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การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมาย ลักษณะ/องค์ประกอบ ขั้นตอนการ

ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน  การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ปัญหาอุปสรรค 
รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั วิธีการวิจยัดาํเนิน
ตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Interview Guide) 
กบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ควบคู่ไปกบัการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

เน่ืองจากอาศยัแนวการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ผูศึ้กษาจึงทาํการวิเคราะห์
ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล  โดยนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  จากนั้นจึงนําขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้  มาจาํแนกเป็น
หมวดหมู่ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์ตามหลกัตรรกะ  (Logic)  เทียบเคียง
กบัแนวคิด  ทฤษฎีควบคู่บริบท  (Context)   

ผลการศึกษา พบว่า ความเป็นหน่ึงเดียวกนัตามความเขา้ใจของชุมชน หมายถึง การมีความ
เช่ือร่วมกนั ปฏิบติัตามหลกัของศาสนาอย่างเคร่งครัด ร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนั ให้ความสาํคญัต่อ
การมีส่วนร่วม มีความเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เขา้ใจกนั เช่ือใจกนั เอ้ืออาทร เก้ือกลูต่อกนั มี
ความตระหนกัในหนา้ท่ีทั้งของส่วนตน และส่วนรวม 

ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ ชุมชนธรณีคาํ จะมีความโดดเด่นในเร่ืองของความ
เช่ือร่วมกนั ซ่ึงกคื็อความเช่ือทางศาสนา สมาชิกจะนาํหลกัการของศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินชีวิต ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัสังคม ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชุมชนอยา่งเคร่งครัด มีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั พึ่งพาอาศยักนั ใหค้วามสาํคญัต่อการ
มีส่วนร่วม มีศีลธรรมตามหลกัของศาสนาอิสลาม ใชห้ลกัการประนีประนอมในการแกปั้ญหา และ
มองวา่สมาชิกในชุมชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
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   ดา้นองคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั พบว่าชุมชนธรณีคาํ* มีองคป์ระกอบของ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยู่ 5 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ ความคลา้ยคลึงกนัของสมาชิก มีเป้าหมาย
ร่วมกนั การทาํหน้าท่ีอย่างมีจิตสํานึก มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ือง และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 
 ในส่วนของขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ชุมชนจะใช ้สถานศึกษา ศาสนา 
ครอบครัว และชุมชน เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการขดัเกลาความคิด และความรู้สึก ของสมาชิกใหเ้กิด
ความตอ้งการท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวกัน ได้ให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคในทุก
ขั้นตอน และยงัให้ความสําคญักบัการศึกษา โดยการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ชุมชนข้ึนเพื่อให้สมาชิกได้
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมเรียนรู้ จนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพเกิดข้ึน ซ่ึงตรงจุดน้ีก็สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
สมาชิก และยงัเป็นประโยชน์กบัสังคมอีกดว้ย จากการท่ีสมาชิกไดผ้่านการเรียนรู้ และไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันาท่ีเกิดข้ึน จิตสาํนึกร่วมของคนในชุมชนกมี็มากข้ึนตามไปดว้ย  

ปัญหาหลกัของการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั มี 2 ดา้นคือ ดา้นบุคคล และ ดา้นการ
ดาํเนินการ โดยปัญหาในดา้นบุคคลมี 3 ประเด็นยอ่ย คือ ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ปัญหา
การเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน และปัญหาการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ส่วนปัญหาดา้นการดาํเนินการ คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอ ขาดความ
ต่อเน่ือง และชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มท่ีถาวร 

สาํหรับขอ้เสนอแนะจากการศึกษา สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นจะ
เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัชุมชน ในเร่ืองของการรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง และ กาํหนด
แนวทางการพฒันาชุมชนร่วมกนั โดยท่ีทุกคนควรเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ประเด็นท่ีสอง
เป็นขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มามีส่วนร่วมกบัชุมชนมากข้ึน 
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานและชาวชุมชน รับทราบถึงปัญหา  เป็นท่ีปรึกษาให้ชุมชน  
เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี และตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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  This research aimed at these studies: the definitions, characteristics/components, 

and  steps  of  efforts  to  drive  harmony  in  the  community;  the  supports  from  various 

sectors  for  the  community  harmony  building;  problems  and  obstacle  to  push  for  the 

harmony-making  in  the  community;  and  suggestions  to  drive  the  community 

harmony.    The  research  employed  qualitative  methods  as  ways  for  collecting  data. 

These included in-depth interviews and participatory observations. 

  According  to  the  qualitative  research  methods,  the  data  analysis  and  data 

collection  were  run  in  parallel.    Data  from  in-depth  interviews,  informal  interviews 

and  participatory  observations were  classified  in  line  with  the  research’s  objectives.  

The collected data then were analyzed for finding their logical linkages with relevant 

concepts and theories, and the social context.    

  The  research  was  found  that  the  community  people  viewed  the  community 

harmony as the followings: the collective beliefs; the serious religious practicing; the 

cooperation  and  assistance  among  each  other  in  the  community;  the  public 

participation; the community’s consensus perspectives; the understanding and trusting 

among  each  other;  the  generous  in  giving  help;  and  the  realization  of  the  people  in 

their own obligations and the communal duties.    

  The  outstanding  characteristics  of  harmony  in  the Thoranikham  Community 

was the belief in religion in which it was utilized as their living approach – whether it 

was  used  in  individual  or  household  or  societal  levels.  They  had  faith  in  the 
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community’s  norm  and  tradition.    They  were  generous  in  giving  help  among  each 

other.    Their  lives  were  interdependent  so  that  the  public  participation  was  a  must.  

The principles of Muslim moral were seriously utilized.  Compromise was seen as an 

important  way  for  solving  the  community problems.    In  addition,  everyone  in  the 

community was treated equally.  

  The  five  components  of  harmony  in the  Thoranikham  Community  were:  the 

similarity  of  the  people;  the  collective  objectives;  the  consciousness  actions;  the 

continuous interaction among each other; and the people’s participation.   

