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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ และองคประกอบเชิงเง่ือนไขของทุนทางสังคมที่ทําให
ชุมชนตางศาสนาอยูรวมกันอยางสันติสุข และเพ่ือศึกษาพลวัตการจัดการทุนทางสังคมและผลท่ีเกิดข้ึน โดย
ใชวิธีการเชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุมและการสังเกต ผลการศึกษาพบวา (1) 
ลักษณะทุนทางสังคม คือ การยอมรับและไววางใจผูที่นับถือศาสนาอ่ืน มีการแลกเปลี่ยนตางตอบแทนที่สืบ
ทอดกันมา และมีการรวมกลุมเพื่อการพัฒนาชุมชน  องคประกอบเชิงเง่ือนไขของทุนทางสังคม ไดแก สภาพ
ภูมิประเทศที่บีบบังคับใหตองพึ่งพาอาศัยกัน เกียรติยศชื่อเสียงของชุมชนทองถิ่นที่โดดเดน วาทกรรม  
'คนทรายขาว' ภาษา ความเชื่อตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขนาดเครือขาย และเครือญาติ (2) พลวัตการจัดการทุนทาง
สังคมและผลที่เกิดขึ้น คือ การเสริมสราง การดํารงรักษา และการพัฒนาหรือปรับปรุงทุนทางสังคม ซึ่งผูนํา
ศาสนาพุทธมีบทบาทมากท่ีสุดในการเสริมสรางทุนทางสังคมระหวางป พ.ศ. 2504-2539  โดยใชประโยชน
จากขนาดเครือขาย และความเปนเครือญาติในการหลอมรวมจิตใจสมาชิกชุมชน  สวนหนวยงานภาครัฐมี
บทบาทในการเสริมสรางและดํารงรักษาทุนทางสังคมอยางชัดเจนตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา  ดวยการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกลุมตาง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน สําหรับผูนําชุมชนมีบทบาทในการดํารง
รักษาทุนทางสังคมดวยการสรางบรรทัดฐานใหผูที่นับถือศาสนาตางกันผลัดกันดํารงตําแหนงกํานัน  
คําสําคัญ  พลวัต  การจัดการทุนทางสังคม ชุมชนตางศาสนา 
 
  

                                                            บทความวิจัย 

พลวัตการจัดการทุนทางสังคมในชุมชนตางศาสนา: 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลทรายขาว   
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตาน ี

Book 18 1-2016.indd   61Book 18 1-2016.indd   61 7/8/2559   22:55:537/8/2559   22:55:53



62

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 8  N o.  1 / 2 0 1 6

พลวัตการจัดการทุนทางสังคมในชุมชนตางศาสนา: กรณีศึกษาชุมชนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี                                               

  

 
 

 
 
  
   

 
 

 
 

Sarit Pha-arta,  Montri Kunphoommarlb 

aPh.D. Candidate, Doctor of Philosophy in Social Development  
Faculty of Social Sciences, Naresuan University 

 bAssociate Professor, Faculty of Social Sciences, Naresuan University  
sarit@yala.ac.th  

Abstract 

 The objectives of this research were to study the characteristics and conditional factors 
of social capital that contribute to harmony in multi-religious societies and to investigate the 
dynamics and consequences of social capital management. The qualitative research methods: in-
depth interviews, focus group discussion, and observation were mainly employed in this research. 
The results showed that (1) the characteristics of social capital included acceptance and trust in 
people of other religions, handed-down reciprocity, and community development gathering. The 
conditional factors of social capital were topography that forced people to be interdependent, 
community reputation, community discourse (“Kon Tsaikhao”), common language, sacred beliefs, 
network size, and kinship; (2) the dynamics and consequences of social capital management were 
social capital creation, maintenance, and development. The Buddhist religious leaders played 
dominant roles in social capital creation during 1961-1996 by using their large network and ties of 
kinship to connect the community members with each other. The governmental organizations 
started to take solid action on social capital creation and maintenance in 1987 and have provided 
financial support for community development gatherings ever since. Considering the role of local 
leaders in social capital maintenance, they established the community norm that the position of 
village headman should be rotated among those who follow different religions.  

Keywords:   Dynamic, Social Capital Management, Multi-Religious Societies 

                                                             Research 

 The Dynamics of Social Capital Management in 
Multi-Religious Societies: A Case Study of  

the Tumbon Tsaikhao Community in Amphor 
Kokpoe, Pattani Province, Thailand 
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บทนํา  
 ปรากฏการณความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา ทําให 
ประชาชนและเจาหนาที่รัฐบาดเจ็บ พิการ สูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก ตางตกอยูในความ
หวาดกลัว ประชาชนไมไววางใจเจาหนาที่รัฐและหวาดระแวงกันเองระหวางผูที่นับถือศาสนาตางจากตน แต
ผูคนในชุมชนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี กลับแตกตางจากชุมชนอ่ืนที่มีบริบทคลายคลึง
กัน โดยชุมชนแหงนี้เปนชุมชนเกาแกที่สมาชิกนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอาศัยรวมกันมาอยาง
ยาวนาน ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนมีลักษณะพิเศษคือใชภาษาถิ่นใตเพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน และ
ตางยอมรับนับถือในกันและกัน ชาวไทยมุสลิมสามารถไปชวยเหลือหรือรวมงานบุญประเพณีของชาวไทย
พุทธในขอบเขตความเชื่อของตนได ในขณะเดียวกันชาวไทยพุทธก็สามารถไปรวมงานบุญประเพณีของชาว
ไทยมุสลิมไดเชนเดียวกัน การปฏิบัติเชนนี้ไดรับการสืบทอดเรื่อยมาจนทําใหรูจักรอมชอม ไววางใจ และอยู
รวมกันอยางสันติสุข ซึ่งถือไดวาเปนการจัดการทุนทางสังคมอยางแทจริง 
 ความไววางใจและความรวมมือกันเปนทุนทางสังคม (Social Capital) ที่ไดรับการนิยามโดย 
นักสังคมวิทยาวาเปนทรัพยากรแหงศีลธรรม (Moral Resource) (Cox, 1995) สวน Putnam (1993)  
นักวิชาการดานรัฐศาสตร กลาววา ทุนทางสังคม เกิดจากสมาชิกของชุมชนมีระบบคิดและคานิยมที่ดี 
ตระหนักถึงปญหาสาธารณะและหันมารวมมือกัน  มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน มีความเปนเครือขายทางสังคม 
(Social Network) และมีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตางตอบแทน (Norm of Reciprocity) ซึ่ง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชนแหงนี้เปนกรณีตัวอยางการจัดการทุนทางสังคมที่นา สนใจ และใน
ขณะเดียวกัน การทําวิจัยที่ลงลึกในเรื่องความสัมพันธระหวางไทยพุทธและไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีไมมากนัก ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาใหเห็นถึงพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของการจัดการทุนทางสังคมในชุมชนตางศาสนานี้ขึ้นมา เพื่อใช เปนแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาชุมชนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในลําดับตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะและองคประกอบเชิงเงื่อนไขของทุนทางสังคม ที่ทาํใหชุมชนตางศาสนา
อยูรวมกันอยางสันตสิุข 

2. เพื่อศึกษาพลวัตการจัดการทนุทางสังคมในชุมชนตางศาสนาและผลที่เกิดขึ้น 
 

ขอบเขตการวิจัย 
            1. ขอบเขตดานพื้นที่ 
           พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือชุมชนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี เนื่องจากมี
ประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธอาศัยอยูดวยกันอยางสงบ สันติ สามัคคี เอื้ออาทรตอ
กัน มีหมูบานไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
มีหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็นเปนสุข” ที่มีศูนยเรียนรูชุมชนไวแลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดวิถี
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ชีวิตที่งดงามเปนความภาคภูมิใจของชุมชน  และเปนตําบลที่ไดรับการประกาศจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยใหเปน “ตําบลสันติสุข” เมื่อป พ.ศ. 2550              
 2. ขอบเขตเน้ือหา 
 ศึกษาบริบทของชุมชนในดานตาง ๆ และเนนศึกษา 1) องคประกอบเชิงเง่ือนไขทุนทางสังคม 
ไดแก ความไววางใจ  บรรทัดฐาน เครือขาย ความเชื่อ ภาษา ประเพณี หลักการคํานึงถึงการใชประโยชน
รวมกัน การเรียนรูที่จะรวมมือกัน  2) ลักษณะของทุนทางสังคม ไดแก การตางตอบแทน การรวมกันเปน
กลุมหรือองคกรในชุมชน และการเคารพหรือยอมรับในความแตกตางทางศาสนา และ 3) การจัดการทุน
ทางสังคม ไดแก การเสริมสราง การดํารงรักษา และการพัฒนาปรับปรุงทุนทางสังคม ซึ่งทําใหเห็นถึง
กระบวนการ ขั้นตอน กลไก และองคประกอบเชิงเงื่อนไขของทุนทางสังคม  
 3. ขอบเขตดานเวลา 
 กําหนดชวงเวลาในการศึกษาพลวัตการจัดการทุนทางสังคมไว 3 ชวง โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขท่ีมี
ผลกระทบตอความเปล่ียนแปลงในชุมชน คือ 1) ชวงตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2504-2539) 2) ชวงตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540-2549) และ 3) ชวง
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 จนถึงปจจุบัน  (พ.ศ. 2550-ปจจุบัน)  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีทุนทางสังคม  
          1.คํานิยาม  
 Putnam (as cited in Adler, 2000, p. 92) ไดนิยามทุนทางสังคมไววา หมายถึง สวนท่ีสําคัญยิ่ง 
ขององคกรทางสังคม เชน เครือขาย (Networks) บรรทัดฐาน (Norms) และความไวเนื้อเชื่อใจทางสังคม (Social 
Trust) ที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเชื่อมประสาน (Coordination) และเกิดความรวมมือกัน Cooperation) เพื่อ 
ประโยชนของสวนรวม (Mutual Benefit) ตอมา Putnam (อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 2555, น. 162-
165)  ไดกลาวถึงทฤษฎีทุนทางสังคมไวในหนังสือชื่อ Democracies in Flux: The Evolution of Social 
Capital in Contemporary Society ที่เขาเปนบรรณาธิการวา ทุนทางสังคม คือเครือขายทางสังคม (Social 
Networks Matter) ที่เปนประโยชนตอสมาชิกที่อยูภายในเครือขายสังคมนั้น ๆ โดยเขาแบงทุนทางสังคม
ออกเปน 2 ระดับ คือทุนทางสังคมที่เปนสวนตัว (Private or Internal Social Capital) และทุนทางสังคมที่
เปนสาธารณะ (Public or External Social Capital) โดยทุนทางสังคมที่เปนสวนตัวคือทุนทางสังคมที่
ครอบครองและใชประโยชนโดยบุคคลแตละบุคคล ผูที่มีทุนทางสังคมสูงจะเปนผูที่มีเครือขายกวางขวาง จึงมี
ชองทางในการสื่อสารและมีโอกาสท่ีจะไดรับขอมูลมาก สงผลใหไดเปรียบในการทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งหนวยใน
การวิเคราะห ทุนทางสังคมในระดับนี้คือตัวบุคคล สวนทุนทางสังคมที่เปนสาธารณะคือทุนทางสังคมที่เปน
ภาพรวมของสังคมหนึ่ง ๆ และหนวยในการวิเคราะหคือสังคมนั้น ๆ ซึ่งการวิเคราะหจะพิจารณาถึงการมี
ปฏิสัมพันธวามีมากหรือนอย สมาชิกสังคมมีความไววางใจกันเพียงใด สําหรับการสะสมทุนทางสังคมที่เปน
สาธารณะจะสงผลใหสมาชิกมองบุคคลภายนอกที่ยังไมรูจักในเชิงบวก และกอรูปเปนบรรทัดฐานการใหความ
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ชวยเหลือแกบุคคลทั่วไป(Norms of Generalized Reciprocity) ซึ่งหากสังคมใดมีทุนทางสังคมประเภทนี้อยู
ในระดับสูงจะมีอัตราการเกิดอาชญากรรมในระดับต่ํา และเหมาะสําหรับการพัฒนาแบบมีสวนรวม และเปน
เงื่อนไขใหระบอบประชาธิปไตยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 เพื่อใหการวิเคราะหทุนทางสังคมมีความละเอียดและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน Putnam (อางถึงใน สมศักดิ์ 
สามัคคีธรรม 2555, น. 165-166) ไดแบงทุนทางสังคมออกเปน 4 แบบ ไดแก แบบเปนทางการกับแบบไม
เปนทางการ (Formal Versus Informal Social Capital) แบบเหนียวแนนกับบอบบาง (Thick Versus 
Thin Social Capital) แบบเนนภายในแบบกับเนนภายนอก (Inward-looking Versus Outward-looking) 
และแบบเปดกับแบบปด (Bridging Versus Bonding Social Capital) ดังรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้  
 ทุนทางสังคมที่เปนทางการ คือทุนทางสังคมที่มีลักษณะของการรวมกลุมจัดตั้งองคกรอยางเปน
ทางการ มีสมาชิกที่จดทะเบียนแนนอน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจํา มีการประชุมสามัญ มีระเบียบ
ขอบังคับ และสายการบังคับบัญชาท่ีเปนทางการ ตัวอยางของทุนทางสังคมแบบนี้ ไดแก สหภาพแรงงาน 
สหกรณออมทรัพย สมาคมวิชาชีพ และอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเชนนี้ แตสําหรับทุนทางสังคมที่ไมเปนทางการ  
มักจะไมปรากฏองคกรใหเห็นเดนชัดเหมือนทุนทางสังคมที่เปนทางการแตจะปรากฏในรูปของความเปน
เครือญาติ ครัวเรือนที่อยูในชุมชนเดียวกัน เพื่อนบาน สมาคมศิษยเกา ซึ่งตางมีสายใยผูกพันในรูปของ
เครือขาย มีความไววางใจกัน และมีบรรทัดฐานการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
 ทุนทางสังคมที่เหนียวแนนคือทุนทางสังคมที่ความสัมพันธของสมาชิกเชื่อมตอกันอยางมั่นคง
แนนหนา (Strong Ties) เชน ญาติใกลชิด เพื่อนสนิท ที่มีประสบการณรวมทุกขรวมสุขมาตั้งแตเด็ก  
คนอื่น ๆ ที่ฝายหนึ่งฝายใดรูจักอีกฝายจะรูจักดวย สวนทุนทางสังคมท่ีบอบบาง คือ ความสัมพันธที่ขาด
ความลึกซึ้ง (Weak Ties) โดยมีประสบการณรวมกันนอย ตางฝายตางไมรูจักกับผูที่อีกฝายรูจัก ในแงนี้ 
หากคนในสังคมเนนมีปฏิสัมพันธในความสัมพันธที่มั่นคงแนนหนาโดยละเลยความสัมพันธที่บอบบาง จะ
ทําใหเปนคนเห็นแกพวกพองตนเอง ในทางตรงกันขาม หากคนในสังคมมีความสัมพันธแบบบอบบางกับ
คนอื่นๆ จํานวนมาก ความสัมพันธดังกลาวนี้จะชวยถักทอสังคมในภาพรวมเขาไว ดวยกัน และจะ
กอใหเกิดบรรทัดฐานการแลกเปล่ียนทางสังคมหรือตางยินดีใหความชวยเหลือแกคนหรือผูที่ไมสนิทสนม
ไดกวางขวางกวา 
 ทุนทางสังคมที่เนนภายใน คือทุนทางสังคมท่ีมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกสมาชิกในกลุม
เดียวกันโดยไมสนใจปจจัยแวดลอมอื่น ๆ นอกกลุม สวนทุนทางสังคมที่เนนภายนอกคือการมุงเนนความ
สนใจในประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ เชน องคกรการกุศล สภากาชาด ขบวนการส่ิงแวดลอม อยางไรก็
ตาม แมทุนทางสังคมภายนอกจะเนนเสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาแตไมไดหมายความวาการสรางความ
เขมแข็งของทุนทางสังคมดังกลาวนี้จะมีการสะสมทุนทางสังคมที่เหนือกวาการสรางความเขมแข็งของ 
ทุนทางสังคมที่เนนภายในแตอยางใด 
 ทุนทางสังคมแบบปด คือการมุงเนนสรางความผูกพันระหวางคนท่ีมีลักษณะบางอยางเหมือนกัน 
เชน การนับถือศาสนา ชาติพันธุ ความเปนเครือญาติ และชนชั้นเดียวกัน โดยมีการสรางกําแพงขวางก้ัน
คนที่แตกตางไปจากกลุมตน สวนทุนทางสงัคมแบบเปดคือการสรางเครือขายทางสงัคมโดยเปดกวางใหผูที่
มีความแตกตางไปจากกลุมตนเขามาทํากิจกรรมรวมกันได ซึ่งทุนทางสังคมแบบปดมีผลกระทบเชิงลบ คือ
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การเห็นแกพวกพองและพัฒนาไปเปนความขัดแยงไดโดยงาย สําหรับทุนทางสังคมแบบเปดจะเหมาะสม
กับการพัฒนาภาคประชาสังคมในยุคปจจุบันไดมากกวา เพราะเปดโอกาสใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูที่
มีความแตกตางไปจากตนหรือกลุมตน  
 

