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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมาจากความสนใจการท างานของกระบวนการชูรอ (Al-Shura) ท่ีเป็น
รูปแบบการปรึกษาหารือตามหลกัการศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นศาสนาของชุมชนส่วนใหญ่ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตชู้รอจึงถือเป็นทุนทางสังคมรูปแบบหน่ึงท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในชุมชน การศึกษาน้ีจึง
ใช้กรอบการศึกษาของหลกัการชูรอ (Al-Shura) และทุนทางสังคมเป็นหลกัการศึกษา ประกอบกบั
การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการสัมภาษณ์จากพื้นท่ีท่ีเป็นตวัอยา่งของการศึกษา 

ผลจากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า กระบวนการชูรอส่งผลส าคญัอยู่ 2 ส่วนคือ การเป็นพื้นท่ีการ
ท างานของผูน้ าชุมชนทั้งทางศาสนาและทางโลก และเป็นฐานของการน าไปสู่ โครงการหรือกิจกรรม
ในการแกปั้ญหาภายในชุมชน นอกจากน้ี ผลของชูรอในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางปฏิบติัยงัท าให้
กลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างทางอาชีพ เพศ และชาติพนัธ์ุเข้ามาใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการชูรอของชุมชนได้บา้ง แต่ยงไม่กวา้งขวางพอ เพราะจ ากดัอยู่ในกลุ่มผูน้ าของชุมชนและ
ภาคประชาสังคมบางส่วนเท่านั้น 
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ABSTRACT 

This study stems from the interest in the practical process of Al-Shura as a deliberative device for 

community work in the Southern-most provinces of Thailand. In this respect, Al-Shura is based on the 

Islamic religion which the major people in those provinces observe. However, Al-Shura can be counted as 

one of local social capitals having been availed in each Islamic-majored community. Hence, this research 

uses the core concepts of Al-Shura and social capital to study. Also, studying from relevant document and 

interviews from the key informants are vital resources for doing this research. 

 The findings of the research indicates that the Al-Shura process conduces to two consequences; 

one is to be a working space of both religious and secular leaders, the other is to be a reliable base leading 

to several projects and activities aimed to solve community problems. The outcome of Al-Shura, as a 

practical process, has brought several people who are in different occupations, sexes, and ethnicities to 

join the space by taking part in their community works in some extent. However, it is not sufficient to 

claim that the Al-Shura in practice has been broadened pervasively among folks as it is only limited for 

some community elites and civil society leaders.      
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บทที� � 

บทนํา 

�.� ความสาํคญัของการศึกษา 

 ปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้&ก่อเป็นความรุนแรงต่อเนื&องมาตั+งแต่ปี พ.ศ. -./0 

เป็นตน้มา ทาํใหส้ภาพสังคมในพื+นที&อยูใ่นความผิดปกติ เพราะประชาชนทั&วไปไม่สามารถดาํรงชีวิตไดเ้ฉก

เช่นพื+นที&อื&น แนวทางการแกปั้ญหาของรัฐเองก็ไม่สามารถลดความรุนแรงให้อยูใ่นระดบัที&ประชาชนทั&วไป

สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติได้ นอกจากปัญหาความรุนแรงซึ& งเป็นผลมาจากความแตกต่างเชิง

อุดมการณ์ทางศาสนาและวฒันธรรมแลว้  

ปัจจยัสาํคญัอีกประการคือความขดัแยง้ทางการเมืองในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ& งพิจารณาโดยรวม

แล้วอาจไม่ต่างจากพื+นที&อื&นที&ความรุนแรงเป็นผลมาจากความขดัแยง้ในทอ้งถิ&น กลุ่มผูน้าํในชุมชนแบ่ง

ออกเป็นฝักฝ่าย ทั+ งผู ้นําท้องที&  ผู ้นําท้องถิ&น ผู ้นําศาสนา และผู ้นําชุมชนอื&นๆ แต่เมื&อพิจารณาจาก

ลกัษณะเฉพาะของจงัหวดัชายแดนภาคใตที้&มีศาสนาและวฒันธรรมเขา้มาเป็นปัจจยักาํหนดลกัษณะเฉพาะ

ของพื+นที&แล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาอาจมีความแตกต่างจากพื+นที&ทั&วไป เนื&องจากต้องรวมเอาการ

พิจารณาปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมเขา้มาดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํภายในชุมชนจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้นยัสําคญัต่อการสร้าง

บรรยากาศการมีส่วนร่วมระหว่างผูน้าํเอง ลงไปจนกระทั&งคนทั&วไปในชุมชนดว้ย ในส่วนผูน้าํชุมชนฝ่าย

ต่างๆนั+นมีกรอบการมองสังคมและศาสนาต่างกนั ขณะที&รูปแบบการปกครองจากส่วนกลางที&เขา้ไปในพื+นที&

จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ลกัษณะแยกการเมืองออกจากศาสนา เห็นไดจ้ากการแบ่งส่วนรับผิดชอบระหว่าง

การปกครองท้องที&ออกจากกิจการทางศาสนาค่อนข้างชัดเจน โดยผูน้าํศาสนาไม่สามารถเข้ามามีส่วน

รับผิดชอบต่อการปกครองทอ้งที&หรือทอ้งถิ&นได้ ขณะที&ผูน้าํศาสนาบางส่วนพยายามกนัตวัเองออกจาก

การเมืองทุกระดบั เพราะเห็นวา่การเมืองไม่มีความบริสุทธิA และขาดหลกัการทางศาสนาเป็นเครื&องยดึเหนี&ยว  

การมองสังคมการเมืองที&ขดักนัระหว่างผูน้าํส่วนต่างๆในชุมชนนี+ ย่อมนาํมาสู่ความขดัแยง้ทาง

ความคิดเป็นเบื+องตน้ ทั+งยงัรวมถึงความขดัแยง้ผลประโยชน์ในทอ้งถิ&นอนัแสดงให้เห็นผา่นทางรูปแบบของ

อาํนาจและอิทธิพลซึ&งแฝงอยูใ่นบทบาทและหนา้ที&ของผูน้าํ เช่น ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัซึ& งเป็นกลไกหนึ&งของ
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การปกครองส่วนทอ้งที&ที&รับผิดชอบการรักษาความมั&นคงในเขตพื+นที& และสมาชิกขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) ที&มีบทบาทในการพฒันาเชิงกายภาพเป็นหลัก แม้ผูน้ ําทั+ งสองฝ่ายมีพื+นที&การทาํงานเชิง

กายภาพเดียวกนั แต่ฐานของการใชอ้าํนาจมีความผนัแปรตามอิทธิพลและอาํนาจที&ไม่เป็นทางการของผูน้าํ

แต่ละฝ่ายไดเ้สมอ ทางออกของอาํนาจหนา้ที&ทบัซ้อนกนัจึงอาจเปลี&ยนมาอยูใ่นลกัษณะของความร่วมมือกนั

รับผดิชอบต่อหนา้ที& ในทางเดียวกนัก็สะทอ้นปัญหาอนัเกิดจากการทาํหนา้ที&ออกจากกนัอยูโ่ดยนยั เช่น หาก

อบต.ตอ้งการเขา้มาสร้างถนนในหมู่บา้นซึ& งแมจ้ะอยูใ่นความรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่จาํเป็นตอ้งเขา้มา

พดูคุยเพื&อทาํความเขา้ใจกบัผูใ้หญ่บา้นก่อน เพราะผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ที&รักษาความเรียบร้อยในชุมชน หากไม่

มีการทาํความเขา้ใจกนัก่อน การพฒันาสาธารณูปโภคในหมู่บา้นตามอาํนาจหนา้ที&ของอบต.อาจไม่สามารถ

ทาํไดอ้ยา่งราบรื&น1   

ความแตกต่างทางความคิดอนัเป็นผลมาจากศาสนามีผลต่อการสร้างกระบวนทศัน์ต่อการมองโลกที&

แตกต่างกนั แต่เหตุสําคญัยอ่มมาจากการมีบทบาทที&เกิดจากอาํนาจหนา้ที&แตกต่างกนัระหวา่งผูน้าํหลกัฝ่าย

ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูน้าํศาสนา ผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น และผูน้าํทอ้งที&เช่นผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัได ้

กลายเป็นความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํในชุมชนของจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่ และการแบ่งฝักฝ่ายของ

กลุ่มต่างๆในชุมชนทั+งที&เป็นผลมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื+นที&ลงมาถึงการทาํงานของกลไกรัฐใน

ชุมชน เรื& อยมาจนถึงอิทธิพลและอาํนาจของกลุ่มต่างๆของชุมชนล้วนทาํให้เห็นว่า การสร้างฐานความ

ร่วมมือภายในชุมชน โดยเฉพาะตวัผูน้าํชุมชนเป็นสิ&งจาํเป็น ประกอบกบัตั+งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นตน้มา มีการ

สร้างฐานการมีส่วนร่วมจากชุมชนจากส่วนกลางเพิ&มขึ+นอย่างชัดเจน ทั+งกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ

คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) และคณะกรรมการตาํบล (กต.) กระทรวงวฒันธรรมที&มีสภาวฒันธรรมตาํบล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีสภาเกษตรกรจงัหวดัซึ& งมีตวัแทนมาจากระดับตาํบล และสถาบนัพฒันา

องค์กรชุมชน (พอช.) ที&มีสภาองค์กรชุมชนตั+งแต่ระดบัหมู่บา้นขึ+นมาถึงจงัหวดั การสร้างพื+นที&การมีส่วน

ร่วมในรูปแบบสภา-กรรมการเช่นนี+  ในด้านหนึ& งเป็นการสร้างเครื&องมือให้กบัส่วนกลางได้ทาํงานเขา้ถึง

ชุมชนมากขึ+น แต่อีกดา้นหนึ&งกลายเป็นการทาํใหก้ลไกการมีส่วนร่วมซํ+ าซอ้นและไม่เกิดผลชดัเจน      

อย่างไรก็ตาม ความพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างผูน้าํชุมชนเห็นไดช้ัดเจนจากแนวคิดการ

สร้างความร่วมมือระหวา่งผูน้าํชุมชน 4 กลุ่มหลกั หรือ 4 เสาหลกั กลายเป็นประเด็นสําคญัตั+งแต่ปี 2550 เป็น

                                                           

1 สมัภาษณ์ นายมะ (นามสมมติ), ผูใ้หญ่บา้น, วนัศุกร์ที& 14 มีนาคม 2557.  
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ตน้มา เพื&อจุดมุ่งหมายสําคญัคือการแก้ไขความขดัแยง้ระหว่างผูน้าํและสร้างพื+นที&ให้ผูน้าํชุมชนที&ถูกกนั

ออกไปจากกลไกของรัฐก็ดี หรือกลไกของชุมชนก็ดีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการนี+  หลกัคิดสําคญั

ของรูปแบบดงักล่าวจึงอยูที่&ความพยายามนาํผูน้าํมาเขา้ร่วมประบวนการปรึกษาพูดคุยร่วมกนั ประกอบดว้ย 

ผูน้าํทอ้งที&คือผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ผูน้าํทอ้งถิ&นคือสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ผูน้าํศาสนาใน

มสัยดิหรือวดั และผูน้าํชุมชนตามธรรมชาติ เช่น ผูรู้้หรือผูที้&ไดรั้บการยอมรับจากชุมชนอยา่งไม่เป็นทางการ 

โดยเครื&องมือสําคญัของการทาํให้ผูน้าํเสาต่างๆเขา้มาร่วมในกระบวนการนี+ คือ หลักการชูรอ (al-Shura) 

หรือการปรึกษาหารือตามรูปแบบศาสนาอิสลาม เพื&อให้ได้ขอ้สรุปหรือมตินาํไปปฏิบติั2 โดยโครงการที&

นาํเอาหลกัการดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมีอยู่หลายโครงการ ทั+ งโครงการชุมชนศรัทธาโดยศูนย์

อาํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) โครงการตาํบลสุขภาวะโดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการบา้นมั&นคงโดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) หรือกลุ่มต่างๆ

ในชุมชน  

อยา่งไรก็ตาม ความน่าสนใจจากการสร้างพื+นที&ของความร่วมมือภายในชุมชนดว้ยกลไกการมีส่วน

ร่วมในจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใตแ้นวคิด 4 เสาหลกัดงักล่าวมีอยู ่2 ประการสําคญั ประการแรก จงัหวดั

ชายแดนภาคใตมี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที&มีวฒันธรรมหลกัแบบมลาย ูทาํให้รูปแบบการดาํเนินชีวิต

แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ การปรับใชว้ธีิการมีส่วนร่วมของชุมชนยอ่มตอ้งคาํนึงถึงรากฐานทาง

วฒันธรรมและศาสนาเป็นหลกั เพื&อให้เกิดความเชื&อใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที&เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและศาสนาของตน 

ประการต่อมา รูปแบบการพฒันาหรือกลไกการมีส่วนร่วมทั+งที&เป็นทางการและไม่เป็นทางการที&

ผา่นมา มกัไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูน้าํศาสนาและคนมุสลิมทั&วไป เพราะไม่มีการนาํเอาหลกัการศาสนามา

ปรับใชใ้นกระบวนการมีส่วนร่วม แต่บางโครงการที&มีการนาํเอาหลกัการทางศาสนามาใช้ กลบัทาํให้เกิด

การยอมรับและเขา้ร่วมดว้ยความเชื&อใจ เห็นไดจ้ากการมีขอ้ตกลงร่วมกนัเป็นกติกาของชุมชนกาํหนดการอยู่

ร่วมกนั หรือ “ฮูกมปากตั” ในบางชุมชน  

การนาํเอาหลกัการชูรอมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้าํภายในชุมชนฐานะที&เป็นทุนทาง

สังคมแบบหนึ&ง ส่งผลใหเ้กิดการนาํเอากลุ่มคนที&เคยถูกกนัออกจากการมีส่วนร่วมกลบัเขา้มาสู่กระบวนการ

                                                           

2 อบัดุลสุโก ดินอะ, ชูรอ: กุญแจสู่ความเป็นพลเมือง (กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556), หนา้ 12. 
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นี+  โดยเฉพาะการเป็นแนวทางหนึ&งของการพฒันาซึ& งวางอยูบ่นฐานของศาสนา ทาํให้ฐานของความสัมพนัธ์

แบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยัในชุมชนทาํงานไดม้ากขึ+น และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆของสมาชิกในชุมชนมากที&สุด 

ศาสนาและความศรัทธาจึงถือเป็นทุนทางสังคมรูปแบบหนึ&งที&สามารถนาํมาใชเ้พื&อขบัเคลื&อนการพฒันาและ

การมีส่วนร่วมในชุมชนได้3  

การเปิดพื+นที&การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยวางอยู่บนฐานศาสนาและวฒันธรรมย่อมมีผลต่อการ

สร้างสาํนึกของความรับผดิชอบของผูที้&มีส่วนร่วมในทางหนึ&ง และยงัมีผลโดยตรงต่อการสร้างความเขม้แข็ง

ให้กบัชุมชนอนัเป็นผลมาจากการตระหนกัถึงบทบาทและหน้าที&ของตนเอง สภาพการณ์เช่นนี+  จึงนาํมาสู่

ความสนใจคน้หาวา่หลกัการศาสนาที&ถูกนาํมาเป็นฐานของการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในชุมชนนั+นมีวิธีการ

ทาํงานอยา่งไรในบริบทที&แตกต่างกนัทางวฒันธรรมและรูปแบบของการดาํเนินกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ

ปรึกษาหารือภายในพื+นที&ของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

การศึกษานี+ จึงตอ้งการทาํความเขา้ใจรูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานทางศาสนาและ

วฒันธรรมที&ส่งผลใน 2 ประการหลกัคือ การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

และการสร้างสาํนึกสาธารณะที&ยงัประโยชน์ต่อการรับผดิชอบชุมชนของตนเอง     

1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพื&อศึกษารูปแบบและวิธีการทาํงานของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานของศาสนา

และวฒันธรรมต่อการแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากโครงการ/

พื+นที&ต่างๆ  

2. เพื&อศึกษาวา่การมีส่วนร่วมของกลุ่มและชุมชนที&อยูบ่นหลกัการทางศาสนามีผลอยา่งไรต่อการ

รับผดิชอบชุมชนร่วมกนั 

 

 

                                                           

3 อาแว มะแส, ชุมชนศรัทธา: แนวทางการพฒันาสงัคมฐานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ&นในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กรุงเทพฯ: คณะพฒันา

สงัคมและสิ&งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2555), หนา้ 18. 
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�.W สมมติฐานของการศึกษา 

 กระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานของศาสนาและวฒันธรรมมีผลโดยตรงต่อการบรรเทาปัญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงในพื+นที&จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และการสร้างความรับผิดชอบร่วมกนัของคนใน

ชุมชน 

�./ วธีิการศึกษา 

 การศึกษานี+ มีวิธีการศึกษาอยู่ 2 ส่วนหลักคือ  การทบทวนเอกสารที&เกี&ยวขอ้งกบัแนวคิดของ

การศึกษาคือ แนวคิดเรื�องการชูรอ (Al-Shura) และ แนวคิดเรื�องทุนทางสังคม (social capital) และรวมถึง

งานการศึกษาที&เกี&ยวขอ้ง  

นอกจากนี+  พื+นที&การศึกษาวิจยัที&จงัหวดัชายแดนภาคใตค้ดัเลือกมาจากชุมชนที&ใชก้ารชูรอเป็นหลกั

ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบการนาํเอาหลกัการชูรอไปใชจ้าก

ปัจจยัหลกั 2 ประการคือ รูปแบบของโครงการที&ใช้หลกัการชูรอเป็นหลกัในการขบัเคลื&อนการมีส่วนร่วม 

และพื+นที&ของการนาํเอาหลกัการชูรอไปปรับใช ้ซึ& งครอบคลุม 2 ประเภทโครงการ และ 3 พื+นที&คือ 

1. โครงการตําบลสุขภาวะของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที&ตาํบลปะลุ

กาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส และตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดั

นราธิวาส  

2. กลุ่มการเรียนรู้ (ฮาลาเกาะฮฺ)บ้านตะโละ โดยมสัยิดบา้นตะโละ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดั

ยะลา 

การศึกษานี+ยงัครอบคลุมการทาํงานของภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆที&เกี&ยวขอ้งกบัโครงการในพื+นที&

ของการศึกษา โดยการทาํงานของกลุ่มต่างๆในภาคประชาสังคมที&เกี&ยวขอ้ง อาจทาํให้เห็นภาพวา่ภาคประชา

สังคมส่งผลอยา่งไรต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนอนัส่งผลต่อการตระหนกัในผลประโยชน์

สาธารณะของคนในชุมชนตามมา 
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�.. กรอบการศึกษา 

 การศึกษาเรื&องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะปัจจยัขบัเคลื&อนการแกไ้ขปัญหาความ

รุนแรง: สํานึกของความเป็นพลเมืองที&สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะทางสังคมและวฒันธรรม มีกรอบของ

การศึกษาอยูที่& 3 ส่วนคือ ศาสนาและวฒันธรรม ประชาสังคม และชุมชน โดยตอ้งการศึกษาวา่ศาสนาและ

วฒันธรรมส่งผลต่อการกาํหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งไร การนาํเอาวิธีการทางศาสนาและ

วฒันธรรมมาปรับใช้เพื&อการแกปั้ญหาความขดัแยง้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการ

ทาํงานของกลุ่มและผูน้าํต่างๆในชุมชน  

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที&การศึกษานี+ ให้ความสนใจเพิ&มเติมคือ การอยู่ร่วมกนัระหว่างวฒันธรรมมี

ผลต่อการกาํหนดรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งไร โดยศึกษาจากตาํบลมะรือโบะออก อาํเภอเจาะ

ไอร้อง จงัหวดันราธิวาสที&มีกลุ่มคนมุสลิมและพุทธอาศยัอยู่ร่วมกนัในสัดส่วนประชากรที&ไม่แตกต่างกนั

มาก จะมีผลต่อการปรับใชรู้ปแบบหรือหลกัการมีส่วนร่วมซึ&งมีฐานของศาสนาอิสลามภายในชุมชนอยา่งไร

ดว้ย 

1.6 แนวคิดหลกัที&ใชใ้นการศึกษา  

 การศึกษานี+ ใชแ้นวคิดหลกัอยู ่2 เรื&องหลกัคือ  

 แนวคิดเรื&องการชูรอ (Al-Shura) ในฐานะที&เป็นส่วนหนึ& งของรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง

หนึ&ง ซึ& งใหน้ํ+าหนกักบัการปรึกษาหารือในฐานะที&เป็นวิธีการให้ตวัแทนหรือผูที้&มีส่วนเกี&ยวขอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมในวิธีการที&อยูบ่นหลกัการทางศาสนาอิสลาม โดยนาํเอากรอบความคิดเรื&องการปรึกษาหารือแบบชูรอ

เขา้ไปมองการรักษาความเป็นชุมชนและความขดัแยง้ภายในชุมชน  

แนวคิดเรื& องทุนทางสังคม (social capital) เพื&อเป็นกรอบการศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองที&มีฐานทางวฒันธรรมให้สามารถระดมการมีส่วนร่วมทางการเมืองไดอ้ย่างกวา้งขวาง และ

สอดคลอ้งต่อความเชื&อและศรัทธาของคนในชุมชน เพราะฉะนั+น กรอบการมองการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บนฐานทางวฒันธรรมเกี&ยวขอ้งโดยตรงกบัการใชค้วามสัมพนัธ์แบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ความไวเ้นื+อเชื&อใจ มา

ใชป้ระโยชน์เพื&อทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมภายในชุมชน   
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1.7 การนิยามศพัท ์

ชูรอ เป็นคาํภาษาอาหรับมาจากคาํเต็มวา่ al-Shura แปลวา่การปรึกษาหารือ  ในทางศาสนบญัญติั

หมายถึง การประชุมหรือปรึกษาหารือตามรูปแบบอิสลามจนไดข้อ้สรุปหรือมติเพื&อนาํไปปฏิบติั 

สภาชูรอ คณะทาํงานที&มีความเหมาะสมและผ่านการสรรหาจากหลายกลุ่มหรือองค์กรที&เกี&ยวขอ้ง

กบัการชูรอ ครอบคลุมถึงผูน้าํทอ้งที& ผูน้าํทอ้งถิ&น ผูน้าํศาสนา และผูน้าํในกลุ่มต่างๆในภาคประชาสังคม 

 

1.8 ผลที&คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา 

1. ทาํใหเ้ขา้ใจรูปแบบการมีส่วนร่วมบนฐานของศาสนาและวฒันธรรมเฉพาะในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

2. ทาํใหเ้ขา้ใจการทาํงานของภาคประชาสังคมในพื+นที&จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นฐานะกลไกหลกั

ของการแกไ้ขความขดัแยง้ และสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็    
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บทที� 2 

แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 ในบทนี� เป็นการนาํเสนอแนวความคิดและการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยั โดยแนวคิดที�ใช้เป็น

กรอบในการศึกษาประกอบดว้ย แนวความคิดเกี�ยวกบัชูรอ (Al-Shura) ที�เกี�ยวกบัการปรึกษาหารือบนฐาน

ของศาสนาอิสลาม  และแนวความคิดเกี�ยวกบัทุนทางสังคม (Social capital) ซึ� งเป็นแนวคิดรากฐานของการ

มีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานของวฒันธรรมชุมชนอนัเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิดชูรอ และส่วนสุดทา้ยคือ

การทบทวนการศึกษาที�เกี�ยวขอ้ง 

?.A แนวคิดหลกั 

 1.แนวคิดเรื�องชูรอ (Al-Shura) 

 เนื�องจากการศึกษานี�มองประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือวา่เป็นวธีิการอยา่งหนึ�งของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองผ่านการพูดคุยของผูที้�เกี�ยวขอ้ง  เพราะฉะนั�น รูปแบบการพูดคุยหรือการปรึกษาหารือจึงเป็น

วิธีการเปิดพื�นที�ของการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเขา้มามีบทบาทผ่านกลไกระดบัต่างๆ ในการศึกษานี�  มี

หน่วยของการศึกษาเป็นชุมชนที�มีวฒันธรรมและหลกัการศาสนาอิสลามที�ค่อนขา้งเคร่งครัดมาเป็นพื�นที�

ของการศึกษา โดยนาํเอารูปแบบของการปรึกษาหารือตามหลกัการศาสนาอิสลามเป็นฐานของการศึกษา 