  Referring to the harmony driving steps, the educational institutes, the religion, 

families  and  community  were  mechanisms  for  refining  the  people’s  concepts  and 

feeling  about  the  desire  for  the  community  harmony.    They  focused  on  equally 

participation, and education of the people in the community.  Hence, the community 

learning center was established for the community’s members to think, act, and learn 

collectively.    As  a  result,  a  profession  group  was  made  for  income  generating  and 

societal  benefits.    The  community’s  learning  and  developmental  benefits  had  led  to 

the more collective consciousness of the people in the community.  

  However, major problems to drive harmony in the community were about the 

people and the harmony building implementation.  Three problems deriving from the 

people were: personal conflicts; patronage system and self-interest; and the changes in 

the  people’s  ways  of  life.    The  implementation  problems  were  the  insufficient  and 

discontinued supports from relevant agencies, and the unstable group of the people in 

the community.   

  Suggestions for the above problems were divided into two parts.  First is about 

the  community.    The  people  should  be  responsible  in  their  own  roles.    They  should 

participate in all steps for setting the community developmental approaches.  Second 

solution  is  about  the  relevant  agencies that  they  should  engage  more  in  the 

community’s affairs.  The good relationship between these agencies and the people in 

the community should be developed so that these agencies will be informed about the 

community’s  problems.    These  relevant agencies  must  become  the  community’s 

consultants  in  order  to  create  a  well  cooperation,  and  rapidly  and  efficiently  public 

responsiveness.         
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วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลงดว้ยดี เน่ืองจากความช่วยเหลือ คาํแนะนาํ และกาํลงัใจต่างๆ ท่ี

สาํคญัและมีคุณค่ายิง่ 
ขอขอบพระคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เงินสนบัสนุนใน

การทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร. สุพรรณี ไชยอาํพร ท่ีกรุณารับ
เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งใหค้วามเมตตาในการแนะนาํ สั่งสอน รวมทั้งใหก้าํลงัใจในการ
ทําวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ตลอดจนศาสตราจารย์ ดร.สนิท สมัครการ และผู ้ช่วยศาสตราจารย ์             
ดร. คมพล สุวรรณกฏู ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา จนวิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ขอน้อมรําลึกถึงคาํสอนและการประสิทธ์ิประสาทความรู้จากอาจารยทุ์กท่านท่ีผ่านมา 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมทุกท่านท่ีให้ความช่วยและคาํแนะนํา
ตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้ศึกษา ณ สถาบนัแห่งน้ี 

ขอขอบคุณประธาน คณะกรรมการ และชาวชุมชนธรณีคาํ (นามสมมติ) แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร และภาคส่วนต่างๆ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และใหค้วามช่วยเหลือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ทุกคนท่ีใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ และถามไถ่ตลอดเวลาท่ีทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 

ขอกราบขอพระขอบคุณบุคคลทั้งสองท่ีมีค่ายิ่งต่อขา้พเจา้ คือ คุณพ่อ คุณแม่ สําหรับการ
อบรมเล้ียงดู กาํลงัใจและความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีผ่านมา ความสาํเร็จในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ขอมอบ
แด่ท่านทั้งสอง  นอกจากน้ีท่ีลืมเสียมิได ้คือ คณะพระภิกษุจากวดัแคนอก ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ เป็นท่ี
ปรึกษา ใหก้ารช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจใหต้ลอดเวลาท่ีทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 

ทา้ยสุด ขอขอบพระคุณผูมี้พระคุณทุกท่าน แมจ้ะเอ่ยนามไม่ไดท้ั้งหมด แต่พระคุณของทุก
ท่านจะอยูใ่นใจของขา้พเจา้เสมอ และผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจาํเป็นประโยชน์
สาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  

การพฒันาประเทศของประเทศท่ีกาํลงัพฒันาท่ีผ่านมา  ส่วนใหญ่ประเทศเหล่าน้ีมกัจะให้
ความสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นสาํคญั  โดยคาดว่าผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเศรษฐกิจน้ี จะ
ช่วยแกปั้ญหาความยากจนและปัญหาการว่างงานของคนในประเทศได้  แต่กลบัปรากฏว่า คน
ยากจนยงัไม่สามารถเล้ียงชีวิตและตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของตนได ้ ตรงกนัขา้มกลบัเพิ่ม
ช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวยมากข้ึนและประเทศไทยกเ็ป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีสภาพเช่นนั้น 

แนวทางการพฒันาของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีท่ีผ่านมานั้นไดมุ่้งเนน้แนว
ทางการพฒันาประเทศตามแนวคิดการพฒันาแบบกระแสหลกั กล่าวคือ มีการมุ่งเน้นการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยเน้นการขยายความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพฒันา
ทางด้านอุตสาหกรรม การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอ้ือต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชนทั้งจากในและต่างประเทศซ่ึงผลกระทบท่ีตามมาคือ  ประเทศตอ้งตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) 

ถึงแมว้่าการพฒันาประเทศจะบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตามแต่การ
พฒันาในดา้นเศรษฐกิจเป็นดา้นหลกันั้นไดท้าํลายวิถีชีวิตของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพราะทาํใหท่ี้ดิน
เส่ือมโทรมทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายเพ่ือเอาไปเป็นวตัถุดิบในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เกิด
การยา้ยถ่ินฐานของประชากร โดยคาดหวงัวา่พื้นท่ีท่ีจะยา้ยไปอยูใ่หม่นั้นจะใหโ้อกาสทางเศรษฐกิจ 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอยูม่าแต่เดิม (เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2538: 126-127) 

ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมท่ีดีงามของไทยเร่ิมจางหายไปพร้อมๆ กบัการอ่อนแอ
ของสถาบนัครอบครัว ชุมชน และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีสภาพบีบคั้นทางจิตใจของคน
ในสังคมเกิดจากความแออัดของชุมชนเมือง  สภาวะแวดล้อมท่ีเ ส่ือมโทรมลงซ่ึงมากับ
กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจนั้น ไดส่้งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยของคนไทยเปล่ียนแปลงไปสู่โรค
สมยัใหม่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง รวมทั้งการบาดเจบ็ลม้ตายจากอุบติัเหตุ
และอุบติัภยัท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดท่ี้สูงข้ึน 
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การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงเป็นลาํดบั คุณภาพของแม่นํ้ า ลาํคลองเปล่ียนแปลงจนไม่สามารถจะ
นาํมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไป ส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลงทั้งในดา้นคุณภาพของอากาศ ปริมาณ
ฝุ่ นละออง รวมทั้งเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลกัในภูมิภาคนั้นไดเ้กิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ีการพฒันาท่ีไม่ไดค้าํนึงถึงตน้ทุนและ
การจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมองขา้มการพฒันาคุณค่าของความเป็นคน ละเลยภูมิปัญญา 
และวิถีชีวิตความเป็นอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไทย  

ภายหลงัจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จึงไดมี้การทบทวนและปรับทิศทางการพฒันา
ประเทศสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เน่ืองจากการพฒันาประเทศท่ีผ่านมามุ่งเน้นแต่การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีขาดความสมดุล  ทาํใหแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงถือกาํเนิดข้ึน และถือเป็นจุดเปล่ียนคร้ังสาํคญั  ท่ีให้
ความสําคญักบัการกระบวนการพฒันาชุมชน โดยเป็นการพฒันาท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา มุ่งเนน้การพฒันาแบบองคร์วมคือ มีการพฒันาทุกดา้นไปพร้อมกนั
ทั้งทางดา้นคน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นการสร้างคนและชุมชนให้เกิด
ความเขม้แขง็และช่วยเหลือตวัเองได ้(อภิชยั พนัธเสน, บรรณาธิการ, 2552: 28) 

ดงันั้นหลกัการท่ีสาํคญัในการพฒันาชุมชน  สังคมหรือประเทศนั้นก็คือ  การรวมกลุ่มของ
คนในชุมชน  จนเกิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้เกิดพลงัในการแกปั้ญหาและพฒันาสภาพ
ความเป็นอยู่ในชีวิตให้ดีข้ึน  ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่ามีโครงการทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย  ท่ี
เน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  และก็มีหลายชุมชนท่ีสามารถรวมกลุ่มกนัไดอ้ย่าง
เขม้แขง็สามารถสร้างเครือข่ายไปยงัชุมชนรอบขา้ง  ไปยงัหน่วยงานรัฐและเอกชน  จนไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นชุมชนตวัอยา่งหรือเป็นศูนยก์ารศึกษาชุมชน 

ชุมชนธรณีคาํ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  เป็นชุมชนมุสลิม ท่ีได้รับรางวลัจาก
หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งในฐานะชุมชนตน้แบบในการดาํเนินตามแนวทางของหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2554: 29) สามารถรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และองค์
ความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาในอดีต จนเกิดศูนยก์ารเรียนรู้ในดา้นต่างๆมากมาย เช่น ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงคนในชุมชนมีลกัษณะพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัอยู่บนฐานของความพอเพียง  สมดุล 
และยัง่ยนื  ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ดว้ยเหตุน้ีการท่ีจะเขา้ใจกระบวนการและแบบแผนของชุมชน การมีส่วนร่วม และการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวอยา่งลึกซ้ึง ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจในพลวตัรของ  ชุมชนธรณีคาํ 
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกท่ีเกิดข้ึน  ตลอดถึง
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ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการ  ส่งเสริม
การขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัในชุมชน  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชน  ใหส้ามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1   เพ่ือศึกษาความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนั  ของชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.2.2   เพื่อศึกษาลกัษณะ /องคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนธรณีคาํ แขวง
โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนธรณีคาํ แขวงโคก
แฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

1.2.4   เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค  ในการการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ
ชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 
1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1  ทาํใหท้ราบถึง ความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนั  ของชุมชนธรณีคาํ แขวงโคก
แฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.3.2   ทาํให้ทราบถึง ลกัษณะ/องคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนธรณีคาํ 
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.3.3 ทาํให้ทราบถึงขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวของชุมชนธรณีคาํ แขวง
โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.3.4 ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรค  ในการการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ
ชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น  คือ 
 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ไดท้าํการศึกษาในประเด็น  การขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

โดยใชแ้นวทางการศึกษาจากการสรุปแนวคิดกระบวนการขบัเคล่ือนจาก  สุพรรณี  ไชยอาํพร  (2550)  
เสาวลกัษณ์  สมสุข  (2550)  ธิดารัตน์  คีมกระโทก  (2551) และ Marx  (1994)  โดยสรุปสามารถกาํหนด  
ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัออกเป็น 4 ขั้นตอน  ประกอบดว้ย  ขั้นท่ี  1  สร้างความ
ตระหนกั/อยากท่ีจะเปล่ียนแปลง  ขั้นท่ี  2  ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  (ร่วมเรียนรู้  ร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วม
รับผลทั้งบวก–ลบ  ร่วมประเมินและตรวจสอบ /ในขั้นตอนน้ีจะเกิดการสร้างเครือข่ายกบัภาคส่วนต่างๆ
โดยอตัโนมติั  จากการมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้นทาํให้เกิดการบูรณาการความรู้ให้เหมาะกบัชุมชน)  
ขั้นท่ี  3  สามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  ขั้นท่ี  4  เกิดสาํนึกร่วม  ซ่ึงกระบวนการทั้ง  4  ขั้นน้ีจะอยู่
ภายใตก้รอบของ  คุณธรรมและความรู้  ตลอดจนศึกษา  ปัญหาอุปสรรค  รวมถึงขอ้เสนอแนะในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวของชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

 
1.4.2   ขอบเขตด้านพืน้ที ่  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาท่ี  ชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเน่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่งในฐานะชุมชนตน้แบบ ในการดาํเนินตามแนวทางของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึง
สะทอ้นถึงการทาํงานของชุมชน ท่ีตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

 
1.4.3   ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย  คณะกรรมการชุมชน  ผูน้าํชุมชน  ผูน้าํ