 2. ดานลบของทนุทางสังคม 
 Portes (2000, p. 56) ไดกลาวถึงผลลัพธที่เปนดานลบของทุนทางสังคมไว 4 ประการ คือ การ
กีดกันคนนอก (Exclusion of Outsiders)  การเรียกรองท่ีมากเกินไปของสมาชิกกลุม (Excess Claims 
on Group Members) การควบคุมจํากัดเสรีภาพของปจเจกชน (Restrictions on Individual 
Freedoms) และการลดระดับบรรทัดฐาน (Downward Leveling Norms) ที่ปฏิบัติตอกัน เหตุผลที่ตอง
กลาวถึงดานลบของทุนทางสังคมเพราะตองการหลีกเลี่ยงกับดักของการนําเสนอแตสิ่งท่ีดีซึ่งทําใหมองไม
เห็นดานลบของเครือขายชุมชน (Community Networks) การควบคุมทางสังคม (Social Control) 
และการแทรกแซงทางสังคม (Collective Sanctions) และเพื่อการวิเคราะหในขอบเขตสังคมวิทยาอยาง
จริงจัง มากกวาเปนเพียงแคการแสดงถอยคําแหงศีลธรรม 
 งานศึกษาของ Waldinger (as cited in Portes, 2000) หลายโครงการ ยืนยันถึงดานลบของ 
ทุนทางสังคมในการกีดกันคนนอก เชน คนผิวขาวในนิวยอรคกีดกันการประกอบการคาของลูกหลานผูอพยพ
ชาวอิตาลี ไอริช และโปแลนด หรือการควบคุมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของผูอพยพชาวเกาหลีในแถบ
ชายฝงทะเลตะวันออก  ซึ่งทุนทางสังคมในแงของความสามัคคีและความไววางใจลวนเปนสวนสําคัญตอ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุม แต Waldinger สรุปอยางชัดเจนวา “ความสัมพันธทางสังคม 
ที่นํามาซึ่งความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของสมาชิกกลุม มีนัยไป
ในทางกีดกันคนนอก”     
  ดานลบของทุนทางสังคมประการที่สองตรงกันขามกับดานแรก คือ ในกลุมญาติพี่นองที่มี
ความสัมพันธอยางใกลชิด สมาชิกกลุมจะเปนผูขัดขวางความเจริญรุงเรืองของธุรกิจเสียเอง ในงานศึกษาของ 
Greeze  (อางถึงใน Portes, 2000) เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางการคาของบริษัทในบาหลี เขาพบวานัก
ลงทุนทางการเงินถูกญาติพี่นองรบกวนดวยการขอยืมเงินหรือชวยใหหางานใหทําอยูตลอดเวลา ซึ่งการ
รบกวนดังกลาวถูกค้ําจุนดวยบรรทัดฐานการชวยเหลือกันในหมูเครือญาติใกลชิด ผลก็คือทําใหบริษัทหรือ
สํานักงานกลายเปนโรงแรมที่เหลาญาติพี่นองไดพักพิง และสั่นคลอนการขยายตัวทางธุรกิจของเขา 
 ประการที่สาม ในชุมชนหรือกลุมที่ทุกคนมีสวนรวม (Community or Group Participation)  
(ในที่นี้หมายถึงทุนทางสังคม) สมาชิกจําเปนตองรวมมือกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ยกตัวอยาง ในหมูบาน  
หรือในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึ่งที่ทุกคนตางรูจักกันดี การกระทําตามอําเภอใจจะเปนสิ่งท่ีเปนไปไดยาก เพราะ
การควบคุมทางสังคมที่จํากัดเสรีภาพสวนบุคคลมีความเขมแข็ง งานศึกษาของ Boissevain (as cited  
in Portes, 2000) ที่กลาวถึงหมูบานหนึ่งในเกาะมอลตา ดูเหมือนจะสอดคลองกับสถานการณดังกลาว 
"เครือขายที่เขมขนของผูคนตางบทบาท" (Multiplex Networks) ไดตรึงสมาชิกของหมูบานไวดวยกรอบท่ี
กําหนดและบังคับใชอยางเอาจริงเอาจัง ความเปนสวนตัวและความเปนอิสระจึงลดลง 
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 ประการที่สี่ ในสถานการณที่สมาชิกกลุมมีประสบการณผานความทุกขยากและรวมตอตานบาง
สิ่งบางอยางมาดวยกันจะเปนตัวเชื่อมประสานใหเกิดความสามัคคีขึ้นในกลุม แตในกรณีนี้ เรื่องราว
ความสําเร็จของสมาชิกจะบอนเซาะความสามัคคีในกลุม เพราะในเวลาตอมาผูที่ประสบความสําเร็จจะไม
ยอมรับและไมอยากเอยถึงภูมิหลังของตนเอง สงผลใหบรรทัดฐานท่ีเคยปฏิบัติตอกันลดระดับลง จาก
การศึกษาเชิงมานุษยวิทยาของ Bourgois (as cited in Portes, 2000, p. 58) ในกลุมนายหนาชาวเปอ
โตริโกในเมือง Bronx  เขารายงานมุมมองของผูใหขอมูลที่กลาวโจมตีนายหนาผูดิ้นรนเพื่อหวังยกระดับ
ตนเองสูการเปนชนชั้นกลาง วา  
  

 หากคุณเห็นบางคนที่เดินอยูแถวดาวนทาวนและมีอาชีพดีหนอย และถาเขาคน
นั้นเปนเปอโตริกันละกอ คุณจะเห็นพวกเขาใสคอนแทคเลนส หวีผมเรียบแปร   
ใช... เขาดูกลมกลืน เขาตั้งใจทําเชนนั้น.(หาก) จองไปยังพวกท่ีอยูในตึก จะเห็นพวกเขาตาง
ดิ้นรนตะเกียกตะกาย... พวกเขาผูกระสันที่จะเปนคนขาว ถาคุณลองเรียกพวกเขาดวย
สําเนียงสเปนละกอเปนเรื่อง  ผมหมายถึงการเรียกช่ือเปโดร (Pedro)... ผมเพียงจะบอก
คุณวาผมยกตัวอยาง . . .  เปโดรก็จะกลายเปน  ( เลียนสํา เนียงคนขาว ) ...“ผมช่ือ 
พีเตอร”(Peter)  (Alejandro Portes, 2000, p.58) 

   

