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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัช้ินน้ีศึกษาเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม กรณีศึกษา
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ดว้ยเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และส่ีอ าเภอในจงัหวดัสงขลา)   เร่ิมปะทุข้ึนตั้งแต่ปี 2547 ท าให้ชุมชน
ในต าบลทรายขาว ไดรั้บผลกระทบเก่ียวกบัความหวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจกนัระหวา่งชาวไทย
พุทธและชาวมลายูมุสลิมในชุมชนทรายขาว และอาจส่งผลในระยะยาวหากชุมชนไม่ร่วมกนัหา
แนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าว   
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอย่างปกติสุขของชาวไทย
พุทธและชาวมลายมุูสลิมและศึกษาแนวทางการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวไทยพุทธและชาว
มลายูมุสลิมในพื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ตั้งแต่ปี 2547 โดยใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาพบวา่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ผูน้  าชุมชนท่ีเขม้แขง็ ระบบการปกครองท่ีมี
ความยติุธรรม ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการส่ือสารภาษาเดียวกนั เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยู่
ร่วมกนัอยา่งปกติสุขของชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมในพื้นท่ีต าบลทรายขาว 
 ชุมชนทรายขาวน าแนวคิดสมานฉันท์มาปรับใช้เป็นแนวทางการรักษาความสัมพนัธ์
ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนใต ้โดยใชว้ิธีการประนีประนอม  การช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจ และการร่วมมือกนัของทุก
ฝ่ายซ่ึงเป็นวธีิการท่ีดีและใหผ้ลอยา่งย ัง่ยนื  
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Living Together as a Community in Multicural Society  
: A Case Study on Traikho Subdistrict, Khokpho in Pattani Province 

                      Suraiya  Wani* 
                            Maroning  Salaming** 

 

Abstract 
This research explores Living Together as a Community in Multicural Society : a Case 

Study on Traikho Subdistrict, Khokpho in Pattani Province.  Due to the ongoing unrest situation 
in the areas of three southern border provinces of Pattani, Yala and Narathiwat and four districts 
of Songkhla Province which has started since 2004, Sai Khao community has been affected in 
such a way that suspicion occurs between Buddhist residents and Malay-Muslim residents, and 
this issue might cause a long-term impact unless the community finds a way to solve it.   

This qualitative research aims to study factors that are supportive to peaceful coexistence 
and a way to maintain relationship between Buddhists and Malay-Muslims living in Sai Khao 
Sub-district, Khok Pho District, Pattani Province under the unrest situation that has been going on 
in the southern border provinces since 2004. 

The study shows that natural resources capital, strong community leaders, just 
administration system, kinship relationship and using the same dialect are elements that 
contribute to peaceful coexistence between Buddhists and Malay-Muslims living in Sai Khao 
Comumunity. 

While the unrest continues, Sai Khao Community has applied a model of reconciliation  
to maintain relationship between  Buddhists and Malay-Muslims by compromising, persuading, 
explaining and making an understanding and doing activities together, which are considered to be 
effective ways  and bring about sustainable outcomes. 
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บทน า  
ภายใตส้ถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

และส่ีอ าเภอในจงัหวดัสงขลา) ท่ีเกิดข้ึนเป็นเวลา 9 ปี ก่อให้เกิดความรุนแรงและท าลายบรรยากาศ
สันติภาพในสังคมพหุวฒันธรรมแห่งน้ีและยืดเยื้อเร่ือยมา ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิตอ้งมาสูญเสียชีวิต
และบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  เศรษฐกิจท้องถ่ินในพื้นท่ีเร่ิมซบเซาลง และยงัส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในพื้นท่ีแห่งน้ี คือ เกิดความหวาดระแวง ความไม่
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม หากสังคมไม่ช่วยกนัหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาจจะน าไปสู่ความไม่เขา้ใจกนัและน าไปสู่ความรุนแรงได ้

แมว้า่ปัจจุบนัน้ีบรรยากาศในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ต็มไปดว้ยความรุนแรง ภาพแห่ง
ความสูญเสียของประชาชน ผูบ้ริสุทธ์ิ เจา้หน้าท่ี ผูท่ี้เห็นต่างจากรัฐ  อีกทั้งยงัเกิดบรรยากาศความ
หวาดระแวงและความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ยงัพบวา่มีชุมชนเล็กๆ ชุนชนหน่ึงในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้ด ารงอยู่อยา่งปกติสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ “ชุมชนทรายขาว”  ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม   ประชาชน
ท่ีอาศยัอยูป่ระกอบดว้ยชาวไทยพุทธ ร้อยละ 42 และชาวมลายมุูสลิม ร้อยละ 58  (เวบ็ไซตอ์งคก์าร
บริหารส่วนต าบลทรายขาว, ม.ป.ป.)  ความหมายของชาวไทยพุทธ คือ คนเช้ีอชาติไทยท่ีนบัถือ
ศาสนาพุทธ และชาวมลายมุูสลิม คือ คนเช้ือชาติมลายนูบัถือศาสนาอิสลาม กลุ่มคนทั้งสองอาศยัอยู่
ร่วมกนัมาเป็นเวลานาน ถึงแมก่้อนหน้านั้นชุมชนจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
บ้างในเร่ืองปัญหาการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บของผู ้คนในชุมชนทรายขาวเกิดปัญหาความ
หวาดระแวงและความไม่ไวว้างใจกนัระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม แต่ชุมชนก็สามารถ
ปรับตวัและช่วยกนัหาแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าวได้จนน าไปสู่การเขา้ใจกนัและสามารถ
ด าเนินชีวติตามปกติ  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการอยูร่่วมกนัของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรมโดยมีพื้นท่ี
ศึกษา คือ ต าบลทรายขาว  อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงมีค าถามในการศึกษาว่าท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความ
หวาดกลวั ความหวาดระแวงซ่ึงกนัและกนั อะไรคือปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ชาวไทยพุทธและชาวมลายู
มุสลิมในพื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ถึงสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข
และยงัคงมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีดงัเช่นในอดีต ถึงแมปั้ญหาเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงอาจ
สร้างผลกระทบแก่ชุมชนบา้ง แต่ก็ไม่ไดบ้ัน่ทอนหรือท าลายความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง
ศาสนาในชุมชนแห่งน้ีได ้และชุมชนทรายขาวมีแนวทางใดในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชาว
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ไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายู
มุสลิมในพื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม 
ในพื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
 