ทางศาสนา  ประธานกลุ่มต่างๆ  ตลอดจนผูอ้าวุโสในชุมชนท่ีสามารถให้ขอ้มูลในประเด็นท่ี
ทาํการศึกษาไดจ้าํนวน 15 คน 
 

1.5  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

1.5.1 ความเป็นหน่ึงเดียวกัน หมายถึง การสร้างแรงดึงดูด โดยใช้ ประเพณี ความเช่ือ 
ศีลธรรม และสาํนึกร่วมของคนในสงัคม เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนั เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 
ร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนั นาํไปสู่ความสมานฉันท ์ซ่ึงสมาชิกจะให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วม    
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มีความเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เขา้ใจกนั เช่ือใจกนั เอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกนั มีความตระหนกั
ในหนา้ท่ีทั้งของส่วนตน และ ส่วนรวมทาํใหส้งัคมมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่แตกสลาย 

1.5.2 ชุมชน หมายถึง  ชุมชนธรณีคาํแขวงโคกแฝด เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ชาวมุสลิมมาอาศยัอยูร่วมกนัโดยใชศ้าสนา ระบบเครือญาติ และวฒันธรรม เป็นตวัเช่ือมโยงคนใน
ชุมชนเขา้ดว้ยกนั 

1.5.3  จิตสาธารณะ  หมายถึง  การมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม  เป็นประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่  ไม่ใช่เฉพาะตวัเรา  เครือญาติเรา  ครอบครัวเราหรือองคก์รเรา 

1.5.4  การขัดเกลาทางสังคม คือ การเรียนรู้ของสมาชิกในทุกดา้นท่ีมีอยู่ในสังคมนั้นทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อพฒันาความคิด  การกระทาํ
และคาํพดู  ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของสงัคม เพื่อทาํใหส้งัคมเป็นปึกแผน่ 

1.5.5 ผู้นําชุมชน  หมายถึง  ผูท่ี้มีศกัยภาพต่อการชกันาํความคิด  ความเห็น ของชุมชนไปสู่
การตดัสินใจแกปั้ญหาของชุมชน  

1.5.6 การมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีประชาชนหรือกลุ่มบุคคล ไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการคิด
ริเร่ิม ตดัสินใจร่วมปฏิบติัการ  มีโอกาสเขา้มาแสดงบทบาท  ทศันคติ และความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินการพฒันา ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมตดัสินใจ และร่วมกนัตรวจสอบ ในการแกปั้ญหา
ชุมชนของตนเอง  เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค ์ ความชาํนาญ  มีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร  และมีทกัษะของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัการใชว้ิทยาการภูมิปัญญาท่ี
เหมาะสมชดัเจน โปร่งใส ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

1.5.7  ความพึ่งพาอาศัยกัน หมายถึง ชุมชน กลุ่มสมาชิก แลกเปล่ียน แบ่งปันข้อมูล 
ทรัพยากร ซ่ึงกนัและกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชน กลุ่มสมาชิก ไดน้าํความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และทกัษะมาใช้ในการทาํงานได้อย่างเต็มท่ี  เพื่อให้เป้าหมายของชุมชน กลุ่ม
สมาชิกบรรลุผลสาํเร็จ  

1.5.8 ความไว้วางใจ หมายถึง การท่ีชุมชนใหค้วามเช่ือมัน่ และยอมรับกนัเองในชุมชน บน
พื้นฐานจิตสาธารณะและคาํนึงถึงส่วนรวม   

1.5.9 การพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง การพฒันาท่ีตอ้งคาํนึงถึงความเป็นองค์รวมทุกดา้น
อยา่งสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมไทย ดว้ยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกกลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทรเคารพซ่ึงกนัและกนั เพ่ือความสามารถในการพึ่งตนเอง
และคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งเท่าเทียม 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นพื้นฐานและ
เป็นแนวทางในการศึกษา  กระบวนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั: กรณีศึกษา ชุมชนธรณีคาํ 
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

2.1  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัความเป็นหน่ึงเดียวกนั  
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิตอิสลาม  

 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสงัคม (Socialization)  
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการขบัเคล่ือน 
 2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7  แนวคิดนาํในการศึกษา 

 

2.1  แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

  
ความผกูพนัของปัจเจกบุคคลในสังคม ท่ีต่างฝ่ายต่างก็มีต่อกนัและกนันั้น เปรียบเหมือนเป็น

แรงยึดเหน่ียวระหว่างปัจเจกบุคคลในสังคมหรือการนาํปัจเจกบุคคลรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นสังคม เพราะ
สมาชิกในสังคมแต่ละคนมีตาํแหน่งทางโครงสร้างทางสังคม รวมถึงมีการเรียนรู้วฒันธรรมร่วมกนั ซ่ึง
ทั้งตวัโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมเป็นส่ิงผูกมดัสมาชิกในสังคมไวด้ว้ยกนั การกระทาํของ
สมาชิกในสังคมจึงไม่ใช่การกระทาํในฐานปัจเจกบุคคล แต่เป็นการกระทาํในฐานสมาชิกของกลุ่มทาง
สังคม ซ่ึงนกัสังคมวิทยาอยา่ง Durkheim เรียกคาํอธิบายดงักล่าวดว้ยคาํสั้นๆ ว่า ความเป็นปึกแผน่ 
(Solidarity) จุดเร่ิมตน้ของการมองความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ทางสังคมวิทยาไดก่้อรูปข้ึนจาก
ความคิดของ Auguste Comte, Herbert Spencer และ Ferdinand Tonnies ท่ีพยายามจะคน้หาคาํตอบว่า 
สังคมมีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นตวัของตวัเอง และเป็นเอกภาพ (Unity) ภายใตค้วามหลากหลายและความ
แตกต่างของปัจเจกบุคคลไดอ้ยา่งไร (Landecker, 1951: 332 อา้งถึงใน สามชาย ศรีสนัต,์  2541: 13 -14) 
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Durkheim (1956 อา้งถึงใน ภาวินี เพง็ศาสตร์, 2532: 22) เป็นนกัสังคมวิทยาคนสาํคญัท่ีใช้
แนวคิดความเช่ือมแน่นทางสังคม (Social Cohesion) วิเคราะห์ถึงการเส่ือมสลายของอาํนาจสังคม และ
สภาวะไร้บรรทดัฐาน (Anomic) Durkheim มองว่าความเช่ือมแน่นทางสังคมจะเป็นเคร่ืองผกูยึดบุคคล
กบัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม ความเช่ือมแน่นทางสังคมน้อยลง ความผูกพนัของบุคคลกับ
ค่านิยมและบรรทดัฐานทางสงัคมกล็ดนอ้ยตามไปดว้ย Durkheim (1956 อา้งถึงในโคเซอร์, 2535: 5-7) 