 3. การเสริมสรางทนุทางสังคมในองคกร 
Lesser (2000, pp. 13-15) ไดกลาวถึงการเสริมสรางทุนทางสังคมไวในหนังสือชื่อ Knowledge 

and Social Capital: Foundations and Applications ที่เขาเปนบรรณาธิการวาองคกรหน่ึง ๆ สามารถ
เสริมสรางทุนทางสังคมได 4 วิธีคือ การพัฒนาใหเกิดชุมชนปฏิบัติการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
(Foster the Development of Communities of Practice) การสรางสรรคประสบการณที่ชวยสราง
ความไววางใจข้ึนในเหลาสมาชิก (Create Experiences that Build Trust Among Individuals)  
การจัดสรรเวลาเพื่อใหเหลาสมาชิกไดสรางบริบทและความเขาใจรวมกัน (Allow Time for People to 
Build Common Context and Understanding) และการใชเทคโนยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสราง
และผดุงรักษาเครือขาย (Use Appropriate Technologies to Support Network Formation and 
Maintenance) ดังสรุปตอไปนี้ วิธีการแรกสําหรับการสรางทุนทางสังคมขึ้นในองคกรคือการนําสมาชิกมา
แบงปนความรูและความเชี่ยวชาญใหกัน โดยเร่ิมจากคนเพียงไมกี่คนกอนขยับขยายไปสูจํานวนที่มากข้ึน  
 ซึ่งชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรูในลักษณะนี้จะเปนเครือขายภายใน (Intra-network) ที่คอยชวยเหลือ
สมาชิกในการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ เปนเสมือนกลไกอางอิงท่ีสามารถประเมินคาองคความรูของสมาชิก
อื่นไดอยางรวดเร็ว ชวยใหสามารถเชื่อมประสานคนนอกเครือขายเขากับสมาชิก เปนแหลงสรางสรรคเงื่อนไข
ที่เหลาสมาชิกไดทดสอบความคูควรแกการไววางใจ (Trustworthiness) และขอตกลง (Commitment)  
กับสมาชิกอื่น ซึ่งจะชวยสรางบรรทัดฐาน และคานิยม ที่ไมเปนทางการและยึดถือรวมกันอยางแพรหลาย  
 การสรางสรรคประสบการณเพื่อใหเกิดความไววางใจขึ้นในเหลาสมาชิกเปนอีกวิธีการหนึ่งในการ
เสริมสรางทุนทางสังคม เชน บางองคกรจัดประสบการณเพื่อการเรียนรูโดยการศึกษานอกสถานท่ี
(Outward Bound) เพื่อใหเหลาสมาชิกไดพัฒนาความไววางใจรวมกัน บางองคกรอาจใชการฝกฝนอบรม 
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(Training Course) เพื่อสรางประสบการณเชิงบวก ในสองสถานการณดังกลาวจะเปดโอกาสใหแตละคน
ไดประเมินกันเองวาคูควรแกการไววางใจ (Trustworthiness) กันหรือไม 
 การเสริมสรางทุนทางสังคมอีกวิธีหนึ่งคือการจัดสรรเวลาเพื่อใหผูคนไดสรางบริบทและความ
เขาใจรวมกันซึ่งในสถานการณเรงดวน เชน เม่ือองคกรเร่ิมโครงการหรือมีแนวคิดใหมๆ คนในกลุมจะรวม
ผลักดันโดยการบอกกลาวและลงมือทํางานรวมกันทันที แตในกรณีนี้ทําใหเกิดผลกระทบในแงลบ เพราะ
สมาชิกองคกรจะทํางานไปโดยปราศจากวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ที่เลวรายย่ิงกวาคือพวกเขาแสรง
เปนมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ดังนั้น เม่ือเริ่มทํางานสําคัญจึงตองจัดสรรเวลาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกคนมี
ความเขาใจงานในมือและศัพทเฉพาะทางในงานรวมกัน ซึ่งจะชวยองคกรในการปองกันการเขาใจผิด และ
สรางเสริมความไววางใจในหมูสมาชิก การจัดสรรเวลาดังกลาวตองทําอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนหลัก 
ประกันวาทุกคนยังคงอยูในขอตกลงและยังสามารถรักษาวิสัยทัศนรวมขององคกรไวได 
 การใชเทคโนยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสรางและผดุงรักษาเครือขายเปนสิ่งสําคัญในโลกยุค
โลกาภิวัตน จึงจําเปนตองใชบทบาทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสรางและบํารุงรักษาทุนทางสังคม 
การแบงปนฐานขอมูล (Shares Repositories) การพูดคุยผานระบบอินเตอรเน็ต (Chat Rooms) และ
การใชระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซ จะสงผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนาทุนทางสังคม  เพราะทําใหเกิด
การปฏิสัมพันธอยางหลากหลาย และเอ้ือใหเกิดความไววางใจขึ้นในเหลาสมาชิก งานศึกษาของ 
Blanchard and Horn (as cited in Lesser 2000) เก่ียวกับชุมชนเสมือนจริงและทุนทางสังคม (virtual 
community and social capital) พบวาเทคโนโลยีที่รวมเอาสมาชิกไวในที่เดียวกันชวยทําใหการชวย 
เหลือกันถูกพบเห็นในวงกวาง ดังการอภิปรายของ Blanchard and Horn วา “สมาชิกตัวเล็ก ๆ ที่ทํา
การชวยเหลือกันสามารถทําใหชุมชนท่ียิ่งใหญชุมชนหนึ่งยั่งยืนอยูได เพราะวาการกระทําดังกลาวถูก
มองเห็นโดยสมาชิกกลุมทั้งมวล..."   
  

แนวคิดชุมชน 
แนวคิดชุมชน (Community) เปนแนวคิดที่นํามาซ่ึงการโตเถียงไดมากที่สุดแนวคิดหนึ่ง (Jary, 

2005, p. 95) อยางไรก็ตามการอธิบายเกี่ยวกับชุมชนมีวิธีการอธิบายไดหลายอยาง โดยสามารถอธิบาย
ไดดวยองคประกอบในแงของพ้ืนที่ (Area and Space) คนหรือสมาชิกของชุมชน (People) และส่ิงรอย
รัด (Tie Condition) ใหสมาชิกอยูรวมกันเปนชุมชน เชน อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ผลประโยชน ซึ่ง
โดยทั่วไปคําวาชุมชนมักจะใชรวมกับคําอื่นที่มีนัยในเชิงบวก อยางเชนวลี “จิตวิญญาณแหงชุมชน” 
(Community Spirit) ซึ่งนอกจากจะอธิบายความหมายในตัวมันเองแลวยังแสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของ
กับการมีกฎเกณฑ (Normative) และเผยใหเห็นถึงอุดมคติ (Ideological) ที่ปรากฏอยูในวลีนั้นอีกดวย 
โดยวาทกรรมดานสังคมวิทยามักจะนิยมใชคํานิยามเชนนี้อยูบอย  ๆ และนักสังคมวิทยาท่ีไดรับอิทธิพล
จากรูปแบบศิลปะและวรรณคดีในยุคตนศตวรรษที่ 19 มักมองวาชุมชนเปนเสมือนผลประโยชนที่จําเปนที่
มนุษยขาดไมไดและมีความจําเปนตอปฏิสัมพันธทางสังคม  
 ฉัตรทิพย นาถสุภา และ วัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ (2548) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับชุมชนไววา 
เปนแนวคิดที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวบานท่ีมีระบบการคิด ระบบคุณคา และอุดมการณที่ตั้ง
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ไว กลั่นกรองและสืบทอดตอเนื่องกันมา โดยวัฒนธรรมดังกลาวเก่ียวของกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ (1) ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรซึ่งมีอิทธิพลตอวิธีการต้ังถิ่นฐาน รูปแบบการทํามาหากิน และการจัดความสัมพันธระหวาง
ชุมชนหมูบานกับโลกภายนอก (2) สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีการผลิต ซึ่งมีอิทธิพลตอการจัด
วางรูปแบบความสัมพันธระหวางคนกับคนในชุมชน ระหวางคนกับที่ดิน และมีอิทธิพลตอรูปแบบการรูสึก
นึกคิดและระบบการใหคุณคา และ (3) ประวัติศาสตรหมูบานซึ่งมีอิทธิพลตอความรูสึกในดานความเกี่ยวของ
ระหวางตนเอง  บรรพบุรุษ ชุมชน และตําแหนงแหงท่ีของหมูบาน โดยเงื่อนไขเหลานี้ไดขัดเกลาใหคนใน
ชุมชนหมูบานมีจริยธรรม มีความรักและเห็นแกผูอื่น มีน้ําใจ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน สามารถผลิตไดดวยตนเอง 
ซึ่งชวยใหรวมกันเปนชุมชนอยูได 
 อานันท กาญจนพันธุ (2544, น. 292-304) ไดกลาวถึงความแตกตางในมุมมองเกี่ยวกับแนวคิด
ชุมชนวา เปนคุณูปการตอสังคมไทยมากกวาเปนปญหา เนื่องจากเปนสัญลักษณที่ดีของการพัฒนา
วิชาการ โดยความแตกตางในวิธีคิดที่ใชศึกษามาจากการเขาใจความคิด 4 เรื่องท่ีตางกัน คือ (1) การมอง
ชุมชนเปนอุดมการณ โดยบางคนมองอุดมการณในฐานะที่เปนคุณคาของสังคม ในขณะที่บางคนมองวา
เปนวาทกรรม (2) การมองชุมชนในเร่ืองของความสัมพันธ ซึ่งบางคนมองความสัมพันธในทางวัฒนธรรม 
บางคนมองความสัมพันธในเรื่องทางสังคม บางคนมองความสัมพันธในเชิงอํานาจทางการเมือง (3) การ
มองชุมชนเปนหนวย ซึ่งเปนการรวมตัวกันเปนสถาบัน เปนองคกร อานันทเสนอวาหากมองชุมชนเปน
หนวยจะเปนปญหาเพราะสังคมไทยไมไดมองชุมชนเปนหนวย แตสังคมไทยมีความคิดในเร่ืองของ
ความสัมพันธ การมองชุมชนเปนหนวยเปนการมองโดยเอากรอบความคิดแบบตะวันตกมาใชศึกษาความ
เปนชุมชนไทย (4) การมองชุมชนในแงที่เปนพื้นที่ ซึ่งเปนการเอากรอบคิดตะวันตกมาครอบแนวคิดความ
เปนชุมชนของไทยจึงทําใหเกิดปญหา ประวัติศาสตรสังคมไทยไมเนนพื้นที่แตเนนการควบคุมกําลังคน  
ซึ่งเรื่องพื้นที่ไมมีแนชัด เพราะวาโครงสรางความสัมพันธเปนโครงสรางเชิงอํานาจท่ีใชตอรองกัน และ
อานันทไดเสนอวา ใหเอาบริบททางประวัติศาสตรมารวมอธิบายดวยเนื่องจากจะเห็นความสัมพันธของคน
ในชุมชน  
 การโตแยงทางความคิดในหมูนักวิชาการทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับแนวคิดชุมชนยังมีอยู
เร่ือยมา ลาสุด สมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2558, น. 1-28) ไดเสนอบทความวิชาการ เรื่อง ชุมชน ความเปน
สวนตัว และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน ในวารสารพัฒนาสังคมฉบับปที่ 17 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558) โดย
สมศักดิ์เชื่อวาแนวคิดชุมชนยังคงมีความคลุมเครือ บทความนี้จึงมุงตอบคําถามวาชุมชนคืออะไร ปจจุบัน
ความเปนชนบทลมสลายลงเนื่องจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แลวทุกวันนี้ ยังมีชุมชนเปนฐานให
พัฒนาอยูอีกหรือไม และนักวิชาการไทยสวนใหญยังเชื่อวาชุมชนมีความหมายเฉพาะเชิงบวกแลวเปน
เชนนั้นจริงหรือ และในสวนทายของบทความไดเช่ือมโยงแนวคิดชุมชนเขากับแนวคิดการพัฒนาในกระแส
โลกาภิวัตน  
 สมศักด์ิ สามัคคีธรรม ไดตอบคําถามดังกลาวในบทสรุปวา การพัฒนาที่ใชชุมชนเปนฐานยังนาสนใจ 
แตสิ่งที่ควรคํานึงคือ ตองมีความกระจางในความหมายของคําวา "การพัฒนา" และคําวา "ชุมชน" เสียกอน 
เพราะชุมชนในยุคปจจุบันไมไดหมายถึงเฉพาะชุมชนในชนบทเทานั้น และคํานิยามของชุมชนก็ไมจําเปนตอง
กลาวถึงกลุมคนที่อาศัยรวมกันภายในอาณาเขตอันเฉพาะเจาะจงเทานั้น แตมีขอบเขตกวางขวาง ทั้งชุมชน
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เมือง ชุมชนไซเบอร ชมรมคนรักปลากัด กลุมสตรี กลุมเกยชาวเหนือ กลุมวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ดังนั้น  
การนิยามของชุมชนในปจจุบันจึงควรเนนการดําเนินกิจกรรมรวม (Collective Agencies) ซึ่งหมายถึง
สมาชิกมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร (Graham, 2003 
อางถึงใน สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2553, น. 21) ซึ่งกลุมตาง ๆ เหลานี้อาจมีพื้นฐานมาจากการมีประวัติศาสตร  
อัตลักษณ ความหมาย  และความเขาใจรวมกัน ซึ่งในปจจุบันนี้ ชุมชนดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญของ 
“ภาคประชาสังคม” (Civil Society) ที่มีบทบาทในการสรางดุลยภาพใหแกระบบพหุนิยมในปจจุบัน  ดังนั้น 
การพัฒนาจึงควรคํานึงถึงความหลากหลายเหลานี้และเลือกวิถีทางที่เหมาะสมกับบริบทของแตละชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดแนวคิดท่ีใชในการวิจัย โดยเนนการ 
ศึกษาทฤษฎีทุนทางสังคม องคความรูเก่ียวกับชาติพันธุมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและการ
ปฏสิัมพันธกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ตลอดจนขอมูลเบื้องตนของพื้นท่ีที่ศึกษา 
 2. ขั้นตอนการศึกษา มีดงัตอไปนี้ 
   2.1 ผูวิจัยสวมบทบาทเปนอาจารยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
เดินทางมาสํารวจสภาพท่ัวไปของชุมชน พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการเดินทางมาในคร้ังนี้ และไดทํา
ความคุนเคยกับสมาชิกชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน หัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล พระ 
โตะอหิมาม สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ชาวชุมชนทรายขาวทั้งท่ีนับถือศาสนาพุทธและมุสลิม ซึ่งทําให
ไดทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทุนทางสังคมในมิติตาง ๆ 
  2.2 พัฒนาประเด็นการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)  
  2.3 สัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลสําคัญที่สําคัญ (Key Informant) จํานวนทั้งสิ้น 21 
ราย และไดสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ชาว
ชุมชน ทรายขาวจัดขึ้น ไดแก เขารวมงานประเพณีสรงน้ําพอทานสีแกว รวมงานศพผูใหญบานที่ถูกยิง
เสียชีวิตในชวงเวลาที่ผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนาม สังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participation Observation) 
เชน สังเกตการทํางานของสมาชิกกลุมแปรรูปผลผลิตเพื่อการเกษตร (กลุมกลวยเสน) สังเกตที่ทําการกลุมผา
ทอจวนตานี  
  2.4 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและไดพบลักษณะทุนทางสังคมที่สถิตอยูในโครงสราง 
ความสัมพันธของชุมชนตางศาสนาแหงนี้ 
  2.5 นําผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนที่ 2.4 มาพัฒนาเปนประเด็นสนทนาเพื่อเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับสมาชิกชุมชน 3 ชวงวัย คือ  
ผูสูงวัยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจํานวน 6 ราย กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บาน(อสม.) ซึ่งมีอายุ
ระหวาง 35-59 ป จํานวน 6 ราย และวัยหนุมสาวที่มีอายุระหวาง 20-25 ป จํานวน 6 รายเชนเดียวกัน 
และไดสัมภาษณเจาะลึก เพิ่มเติมอีก 3 ราย เนื่องจากมีประเด็นที่ตองคนหาขอมูลเพิ่มเติม รวมสัมภาษณ
ผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 21 ราย   
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 3. วิเคราะหขอมูลดวยการตีความตามหลักตรรกะเทียบเคียงบริบท และรายงานผลการศึกษา โดย
มุงตอบวัตถุประสงคการวิจัยเปนหลัก หลังจากนั้นไดอภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษา 
1. ลักษณะและองคประกอบเชิงเง่ือนไขของทุนทางสังคมท่ีพบในชุมชน  
 1.1 ลักษณะของทุนทางสังคม (Forms of Social Capital) 
 1.1.1 การยอมรับในความแตกตาง 
       ชาวชุมชนทรายขาวทั้งไทยพุทธและมุสลิมตางยอมรับในความแตกตางทางศาสนาของกัน
และกัน หากสิ่งที่ยึดถือหรือปฏิบัติไมผิดหลักศาสนาแลวก็ปฏิบัติรวมกันได เชน หากชาวไทยพุทธจัดงานท่ี
เปนเจาภาพรวมกันในบริเวณวัด ไทยมุสลิมก็จะไปชวยกวาดวัดหรือทําความสะอาด หากไทยมุสลิมจัดงาน
ที่มัสยิด ไทยพุทธก็จะระดมคนไปชวย หากไทยพุทธเสียชีวิต ไทยมุสลิมที่เปนญาติหรือเพื่อนสนิทจะมารวม
แสดงความเสียใจได  ในกรณีมุสลิมเสียชีวิต ไทยพุทธก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน ในงานมงคล เชน งานแตงงาน
ของไทยมุสลิมหรือไทยพุทธ การบวชพระ พิธีเขาสุหนัต ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมท่ีเปนเครือญาติ หรือ
เพื่อนสนิทจะมีการบอกกลาวใหไปรวมหรือชวยงาน ในอดีตจะจัดเลี้ยงสองวัน คือวันที่หนึ่งเลี้ยงเฉพาะไทย
มุสลิม วันที่สองจัดเลี้ยงไทยพุทธ แตในปจจุบันจะแบงโรงเลี้ยงเปนสองสวน สวนหนึ่งสําหรับไทยพุทธ สวน
หนึ่งสําหรับไทยมุสลิม การปฏิบัติเชนนี้สืบทอดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
  