กรอบแนวคิด 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบริบทชุมชนสังคมพหุวฒันธรรมในพื้นท่ีต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข
ระหวา่งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม และศึกษาถึงแนวทางในการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ชาวไทยพุทธและมลายมุูสลิมในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึง
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตไ้ดส่้งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนต่าง
ศาสนาในต าบลทรายขาว โดยใช้แนวคิดชุมชน แนวคิดทุนทางสังคม แนวคิดสมานฉันท์ และ
แนวคิดพหุวฒันธรรม เพื่ออธิบายถึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และอธิบายถึง
แนวทางในรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในต าบลทรายขาวใน
ช่วงเวลาท่ีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพโดยอาศยัขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีเป็นหลกั ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการด าเนินวจิยัดงัน้ี 

1. พื้นท่ี ผูว้ิจยัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาคือ ชุมชนทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี  
 2. กลุ่มเป้าหมาย 

งานวจิยัช้ินน้ี ใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัผูท่ี้มีความส าคญัใน
ชุมชนและผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ทั้งท่ีเป็นชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม จ านวน 
20 คน ประกอบดว้ย                    
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1. ผูน้ าทางจิตวญิญาณ   
2. ผูน้ าตามโครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี ผูน้  าตามธรรมชาติ และตวัแทน

ชาวบา้น ไดแ้ก่ ชาวบา้นท่ีมีความรู้และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัต าบลทรายขาวไดดี้ และบุคคลท่ีชาวบา้น
ใหค้วามเคารพนบัถือ  
 3. วธีิการรวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 เบ้ืองตน้ผูศึ้กษาไดล้งพื้นท่ีเพื่อท าความคุน้เคย และเพื่อให้เกิดความสนิทสนมกบัคนใน

ชุมชนก่อนท่ีจะลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจริง ขั้นตอนต่อไปผูศึ้กษาลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อเก็บขอ้มูลจริง
โดยวธีิการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการพูดคุยตามโอกาส และความ
เหมาะสมพร้อมกบัใชว้ิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) และการส ารวจชุมชน (Community Survey)  

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
งานวิจยัช้ินน้ี ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเกิดข้ึนได้

ตั้งแต่การเก็บขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูล แสดงขอ้มูล และขั้นตอนสรุปขอ้มูลหรือตรวจสอบขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลมีล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 

4.1 จดัระเบียบขอ้มูล โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แลว้น ามาถอดเทป 
4.2  อ่านข้อมูล ท่ีได้จากการสัมภาษณ์  แล้วก าหนดประเด็นท่ีสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคร์วมถึงตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (data triangulation)  
4.3  จดัขอ้มูลเป็นกลุ่มๆ แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 เป็น

เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูล ตีความ และน าเสนอขอ้สรุปเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกนัอย่างปกติสุขระหว่างชาวไทยพุทธและมลายูมุสลิมใน
ชุมชนทรายขาว มีดงัต่อไปน้ี  
  1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  จากการศึกษาพบว่า ทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ในต าบลทรายขาวเป็น
ฐานการผลิตท่ีส าคญัของชุมชนในภาคการเกษตรท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในพื้นท่ี โดย
ท่ีชาวบา้นไม่ตอ้งเคล่ือนยา้ยแรงงานและถ่ินฐานไปยงัท่ีอ่ืน กอปรกบัชาวบา้นให้ความส าคญักบัพืช
ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ คือ ยางพารา และชาวบา้นยงัใหค้วามสนใจในเร่ืองของอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้โดยน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นยารักษาโรค สินค้าอุปโภคและบริโภค 
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ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นการสร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชน ท าให้ชาวบา้นมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี 
นอกจากน้ีการท่ีชุมชนทรายขาวมีฐานทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์สามารถลดปัญหาความ
ยากจน การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และการว่างงานของประชาชนในพื้นท่ี  อนัเป็นฐานท่ี
ส่งเสริมใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองจนเกิดชุมชนท่ีเขม้แข็งได ้สอดคลอ้งกบัท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 
พูดว่า  “สภาพภูมิศาสตร์นีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการท าสวน  ท านา ท าไร่  พอดีหมู่  6  
หมู่  4 และหมู่  1  เป็นพืน้ท่ีของอิสลาม (อิสลามในท่ีนีห้มายถึงชาวมลายูมุสลิม – ผู้ วิจัย) ซ่ึงพืน้ท่ีท่ี
เหมาะต่อการเพาะปลูกดีกว่าหมู่ท่ี 5 เพราะอยู่ใต้เทือกเขาของสันกาลาคีรีเป็นพืน้ท่ีราบหมดเลย  ถือ
ว่าเหมาะต่อการประกอบอาชีพ  เร่ืองการขัดแย้งหรือเป็นผู้ ก่อการร้ายหรือคนไม่ดี คนท่ีน่ีเขาจะไม่
คิด  เขามีท่ีท ามาหากิน  มีงานท า  มีอาชีพ  มีเงินใช้  เขาจะไม่ยุ่งเร่ืองนั้นด้วย” (สนิท  ขุนฤทธ์ิ, 27 
สิงหาคม 2555)  

ขอ้สรุปของผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของสุรเชษฐ  เวชชพิทกัษ ์
(ม.ป.ป.) ท่ีกล่าววา่ ระบบการผลิตท่ีมีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ชาวบา้นมีความสามารถ
ในการพึ่ งพิงตนเองสูง และท าให้ชาวบ้านมีชีวิตท่ีพอกินพอใช้ เพราะปัจจยัพื้นฐานของมนุษย ์
(อาหาร น ้า  ยา  เคร่ืองนุ่งห่ม)ไดรั้บการตอบสนอง  
  นอกจากน้ีพื้นท่ีในการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษทั้งสองเป็นพื้นท่ีดินติดกนั 
จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพร่วม ดงัท่ีอดีตขา้ราชการครู 
เล่าวา่  “ท่ีดินของคนไทยพุทธกับคนอิสลาม (อิสลามในท่ีนี้หมายถึงชาวมลายูมุสลิม – ผู้ วิจัย) 
ติดกันเลยช่วยกันท ามากิน ช่วยกันไปช่วยกันมากเ็ลยสนิทกันเหมือนพ่ีน้อง” (เพลินศกัด์ิ พรหมสุข, 
20 มิถุนายน 2555 ) 
 