รากฐานทางความคิดที�อยูภ่ายในชูรอในฐานะที�เป็นทั�งกรอบความคิด และกระบวนการปรึกษาหารือ 

 เนื�องจากการศึกษานี� ให้ความสําคญักบัวิธีการมีส่วนร่วมตามหลกัศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะกรอบ

การปรึกษาหารือที�สัมพันธ์กับประชาธิปไตย และเมื�อพิจารณาจากบริบททางสังคมและวฒันธรรม 

กระบวนการมีส่วนร่วมรูปแบบต่างๆ ควรมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวตัรปฏิบติัของคนในชุมชน โดย

เป็นวิธีการเปิดพื�นที�การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เขา้มามีบทบาทผา่นกลไกภายในชุมชนซึ� งมีฐานของ

ศาสนาและวฒันธรรมเป็นหลกั ยิ�งเมื�อทาํความเขา้ใจกรอบของการปรึกษาหารือแลว้ ยิ�งเห็นไดว้า่ คุณค่าของ

การปรึกษาหารือด้วยวิธีการทางศาสนาเช่นนี�  ทาํให้เกิดความร่วมมือตามมาโดยเฉพาะการหามติหรือการ

บรรลุความเห็นพอ้งจากการพดูคุยกนัซึ� งจะเป็นผลในทางที�ดีกบัการปฏิบติัตามมา 
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ชูรอ: ความหมายและหลกัปฏิบติั 

 ชูรอ หรือ อัลชูรอ (Al-Shura) เป็นคาํภาษาอาหรับซึ� งมีความหมายวา่ การปรึกษาหารือ แต่สําหรับ

ความหมายตามศาสนบญัญติั ชูรอหมายถึง การประชุม หรือการปรึกษาหารือตามรูปแบบอิสลาม เพื�อให้ได้

ขอ้สรุปหรือมติเพื�อนาํไปปฏิบติั โดยปรากฏหลกัฐานในคมัภีร์อลักุรอานทั�งในสมยัศาสดาและก่อนสมยั

ศาสดา1  

 ชูรอ ในกรอบวิชาการถูกอธิบายว่าเป็น วิธีการเสนอความคิดเห็นที�แตกต่างกนัต่อเรื�องใดเรื�องหนึ� ง

โดยมีการตรวจสอบจากนกัคิด ผูเ้ชี�ยวชาญดว้ยการปรึกษาหารือหรือการประชุม จนสามารถคน้พบความจริง

หรือทศันคติที�ดีที�สุดเพื�อนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ2 

 หากยอ้นกลบัไปในสมยัก่อนการปกครองตามหลกัศาสนาอิสลามจะปรากฏอย่างเด่นชัดนั�น มี

วิธีการปรึกษาหารือที�คลา้ยคลึงกบัการชูรออยูเ่ช่นกนั โดยในเมืองเมกกะ (Mecca) ยุคของ Qusayy มีอาํนาจ

ปกครองในช่วงก่อนเขา้สู่การเป็นอาณาจกัรอิสลาม มีการใชก้ลไกและเครื�องมือต่างๆเพื�อการจดัการภายใน

เมืองเมกกะ โดยเป็นวิธีการที�เรียกวา่ “Dar al-Nadwa” ซึ� งมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการภายในเมืองเมกกะ ด้วยการพูดคุยและตดัสินใจร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกนัเรื�องการ

สงครามและสันติภาพซึ�งสามารถยติุลงไดภ้ายในกลุ่มหรือเผา่ของตน นอกจากนั�นรูปแบบ Dar al-Nadwa ยงั

เป็นการพูดคุยคลุมไปถึงเรื� องการคา้ การประกอบพิธีฮจัญ์ และประเด็นอื�นๆที�เกิดขึ�นในสังคม เช่น การ

แต่งงานและการหยา่ร้าง โดยพิธีการดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการยอมรับ หากไม่ไดพู้ดคุยกนัดว้ยรูปแบบ Dar al-

Nadwa อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปรึกษาหารือดงักล่าวนี�  ยงัมีการกาํหนดคุณสมบติัของคนที�เขา้ร่วมดว้ย 

กล่าวคือ ตอ้งมีอายุไม่ต ํ�ากวา่ 40 ปี โดยไม่กาํหนดวนัเวลาของการปรึกษาหารือชดัเจน แต่ขึ�นอยูก่บัประเด็น

วา่มีความสาํคญัหรือไม่ 3     

                                                           

1 ลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยาพิทกัษ,์ ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy): กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออยา่งมีวิจารณญาณ 

(Deliberative Democracy) (กรุงเทพฯ: กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง สภาพฒันาการเมือง, ?ccd), หนา้ ef. 

2 สะสือรี วาลี, ระบบ “ซูรอ”: วิถีทางการบริหารการปกครองเพื�อนาํสนัติสุขสู่ชายแดนใต ้(ปัตตานี: โรงพิมพมิ์ตรภาพ, 2555), หนา้ 19. 

3 Mishal Fahm al-Sulami, The West and Islam: Western liberal democracy versus the system of Shura (London: Routledge, 2003), pp.38-39. 
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การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในรูปแบบดงักล่าว ถือเป็นฐานวิธีการจดัการสังคมที�เมื�อศาสนา

อิสลามเป็นที�แพร่หลายในดินแดนเดียวกนันี�  รูปแบบดงักล่าวถูกนาํมาใช้ภายใตห้ลกัการชูรอ ซึ� งเป็นเรื�อง

การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที�มีต่อการตดัสินใจเรื�องต่างๆ และไม่เกี�ยวเฉพาะแต่เรื�องการเมืองเท่านั�น เพราะ

ยงัครอบคลุมไปถึงครอบครัวและชีวิตประจาํวนั ทุกมิติของชีวิตจึงเกี�ยวข้องกับชูรอในด้านที�เป็นการ

แสวงหาความเห็นพอ้งร่วมกนัอนัเกิดจากกระบวนการปรึกษาหารือเพื�อใหไ้ดข้อ้ยติุร่วมกนั4 

 ชูรอในมิติที�เกี�ยวกบัการปกครองซึ�งถูกกล่าวถึงในคมัภีร์อลักุรอ่านนั�น ถูกระบุวา่ การบริหารกิจการ

ต่างๆตอ้งกระทาํอยู่บนฐานของการปรึกษาร่วมกนั ในทางหนึ� ง การปรึกษาหารือจึงเป็นเหมือนคาํสั�งให้

ผูป้กครองตอ้งกระทาํ เพราะเรื�องที�ตอ้งมีการปรึกษาหารือนั�น เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัคนอื�น หรือส่วนรวม ใน

สมยัศาสดาของศาสนาอิสลาม การชูรอหรือการปรึกษาหารือจึงเกิดขึ�นเมื�อประเด็นนั�น เกี�ยวกบัสาธารณะ

และเชื�อมโยงกบัสังคมโดยรวม  

 หากแต่อีกทางหนึ� งนั�น ปรากฏด้วยว่า ผลหรือมติที�ได้จากการปรึกษาหารือ ไม่เป็นที�ผูกมดัว่า

ผูป้กครองต้องปฏิบติัตาม5 หากแต่การตีความอีกแบบต่อผลที�ได้จากการหารือแบบชูรอเห็นกลบัเห็นว่า 

จาํตอ้งยึดเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลกัสําคญัในการปฏิบติั เช่นในสมยัศาสดามูฮมัหมดัไดห้ารือกบัสาวกที�

ร่วมเดินทางกบัพระองคว์า่ จะทาํสงครามในเมืองเมดีนะ (Medina)  หรือนอกเมือง ปรากฏวา่ส่วนใหญ่เห็น

วา่ควรทาํสงครามนอกเมือง ขณะที�ศาสดาและสาวกเก่าแก่ของพระองคบ์างคนไม่เห็นดว้ย แต่เมื�อเป็นเสียง

ส่วนนอ้ยจากมติดงักล่าว ก็จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตาม6  

ประเด็นของเสียงส่วนใหญ่ซึ� งมีความชอบธรรมต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั�น ใน

กระบวนการชูรอเองก็มีส่วนของการยอมรับเสียงส่วนใหญ่เช่นกนั แต่อาจมีมุมมองแตกต่างจากวิธีการ

ประชาธิปไตยตะวนัตกตรงที�ไม่ไดม้องวา่ เสียงส่วนใหญ่ถือเป็นที�สุดของการปกครอง เห็นไดจ้ากความเป็น

ตวัแทนในระบบการปกครองแบบอิสลาม ซึ� งมองวา่วธีิการคดัเลือกดว้ยฐานคิดแบบหนึ�งคนต่อหนึ�งเสียงนั�น 

                                                           

4 Fathi Osman, Islam in a modern State: Democracy and the concept of Shura (Washington, D.C.: Georgetown University’s Center for 

Muslim-Christian Understanding History and International Affairs, Edmund A. Walsh School of Foreign Service), p.10.  

5 Sadek Jawad Sulaiman, “The Shura Principle in Islam,” [http://alhewar.com/SadekShura.htm] available: 10 June, 2014. 

6 Mishal Fahm al-Sulami, The West and Islam: Western liberal democracy versus the system of Shura (London: Routledge, 20), pp.43-44. 
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ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นความยุติธรรมต่อการคดัเลือกตวัแทนในจกัรวาลวิทยาแบบอิสลามที�ดีพอ7 ในแง่ดงักล่าว 

จึงเป็นที�มาวา่ การเลือกตั�งอาจจะไม่รองรับต่อการจดัการสังคมและการเมืองที�อยา่งสมบูรณ์แบบ 

Sadek Jawad Sulaiman ระบุวา่ ศาสนาอิสลามมีหลกัการเห็นพอ้งของคนส่วนใหญ่ซึ� งเป็นหลกัการ

พื�นฐานในแง่ที�มาของอาํนาจทางการเมือง แต่จาํตอ้งอยู่ภายใตรู้ปแบบของการปรึกษาหารือร่วมกนั เพราะ

ถือว่าเป็นรูปแบบการจดัการส่วนรวมและสาธารณะอย่างเหมาะสม8 เพราะฉะนั�น ตวัแทนที�มาจากการ

คดัเลือกที�เขา้ไปทาํหนา้ที�ถกเถียงและหารือเพื�อหารูปแบบการจดัการสังคมที�เหมาะสมนั�น จึงเป็นเรื�องสาํคญั      

อยา่งไรก็ตาม หลกัการชูรอยงัเป็นค่านิยมที�เกี�ยวกบัความเป็นมนุษยแ์ละสังคมตามรูปแบบอิสลาม 

เพราะหลกัการดงักล่าวกระจายอาํนาจการตดัสินใจให้กบัตวัแทนที�เป็นคณะบุคคล การปรึกษาหารือใน

รูปแบบประชุมตามหลกัการชูรอจึงเป็นกลายเป็นแนวทางหลกัของการแก้ไขปัญหา ความโดดเด่นของ

หลกัการชูรอจึงอยูที่�ความหลากหลายทางความคิดของตวัแทน สอดคลอ้งกบัหลกัการของศาสนาอิสลามที�

ตอ้งการให้มีการปรึกษาหารือร่วมกนัในทุกด้านของชีวิตตั�งแต่ระดบัครอบครัว สังคม และการปกครอง9 

โดยชูรอที�สัมพนัธ์กบัชุมชนเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเพื�อให้ชุมชนมีความสามคัคีโดยใชก้รอบของศาสนาเขา้

มาเกี�ยวขอ้ง เพราะศาสนาอิสลามเกี�ยวขอ้งกบัทุกมิติของชีวติ 

กล่าวไดว้่า ตวัแทนที�ทาํหน้าที�ตามกระบวนการชูรอจึงมีความสําคญั เพราะเกี�ยวขอ้งกบัหลกัการ

พื�นฐานของศาสนาอิสลามอยู่ 2 ส่วนสําคญัคือ การแสดงออกทางเสรีภาพของมนุษยซึ์� งถือเป็นความเท่า

เทียมทางธรรมชาติอยา่งหนึ�งที�อยูภ่ายใตพ้ระผูเ้ป็นเจา้ผา่นกฎเกณฑท์างศาสนา ในแง่ดงักล่าวนี�  ทาํให้ศาสนา

อิสลามปฏิเสธอาํนาจการปกครองของชนชั�นหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง เพื�อป้องกนัการผูกขาดอาํนาจอย่าง

เบด็เสร็จเด็ดขาด  

                                                           

7 Fathi Osman, Ibid., p.13. 

8 Sadek Jawad Sulaiman, Ibid. 

9 ซาการียา บินยซุูฟ, “ซูรอ”ของเรา: เสน้ทางสนัติสุขดว้ยกระบวนการองคก์ร (หาดใหญ่: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 

2556), หนา้ 62-63. 
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หลกัการพื�นฐานประการต่อมาของการเป็นตวัแทนที�ปรากฏอยู่ในกระบวนการชูรอคือ การเป็น

บุคคลที�มีความสามารถและมีความซื�อสัตย ์โดยถือเป็นเรื� องจาํเป็นต่อการให้อาํนาจในการจดัการเรื� อง

ส่วนรวมหรือประเด็นที�เกี�ยวกบัสาธารณะ10  

ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นหลกัการสาํคญัของชูรอไดด้งัต่อไปนี�  

1. ความเห็นพ้องส่วนใหญ่ (popular consent) ซึ� งถือเป็นที�มาของอาํนาจทางการเมืองที�ชอบ

ธรรม โดยเกี�ยวกบัความเสมอภาคทางกฎหมาย ความเป็นอิสระตามธรรมชาติของมนุษยที์�

ปรากฏอยู่ในหลกัการศาสนาอิสลาม ความเห็นพอ้งร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่นั�น จึงมาจาก

วิธีการหลากหลายทั�งส่วนที�เป็นการปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบร่วมกนั ความยุติธรรม 

ศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย์ที�อยู่ภายใต้กรอบการปกครองตามศาสนาอิสลาม โดยมี

นยัสาํคญัคือการเป็นความเห็นร่วมกนัซึ� งเป็นเสียงส่วนมากของผูน้าํในกรอบคิดของศาสนา

เป็นหลกั 

2. ความเป็นผู้นาํ ซึ� งแสดงออกผา่นผูที้�เขา้ร่วมปรึกษาหารือดว้ยกระบวนการชูรอ โดยอยูบ่น

ฐานคิดวา่ อาํนาจในการกระทาํดงักล่าวมาจากพระเจา้ซึ� งมอบให้กบัประชาชาติ (Ummah) 

เพื�อใหเ้กิดความสันติ  

3. การคัดเลือกและการรับรองความเป็นตัวแทน โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที�เป็นการ

เสนอตวัแทนให้เขา้ไปทาํหน้าที�โดยผ่านการพิจารณาจากคุณสมบติัที�เหมาะสม และการ

รับรองตวัแทนที�เขา้มาทาํหนา้ที�ในกระบวนการชูรอ 

4. การทาํหน้าที!ของตัวแทน ซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบักิจการสาธารณะ โดยเมื�อพิจารณาจาก

หลกัการศาสนาอิสลามแลว้ มีการแยกการทาํหนา้ที�ของมนุษยอ์อกเป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 

ลกัษณะแรกเป็นหนา้ที�ส่วนตวัที�ไม่สามารถมอบให้ใครทาํแทนได ้เช่น การละหมาด การ

บริจาคทาน และอีกลักษณะซึ� งเกี�ยวข้องกับการทาํหน้าที�เป็นตัวแทน โดยเป็นเรื� องที�

เกี�ยวกบัส่วนรวมซึ�งตามหลกัการศาสนาแลว้ สามารถมีกลุ่มคนเขา้มาทาํหนา้ที�นี�แทนได ้ 

                                                           

10 Sadek Jawad Sulaiman, Ibid. 
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5. การปรึกษาหารือ ตามความหมายของชูรอ (Shura) มีรากศพัท์มาจาก shawr ในภาษา

อาหรับซึ�งแปลวา่ แนะนาํ โดยมีความเกี�ยวขอ้งกบัการปรึกษาหารือในขอบเขตแบบกวา้งที�

ทุกคนสามารถแลกเปลี�ยนความเห็นกนัดว้ยความเท่าเทียมเพื�อบรรลุการตดัสินใจร่วมกนั 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหเ้ห็นไดว้า่ชูรอมีความสาํคญัในแง่ของการเป็นส่วนหนึ�งของการปกครอง

ตามศาสนาอิสลาม เพราะก่อนที�จะทาํการตดัสินใจใดๆออกไปนั�น ควรผา่นความเห็นพอ้งของคนที�เขา้ร่วม

กระบวนการปรึกษาหารือก่อน อยา่งไรก็ตาม Al-Sulaimi เห็นวา่ กระบวนการชูรอยงัสะทอ้นให้เห็นภาวะ

ของความเป็นผูน้ําในทางปฏิบติัด้วย เนื�องจากผูที้� เขา้ไปทาํหน้าที�ในสภาหรือที�ประชุมนั�นต่างก็เป็นตวั

แทนที�คดัเลือกมาแลว้จากกรอบของศาสนาอิสลาม11 ชูรอจึงเป็นหลกัการสาํคญัสําหรับการปกครองและเป็น

รูปแบบหลกัของการแสวงหาความเห็นพอ้งต่อประเด็นสาธารณะที�สาํคญัและกระทบต่อส่วนรวม  

เพราะฉะนั�น ในฐานะที�ชูรอเป็นหลกัการทางศาสนา การละเลยชูรอจึงถูกเทียบเคียงกบัการละเลย

หลกัการศาสนาด้วย เพราะชูรอถูกให้ความสําคญัเท่ากับการปฏิบติัศาสนกิจประจาํวนัเช่นเดียวกบัการ

ละหมาดที�มุสลิมทุกคนมีความเสมอภาคต่อหนา้พระเจา้ ในทางเดียวกนั ชูรอก็เป็นพื�นที�ของการปฏิบติัตาม

หลกัศาสนาที�ทุกคนที�เขา้ร่วมกระบวนการปรึกษาหารือมีความเท่าเทียมในการแสดงความเห็นเช่นกนั12  

รูปแบบชูรอ 

 ตามที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ชูรอถูกนาํมาใช้ในทางปฏิบติัดว้ยการให้ความสําคญัต่อการพูดคุยเพื�อหา

แนวทางที�เห็นพอ้งร่วมกนัตามหลกัศาสนาอิสลาม หากแต่ชูรอที�ใชอ้ยูต่ ั�งแต่แรกเริ�มกลบัไม่ปรากฏรูปแบบที�

แน่นอน ทั�งวนัและเวลาที�ใชส้าํหรับการพดูคุย การนาํเอาชูรอมาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งของการปกครองไม่ถือเป็น

การสร้างระบบการเมืองขึ�นมาใหม่ เนื�องจากเป็นรูปแบบที�ถูกใชใ้นสังคมอาหรับมาตั�งแต่ก่อนยคุอิสลาม13 

 ในประวติัศาสตร์อิสลามเองยงัมีขอ้ถกเถียงต่อรูปแบบชูรอออกเป็น ? ลกัษณะ กล่าวคือ ลกัษณะ

แรกมองชูรอในฐานะที�เป็นรูปแบบการปกครองที�มีฐานของเจตจาํนงเสรีของชุมชนมุสลิมซึ� งปรากฏมา

ตั�งแต่ยุคศาสดา โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกนัของผูที้�อยู่ในสภาชูรอในเรื�องที�เกี�ยวกบัส่วนรวม และให้
                                                           

11 Mishal Fahm al-Sulami, The West and Islam: Western liberal democracy versus the system of Shura (London: Routledge, 2003), p.41. 

12 Ibid., p.41. 

13 Ibid., p.60. 
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ความสาํคญัต่อเสียงส่วนใหญ่ในฐานะที�เป็นกลไกสาํคญัของการตดัสินใจ ในขณะที�อีกลกัษณะหนึ�ง ชูรอถูก

ตีความวา่เป็นการแนะนํา โดยผูป้กครองสามารถถามความเห็นจากคนอื�นที�มีความรู้หรือเกี�ยวขอ้งโดยตรง

กบัประเด็นนั�น ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นระดบัผูน้าํที�เขา้มาร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือนี�  เช่น ผูน้าํศาสนา 

ผูน้าํเผา่ หรือผูที้�มีอิทธิพลทางความคิด14 

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการชูรอในฐานะที�เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างหนึ� งนั� น นัก

เคลื�อนไหวทางศาสนาอิสลามสมยัใหม่ที�มีแนวทางกา้วหนา้อยา่ง Hassan al-Turabi  ผูน้าํศาสนาและผูน้าํ

ทางการเมืองในซูดาน ว่าชูรอในรูปแบบของอิสลามนั�นมีลักษณะต่างจากตะวนัตกตรงที�ผลประโยชน์

สาธารณะ เพราะการมีส่วนร่วมแบบตะวนัตกมุ่งหวงัเพื�อการมีอาํนาจหรือสิทธิพิเศษส่วนบุคคล แต่การมี

ส่วนร่วมในกระบวนการชูรอตามวิธีคิดของอิสลามมีจุดมุ่งหมายเพื�อประโยชน์ร่วมกนั โดยเฉพาะความ

ยติุธรรมอนัเกิดจากความร่วมมือกนัภายในประชาคม15 ทั�งนี�  ตามหลกัคิดของศาสนาอิสลามทาํให้เห็นวา่ชูรอ

ในฐานะที�เป็นรูปแบบของการปรึกษาหารือมีจุดมุ่งหมายสําคญัที�การหาความเห็นพอ้งร่วมกนัในอนัที�จะ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกวา่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มเท่านั�น 

 ขอ้คิดเห็นที�น่าสนใจต่อประเด็นเรื�องเพศสภาพต่อกระบวนการชูรอสําหรับนกัคิดอย่าง al-Turabi 

ยงัเป็นที�น่าสนใจอีกวา่ สภาพของผูห้ญิงในสังคมมุสลิมปัจจุบนัแตกต่างจากในอดีต โดยเห็นวา่ผูห้ญิงควรมี

บทบาทในสาธารณะมากขึ�นทั�งการทาํงานและการใช้ชีวิต16 เพราะฉะนั�น บทบาทสาธารณะของชายและ

หญิงจึงมีสิทธิของความเท่าเทียมกนั โดยผูห้ญิงไม่ใช่วา่จะมีสิทธิในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ

เท่านั�น แต่ยงัรวมถึงการให้คาํปรึกษาต่อเรื�องที�เกี�ยวกบัส่วนรวมดว้ย อยา่งไรก็ตาม การเปิดกวา้งต่อการเขา้

มามีส่วนร่วมในกระบวนการชูรอตามทศันะของผูน้าํและนกัเคลื�อนไหวทางการเมืองมุสลิมดงักล่าว ยงัรวม

ไปถึงการเปิดพื�นที�ของการมีส่วนร่วมในระดบัพลเมืองทุกคน นั�นก็คือ การรวมเอาคนที�ไม่ใช่มุสลิมเขา้มาอยู่

ในกระบวนการนี�ดว้ย โดย al-Turabi เห็นวา่ ในสังคมมุสลิมที�มีการพฒันาแลว้ ไม่ควรนาํเอาความเชื�อทาง

ศาสนาอิสลามมาเป็นขอ้กาํหนดในการบริหารประเทศ เพราะจะกลายเป็นการกีดกนัคนอื�นที�ไม่ใช่มุสลิม17 

                                                           

14 Ibid., p.60. 

15 Ibid., p.161. 

16 “Hassan al-Turabi” [http://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_al-Turabi] 22 July 2014. 