Parsons (1902-1979) เป็นนกัสังคมวิทยาชาวอเมริกนัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดสังคมวิทยามาก
ท่ีสุดในระหว่างปี ค.ศ.1950-1970 ไดพ้ฒันาแนวคิดเชิงโครงสร้างและหนา้ท่ีของตวัเองข้ึนมาจนได้
ช่ือว่า Parsonian Functionalism แนวคิด Parsons ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์อยา่งกวา้งขวางทั้งจากผูท่ี้
เห็นดว้ยและผูท่ี้คดัคา้นไม่ยอมรับ ดงันั้นนกัสงัคมวิทยาจึงควรศึกษาแนวคิดของเขาใหเ้ขา้ใจถ่องแท้ 

 แนวคิดของ Parsons (1902-1979) มีความกวา้งขวางครอบคลุมตั้งแต่เร่ืองโครงสร้างการกระทาํ
ทางสงัคม ไปจนถึงการอธิบายระบบสงัคมทั้งระบบ ซ่ึงรวมไปถึงกระบวนการท่ีทาํใหส้ังคมเกิดความเป็น
หน่ึงเดียวกนั (Solidarity) ซ่ึงปัจจุบนัถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาสังคมและชุมชน ภายใตจุ้ดเน้นและคาํท่ี
ค่อนขา้งหลากหลาย เช่น สมานฉนัท ์สามคัคี กลมเกลียว กลมกลืน ปรองดอง และความเป็นปึกแผน่ โดย
คาํท่ีถูกยกมาขา้งตน้นั้นลว้นมีความหมายท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่มีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ เน้นท่ีกระบวนการ กับเน้นท่ีผลลพัธ์ แต่เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเน้นท่ี
การศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั จึงให้นํ้ าหนักของการสรุปความหมายท่ีเน้น
กระบวนการ 
 

2.1.1  ความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ในการกาํหนดความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนั ผูว้ิจยัไดน้าํ ความกลมเกลียว และ ความ

สมานฉันท์ เขา้มาประยุกต์เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมากข้ึน โดยความกลมเกลียวจะเขา้มามีบทบาท
สาํคญัในส่วนของกระบวนการท่ีผลกัดนัใหค้วามเป็นหน่ึงเดียวกนัเกิดข้ึน และมีประสิทธิภาพ โดยใช้
แรงดึงดูดท่ีกลุ่มสร้างข้ึนทาํให้สมาชิกเขา้กนัได ้สมาชิกจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะ
ช่วยให้เกิดความร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามมา นาํไปสู่เป้าหมายท่ีกลุ่มกาํหนดเอาไว้

ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 74) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า กลมเกลียว หมายถึง เขา้กนัได้
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
 ศิริพร  โสภณธรรมธร (2548: 52) สรุปความหมาย ความกลมเกลียวของกลุ่ม หมายถึง 
ความดึงดูดของกลุ่มท่ีมีต่อสมาชิกในกลุ่มทั้ งในด้านการทํางาน  และในทางสังคม  (หรือ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล) ซ่ึงส่งผลให้สมาชิกยงัคงตอ้งการอยู่ในกลุ่ม ในฐานะสมาชิกกลุ่ม
ต่อไป โดยท่ีความดึงดูดของกลุ่มในดา้นการทาํงานนั้นจะพิจารณาไดจ้ากความร่วมมือกนั การให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใหเ้ป้าหมายบรรลุผลสาํเร็จ 



8 

 

เม่ือความกลมเกลียวเกิดข้ึนในกลุ่ม จะทาํใหส้มาชิกเห็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วมมาก
ข้ึน มีความคิดเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั มีความเขา้ใจกนั เช่ือใจกนั เอ้ืออาทร เก้ือกูล และ
ตระหนักในหน้าท่ีทั้งของตน และ ของส่วนรวม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถูกเรียกว่าความสมานฉันท์ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวกนัต่อไป 

วินยั พงศศ์รีเพียร (2548: 1) กล่าวว่า ความสมานฉนัท ์ (Harmony) หมายถึง ความกลม
เกลียว ความสามคัคี ความร่วมใจ ความเห็นพร้อมกนั ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ ไดเ้รียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั 
และมีความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  
 ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 1130) ใหค้วามหมายของคาํว่า สมานฉนัท ์หมายถึง ความพอใจ
ร่วมกนัและความเห็นพอ้งกนั 

โสภณ สุภาพงษ ์(2548 อา้งถึงใน ไชยรัตน์ ปราณี และคณะ, 2553: 9) กล่าวถึง ความหมาย
ของสมานฉนัท ์คือ การเขา้ใจคนอ่ืน  

เกษม ศิริสัมพนัธ์ 2548 (อา้งถึงใน ไชยรัตน์ ปราณี และคณะ, 2553: 9) กล่าวว่า คาํว่า 
สมานฉนัท ์ ความหมายใน เชิงภาษาองักฤษ คือคาํว่า Harmony ซ่ึงแปลว่า ความกลมกลืน ความ
ปรองดอง  

ไชยรัตน์ ปราณี และคณะ (2553: 10) ความสมานฉนัท ์หมายถึง ความพอใจร่วมกนั พร้อม
ใจกนั การประนีประนอม การไกล่เกล่ีย การทาํใหป้รองดอง การทาํใหคื้นดีกนั การทาํใหล้งรอยกนั 
รวมถึงความกลมเกลียว ความสามคัคี ความร่วมใจ ความเห็นพอ้งกนั ทาํให้เกิดความเขา้ใจ ได้
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และมี ความเอ้ืออาทร และช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