1.2 ระบบการปกครองในชุมชน 
1.2.1 ผู้น าชุมชน 
จากการศึกษาพบวา่ผูน้ าชุมชน1 เป็นตวัขบัเคล่ือนในงานพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ 

เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความปลอดภยัและความสงบสุข แมว้า่โดยธรรมชาติแลว้การท าหนา้ท่ีของ
การเป็นผูน้ าจะตอ้งมีความขดัแยง้และมีการปะทะกนับา้ง แต่ส าหรับผูน้ าชุมชนในต าบลทรายขาว
ต่างใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของชุมชนและพี่นอ้งในต าบลทรายขาวเป็นอนัดบัแรก  

ลกัษณะของผูน้ าในชุมชนทรายขาวโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นคนท่ีกลา้พูด กลา้ท า 
และรักในการพฒันา ดงัท่ีพระครูศรีรัตนากร อดีตเจา้อาวาสวดัทรายขาวรูปท่ี 3 ท่านเป็นคนแรกท่ี
                                                        

1 ผู้น าชุมชนในท่ีนีห้มายรวมถึง  ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าศาสนา และผู้น าตามธรรมชาติ ท้ังท่ีเป็นชาวไทยพุทธและ
ชาวมลายมูสุลิม 
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ไดบุ้กเบิกน ้ าตกทรายขาวและชกัชวนให้ชาวบา้นช่วยกนัสร้างทางข้ึนสู่น ้ าตกทรายขาวเพื่อพฒันา
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ผูน้ าชุมชนจะตอ้งมีความยุติธรรมในการปกครองดูแลลูกบา้นทั้งท่ีเป็นชาว
ไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิม เช่นท่ีท่านปู่ นอง อดีตเจา้อาวาสวดัทรายขาวรูปท่ี 5 ได้ให้การ
สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กทั้งท่ีนบัถือศาสนาพุทธและนบัถือศาสนาอิสลามในชุมชนจนส าเร็จ
การศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบติั  ผูน้  าชุมชนต้องเป็นผูน้ าท่ีเขา้ใจในวิถีวฒันธรรม การเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นท่ีมีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม เช่นท่ี ลุงประเสริฐ ราสโร นบัถือศาสนาพุทธ อดีต
ก านนัเก่าและอดีตนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว ปัจจุบนัท่านเป็นผูน้ าทางธรรมชาติซ่ึงมี
อิทธิพลทางความคิดของชาวบา้น เพราะท่านเป็นคนท่ีความรู้เก่ียวกบัชุมชนทรายขาว เป็นผูท่ี้นบัถือ
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และเขา้ใจวิถีชีวิตวฒันธรรมของชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวเป็นอยา่งดี จึงท าให้
ชาวบ้านทั้ งไทยพุทธและมลายูมุสลิมให้ความเคารพและเช่ือฟังท่าน ดัง ท่ี ประธานศูนย์
ประสานงานองคก์ารชุมชนต าบลทรายขาว กล่าววา่ “ลุงเสริฐ ตอนนีเ้ป็นชาวบ้านท่ีคนในชุมชนท้ัง
ไทยพุทธและมุสลิมให้ความเคารพนับถือ เพราะแกเคยเป็นผู้น าชุมชน เป็นก านัน เป็นนายกอบต. 
แกมีความรู้เก่ียวกับชุมชนเยอะ แกเป็นคนนับถือคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อน ลุงเสริฐแกเป็นคนเข้าใจ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพุทธและมุสลิม เข้าใจศาสนา เพราะเม่ือก่อนแกเคยรับใช้เจ้าอาวาส
ท่านนอง มีธุระอะไรแกกจั็ดการหมด เจ้าอาวาสให้ความไว้วางใจ” (ชุติมา เศียรอินทร์, 4 พฤษภาคม 
2556)  

1.2.2 การสับเปลีย่นต าแหน่งก านัน 
การสับเปล่ียนต าแหน่งก านนัในต าบลทรายขาว เร่ิมมีการตกลงใชห้ลงัจากก านนั

คนแรกเสียชีวิตไป โดยท่ีชุมชนไดต้กลงกนัเอาไวว้่าหลงัจากส้ินสุดต าแหน่งก านนัคนแรกซ่ึงเป็น
ชาวมลายูมุสลิมแล้ว ต าแหน่งก านันคนต่อไปขอให้เป็นชาวไทยพุทธและหลงัจากน้ีขอให้สลบั
สับเปล่ียนกนัไปเร่ือยๆ   

การเลือกก านนัของแต่ละฝ่ายจะเป็นเร่ืองภายในซ่ึงอีกฝ่ายจะไม่เขา้ไปแทรกแซง 
กติกาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัก านนัคนปัจจุบนักล่าววา่ “ต าแหน่งก านันจะสับเปล่ียนให้พ่ีน้องมุสลิม
คร้ังหน่ึง  พอครบวาระ เราจะเปล่ียนเป็นพ่ีน้องไทยพุทธ ลักษณะการลงแข่งขันระหว่างนั้นจะแยก
เป็นแต่ละฝ่าย รอบนีเ้ป็นช่วงต าแหน่งก านันของมุสลิมจะลงแข่งก่ีคนกเ็ป็นเร่ืองของมุสลิม ส่วนพ่ี
น้องไทยพุทธกจ็ะไม่มาร่วมลงแข่งขนั” (สมาน สีปูเตะ, 28 กรกฎาคม 2555)    

การสับ เป ล่ียนต าแหน่งก านันในชุมชนทรายขาว ถือ เ ป็นแนวทางการ
ประนีประนอม และให้ความยุติธรรมของผูน้ าชุมชนในเร่ืองอ านาจและผลประโยชน์แก่กลุ่มคนท่ี
อาศยัในพื้นท่ีซ่ึงมีความแตกต่างทางวฒันธรรม นอกจากน้ียงัสามารถลดปัญหาความขดัแยง้เร่ือง
อ านาจในต าแหน่งก านนัซ่ึงเป็นเสมือนผูน้ าสูงสุดของต าบล สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของผูใ้หญ่บา้น
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หมู่ท่ี 2  ต าบลทรายขาวกล่าววา่ “การสับเปล่ียนต าแหน่งก านัน สามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้ ท่ี
จะลงสมคัรก านัน หากไม่มีการแข่งขนักจ็ะลดความขดัแย้งของชาวบ้านซ่ึงสนับสนุนคนท่ีจะลงแข่ง
ชิงต าแหน่งก านันอีกด้วย” (สนิท ขนุฤทธ์ิ, 29 มีนาคม 2556) 

