใหญ และเด็กๆ เริ่มมีการพูดคุยกันถึงความทรงจําในอดีต ซ่ึงสอดคลองกับงาน
ศึกษาของเอกรินทร ตวนศิริ (2557)  ไดอธิบายเกี่ยวกับเครือขายประชาสังคมชายแดน
ใตทามกลางความรุนแรง ไววา การรวมตัวกันเปนเครือขายมีเปาหมายเพ่ือใหแกนนํา
กลุมหรือองคกร และทรัพยากรสามารถเช่ือมโยงการทํางานผานการปฏิบัติการและการ
เรียนรูรวมกันอยางมีสวนรวม อีกท้ังยังสรางการเปล่ียนแปลงในระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนทํา
ใหเกิดการส่ือสารท่ีสามารถผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับนโยบาย นอกจากน้ี
การทํางานบนระบบเครือขายไดมีการนําเสนอผานการจัดกิจกรรมประชุม และเสวนา
เพ่ือสรางความเขาใจและความรู อันทําใหเกิดการกําหนดยุทธศาสตรระหวางเครือขาย
รวมกัน เชนเดียวกับการท่ีกลุมสายบุรีลุกเกอรไดจัดกิจกรรมเพ่ือทลายกําแพงในจิตใจท่ี
ถูกกดทับดวยความรูสึกหวาดกลัว หวาดระแวง ไมกลาพูดคุยกันของคนในพ้ืนท่ีให
กลับมารูสึกดีตอกัน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1  การสรางเครือขายทางสังคมทามกลางสถานการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต กลุมภาคประชาสังคมกลุมอื่นๆสามารถนําไปเปนแนวทางหรือนําไป
ประยุกตเพ่ือใหเขาบริบทของชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเองได 

 1.2 การจัดกิจกรรมสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดงาน
สานเสวนา กิจกรรมหนังส้ัน นิทรรศการภาพถายหรืองานศิลปะ เปนตน แตการเริ่มตน
ทํากิจกรรมควรจะใหมีการสอดแทรกถึงประวัติท่ีมาของชุมชนตนเองกอนเพ่ือใหเกิด
ความนาสนใจและการมีสวนรวมของคนใน ชุมชุน รวมถึงการจัดกิจกรรมในบรรยากาศ
แบบเรียบงายและสบายๆ โดยมีการสอดแทรกศิลปะ ดนตรี หรือหนังส้ัน จะสามารถ
ชวยใหผูรวมงานเกิดความรูสึกผอนคลาย และสรางความนาสนใจใหอยากไปรวม
กิจกรรมได 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 การศึกษาแนวทางการสรางสมาชิกใหมของเครือขายกลุมสายบุรี ลุก

เกอร เพ่ือเช่ือมตอระหวางสมาชิกรุนเกากับสมาชิกรุนใหมในการสืบทอดความเปน
เครือขายตอไป 

 2.2 การศึกษาความรวมมือเชิงภาคีกับเครือขาย 
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