17 Mishal Fahm al-Sulami, pp.161-162. 
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ลกัษณะดงักล่าว ทาํให้เห็นวา่ ชูรอจึงไม่ต่างจากการกระจายโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน และถือ

เป็นการลดทอนความไม่เสมอภาคทางการเมืองลงในตวัเอง 

 อยา่งไรก็ตาม เมื�อพิจารณาจากสภาพของการนาํเอากระบวนการชูรอมาใชใ้นบริบทของชุมชนไทย 

ก็จะพบว่า เป็นเครื�องมือสําคญัของการนาํไปสู่กิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะการเป็นเครื�องมือสําคญัทาง

การเมืองในการควบคุมนกัการเมืองในชุมชน เช่นชุมชนมสัยดิบา้นเหนือ ตาํบลคูเต่า อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลาที�กาํหนดเป็นกฎของชุมชนโดยได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้สภาชูรอสามารถพิจารณา

พฤติกรรมของนักการเมืองทอ้งถิ�นว่าปฏิบติัตามคาํสัญญาหรือไม่ โดยหากมีนักการเมืองละเมิดสัญญา

หรือไม่อยู่ในกรอบของศาสนา สภาชูรอสามารถยกเลิกการให้การสนบัสนุนในการเลือกตั�งครั� งต่อไปได ้

เป็นตน้18 

 ในแง่นี�  อาจนาํมาสู่การตั�งคาํถามเอาจากคุณธรรมของนักการเมืองหรือผูน้าํในชุมชนได้ว่า คน

เหล่านี� ในฐานะที�เป็นตวัแทนในกระบวนการชูรอ ควรมีคุณลกัษณ์ทางจริยธรรมอยา่งไร โดยโอมาร์ (Omar) 

ซึ� งเป็นกาหลิบคนที�สอง กาํหนดคุณลกัษณะทางจริยธรรมของผูน้าํตามศาสนาอิสลามไวโ้ดยอิงกบัการเป็น

ผูน้าํที�ดีวา่ มาตรฐานของการเป็นผูน้าํที�ดีควรมีลกัษณะดงันี� 19 

• ผูน้าํที�ดีตอ้งไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก หรือมีปล่อยใหมี้การสืบทอดอาํนาจในพวกเดียวกนั 

• ผูน้าํที�ดีควรให้ประชาชนสามารถเขา้หาได้ เพื�อให้คนเหล่านั�นสามารถสะทอ้นขอ้เสนอแนะ

หรือความห่วงใยต่อบา้นเมืองไดอ้ยา่งสะดวก 

• ผูน้าํในฐานะที�เป็นผูป้กครองควรจดัให้มีที�ปรึกษา (counsel)  รับฟังคาํวิจารณ์ และยินดีที�จะ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดที�ไดรั้บมา 

• กองทพัทางการทหารมีไวเ้พื�อปกป้องประชาชน ไม่ใช่มีไวเ้พื�อปกป้องผูน้าํออกจากประชาชน

ของตนเอง 

                                                           

18 วิสุทธิ�  บิลล่าเตะ๊, ชุมชนมสัยดิบา้นเหนือ: เมื�ออิสลามเป็นฐานและเป้าหมายของการพฒันาชุมชน (กรุงเทพฯ: จกัรวาลทศัน์, ?ccc), หนา้ ?e. 

19 “Shura: Islamic approach to decision-making,” http://www.whyislam.org/social-values-in-islam/social-ties/shura-islamic-approach-to-

decision-making/ Retrieved on September 17, 2014. 
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คุณธรรมของผูน้าํตามหลกัศาสนาอิสลามซึ�งสะทอ้นผา่นกาหลิบขา้งตน้ ทาํให้เห็นวา่ศาสนาอิสลาม

เองให้ความสําคญัต่อการควบคุมจริยธรรมและคุณธรรมของผูป้กครองในแง่ที�ตอ้งไม่ใช่บุคคลที�ใชอ้าํนาจ

เพื�อผลประโยชน์ของตนเองเป็นสําคญั การปรึกษาหารือแบบชูรอจึงเป็นพื�นที�ของการสะทอ้นบทบาทและ

การทาํหน้าที�ของผูน้าํภายใตก้รอบการตรวจสอบในหลกัคิดการปกครองของตะวนัตกเช่นกนั โดยกรอบ

ความคิดเกี�ยวกบัชูรอในทางปฏิบติั มีความน่าสนใจวา่เมื�อถูกเอามาใชจ้ริงแลว้เป็นไปตามกรอบกาํหนดที�อิง

กบัหลกัการศาสนาอย่างไร และมีประสิทธิภาพในการกาํกบัการทาํหน้าที�ของผูน้าํในฐานะที�เป็นตวัแทน

ของประชาชนไดห้รือไม่เช่นกนั 

 ?.แนวคิดเรื�องทุนทางสังคม 

 ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดหนึ� งทางสังคมวิทยาที�ถูกนํามาใช้อภิปรายในงานที�เกี�ยวกบัการศึกษา

ชุมชนและสังคม ทั�งในส่วนที�เป็นกระบวนการพฒันาและการเปลี�ยนแปลงทางสังคมที�เกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

ในส่วนนี� จึงเป็นการนาํเสนอความคิดเรื�องทุนทางสังคมที�เกี�ยวขอ้งกบับริบทแวดลอ้ม เช่น วฒันธรรมชุมชน 

ขอ้ถกเถียงเรื�องความเป็นชุมชนอนัเป็นหนทางนาํมาสู่การสร้างความร่วมมือกนัเป็นสาํคญั 

 Marc Hooghe and Dietlind Stolle ชี� ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมเป็นการอา้งถึงเครือข่ายต่างๆที�

เชื�อมโยงกนั ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัเครือข่ายทางสังคมที�ปรากฏอยู่ในสังคม รวมไปถึงบรรทดัฐานของ

ศาสนาแบบต่างตอบแทนกันและกนั (reciprocity) โดยให้ความสําคญัต่อความเชื�อใจเชิงคุณค่าที�มาจาก

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นที�ตั�ง20 นอกจากนั�น ทุนทางสังคมจึงเกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางสังคม ซึ� งทั�ง 

Hooghe และ Stolle เห็นวา่โดยระนาบของทุนทางสังคมเทียบเท่ากบัพลงัทางสังคมที�สามารถทาํให้สามารถ

รักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคนดว้ยกิจกรรมที�มีรากฐานมาจากความเชื�อใจ บรรทดัฐานทางสังคม และความ

เชื�อมโยงกนัระหวา่งกลุ่มต่างๆ21  

 ในแง่ดงักล่าวนี�  จึงเลี�ยงไม่ไดที้�จะกล่าวถึงความเชื�อใจ (trust) ต่อการแสดงออกของทุนทางสังคม

โดยปัจเจกบุคคลทั�งหลายที�ดาํรงอยู่ในสังคม กรณีที�เป็นความคาดหวงัทางสังคมและการใช้ทุนทางสังคม

เพื�อสร้างความเชื�อมั�นระหวา่งคนที�มีทุนทางสังคมดว้ยกนัเอง ทุนทางสังคมจึงเป็นปัจจยัหนึ�งของการชี� วดั 
                                                           

20 Marc Hooghe and Dietlind Stolle (editors.), Generating Social Capital: Civil society and institutions in comparative perspective  (New 

York: Palgrave Macmill, 2003), p.4. 

21 Ibid., pp.408-409. 
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กระทั�งการสร้างความสัมพนัธ์ แต่ขอ้สังเกตของ Hooghe และ Stolle ก็คือ ระดบัความเชื�อใจนั�น ขึ�นอยูก่บั

ชนชั�นทางสังคมเป็นสาํคญั กล่าวคือ คนที�มีฐานะทางสังคมที�ดีกวา่ เช่น การศึกษา ระดบัความเป็นอยู ่รายได ้

ชนชั�น และเชื�อชาติจะสามารถเป็นที�น่าเชื�อถือและแสดงความเห็นต่อสังคมไดดี้กวา่คนที�มีฐานะดงักล่าวรอง

ลงไป22 หากเปรียบเทียบทุนทางสังคมไปตามระดบัความเป็นผูน้าํในแง่ดงักล่าวก็จะเห็นวา่ ยิ�งมีสถานภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจที�ดีเท่าใด ก็จะยิ�งเพิ�มโอกาสในการยอมรับและสะสมทุนทางสังคมให้กบับุคคลนั�น

โดยตวัของมนัเอง 

 ในส่วนที�เป็นทุนทางสังคมของปัจเจกบุคคล งานชิ�นนี� ยงักล่าวถึงความสําคญัของความเชื�อมโยง

สัมพนัธ์ (affiliation) ไวด้ว้ยวา่ ในแง่ของการมีความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงกบัหลายกลุ่มของระดบัปัจเจกบุคคล

นั�น ย่อมเป็นผลดีต่อตนเอง เนื�องจากทุนทางสังคมเป็นผลมาจากการปรากฏตวัของเครือข่ายความสัมพนัธ์ 

ยิ�งมีความเชื�อมโยงกบัหลายเครือข่ายก็ยิ�งทาํให้เป็นผลดีต่อการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมมากขึ� น23 

ประเด็นนี�  จะเห็นวา่ทุนทางสังคมมีความแตกต่างจากสินทรัพยเ์ชิงกายภาพ (physical assets) ตรงที�ทุนทาง

สังคมยิ�งเพิ�มคุณค่าเมื�อถูกใช้มากขึ� น ซึ� งมีความแตกต่างจากสินทรัพย์กายภาพ (physical assets) เช่น 

เครื�องมือเครื�องใช ้หรืออสังหาริมทรัพย ์ ที�ยิ�งใชก้็จะยิ�งลดมูลค่าลง24 

 ประเด็นหนึ� งที�งานชิ�นนี� ไดก้ล่าวถึงไวอ้ยา่งมีนยัสําคญัคือ ทุนทางสังคมที�ปรากฏอยู่ในหน่วยของ

ความสัมพนัธ์ระดบัต่างๆ ทั�งในระดบัชุมชนก็ดี หรือระดบัสังคมก็ดี ลว้นแลว้แต่อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของการ

เชื�อมโยงกัน (association) โดยใช่ว่าการมีความสัมพนัธ์กันเป็นฐานนั� นจะก่อให้เกิดความร่วมมือของ

กิจกรรมร่วมกันได้ หากแต่มีความจาํเป็นต้องอาศยัความเชื�อมโยงกันในแง่ที�ว่าแต่ละคนมีลกัษณะบาง

ประการร่วมกนั ทั�งความคิด ความเชื�อ ค่านิยม เพราะปัจจยัเหล่านี� ทาํให้คนเหล่านั�นเขา้มาร่วมมือกนัทาํ

กิจกรรมมากขึ�นบนพื�นฐานของการใชป้ระโยชน์จากทุนทางสังคมที�ปรากฏอยู่25 

                                                           

22 Ibid., p.7. 

23 Ibid., p.70. 

24 Prachatip Kata, “The Study on Social Capital and the Role of Social Capital in Social Movement: Case study of healthy civil society in one 

village in North-eastern region of Thailand,” Master thesis in Population and  Social Research, Institute for Population and Social Research, 

Mahidol University, 2004. 

25 Marc Hooghe and Dietlind Stolle (editors), Ibid., pp. 90 and 94. 
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อย่างไรก็ตาม การทาํความเขา้ใจความคิดเรื�องทุนทางสังคมไม่สามารถละเลยงานของ Robert D. 

Putnam โดยนาํมาอธิบายการศึกษานี� ในส่วนที�เป็นกรอบการมองทุนทางสังคมเป็นความสัมพนัธ์ที�วางอยูบ่น

ความเป็นเครือข่าย วธีิคิดและวธีิปฏิบติัทางสังคม และความเชื�อใจกนัซึ� งเป็นส่วนสําคญัต่อความร่วมมือและ

ประสานการทาํงานร่วมกนั โดยวางอยู่บนฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกนัเป็นที�ตั�ง26 โดย Putnam ให้

ความสาํคญัต่อการศึกษาสภาพสังคมที�เปลี�ยนไปวา่มีผลต่อความสัมพนัธ์ของคนในบริบททางสังคมนั�นดว้ย 

เช่นที�ยกตวัอย่างในสังคมอเมริกนัเอง โดยเฉพาะระดบัของการเขา้มามีส่วนในกิจการสาธารณะลดลงจาก

เดิมในช่วงทศวรรษ A���-A��� ทั�งในส่วนที�เป็นอตัราการใชสิ้ทธิเลือกตั�ง หรือการเขา้ร่วมประชุมของเมือง

และโรงเรียนในพื�นที�ของตนเอง แมว้า่ระดบัการศึกษาซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัของการเขา้มามีส่วนร่วมในชุมชน

หรือสังคมที�ตนเองจะสูงขึ�นก็ตาม27 โดยการความถี�ในการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะเป็นผลมาจากการ

เปลี�ยนแปลงทางสังคมอเมริกนัเอง โดย Putnam แสดงให้เห็นวา่การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะที�ลดลงนั�น

เป็นแนวโนม้ที�เกิดขึ�นกบัทุกกลุ่ม อยูเ่หนือความแตกต่างทางเพศและอาชีพ เพราะสะทอ้นใหเ้ห็นทิศทางของ

การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะไปในทิศทางเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มที�มีอยู่เดิมซึ� งวางอยู่บนฐานของกลุ่มกิจกรรมใน

ชุมชนจะลดลง แต่ขอ้เท็จจริงที�งานชิ�นเดียวกนันาํมาแสดงต่อก็คือ การเขา้ร่วมกบักลุ่มที�ตั�งขึ�นมาใหม่ซึ� ง

สัมพนัธ์กบัประเด็นทางสังคมที�มีความร่วมสมยัมากกว่า กลายเป็นปัจจยัสําคญัของการเขา้มาในเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ดงักล่าว เช่น กลุ่มอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม หรือกลุ่มรณรงคเ์พื�อสิทธิของผูห้ญิง การเปลี�ยนแปลง

ดังกล่าว เมื�อถูกมาอธิบายในกรอบความคิดเชิงปรากฏการณ์มากขึ� น ก็จะพบว่าการที�ผู ้หญิงเข้าสู่

ตลาดแรงงานมากขึ�น ถือเป็นการเปลี�ยนแปลงทางสังคมซึ� งมีผลต่อการลดจาํนวนของคนที�เขา้มาร่วมในงาน

ส่วนรวมนอ้ยลงกวา่เดิม ที�สาํคญั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวนาํมาสู่การลดลงของความเชื�อใจกนั และมีผลต่อ

การเปลี�ยนแปลงของทุนทางสังคมที�เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัตามมา  

 

 

                                                           

26 Robert D. Putnam, “Bowling Alone: America’s declining social capital,” in  Larry Diamond and Marc F. Platner (editors), Democracy: A 

reader (Baltimore: John Hopkins University Press, 2009), p.105.  

27 Ibid., pp.105-106. 
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ลกัษณะของทุนทางสังคมที�ถูกนํามาอธิบายความสัมพนัธ์ภายในบริบทของชุมชนและสังคม 

 ทุนทางสังคมที�เชื�อมกบับริบทของชุมชนโดยทั�วไปมองว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลใน

บริบทของชุมชนวางอยูบ่นฐานะของการมีความรู้สึกร่วมกนั ทั�งส่วนของความรู้สึกเป็นเจา้ของ (possession) 

และความรู้สึกพอใจ (enjoyment) ต่อการอยู่ในชุมชนของตนเอง28 ซึ� ง Ferdinand Tonnies นกัสังคมวิทยา

ชาวเยอรมนัชี� ใหเ้ห็นวา่ ชุมชน (Gemeinschaft) เป็นสภาพสังคมซึ� งมีความเป็นชนบทห่างไกลจากความเป็น

เมืองอยู่สูง การอยู่ร่วมกนัของภายในชุมชนโดยตวัของมนัเองแล้วจึงอยู่บนฐานของความสัมพนัธ์แบบ

ครอบครัวหรือความเป็นเครือญาติค่อนขา้งสูง เพราะการอยู่ร่วมกนัของคนในจาํนวนจาํกดัภายในพื�นที�

ขนาดเล็ก ยอ่มนาํไปสู่ระบบการจดัการที�มีลกัษณะเฉพาะและเหมาะสมกบับริบทของชุมชนนั�นๆ  

ประเด็นนี� จึงอาจเชื�อมโยงมาสู่การอธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงกบัการรักษาความเป็นชุมชนไว้

ดว้ยระบบความสัมพนัธ์ภายใน การอา้งวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวนั�นมีลกัษณะเป็นทุน (capital) จึงอยูใ่นวิสัย

ที�น่าจะกล่าวได ้เนื�องจากทุนทางสังคมเป็นตวันาํไปสู่ความร่วมมือต่างๆภายในชุมชนใหต้ามมา  

ในทางเดียวกนั การมองกรอบของทุนทางสังคมที�สัมพนัธ์กบัความเป็นชุมชนก็จะพบวา่ ฐานสําคญั

ของทุนทางสังคมมาจากชุมชนอันมีวฒันธรรมและการปฏิบัติมายาวนาน เช่นที� เห็นได้จากแนวคิด

วฒันธรรมชุมชนที�เชื�อวา่ ความขดัแยง้ในชุมชนสามารถจดัการดว้ยฐานของชุมชน หรืออีกนยัหนึ�งคือทุนใน

ชุมชนที�สามารถนาํมาใชไ้ดด้ว้ยกรอบความคิดดงันี� 29 

• แต่ละชุมชนมีวฒันธรรมของตนเอง โดยมีระบบคุณค่าของชุมชนที�มาจากประวติัของชุมชนอนั

ยาวนาน ความสาํคญัดงักล่าวจึงอยูที่�การใหคุ้ณค่ากบัความเป็นคน ชุมชน ศาสนา และวฒันธรรมซึ� ง

ถือเป็นหลกัของการดาํรงอยูข่องชุมชน 

• ชุมชนมีความหนกัแน่นอยูใ่นตวัเอง เพราะมีระบบการผลิต การจดัการทรัพยากร การจดัการระบบ

สุขภาพ ความรู้หรือภูมิปัญญา การปกครอง ระบบยติุธรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจเป็นของตนเอง 

                                                           

28 Jose Harris (editor), TÖnnies: Community and civil society translated by Jose Harris and Margaret Hollis. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001), p.36.   

29 บาํรุง บุญปัญญา, สามทศวรรษแนวคิดวฒันธรรมชุมชน (สุรินทร์: โครงการหนงัสือดอกติ�วป่า, 2549), หนา้ 20-25. 
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• การที�ชุมชนมีความสัมพนัธ์ผ่านระบบเครือญาติ การจดัการปกครองด้วยระบบอาวุโส และเครือ

ญาติ หรือกลไกอื�นที�ทาํใหชุ้มชนมีความเป็นหนึ�งเดียวและกลมเกลียวกนัมากขึ�น 

กล่าวไดว้า่ กรอบความคิดดงักล่าวแมจ้ะเนน้กรอบความคิดของวฒันธรรมชุมชน แต่สามารถนาํมา

อธิบายทุนทางสังคมที�ปรากฏอยูท่ ั�วไปในชุมชนดว้ย เช่นที�เห็นไดว้า่ ชุมชน 

?.? การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 

 ในส่วนนี� เป็นการทบทวนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัในชุมชนพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้นั

เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนดว้ยกระบวนการปรึกษาหารือแบบชูรอ ดงัต่อไปนี�  

งานของ อาแว มะแส  เรื�อง ชุมชนศรัทธา: รายงานการวิจัยเรื�องแนวทางการพัฒนาสังคมฐาน

ศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ�นในจังหวดัชายแดนภาคใต้  โดยเป็นงานที�ศึกษาฐานคิด กระบวนการขบัเคลื�อน

โครงการชุมชนศรัทธา และการประเมินการตอบรับและผลการดาํเนินงานของโครงการระดบัชุมชนและ

ระดบัเครือข่าย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่โครงการดงักล่าวริเริ�มโดยกลุ่มนกักิจกรรมที�สนใจงานพฒันา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื�อการพฒันาที�เหมาะสมกบับริบทในทอ้งถิ�น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

บนฐานทางศาสนา  แต่ปัญหาสําคญัคือโครงการดงักล่าวยงัไม่สามารถสร้างความเขา้ใจให้แก่สมาชิกใน

ชุมชนไดท้ั�วถึง เพราะงบประมาณจาํกดั (ไดจ้ากศอ.บต.) และขาดการติดตามงานอยา่งต่อเนื�อง  ข้ อ ค้ น พ บ

สําคญัของการศึกษานี� คือ  หลกัคิดในการทาํกิจกรรมที�มาจากฐานทางศาสนาทาํให้คนในชุมชนไม่กล้า

ปฏิเสธ โดยใหค้วามร่วมมือในการขบัเคลื�อนงานเป็นอยา่งดี โดยยงัรวมไปถึงชุมชนของคนพุทธดว้ย30   

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการขับเคลื�อนงานชุมชนศรัทธาในพื�นที�จริงนั� นมาจากการนําของ

คณะทาํงานชุมชนศรัทธาซึ� งมีประสบการณ์ในการทาํงานพฒันาในพื�นที�ในหลายประเด็นมาก่อน เช่น 

สวสัดิการชุมชน กลุ่มประมงพื�นบา้น กลุ่มพฒันาที�อยูอ่าศยั กลุ่มแกปั้ญหาที�ดินอยู่อาศยัและทาํกิน  โดยมี

การทาํความเขา้ใจต่อการขบัเคลื�อนงานร่วมกนัว่าจะวางอยู่บนพื�นฐานของหลกัการทางศาสนา และแบ่ง

ความรับผดิชอบกนั31 

                                                           

30อาแว มะแส, ชุมชนศรัทธา: รายงานการวิจยัเรื�องแนวทางการพฒันาสงัคมฐานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�นในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(กรุงเทพฯ: คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริศาสตร์, 2555), หนา้ 40. 

31 เรื�องเดียวกนั, หนา้ 41. 
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ในงานของ สุวฒัน์  คงแป้น เรื�อง ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา: ทางรอดของการแก้ปัญหาจังหวัด

ชายแดนใต้ ชี� ให้เห็นว่าโครงการชุมชนศรัทธาเป็นทางออกจากความรุนแรงอย่างสันติวิธี  โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมและหลกัทางศาสนา ขบัเคลื�อนงานโดยองคก์ระประชาสังคมเป็นหลกั โดยโครงการ

ชุมชนศรัทธาสามารถเขา้ไปทาํงานในชุมชนโดยช่องทางของพระราชบญัญติักรรมการหมู่บา้น (กม.)  