 1.1.2  การรวมกลุมและเครือขาย 
        ในชุมชนแหงนี้มีการรวมกลุมอยางหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือตอบสนองดาน
เศรษฐกิจ สามารถดําเนินกิจกรรมจนประสบความสําเร็จ มีเงินหมุนเวียนภายในกลุมนับลานบาท ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณจากจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมดังกลาว ไดแก กลุมแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรหรือกลุมกลวยเสนในหมูที่ 5 ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2528 มีสมาชิกกลุม 
ที่เปนไทยพุทธ 20 คน ไทยมุสลิม 2 คน สมาชิกกลุมไดรับเงินปนผลจากการขายสินคาโอท็อปทุกเดือน  
อยางนอยเดือนละ 5,000 บาทตอคน นอกจากกลุมกลวยเสนแลวยังมีกลุมอื่นที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองเชนเดียวกัน เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมูที่ 3 บานทรายขาวออกหรือกลุมสมแขก 
กลุมตอมาคือกลุมผาทอจวนตานี ซึ่งสินคาของกลุมนี้ไดรับรางวัลสินคาโอท็อประดับสี่ดาว กลุมนี้มีสมาชิกท่ี
เปนไทยมุสลิม 5 คน ไทยพุทธ 7 คน กลุมตอมาคือกลุมออมทรัพยสัจจะวันละบาท หมูที่ 5 บานทรายขาวตก 
ซึ่งเปนกลุมที่ดําเนินกิจกรรมจนประสบความสําเร็จ มีสมาชิกกลุมท้ังสิ้น 1,355 คน เปนไทยพุทธ 870 คน 
ไทยมุสลิม 495 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก 1,189,685 บาท เงินฝากของ
สมาชิก 1,903,882 บาท สําหรับกลุมออมทรัพยอีกกลุมหนึ่งคือกลุมออมทรัพยสัจจะบานทรายขาวออก 
ตั้งอยูที่หมูที่ 3 ซึ่งเปนกลุมที่ดําเนินกิจกรรมจนประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน 
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 1.1.3 การตางตอบแทน 
       ความผูกพันระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกันที่สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ทําใหเกิดการ 
ไปมาหาสู ชวยเหลือเกื้อกูล ผลัดกันใหผลัดกันรับมาโดยตลอด เมื่อฝายหนึ่งฝายใดเจ็บไขไมสบายหรือเสียชีวิต 
อีกฝายจะแวะเวียนมาใหความชวยเหลือเพื่อเปนกําลังใจ งานบุญประเพณีฮารีรายอในอดีตจะเห็นไทยมุสลิม
เดินเปนแถวนํ าขนมหรือข าวต มสามเหล่ียมไปฝากญาติพี่ น องหรือเพื่ อนบ านที่ เป นไทยพุทธ  
ในขณะเดียวกันเมื่อถึงเทศกาลประเพณีบุญเดือนสิบจะเห็นไทยพุทธนําขนมตาง ๆ ไปฝากญาติมิตรหรือเพื่อน
บานที่เปนไทยมุสลิมเชนเดียวกัน การปฏิบัติในลักษณะนี้ แมจะจืดจางไปตามกาลเวลาแตปจจุบันยังคงพบ
เห็นในหมูญาติที่ใกลชิด  
       ชุมชนตําบลทรายขาวเปนชุมชนกสิกรรมที่ยังคงมีการปลูกขาวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
และการทําสวนยางพาราหรือสวนผลไม จึงยังพบเห็นการออกปากขอความชวยเหลือกันและกันใหมาชวย
เก็บขาวที่กําลังสุกเหลืองอรามเต็มทองทุงสําหรับผูที่ประกอบอาชีพทําสวนยางหรือสวนผลไมจะมีการจับ
กลุมแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางกัน  การตางตอบแทนในลักษณะเชนนี้ ผูคนในชุมชนเรียกวา “แชรถาง
ปา” ซึ่งยังคงปรากฏใหเห็นในโครงสรางความสัมพันธของผูคนในชุมชนตางศาสนาแหงนี้ นอกจากนี้ยังมี
การแลกเปลี่ยนที่เรียกวาการ “เขาแชร” หรือ “แชรพัฒนา” ซึ่งผูนําชุมชนแหงนี้ชักชวนและกระทําเปน
ตัวอยางใหกับผูคนในชุมชน โดยจะผลัดกันพัฒนาศาสนสถานหรือสมบัติสาธารณะ เชน วันอาทิตยนี้ผูคน
ทั้งพุทธทั้งมุสลิมตางชวยกันทําฝาย ทําถนนที่วัด วันอาทิตยหนาไปชวยกันถางหญาที่กุโบรหรือปาชาที่ฝง
ศพมุสลิม การปฏิบัติเชนนี้สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ที่พระเปนคนนําชาวบานไทยพุทธไปชวย
กอสรางหรือพัฒนามัสยิด และเม่ือถึงยุคของคนรุนปจจุบันก็ยังคงมีการกระทําในลักษณะการตางตอบ
แทนเชนนี้อยู โดยเฉพาะการผลัดกันเฝาเวรยามเพื่อปองกันเหตุการณความไมสงบ กลุมผูนําชุมชนจะรวม
แรงรวมใจชวยเหลือกันมาโดยตลอด      
       

 1.2 องคประกอบเชิงเงื่อนไขของทุนทางสังคมท่ีพบในชุมชน    
     องคประกอบดังกลาว ไดแก บริบทชุมชนท่ีเอื้อตอการมีปฏิสัมพันธ ความเปนเครือญาติ
ระหวางไทยพุทธและมุสลิม โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนเครือญาติระหวางผูนําชุมชน เชน กํานัน 
ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูนําทางศาสนา ซึ่งผูนําเหลานี้ลวนมีอิทธิพลทางความคิด
และชี้นําทิศทางพลวัตของชุมชนในดานตาง ๆ องคประกอบตอมา ไดแก การมีความเชื่อบางอยางรวมกัน 
ชุมชนมีบุคคลสําคัญที่มีลักษณะพิเศษ มีการใชภาษาถ่ินใตติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันซึ่งแตกตางจาก
ชุมชนตางศาสนาแหงอื่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและเปนเงื่อนไขสําคัญท่ีกอความไววางใจ(trust)ให
เกิดขึ้นในชุมชน  มีประเพณีทองถิ่นที่ดึงดูดใหคนท้ังสองศาสนารวมมือกัน ชุมชนมีเกียรติยศชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับ และมีวาทกรรม "คนทรายขาว" เปนอัตลักษณที่สรางความภาคภูมิใจ โดยผูวิจัยเลือก
องคประกอบท่ีโดดเดนมานําเสนอ ดังนี้ 
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 1.2.1 บริบทชุมชน 
        ตําบลทรายขาวแบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบานคือ หมูที่ 1 บานใหญ หมูที่ 2 
บานหลวงจันทร หมูที่ 3 บานทรายขาวออก หมูที่ 4 บานควนลังงา หมูที่ 5 บานทรายขาวตก และหมูที่ 6 
บานลําอาน  มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
1,124 ครัวเรือน ประชากรรวม 4,108 คน  แบงเปนชาย 2,009 คน และหญิง 2,099 คน นับถือศาสนา
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยนับถือศาสนาอิสลามมากกวานับถือศาสนาพุทธเล็กนอย คือรอยละ 58.6 ตอ 
รอยละ 41.2  โดยหมูบานที่ประชากรนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญจะอาศัยอยูในหมู 2, 3 และ หมูที่ 5  
สวนหมูบานที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญจะอาศัยอยูในหมูที่ 1, 4 และหมูที่ 6 สภาพภูมิ
ประเทศของชุมชนแหงนี้คือตั้งอยูในที่ราบลุมเชิงเขา รายลอมดวยภูสูงของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีเสนทาง
ติดตอสูชุมชนภายนอกที่สําคัญสองเสนทางคือ เสนทางสายทรายขาว - นาประดู และทรายขาว-โคกโพธิ์ 
ดวยสภาพภูมิประเทศที่อยูในพ้ืนที่ปดไดบีบบังคับใหชาวชุมชนแหงนี้ตั้งบานเรือนและมีเรือกสวนไรนาอยู
ติดกัน มีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา  (Face to Face Interaction) กันโดยตลอด และนําความสัมพันธทีด่ี
มาสูชุมชน ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง วา 
 