กล่าวสรุปไดว้่าระบบการปกครองในชุมชนทรายขาวท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างท่ี
มีผูน้  าชุมชนซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ ความกลา้หาญ ความยุติธรรม ความเขา้ใจในวิถีชีวิต
วฒันธรรมของประชาชนในพื้นท่ี และการมีกฎการสับเปล่ียนก านนัในต าบลทรายขาว เสมือนเป็น
กลไกการปกครองท่ีมาจากชุมชนจริงๆ โดยท่ีคนในชุมชนสามารถก าหนดและออกแบบให้
เหมาะสมกบับริบทชุมชนได ้และชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัชุมชนทรายขาวยงัสามารถน า
รูปแบบการปกครองดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

1.1.3 ความเป็นเครือญาติ 
  ผูค้นในชุมชนทรายขาวมีความสัมพนัธ์แนบแน่นเหมือนเครือญาติ ไปมาหาสู่กนั
โดยไม่แบ่งแยกวา่เป็นไทยพุทธหรือมลายมุูสลิม เพราะกลุ่มคนทั้งสองศาสนา บางส่วนนั้นเป็นญาติ
กนัโดยสายเลือด ดงัท่ีประธานศูนยย์ุติธรรมชุมชน กล่าววา่ “ทวดพ่ีอยู่ ท่ีหมู่ บ้านมุสลิม สองคนพ่ี
น้อง คนหน่ึงเป็นมสุลิม คนหน่ึงเป็นพุทธ เป็นหน่ึง   ชาติพันธ์ุ สองศาสนา.....ตรงนีเ้ราอยู่ในแหลม
มลายู เราก็เป็นคนมลายูทุกคนเป็นคนมลายู ..ผมก็มลายูเพราะเราอยู่ในแหลมมลายู เพราะฉะนั้น 
การนับถือศาสนาเท่านั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลง...” (อรุณ  ด ารงรักษ,์ 15 กนัยายน  2555 )  
  จากค าสัมภาษณ์ของอรุณ ด ารงรักษ์ พอจะตีความไดว้่าการท่ีตนมีทวดเป็นมลายู
มุสลิมซ่ึงนัน่เป็นเพราะมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดกบัชาวมลายมุูสลิมในต าบลทรายขาว กอปรกบั
อรุณ ด ารงรักษเ์ช่ือวา่พื้นท่ีตรงน้ีเป็นคาบสมุทรมลายแูละผูค้นในดินแดนแห่งน้ีลว้นมีเช้ือสายมลาย ู
จึงท าใหอ้รุณมีความรู้สึกวา่ ตนก็เป็นชาติพนัธ์ุเดียวกนักบัพี่นอ้งชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาว
โดยมีหลกัฐานท่ีมาสนบัสนุนความเป็นเครือญาติหน่ึงชาติพนัธ์ุสองศาสนา จากงานเขียนของเสนีย ์
มะดากะกุล ซ่ึงปรากฏขอ้ความดงัน้ี “การเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังย่ิงใหญ่ของราชอาณาจักร
ลังกาสุกะ คือ เม่ือคร้ังท่ีอาณาจักรมลายูพุทธศาสนาซ่ึงรู้จักกันในนามว่า ศรีวิชัย ได้ยกทัพเข้าโจมตี
ตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช ปัจจุบัน) ในปี ค.ศ. 775 (พ.ศ. 1318) เมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย
ตั้งอยู่ ท่ีปาเล็มบัง (สุมาตรา) ผู้คนมีเชื้อสายมลายูนับถือศาสนาพุทธศาสนา นิยมศิลปวัฒนธรรม
อินเดียเหมือนกับชาวลังกาสุกะ หลังจากตีเมืองนครศรีธรรมราชแล้วศรีวิชัยขยายอาณาเขตมาถึง
ราชอาณาจักรลังกาสุกะและพร้อมกันนั้นได้เผยแพร่ภาษามลายูและศาสนาพุทธด้วย เช่ือว่า
ราชอาณาจักรลังกาสุกะในสมัยนั้นมีประชาชนจ านวนมากท่ีเปล่ียนศาสนาจากเดิมท่ีนับถือศาสนา
พราหมณ์มานับถือศาสนาพุทธ มีหลักฐานอยู่หลายแห่ง เช่น วัดถ า้ท่ียะลา และมีหลายแห่งท่ีถูก
ท าลายโดยประชาชน ภายหลังเข้ารับศาสนาอิสลาม ความเจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์
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ราชอาณาจักรลังกาสุกะ เร่ิมต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 800 กล่าวคือ ในสมัยท่ีอาณาจักรศรีวิชัยได้ร่วมเป็น 
“สหพันธรัฐ” กับอาณาจักรไซเลนทร์ (Sailendra) แห่งชวา การรวมเป็นสหพันธรัฐในคร้ังนี ้ท าให้
อาณาจักรศรีวิชัยกลายเป็นจักรวรรดิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย์ซ่ึงขยายอาณาเขตไปถึงอินโดจีน 
น่าสังเกตว่า กษัตริย์ของราชวงศ์ศรีวิชัย สนพระทัยในราชอาณาจักร พระองค์ทรงปรับปรุง
ราชอาณาจักรลังกาสุกะให้เป็นจุดศูนย์กลางของรัฐมลายูทางตอนใต้ตลอดจนฝ่ังทะเลจีนใต้ มีอาณา
เขตตั้งแต่บางส่วนของพัทลุง (ปากพะยูน) ไปจนถึงเมืองตามาเซก (สิงคโปร์ในปัจจุบัน) ส่วนศรี
วิชัยตั้งแต่เมืองนครศรีธรรมราชไปถึง  จัมปา (เขมรปัจจุบัน)” (เสนีย ์ มะดากะกุล 2519, น. 6-8 อา้ง
ถึงในอิสมาอีล  เบญจสมิทธ์ิ, 2551, น. 37-38) 
              ประชาชนบางส่วนเป็นเครือญาติท่ีมาจากการแต่งงานดงัท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 เล่าวา่
ทวดผูห้ญิงของเขาท่ีเป็นมลายมุูสลิมไดแ้ต่งงานกบัทวดชายซ่ึงเป็นชาวไทยพุทธ และทวดผูห้ญิงได้
เขา้รับนบัถือศาสนาพุทธ (กอบศกัด์ิ ใฝ่สีด า, 5 กนัยายน 2555)  และผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ไดเ้ล่าวา่ ตน
มีญาติท่ีเป็นชาวมลายมุูสลิมเช่นกนัซ่ึงอาศยัอยูบ่า้นใหญ่ (หมู่ท่ี 1) เพราะนา้ชายของตนไดแ้ต่งงาน
กบัหญิงมลายมุูสลิมในหมู่บา้นดงักล่าวและเขา้รับอิสลาม(สนิท  ขนุฤทธ์ิ, 16 มกราคม 2556) 