ประเวศ  วะสี (2548) ได้นิยามความหมายของ สังคมสมานฉันท์ว่า หมายถึง การรวม
ตวัอย่างเป็นปึกแผ่น มีการร่วมคิดร่วมทาํ ใชห้ลกัธรรมในการดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกนั เช่นความรัก
ความเมตตา ความอดทน หากมีการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํในลกัษณะต่างๆ ในทุกพื้นท่ี ทุกองคก์ร
และทุกเร่ือง เช่น ในทุกครอบครัว ทุกหน่วยงาน ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองสุขภาพ เป็นตน้ 

กรุณา แดงสุวรรณ (2553: 16) มองวา่ความสมานฉนัท ์หมายถึง ความเห็นพอ้งตอ้งกนัใน
ดา้นความคิดเห็น ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ความสามคัคี การใหอ้ภยักนั รวมไปถึงการเลิกแลว้ต่อกนั  

นอกจากน้ี Durkheim (1956 อา้งถึงใน ภาวินี เพง็ศาสตร์, 2532: 22) ยงัไดอ้ธิบายถึงความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไวว้่า เป็นเร่ืองของการสั่งสมความเช่ือและสาํนึกร่วมกนัของคนในสังคม มี
ศีลธรรมเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ัง ยดึมัน่ในประเพณีอยา่งเคร่งครัด มีความคิดความเช่ือผกูพนัร่วมอยูก่บั
กลุ่ม ทาํใหส้งัคมมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่แตกสลาย 

จากการวิเคราะห์ความหมายของ ความเป็นหน่ึงเดียวกัน ความกลมเกลียว และความ
สมานฉันท ์ท่ีไดร้วบรวมมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัพอจะสรุปไดว้่า  ความเป็นหน่ึงเดียวกนั หมายถึง 
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การสร้างแรงดึงดูด โดยใช ้ประเพณี ความเช่ือ ศีลธรรม และสาํนึกร่วมของคนในสังคม เพื่อใหเ้กิด
ความรู้สึกร่วมกนั เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ร่วมมือกนั ช่วยเหลือกนั นาํไปสู่ความสมานฉนัท ์
ซ่ึงสมาชิกจะให้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วม มีความเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เขา้ใจกนั เช่ือ
ใจกนั เอ้ืออาทร เก้ือกลูต่อกนั มีความตระหนกัในหนา้ท่ีทั้งของส่วนตน และ ส่วนรวม ทาํใหส้ังคม
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่แตกสลาย 

 
ตารางที ่2.1  แสดงการสรุปความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

 
 
 

ความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

ความกลมเกลยีว ความสมานฉันท์ ความเป็น 
หน่ึงเดียวกนั 

การสร้างแรงดึงดูด    
สาํนึกร่วม    
มีความรู้สึกร่วมกนั    
มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั    
ร่วมมือกนั    
ช่วยเหลือกนั    
ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วม    
เห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั    
เขา้ใจกนั/เช่ือใจกนั    
เอ้ืออาทร/เก้ือกลูต่อกนั    
ตระหนกัในหนา้ท่ี ส่วนตน  
และส่วนรวม 
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2.1.2  ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 จากการรวบรวมความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนัท่ีมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความเอาไวอ้ย่าง
หลากหลาย มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถสรุป และนาํมาประยกุตเ์ป็นลกัษณะของ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนัไดด้งัน้ี 

1)   มีการสร้างแรงดึงดูด โดยใชป้ระเพณี ความเช่ือ ศีลธรรม และสาํนึกร่วมของ
คนในสังคม เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สึกร่วมกนั เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดพลงัท่ี
สาํคญัในการขบัเคล่ือนชุมชน ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

2)   มีความคิดเห็นพอ้งกนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยความสมคัรใจ  เพราะถา้
ความคิดเห็นไม่ตรงกนัตั้งแต่ตน้ ก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนัได ้ความร่วมมือในดา้นต่างๆ 
จึงไม่อาจเกิดข้ึน ดั้งนั้นการท่ีจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวให้เกิดข้ึนนั้น ควรท่ีจะปรับแนวคิด 
ทศันคติของแต่ละคนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัก่อน 

3)   มีความเขา้ใจกนั เช่ือใจกนั เพ่ือให้การดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
ซ่ึงความเช่ือใจกนันั้นถือเป็นกุญแจดอกสําคญัท่ีจะทาํให้สมาชิกสามารถทาํหน้าท่ีของตนเองได้
อย่างไม่ลงัเล จนสามารถพาชุมชนไปสู่เป้าหมายท่ีสมาชิกในชุมชนไดก้าํหนดไวร่้วมกนั อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4)  เอ้ืออาทร และ เก้ือกูลต่อกนั เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลย เพราะมนุษยอ์ยู่กนัเป็น
กลุ่มสังคม ซ่ึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพึงพาอาศยักนั ช่วยเหลือ แบ่งปัน ดูแลเวลาเจบ็ป่วย ความห่วงใยและ
ให้กาํลงัใจกนั  ซ่ึงสถาบนัทางสังคมท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างความเอ้ืออาทร คือ สถาบนัศาสนา 
สถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากความเห็นของ พระไพศาล วิสาโล (2550: 
293) ท่ีกล่าวว่า ความเอ้ืออาทร คือ ศีล หมายถึง ความประพฤติดว้ยความเอ้ืออาทรต่อกนั มี นํ้าใจ 
และไม่ละเมิดผูอ่ื้น ตระหนกัถึงหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อสงัคม และกระทาํโดยคาํนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม  

5)  ตระหนกัในหนา้ท่ีส่วนตน และ ส่วนรวม ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหค้วามเป็น
หน่ึงเดียวกนัดาํรงอยู่ได ้  เพราะถา้หากสมาชิกบกพร่องต่อหน้าท่ีของตน ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวมดว้ยเช่นกนั ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวอาจแสดงออกทางพฤติกรรมการช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน 
หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น การดูแลรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง  
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Durkheim 1956               
พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน 2542 