       สวนของอิสลามอยูตรงนั้นก็ตองเดินผานบานไทยพุทธ นาไทยพุทธอยูตรงนี้ 
ก็ตองเดินผานบานคนอิสลาม เห็นกันอยูทุกวัน... ทรายขาวนี่รูเพวาลูกเตาเหลาใคร เพราะ
อะไร ก็เพราะวาอาศัยอยูติดๆกันไง เวลาเจ็บไขไมสบาย อยางไรมันก็ไปหากันอยูแลว ไมมี
 การที่วาจะไมดูแลกัน คนที่นี่ไปอยูบานอื่นมันอยูไมได มันนึกจะกลับบานเอง เพราะบางที
เราไปบานเพ่ือนเราไมเคยชินใชไหมเราไปนั่งไมพูดไมคุย เราทนไมไดไง บานเรา  พอตื่น
ขึ้นมาถาไมเห็นหนากันสักวันก็ถามหากันแลว ความที่ เราอยูใกลกัน กลางคืนก็ไดยินเสียง
กัน...มันจะเปนพรรคนั้นแหละบานเรา... (ฮาลีมะห ยามูฮีมะห, 30 ตุลาคม 2553)  

 

 1.2.2 ความเชื่อ พิธีกรรม และตํานานส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
 ผูคนในชุมชนตําบลทรายขาว มีความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายอยาง เชน 

เชื่อวามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู 3 สิ่ง ที่คอยปกปกรักษาผูคนในชุมชนใหรมเย็นเปนสุขคือ วัด มัสยิด และภูเขา 
โดยมีเรื่องบอกเลาสืบตอกันมาวาบนภูเขามี “ทวด” สถิตอยู หากมีใครคนใดคนหนึ่งกระทําผิดศีลธรรม 
หรือกระทําในสิ่งที่ไมสมควรก็จะเกิดอาเพทขึ้นกับตนเองหรือชุมชน การทําพิธีกรรมใด  ๆ เพื่อความเปน
สิริมงคลจึงมีความเก่ียวของกับความเชื่อดังกลาวขางตน เชน การตั้งศาลพระภูมิตองหันหนาไปทางภูเขา  
จะหันไปทางอ่ืนไมไดเพราะตองไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูบนภูเขาดวย นอกจากนี้ ไทยพุทธและมุสลิมท่ีเปน
เครือญาติกันยังคงมีความเชื่อในเร่ืองของผีบรรพบุรุษหรือ 'ตา ยาย' อยางเหนียวแนน หากฝายหนึ่งฝายใด
มีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตตองบอกกลาวตายายใหรับทราบ ไมเชนนั้นตายายจะไมยอม 'ปลอย' ดวย
การบันดาลใหเกิดการเจ็บปวย  ดังนั้น จึงตองหาวิธีบอกกลาว  เชน ในอดีตไทยมุสลิมทําพิธีบวชพระหรือ
บวชเณร ซึ่งในปจจุบันไดเปลี่ยนเปนการผูกขอมือดวยดายสีเหลือง ไทยพุทธตั้งชื่อบุตรหลานเปนภาษา
มลายู ตลอดจนการเซนไหวในพิธีมงคล โดยหากฝายไทยพุทธเปนฝายจัดพิธี ตองหาขาวเหนียว ขาวจาว 
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น้ําตาล และมะพราวไปใหโตะอิหมามเพื่อบอกกลาวกับตายายฝายมุสลิม และหากไทยมุสลิมเปนฝายจัด
พิธี ก็จะนําสิ่งเดียวกันไปถวายพระเพื่อบอกกลาวตายายหรือผีบรรพบุรุษฝายพุทธเชนเดียวกัน 
 

 1.2.3 บุคคลสําคัญของชุมชน 
 ในอดีตชุมชนแหงนี้มีบุคคลสําคัญ 2 ทาน ที่สรางคุณูปการใหญหลวงไวใหคนรุนหลัง 

ทานแรกคืออดีตเจาอาวาสวัดทรายขาว ชื่อพระครูศรีรัตนากรณ หรือพอทานสีแกว ทานผูนี้เปนผูคนพบ
น้ําตกทรายขาวแลวนําชาวบานทั้งไทยพุทธและมุสลิมสรางเสนทางข้ึนสูน้ําตกและสูชุมชนภายนอก ทาน
ตอมาคือผูที่มีชื่อเสียงและไดรับการเคารพนับถือจากผูคนท้ังไทยพุทธและมุสลิมที่อยูในชุมชนตําบล
ทรายขาว และชาวพุทธในภาคใต ตลอดทั่วทั้งประเทศ และขจรขจายไปถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร 
บุคคลดังกลาวคือพระครูธรรมกิจโกศล (พ.ศ. 2461-2542) หรือคนท่ีอยูในวงการพระเครื่องรูจักในนาม
พระอาจารยนองวัดทรายขาว ผูรวมกับพระอาจารยทิมแหงวัดชางใหปลุกเสกพระเครื่องหลวงพอทวดเนื้อ
วานรุนแรก และรุนอื่น ๆ ซึ่งนําชื่อเสียงและบารมีสูทานจนสามารถระดมเงินมหาศาลจากผูมีจิตศรัทธามา
สรางความเจริญรุงเรืองใหกับชุมชนตําบลทรายขาว โดยทานไดบริจาคเงินเพื่อพัฒนาปรับปรุงวัด มัสยิด 
โรงเรียน โรงพยาบาลในเขตภาคใตตอนลางเปนเงินมากกวารอยลานบาท และสนับสนุนทุนทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียนทั้งไทยพุทธและมุสลิมเลาเรียนจนจบปริญญาตรีและไดประกอบอาชีพเปนที่เชิดหนาชูตาใน
สังคม ทานจึงเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนตําบลทรายขาว เมื่อทานมรณภาพจึงมีคนไทยมุสลิมมา
สวดดูอาหใหที่วัด ดังคํากลาวของลูกศิษยที่เปนไทยมุสลิม วา 
    

 ทานอาจารยนองมรณภาพคนมุสลิมนะเต็มวัด..เพราะชวงเวลามรณภาพเปนตีหา 
หัวเชา คนมุสลิมเขาต่ืนละหมาด คนไทยพุทธยังนอนกรนอยูเลย คนมุสลิมเขาไปกัน 
โตะอิหมามไปสวดดูอาหให (อาดัม บาเหมบูงา, 30 ตุลาคม 2553) 

 
 1.2.4 เกียรติยศชื่อเสียงของชุมชนและวาทกรรม 'คนทรายขาว' 

ชุมชนตําบลทรายขาว เปนชุมชนตางศาสนาที่ไดรับการกลาวขานในวงกวางถึงความสมัคร
สมานสามัคคีของคนในชุมชน เปนชุมชนท่ีไดรับรางวัลตาง ๆ จากภาครัฐอยูเนือง ๆ เชน ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณใหเปน "ตําบลสันติสุข" จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2550 ผูนําชุมชน
และผูนํากลุมไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในระดับชาติ เชน ผูใหญบานแหนบทองคํา อาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเดน นอกจากน้ีคนในชุมชนยังมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณของตัวเองคือทั้งไทยพุทธและ 
ไทยมุสลิมจะเรียกขานตัวเองวาเปน 'คนทรายขาว'  ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณที่
เปนผูใหญบานทานหนึ่ง วา 

  
 ... คือ ๆ คนทรายขาวเอง เปนคนพูดภาษาเดียวกัน ไมมีพูดยาวี เปนภาษาบาน

เราคนทรายขาว คือคนทรายขาวไมเรียกวาคนแขก คนอะไร คือเรียกวาคนทรายขาวเลย  
 คนทรายขาวจะยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร เลยสามารถอยูกันไดมาจนถึงทุกวันนี้ไมมี 
เหตุการณความรุนแรง (ภราดร เพชรศรี, 10 กุมภาพันธ 2557) 
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2. พลวัตการจัดการทุนทางสังคมและผลที่เกิดข้ึน  
 2.1 การเสริมสรางทุนทางสังคม 
       ในยุคเริ่มแรกของแผนพัฒนาประเทศ คือ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1-5 
(พ.ศ. 2504-2529) การเสริมสรางทุนทางสังคมเกิดจากผูนําศาสนาเปนตนแบบใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูคนในชุมชน ผูนําศาสนาทานแรก คือ พระครูศรีรัตนากรณ หรือพอทานสีแกว เจาอาวาสวัด
ทรายขาวผูเคยแตงงานกับมุสลิมแลวบวชเปนพระ พรมแดนความเปนเครือญาติที่เกิดขึ้นคือเงื่อนไขสําคัญ
ที่ทําใหผูคนทั้งสองศาสนาไดไปมาหาสูและไวเนื้อเชื่อใจในกัน และลักษณะความเปนผูนําในการพัฒนา
ชุมชนของพระรูปนี้ทําใหหลอมรวมจิตใจของผูคนในชุมชนได โดยทานเปนคนแรกที่คนพบน้ําตก
ทรายขาวและชักชวนชาวบานท้ังไทยพุทธและมุสลิมกอสรางถนนขึ้นไปยังน้ําตกดังกลาวและเช่ือมเสนทาง
ดังกลาวกับชุมชนภายนอก 

ผูนําศาสนาพุทธอีกรูปหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการชวยเสริมสรางทุนทางสังคมขึ้นในชุมชน
แหงนี้คือพระครูธรรมกิจโกศล (พ.ศ. 2461-2542) พระรูปนี้เปนบุคคลสําคัญของชุมชนท่ีมีชื่อเสียงและ
บารมีเปนที่ยอมรับและศรัทธาจากชาวไทยพุทธโดยทั่วไปและชาวไทยมุสลิมในชุมชน ทานเปนผูนําในการ
เสริมสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในชุมชนดวยการระดมทุนและเกณฑชาวไทยพุทธไปชวยบูรณะ
ซอมแซมมัสยิดใหกับชาวไทยมุสลิมในชุมชน เปนผูที่ระดมทุนหรือปจจัยที่ไดรับการบริจาคจากญาติโยม
เพื่อสรางความเจริญรุงเรืองใหกับชุมชนตําบลทรายขาว สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนท้ังไทยพุทธ
และไทยมุสลิมไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังที่ไดกลาวแลวในหัวขอ 1.2.3  
      การพัฒนาชุมชนโดยรัฐ ที่มีสวนเสริมสรางทุนทางสังคมใหปรากฏอยางชัดเจนเกิดขึ้นในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2530-2534) เปนตนมาซึ่งหนวยงานภาครัฐได
สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนใหรวมกลุมเพื่อการพัฒนาชุมชน 
กรณีตัวอยางการรวมกลุมที่เกิดขึ้นในชวงนี้และกลุมไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนประสบความสําเร็จ
จนถึงปจจุบันคือกลุมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรือกลุมกลวยเสนหมูที่ 5 บานทรายขาวตก กลุม
ดังกลาวมีสมาชิกทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนนับลานบาท และการดําเนิน
กิจกรรมกลุมลวนมีสวนสําคัญตอเสริมสราง การดํารงรักษา และพัฒนาปรัปบรุงทุนทางสังคมในชุมชน  