อยา่งไรก็ตามความเป็นเครือญาติในชุมชนทรายขาวไม่ไดเ้จาะจงเพียงแค่เครือญาติ
ท่ีมาจากสายเลือด หรือมาจากการแต่งงานระหวา่งชาวไทยพุทธกบัชาวมลายมุูสลิมเท่านั้น แต่ความ
เป็นเครือญาติในชุมชนทรายขาวถือจากการท่ีพ่อแม่ปู่ ยา่ตาทวดเคยเป็นเกลอหรือเพื่อนกนัมาก่อน 
ดงัท่ีประเสริฐ ราสโร เล่าว่าตนมีญาติซ่ึงไม่ใช่ญาติพี่น้องทางสายเลือดแต่รู้จกักนัและไปมาหาสู่
ตั้งแต่บรรพบุรุษ หลงัจากนั้นตนก็ติดต่อไปมาช่วยเหลือกนัเสมือนเป็นญาติร่วมสายเลือดเดียวกนั 
(ประเสริฐ  ราสโร, 22 มีนาคม 2556) 

ความเป็นเครือญาติของผูค้นในชุมชนทรายขาวซ่ึงมาจากสายเลือดหรือท่ีมาจาก
การแต่งงาน และท่ีเกิดจากการเป็นเพื่อนส่งผลให้พี่นอ้งต่างศาสนาเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกนั 
เกิดการช่วยเหลือและไปมาหาสู่กนั โดยไม่ไดแ้บ่งแยกเร่ืองของศาสนา นอกจากน้ีความเป็นเครือ
ญาติยงัเป็นกลไกส าคญัในการยบัย ั้งความขดัแยง้ท่ีเกิดในชุมชน เช่น  ในวาระของการเลือกตั้งผูน้  า
ชุมชนในช่วงเวลานั้นผูค้นในชุมชนมีปัญหาขดัแยง้ในเร่ืองการเขา้ขา้งผูส้มคัรท่ีจะลงเลือกตั้ง แต่
ดว้ยชาวบา้นในชุมชนมีความสัมพนัธ์เป็นพี่นอ้งกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงท าให้การเมืองทอ้งถ่ินใน
ชุมชนทรายขาวไม่รุนแรงมากนัก ดงัท่ีผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 เล่าว่า “การเมืองท่ีทรายขาวไม่รุนแรง
เหมือนท่ีอ่ืนนะ  การเมืองท่ีน่ีไม่ดุ จะเป็นเหมือนพ่ีน้องมากกว่า  เพราะคนท่ีลงเล่นการเมืองเขาสนิท
กันหมด  เราก็เห็นชาวบ้านเป็นพ่ีน้องกันหมด” (ภราดร เพชรศรี, 11 สิงหาคม 2555) และใน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความเป็นเครือญาติของคนในชุมชน
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ทรายขาวเสมือนแรงยดึเหน่ียวระหวา่งกลุ่มคนทั้งสองศาสนาอีกทั้งยงัช่วยผสานความสัมพนัธ์จากท่ี
เคยห่างเหินกนัใหก้ลบัมาเป็นปกติเช่นเดิม 
 

1.1.4 การส่ือสารภาษาเดียวกนั 
จากการศึกษาพบวา่ การส่ือสารภาษาเดียวกนัดว้ยภาษาถ่ินใตร้ะหวา่งชาวไทยพุทธ

และชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาว ท าให้ทั้งสองกลุ่มคนซ่ึงมีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 
ประเพณี และศาสนา ส่ือสารกนัอยา่งเขา้ใจและลดความหวาดระแวงต่อกนัไดส่้งผลให้ประชาชน
ในชุมชนทรายขาวสามารถด ารงอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไวว้างใจกนั ดงัท่ีโต๊ะอีหม่ามประจ ามสัยิดนจัมุด
ดีน กล่าววา่ “เร่ืองภาษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญเพราะว่ามนัซ้ึง มนัพูดออกมาจากใจ ต่างคนต่างกเ็ข้าใจ แต่มี
พืน้ทีอ่ืน คนมุสลิมพูดภาษามลายู  คนพุทธเขาก็พูดภาษาไทย   เวลาเจอกันก็พูดภาษาไทย แต่มัน
รู้สึกว่ามนัยงัไงๆ อยู่  มันไม่กันเอง แต่เวลาพูดภาษาเดียวกันมันจะกันเองกว่า คือจะซาบซ้ึงกว่า นั่น
คือท่ี ผมบอกส าคัญ”  (อบัดุลวาฮาบ สาหล าสุหรี, 22 มิถุนายน 2555) 

  อนัท่ีจริงแลว้ชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวมีอตัลกัษณ์เหมือนกบัชาวมลายู
มุสลิมในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ แต่ท่ีแตกต่างไปนั้นคือ ภาษาท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั ชาวมลายู
มุสลิมในชุมชนทรายขาวจะส่ือสารด้วยภาษาถ่ินใต ้แต่ส าหรับชาวมลายูมุสลิมในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะส่ือสารด้วยภาษามลายูถ่ินซ่ึงเป็น  อตัลกัษณ์ของชาวมลายูในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ส าหรับชาวมลายูมุสลิมในชุมชนทรายขาวถือว่าพวกเขาไม่ไดสู้ญเสียอตัลกัษณ์
ความเป็นมลายแูต่อยา่งใดโดยเฉพาะอตัลกัษณ์ทางภาษา  เน่ืองจากบรรพบุรุษของชาวมลายมุูสลิม
ในชุมชนทรายขาวได้ถ่ายทอด  ภาษาถ่ินใตแ้ก่พวกเขา พวกเขายงัด าเนินวิถีชีวิตตามกรอบของ
ศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด ในส่วนของการอยูร่่วมกนักบัผูท่ี้ต่างศาสนาพบวา่ พวกเขาไดใ้ชห้ลกั
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัคมัภีร์อลักุรอาน ซ่ึงมีใจความวา่ “ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน 
และส าหรับฉนัก็คือศาสนาของฉนั” (อลักาฟีรูน : 6) กล่าวไดว้า่ในส่วนของการปฏิบติัศาสนกิจนั้น
ต่างก็ปฏิบติัไปไม่มายุ่งเก่ียวกนั และในทางกลบักนัการส่ือสารดว้ยภาษาถ่ินใตถื้อเป็นการปะทะ
สังสรรคท์างสังคมท่ีเกิดในชุมชนเล็กๆ แห่งน้ีมาอย่างยาวนาน และไดต้กผลึกเป็นวฒันธรรมท่ีท า
ให้ชุมชนทรายขาวอยู่ด ารงอยู่ได้จนถึงทุกวนัน้ี  และในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ การพูดภาษาถ่ินใตร้ะหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในชุมชน
ทรายขาวยงัสามารถคล่ีคลายบรรยากาศความหวาดระแวงของกลุ่มคนทั้งสองศาสนาได ้แต่ทั้งน้ี
ตอ้งอาศยัพื้นท่ีและโอกาสท่ีเหมาะสมในการส่ือสารดว้ย 
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 2. แนวทางในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิม ในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานีในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 