โครงการชุมชนทาํให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นกนัเอง ทาํกิจกรรมตรงกบัสภาพ

ปัญหาแต่ละพื�นที�จริง และทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้หลักการศาสนาจริง เช่น การกระตุ้นความสําคญัของ

กิจกรรมกีรออาตี การฟื� นฟูตาดีกา ร้านค้าชุมชน การบรรยายธรรม การบูรณสถาน การส่งเสริมอาชีพ 

การศึกษาดูงานจดัตั�งกลุ่มออมทรัพยแ์ละสวสัดิการชุมชน การทาํผลิตภณัฑ์ทดแทนเพื�อลดรายจ่ายและเพิ�ม

รายได้32 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาดงักล่าวชี� ให้เห็นวา่ขอ้ดีของการพฒันาในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตคื้อ

การขาดมิติทางศาสนามาใชใ้นการทาํกิจกรรม เพราะการนาํหลกัการทางศาสนามาใชใ้นการทาํโครงการทาํ

ให้คนที�เขา้ร่วมไม่กลา้ทาํผิดที�ขดักบัหลกัศาสนา โดยตอ้งเอาหลกัศาสนาเขา้มาเป็นส่วนหนึ� งของวิธีการ

ทาํงานเช่นกนั  

ในทางเดียวกนั การศึกษาการพฒันาในชุมชนจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัเห็นไดจ้ากงานของ ณฐพงศ ์

จิตรนิรัตน์, แวรอมลี แวบูละ และมณีรัตน์ มิตรปราสาท เรื�อง การพัฒนาเพื�อสร้างความมั�นคงของชุมชนใน

สถานการณ์ความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ที�ชี� ให้เห็นว่า

โครงการชุมชนศรัทธาเป็นโครงการที�มีแนวคิดมาตั�งแต่ปี 2545 โดยการพฒันาชุมชนในรูปแบบดงักล่าววาง

อยู่ในกรอบความคิดฐานล่างของชุมชน อนัเกี�ยวเนื�องกบักมัปงตกัวา หรือชุมชนศรัทธา ซึ� งสามารถหลอม

รวมความเป็นชุมชนขึ� นในระบบความสัมพนัธ์ทางสังคม ภายใต้หลักการศาสนาและการศรัทธาใน

กระบวนการหล่อหลอม กล่อมเกลาสมาชิกในชุมชน เกิดความรู้สึกผกูพนัเป็นหนึ� งเดียวในชุมชนและเป็น

พวกพอ้งเดียวกนัที�พร้อมเผชิญหนา้ กอบกูค้วามเป็นชุมชนขึ�นมาใหม่  

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเกี�ยวกบัอตัลกัษณ์อนัสะทอ้นถึงศาสนาและชาติพนัธ์ุของคนกลุ่มหนึ�งใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้เป้าหมายเพื�อสร้างสรรค์และมีสามญัสํานึกด้วยการรื� อฟื� นชุมชนและความเป็น
                                                           

32 สุวฒัน์ คงแป้น, ชุมชนศรัทธา กมัปังตกัวา: ทางรอดของการแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี: เครือข่ายชุมชนศรัทธา, 2552), หนา้ 

11. 
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ชุมชนขึ�นมาใหม่ด้วยหลกัศาสนาและศรัทธาที�เป็นเสมือนผลึกและเข็มทิศชีวิตให้สามารถทาํหน้าที�ทาง

สังคมและวฒันธรรมสาํหรับการกาํกบั ควบคุมสมาชิกในชุมชนพร้อมกบัการสร้าง การพฒันาชุมชนที�ตั�งอยู่

บนฐานอตัลกัษณ์ของชุมชน33 

การศึกษานี� ยงัชี� ให้เห็นวา่ โครงการชุมชนศรัทธาอาศยัฐานการทาํงานของคณะกรรมการหมู่บา้น 

(กม.) ที�มีการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นดา้นต่างๆ โดยผูน้าํศาสนารับผิดชอบงานทางสังคม ผูใ้หญ่บา้น

รับผิดชอบทางดา้นความมั�นคง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรับผิดชอบเกี�ยวกบัการวางแผน และผูน้าํ

ธรรมชาติรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ34 งานชิ�นนี� ชี� ให้เห็นโคงการชุมชนศรัทธาในแง่ของการเป็นการ

พฒันาชุมชนโดยอาศยัรากฐานของศาสนาเขา้มาหนุนเสริมใหก้ารทาํงานสะดวกยิ�งขึ�น  

งานชิ�นต่อมาโดย ชลิตา บณัฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ เรื� อง  “การเมืองเรื�อง ‘เศรษฐกิจชุมชน/

เศรษฐกิจพอเพียง’ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ� งเป็นการศึกษาชุมชนดว้ยกรอบความคิดของวฒันธรรม

ชุมชนในฐานะที�เป็นทุนทางสังคมอยา่งหนึ�งวา่ ตั�งแต่ปี 2525 เป็นตน้มา แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนไดป้รากฏ

ตวัภายใตส้าํนกัคิดวฒันธรรมชุมชนที�เห็นวา่ ชุมชนมีวฒันธรรมและระบบคุณค่าของตน ตลอดจนมีการสืบ

ทอดกนัมาตั�งแต่อดีตที�เป็นเหมือนฐานปฏิบติัการของชุมชนนั�นๆ แนวคิดนี� จึงเห็นวา่การพฒันาชุมชนจึงตอ้ง

เริ� มจากวฒันธรรมชุมชนที�เป็นปราการที�แข็งแกร่งของชาวบา้นในการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบจาก

ภายนอก35  

 ในบทความชิ�นนี�ยงัชี� ใหเ้ห็นวา่ ภาคประชาสังคมในจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนหนึ�งไม่เห็นดว้ยกบั

ระบบทุนนิยม เพราะเห็นว่าเป็นสิ�งที�ทาํลายการพึ�งพาตนเองของชุมชน และไม่ไวใ้จระบอบประชาธิปไตย

แบบตวัแทน เพราะเห็นวา่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที�แทจ้ริง เนื�องมาจากการซื�อสิทธิขายเสียงของคนจน

และไร้ความรู้เกี�ยวกบัการเมือง ทาํให้เกิดการผกูขาดอาํนาจของนายทุนและนกัการเมืองที�ไร้คุณธรรม เห็น

ไดจ้ากการที�กลุ่มประชาสังคมเหล่านี� ไม่ต่อตา้นการทาํรัฐประหารเมื�อปี 2549 และส่วนหนึ�งก็เขา้ร่วมเป็น

                                                           

33 ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์,  แวรอมลี แวบูละ และมณีรัตน์ มิตรปราสาท, การพฒันาเพื�อสร้างความมั�นคงของชุมชนในสถานการณ์ความขดัแยง้ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) (สงขลา: มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2553), หนา้ 53. 

34 เรื�องเดียวกนั, หนา้ 58. 

35 ชลิตา บณัฑุวงศ ์และอนุสรณ์ อุณโณ, “การเมืองเรื�อง ‘เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง’ในจงัหวดัชายแดนภาคใต,้” ใน ฉตัรทิพย ์ 

นาถสุภา (บรรณาธิการ). ดว้ยรัก เล่มที� 7 แนวคิดทางสงัคมและการเมือง (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพส์ร้างสรรค,์ 2556), หนา้ 145-146. 
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รัฐมนตรี และเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการกาํกบัการปฏิรูปและคณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปหลงัเหตุการณ์

รุนแรงทางการเมืองเมื�อปี 255336 

 ปัญหาประการสําคญัที�ชลิตาและอนุสรณ์ระบุถึงบทบาทของภาคประชาสังคมในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตคื้อ หลงัปี 2547 เป้นตน้มา ประชาสังคมซึ� งทาํงานกบัชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้จุดยืนทาง

การเมืองที�ค่อนไปในทางอนุรักษนิ์ยม และมีความขดัแยง้กนัเองเพราะในดา้นหนึ�งส่งเสริมสันติวิธี เคารพต่อ

ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุและศาสนา แต่อีกดา้นหนึ�งกลบัปลูกฝังอุดมการณ์กดทบัและเบียดขบัอตัลกัษณ์

ทางชาติพนัธ์ุและศาสนาอื�น โดยการชูสถาบนักษตัริยใ์นพื�นที� ซึ� งทาํให้ทั�งผูเ้ขียนสองเห็นวา่ เป็นการละเลย

โอกาสใหค้นมลายมุูสลิมมีอิสระในการดาํเนินชีวติตามวฒันธรรมของตนเอง37  

  

                                                           

36 เรื�องเดียวกนั, หนา้ 156-157. 

37 เรื�องเดียวกนั, หนา้ 158. 
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บทที� 3  

การมีส่วนร่วมบนฐานของศาสนา: ชูรอในรูปแบบทุนทางสังคม 

 การศึกษาในบทนี� เป็นการบรรยายสภาพของชุมชนที�ได้ไปศึกษามา เพื�อประกอบการอธิบายว่า

แนวคิดชูรอมีลกัษณะอย่างไรในทางปฏิบติั ทั�งนี�  แนวคิดเกี�ยวกบัการชูรอซึ� งเป็นรูปแบบการปรึกษาหารือ

นั�น กลายเป็นเครื�องมือหลกัของชุมชนมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือแมแ้ต่ในชุมชนที�เป็นการอาศยั

ร่วมกนัระหวา่งคนพุทธและมุสลิมก็ยงัสามารถนาํเอาหลกัการชูรอไปใชไ้ดอ้ย่างกลมกลืนในบางพื�นที� ใน

บทนี� จึงเป็นการนาํเสนอภาพของชูรอที�เป็นฐานของกิจกรรมต่างๆประกอบขอ้มูลทั�วไปของชุมชนที�เป็น

กรณีศึกษา   

ในบทนี�  เป็นการนาํเสนอกระบวนการชูรอผา่นรูปแบบกิจกรรมภายในชุมชนซึ� งมีความแตกต่างกนั

ในแต่ละพื�นที�ของการศึกษา ซึ� งประกอบดว้ย 3 พื�นที�คือ 1) ตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดั

นราธิวาส 2) ตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส และ 3) ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั 

จงัหวดัยะลา โดยเป็นการนาํเสนอเป็นรายพื�นที� ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

 3.1 การก่อร่างสร้างรูปของชูรอ: ตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 

 ตาํบลปะลุกาสาเมาะถูกเลือกมาเป็นกรณีศึกษาเนื�องจากเป็นพื�นที�ของโครงการตาํบลสุขภาวะ โดย

โครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึ� งไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมโดย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเริ� มทาํโครงการในพื�นที�นี� ตั� งแต่เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยมีระยะเวลาดาํเนินโครงการมาจนถึงปี 2555 

 โครงการตาํบลสุขภาวะในพื�นที�จังหวดัชายแดนภาคใต้ที�นําไปใช้ในตาํบลต่างๆของจังหวดั

ชายแดนภาคใตนี้�  มีตวัแบบมาจากการดาํเนินโครงการลกัษณะเดียวกนัในพื�นที�เทศบาลตาํบลปริก อาํเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลาซึ� งเป็นพื�นที�แหล่งเรียนรู้ของโครงการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม เมื�อแรกเริ�มดาํเนิน

โครงการตาํบลสุขภาวะในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตาํบลปะลุกาสาเมาะถูกคดัเลือกจากภาคีเครือข่ายที�ทาํงาน

ประชาสังคมในพื�นที�ให้เป็นพื�นที� “ตาํบลตน้แบบ” ของโครงการ รวมกบัพื�นที�ตน้แบบอื�นๆ ครอบคลุม 20 

พื�นที�ในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา1 
                                                           

1 อบัดุลสุโก ดินอะ. สรุปงาน 3 ปี การจดัการชุมชนสุขภาวะจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(นราธิวาส: พงศน์ราการพิมพ,์ 2555), หนา้ 51. 
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 การเป็นพื�นที�ตน้แบบของตาํบลปะลุกาสาเมาะเนื�องมาจากการเป็นพื�นที�ซึ� งมีฐานะของการจดัการ

เรียนรู้และการพฒันาอาชีพอยูก่่อนแลว้ จึงไดรั้บเลือกเป็นพื�นที�ตน้แบบนาํร่องของโครงการมีส่วนร่วมของ

คนตาํบลผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพและการจดัการสิ�งแวดลอ้มดว้ยกระบวนการชูรอ โดยโครงการตาํบล

สุขภาวะเข้ามาเชื�อมต่อผ่านองค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็นหลกั เพราะฉะนั�น การดาํเนิน

โครงการจึงผา่นทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซึ�งเป็นแกนหลกัของการดาํเนินโครงการในพื�นที� 

 น่าสนใจวา่ในพื�นที�ตาํบลปะลุกาสาเมาะเอง มีประชากรที�อาศยัอยูร่่วมกนัระหวา่งคนไทยพุทธและ

มลายมุูสลิมในสัดส่วนร้อยละ 10 ต่อ 90 ของประชากรทั�งหมดในตาํบล จึงมีบางหมู่บา้นที�เป็นหมู่บา้นของ

คนไทยพุทธอยา่ง บา้นเชิงเขาซึ� งมีวดัเชิงเขาเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนิกชนเพียงแห่งเดียวในตาํบล     

 นับตั�งแต่การเขา้ร่วมโครงการตาํบลสุขภาวะตั�งแต่ปี 2552 ตาํบลปะลุกาสาเมาะซึ� งขบัเคลื�อน

โครงการในพื�นที�โดย สภาชูรอตําบลสุขภาวะ ซึ� งประกอบไปดว้ยตวัแทนซึ� งเป็นผูน้าํมาจากฝ่ายต่างๆใน

ตาํบล ซึ� งเป็นเหมือนโครงการชุมชนศรัทธาของศูนยอ์าํนวนการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)ที�

นาํเอาผูน้าํสี� เสาหลกั ซึ� งประกอบดว้ย ผูน้าํฝ่ายความมั�นคง ผูน้าํทอ้งถิ�น ผูน้าํศาสนา และผูน้าํตามธรรมชาติ

มาเขา้ร่วมกระบวนการชูรอเพื�อลดปัญหาความขดัแยง้ และทาํงานร่วมกนัได ้

 เช่นเดียวกนั สภาชูรอตาํบลสุขภาวะ ในตาํบลปะลุกาสาเมาะเริ�มมาจากกองอาํนวยการรักษาความ

มั�นคงภายใน (กอ.รมน.) สนบัสนุนงบประมาณให้แต่ละตาํบลในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้าํโครงการสภา

ตําบลสันติสุข โดยมีกาํนนัเป็นประธานสภาโดยตาํแหน่ง และมีผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล (อบต.) ผูน้าํศาสนาเช่น อิหม่าม ทหาร ตาํรวจ เจา้หน้าที�อนามยั ตวัแทนสตรี กรรมการหมู่บา้น และ

กรรมการตาํบล เขา้มาร่วมในสภาดงักล่าว 

 หากแต่ในช่วงเดียวกนัก็มีรูปแบบของสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะอยูด่ว้ย จึงทาํให้การขบัเคลื�อน

โครงการในตาํบลจึงมี 2 สภาดว้ยโครงสร้างการทาํงานที�ต่างกนั เพราะโครงการสภาตาํบลสันติสุขมีผูน้าํ

ทอ้งที�เป็นหลกั หากแต่อีกโครงสร้างหนึ� งที�ใช้กระบวนการชูรอซึ� งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของตาํบลคือ 

สภาชูรอตําบลปะลุกาสาเมาะ ซึ� งเป็นกลไกที�ดาํเนินการโดยอาศยัช่องทางของผูน้าํทอ้งถิ�นเขา้มาทาํงาน 

เพราะอาศยัโครงสร้างและสถานที�ประชุมในองค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็นฐานของการ

ขบัเคลื�อน โดยประกอบไปดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็นประธาน และกรรมการ

เป็นผูน้าํฝ่ายต่างๆ ทั�งกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกอบต. และผูน้าํศาสนา 
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 ประเด็นหนึ�งที�น่าสนใจคือ โครงสร้างของสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็นโครงสร้างการทาํงาน

เดียวกบัที�ใชใ้นการขบัเคลื�อนโครงการตาํบลสุขภาวะของสสส.โดยเปลี�ยนชื�อเป็น สภาชูรอตําบลสุขภาวะ

ตําบลปะลุกาสาเมาะ ขณะที�สัดส่วนของกรรมการหลกัของสภาดงักล่าวอยูที่�สมาชิกอบต.เป็นหลกั โดยไม่มี

ส่วนที�เป็นผูน้าํทอ้งที� ผูน้าํศาสนาซึ�งเป็นโครงสร้างการทาํงานที�ชดัเจนเขา้มามีส่วนร่วมในสภาชูรอตาํบลสุข

ภาวะแต่อยา่งใด2 

 โครงการสภาชูรอตาํบลสุขภาวะตาํบลปะลุกาสาเมาะ จึงประกอบไปดว้ยคนที�ไดรั้บการพิจารณาวา่

มีความเหมาะสมผ่านการสรรหาของคนในพื�นที� โดยใช้กระบวนการชูรอเป็นหลักในการขับเคลื�อน

โครงการพฒันาพื�นที� ในช่วงปี 2552-2555 อยู ่2 โครงการคือ โครงการฐานธนาคารขยะ ซึ� งนาํเอาหลกัคิด

การจดัการขยะมาใช้ ทั�งการคดัแยก นาํกลบัมาใช้ประโยชน์ซํ� า โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ� งมี

เป้าหมายหลกัอยูที่�เยาวชนโรงเรียนในตาํบล โดยโครงการนี� เป็นการริเริ�มและทาํงานร่วมกนัระหวา่งสภาชู

รอตาํบลสุขภาวะกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ 

 เช่นเดียวกบัโครงการบ้านสีขาว รั(วสีเขียว โดยเป็นโครงการร่วมกนัระหวา่งสภาชูรอตาํบลสุขภาวะ

ปะลุกาสาเมาะกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ มีเป้าหมายเพื�อการจดัการปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน ซึ� งเป็นโครงการที�อบต.ปะลุกาสาเมาะบรรจุเป็นแผนประจาํปี MNNO-MNNN เพื�อแกไ้ขปัญหายาเสพติด

โดยเฉพาะ และชักนาํผูน้าํศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าว ในฐานะที�ชูรอเป็นเครื�องมือ

สําคญัของการนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหานี�  ทาํให้ผูน้าํศาสนาซึ� งตระหนกัว่าปัญหายาเสพติดที�ระบาดอยู่ใน

ชุมชนของตนเองเป็นปัญหาสาํคญัที�ควรเร่งแกไ้ข จึงสังเกตไดว้า่โครงการดงักล่าวจึงไดรั้บความร่วมมือจาก

ผูน้าํศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรง เมื�อเทียบกบัโครงการฐานธนาคารขยะที�อาจจะเห็นว่าเป็นปัญหาที�มี

ขอบเขตกิจกรรมที�เฉพาะเจาะจงไปยงักลุ่มโรงเรียนมากกวา่ 

 หลงัจากโครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตสิ้�นสุดลงเมื�อปลายปี 

MNNN สภาชูรอตําบลปะลุกาสาเมาะ โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ ซึ� งมีฐานมาจาก สภาชูรอ

ตําบลสุขภาวะ ตําบลปะลุกาสาเมาะ ไดข้บัเคลื�อนโครงการพฒันาพื�นที�และคุณภาพชีวิตดว้ยทุนที�หาไดจ้าก

ในพื�นที�ดว้ยตนเอง ทั�งโครงการจดัตั�งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตําบลปะลุกาสาเมาะ 

                                                           

2 อบัดุลสุโก ดินอะ, การขบัเคลื�อนตาํบลสุขภาวะ: กรณีศึกษาสภาชูรอตาํบลสุขภาวะ ตาํบลปะลุการสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส 

(นราธิวาส: พงษน์ราการพิมพ,์ 2555), หนา้ 44-45. 
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โดยสภาชูรอฯไดมี้การปรึกษาหารือแลว้ออกมาเป็นมติ แลว้ให้คณะกรรมการสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ

กลบัไปประชาสัมพนัธ์ในชุมชนเพื�อใหช้าวบา้นเห็นความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์จากโครงการดงักล่าว  

 จนกระทั�งในเดือนกุมภาพนัธ์ของปี MNNR มติของที�ประชุมสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ ได้

เห็นชอบใหมี้การจดัตั�งกองทุนดงักล่าวขึ�นมาโดยเปิดโอกาสให้ชาวบา้นเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจ 

ซึ� งผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ ซึ� งผูเ้ป็นจดัการ

โครงการดงักล่าวหกัเงินจากบญัชีออมทรัพยเ์ดือนละ NS บาท โดยสวสัดิการครอบคลุมการนอนรักษาตวัใน

โรงพยาบาล การเบิกเงินสวสัดิการรักษาตวั โดยยงัรวมถึงเงินสวสัดิการค่าจดัการศพ โดยเริ�มมีผลใชม้าตั�งแต่

เดือนมีนาคม MNNR 

 นอกจากนี�  ในส่วนที�เป็นโครงการซึ� งขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น มติจากการ

ประชุมสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ เมื�อเดือนเมษายน MNNR เสนอใหข้องบพฒันาเพื�อซ่อมแซมศาสนสถาน 

ทั�งมสัยดิและวดัในตาํบลจากกองอาํนวยการรักษาความมั�นคงภายใน (กอ.รมน.) โดยเป็นการของบประมาณ

และดาํเนินการโดยสภาชูรอเองจนกระทั�งสิ�นสุดโครงการในเดือนกนัยายนของปีเดียวกนั 

 หัวใจสําคญัของการทาํหน้าที�ในรูปแบบของสภาชูรออาจไม่ใช่การริเริ�มงานเชิงพฒันาพื�นที�และ

คุณภาพชีวิตที�เห็นเป็นรูปธรรมเพียงอยา่งเดียว แต่อีกดา้นหนึ�ง สภาชูรอยงัทาํหนา้ที�เป็นผูก้าํหนดกติกาของ

การอยูร่่วมกนั ภายใตค้วามตกลงร่วมกนัผูน้าํซึ� งเป็นตวัแทนมาจากกลุ่มต่างๆในสภาชูรอดว้ย เช่น ฮูกมปากตั 

(กฎปฏิบติั) ที�มาจากการประชุมเมื�อวนัที� VW กรกฎาคม MNNR ที�กาํหนดการเล่นประทดัในช่วงเดือนรอมฎอน

ที�อาจก่อให้เกิดอนัตรายและส่งเสียงรบกวนการละหมาดตะรอเวีXยะห์ (การละหมาดร่วมกนั) ในมสัยิด ซึ� ง

อาจทาํใหเ้กิดความสับสนระหวา่งเสียงปืนจริงและเสียงประทดัได ้และที�สําคญั มติสภาชูรอให้เหตุผลอีกวา่ 

การเล่นประทดัไม่ถือเป็นวฒันธรรมของอิสลาม จึงห้ามไม่ให้มีการเล่นประทดัในชุมชนและให้กรรมการ

และตวัแทนของแต่ละชุมชนกลบัไปประชาสัมพนัธ์ในพื�นที�ของตนเองอยา่งเคร่งครัดต่อไป3    

 น่าสังเกตว่าการเชื�อมต่อการทาํงานระหว่างสภาชูรอตาํบลสันติสุขกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ปะลุกาสาเมาะเป็นช่องทางสําคญัสําหรับการแปรเปลี�ยนการตดัสินใจหรือมติของสภาชูรอให้กลายเป็นการ

ปฏิบติัโดยตรง เนื�องจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีงบสาํหรับการพฒันาเชิงกายภาพและการพฒันาคุณภาพ

                                                           

3 สภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ,  การจดัการชุมชนดว้ยกระบวนการชูรอ  เอกสารไม่ปรากฏปีและสถานที�พิมพ,์ หนา้ VN. 
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ชีวติของคนในตาํบลโดยตรง และที�สาํคญักวา่นั�นการของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกก็สามารถทาํได้

ในฐานะที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นผลดีต่อการทาํงานของสภาชูรอที�มีช่องทาง

การทาํงานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยตรง4 ในทางเดียวกนั สภาชูรอตาํบลที�ทาํหนา้ที�เป็นหน่วย

ของการกาํหนดกติกาการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนก็เป็นสิ�งที�อยูใ่นขอบเขตที�ทาํได ้เนื�องจากในทางหนึ� ง

เป็นผูน้าํที�มาจากตวัแทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆในชุมชน ประการที�สอง ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ

ศาสนา ทาํใหม้ติและการทาํหนา้ที�ของสภาชูรอถูกรับรองโดยประชาชนค่อนขา้งสัมบูรณ์ 

รูปแบบของสภาชูรอในตําบลปะลุกาสาเมาะ 

 ส่วนที�เป็นรูปแบบของชูรอที�ปรากฏอยู่ในตาํบลปะลุกาสาเมาะ มีความหลากหลายตามโครงการที�

จดัตั�งขึ�นมา และหากนบัชูรอที�มีรูปแบบเป็น “สภาของการปรึกษาหารือ” โดยเฉพาะแลว้ จะเห็นวา่ปรากฏ

ตามขา้งตน้ แต่หากพิจารณาชูรอในฐานะที�เป็นวิธีการปรึกษาหารือแลว้ ชูรอยงัครอบคลุมไปถึงกลไกของ

ชุมชนอื�นๆ ภายใตโ้ครงสร้างที�ถูกกาํหนดมา ไม่วา่จะเป็น กรรมการหมู่บา้น หรือ สภาองคก์รชุมชนระดบั

ตาํบลซึ�งส่วนใหญ่ไดน้าํรูปแบบของชูรอไปใชเ้ช่นกนั 

 หากแต่สภาชูรอที�ปรากฏอยูใ่นตาํบลปะลุกาสาเมาะเอง มีความแตกต่างตามโครงการที�ดาํเนินการ

เช่นกนั เช่นที�เห็นขา้งตน้วา่ โครงการของกอ.รมน.ไดจ้ดัตั�งให้มี สภาตาํบลสันติสุข ซึ� งมีกาํนนัเป็นประธาน 

และรวมเอาผูน้ํากลุ่มต่างๆเข้ามาเป็นกรรมการ ขณะที�โครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในพื�นที�

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สนบัสนุนโดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็นประธานในสภาชูรอตาํบลสุขภาวะ  

 จนกระทั�งเมื�อโครงการของสสส.สิ�นสุดลงเมื�อปี MNNM รูปแบบของสภาชูรอตาํบลสุขภาวะถูก

เปลี�ยนชื�อมาเป็น สภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ โดยมีนายองค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะเป็น

ประธานโดยตาํแหน่งเช่นเดิม หากแต่ความแตกต่างกนัคือ ในโครงสร้างสภาชูรอแบบหลงัมีสัดส่วนของ

ผูน้าํศาสนาเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยการเป็นกรรมการของสภาฯดว้ย 

                                                           

4 สมัภาษณ์ โซฟ มะลีแว และนาซอรี ปูโปะ, สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ, วนัที� M[ มกราคม MNNW ที�องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส. 
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 สําหรับสัดส่วนของกรรมการสภาชูรอถือว่าไม่มีความชดัเจน เนื�องจากขึ�นอยู่กบัการกาํหนดและ

เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละละสภาเอง ทาํให้เห็นไดว้า่ ผูน้าํฝ่ายใดเป็นประธาน กรรมการสภาฯก็จะมีเป็น

ตวัแทนฝ่ายเดียวกบัประธานเป็นส่วนใหญ่ เช่นที�เห็นในสภาชูรอทั�ง \ รูปแบบที�ปรากฏในตาํบลปะลุกาสา

เมาะซึ� งจาํนวนของกรรมการสะทอ้นความเป็นไปไดใ้นการทาํงานร่วมกนัมากกว่าการสะทอ้นความเท่า