อยางไรก็ตาม การพยายามเสริมสรางทุนทางสังคมโดยรัฐในบางครั้งกลับสงผลตรงกันขาม 
เชน หลังเกิดเหตุการณความไมสงบขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา 
หนวยงานดานความมั่นคงของรัฐไทยไดเขามาจัดตั้งกลุมเพื่อใหชาวชุมชนตําบลทรายขาวมีความสามารถ
ในดานยุทธวิธีปองกันตนเอง การจัดตั้งกลุมดังกลาวไดคัดเลือกเฉพาะกลุมสตรีที่เปนไทยพุทธเขามารับ
การอบรม ซึ่งเปนกรณีตัวอยางอีกกรณีหนึ่งท่ีรัฐไทยพยายามเสริมสรางทุนทางสังคมใหเกิดขึ้นในชุมชน
เพ่ือปองกัน หรือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน แตในกรณีดังกลาวนี้มีสตรีมุสลิมไดใหขอมูลในเชิงตัดพอ
หนวยงานความมั่นคงวาไมไววางใจพวกตนจึงไมยอมใหเขารับการอบรมดวย  

การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเกิดขึ้นในชุมชนโดยรัฐ บางประสบความสําเร็จ บางเผชิญกับ
ปญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับศักยภาพของกลไกรัฐท่ีเขามาพัฒนา ความรวมมือของสมาชิกกลุม และ
เชื่อมโยงไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในชวงนั้น ๆ ดวย  กรณีตัวอยางที่สําคัญคือโครงการศูนยศึกษาดูงาน
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ชุมชนตําบลทรายขาว ซึ่งศูนยดังกลาวเปนความภาคภูมิใจของสมาชิกชุมชน เนื่องจากมีผูนําชุมชนและ
ตัวแทนของทุกหมูบานเปนกรรมการและสมาชิกโครงการ และไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหเปนชุมชนตนแบบสําหรับการศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืนในป พ.ศ. 2555 แตดําเนินกิจกรรมได 
1 ป ตองลมเลิกไปเนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ยกเลิกการสนับสนุน
งบประมาณแกผูที่จะมาศึกษาดูงาน ซึ่งเปนเหตุการณตอเนื่องจากรัฐบาลในยุคของนายกรัฐมนตรียิ่ง
ลักษณ ชินวัตร ตองเผชิญกับการชุมนุมประทวงจากประชาชน  
 
 2.2 การดํารงรักษาทุนทางสงัคม 
       ความพยายามในการดํารงรักษาความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชนปรากฏมาอยางตอเนื่อง 
ผานกลไกสถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันครอบครัวและเครือญาติ ทั้งสามสถาบัน
ชวยกันสืบทอดงานบุญประเพณีตาง ๆ ของชุมชนเปนประจําทุกป ในกรณีของสถาบันศาสนาและสถาบัน
ครอบครัวและเครือญาติจะดํารงรักษาความเปนญาติตางศาสนิกของตนเองไวดวยพิธีกรรมตาง  ๆ เชน 
ไทยพุทธเชื้อเชิญโตะอิหมามมาสวดดูอาหในงานมงคล  เชนเดียวกับชาวไทยมุสลิมท่ีมีเครือญาติเปนไทย
พุทธนิมนตพระทําพิธีสะเดาะเคราะห ชาวไทยพุทธตั้งชื่อบุตรหลานของตนเองเปนภาษามลายูทองถ่ิน ใน
สวนของสถาบันการเมืองการปกครอง ผูนําชุมชนทั้งสองฝายรอมชอมกันดวยการสรางบรรทัดฐานเปน
พันธะผูกพันมาจนถึงปจจุบัน คือการผลัดกันดํารงตําแหนงกํานันเมื่อฝายหนึ่งฝายใดครบวาระ  
     อยางไรก็ตาม เมื่อชาวไทยมุสลิมในชุมชนไดติดตอกับเครือขายภายนอกมากขึ้น ในสวนของ
พิธีกรรมบางอยางที่เคยใหพระทําใหไดเลือนหายไปแตเพื่อใหความสัมพันธที่ดียังคงดํารงอยูจึงไดปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการ ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
 

 2.3 การพัฒนาหรือปรับปรุงทนุทางสังคม 
        ชาวชุมชนตําบลทรายขาวยังมีความเชื่อบางอยางดํารงอยู  โดยเฉพาะผูที่มีเครือญาติเปน
คนตางศาสนา ไมวาฝายหนึ่งฝายใดหากไมทําพิธีบอกกลาวหรือเซนไหวบรรพบุรุษในยามที่มีงานพิธีมงคล 
บรรพบุรุษอีกฝายจะไมยอม 'ปลอย' หรือดลบันดาลใหมีอันเปนไป เชน เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ 
ดวยความเชื่อเชนนี้จึงทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางเครือญาติตลอดมา ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณ
ทานหนึ่งวา 
 

 เหมือนกันอิสลาม ถามีเช้ือไทยพุทธจะมาบวชเณรกอนเขาแขก  ถาไมทําเขา
เรียกวามันไม... ผมบวช ผมก็จะเอาสารจาว สารเหนียว พราวเน่ีย ไปใหพี่นองแขกทํา ทุก
วันนี้ยังทําเหลย เด็กเกิดใหมถาเขามีเช้ืออิสลาม เขาจะใหทางฝงอิสลามผูกมือกอนแลวตั้ง
ช่ือแขก... (จําลอง เจริญมูล, 21 ตุลาคม 2553) 

 
 แตเมื่อบริบทของชุมชนเปล่ียนแปลงไป ทั้งการคมนาคมที่สะดวกข้ึน การเกิดขึ้นของโรงเรียน
สอนศาสนาอิสลาม และการเขามาดะวะหในชุมชนของกลุมนักดาอียทําใหชาวไทยมุสลิมไดติดตอ
เครือขายภายนอกมากขึ้น ดังนั้น การทําพิธีกรรมบางอยางจึงตองคํานึงถึงสายตาของผูที่นับถือศาสนา
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สฤษดิ์ ผาอาจ และ มนตรี กรรพุมมาลย
                                               

  

เดียวกันจากภายนอกดวย จึงมีการปรับปรุงวิธีการทําพิธีกรรมดังกลาว เชน ในอดีตเด็กชายไทยมุสลิมท่ีมี
เครือญาติเปนไทยพุทธจะทําพิธีบวชเณรกอนทําพิธีเขาสุหนัตดังผูใหสัมภาษณขางตนกลาวไว แตใน
ปจจุบันไดเปลี่ยนจากการทําพิธีบวชเปนใชดายสีเหลืองผูกขอมือแทน  ดังคํากลาวของผูใหสัมภาษณ 
ทานหนึ่ง วา 
 

คือตอนน้ีไมเหมือนแตกอน ใครที่มีเช้ือทางพุทธ จะเอาเชือกพระสีเหลืองมาใส
ขอมือ คือ เกิดลูกชายคนแรกเขาจะใหบวช แตวา คิว(ลูกชาย) เขาจะรอง รองตลอดเวลา 
แลวทีนี้ก็เลยเอาขาวสารไปตักบาตร แลวเอาเชือกพระมาใส ก็เลยหาย... คือสกุลนี้นะ สกุล
อื่นไมทราบ (อรุณี อีซอ, 29 ตุลาคม 2556) 

    
 การเขามาดะวะหในชุมชนตําบลทรายขาวโดยกลุมนักดาอียดังกลาวขางตน ทําใหไทยพุทธบาง
คนมีความรูสึกวาไทยมุสลิมบางคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ไมคอยทักทายกันเหมือนเมื่อกอน ทําให
ตนเองรูสึกไมสบายใจ อยางไรก็ตาม ในกรณีการพัฒนาทุนทางสังคมที่สําคัญยังคงพบเห็นในการบริหาร
จัดการกลุมที่สมาชิกกลุมประกอบดวยไทยพุทธและไทยมุสลิม  เชน การหามนําอาหารที่ปรุงจากจากเนื้อ
หมูเขามารับประทานในสํานักงานกลุม การท่ีผูนํากลุมท่ีประสบความสําเร็จเปนวิทยากรถายทอดความรู
ใหกับกลุมอื่นในชุมชน  นอกจากนี้ยังพบในกิจกรรมการสืบทอดประเพณีตาง ๆ ไดแก การเชิญแมครัวที่
เปนไทยมุสลิมไปปรุงอาหารเล้ียงแขกในงานมงคลของชาวไทยพุทธ  ตลอดจนความพยายามในการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางไทยพุทธและมุสลิมหลังเหตุการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยเจาอาวาสวัดทรายขาวและโตะอิหมามไดรวมปรึกษาหารือเก่ียวกับความสัมพันธของชาวชุมชนตําบล
ทรายขาว และเห็นพองตองกันวาใหประพฤติปฏิบัติเหมือนท่ีเคยเปนมาตั้งแตอดีต ไมตกเปนเหย่ือของ  
ผูไมหวังดีที่กําลังสรางความแตกแยกใหเกิดข้ึนในชุมชน  
 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ ประเด็นวิธีการศึกษาวิจัย และประเด็นผล
การศึกษา สาเหตุที่ตองนําเสนอประเด็นวิธีการศึกษาดวยเปนเพราะสถานการณการกอความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนใตที่ปะทุมาต้ังแตป พ.ศ. 2547 ยังคุกรุนรุนแรงจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในเขตอําเภอ  
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี มักปรากฏเหตุการณการกอความไมสงบอยูเสมอ ดังนั้น การนําเสนอการอภิปราย
ผลวิธีการศึกษาในสถานการณพิเศษเชนนี้นาจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจที่จะศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต หรือในพ้ืนที่อื่น ๆ ที่มีบริบทคลายคลึงกันตอไป 
  