2.1  การประนีประนอม  
  ผูน้ าชุมชนมีส่วนอย่างมากในการประคบัประคองความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน

ชุมชน เพราะการประคบัประคองความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนทั้งสองศาสนาถือเป็นหนา้ท่ีหลกั
ของผูน้ าชุมชนทั้งน้ีก็เพื่อไม่ใหส้มาชิกทั้งสองศาสนาเกิดความแตกแยกและความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั   

  วธีิการประนีประนอมของผูน้ าในชุมชนทรายขาวมกัเป็นไปในรูปแบบการเขา้ไป
เป็นคนกลาง  ซ่ึงจะต้องมีภูมิหลังความสัมพนัธ์แบบเครือญาติในการเข้าไปประคับประคอง
ความสัมพนัธ์ดว้ยวธีิการส่ือสารแบบท่าทางหรือ แบบอวจันภาษา ดงัท่ีอาดมั บาเหมบูงา ผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี 4   ซ่ึงเป็นชาวมลายมุูสลิมเล่าถึงความรู้สึกในความพยายามประคบัประคองความสัมพนัธ์ของ
คนในชุมชนดว้ยภาษาแบบท่าทาง เพียงตอ้งการส่ือให้เห็นวา่ ตนก็มีความรู้สึกไม่ต่างกบัพี่นอ้งชาว
ไทยพุทธ เพราะทั้งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมทั้งหมดคือพี่นอ้งกนั  “ผมท าวันนั้นจนถึงวันนี ้
หน้าผมหนาซักเท่าฝามือหนามนัขึน้มาอีก ความท่ีเรายือ้เอาไว้ ยงัไงกูต้องไปวดั ใครเจ็บใครเป็นใคร
ตาย ใครบวช ยังไง ผมก็ต้องไปวัด ไปนั่งอยู่อย่าให้เขาห่าง….. ไปถามก านัน ช่วงนั้นท่ีไปอยู่ในวัด 
เราไม่ได้คิดหรือคุยกันนะ  ท้ังก านันท้ังผม ไม่ได้สนใจสัญชาตญาณและพฤติกรรมของผู้น า ยังไง
เราต้องเข้า กล็ูกเรา หลานเรา พ่ีน้องเรา มันบรรพบุรุษเรา ท่ีสร้างไว้ เราต้องไป...วันนีผ้มสบายไป
ปลุกเจ้าอาวาสให้ต่ืน เจ้าอาวาสจ าวัด เท่ียงคืน ผมก็ปลุกได้เลย เพราะตอนนั้นเราอดทนใน
ความรู้สึกจนกระท่ังวนันีส้ถานการณ์ปกติ” (อาดมั บาเหมบูงา, 15 กนัยายน 2555)  

 การท่ีผูน้ าในชุมชนทรายขาวส่ือสารด้วยภาษาท่าทาง (การส่ือสารอวจันภาษา)ให้
สมาชิกในชุมชนรับรู้ถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงออกมานั้นมนัส่งผลมากกว่าค าพูดท่ีไดส่ื้อสารออกไป 
สอดคลอ้งกบัท่ีนฏัฐชุ์ดา  วจิิตรจามรี (2553, น.102) มองวา่ การใชท้่าทางหรือการส่ือสารดว้ยอวจัน
ภาษาเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการรับรู้ของมนุษยม์ากกวา่ค าพูด เพราะเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความรู้สึก 
อารมณ์ หรือแมแ้ต่การเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย  

 
2.2 การช้ีแจงเพือ่ท าความเข้าใจ  
ผูน้ าชุมชนท่านอ่ืน เลือกวิธีการช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ใหก้บัคนในชุมชนไดรั้บรู้และท าความเขา้ใจกบัปัญหาดงักล่าว การช้ีแจงหรือการท าความเขา้ใจใน
เร่ืองดงักล่าวถือเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถกระท าไดทุ้กท่ี ดงัท่ีประเสริฐ ราสโร เลือกใช้
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การช้ีแจงเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อปัญหาการยุยงของผูไ้ม่หวงัดีท่ีพยายามให้กลุ่มคนทั้งสองศาสนา
เกิดความแตกแยกกนั  “ลุงไปร้านน า้ชาบ้าง ไปมัสยิดบ้าง เม่ือก่อนไปบ่อย ไปคุยเร่ืองท่ีมันเกิดขึน้ 
ให้ เขาได้ เ ข้าใจว่า  สถานการณ์มันเป็นยังไง มีผู้ ไ ม่หวัง ดีจะมาท าให้พวกเราแตกแยก ”            
(ประเสริฐ ราสโร, 16 มกราคม 2556) ส่วนก านนัต าบลทรายขาวเลือกการช้ีแจงความจริงต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในต าบลทรายขาวเพื่อใหค้นในชุมชนไดท้ราบถึงขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ก านนัต าบลทรายขาว เล่าว่า “เดิมคนทรายขาวอยู่ลักษณะแบบนีอ้ยู่แล้ว ตั้งแต่ไม่เกิดเหตุการณ์อยู่
แบบนี ้  พอเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบความหวาดระแวงระหว่างชุมชนก็มีขึน้  เราก็พูดความจริง
การกระท าตรงนีน้ะไม่ใช่คนทรายขาวเป็นคนกระท า  มันกท็ าให้คนทรายขาวเข้าใจกัน  ...” (สมาน  
สีปูเตะ,  28   มิถุนายน  2555)  ส าหรับชาวบา้นดว้ยกนัเองเลือกใช้วิธีการช้ีแจงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เหมือนกนั ดงัท่ีชาวบา้นในหมู่ท่ี 1 ต าบลทรายขาวซ่ึงเป็นหมู่บา้นมลายมุูสลิม เล่าวา่ “ช่วงปี 51 52 
เหตุการณ์ช่วงนั้นมันแรงมาก วันนั้นผมไปเดินสายไฟท่ีหมู่บ้านไทยพุทธ  เขาพูดว่าช่วงนีก้ลัว ไม่
กล้าไปบ้านแขก (ชุมชนของชาวมลายมูสุลิ  )เพราะกลัวว่าจะโดนท าร้าย ผมกถ็ามไปว่า เราอยู่กันมา
เคยเห็นคนไทยพุทธโดนท าร้ายไหม  เขาก็บอกว่าไม่เคยเห็น..หลังจากนั้นวันต่อมา เขาก็คุยดี 
ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิม ..ผมบอกแล้วไงว่า เราอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้น”  (อารีฟีน  ดล
มาย,ิ 3 กรกฎาคม 2556) 