  
 

 
 

 
 

 
 

         

วินยั พงศศ์รีเพียร 2548               
ศริิพร  โสภณธรรมธร 2548               
เกษม ศิริสมัพนัธ์ 2548               
ไชยรัตน์ ปราณี และคณะ 2553               
ประเวศ  วะสี 2548               
โสภณ สุภาพงษ ์2548               
กรุณา แดงสุวรรณ 2553               

 
 

สร้างแรงดึงดูด มีความเห็นพ้องไป
ในทศิทางเดียวกนั 

มีความเข้าใจกนั 
เช่ือใจกนั 

เอือ้อาทรและ
เกือ้กลูต่อกนั 

ตระหนักในหน้าที ่
ส่วนตน-ส่วนรวม 

 

11 
ตารางที ่2.2  แสดงลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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2.1.3  องค์ประกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของ  ความเป็นหน่ึงเดียวกันมากข้ึนผู ้วิจัยจึงได้กําหนด  

องคป์ระกอบของ ความเป็นหน่ึงเดียวกนั ไว ้ 5 ประการ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 น้ีไดม้าจาก การนาํ
ความหมาย และ ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนั องคป์ระกอบท่ีทาํใหก้ระบวนกลุ่มมีประสิทธิภาพ
ของครรชิต พุทธโกษา (2554) และองคป์ระกอบของความสมานฉันทข์อง ประเวศ วะสี (2548)    
มาประยกุตแ์ละกาํหนดเป็นองคป์ระกอบของ  ความเป็นหน่ึงเดียวกนั  ดงัน้ี 

1)   สมาชิกมีส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกัน เช่น ความคิด ทศันคติ ความเช่ือ เช้ือชาติ หรือ
ศาสนา เป็นตน้ หน่วยของสมาชิกถือเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ ท่ีจะทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนั 
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกัน ให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม  ดังนั้น หน่วยของสมาชิกจึงเป็นองค์ประกอบหลกัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

2)   มีเป้าหมายร่วมกนั หมายถึงการมองเห็นจุดหมายในอนาคตร่วมกนั ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม มีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินไปดว้ยกนั ส่งผลให้ การ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวอย่างมีพลงั เกิดเอกภาพ และลดความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการมีความ
เขา้ใจท่ีต่างกนัได ้

3)   มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง การท่ีสมาชิกมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั เพ่ือ
หวงัใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก และผลของการปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียนนั้นก่อใหเ้กิด การ
พฒันาทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดถึงเกิดความเหนียวแน่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

4)   การมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วนร่วมมีผลต่อการพฒันาความเป็นหน่ึง
เดียวกันอย่างมาก เพราะกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้เกิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ และร่วมลงมือทาํอยา่งแขง็ขนั จนเกิดเป็นพลงัท่ีจะทาํใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ดงัภาพท่ี 2.1 ไดด้งัต่อไปน้ี 

5)   การทาํหนา้ท่ีอยา่งมีจิตสาํนึก การท่ีแต่ละคนมารวมตวักนัไดน้ั้น นอกจากจะมี
ความสนใจหรืออุปนิสัยท่ีคลา้ยคลึงกนัแลว้ การทาํหนา้ท่ีอยา่งมีจิตสาํนึกถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยยึด
โยง ให้แต่ละหน่วยชีวิตมารวมตวักนัได ้เพราะหากขาดจิตสํานึกท่ีมาจากส่วนลึกของจิตใจ การ
รวมตวันั้นกจ็ะไม่ถือเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งแทจ้ริง 
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ภาพที ่2.1  แสดงองคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

2.1.4  ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างชัดเจน ผูว้ิจยัจึงได้นํา
ความหมาย  ลักษณะ  และองค์ประกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกัน  มาสังเคราะห์ร่วมกับ
องคป์ระกอบ ความแน่นแฟ้นของ สุรีย ์ กาญจนวงศ ์และ ปรีชา อุปโยคิน  (2542: 137) ทาํใหส้ามารถ
กาํหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นหน่ึงเดียวกนั 5 ประการดงัน้ี 

1)   เป้าหมายของกลุ่ม (Group Goals) ความแน่นแฟ้น จะเกิดข้ึนในกลุ่ม หาก
เป้าหมายของกลุ่มเป็นท่ียอมรับหรือเห็นดว้ยของสมาชิกในกลุ่ม หากเป้าหมายไม่เป็นท่ียอมรับ ก็จะ
ไม่เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

2)   การตอบสนองความตอ้งการอยา่งพึงพอใจ (Satisfaction of  Needs) การท่ี
บุคคลร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม ก็เพราะคาดหวงัว่ากลุ่มจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง
ทางดา้นจิตใจและสงัคม แต่ถา้เม่ือใดท่ีกลุ่มไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวได ้บุคคลก็
จะไม่ใหค้วามสนใจกบัการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 

ความเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

 

1.สมาชิกมส่ิีง

ทีค่ล้ายคลงึกนั 

2.มเีป้าหมาย

ร่วมกนั 

3.มกีาร
ปฏิสัมพนัธ์
อย่างต่อเน่ือง

4.การมส่ีวน
ร่วมของ
สมาชิก 

5.การทาํหน้าที่
อย่างมี
จิตสํานึก
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3)   แรงดึงดูดใจจากสมาชิกกลุ่ม (Member Attractiveness) ในบางคร้ังถึงแมว้่า
กลุ่มจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้แค่ความพึงพอใจในสมาชิกกลุ่ม ก็สามารถทาํใหก้ลุ่ม
ดาํรงอยูไ่ด ้

4)   กิจกรรมและผูน้าํกลุ่ม (Group Activities and Leadership) ผูน้าํกลุ่มก็มี
ความสาํคญัเช่นเดียวกนั ผูน้าํท่ีเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ย่อม
สร้างความแน่นแฟ้นในกลุ่ม มากกวา่ผูท่ี้แขง็กระดา้ง รวมศูนยอ์าํนาจ และเผดจ็การ 