เทียมของการเป็นตวัแทนจากหลายส่วน ประกอบกบัความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํทอ้งที�และทอ้งถิ�นในพื�นที�มี

อยูค่่อนขา้งสูง จึงถือเป็นเรื�องปกติวา่คนที�เป็นประธานของสภาชูรอจะเลือกเอาคนที�อยูฝ่่ายเดียวกบัตวัเองเขา้

มาเป็นกรรมการในสภาชูรอ เพื�อหลีกเลี�ยงความขดัแยง้กบัขั�วอาํนาจตรงขา้มกบัตนเอง5   

การเชื�อมต่อระหวา่งมติจากการประชุมในสภาชูรอกบัการนาํไปปฏิบติัจึงขึ�นอยูก่บัองคก์รที�เชื�อมต่อ

กบัสภาโดยตรง เช่น สภาตาํบลสันติสุขที�เชื�อมต่อกบัโครงสร้างของผูน้าํทอ้งที�ซึ� งกอ.รมน.ซึ� งเป็นหน่วยงาน

ฝ่ายความมั�นคงให้การสนับสนุน ขณะที�สภาชูรอตาํบลสุขภาวะและสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ ต่างก็

เชื�อมต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพราะฉะนั�นโครงการที�เป็นผลมาจากการปรึกษาหารือในสภาทั�งสอง 

จึงถูกรับมาปฏิบติัในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบลโดยอตัโนมติั หรือในทางเดียวกนั มติ

จากสภาชูรอสามารถถูกนาํไปดาํเนินการดว้ยกรรมการของสภาเอง  

3.2 การขบัเคลื�อนตาํบลสุขภาวะบรนฐานของชูรอ: ตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส 

 นบัตั�งแต่โครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ไปทาํโครงการ

ในพื�นที�ตาํบลมะรือโบออก ดว้ยหลกัการศาสนาในการจดัการชุมชนดว้ยวิธีการชูรอ ทาํให้คนในชุมชนได้

เรียนรู้วธีิการดงักล่าวตั�งแต่ปี MNN\ ที�โครงการตาํบลสุขภาวะเขา้ไป  

 คุโณปการอยา่งสาํคญัจากโครงการดงักล่าวคือ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในเชิงการจดัการปกครอง

ภายในชุมชนของผูน้าํกลุ่มต่างๆ เพราะต่างฝ่ายต่างคิด จนผูน้าํกลุ่มต่างๆไม่เชื�อใจกนัและกนั ไม่ให้ความ

ร่วมมือระหวา่งกนั และการทาํงานไม่บูรณาการ แต่หลงัจากโครงกาพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะฯเขา้ไป

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื�อการจดัการชุมชนดว้ย สภาชูรอตําบลสุขภาวะ ตําบลมะรือโบออก ซึ� งถือเป็น

พื� นที�ต ําบลต้นแบบหรือตําบลสุขภาวะ ทําให้ก ลุ่มผู ้นําโดย เฉพาะผู ้นําศาสนาที� ถูกละ เลยจาก

กระบวนการพฒันาก่อนนี�ไดเ้ขา้มาร่วมในกระบวนการจดัการผา่นวธีิการชูรอมากขึ�น  
                                                           

5 สมัภาษณ์ โซฟ มะลีแว, สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ, วนัที� 12 มีนาคม 2557 ที�เทศบาลตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบา

เจาะ จงัหวดันราธิวาส. 
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 นอกจากนั�น ในบริบทของการแยกกนัทาํงานระหวา่งผูน้าํทอ้งที� ทอ้งถิ�น และผูน้าํศาสนา รวมไปถึง

ความขดัแยง้ในทอ้งถิ�น ทั�งที�เป็นผลประโยชน์ส่วนตวัและทางการเมือง ทาํให้ผูน้าํทอ้งที�และทอ้งถิ�นเขา้มา

คุยกนัมากขึ�น โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงกนัเป็นการส่วนตวัระหวา่งผูใ้หญ่บา้นและนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลที�เป็นเครือญาติกนั ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติดงักล่าวยงัเห็นไดท้ั�งในชุมชนของมุสลิม

และไทยพุทธ โดยคนไทยพุทธมีสัดส่วนประชากรน้อยกว่ามลายูมุสลิมประมาณร้อยละ VN ต่อ [N ของ

ประชากรทั�งหมด น่าสนใจวา่ พื�นที�นี� เป็นนิคมสร้างตนเองอยูด่ว้ย โดยเป็นพื�นที�ซึ� งคนไทยพุทธที�มีภูมิลาํเนา

อยูภ่าคใตต้อนบน6  

 โครงการที�เป็นผลมาจากสภาชูรอตาํบลสุขภาวะคือ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตําบลมะรือโบออก 

อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาสที�พฒันาต่อไปจนสามารถเป็น องค์กรศูนย์กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ

ตําบลมะรือโบออก โดยไดรั้บการรับรองให้เป็นองค์กรสวสัดิการชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดั

สวสัดิการสังคม กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ โดยได้รับรางวลักองทุนดีเด่นจาก

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษยป์ระจาํปี MNNN7 ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวอยูใ่นการดูและ

และกาํกับโดยคณะกรรมการที�ตั� งขึ�นมา และมีเจา้หน้าที�ขององค์การบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออกทาํ

หนา้ที�ประสานงานโครงการ โดยมีงบประมาณประมาณ 600,000 บาท โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิ

สุข แกว้แดงอีกดว้ย8 

 นอกจากนี�  อีกโครงการหนึ� งซึ� งเป็นผลมาจากการดาํเนินการระหว่างช่วงที�ดาํเนินงานโครงการ

ตาํบลสุขภาวะคือ โครงการกีฬาเยาวชนบูรณาการ โดยนอกจากมีเป้าหมายเพื�อการแข่งขนักีฬาแล้ว ยงั

กาํหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งเขา้รับการอบรมดา้นคุณธรรมโดยผูน้าํศาสนาก่อน เพื�อให้เยาวชนมีความ

สามคัคีกนัภายในชุมชนมากกวา่เดิม โครงการนี�มาจากการดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่งสภาชูรอกบัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลมะรือโบออก เพราะมีฐานของคณะทาํงานร่วมกนั  
                                                           

6 สมัภาษณ์ แวฮารน แวดอเล๊าะ และ สุนทร ศรีแกว้, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมะรือโบออก, วนัที� W พฤษภาคม MNNW ที�เทศบาลตาํบล

มะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส. 

7 “สภาชูรอกบัการแกปั้ญหาชุมชน: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส” เอกสารเผยแพร่ไม่ปรากฏปี

และสถานที�พิมพ.์ 

8 สมัภาษณ์ วินิจ เจตมหนัต,์ เจา้หนา้ที�พฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออก, วนัที� 7 พฤษภาคม 2557 ที�เทศบาลตาํบล 

มะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส. 
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 การดาํเนินการโครงการดงักล่าว อาศยักลไกหลกัของสภาชูรอตําบลมะรือโบออกเป็นหลกัในการ

ทาํงาน โดยโครงสร้างของสภาชูรอในตาํบลนี�  มีรากฐานเดียวกบัโครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะโดย 

สสส.นั�น ทาํใหป้ระธานสภาชูรอตาํบลมีประธานสภาชูรอเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออก

เป็นประธานโดยตาํแหน่ง โดยผูน้าํศาสนาเป็นที�ปรึกษา ในขณะที�ผูน้าํทอ้งที�และตวัแทนจากหน่วยงานอื�น

ร่วมเป็นกรรมการดว้ย  

 แต่ผลที�ตามมาจากการมีสภาชูรอตาํบลสุขภาวะในช่วงปี MNN\-MNNN คือ โครงการของชุมชนที�มี

ความต่อเนื�องเป็นรายปี และมีการขยายผลจากพื�นที�หนึ� งไปสู่อีกพื�นที�หนึ� ง ในทางที�กว้างขวางขึ� น 

โดยเฉพาะการสร้างสํานึกของการอยูร่่วมกนัระหวา่งคนในชุมชนซึ� งเป็นประเด็นใกลต้วั เช่นโครงการหน้า

บ้านน่ามอง ที�มีพฒันาการรณรงคก์ารมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเป็นผลมาจากการบูรณา

การการทาํงานร่วมกนัระหวา่งฝ่ายต่างๆในชุมชน 

 โครงการหน้าบ้านน่ามอง เริ�มตน้โครงการมาตั�งแต่ปี MNNO โดยเป็นโครงการที�จดัประกวดเป็นราย

บา้นที�เขา้ประกวด โดยดาํเนินการต่อเนื�องมาจนถึงปีที� M ในปีพ.ศ.MNNN โดยยงัคงให้ชาวบา้นที�สนใจเขา้ร่วม

โครงการดว้ยความสมคัรใจ และเนน้การประกวดสุขอนามยัของแต่ละบา้น โดยให้เจา้หนา้ที�สาธารณสุขใน

ตาํบลเขา้มาเป็นผูต้ดัสิน โครงการดงักล่าวมีเหตุปัจจยัมาจากโรคระบาดในชุมชน และมีเป้าหมายเพื�อการ

สร้างความสามคัคีภายในชุมชนดว้ยความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชนเป็นเป้าหมายสูงสุด 

 ต่อมาในปี MNNR ซึ� งเป็นปีที� \ จึงไดย้กระดบัโครงการขึ�นเป็น บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ชุมชน

สะอาด โดยเริ�มขยายโครงการให้ครอบคลุมสถานที�สําคญัภายในตาํบลมากขึ�น เช่น มสัยิด และวดัให้มีการ

ปรับทศันียภาพที�ดีขึ�นกวา่เดิม จนกระทั�งในปัจจุบนัโครงการดงักล่าวไดด้าํเนินมาจนถึงปีที� O ในพ.ศ.MNNW 

ภายใต้ชื�อโครงการว่า หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด สังคมเป็นสุข โดยเป็นปีแรกที�ยกรดับโครงการให้

ครอบคลุมทั�งหมู่บา้น ซึ� งจากเดิมเป็นโครงการระดบัครัวเรือน โดยเป็นการประกวดหมู่บา้นที�มีสุขอนามยัดี

เดิน  

 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ที�ดาํเนินการมาจนมาถึงปีที� O เป็นการทาํงานร่วมกนัแบบสหวิชาชีพ เพราะ

นอกจากเป็นพื�นที�ใหส้ภาชูรอตาํบลมะรือโบออกมีการประชุมร่วมกนัเดือนละ V ครั� งเป็นอยา่งนอ้ย ก็ยงัเป็น

พื�นที�ของการสะทอ้นและแสดงความเห็นจากกลุ่มอาชีพต่างๆที�เขา้มาทาํงานเป็นกรรมการของสภาดงักล่าว 

การเยี�ยมบา้นของครัวเรือนแต่ละหมู่บา้นในโครงการนี� ยงัสะทอ้นการทาํงานร่วมกนัระหวา่งเจา้หนา้ที�ระดบั
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ทอ้งถิ�น ทั�งหน่วยงานสาธารณสุข การศึกษา และความมั�นคงที�เป็นผลมาจากการร่วมประชุมในสภาชูรอ  จน

มาถึงการประเมินบา้นที�มีสุขอนามยัที�ดีร่วมกนั โดยมีฝ่ายพฒันาชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็น

หน่วยงานหลกัในการทาํหนา้ที�ดงักล่าว 

 จากโครงการที�มาจากความเห็นร่วมกนัในสภาชูรอตาํบลมะรือโบออก กลายเป็นโครงการที�เริ�มจาก

ความตอ้งการรวมเอาตวัแทนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูน้าํเสาหลกัของตาํบลมาทาํงานร่วมกนั และมุ่งแกปั้ญหา

ร่วมกันของแต่ละครัวเรือนในตาํบล โดยมีเป้าหมายเพื�อการส่งเสริมการรักษาสุขอนามยัเป็นหลัก จน

โครงการดงักล่าวเขา้สู่ปีที� 4 พร้อมกบัการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดี ซึ� งเป็นการเปิดพื�นที�ให้ผูน้าํสี� เสาหลกัเขา้

มาพูดคุยกันได้จนถือว่าเป็นความสําเร็จของคนทาํงานในพื�นที�9 อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ใช้

งบประมาณอยู ่2 ส่วนคือ งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออกเอง กบัอีกส่วนหนึ�งที�มา

จากการขอรับงบสนบัสนุนจากภายนอก โดยเคยขอรับงบจากสํานกังานพฒันาสังคมและความมั�นคงของ

มนุษย์จงัหวดันราธิวาส และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ�น สํานักงานหลักประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) มาใช้สําหรับการทาํโครงการดงักล่าว โดยผ่านการประสานของฝ่ายพฒันาชุมชน ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซึ� งเป็นหลกัในการทาํงานมาตั�งแต่โครงการตาํบลสุขภาวะ 

 ความเปลี�ยนแปลงอย่างหนึ� งที�เห็นได้จากการมีการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูน้าํและตวัแทนของ

เจา้หน้าที�รัฐภายในทอ้งถิ�นคือ ความสามารถในการสร้างพื�นที�ของการทาํงานร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่างๆได ้

เช่นที�เห็นวา่ การทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูน้าํเสาหลกัซึ� งถือเป็นส่วนหวัของการขบัเคลื�อนการทาํงานในระดบั

ของการนาํเอามวลชนของตนเองเขา้มาร่วม แต่หน่วยสนบัสนุนเช่น หน่วยงานรัฐในระดบัทอ้งถิ�นที�เขา้มา

ทาํงานร่วมกนันั�น น่าสนใจมากขึ�นตรงที�พื�นที�การทาํงานของแต่ละหน่วยงานถูกขยายออกมาสู่ชุมชน หรือ

การเขา้ถึงชุมชนไดม้ากขึ�นกวา่เดิมในพื�นที�ของความขดัแยง้และความรุนแรงเช่นนี�  ซึ� งต่างจากบางพื�นที�ที�มี

ความรุนแรงอื�นในแง่ที�กลไกของรัฐไม่สามารถจดัการหรือเขา้ไปแกไ้ขปัญหาระดบัพื�นฐาน อนัเกี�ยวกบั

ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนไดเ้ลย 

 กล่าวโดยสรุป จุดเด่นของสภาชูรอตาํบลมะรือโบออกอยู่ตรงที�การทาํงานร่วมกนัแบบสหวิชาชีพ 

หรือที�กรรมการสภาชูรอในพื�นที�เรียกวา่เป็นแบบบูรณาการโดยนอกจากจะสามารถทาํให้ผูน้าํเสาหลกัต่างๆ

                                                           

9 สมัภาษณ์ แวฮารน แวดอเล๊าะ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมะรือโบออก, วนัที� 7 พฤษภาคม 2557 ที�เทศบาลตาํบลมะรือโบออก อาํเภอ

เจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส. 
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ในพื�นที�เขา้มาร่วมพูดคุยและทาํงานในพื�นที�ของสภาไดแ้ลว้ ยงัรวมเอาเจา้หนา้ที�รัฐในทอ้งถิ�นเขา้มาทาํงาน

ร่วมกนัดว้ยโครงการที�เกิดจากสภาชูรออีกดว้ย แต่ปัจจยัคํ�าหนุนให้การทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูน้าํเสาหลกั

เป็นไปได้ น่าจะมาจากความสัมพนัธ์ฉันเครือญาติของตวัผูน้ําเอง โดยเฉพาะผูน้าํทอ้งที�และท้องถิ�นที�มี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั การลดความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํใหก้ลายเป็นความร่วมมือจึงเป็นไปไดง่้ายกวา่พื�นที�

อื�น 

3.3 วถีิชุมชนบนฐานของชูรอ: ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

 พื�นที�ของการศึกษาในส่วนนี� ถูกจาํกดัขอบเขตให้ลดลงมาที�ระดบัหมู่บา้นคือ หมู่บา้นตะโละ ตาํบล

ยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา โดยเป็นพื�นที�ที�นาํเอารูปแบบกระบวรการชูรอมาใชด้ว้ยคณะทาํงาน วิธีการ

ขบัเคลื�อน และรูปแบบโครงการต่างจากใน 2 พื�นที�แรก โดยมีลกัษณะที�เป็นการริเริ�มและมีพฒันาการมาจาก

ฐานรากของชุมชนมากกว่า โดยสถาบนัศาสนามีบทบาทค่อนขา้งชดัเจนต่อการดาํเนินโครงการดงักล่าว 

และทาํหนา้ที�เป็น “ศูนยก์ลาง” ของชุมชนไดจ้ากความสามารถสร้าง “พื�นที�กลาง” ซึ� งมีผลต่อการปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งคนในชุมชนอยา่งชดัเจน 

 บา้นตะโละ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา มีสภาพเป็นพื�นที�ชนบทโดยพื�นฐานโดยสามารถ

แบ่งพื�นที�ออกเป็น 3 กลุ่มบ้าน คือ กาดูแป ตะโละ และตะโละยามิง10 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมกนัมาตั�งแต่อดีต แต่การประกอบอาชีพของคนในหมู่บา้นมีการเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม เมื�อคน

ที�ได้รับการศึกษานอกชุมชนหันไปประกอบอาชีพนอกพื�นที�กันมากขึ�น ทั� งในที�อยู่ในภาคราชการและ

ภาคเอกชน ส่วนหนึ�งเป็นเพราะชุมชนมีขนาดเล็ก และมีความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติใกลชิ้ด จึงชกัชวน

ใหแ้ต่ละบา้นเขา้รับการศึกษาตามกนั คนที�ไดรั้บการศึกษาในหมู่บา้นนี� จึงเห็นไดช้ดักวา่หมู่บา้นอื�นในตาํบล

เดียวกนั ขณะที�การพฒันาความทนัสมยัในหมู่บา้นทาํใหแ้ต่ละครอบครัวมีสิ�งอาํนวยความสะดวกกนัมากขึ�น 

แมว้่าแต่ละคนจะยงัเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนเช่นเดิม แต่รูปแบบชีวิตเปลี�ยนไป เพราะต่างคนต่างอยู่กนั

มากขึ�น11 อย่างไรก็ตาม การพฒันาเชิงกายภาพและโครงสร้างพื�นฐานที�เปลี�ยนไปจากเดิม ไม่ได้ทาํให้

                                                           

10 สมัภาษณ์ อบัดุลเร๊าะมนั สะกะแย, กรรมการมสัยดิกลางบา้นตะโละ, วนัที� 13 มีนาคม 2557 ที�บา้นตะโละ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดั

ยะลา. 

11 สมัภาษณ์ มะเสาวดี ไสสากา, หวัหนา้สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัยะลา, วนัที� 13 มีนาคม 2557 ที�สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัยะลา 

อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา. 
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วฒันธรรมชุมชนอย่างหนึ� งที�สําคญัเปลี�ยนตามไป แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนได้

ระดบัหนึ�งคือ จาํนวนร้านนํ�าชาที�จากเดิมในทศวรรษที�แลว้มีอยูเ่พียง 2 ร้าน แต่ปัจจุบนัมีร้านนํ� าชาในบา้นตะ

โละประมาณ 10 ร้าน โดยกลุ่มลูกคา้หลกัยงัเป็นผูช้ายในหมู่บา้นเช่นเดิม12 

 ความขดัแยง้และความรุนแรงในชุมชนแห่งนี� ถูกระบุวา่มีความชดัเจนขึ�นตั�งแต่ปี 2537 ที�การเมือง

ระดบัทอ้งถิ�นและระดับชาติ ทาํให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที�มีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติใกล้ชิดเริ� ม

เปลี�ยนไปจากเดิม ผลจากการเมืองในทอ้งถิ�น ทาํให้ความสัมพนัธ์ถูกแบ่งออกเป็นพรรคเป็นพวก และการ

แข่งขนัจนกลายเป็นการแตกแยกกนัเองตามมา13 ประเด็นจึงอยูที่�วา่เมื�อชุมชนมีความขดัแยง้ภายในเช่นนี�แลว้ 

วธีิและกระบวนการที�จะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาเป็นอยา่งไร     

หากจะเชื�อมโยงแนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้ภายในชุมชนเขา้กบักลไกที�มีอยู่แลว้ ก่อนปี 2550 

ไม่มีรูปแบบที�สามารถนาํไปสู่การแกปั้ญหาความแตกแยกในบา้นตะโละไดช้ดัเจน ประกอบกบัความรุนแรง

ที�เกิดขึ�นหลงัจากสถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ั�งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา บา้นตะโละมี

การลอบยิงผูใ้หญ่บา้นจนเสียชีวิตเมื�อปี 254814 ทาํให้ความหวาดระแวงซึ� งกนัและกนัแพร่หลายมากขึ�น  

เช่นเดียวกบัในหลายพื�นที�ของจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�ชุมชนต่างๆประสบปัญหาการแยกกนัอยู ่และมีผลต่อ

ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนตามมา 

กล่าวไดอี้กวา่ การดาํรงชีวติของคนมลายมุูสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยทั�วไปอยูบ่นฐานของ

ศาสนาอิสลามอยา่งชดัเจน เพราะฉะนั�น จึงปรากฏพบในหลายชุมชนวา่มีการนาํเอาหลกัการศาสนาเขา้ไปใช้

ในกิจกรรมต่างๆของการทาํงานร่วมกนั ชูรอ (Al-Shura) เองก็เป็นรูปแบบหนึ�งที�ถูกนาํเอาไปใชใ้นกิจกรรม

ที�อาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยในบริบทของบา้นตะโละเอง นอกจากการชูรอถูกนาํมาใช้ใน

บริบทของกิจกรรมที�เชื�อมโยงมาสู่ชุมชนอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริบทที�ความขดัแยง้และความ

รุนแรงเขา้มายงัพื�นที�  

                                                           

12 เพิ�งอา้ง. 

13 ลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยาพิทกัษ ์(บรรณาธิการ), ประชาธิปไตยทางตรง: กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออยา่งมีวิจารณญาณ 

(กรุงเทพฯ: สาํนกังานพฒันาการเมือง สภาพฒันาการเมือง, 2554), หนา้ 95. 

14 เพิ�งอา้ง, หนา้เดียวกนั. 
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จากที�กล่าวถึงรูปแบบสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะและมะรือโบออกไปแลว้ เมื�อนาํมาเปรียบเทียบ

กบักรณีของบา้นตะโละ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา มีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะฐาน

ของการขบัเคลื�อนไม่ไดอ้ยูที่�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) หากแต่อยูที่�

คณะกรรมการมสัยดิกลางบา้นตะโละซึ�งเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อนกิจกรรมภายในชุมชน 

การชูรอ: ฐานขบัเคลื�อนที�นาํไปสู่กิจกรรมต่างๆในชุมชน 

 ฐานสําคัญของการขับเคลื�อนการแก้ปัญหาความขัดแยง้ในบ้านตะโละอยู่ที�ม ัสยิดกลาง โดย

คณะกรรมการมสัยดิกลางบา้นตะโละที�นาํโดยอิหม่าม คอเตบ็ บิหลั�น และกรรมการมสัยิดมาร่วมประชุมกนั

ทุกคืนวนัพฤหสับดีหลงัละหมาดครั� งสุดทา้ยของวนัซึ� งจะเริ�มชูรอตั�งแต่ช่วงเวลาประมาณ 20.30 – 22.00 น. 