1. การเก็บขอมูลในสถานการณอันตราย (Method of Collecting Data among the Situation 
of Danger) 
 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและอยูเหนือความคาดหมายเสมอ โดยเฉพาะการกอเหตุประทุษรายอยางโหดเหี้ยมตอเจาหนาที่
รัฐหรือประชาชนขณะสัญจรไป-มาบนทองถนน ดังนั้น เมื่อตองเดินทางเขาสูพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บขอมูล 
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ผูวิจัยซึ่งมีอาชีพรับราชการจึงตองระวังตัวเปนพิเศษดวยการใชหลักการ "หลีก" "เลี่ยง" และ "หลบ"  ที่ได
จากการสังเคราะห (Synthesis) ประสบการณที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ผูวิจัยเคยรวมจัดการ
พิธีศพญาติและเพื่อนหลายคนที่เสียชีวิตจากการถูกลอบทําราย และเคยไปเย่ียมไขเพื่อนบางคนที่ถูกแรง
ระเบิดที่ผูกอความไมสงบวางไวใตถนน ซึ่งขณะยังมีชีวิตหรือยังไมไดรับบาดเจ็บ ญาติและเพ่ือน
ผูเคราะหรายมักแสดงพฤติกรรมการเดินทางใหเห็นเปนรูปแบบชัดเจน เชน การใชพาหนะคันเดิม การใช
เสนทางสายเดิม การออกจากบานพัก และเขา-ออกสถานท่ีที่ทํางานในเวลาเดิม จึงทําใหผูกอความไมสงบ
สามารถวางแผนลอบทํารายไดโดยงาย ประการตอมา ผูวิจัยเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพรายสัปดาห 
"เนชั่นสุดสัปดาห" ชื่อคอลัมน "ในสมรภูมิ" ระหวางป พ.ศ. 2547-2548 และ พ.ศ. 2556-2557 โดยใช
นามปากกา "พิราบจร" และคอลัมนิสตของนิตยสารรายเดือน "ทางอีศาน" ชื่อคอลัมน "เฮาอยูยะลา" ซึ่ง
ตองลงพ้ืนที่อยูเสมอเพื่อเก็บขอมูล เชน การเดินทางเขาไปในหมูบานหลังเกิดเหตุระเบิดถนนเพื่อทําราย
เจาหนาที่รัฐ แลวนํามาเรียบเรียงเปนบทความในหนังสือพิมพเนชั่นสุดสัปดาห ตอน "หมายเหตุจาก
หมูบาน" (พิราบจร, 2556) ซึ่งมีทั้งหมด 9 ตอน การเดินทางไปสัมภาษณชาวบานในหมูบานไอกาเปาะ 
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แลวนํามาเรียบเรียงเปนบทความในนิตยสารทางอีศาน ตอน "บุญบั้งไฟใน
หุบเขา" (สฤษดิ์ ผาอาจ, 2556) รวมทั้งหมด 3 ตอน ซึ่งประสบการณตรงเหลานี้นําไปสูการสังเคราะหเปน
หลักการการรูจักหลีก เลี่ยง และหลบ ดังกลาวขางตน  
 หลักการ "หลีก" คือ ในขณะท่ีผูวิจัยกําลังเดินทางสูพื้นที่ศึกษาแลวพบวามีเจาหนาที่ฝายความ
มั่นคงกําลังขับขี่ยานพาหนะที่ใชในราชการสงครามลาดตระเวนอยูตามเสนทาง ผูวิจัยตองรีบขับรถยนต
หลีกหางจากยานพาหนะดังกลาวดวยการขับแซงอยางรวดเร็วหรือชะลอรถใหชาลง เพราะหากมี
เหตุการณลอบโจมตีเจาหนาที่ฝายความมั่นคงแลวอาจทําใหผูวิจัยไดรับอันตรายดวย สําหรับหลักการ 
"เลี่ยง คือ เมื่อตองเดินทางเขา-ออกพื้นที่ศึกษาติดตอกันหลายวัน ผูวิจัยจะ "เลี่ยง" ใชเสนทางเดิมเพื่อ
ไมใหซ้ํากันจนสังเกตเห็นเปนรูปแบบท่ีชัดเจน ซึ่งเสนทางดังกลาวมี 2 เสนทางหลัก คือเสนทางหมายเลข 
409 และเสนทางหมายเลข 410 ระหวางเสนทางหลักจะมีเสนทางยอยเชื่อมเขาหากัน บางครั้งผูวิจัยใช
เสนทางหมายเลข 409 จากจังหวัดยะลาสูตําบลนาประดูแลวเดินทางตออีก 7 กิโลเมตรเขาสูพื้นที่ศึกษา 
บางครั้งผูวิจัยใชเสนทางหมายเลข 410 (ยะลา-ปตตานี) แลวเลือกใชเสนทางยอยซึ่งมีอยู 3 เสนทางเพ่ือ
เขาสูเสนทางหมายเลข 409 กอนมุงสูเขตตําบลนาประดู หลังจากน้ันจึงเขาสูพื้นที่ศึกษา และเม่ือออกจาก
พื้นที่ศึกษาเพื่อกลับสูบานพักก็ทําเชนเดียวกัน 
 สวนหลักการ "หลบ" คือ การใชรถยนตที่ติดฟลมกรองแสงหนาทึบเปนยานพาหนะเขาสูพื้นที่
ศึกษา เพื่อปองกันสายตาคนภายนอกไมใหมองเห็นวาผูขับเปนใคร นอกจากนี้ยังไมเจาะจงเวลานัดหมาย
กับกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญวาเปนเวลาใด แตบอกไวกวาง ๆ วาจะเขาไปในพื้นที่ในชวงเชา ชวงบาย หรือ
ชวงค่ําเทานั้น เนื่องจากการเดินทางในพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายอาจเกิดเหตุการณที่คาดไมถึงไดตลอดเวลาซ่ึง
อาจทําใหการเดินทางมีความลาชาและผิดเวลานัดได อยางไรก็ตาม แมความพยายามปองกันตัวเองไมให
เผชิญเหตุรายระหวางเสนทางเขา-ออกพื้นที่ศึกษาจะประสบความสําเร็จ แตผูวิจัยกลับพบเหตุการณการ
เสียชีวิตของผูที่จะเปนผูใหขอมูลที่สําคัญ ของการศึกษาในครั้งนี้ คือการเสียชีวิตของผูใหญบานหมูที่ 3 
บานทรายขาวออกจากการถูกลอบยิงขณะขับรถมอเตอรไซคบนเสนทางสายนาประดู-ทรายขาว โดย
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สฤษดิ์ ผาอาจ และ มนตรี กรรพุมมาลย
                                               

  

เหตุการณเกิดขึ้นในชวงเวลาประมาณ 12.00-12.30 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนชวงเวลา
ที่ผูวิจัยกําลังเดินทางเขาสูชุมชนตําบลทรายขาวเชนกัน แตผูวิจัยคลาดจากเหตุการณดังกลาวและยังไม
ทราบวาเกิดอะไรข้ึน 
 ผูวิจัยทราบขาวการเสียชีวิตเมื่อเวลา 15.00 น. จากผูที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทรายขาว (รพ.สต.ทรายขาว) ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีผูวิจัยกําลังสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 
Interview) ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informant) ที่เปนชาวไทยมุสลิมรายหนึ่งบนชั้น 2 ของ รพ.สต. ใน
ประเด็นการยอมรับรวมกัน (Harmony) ในความแตกตางทางศาสนา และเมื่อทราบขาวการเสียชีวิตอยาง
คาดไมถึงเชนนั้นจึงใชคําถามตอเนื่องทันทีเพื่อคนหาคําตอบ (Probe) วาไทยมุสลิมสามารถไปรวมงานศพ
ในวัดไดหรือไม อยางไร เนื่องจากผูวิจัยตระหนักวาการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพตองตื่นตัว (Alert) และไวตอ
เหตุการณที่คาดไมถึงอยูเสมอ และเม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเดินทางไปท่ีวัดทรายขาวเพื่อเก็บ
ขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) ดวยการรวมพิธีรดน้ําศพและแสดง
ความเสียใจกับญาติผูตาย และเพ่ือยืนยันขอมูลดวยเทคนิคแบบสามเสา  (Triangulation Technique) 
ไปพรอมกัน ซึ่งพบวามีชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมมารวมแสดงความเสียใจกับญาติผูตายเปนจํานวนมาก 
แตมีเพียงชาวไทยพุทธเทานั้นที่รวมพิธีรดน้ําศพผูตาย สวนชาวไทยมุสลิมเพียงแตรวมแสดงความเสียใจ 
และตางวิพากษวิจารณถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยภาษาถ่ินใตซึ่งเปนภาษาท่ีผูคนในชุมชนแหงนี้ใช
ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ซึ่งชวยยืนยันคําตอบของผูใหขอมูลที่ผูวิจัยพึ่งสัมภาษณไดเปนอยางดี 
  
2. ลักษณะและพลวัตการจดัการทุนทางสังคม 
 ทุนทางสังคมที่สถิตในโครงสรางความสัมพันธระหวางไทยพุทธและไทยมุสลิมในชุมชนตําบลทรายขาว
มีอยู 3 ลักษณะ คือ การยอมรับรวมกันในความแตกตางทางศาสนา (Harmony) การมีบรรทัดฐานการตางตอบ
แทนหรือการพ่ึงพาอาศัยกัน (Norm of Reciprocity) และมีการรวมกลุมและเครือขาย (Collective Group and 
Networks) ซึ่งองคประกอบเชิงเง่ือนไข (Conditional Factors) ที่กอใหเกิดการสะสมทุนทางสังคมดังกลาวมี  
8 ประการ คือ (1) ความเปนเครือญาติ (Kinship) ระหวางผูคนท้ังสองศาสนา  (2) ลักษณะของภูมิประเทศ 
(Topography) ที่บีบบังคับใหคนในชุมชนตองพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependent)  (3) ในชุมชนมีผูนาํศาสนาที่มี
ลักษณะพิเศษท่ีผูวิจัยนิยามวา  Local hero  (4) การมีความเชื่อบางอยางรวมกัน (Common Beliefs) (5) การ
ใชภาษาเดียวกันติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน (Common Language) (6) เกียรติยศชื่อเสียงของชุมชน 
(Honor) (7) วาทกรรม "คนทรายขาว" (Discourse) และ (8) ขนาดของเครือขาย (Network Size)  
ซึ่งองคประกอบเชิงเงื่อนไขเหลานี้ไดรับการจัดการ (Manage) ดวยการเสริมสราง (Building) ดํารงรักษา
(Maintaining) และพัฒนาปรับปรุง (Developing) อยางมีพลวัตมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 ทุนทางสังคมของชุมชนตําบลทรายขาวใน 3 ลักษณะดังกลาวขางตนเปนทุนทางสังคมในระดับ
สาธารณะ ดังที่ Putnam (อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2555) เสนอไว โดยผูคนในชุมชนแหงนี้ตาง
รูจักมักคุนกันเปนอยางดี มีการปฏิสังสรรคหรือไปมาหาสูกันอยางสม่ําเสมอ แมนับถือศาสนาตางกันแต
ผูคนตางยอมรับและไววางใจในกันและกัน (Trust) มีความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส และมีน้ําใจตอคน
แปลกหนา (Norms of Generalized Reciprocity) อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอยางลึกซึ้งลงไปถึง
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พลวัตการจัดการทุนทางสังคมในชุมชนตางศาสนา: กรณีศึกษาชุมชนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี                                               

  

