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 งานวิจัยช้ินนี้ทําข้ึนเพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงและความรุนแรงใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตจากรวมเร่ืองส้ันชุด "แขกในบานตัวเอง"  ตลอดจนเพื่อศึกษาการ
นําเสนอภาพลักษณมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตผานมุมมองนักเขียน ผูวิจัยพบวาปญหาความ
ขัดแยงท่ีปรากฏในเรื่องส้ันสวนใหญมีรากฐานมาจากมายาคติเร่ืองอัตลักษณท่ีแตกตางท้ังดาน
ศาสนา ชาติพันธุ และชนชั้น นอกจากนี้ นักเขียนยังช้ีใหเห็นวา ปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใตสวนใหญเกิดจากการสรางเง่ือนไขทางการเมืองและวัฒนธรรมมาเปนขออางในการ
สรางความแตกแยกระหวางคนมลายูมุสลิมกับคนไทยพุทธภาพลักษณของมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต ประกอบดวยความซับซอนของหลักปฏิบัติทางศาสนา ซ่ึงยากท่ีคนนอกจะเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ  
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 PISSANU CHAIROJ : ATTITUDES TOWARDS CONFLICTS IN THE SOUTHERN 

BORDER PROVINCES OF THAILAND AS DEPICTED IN THE COLLECTION OF SHORT 

STORIES ‘MUSLIM IN THEIR OWN HOME’. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : 
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 This research is conducted to study the attitudes towards conflicts and violence in 

the southern border provinces of Thailand from the collection of short stories ‘Muslim in Their 

Own Home’. Including study in the images of Muslim in the southern border provinces 

presented through the writer’s point of view. The researcher found that most conflicts 

appeared in the short stories were based on the stereotype about differences in identities of 

religions, ethnics, and social classes. Besides, the writer indicated that most conflicts in the 

southern border provinces were occurred from inventing the conditions of politics and cultures 

as an excuse to divide Malay Muslim against Thai Buddhist. The images of Muslim in the 

southern border provinces consisted of the complication about their doctrines, which were 

difficult for outsiders to understand and realize the importance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ก็ดวยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาตะวันตกทุกทานท่ีประสาทวิชา
ความรูทางดานภาษาและการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ซ่ึงถือวาเปนส่ิงใหมในชีวิตของขาพเจาจน
สามารถนํามาใชประโยชนในการทําการคนควาอิสระตลอดจนนํามาใชในชีวิตประจําวันและการ
ทํางานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยพรสวรรค ตรีพาสัย และอาจารยวรมาศ ธัญภัทรกุลท่ีกรุณา
ช้ีแนะแนวทาง และใหคําแนะนําท้ังในกระบวนการความคิด การวิเคราะห และหลักการเขียนเชิง
วิชาการ ตลอดจนแกไข ตรวจทาน และเปนท่ีปรึกษาใหขาพเจา ดวยความอดทนมาตลอด 
 ขอขอบพระคุณหนังสือรวมเรื่องส้ันชุด "แขกในบานตัวเอง" อันทําใหเกิดแรงบันดาล
ใจและอยากท่ีจะศึกษาวิเคราะหถึงท่ีมาของปญหา อันเปนท่ีมาของงานวิจัยช้ินนี้ 
  และทายที่สุด ขอขอบพระคุณ ครอบครัวของขาพเจาทุกคน โดยเฉพาะคุณแมอาภรณ 
นาคมณี ท่ีเปนกําลังใจ และเปนแรงผลักดันใหไมยอทอตออุปสรรคและหมดกําลังใจกับทุกส่ิงท่ี
มุงหวังตลอดมา ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกกลุมทุกคนท่ีถามไถดวยความเปนหวง คอยกระตุนดวยคําถาม
ท่ีวา “ใกลจบหรือยัง” 
  ส่ิงใดท่ีเปนประโยชนและคุณคา อันพึงมีจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบ
เปนเคร่ืองบูชาพระคุณอาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู ใหศิษยไดนํามาใชในดานตางๆ 
ของชีวิต 
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