โดยประเด็นที�นาํมาหารือกนันั�น จะเกี�ยวกบัการแจง้ข่าวสารให้กบักรรมการทราบเพื�อนาํไปประชาสัมพนัธ์

ต่อในพื�นที�ของตนเอง  

 จากการเขา้ไปสังเกตการประชุมหรือชูรอของกรรมการมสัยิดของผูศึ้กษาแลว้15 เห็นว่ารูปแบบที�

เห็นไดช้ดัว่าเป็นพิธีกรรมสําคญัของการประชุมคือ การสวดดูอาฮฺก่อนและหลงัการประชุม โดยประเด็นที�

นาํมาหารือกนัในที�ประชุมมาจากการยกขึ�นมาของอิหม่าม แลว้หลงัจากนั�นจะหมุนเวียนแสดงความเห็นจาก

กรรมการแต่ละคน โดยประเด็นที�ถูกนาํมาพูดคุยและหารือกนันั�น นอกจากเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัมสัยิด เช่น 

งบประมาณที�ไดรั้บการสนบัสนุนกิจกรรมละหมาดคตบะฮฺวนัศุกร์ เป็นตน้แลว้ ยงัเกี�ยวกบัรายไดที้�ไดจ้าก

การระดมทุนประจาํสัปดาห์ของกลุ่มฮาลาเกาะฮฺ และการแจง้ข่าวการเขา้มาทาํค่ายสร้างห้องเรียนตาดีกาของ

นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัในกรุงเทพ 

 อยา่งไรก็ตาม รูปแบบชูรอตามที�บรรยายขา้งตน้ ถือวา่มีความแตกต่างจากพื�นที� 2 โครงการขา้งตน้ 

เพราะการชูรอของคณะกรรมการมสัยิดเป็นการประชุมภายในเป็นหลกั แต่จะขอความร่วมมือจากผูน้าํอีก 2 

เสาหลกัมาเขา้ร่วมดว้ย โดยในคํ�าของวนัพฤหัสบดีแรกของแต่ละเดือนจะมีผูใ้หญ่บา้นตะโละ และตวัแทน

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลยะต๊ะเขา้มาร่วมชูรอด้วย กล่าวได้ว่า รูปแบบชูรอที�เลือกเป็นกรณีศึกษาใน

บา้นตะโละคือการประชุมของกรรมการมสัยิดกลางซึ� งมีแน่นอนวา่สัดส่วนของคณะกรรมการชูรอมาจาก

                                                           

15 ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปสงัเกตการชูรอในวนัพฤหสับดีที� 13 มีนาคม 2557 หลงัจากที�ไดต้ระเวนดูสถานที�ต่างๆในบา้นตะโละ และพดูคุยกบัชาวบา้น

บางส่วนในพื�นที�ในช่วงบ่าย โดยไดส้งัเกตเห็นกิจกรรมของกลุ่มที�มีความสมัพนัธ์กบัมสัยดิในช่วงเยน็ และร่วมสงัเกตการประชุมของ

คณะกรรมการมสัยดิในช่วงคํ�าของวนัเดียวกนั 
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กรรมการมัสยิด โดยมิได้มีรูปแบบของการเป็นสภาชูรอซึ� งประกอบไปด้วยกลุ่มคนที�หลากหลาย

เช่นเดียวกบัสภาชูรอระดบัตาํบลในพื�นที�หรือโครงการอื�น 

 จุดมุ่งหมายของการนาํเสนอพื�นที�นี� จึงอยูที่�ตอ้งการดูวา่ บทบาทของมสัยิดในฐานะที�เป็นศูนยก์ลาง

สําคญัของชุมชนมุสลิมที�มีสภาพค่อนไปทางชุมชนชนบทเช่นนี� เป็นอย่างไร โดยสามารถพิจารณาไดจ้าก

ตวัอยา่งกิจกรรมที�เชื�อมโยงกบัการทาํหนา้ที�ของมสัยดิโดยตรงในส่วนต่อไป 

กลุ่มฮาลาเกาะฮฺและบทบาทสตรี: กลไกขบัเคลื�อนทางสังคมและเศรษฐกิจภายในชุมชน 

   การที�มสัยิดเป็นศูนยก์ลางของชุมชนโดยมีบทบาทในการขบัเคลื�อนงานต่างๆ โดยเฉพาะการให้

ความรู้ทางศาสนาและการระดมทุนเพื�อนาํมาใช้ในกิจการศาสนา ทาํให้ฐานของศาสนาในการขบัเคลื�อน

กิจกรรมทางสังคมซึ�งเป็นพื�นที�ให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยรูปแบบที�กาํหนดไวน้ั�น เป็นจุดเด่นของ

บา้นตะโละอยา่งหนึ�ง ในแง่ของการหารายไดแ้ลว้ ยงัสามารถดูแลความเป็นอยูข่องคนในชุมชนร่วมกนัโดย

คนในชุมชนเอง 

 ตวัอยา่งกิจกรรมที�ชดัเจนของบา้นตะโละซึ� งเป็นกลไกสําคญัให้กบัมสัยิดคือ กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ หรือ

กลุ่มการเรียนรู้ของหมู่บา้น โดยมีกลุ่มการเรียนรู้ที�เป็นผูห้ญิงและผูช้าย กิจกรรมหลกัของกลุ่มคือการให้

ความรู้แก่กนั ภายในหมู่บา้นจะมีการแบ่งกลุ่มผูช้ายและผูห้ญิงออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยแยกระหวา่งชายและ

หญิง ซึ� งกลุ่มดงักล่าวนี�จะหมุนเวยีนกนัไปให้ความรู้ในเรื�องศาสนา ครอบครัว และการดาํเนินชีวิตในสังคม 

หรือคลา้ยกบัการพบปะเยี�ยมเยยีนกนัะระหวา่งกลุ่มฮาลาเกาะฮฺของตวัเอง 

 อยา่งไรก็ตาม ความโดดเด่นจากบทบาทและกิจกรรมของกลุ่มฮาลาเกาะฮฺของผูห้ญิงเนื�องจากเป็น

กลุ่มที�ทาํหน้าที�หลกัสําหรับกิจกรรมระดมทุนของมสัยิดในหมู่บา้น โดยนอกจากจะแบ่งกลุ่มฮาลาเกาะฮฺ

ผูห้ญิงออกเป็น 7 กลุ่มสําหรับให้แต่ละกลุ่มมีการหมุนเวียนไปตามบา้นสมาชิกภายในกลุ่ม เพื�อพูดคุยและ

แลกเปลี�ยนความเห็น และปรึกษาปัญหาของแต่ละคน รวมถึงการให้ความรู้ทางศาสนาจากผูรู้้จากในกลุ่ม

ของตวัเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ� งจะมีกิจกรรมดงักล่าวในวนัเสาร์หรืออาทิตยเ์พื�อเป็นการจุดประกายให้สมาชิก

ทาํความดีผา่นกิจกรรมกลุ่มซึ�งอยูบ่นฐานของการปรึกษาหารือ16 

                                                           

16 สมัภาษณ์ มะเสาวดี ไสสากา, หวัหนา้สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัยะลา, วนัที� 30 มกราคม 2557 ที�บา้นตะโละ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั 

จงัหวดัยะลา. 
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 หากแต่บทบาทสําคญักวา่นั�นของกลุ่มผูห้ญิงในชุมชนแห่งนี� คือการอาศยัฐานของกลุ่มอาชีพสตรี

แบ่งกลุ่มยอ่ยอีกเป็น 4 กลุ่มเพื�อมาทาํหนา้ที�ในการจดัเตรียมอาหาร เครื�องดื�ม สําหรับการจาํหน่ายในวนัศุกร์

ตั�งแต่เวลาประมาณ 5.00 นาฬิกา จนถึง ประมาณช่วงสายของวนัศุกร์ โดยทาํอย่างนี� มาประมาณ 3 ปี17 

หลงัจากที�ไดไ้ปศึกษาดูงานที�มสัยิดบา้นเหนือ ตาํบลคูเต่า อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ� งเป็นตน้แบบ

ใหก้บัหลายชุมชนและมสัยดิในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�สามารถระดมทุนกนัเองภายในชุมชน และสามารถ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ในชุมชนดว้ยวธีิการชูรอ 

 กิจกรรมของกลุ่มสตรีซึ� งมีความเชื�อมโยงกบักลุ่มฮาลาเกาะฮฺ เพราะเป็นผูห้ญิงกลุ่มที�อาศยัอยู่ใน

หมู่บา้นเหมือนกนั แต่ต่างกนัตรงที�กลุ่มสตรีที�แบ่งออกเป็นกลุ่มเพื�อกิจกรรมระดมทุนของมสัยิดในแต่ละ

สัปดาห์ จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยตามเขตพื�นที�ของหมู่บา้น โดยมีคนหลกัที�คอยควบคุมการทาํอาหาร 

ค่าใชจ่้าย และบญัชีรับและจ่ายคือภรรยาของอิหม่ามประจาํมสัยดิ  

 ในแต่ละสัปดาห์ กลุ่มที�มีหนา้ที�ตอ้งจดัเตรียมอาหาร เครื�องดื�ม และขนมจะร่วมกนัไปหาวตัถุดิบ มี

อยูบ่า้งที�สมาชิกแต่ละคนนาํมา และกลุ่มฮาลาเกาะฮฺผูช้ายจดัหามาให้ เช่น ฟืน ผกัสดจากครัวเรือ โดยการได้

วตัถุดิบสําหรับการประกอบอาหารเช่นนี� ช่วยลดตน้ทุนให้กบักลุ่มทาํอาหารไดพ้อสมควรในแต่ละสัปดาห์ 

การรวมตวักนัเพื�อจดัเตรียมอาหารจะเริ�มตั�งแต่ช่วงบ่ายของวนัพฤหสับดีในแต่ละสัปดาห์ เรื�อยไปจนกระทั�ง

ช่วงคํ�าหลงัละหมาดช่วงสุดทา้ยของวนั โดยสถานที�จดัเตรียมอาหารเป็นอาคารก่อดว้ยไมแ้ละเป็นทรัพยสิ์น

ของมสัยิด โดยเป็นพื�นที�จาํหน่ายอาหาร มีโต๊ะและเกา้อี� เพื�อรับประทานอาหารภายในร้าน และยงัเป็นพื�นที�

สาํหรับการจดัประชุมของกรรมการมสัยดิทุกคํ�าวนัพฤหสับดีอีกดว้ย 

 ความน่าสนใจอีกอยา่งของกิจกรรมระดมทุนดงักล่าว ซึ� งน่าจะเป็นผลมาจากการชูรอระหวา่งมสัยิด

และผูน้ําทอ้งถิ�นและท้องที� และตวัอย่างจากการศึกษาดูงานที�มสัยิดบ้านเหนือ คือการขอความร่วมมือ

ร้านอาหารและร้านนํ� าชาในหมู่บา้นให้ปิดจาํหน่ายทุกวนัศุกร์ในช่วงครึ� งวนัเช้า เพื�อให้คนในหมู่บา้นไดม้า

หาซื�ออาหารและนํ� าชา กาแฟที�กลุ่มฮาลาเกาะฮฺผูห้ญิงไดท้าํไว ้ซึ� งการทาํเช่นนี�มาประมาณ 3 ปีแลว้ไดรั้บ

ความร่วมมือจากคนในชุมชน และทาํใหร้ายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารของมสัยดิเป็นไปดว้ยดี  

                                                           

17 สมัภาษณ์ อบัดุลเร๊าะมนั สะกะแย, กรรมการมสัยเิบา้นตะโละ, วนัที� 13 มีนาคม 2557 ที�บา้นตะโละ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา. 
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 ในส่วนของตน้ทุนและกาํไรที�ไดจ้ากการะดมทุนเช่นนี� ทุกวนัศุกร์นั�น แต่ละสัปดาห์จะมีตน้ทุนใน

การหาซื�อวตัถุดิบประมาณ 3-4 พนับาท โดยมีรายไดโ้ดยไม่หกักาํไรประมาณสัปดาห์ละ 8-9 พนับาท และ

เมื�อหกัตน้ทุนลงเหลือกาํไรไดป้ระมาณสัปดาห์ละ 3-4 พนับาทโดยประมาณ ซึ� งแต่ละสัปดาห์จะขึ�นอยูก่บั

ความสามารถของกลุ่มที�รับผิดชอบว่าจะหารายไดม้ากน้อยเพียงใด โดยเงินรายไดจ้ะนาํเขา้สู่มสัยิดและมี

กรรมการควบคุมบญัชีรายรับรายจ่ายร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการมสัยดิและกลุ่มฮาลาเกาะฮฺ18  

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีอยู่หลายรูปแบบ ที�บา้นตะโละเองมีความโดดเด่นที�มสัยิด

เป็นหลกัในการขบัเคลื�อนงานการแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในชุมชน โดยมีฐานของกลุ่มผูห้ญิงเป็นกลไก

หลกัในการสนบัสนุนการทาํงานของกิจกรรมทางศาสนาและสังคม   

การปรากฏตวัของชูรอในบริบทของชุมชน  

 จากกที�กล่าวถึงรูปแบบของชูรอใน 3 พื�นที�ของการศึกษา ซึ� งมีความแตกต่างในแง่ของพื�นที�และ

โครงการที�ใชด้าํเนินการอนัเป็นผลมาจากการปรึกษาหารือของผูที้�เป็นตวัแทนหรือผนูาํในชูรอ สรุปให้เห็น

ภาพไดว้่าในพื�นที�ตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ และตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดั

นราธิวาสซึ� งไดรั้บการปลูกฝังแนวคิดชูรอดว้ยโครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาตินั�น โดยลกัษณะเฉพาะของพื�นที�เอง

เห็นไดว้า่ มีพื�นฐานของปัญหา และความโดดเด่นของขอ้ไดเ้ปรียบแตกต่างกนั  

กล่าวคือ ตาํบลปะลุกาสาเมาะ มีปัญหาที�ชดัเจนคือ ความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํทอ้งที�และทอ้งถิ�น และ

ความไม่มีบทบาทของผูน้าํศาสนาในพื�นที�ในกิจกรรมทางสังคม ขณะที�ตาํบลมะรือโบออก นอกจากความ

ขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํกลุ่มต่างๆในตาํบลที�เป็นปัญหาต่อการทาํงานร่วมกนัในชุมชนแลว้ แต่ลกัษณะเด่นที�เป็น

จุดแข็งให้กบัพื�นที�เขา้มาทาํงานร่วมกนัภายใตโ้ครงการสภาชูรอคือ ความสัมพนัธ์เครือญาติระหว่างผูน้าํ

ทอ้งที�และผูน้าํทอ้งถิ�น  

ส่วนพื�นที�สุดทา้ยที�เลือกมาใชเ้ป็นกรณีศึกษาคือ บา้นตะโละ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา

ซึ� งเป็นพื�นที�ที�แตกต่างจาก 2 พื�นที�ขา้งตน้ เนื�องจากการชูรอในฐานะที�เป็นรูปแบบของการปรึกษาหารือตาม

หลกัศาสนาอิสลาม ไม่ปรากฏตวัเป็น “กลไกรูปธรรม” เช่นเดียวกบัพื�นที�ขา้งตน้ เพราะภายในพื�นที�บา้นตะ

                                                           

18 สมัภาษณ์ อบัดุลเร๊าะมนั สะกะแย, กรรมการมสัยดิบา้นตะโละ, วนัที� 13 มีนาคม 2557 ที�บา้นตะโละ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา. 
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โละนี�  ชูรอเป็นรูปแบบของการปรึกษาหารือที�อยูภ่ายในโครงสร้างการทาํงานเดิมของคณะกรรมการมสัยิด

อยูแ่ลว้ จึงเห็นวา่กลไกการทาํงานของชุมชนดั�งเดิมที�มีอยูใ่นพื�นที�นี�นั�น มีความชดัเจนและค่อนขา้งเขม้แข็ง 

เนื�องจากศกัยภาพในการริเริ�มและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มชุมชน ทั�งยงัสามารถระดมทุนอนัอยู่

บนพื�นฐานของการนาํทุนทางสังคมมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม    
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บทที� 4 

กระบวนการชูรอในฐานะเป็นเครื�องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การศึกษาในบทนี� จะเป็นการนาํเสนอประเด็นของกระบวนการชูรอในฐานะที�เป็นกลไกสําคญัต่อ

การนาํไปสู่กิจกรรมของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยนอกจากความเขา้ใจวา่ชูรอคือการปรึกษาหารือ

ซึ� งกาํหนดไวใ้นหลกัการศาสนาอิสลามแลว้ กระบวนการดงักล่าวยงัมีผลต่อการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้กนั

ระหวา่งผูน้าํกลุ่มหลกัแต่ละในชุมชน ทั�งนี�  กระบวนการชูรออาจมีขอบเขตของการใชใ้นแต่ละพื�นที�แตกต่าง

กนั โดยขึ�นอยูก่บัการนาํไปใชใ้นกิจกรรมอยา่งไร และที�สําคญัคือโดยใครเป็นผูมี้บทบาทนาํ โดยในบทนี�จะ

นําเสนอแบ่งออกเป็นประเด็นสําคญัที�เกี�ยวกับกระบวนการชูรอในทางปฏิบัติภายใต้บริบทของพื�นที�

การศึกษาทั�ง 3 แห่ง 

4.1 ชูรอกบัลกัษณะการขบัเคลื�อนงานในพื�นที� 

ตามที�ไดก้ล่าวถึงชูรอในส่วนที�เป็นการทบทวนความคิดและความหมายไปแลว้ในบทที� 2 ในฐานะ

ที�ชูรอเป็นกรอบสําคญัสําหรับการปรึกษาหารือในศาสนาอิสลาม โดยเป็นหลกัการที�สามารถนาํไปใช้ได้

นอกเหนือจากกิจการทางศาสนา เพราะหลกัการของศาสนาอิสลามครอบคลุมทุกมิติของมุสลิม เพราะแมแ้ต่

ผูป้กครองในศาสนาอิสลามก็จาํเป็นตอ้งมีการปรึกษาผูที้�มีความรู้ด้านนั�นๆเพื�อประกอบการตดัสินใจที�

รอบคอบ แต่ก็ใช่ว่าการตดัสินใจของผูป้กครองจะมาจากวงของการปรึกษาหารือเสมอไป เพราะหลกัการ 

ชูรอเพียงแต่เห็นว่าควรมีการปรึกษา แต่ก็ไม่จาํเป็นว่าผลจากการตดัสินใจในวงของชูรอจะถูกนาํไปใชโ้ดย

ผูป้กครอง 

หากมองในกรอบดงักล่าว ชูรอในบริบทของศาสนาอาจไม่ไดมี้ผลบงัคบัต่อผูป้กครองในฐานที�เป็น

ผูต้ดัสินใจเด็ดขาด แต่หากมองในกรอบของความหลากหลายทางความคิด กระบวนการชูรอจึงเป็นไดท้ั�ง

วิธีการและพื�นที�ของการมีส่วนร่วมของตวัแทนของประชาชนจาํนวนหนึ� งเท่านั�น เพราะกรอบการทาํงาน

ของชูรอไม่ไดข้ยายมายงัประชาชนทุกคนในบริบทของการมีส่วนร่วมต่อส่วนรวมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

โดยตรง เนื�องจากกระทาํผา่นความเป็นตวัแทนของคนแต่ละพื�นที� หากมองในกรอบดงักล่าว ชูรออาจเป็น

วิธีการที�ไม่กวา้งขวางพอที�จะทาํให้เกิดการมีส่วนรวมจากประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่เมื�อจาํกดักรอบ

การมองชูรอในฐานะที�เป็นกระบวนการหนึ�งแลว้ ยอ่มพบวา่กระบวนการดงักล่าวซึ� งถูกวางอยูบ่นหลกัการ

ทางศาสนา วางหลักการเอาไวใ้ห้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมที�ให้ความสําคญักับผูน้ําเป็นสําคัญ 

เพราะฉะนั�น กรอบของการชูรอในทางการปกครอง จึงเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัความเป็นตวัแทนหรือผูน้าํ 
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ดงันั�น จึงต้องมีการพิจารณาชูรอที�ถูกเอาไปใช้ว่าเพื�อการใด หากเป็นการปรึกษาหารือทั�วไปก็

สามารถทาํไดใ้นทุกระดบั แต่หากเกี�ยวกบัเรื�องการปกครองหรือความเป็นสาธารณะ ชูรอก็จะถูกจดัให้เป็น

เรื� องของผูน้ํา หรือตวัแทนของประชาชนไปโดยปริยาย และเมื�อนําเอากรอบดังกล่าวมาทาํความเขา้ใจ

กระบวนการชูรอที�ถูกนาํมาใช้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ยกิจกรรมต่างๆ จึงพบว่าตวัแทนที�เขา้ไปเป็น

กรรมการของสภาชูรอจึงเป็นตวัแทนของกลุ่มฝ่ายต่างๆโดยตรง 

อย่างไรก็ตาม ขอ้ไดเ้ปรียบที�เห็นไดช้ดัเจนของกระบวนการชูรอคือการเป็นหลกัการที�ปรากฏใน

พระคมัภีร์อลักุรอ่าน ซึ� งมีผลโดยตรงต่อมุสลิมที�เห็นว่าเป็นการกระทาํความดีสอดคล้องกบัหลกัการทาง

ศาสนา เพราะฉะนั�น การชูรอจึงไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งมากในทุกประเด็นที�เกี�ยวกบัสาธารณะ โดยการ

รับรู้ของมุสลิมโดยทั�วไปเชื�อวา่การเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการชูรอคือการทาํความดี เพราะเป็นหลกัการ

ทางศาสนา เมื�อมองในแง่มุมดงักล่าว ชูรอจึงเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ� งภายในชุมชนมุสลิมของจงัหวดั

ชายแดนภาคใตที้�สามารถนาํมาเป็นเครื�องมือที�ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในหลายระดบั 

เมื�อพิจารณาจากสภาพชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�ประสบปัญหาของความขดัแยง้ภายใน

ระหวา่งกลุ่มผูน้าํต่างๆ ประกอบกบัสถานการณ์ความรุนแรงที�เกิดขึ�น ทาํให้ความหวาดระแวงและความไม่

สามารถทาํงานร่วมกนัไดร้ะหว่างผูน้าํทอ้งถิ�นและทอ้งที� ย่อมทาํให้การแก้ปัญหายากมากขึ�น จนกระทั�ง

คนทาํงานในภาคประชาสังคมส่วนหนึ� งในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดน้าํเอาโครงการที�มุ่งแกค้วามขดัแยง้

ระหว่างผูน้ํากลุ่มหลักในชุมชนขึ� นมา โดยหวงัรวมเอาผูน้ําท้องที�  ผูน้ ําท้องถิ�น ผูน้ําศาสนา และผูน้ํา

ธรรมชาติ ซึ� งมีสถานภาพเป็นเสาหลกัทั�งสี�ของแต่ละชุมชนเขา้มาทาํงานร่วมกนั ภายใตก้ารสนบัสนุนของ

ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) โดยเขา้ไปทาํงานร่วมกบัฝ่ายกาํนนัและผูใ้หญ่บา้น

เป็นหลัก แม้จะสามารถรวบรวมเอาผูน้ําหลักอื�นๆเข้ามาร่วม แต่ก็มีผลให้เกิดการรวมตวัเป็นประกาย

ความคิดเท่านั�น เพราะในทางรูปธรรมยงัไม่สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในชุมชนไดก้วา้งขวางอยา่ง

แทจ้ริง1 

 ยิ�งเมื�อสาํรวจโครงการที�เนน้การนาํเอาผูน้าํชุมชนเขา้มาทาํงานร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นงานพฒันาพื�นที� 

และซ่อมแซมสถานที�ในชุมชน หรือการพฒันาความความเป็นอยู่เช่น งานสวสัดิการ งานที�อยู่อาศยั ก็จะ

พบว่าล้วนแล้วแต่ใช้รูปแบบการทาํงานร่วมกันของผูน้ํากลุ่มต่างๆ โดยมีกระบวนการชูรอเข้าไปเป็น

เครื�องมือ หรือแมแ้ต่เป็น “พื�นที�” ให้กลุ่มผูน้าํต่างๆเขา้มาทาํงานร่วมกนั ภายใตโ้ครงสร้างของหน่วยงานที�
                                                           

1 สมัภาษณ์ วศิน สาเมาะ, อดีตคณะทาํงานโครงการชุมชนศรัทธา, วนัที� 31 มกราคม 2557 ที�โรงเรียนดารุลบารอกะฮ ์ตาํบลบานา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัปัตตานี. 
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ใหทุ้นสนบัสนุนกาํหนดขึ�นมา เช่น โครงการสภาตาํบลสันติสุข โดยกองอาํนวยการรักษาความมั�นคงภายใน 

(กอ.รมน.) ที�เขา้มาทางผูน้าํทอ้งที� ขณะที�โครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในพื�นที�จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�ทาํโครงการสภาตาํบลสุขภาวะ ที�

เขา้ไปทาํงานผา่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 20 แห่ง และยงัมีโครงการอื�นๆที�เนน้การมีส่วนร่วมจากตวัแทน

ฝ่ายต่างๆเขา้มาทาํงานมากจนกระทั�งบางครั� งกลายเป็นความทบัซอ้นการทาํงานในพื�นที�เดียวกนัเอง 

ทั�งนี�  ขอ้สังเกตอย่างหนึ� งต่อการทาํงานของผูน้าํกลุ่มภายใตโ้ครงสร้างการทาํงานที�แตกต่างกนัไป

ตามรูปแบบของการทาํงานนั�น มีผลต่อการเขา้ถึงและการยอมรับจากคนในชุมชนเอง  

ขอ้สังเกตประการต่อมาคือ โครงการต่างๆที�เข้าไปมกัไม่ให้การนําแก่กลุ่มผูน้ําศาสนา อาจจะ