ประเภททุนทางสังคมที่ Putnam กลาวไวกับขอคนพบจากการศึกษาในคร้ังนี้จะพบประเด็นที่ชวนตั้ง
คําถามและคนหาคําตอบดังตอไปนี้ 
 2.1 เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาดังกลาวขางตน พบวา  ทุนทางสังคมของชุมชนตําบลทรายขาว
ในปจจุบันนี้เปนทุนทางสังคมแบบเปดแตเมื่อหันกลับมาพิจารณาถึงความหมายของทุนทางสังคมแบบปด
ดังที่ Putnam (อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2555)  ใหความหมายไววา "หมายถึงการเนนสรางความ
ผูกพันระหวางคนท่ีมีลักษณะบางอยางเหมือนกัน เชน การนับถือศาสนาเดียวกัน เปนสมาชิกเครือญาติ
เดียวกัน สังกัดชนชั้นเดียวกัน ชาติพันธุเดียวกัน ฯลฯ และในขณะเดียวกันจะสรางกําแพงขวางกั้นกับผูที่
แตกตางไปจากตนซ่ึงสงผลลบคือจะพัฒนาไปสูความขัดแยงไดงาย"  ก็เกิดคําถามวา "การนับถือศาสนาและ
ความเปนเครือญาติในชุมชนนี้มีลักษณะอยางไร และพวกเขามีปฏิสัมพันธกันอยางไร จึงทําใหทุนทางสังคม
ของชุมชนเปนทุนทางสังคมแบบเปดแทนท่ีจะเปนทุนทางสังคมแบบปด" คําตอบคือ "ผูคนในชุมชนแหงนี้
ไมไดมีผูนับถือศาสนาเดียวกันทั้งหมด แตนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน 
โดยนับถือศาสนาอิสลามตอนับถือศาสนาพุทธรอยละ 58.6 : 41.4 และถึงแมชุมชนแหงนี้มีผูนับถือศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลามอาศัยอยูดวยกัน แตผูนําศาสนาทั้งสองศาสนาไดประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี คือ
ตางใหการยอมรับในความแตกตางทางศาสนา เปนผูที่รูจักให และรูจักการตางตอบแทน สวนความเปน
เครือญาติมีลักษณะพิเศษ และมีผลอยางยิ่งตอความสัมพันธที่ดีในชุมชน นั่นคือ นอกจากมีความเปนเครือ
ญาติระหวางชาวบานที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธแลว ยังมีความเปนเครือญาติระหวางผูนํา
ศาสนาพุทธกับชาวไทยมุสลิมและมีความเปนเครือญาติระหวางผูนําชุมชนของท้ังสองศาสนา ซึ่งผูนําเหลานี้
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชี้นําพลวัตของชุมชน" 
 2.2 เมื่อผลการศึกษาเปนเชนนี้แสดงวาการเนนความผูกพันในหมูเครือญาติเดียวกัน ไมใชเง่ือนไข
ที่ทําใหทุนทางสังคมชุมชนแหงนี้เปนทุนทางสังคมแบบปด แตกลับกลายเปนเงื่อนไขทําใหทุนทางสังคมของ
ชุมชนแหงนี้เปนทุนทางสังคมแบบเปด ซึ่งขัดแยงกับคําอธิบายทางทฤษฎี เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
คําตอบคือ ภายใตบริบทหรือเงื่อนไขของชุมชนตําบลทรายขาว ณ หวงเวลานี้ ทฤษฎีทุนทางสังคมยังไมมี
อํานาจอธิบายอยางเพียงพอ และ Putnam (อางถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2555, น.164) เอง 
ก็ยอมรับวาไมจําเปนที่ทุนทางสังคมจะมีอยูในทุก ๆ หนแหง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมวารวมถึงทุนทาง
สังคมแบบปดนี้ดวย แตมีขอที่ควรอภิปรายเพิ่มเติม คือ เมื่อพิจารณาอยางลุมลึกถึงความเก่ียวของระหวาง
ผลการศึกษาเทียบเคียงกับทฤษฎีแลว ในอดีต ทุนทางสังคมในชุมชนแหงนี้ เคยมีลักษณะอยางไรจึง
กลายเปนทุนทางสังคมแบบเปดในปจจุบัน และในอนาคตจะกลายเปนทุนทางสังคมแบบปดไดหรือไม และ
หากเปนไดจะเปนเพราะเงื่อนไขใด เงื่อนไขของความเปนเครือญาติระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน หรือ
ภายใตเงื่อนไขของการนับถือศาสนาเดียวกัน ซึ่งในสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตอยู ณ เวลานี้หากทุนทางสังคมแบบเปดในชุมชนตําบลทรายขาวกลายเปนทุนทางสังคมแบบปด
ภายใตเง่ือนไขการนับถือศาสนาเดียวกันจะเปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาอยางยิ่ง คําถามตอมาคือ แลวจะทํา
อยางไรเพื่อไมใหเกิดเหตุการณเชนนั้น คําถามเหลานี้ทําใหตองหันไปกลับไปทบทวนองคประกอบ 
เชิงเงื่อนไขและการจัดการทุนทางสังคมของชุมชนแหงนี้วาเปนมาอยางไร 
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 2.3 การจัดการทุนทางสังคมในท่ีนี้หมายถึงการจัดการองคประกอบเชิงเงื่อนไขดวยการ
เสริมสราง ดํารงรักษา และพัฒนาปรับปรุง ซึ่งองคประกอบเชิงเงื่อนไขของทุนทางสังคมในชุมชนแหงนี้
บางองคประกอบสามารถจัดการได เชน ความเปนเครือญาติ วาทกรรม "คนทรายขาว" และการมีความ
เชื่อบางอยางรวมกัน แตบางองคประกอบเคยจัดการไดในอดีตแตปจจุบันไมสามารถจัดการไดและไม
จําเปนตองจัดการ เชน สภาพภูมิประเทศที่บีบบังคับใหพึ่งพาอาศัยกัน และภาษาที่ใชติดตอสื่อสารกัน 
และบางองคประกอบสามารถจัดการไดโดยออม เชน เกียรติยศชื่อเสียง Local Hero และขนาดของ
เครือขาย ซึ่งองคประกอบเชิงเง่ือนไขเหลานี้มีความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผลหรือมีความสัมพันธเชิง
เงื่อนไขตอกัน โดยผูวิจัยจะหยิบยกบางองคประกอบมาอภิปรายเพ่ือใหเห็นแนวโนมและทิศทางของทุน
ทางสังคมในชุมชนวาจะดําเนินไปอยางไร 
 2.4 ในอดีตสภาพภูมิประเทศของชุมชนแหงนี้เปนสถานที่ปด ดานทิศเหนือและทิศตะวันตกราย
ลอมดวยภูเขา ดานทิศใตและทิศตะวันออกเปนปาดงดิบ  ดวยสภาพภูมิประเทศดังกลาวนี้ทําใหผูคนใน
ชุมชนท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิมตั้งบานเรือนอยูใกลเคียงกัน ประกอบกับพูดจาภาษาเดียวกัน และ
บางสวนเปนเครือญาติเดียวกันจําเปนตองพึ่งพากันเองภายในชุมชน การพึ่งพาอาศัยดังกลาวขางตนเปน
การพึ่งพาอาศัยทั้งทางกายและทางใจ เชน การชวยลงแขกเก็บเกี่ยวขาวใหกันและกันทําใหไดคลุกคลีตี
โมง  นอนคางคืนในบานของกันและกัน กินขาววงเดียวกัน ผูที่เปนเครือญาติกันมีความเชื่อในผีบรรพบุรุษ
เหมือนกันทําใหมีพิธีกรรมที่ขัดกับความเชื่อตามหลักศาสนา และหากมีคนภายนอกท่ีไมเขาใจ
ความสัมพันธที่ลึกซึ้งเชนนี้มากลาวโจมตีไทยมุสลิมในเชิงหม่ินแคลน ไทยพุทธในชุมชนจะรูสึกไมพอใจเปน
อยางมากถึงขั้นจะทํารายผูที่หม่ินแคลนดังกลาว ซึ่งในยุคดังกลาวนี้ความเปนเครือญาติมีอิทธิพลสูงยิ่งตอ
ความสัมพันธของคนในชุมชน และเมื่อเทียบเคียงกับทฤษฎีทุนทางสังคมจะพบวาสอดคลองกับลักษณะ
ของทุนทางสังคมแบบแนนเหนียว 
 2.5 ในยุคตอมา ชุมชนแหงนี้ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งถนนหนทาง ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท ทําใหคนภายในชุมชนไดติดตอกับโลกภายนอกมากยิ่งข้ึน จํานวนประชากรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
และในยุคนี้เองมีบุคคลที่มีลักษณะพิเศษปรากฏข้ึนในชุมชนในลักษณะ Local Hero ซึ่งหมายถึงผูมีทุน
ทางสังคมสวนตัวสูง (Private Social Capital) และไดอุทิศตนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในชุมชน และชวย
พัฒนาชุมชนตําบลทรายขาวจนเจริญรุงเรืองเปนที่รูจักของผูคนท่ัวไป บุคคลดังกลาว คือพระอาจารยนอง
วัดทรายขาว หรือพระครูธรรมกิจโกศล (พ.ศ. 2461-2542) ผูเปนพระเกจิอาจารยชื่อดัง ปลุกเสก
เคร่ืองรางของขลังที่ผูนิยมศรัทธาเชื่อวาศักดิ์สิทธิ์ ผูคนที่ศรัทธาดังกลาวมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ ทั้งคนทั่วไป ขาราชการทุกระดับ ตลอดจนเชื้อพระวงศ ซึ่งตางหล่ังไหลสูวัด
ทรายขาวเพ่ือนําปจจัยตาง ๆ มาถวายซึ่งหมายถึงขนาดและจํานวนเครือขายท่ีใหญและกวางขวางของ
พระอาจารยนอง และทานไดนําเงินหรือปจจัยที่ไดรับนับรอยลานบาทมาพัฒนาวัด มัสยิด โรงเรียน 
โรงพยาบาล และพัฒนาคนดวยการสงเสียลูกศิษยทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมใหไดรับการศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษาชั้นอุดมศึกษาและมีงานทําอยางมั่นคง ในชวงนี้ผูคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธภายในกันอยาง
สม่ําเสมอ เชน ไทยมุสลิมระดมกันมาชวยพัฒนาวัดทรายขาวและพัฒนาชุมชนรวมกับไทยพุทธเพื่อถวาย
การตอนรับเชื้อพระวงศหรือขาราชการช้ันผูใหญ ไทยพุทธระดมคนไปชวยพัฒนาปรับปรุงมัสยิดโดยพระ
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อาจารยนองทําเปนตัวอยาง และผูคนในชุมชนตางมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูคนท่ีหลั่งไหลมาจากภายนอก
อีกดวย  
 ในชวงดังกลาวนี้ พระอาจารยนองยังไดสรางรูปเหมือนพอทานสีแกว หรือพระครูศรีรัตนากรณ
เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีที่ทานเปนผูนําชาวบานทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมสรางเสนทางเชื่อมระหวาง
ชุมชนตําบลทรายขาวกับชุมชนภายนอก และเปนผูนําในการพัฒนาเสนทางสูน้ําตกทรายขาว ซึ่งตอมา
ภายหลัง น้ําตกแหงนี้กลายเปนสถานท่ีทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดปตตานี นอกจากการสราง
รูปเหมือนดังกลาวแลวพระอาจารยนองยังนําชาวบานไทยพุทธทําพิธีลากรูปเหมือนพระครูสีแกวจากวัด
ทรายขาวขึ้นไปบนน้ําตกเพื่อทําพิธีสรงน้ํา  และมีกิจกรรมการละเลนใหไทยมุสลิมไดมีสวนรวมมากมาย 
เชน การรําซีละ การชกมวยทะเล ซึ่งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมในชุมชนแหงนี้และจากชุมชนภายนอก 
ตางเดินทางเขามารวมกิจกรรมบนน้ําตกทรายขาวกันอยางคึกคัก การที่พระอาจารยนองเปนตนคิดในการ
สรางรูปเหมือนพอทานสีแกวและชักนําชาวบานท้ังไทยพุทธมารวมทําพิธีและไทยมุสลิมมารวมกิจกรรม
ดังกลาว คือการเสริมสรางทุนทางสังคมขึ้นในชุมชน และตอมา อบต.ทรายขาวไดสืบทอดประเพณีนี้เปน
ประจําทุกป ซึ่งก็คือ การดํารงรักษาทุนทางสังคมที่พระอาจารยนองไดสรางเสริมนั่นเอง ทุนทางสังคม 
ในยุคของพระอาจารยนองสอดคลองกับคําอธิบายทางทฤษฎีของ Putnam (อางถึงใน สมศักดิ์  
สามัคคีธรรม, 2555) คือทุนทางสังคมแบบเปดในระดับสาธารณะที่ไดรับการจัดการมาจนถึงปจจุบัน 
 2.6 อยางไรก็ตาม การคมนาคมที่สะดวกสบาย และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคปจจุบัน
ทําใหการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป การปฏิสัมพันธระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม และ
ระหวางคนรุนใหมดวยกันเองเร่ิมขาดหาย เพราะคนรุนใหมมีโลกสวนตัวสูงและใชเทคโนโลยีเพื่อ
ติดตอสื่อสารกับคนภายนอกแทนการมีปฏิสัมพันธกับคนภายในชุมชน การคมนาคมท่ีสะดวกสบายดังกลาว
ทําใหคนในชุมชนมีการปฏิสัมพันธกับคนภายนอกมากกวาในอดีต โดยเฉพาะการเขามาดะวะหของกลุมนัก
ดาอีย ไดทําใหความสัมพันธระหวางไทยพุทธและไทยมุสลิมบางคนเร่ิมคลอนแคลน เชน แตกอนไทยมุสลิม
บางคนเคยทักทายไทยพุทธอยางสนิทสนมแตเมื่อมีเครือขายจากภายนอกเขามาก็กลับเฉยเมยตอกัน ซึ่ง
ไทยมุสลิมเองก็ยอมรับวาแตกอนเคยคลุกคลีในบานเรือนของไทยพุทธได แตปจจุบันไมสามารถทําเชนนั้น
ไดอีกเพราะกลัวสัมผัสกับสุนัขที่ไทยพุทธเลี้ยงอยูและคํานึงถึงหลักความเชื่อทางทางศาสนาตามที่ไดรับรู
มากข้ึน สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนตําบลทรายขาวในปจจุบันคือการลดระดับลงของบรรทัดฐานท่ีเคยปฏิบัติตอ
กันดังที่ Portes (2000) กลาวไว และมีแนวโนมนําไปสูการเปนทุนทางสังคมแบบปดภายใตเง่ือนไขการนับ
ถือศาสนาเดียวกันอีกดวย ซึ่งเปนเร่ืองที่ทาทายตอผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และสมาชิกชุมชนอยางยิ่ง วาจะ
ยังคงมีความสามารถในการดํารงรักษาทุนทางสังคมแบบเปดเอาไวใหลูกหลานในอนาคตไดเหมือนคนรุน
กอน ๆ หรือไม อยางไร 
 

ขอเสนอแนะ 
 หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกชุมชนไดรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง  ๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนใหกลุมเยาวชนท้ังสองศาสนามีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ ประการตอมา 
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ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือรื้อฟนโครงการศึกษาดูงานชุมชนตําบลทรายขาวขึ้นมาใหม เนื่องจากเปน
โครงการที่ผูนําชุมชนและตัวแทนสมาชิกชุมชนมีสวนรวมและเปนความภาคภูมิใจของผูคนท้ังตําบล 
สําหรับหนวยงานดานความมั่นคงควรระมัดระวังในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด  ๆ ในชุมชน โดย
ควรคํานึงถึงความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติตอผูที่นับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึงเปนการเฉพาะ เพราะอาจบ่ัน
ทอนทุนทางสังคมของชุมชนได สําหรับขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรมีการทําวิจัยเชิงปริมาณเพื่อคนหา
ระดับอิทธิพลขององคประกอบเชิงเง่ือนไขตอทุนทางสังคมวาองคประกอบเชิงเงื่อนไขแตละตัวมีอิทธิพล
แตกตางในเชิงสถิติอยางไร เพื่อนําไปสูการจัดการทุนทางสังคมทั้งในปจจุบันและในอนาคตตอไป 
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