 อีกฝ่ังของผูน้ าศาสนาอิสลามใช้วิธีการช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชาวมลายูมุสลิม
เก่ียวกับหลักค าสอนในทางศาสนาท่ีถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถานการณ์ความไม่สงบผา่นระบบการเรียนการสอนตามมสัยิดและสถานท่ีท่ีเหมาะสมในหมู่บา้น 
นายมูฮ  าหมดั บาเหมบูงา ครูสอนศาสนา ท่ีปรึกษากรรมการหมู่บา้น และเป็นกรรมการมสัยิดบา้น
ควนลงังา  เล่าวา่ “เราจะสอนแทรกคุณธรรม จะสอนทุกสัปดาห์ สัปดาห์หน่ึงกอ็ย่างน้อยจะต้องมี
สองคืนท่ีบ้าน  ผู้หญิงหน่ึงคืน เดก็วยัรุ่นหน่ึงคืน  แล้วกห็น่ึงคืนท้ังผู้หญิงรวมกับผู้ชาย สอนท้ังเร่ือง
ละหมาด เร่ืองของกิจกรรม การด าเนินชีวิตสอดแทรกไป เราสอนเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพราะ
ศาสนาไม่ใช่สอนคนละหมาดอย่างเดียว ศาสนาสอนเร่ืองความเป็นอยู่ การห้ามฆ่าคนเขากส็อน การ
ห้ามกินกระท่อมเขากส็อน  สอนหลักการอยู่ร่วมกัน  สมยัท่านนบีอพยพไปอยู่ ท่ีมาดีนะห์ ตอนนั้นก็
ไม่มีมุสลิมทีท่ีเมืองมาดีนะห์ แต่นาบีกป็กครองได้ ปกครองท้ังคริสต์ ท้ังมุสลิม ท้ังยิว ท่ีเข้าอิสลาม
ใหม่ตอนนั้น นาบีไม่ได้ไปท ารบสงคราม แต่ใช้หลักจิตวิทยาในการปกครองท าอย่างไรให้เขา
ยอมรับเรา เผยแพร่ความดีของเราพูดง่ายๆ นาบีไม่เป็นภัยต่อคนอ่ืน อิสลามไม่ได้ไปสร้างภัยให้แก่
คนอ่ืน แต่ว่าคนอ่ืนมาสร้างภัยให้แก่เรา สร้างภัยตรงนั้นคือสงคราม เราท าไปเพ่ือปกป้องตัวเรา หลัก
ท่ีไม่ดีเราก็ต้องสอน การฆ่าคน สอนให้คนกลัว เร่ืองยาเสพติด เขาก็สอดแทรกหมด สอนทุกเร่ือง 
สอนบนสายกลาง ไม่ได้หนักข้างใดข้างนึง ไม่ได้ใส่ความคิดเห็น  สอนแบบสายตรงนะ อะไรดี 
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อะไรดีกว่า ใช้วิธีการสอน  เอากุรอาน เอาฮะดีษมา ทุกคนจะสยบหมด”  (มูฮ าหมัด บาเหมบูงา, 6 
กันยายน 5222) 

การช้ีแจงเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อขอ้เท็จจริงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีส่วนใหญ่
และท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทรายขาว ท าใหผู้ค้นในชุมชนทรายขาวทั้งชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิม
เกิดความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเขา้ใจถึงแนวคิดของชาวมลายมุูสลิมในชุมชนทรายขาวท่ีมีต่อ
กลุ่มคนต่างศาสนาทั้งในและนอกชุมชน ซ่ึงวิธีการช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นวิธีเรียกคืน
ความสัมพนัธ์ท่ีเคยห่างเหินไปของกลุ่มทั้งสองศาสนาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม การช้ีแจงต่อ
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตต้อ้งอาศยัแนวคิดและความรู้ทางศาสนาอิสลาม
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความเขา้ใจต่อประชาชนทั้งในและนอกพื้นท่ีสอดคล้องกบัขอ้สรุป
ของชัยวฒัน์ สถาอานนัท์ (2549) ท่ีพูดถึงหลกัการสมานฉันท์หน่ึงในนั้นกล่าวว่าตอ้งอาศยัความ
เขา้ใจจากหลกัศาสนาอิสลามเป็นฐานส าคญัในกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ท่ีน าไปใช้ใน
กรณีของชาวมลายมุูสลิมในสังคมไทย 

1.3 การให้ความร่วมมือกนัของคนในชุมชน 
ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ  ผูค้นในชุมชนทรายขาวไม่ว่าจะเป็นผูน้ า

ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องให้ความร่วมมือช่วยกันหาแนวทางการรักษา
ความสัมพนัธ์ของพี่นอ้งในชุมชนทรายขาวใหก้ลบัมาเหมือนเดิมดงัเช่นในอดีต ตั้งแต่ผูน้ าทอ้งถ่ินท่ี
มีส่วนช่วยในการสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรักความสามคัคีของคนใน
ชุมชนดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมกวน อาซูรอ กิจกรรมอนุรักษ์
ขนมโบราณและประเพณีพื้นบา้นของชุมชนทรายขาว  การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรักความ
สามคัคีกระท าไปพร้อมกบัพื้นท่ีและโอกาสท่ีเหมาะสม 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์แก่ชุมชนดว้ยการ
ประกาศให้ต าบลทรายขาวซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี 6 หมู่บา้นเป็นต าบลสันติสุข เม่ือปี พ.ศ. 2549 จาก
การสัมภาษณ์ก านนัต าบลทรายขาวเล่าว่า “ต าบลทรายขาวเป็นต าบลแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีท่ี
ประกาศเป็นต าบลสันติสุข หน่วยงานทางจังหวัดปัตตานีมีเกณฑ์ในการคัดเลือกว่า ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ี
ปลอดจากเหตุการณ์ความรุนแรงติดต่อกัน 2 ปี” (สมาน สีปูเตะ,  28 มิถุนายน 2555 )  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว กล่าวว่า “ทางราชการเขาก็มามอบให้
เป็นต าบลสันติสุข อาจจะต้องมองในเร่ืองของปริมาณการเกิดเหตุในพืน้ท่ีไม่ค่อยมี และปัญหาใน
เร่ืองของผลประโยชน์ อิทธิพลต่างๆ มันก็ไม่มี” (มนูญ หมดัมูซา, 21 กันยายน  2555) ด้าน
นายอ าเภอ   โคกโพธ์ิ  จงัหวดัปัตตานีในสมยันั้นกล่าววา่ การประกาศให้ต าบลทรายขาวเป็นต าบล
สันติสุขเพื่อเป็นการแสดงพลงัชุมชนและตอ้งการสร้างจิตส านึกของการเป็นต าบลสันติสุข  อีกทั้ง
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ตอ้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นให้เขม้แข็งอยา่งต่อเน่ือง (ฐานขอ้มูลข่าวจงัหวดั
ชายแดนใต,้ 2549)  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนทรายขาวซ่ึงเป็นชุมชนเล็กๆ ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งมีชาวไทย
พุทธและชาวมลายูมุสลิมอาศยัอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนต่างศาสนาไดห่้างเกิน
กนัในช่วงเวลาหน่ึงๆ  แต่ปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชแ้นวทางสมานฉนัท ์ซ่ึงไดแ้ก่ การ
ประนีประนอม การช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจ การร่วมมือกันของผูค้นในชุมชนทรายขาวและ
หน่วยงานจากรัฐในการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายมุูสลิมในช่วงท่ีเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2547   
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวฒันธรรม โดยศึกษาในชุมชน
ทรายขาว มีขอ้คน้พบ ซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ชุมชนทรายขาวซ่ึง
ประกอบด้วยชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมอาศยัอยู่ร่วมกนัสามารถฟันฝ่าอุปสรรค ในเร่ือง
ความหวาดระแวง ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัจนส าเร็จมาไดน้ั้น เพราะกลุ่มคนทั้งสองศาสนามี
แรงยึดเหน่ียวซ่ึงกนัและกนัท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ในระดบัต่างๆ  ถูกสร้างและ
เช่ือมร้อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผา่นการประกอบอาชีพร่วมกนัโดยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกนั  ระบบการปกครองท่ีมีความยุติธรรม การมีบรรพบุรุษเดียวกนัและความสัมพนัธ์แบบเครือ
ญาติ การส่ือสารภาษาเดียวกนั ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีลว้นสะทอ้นถึงคุณค่าขององค์ประกอบในการ
เกิดแรงยดึเหน่ียวดงักล่าวใหช้นรุ่นหลงัไดรั้บรู้และสานต่อเจตนารมณ์ของชนรุ่นหลงัได ้สอดคลอ้ง
กบัท่ี ปาริชาติ วลยัเสถียร  (2543,  น.10-11 อา้งถึงในธีราพร ทวีธรรมเจริญ, 2553, น.606)  ให้
แนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ของชุมชนว่า ชุมชนเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์และความเกาะเก่ียวกนั
ของกลุ่มคนในระดบัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นมิติทางวฒันธรรม อ านาจและผลประโยชน์ 

2. การท่ีกลุ่มคนทั้งสองศาสนามีแรงยึดเหน่ียวร่วมกนันั้นเป็นการแสดงพลงัความร่วมมือ
ในการหาแนวทางการรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในช่วงท่ีเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบ ดว้ยแนวทางสมานฉนัทซ่ึ์งเป็นแนวทางท่ีชุมชนทรายขาวยึดและปฏิบติักนั
มาตั้งแต่อดีต จึงสะทอ้นไดว้่า แมชุ้มชนทรายขาวจะประสบปัญหาความขดัแยง้ในชุมชนอยู่บา้งก็
ตาม แต่ผูค้นยงัแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ด้วยแนวทางท่ีไม่ใช้ความรุนแรง หรือ
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แนวทางการประนีประนอมอนัสะทอ้นใหเ้ห็นองคป์ระกอบพื้นฐานของการเกิดสันติ คือ สภาพของ
พื้นฐานจิตใจของผูค้นในชุมชนทรายขาว มองว่าเป็นผูรั้กสันติ รักความสงบและหวงัอยากจะให้
ชุมชนทรายขาวมีความสงบสุขอย่างแท้จริงท่ามกลางพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 
สอดคลอ้งกบัท่ี โอ คอนแนล  (1987 อา้งถึงใน ไชยนัต ์รัชชกูล, 2532, น. 31) มองวา่ สันติ  เป็น
ความสัมพนัธ์ระดับบุคคลและระดับสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานของความมัน่คง ความประสาน
ร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความเคารพในสิทธิ การส่ือสาร
ท าความเขา้ใจกนัอย่างเพียงพอในลกัษณะของความสุภาพอ่อนโยน รวมทั้งมีมาตรการท่ีจะแกไ้ข
ความขดัแยง้โดยไม่ใชก้  าลงัหรือความรุนแรง และมีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ควรมีการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนทรายขาวมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณี 
วฒันธรรมหรืองานกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหเ้ยาวชนไดใ้กลชิ้ดกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ทั้งน้ี
ยงัเป็นการปลูกจิตส านึกและตระหนกัถึงคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมใหมี้การสืบทอดต่อไป 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน าผลการศึกษาไปปรับใช้กบัชุมชนอ่ืนๆ ในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท่ี้มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัชุมชนท่ีศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป็นเกราะป้องกนัให้ชุมชนอ่ืนเกิด
ความสงบสุข 
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