เนื�องมาจากขาดกลไกการทาํงานในพื�นที�ที�สําคญั เช่นเดียวกบักลไกการปกครองทอ้งที�ของผูใ้หญ่บา้นและ

กาํนนัที�มีอาํนาจหนา้ที�รองรับชดัเจน หรือกลไกของการปกครองทอ้งถิ�นที�มีความพร้อมมากกวา่เช่นเดียวกนั 

จึงนาํมาสู่ขอ้สังเกตที�ต่อเนื�องในประเด็นนี�วา่ การแกปั้ญหาในชุมชนมุสลิมมลายขูองจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ซึ� งส่วนใหญ่ให้ความเชื�อถือต่อผูน้าํศาสนาสูงมาก แต่กลบัถูกลดบทบาทลงในกระบวนการพฒันาและการ

ปกครอง ในดา้นหนึ�งถือวา่เป็นเรื�องที�เขา้ใจไดเ้พราะการปกครองเป็นมิติทางสังคมและการเมือง หากแต่อีก

ดา้นหนึ� งนั�น ศาสนาเป็นเรื� องที�เกี�ยวกบัทุกมิติของชีวิตมุสลิม โครงการที�ใช้รูปแบบสี� เสาหลกัจึงไม่ค่อย

ประสบความสําเร็จในแง่ของการยอมรับเนื�องจากผูน้าํศาสนาไม่มีบทบาทโดยตรงต่อการทาํงานร่วมกบั

ชุมชน และโครงสร้างการทาํงานแบบสี� เสาหลกัที�ให้ความสําคญักบัผูน้าํทอ้งที�และทอ้งถิ�นมากจนกระทั�ง

ผูน้าํเหล่านั�นวางตวัอยู่เหนือกว่า ผูน้าํศาสนาส่วนหนึ� งจึงเห็นว่าโครงการลกัษณะดงักล่าวจาํเป็นตอ้งให้

มสัยิดเป็นหลกั เพราะผูน้าํทอ้งที�และทอ้งถิ�นต่างก็มีอาํนาจเป็นวาระ แต่ผูน้าํศาสนาอยูเ่ป็นหลกัไดย้าวนาน

กวา่2   

กล่าวได้อีกว่า บทบาทการนาํของผูน้าํศาสนาย่อมมีผลต่อความเชื�อมั�นจากคนในชุมชนให้เข้า

มาร่วมกิจกรรมของชุมชนตามมา จากการศึกษาเปรียบเทียบโครงการที�อยู่ในพื�นที�การศึกษาที�สะท้อน

ประเด็นความเชื�อมั�นต่อผูน้าํศาสนาดงักล่าว เห็นไดจ้ากบา้นตะโละ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลาที�

กลุ่มการเรียนรู้ (ฮาลาเกาะฮฺ) ผูห้ญิงและผูช้ายให้ความร่วมมือกับการระดมทุนของมสัยิดกลางประจาํ

หมู่บา้นอย่างกวา้งขวาง เนื�องจากกิจกรรมทางศาสนาเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของมุสลิมใน

พื�นที�โดยตรง ความเชื�อมั�นต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากความศรัทธาต่อผูน้าํของ
                                                           

2 สมัภาษณ์วิสุทธิK  บิลล่าเตะ๊,  อิหม่ามประจาํมสัยดิบา้นเหนือ, วนัที� 9 พฤษภาคม 2557 ที�มสัยดิบา้นเหนือ ตาํบลคูเต่า อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา. 
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ตนเอง ปัจจยัสําคญัของการเขา้มามีส่วนร่วมของคนในชุมชนมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนหนึ� งจึง

มาจากความเชื�อมั�นต่อผูน้าํและหลกัศาสนาของตนเอง  

นอกจากนั�น การมีส่วนร่วมที�มาจากฐานรากของชุมชนก็มีส่วนต่อการทาํให้กิจกรรมหรือโครงการ

มีความต่อเนื�องและยาวนานมากขึ�น โดยเฉพาะโครงการที�อาศยัการระดมทุนภายในชุมชนเอง สามารถนาํมา

หมุนเวียนและต่อยอดไปสู่โครงการต่างๆภายในชุมชนโดยลดการพึ�งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกลงได้

อย่างชดัเจน ประเด็นนี� สังเกตได้จากชุมชนตะโละ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลาที�หมุนเวียนเงิน

รายไดข้องมสัยดิเพื�อกิจกรรมทางศาสนาในส่วนต่างๆ ทั�งการซ่อมแซมมสัยิด การต่อเติมอาคารเรียนตาดีกา 

โดยมสัยดิดารุนนาอีมซึ�งเป็นมสัยดิกลางของหมู่บา้นยงัไม่เคยจดังานเลี�ยงนํ� าชาเพื�อระดมทุนจากภายนอกมา

ก่อน เพราะสามารถระดมทุนจากคนในพื�นที�ได ้โดยเงินที�ไดจ้ากภายนอกชุมชนนั�นมาจากการบริจาคเป็น

ส่วนใหญ่3 ประเด็นดงักล่าวสะทอ้นลกัษณะของความเชื�อมั�นและศรัทธาต่อหลกัการศาสนาและความเป็น

ผูน้าํในชุมชนมุสลิมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะความสามารถในการแปลงทุนทางศาสนาให้เป็นพื�นที�ของการ

เปิดโอกาสใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจการทางศาสนาจากฐานรากของชุมชนเอง  

4.2 ชูรอในฐานะที�เป็นพื�นที�การทาํงานของตวัแทน 

เนื�องจากชูรอเป็นรูปแบบที�ให้ความสําคญัต่อผูน้าํหรือตวัแทนที�เขา้มาทาํหน้าที�ให้ความเห็น ร่วม

หารือกบัผูน้าํคนอื�นๆ สภาชูรอที�ใชใ้นโครงการต่างๆที�ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูน้าํและตวัแทน

กลุ่มต่างๆจึงถูกจาํกดัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดงักล่าวดว้ยตวัเอง หลกัการอยา่งหนึ�งที�เห็นไดคื้อ 

ความเป็นตวัแทนที�ส่วนใหญ่มาจากการเป็นชนชั�นนาํของชุมชน ซึ� งบางส่วนไม่สามารถทาํหน้าที�สะทอ้น

ความตอ้งการของประชาชนหรือคนในชุมชนที�ตนเองรับผิดชอบไดจ้ริง แมว้า่ต่างมีที�มาจากฐานของชุมชน

ก็ตาม 

ยิ�งเมื�อความแตกต่างทางทศันคติของผูน้าํ 2 เสาหลกั เช่นผูน้าํทอ้งที�และผูน้าํทอ้งถิ�นมีความขดัแยง้

กนัดว้ยแลว้ ยิ�งทาํให้การขยายฐานของชูรอให้นาํไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนฐานรากจึงเป็นไป

ไดย้าก เพราะฐานอาํนาจภายในชุมชนทบัซ้อนกนั ผูน้าํทอ้งถิ�นบางพื�นที�ก็อาจมองว่า ฝ่ายที�ต่อตา้นตนนั�น

                                                           

3 สมัภาษณ์ อบัดุลเร๊าะมนั สะกะแย, กรรมการมสัยดิบา้นตะโละ, วนัที� 13 มีนาคม 2557 ที�บา้นตะโละ ตาํบลยะตะ๊ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา. 
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เป็นคนที�อยู่ในฝั�งของอาํนาจเก่า ซึ� งฝ่ายอาํนาจเก่าเช่นกาํนัน ผูใ้หญ่บ้านเป็นกลุ่มคนที�ไม่มีความรู้เรื� อง

ศาสนาและทาํตวัมีอิทธิพลสูงอยูใ่นพื�นที�4 

ขณะที� การเขา้มาเป็นตวัแทนในสภาชูรอของผูน้าํศาสนาในพื�นที�บางส่วนมีความตั�งใจเขา้มาเพื�อทาํ

ใหชุ้มชนและสังคมของตนเองดีขึ�นกวา่เดิม เนื�องจากมองวา่เป็นหนา้ที�ของผูน้าํศาสนาที�ตอ้งทาํให้การเมือง

มีความบริสุทธิK มากขึ�น ผูน้าํศาสนาตอ้งเป็นผูที้�สามารถ “ทาํให้ศาสนาไปเล่นการเมือง มากกว่าปล่อยให้

การเมืองมาเล่นศาสนา” โดยต้องให้ความสําคญักบัศาสนามากกว่าการเมือง5 ทศันคติดังกล่าวนี� เป็นที�

แพร่หลายในหมู่ผูน้าํศาสนาในพื�นที�เป็นอยา่งมาก เนื�องจากที�ผา่นมา ส่วนกลางมกัจะละเลยบทบาทของผูน้าํ

ศาสนาในพื�นที�ในมิติทางสังคมการเมือง จนทาํให้ผูน้าํศาสนาถูกจาํกดับทบาทให้มีอยู่แต่เพียงกิจการทาง

ศาสนาอยา่งเดียว 

ในขณะที�สภาชูรอเป็นพื�นที�ของการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูน้าํที�เป็นตวัแทนกลุ่มฝ่ายต่างๆใน

ชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนดูเหมือนจะเป็นผลที�มาจากการปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างผูน้าํ 

ประเด็นของกลไกที�จะใช้สําหรับการทาํให้ผลจากการปรึกษาหารือเป็นรูปธรรมจึงมีความสําคญั โดยจะ

พบวา่ ใน 3 พื�นที�การศึกษา ดว้ย 2 โครงการสภาชูรอตาํบลสุขภาวะ ที�ต่อมาไดก้ลายเป็นสภาชูรอของตาํบลที�

นาํไปพฒันาและต่อยอดกิจกรรมกนัเองนั�น กลายเป็นช่องทางสําคญัในการเชื�อมต่อการทาํงานร่วมกับ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เนื�องจากทั�งสภาชูรอตาํบลทั�ง 2 แห่งคือ ตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ และ

ตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง ต่างก็มีประธานสภาชูรอเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลทั�ง 2 

แห่ง  

ข้อสังเกตหนึ� งที� น่าสนใจจึงอยู่ที�ว่า การมีสภาชูรอระดับตําบลเช่นนี� มีผลสําคัญต่อการช่วย

เสริมสร้างการทาํงานใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในแง่ที�เป็นการระดมความเห็นมาจากตวัแทนของกลุ่ม

ฝ่ายต่างๆ เพื�อช่วยกนัหาแนวทางที�เหมาะสมในแต่ละประเด็น และยงัเป็นช่องทางสําคญัต่อการแบ่งเบา

ภารกิจของอบต.อีกทางหนึ�งดว้ย เช่น การหางบสนบัสนุนการทาํกิจกรรมของแต่ละกลุ่มในตาํบล โดยแต่ละ

กลุ่มที�เป็นเจา้ของโครงการเมื�อเสนอเรื�องเขา้ที�ประชุมสภาชูรอแล้วได้รับความเห็นชอบ ก็จะรับไปขอ

งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก และดาํเนินการดว้ยตวัเอง เช่น โรงเรียนในพื�นที�ตอ้งการสร้าง

                                                           

4 สมัภาษณ์ โซฟ มะลีแว, สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ, วนัที� 12 มีนาคม 2557 ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสา
เมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส. 
5 สมัภาษณ์ ตอยบิ พลูา, กรรมการมสัยดิ, วนัที� 12 มีนาคม 2557 ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส. 
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รั� วโรงเรียนใหม่ ก็ให้ดาํเนินการของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเอง โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในพื�นที�จะใหก้ารสนบัสนุนอีกชั�นหนึ�ง6 

กรณีขา้งตน้ชี� ให้เห็นว่า รูปแบบชูรอไม่ว่าจะปรากฏออกมาในฐานะที�เป็นกระบวนการที�ใช้อยู่ใน

โครงสร้างการทาํงานแบบใด มีลกัษณะร่วมกนัที�เป็นพื�นที�การทาํหนา้ที�ของผูน้าํหรือตวัแทนของกลุ่มต่างๆ 

ประเด็นปัญหาที�ทา้ทายต่อการทาํหนา้ที�ของคนเหล่านี� คือ ความมีจริยธรรมกบัการเป็นตวัแทน เมื�อยอ้นกลบั

ไปสู่แนวคิดเกี�ยวกบัจริยธรรมของผูน้าํในกรอบของชูรอที� Omar ซึ� งเป็นกาหลิบคนที� 2 ไดร้ะบุไวใ้นส่วนที�

เกี�ยวกับการไม่ให้ผูน้าํใช้อาํนาจเพื�อพวกพอ้งและการสืบทอดอาํนาจภายในเครือญาติกันเอง7 ก็อาจจะ

สะทอ้นความขดักนัของลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเครือญาติในสังคมไทย หรือแมแ้ต่ในสังคมมลายมุูสลิม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะในพื�นที�กึ� งชนบทซึ� งยงัรักษาความสัมพนัธ์แบบเครือญาติไวไ้ดสู้ง ทาํ

ให้ในด้านหนึ� งถูกมองว่า การที�ผูน้ ําท้องถิ�นและท้องที�มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันเช่นที�ตาํบล 

มะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้องเป็นเรื� องดีต่อการทาํงานภายในพื�นที�เอง หากแต่อีกด้านหนึ� ง ประเด็นที�

เกี�ยวกบัจริยธรรมของการเป็นผูน้าํก็ถูกนาํมาพิจารณาภายใตก้รอบของชูรอเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นเรื�องโอกาส

ที�จะเกิดการขดักนัของผลประโยชน์ การเอื�อประโยชน์ให้กบัพวกพอ้งซึ� งเป็นประเด็นปัญหาที�แพร่หลายอยู่

ในการบริหารจดัการของสังคมไทยในทุกระดบั 

ประเด็นทางจริยธรรมต่อมา การทาํหน้าที�ของผูน้าํหรือตวัแทนที�ไม่ใช่เพื�อประโยชน์ทางการเมือง

ของตนเอง แต่เพื�อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแทจ้ริง ประเด็นนี� อาจเป็นเรื�องที�วดัไดย้ากว่าการกระทาํใด

ขดัหรือเอื�อต่อประโยชน์ของผูน้าํอยา่งชดัเจน เพราะตราบเท่าที�การไดม้าของตวัแทนในระบบปัจจุบนัของ

จงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัมีลกัษณะอิงอยู่กบัความนิยมของคนส่วนใหญ่ การเลือกตั�งก็เป็นแนวทางชี� ขาด

อาํนาจของตวัแทน ในขณะเดียวกนั ปัญหาที�พื�นที�ของการศึกษาประสบอยูใ่นบริบทของการเมืองทอ้งถิ�นคือ 

การซื�อสิทธิขายเสียงในระบบการเลือกตั�งซึ� งยงัมีอยู่แพร่หลายในพื�นที�กรณีศึกษา แมว้่าจะมีความพยาม

นาํเอาระบบการคดัสรรด้วยระบบชูรอมาใช้กลั�นกรองผูเ้หมาะสมก่อนลงสมคัรรับเลือกตั�งภายในระบบ

เลือกตั�งปัจจุบนัก่อนก็ตาม 

                                                           

6 สมัภาษณ์ รอสาลี อดุลยอ์ภิมุข, นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะนอ, วนัที� 8 พฤษภาคม 2557 ที�สาํนกังานประสานงานสภาองคก์รชุมชน
จงัหวดัปัตตานี  อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี.  
7 “Shura: Islamic approach to decision-making,” http://www.whyislam.org/social-values-in-islam/social-ties/shura-islamic-approach-to-

decision-making/  Retrieved on September 17, 2014. 
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 กรณีของความพยายามกลั�นกรองผูน้าํที�ดีและผ่านการตรวจสอบทางจริยธรรมว่าเป็นผูที้�มีความ

เหมาะสมจริงดว้ยวธีิการชูรอ  เห็นไดใ้นพื�นที�กรณีศึกษาคือ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา ที�มีความ

พยายามจะนาํเอารูปแบบการกลั�นกรองผูมี้ความเหมาะสมมาใช้กบัการเลือกตั�งนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลยะต๊ะก่อนการสมคัรรับเลือกตั�ง แต่กลบัไม่ประสบความสําเร็จเนื�องจากผูส้มคัรรับเลือกตั�งส่วนใหญ่

เห็นวา่เป็นการบั�นทอนศกัยภาพการแข่งขนัของผูส้มคัรเอง หากแต่ในพื�นที�เดียวกนันี�  สามารถนาํเอาระบบ

การสรรหาผูมี้ความเหมาะสมเป็นผูใ้หญ่บา้นดว้ยกระบวนการชูรอไดส้าํเร็จ8  

กรณีของการคดัสรรผูมี้ความเหมาะสมเป็นผูน้าํของชุมชนเช่นนี�  ยงัเห็นไดจ้ากพื�นที�อื�นของจงัหวดั

ชายแดนภาคใตอ้ยู่บา้ง ด้วยลกัษณะเฉพาะของพื�นที�ที�ส่วนหนึ� งมาจากการที�ผูน้าํหลกัของชุมชนสามารถ

พูดคุยตกลงกนัระหวา่งกลุ่มได ้เช่นในตาํบลสะนอ อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีที�นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคนปัจจุบนัซึ� งเคยเป็นสมาชิกสภาตาํบลมาก่อนที�จะมีการเลือกตั�งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

โดยตรง จนกระทั�งเมื�อมีการเลือกตั�งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นครั� งแรกเมื�อปี 2548 นายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลคนปัจจุบนัก็ผ่านการเลือกตั�งในระบบไดโ้ดยไม่มีผูส้มคัรรายอื�น เพราะถือว่าเป็นผลมา

จากการใชก้ระบวนการชูรอที�เกิดจาก สภาชูรอตําบลสะนอ ที�มีกรรมการประมาณ 30 คน ซึ� งผูน้าํของชุมชน

ร่วมกบัผูน้าํศาสนาในพื�นที�สรรหาและพิจารณาผูมี้ความเหมาะสมมาก่อน โดยเมื�อผ่านการพิจารณาของที�

ประชุมชูรอซึ� งเป็นการพูดคุยระหว่างตวัแทนของกลุ่มฝ่ายต่างๆในชุมชนแล้ว ให้ถือเป็นที�ยอมรับของ

ชาวบา้นโดยอตัโนมติั9 โดยยงัรวมถึงการสรรหาผูมี้ความเหมาะสมตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัของตาํบล

สะนอ ซึ� งผูที้�ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากสภาชูรอตาํบลสะนอไปแลว้ มกัจะได้คะแนนจากการ

เลือกตั�งไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเสียงทั�งหมด10 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้สังเกตที�น่าสนใจอีกอยา่งต่อประเด็นทางจริยธรรมกบัการทาํหนา้ที�ในสภาชูรอคือ 

ที�มาของผูน้าํ 3 เสาหลกัในชุมชน เพราะทั�งผูน้าํทอ้งที� ผูน้าํทอ้งถิ�น และผูน้าํศาสนาต่างก็มาจากการเลือกตั�ง 

ทาํให้ความพยายามรวมคนเหล่านี� เขา้มาทาํงานร่วมกนัในรูปแบบสภาชูรอนั�นทาํไดค้่อนขา้งยาก เนื�องจาก

การไดม้าซึ� งตาํแหน่งของคนเหล่านี� ที�ผ่านการเลือกตั�งเขา้มานั�น ไดอ้าํนาจมาด้วยความเกรงใจในอิทธิพล

                                                           

8 สมัภาษณ์ มะเสาวดี ไสสากา, หวัหนา้สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัยะลา, วนัที� 30 มกราคม 2557 ที�สาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัยะลา 
อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา. 
9 สมัภาษณ์ รอสาลี อดุลยภิ์มุข, นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะนอ, วนัที� 8 พฤษภาคม 2557 ที�สาํนกังานประสานงานสภาองคก์รชุมชน
จงัหวดัปัตตานี ตาํบลสะนอ อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี. 
10 สมัภาษณ์ อบัดุลเล๊าะ วาแม, เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะนอ, วนัที� mn มีนาคม noop ที�สาํนกังานประสานงานสภาองคก์รชุมชน
จงัหวดัปัตตานี ตาํบลสะนอ อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี. 
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ของชาวบา้นมากกวา่ความศรัทธา เช่นที�เห็นวา่โครงการชุมชนศรัทธาซึ� งเป็นโครงการแรกเริ�มที�นาํเอาผูน้าํ 4 

หลกัเขา้ทาํทาํงานร่วมกนัในรูปแบบชูรอไม่ประสบความสําเร็จเพราะ ผูน้าํแต่ละฝ่ายไม่ผนึกกาํลงักนัจริง

เพราะต่างคิดวา่ตนเองมีฐานการสนบัสนุนจากการเลือกตั�งอยูแ่ลว้ จึงไม่ให้ความสําคญัต่อการพูดคุยหารือ

ร่วมกันเพื�อหาฉันทามติจากกระบวนการดังกล่าว11 ซึ� งแน่นอนว่าขดัต่อการทาํหน้าที�ของผูน้ําที�ต้องให้

ความสาํคญัต่อการรับฟังและการหารือร่วมกนัซึ� งกาํหนดไวใ้นจริยธรรมของผูป้กครองตามหลกัการศาสนา

อิสลามอยา่งชดัเจน   

การทาํหนา้ที�ของตวัแทนจากกลุ่มฝ่ายต่างๆในสภาชูรอ หรือที�ประชุมปรึกษาหารือในแบบอิสลาม

ภายในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้าจมองในทางการเมืองไดว้า่เป็นพื�นที�ของการต่อรองเพื�อหาผูที้�มีความ

เหมาะสม หรือสามารถทาํประโยชน์ให้กบักลุ่มฝ่ายต่างๆได้ โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบอยู่ 2 ดา้นคือ 

ความรับผดิชอบต่อศาสนาผา่นวิธีการคดัสรรแบบชูรอ และความรับผิดชอบต่อสังคมการเมืองในขอบเขตที�

สัมพนัธ์กบัอาํนาจหนา้ที�จากตาํแหน่งที�ไดรั้บ  

4.3 ผลของกระบวนการชูรอในฐานะที�เป็นกลไกสาํคญัของการอยูร่่วมกนั 

 ในฐานะที�กระบวนการชูรอสามารถนับเป็นทุนทางสังคมได้แบบหนึ� งซึ� งอาศยัความเชื�อมั�นใน

รูปแบบดงักล่าวที�มีฐานมาจากหลกัการทางศาสนา ประเด็นที�สําคญัอีกอยา่งคือ ดว้ยสภาพชุมชนที�เป็นพื�นที�

การศึกษาค่อนขา้งมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ทาํให้การนาํรูปแบบชูรอมาใชใ้นชุมชน

เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมทาํไดไ้ม่ยากนกั หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือดงักล่าว ถูก

จาํกดัขอบเขตไวที้�ตวัแทนหรือผูน้าํกลุ่มฝ่ายต่างๆเป็นส่วนใหญ่ 

  ในทางหนึ� ง กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบสภาชูรอจึงเป็นการมีส่วนร่วมของผูน้ําหรือ

ตวัแทนของกลุ่มต่างๆ โดยขึ�นอยูก่บั “ผล” จากการหารือดว้ยกระบวนการชูรอจะถูกนาํไปใชด้ว้ยรูปแบบใด

ต่อ จากพื�นที�ของการศึกษาทั�ง q แห่ง แสดงให้เห็นวา่ กระบวนการชูรอเป็นตน้ทางของการนาํไปสู่กิจกรรม

ต่างๆที�ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมเขา้มามีส่วนร่วมภายใตก้ระบวนการที�อยูบ่นฐานของ

ศาสนา ไม่วา่จะเป็นหลกัคิดของโครงการ หรือตวับุคคลเช่นผูน้าํศาสนาที�ลงมาทาํกิจกรรมกบัชุมชนโดยตรง 

เช่น โครงการบ้านสีขาว รั+ วสีเขียว ของตาํบลปะลุการสาเมาะที�ผูน้าํศาสนาเป็นกลไกหลกัร่วมให้ความรู้

                                                           

11 สมัภาษณ์ วศิน สาเมาะ, อดีตคณะทาํงานโครงการชุมชนศรัทธา, วนัที� 31 มกราคม 2557 ที�โรงเรียนดารุลบารอกะฮ ์ตาํบลบานา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัปัตตานี. 
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เกี�ยวกับโทษของยาเสพติดและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความรู้และความศรัทธาทางศาสนาเพื�อให้ผูที้�

เกี�ยวขอ้งกบัยาเสพติดหนักลบัมาเชื�อมั�นในความดีของศาสนา  

 รูปแบบการทาํงานของโครงการดงักล่าวเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้เห็นว่า บทบาทของผูน้าํศาสนาใน

ชุมชนมุสลิมมลายูสําคญัอย่างไร ไม่เฉพาะเพียงประเด็นทางศาสนา แต่บทบาทในการเป็นผูน้าํทางสังคม

ภายในชุมชนนั�นเป็นที�ยอมรับอย่างกวา้งขวาง เช่นเดียวกบับา้นตะโละ ตาํบลยะต๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดั

ยะลา ที�ผูน้าํศาสนาเขา้มาทาํกิจกรรมกบัชุมชนโดยตรง จากการริเริ�มโครงการระดมทุนในหมู่บา้นไปจนถึง

การทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ช่องทางและบทบาทของผูน้าํศาสนาเหล่านี� มีตน้ทุนมาจากการเป็นที�ยอมรับ

และศรัทธาของคนในชุมชน เช่นเดียวกบัที�เห็นว่าเมื�อเปรียบเทียบกบัผูน้าํทอ้งที�หรือผูน้าํทอ้งถิ�นที�มกัจะ

เกี�ยวขอ้งกบัอิทธิพลหรือผลประโยชน์ที�ขดักนัเอง การยอมรับต่อผูน้าํศาสนาในชุมชนมุสลิมจึงมีมากกว่า

ผูน้าํอื�นในชุมชนหลายเท่าตวั 

 ความเกี�ยวขอ้งกบัศาสนาอิสลามอย่างใกลชิ้ดของชุมชนมุสลิมที�เป็นพื�นที�ศึกษาทาํให้เห็นว่า การ

กาํหนดกฎกติกาของชุมชนมกัจะกระทาํไดอ้ยา่งราบรื�น เนื�องจากถือเป็นวิถีชีวิตของมุสลิมที�ตอ้งปฏิบติัตาม

หลกัการศาสนา เพราะฉะนั�นทุนทางศาสนาอีกอย่างหนึ� งที�เอื�อต่อการอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชนคือ การ

กาํหนดกติกาของการอยูร่่วมกนั หรือที�ในชุมชนเรียกวา่ ฮูกมปากตั12 ซึ� งใชก้นัแพร่หลายในชุมชนมุสลิมของ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หรือในบางชุมชนที�มีคนไทยพุทธอาศยัอยู่ร่วมกบัคนมลายูมุสลิม ฮูกมปากตั ก็ถูก

เรียนเป็นอย่างอื�นเพื�อให้เขา้ใจไดต้รงกนัระหว่างคนที�แตกต่างทางศาสนาและวฒันธรรมในรูปของ กติกา

ของชุมชน เช่นในตาํบลปะลุกาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ และตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดั

นราธิวาสที�คนไทยพุทธอาศยัร่วมกบัคนมุสลิม 

 กติกาการอยูร่่วมกนัดงักล่าว มาไดจ้ากสภาชูรอหรือการหารือระหวา่งตวัแทนของกลุ่มต่างๆเพื�อทาํ

ให้ขอ้ตกลงที�เห็นชอบร่วมกนั สามารถนาํไปปฏิบติัเพื�อรักษาความเป็นระเบียบของชุมชน โดยฮูกมปากตั 

มองไดอี้กวา่มีนยัของการเป็นมาตรการทางสังคม (social sanction) อยูใ่นตวัดว้ย เช่น กติกาที�เป็นผลมาจาก

การชูรอร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่างๆที�เกี�ยวขอ้งแลว้ ถือว่าเป็นสิ�งที�คนในชุมชนตอ้งปฏิบติัตาม หากฝ่าฝืนก็

จะตอ้งรับผลจากการกระทาํดว้ยการลงโทษจากเบาไปหนกั หรือทางใดทางหนึ� งเพื�อให้ผูฝ่้าฝืนไดรู้้วา่สิ�งที�

ทาํลงไปนั�น ไม่เป็นที�ยอมรับของชุมชน เช่น ผูส้มคัรรับเลือกตั�งในทอ้งถิ�นที�ไม่ปฏิบติัตามกฎของชุมชน 

หรือทาํในสิ�งที�ฮูกมปากตัไม่ให้ทาํ สภาชูรอหรือที�ประชุมของชุมชนสามารถที�จะไม่ให้การสนบัสนุนดว้ย
                                                           

12 คาํวา่ ฮูกมปากตั อาจเขียนไดห้ลายแบบ ตามการออกเสียงที�ถ่ายเสียงออกมาเป็นภาษาไทยที�มีรูปแบบการเขียนแตกต่างกนั โดยสะกดวา่ 
humum pakat  
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การเลือกบุคคลดงักล่าวได ้หรือในระดบัปัจเจกบุคคล สภาชูรอสามารถพิจารณาไม่ให้ความช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจกับคนที�ฝ่าฝืนระเบียบของชุมชนด้วยการปฏิบติัตวัไม่เหมาะสม เช่น การไม่ไปละหมาด การ

เกี�ยวขอ้งกบัยาเสพติด หรือการติดการพนนั13  

 นอกจากการอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยกติกาของชุมชนแลว้ อีกดา้นหนึ�ง การอยูร่่วมกนัระหวา่งคนที�มีความ

แตกต่างทางวฒันธรรมเป็นประเด็นที�น่าสนใจในพื�นที�การศึกษา โดยมีอยู ่n พื�นที�ซึ� งปรากฏชดัจากสัดส่วน

ของประชากรในพื�นที�ซึ� งมีคนไทยพุทธและมุสลิมร้อยละ ms ต่อ ts การบริหารจดัการเพื�อทาํให้คนที�มีความ

แตกต่างสามารถอยูร่่วมกนัไดจึ้งมีความน่าสนใจวา่ใชรู้ปแบบใดในการจดัการ 

 ในตาํบลปะลุกาสาเมาะซึ� งมีอยู่ m หมู่บา้นคือ บา้นเชิงเขาที�เป็นหมู่บา้นของคนพุทธ ในบริบทที�

แวดลอ้มดว้ยชุมชนมุสลิมเช่นนี�  ความเป็นตวัแทนของคนพุทธหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม 

หรือแมแ้ต่สภาพที�เอื�อต่อการรวมเขา้มาของคนส่วนน้อยให้สามารถร่วมกิจกรรมกบัส่วนใหญ่ได้จึงเป็น

ประเด็นสําคญัต่อการอยู่ร่วมกนั ช่องทางที�เป็นการเปิดพื�นที�ให้คนส่วนน้อยเขา้มามีบทบาทในกิจการของ

ส่วนรวมเช่นนี�  เห็นไดจ้ากการพื�นที�ของการเป็นสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ หรือ

ผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้นคนพุทธซึ�งมาจากการเลือกตั�ง และการเป็นกรรมการของสภาชูรอตาํบลสุขภาวะ หรือ

การเป็นกรรมการของสภาชูรอตาํบลปะลุกาสาเมาะ ส่วนกิจกรรมทางสังคมที�เป็นการส่งเสริมงานศาสนานั�น 

อยูใ่นรูปของการให้งบประมาณสนบัสนุนการซ่อมแซมศาสนสถาน และกิจกรรมงานบุญในวนัสําคญัทาง

ศาสนาโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปะลุกาสาเมาะ หากแต่มิติที�เป็นการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง

ศาสนาจริงๆนั�น ปรากฏอยูใ่นลกัษณะของการจดักิจกรรมกีฬาภายในชุมชน โดยไม่ปรากฏความพยายาม

สร้างความเขา้ใจทางวฒันธรรมที�แตกต่างกนั อนัจะเอื�อต่อการอยูร่่วมกนัผา่นกระบวนการทางความคิดอยา่ง

ชดัเจน 

 เช่นเดียวกบัตาํบลมะรือโบออกที�มีโครงสร้างที�เอื�อต่อการอยูร่่วมกนัที�เป็นทางการ สะทอ้นผา่นการ

เป็นตวัแทนของกลุ่มคนในพื�นที� เพราะนอกจากจะมีผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้ 

ในตาํบลนี� มีรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�มาจากชุมชนคนไทยพุทธทาํงานร่วมกบัรองนายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลที�เป็นมุสลิมมลายู ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ� งจากการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนพุทธและ

มุสลิมในพื�นที� เมื�อพิจารณาจากบริบทของพื�นที�ที�ผูน้าํทอ้งถิ�นและทอ้งที�มีความสัมพนัธ์ที�วางอยูบ่นฐานของ

การเป็นเครือญาติ โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวนี� ยงัเชื�อมโยงไปสู่คนต่างวฒันธรรมเช่นกนั เพราะการที�รอง
                                                           

13 สมัภาษณ์ วิสุทธิK  บิลล่าเตะ๊, อิหม่ามประจาํมสัยดิบา้นเหนือ, วนัที� t พฤษภาคม noop ที�มสัยดิบา้นเหนือ ตาํบลคูเต่า อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา. 
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นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออกซึ�งเป็นกาํนนัมาก่อน อาศยัอยูใ่นชุมชนที�อยูร่่วมกนัระหวา่งคน

พุทธและมุสลิม เนื�องจากพื�นที�ตาํบลมะรือโบออกเป็นนิคมสร้างตนเองซึ� งเป็นนโยบายของรัฐบาลในอดีต 

ทาํใหใ้นพื�นที�มีชุมชนคนพุทธอยูอ่าศยัในหลายหมู่บา้น การเติบโตมาในสภาพเช่นนี� ยอ่มมีผลต่อการเรียนรู้

วิถีชีวิตและสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัไปในตวั ผ่านระบบการศึกษา และการเขา้ร่วมวฒันธรรมผา่นความ

แตกต่าง14  กลายเป็นผลดีต่อการปรับสภาพใหก้ารทาํงานร่วมกนัภายในสภาชูรอหรือกลไกของชุมชนระดบั

ต่างๆ เช่นกลไกการทาํงานของทอ้งที� และทอ้งถิ�นมีความราบรื�นเนื�องจากความสัมพนัธ์แบบเครือญาติใน

ดา้นหนึ�ง 

 ส่วนอีกดา้นหนึ�งเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที�เอื�อต่อการอยูร่่วมกนัระหวา่งวฒันธรรม สภาชูรออาจ

ทาํหนา้ที�เป็นพื�นที�หนึ� งของโครงสร้างที�ยงัไม่เป็นทางการให้คนหลายกลุ่มเขา้มาใชป้ระโยชน์ได ้เนื�องจาก

สภาชูรอมีฐานะเป็นกลไกเชื�อมต่อการทาํงานกบัโครงสร้างหลกัในพื�นที�เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล 

กรรมการหมู่บา้นอยู่แล้ว กรณีดงักล่าว จึงน่าสนใจว่า พื�นที�ของสภาชูรออาจเป็นทางเลือกหนึ� งที�ไม่เป็น

ทางการสําหรับกลุ่มคนส่วนน้อยที�ยงัเขา้ไม่ถึงอาํนาจของกลไกที�เป็นทางการ ให้สามารถสะทอ้นความ

ตอ้งการของกลุ่มตนเองได ้เช่นคนพุทธในพื�นที�มะรือโบออกที�เขา้มาเป็นกรรมการสภาชูรอของตาํบล เพื�อ

ทาํงานร่วมกนัในคณะทาํงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออก โดยมีการพิจารณาภายใน

สภาชูรอก่อนที�จะประสานตวัแทนของอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ให้สะทอ้นปัญหาภายในชุมชนผา่น

ช่องทางขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�เป็นกลไกหลกัของสภาชูรอตาํบลในพื�นที�  

กรณีนี�  ผูศึ้กษาไดร่้วมเขา้ไปสังเกตโครงการเยี�ยมบา้นผูสู้งอายทีุ�ป่วยโดยในวนัดงักล่าว เป็นการออก

เยี�ยมบา้นในหมู่บา้นของคนไทยพุทธใน n หมู่บา้น โดยฝ่ายพฒันาชุมชนซึ� งทาํหน้าที�เป็นฝ่ายสวสัดิการ

ชุมชนอยู่ดว้ยนั�น ไดใ้ช้ประโยชน์จากกลไกที�มีอยู่ภายในชุมชนดว้ยการเชื�อมต่อการทาํงานกบัอาสาสมคัร

สาธารณสุข (อสม.) ของหมู่บา้นเพื�อการสํารวจผูป่้วยภายในหมู่บา้นเพื�อนาํมาประกอบการจดัทาํฐานขอ้มูล

ประชากร และการใหค้วามช่วยเหลือเบื�องตน้15 การสร้างความเชื�อมั�นท่ามกลางบริบทของความรุนแรงที�เอื�อ

ต่อการไม่ไวว้างใจของคนในชุมชนเช่นนี�  เป็นตวัอยา่งที�แสดงให้เห็นวา่กลไกของทอ้งถิ�นมีความสําคญัต่อ

การสร้างเสริมการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชน โดยเฉพาะคนส่วนนอ้ยในพื�นที�ไดร้ะดบัหนึ�ง เพราะทาํให้คน

ส่วนนอ้ยรู้สึกไดว้า่ตนเองไม่ถูกละเลยจากกลไกของทอ้งถิ�นที�มีอยู ่

                                                           

14 สมัภาษณ์ แวฮารน แวดอเล๊าะ, รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะรือโบออก, วนัที� p พฤษภาคม noop ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
มะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส. 
15 สมัภาษณ์ วินิจ เจตมหนัต,์ เจา้หนา้ที�พฒันาชุมชน, วนัที� p พฤษภาคม noop ที�บา้นปิเหล็งเหนือ หมู่v ตาํบลมะรือโบออก อาํเภอเจาะไอร้อง 
จงัหวดันราธิวาส. 
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4.4 การเชื�อมต่อการทาํงานระหวา่งชุมชนกบัองคก์รนอกพื�นที�: บทบาทของภาคประชาสังคมที�เคลื�อนงาน

ภายในชุมชน 

 ในส่วนนี� เป็นการทาํความเข้าใจบทบาทของภาคประชาสังคมที�มีต่อการทาํงานในชุมชนด้วย

โครงการสภาชูรอ ตามที�กล่าวมาแลว้ในตอนตน้วา่ ตั�งแต่โครงการชุมชนศรัทธาที�เริ�มตน้ในปี noom เป็นผล

มาจากกลุ่มคนทาํงานประชาสังคมในจงัหวดัชายแดนภาคใตที้�ทาํงานร่วมกบัชุมชนมาก่อน เล็งเห็นวา่ปัญหา

ที�เกิดขึ�นมาจากกระบวนการพฒันาของรัฐที�ละเลยบทบาทของผูน้าํชุมชนที�ไดรั้บการยอมรับเช่นผูน้าํศาสนา 

รวมถึงความขดัแยง้ระหว่างผูน้าํทอ้งถิ�นและผูน้าํทอ้งที�ให้สามารถทาํงานร่วมกนัได ้ประกอบสถานการณ์

ความรุนแรงในพื�นที�ทาํให้ความไม่ไวว้างใจระหวา่งคนในชุมชนมีมากขึ�นกวา่เดิม เพราะฉะนั�นการนาํเอา

ผูน้าํชุมชนกลุ่มต่างๆมาทาํงานร่วมกนั จึงถูกเชื�อวา่เป็นหนทางของการแกปั้ญหาที�ดี โครงการชุมชนศรัทธา

จึงเกิดขึ�น 

 ในช่วงเดียวกนันั�น กลุ่มคนทาํงานในภาคประชาสังคมอื�นไดท้าํกิจกรรมดว้ยกรอบความคิดเดียวกนั

อยา่งแพร่หลาย เช่น โครงการพฒันาเครือข่ายตาํบลสุขภาวะในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตร้ะหวา่งปลายปี 

noon – nooo ที�สนบัสนุนโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการสภาตาํบล

สันติสุข โดยกองอาํนวยการรักษาความมั�นคงภายใน (กอ.รมน.) ที�ถูกมองวา่ภาคประชาสังคมทาํงานให้กบั

ทหาร เพราะมีแต่เพียงการจดัประชุม แต่ไม่มีผลทางสังคมอยา่งเห็นไดช้ดั16 นอกจากนี�  ยงัมีโครงการที�ไดรั้บ

การหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอกให้งบประมาณกบัภาคประชาสังคมในพื�นที�มาทาํกิจกรรม ไม่ว่าจะ

เป็น สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) หรือหน่วยงานของรัฐในพื�นที�เช่น สํานกังานพฒันาสังคมและ

ความมั�นคงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) เป็นตน้ 

  ดว้ยความเป็นคนทาํงานในพื�นที�และความเขา้ใจในบริบทของการแกปั้ญหาความขดัแยง้จึงอยู่บน

พื�นฐานของวฒันธรรมของคนในพื�นที� ทาํใหค้นทาํงานในภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทต่อการชี�นาํในพื�นที�

อยูม่าก ทั�งในดา้นความคิดและเป็นตวัอยา่งของการทาํงานเพื�อสร้างคนทาํงานภาคประชาสังคมในพื�นที�ได้

ต่อ อย่างไรก็ตาม การทาํงานของภาคประชาสังคมในฐานะที�เป็นพื�นที�ของการมีส่วนร่วมในชุมชนนั�น ถูก

มองวา่ ปรากฏอยูบ่า้งที�มีแนวทางการทาํงานแบบเขง็ตวัจนเกินไป เพราะยึดอาํนาจการตดัสินใจและรูปแบบ

การทาํงานที�ตนเองเชื�อถือจนไม่นาํไปสู่การวางรากฐานการตดัสินใจให้กบัชุมชนที�ตนเองทาํงานดว้ย อีก

                                                           

16 สมัภาษณ์ อบัดุลเล๊าะ วาแม, เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะนอ, วนัที� mn มีนาคม noop ที�สาํนกังานประสานงานสภาองคก์รชุมชน
จงัหวดัปัตตานี ตาํบลสะนอ อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี. 
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ดา้นหนึ� ง ภาคประชาสังคมมีลกัษณะการทาํงานที�จดัทาํโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที�ได้รับจาก

แหล่งทุนเป็นส่วนใหญ่ จนบางครั� งเป็นการละเลยการสร้างค่านิยมของการมีส่วนร่วมจากฐานรากของชุมชน

จริงๆ17 ในแง่นี�  ทาํให้ชุมชนตอ้งพึ�งพาคนทาํงานประชาสังคมอยูสู่ง เพราะไม่ปล่อยให้อาํนาจการตดัสินใจ

อยูที่�ชุมชนจริงๆ 

 จากที�กล่าวถึงประเด็นต่างๆขา้งตน้ เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบของชูรอที�นาํมาใชใ้นพื�นที�ศึกษา

ซึ� งนอกจากชูรอจะเป็นช่องทางของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที�สอดคล้องกับบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมของชุมชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ลว้ ยงัมีสภาพของการเป็นพื�นที�ของการทาํงานระหว่าง

ตวัแทนอาํนาจต่างๆในชุมชนอีกดว้ย 

 

                                                           

17 สมัภาษณ์ ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์, ผศ.ดร., อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาพฒันาชุมชน, วนัที� mm มีนาคม noop ที�บา้นรัตนเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 
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บทที� � 

บทสรุป 

 การศึกษาเรื� องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะปัจจยัขบัเคลื�อนการแก้ปัญหาความ

รุนแรง: สํานึกของความเป็นพลเมืองที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะทางสังคมและวฒันธรรม มาจากความ

สนใจการทาํงานของกระบวนการชูรอ (Al-Shura) ที�เป็นรูปแบบการปรึกษาหารือตามหลักการศาสนา

อิสลามซึ� งเป็นกรอบทางศาสนาและวฒันธรรมของชุมชนส่วนใหญ่ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดย

จุดมุ่งหมายสําคญัของกระบวนการชูรอที�ปรากฏอยู่ในการดาํเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตอ้ยูที่�ความพยายามนาํเอาผูน้าํหลกัในชุมชนมาร่วมปรึกษาหารือ และทาํงานร่วมกนัภายใต้

โครงสร้างการทาํงานที�ถูกกาํหนดขึDนมาให้เชื�อมต่อกบักลไกการทาํงานภายในชุมชนที�มีอยู่เดิม เช่น กลไก

การปกครองทอ้งที� เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น องค์การบริหารส่วนตาํบลซึ� งเป็นกลไกการทาํงานสําคญัของ

ทอ้งถิ�น 

 ผลจากแนวคิดชูรอมาทาํใหเ้ป็นเครื�องมือในการแกไ้ขความขดัแยง้ภายในชุมชน และเป็นช่องทางที�

นาํไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนนัDน สรุปเป็นประเด็นอภิปรายไดด้งันีD   

ประเด็นแรก กระบวนการชูรอมีลกัษณะเป็นการขบัเคลื�อนงานในพืDนที�ซึ� งสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนคือ การเป็นพืDนที�การทาํงานของผูน้าํชุมชนผา่นกระบวนการปรึกษาหารือตามหลกัการศาสนาอิสลาม 

และส่วนที�สองคือ ชูรอเป็นกระบวนการที�นาํไปสู่โครงการหรือกิจกรรมที�เป็นการแกปั้ญหาภายในชุมชน 

ประเด็นต่อมาคือ การที�ชูรอมีฐานะที�เป็นพืDนที�การทาํงานของตวัแทนนัDน มีผลสําคญัต่อการสะทอ้น

บทบาทและการทาํหนา้ที�ของผูน้าํที�เป็นตวัแทนของชุมชนวา่เป็นไปตามรูปแบบที�กาํหนดไวใ้นชูรอหรือไม่ 

ผลจากศึกษาพบวา่ มีหลายปัจจยัที�สะทอ้นจริยธรรมของผูน้าํซึ� งต่างจากที�กาํหนดไวใ้นหลกัการทางศาสนา

อิสลาม ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ หรือระบบการเลือกตัDงตวัแทนในปัจจุบนัที�ทาํให้เกิดการ

แข่งขนักนัสูง โดยที�มาของตวัแทนเช่นนีD ย่อมมีลกัษณะที�ขดัแยง้กบัที�มาของตวัแทนตามหลกัการศาสนา

อิสลาม จนมีผลต่อการยอมรับในตวัของผูน้าํภายในชุมชนตามมา 

นอกจากนีDแลว้ ผลของกระบวนการชูรอในฐานะที�เป็นกลไกสําคญัของการอยูร่่วมกนัทาํให้เอืDอต่อ

การเป็นพืDนที�ให้กลุ่มคนต่างๆทัDงส่วนที�เป็นกลุ่มอาชีพ เพศ และชาติพนัธ์ุเขา้มาใช้ประโยชน์จากการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการชูรอไดบ้า้ง แต่ไม่สะทอ้นความเป็นจริงในแง่ของการเปลี�ยนแปลงที�เอืDอต่อการปรับ
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โครงสร้างชุมชนใหส้อดรับกบัการอยูร่่วมกนัไดย้ ั�งยนืกวา่ เช่น ระบบการศึกษา หรือกิจกรรมส่งเสริมการอยู่

ร่วมกนัอื�นที�นอกเหนือจากการแข่งขนักีฬาภายในชุมชน หรือส่งเสริมประเพณีทางศาสนา เนื�องจากยงัไม่มี

สภาพเอืDอต่อการปรับเปลี�ยนรูปแบบการอยูร่่วมกนัระหวา่งความแตกต่างไดจ้ริง 

ประเด็นสุดทา้ย การเชื�อมต่อการทาํงานระหว่างชุมชนกบัองค์กรประชาสังคม ทาํให้เห็นบทบาท

ของภาคประชาสังคมที�เคลื�อนงานภายในชุมชนวา่ยงัมีบทบาทในการชีDนาํและตดัสินใจแทนคนในชุมชนอยู่

ระดบัหนึ� ง แต่เป็นเพราะคนทาํงานภาคประชาสังคมเหล่านัDนมีลกัษณะของการเป็นผูน้าํในการริเริ�มงาน

มากกวา่การทาํงานของกลไกทอ้งที�และทอ้งถิ�นที�ปรากฏอยูใ่นชุมชน 

ทุนทางสังคมที�ปรากฏอยูใ่นรูปของกระบวนการชูรอถือเป็นประโยชน์อย่างหนึ�งของการนาํเอามา

ใช้เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยความสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะทางสังคมและวฒันธรรมที�มี

รากฐานมาจากหลกัการทางศาสนา ในแง่ดงักล่าว การสร้างความเป็นพลเมืองที�มีสํานึกต่อส่วนรวมเป็น

ประเด็นที�ความสําคญัในแง่ของการทาํความเขา้ใจวา่ควรตอ้งสอดคลอ้งต่อบริบทสังคมอยา่งสําคญั เช่นที�

เห็นไดว้า่ในสังคมมลายมุูสลิม  
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