5)   มีความเป็นธรรม ถึงแมว้่าสมาชิกในกลุ่มจะมีเป้าหมายท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่หากสมาชิกไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือทาํให้เกิดความรู้สึกว่าตนไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรม ยอ่มก่อใหเ้กิดความแตกแยก การไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือเกิดการต่อตา้นได ้
 เน่ืองจากชุมชนท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาร้อยละ 90 เป็นผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถึงความสัมพนัธ์ของบริบทต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน ตลอดจนทาํให้ทราบถึงแนวความคิด ทศันคติ 
และค่านิยม ท่ีสมาชิกยึดถือ ปฏิบติักนัอยู่ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมองว่า แนวความคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิต
อิสลามมีความสมัพนัธ์กบัการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัวถิชีีวติอสิลาม 
 
อิสลาม เป็นช่ือของศาสนาท่ีสาํคญัศาสนาหน่ึงของโลก และประเทศไทย เป็นศาสนาท่ีมี

ระเบียบแบบแผนในการปกครอง หรือมีกฎเกณฑท์างสังคมท่ีเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตเป็น
ของตนเองมาตั้งแต่ เม่ือประมาณปี ค.ศ. 610 หรือ พ.ศ. 1153 ซ่ึงแนวทางหรือคาํสอนน้ี เป็นระบอบ
แห่งการดาํเนินชีวิตท่ีครอบคลุมในทุกด้านของการดาํเนินชีวิต โดยถือกาํเนิดข้ึน ณ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ศาสนอิสลามมีความเช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว นั้นคือ เอกองคอ์ลัลอฮ์ (ซุบฮานะฮูว่า
ตะอาลา) และมีศาสดามูฮมัมดั (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) เป็นศาสนทูตท่ีเผยแพร่หลกัคาํสอนของ
ศาสนาอิสลามต่อมวลมนุษยช์าติ และมีคมัภีร์อลั-กุรอานเป็นธรรมนูญหรือแนวทางในการดาํเนินชีวิต 
(ชมรมหนงัสือวิทยปัญญา, 2549: 4)  

 
2.2.1  ความหมายของอสิลาม 
คาํว่า อิสลาม เป็นภาษาอาหรับ โดยมีความหมายว่า สันติสุข หรือ ทางสู่สันติภาพ อิสลาม 

หรือมีความหมายอีกนยัหน่ึง คือ สันติ และการยินยอมมอบกายและใจให้กบัพระเจา้องคเ์ด่ียว นั้นคือ 
เอกองคอ์ลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูวา่ตะอาลา) (ชมรมหนงัสือวิทยปัญญา, 2549: 5) 
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2.2.2  หลกัการสําคญัของศาสนาอสิลาม 
ศาสนาอิสลามมีหลกัการในการดาํเนินชีวิตท่ีสาํคญัอยู ่2 ประการคือ หลกัศรัทธา 6 ประการ 

และหลกัปฎิบติั 5 ประการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (ชมรมหนงัสือวิทยปัญญา, 2549: 5) 
 1)  หลกัศรัทธา (รุกนอิหม่าน) 6 ประการ 

(1)   ศรัทธาในพระเจา้องคเ์ดียว นั้นคือ เอกองคอ์ลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูวา่ตะอาลา) 
(2)   ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ ์มลาอิกะฮ ์คือผูท้าํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหว่าง

พระเจา้กบัศาสดา คาํว่า มลาอิกะฮ์ ไม่สามมารถหาคาํศพัท์แปลเป็นภาษาไทยได ้มลาอิกะฮ์เป็น
นามธรรม ไม่ใช่เทวทูต มลาอิกะฮไ์ม่มีเพศ ไม่กิน ไม่ด่ืม ไม่หลบั ไม่นอน และไม่ขดัขืนคาํสั่งของ
พระเจา้ นั้นคือ เอกองคอ์ลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูวา่ตะอาลา) 

(3)   ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์ คมัภีร์ในศาสนาอิสลามคือคมัภีร์อลั-กุรอาน ซ่ึง
เป็นคมัภีร์เล่มสุดทา้ยท่ี เอกองคอ์ลัลอฮ์ (ซุบฮานะฮูว่าตะอาลา) ประทานมายงัมนุษยชาติ โดยผา่น
ทางท่านศาสดามูฮมัมดั (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) แต่ก่อนหนา้น้ี พระองคไ์ดท้รงประทานคมัภีร์
ให้มนุษยชาติ โดยผา่นทางศาสดาต่างๆ มาแลว้ ซ่ึงท่ีสาํคญัๆ มีทั้งหมดมี 4 คมัภีร์ คือ 1) คมัภีร์เตา
รอต (The Old Testament) ประธานใหแ้ก่ นบีมูซา (อลยัฮิสลาม) หรือโมเซส 2) คมัภีร์อินญิล (The 
New Testament) ประทานใหแ้ก่ นบีอีซา (อลยัฮิสลาม) หรือพระเยซู 3) คมัภีร์ซาบูร ประทานใหแ้ก่ 
นบีดาวดู (อลยัฮิสลาม) และ 4) คมัภีร์อลั-กุรอาน ประทานให้แก่ นบีศาสดามูฮมัมดั (ขอความสันติ
จงมีแด่ท่าน) 

(4)   ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต มุสลิมทุกคนจะตอ้งศรัทธา และยอมรับศาสดา
ทั้งหลายท่ี เอกองคอ์ลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูวา่ตะอาลา) ทรงคดัเลือกบุคคลในหมู่มนุษยชาติใหเ้ป็นผูท่ี้นาํ
บทบญัญติัของพระองคม์าเป็นทางนาํแก่มวลมนุษยชาติในทุกยุค ทุกสมยั คือ บรรดารอซูลของ
พระองค ์บรรดารอซูลท่ีสาํคญัมี 25 ท่าน ท่านนบีอาดาํ (อลยัฮิสลาม) เป็นรอซูลท่านแรก และท่าน 
นบีมูฮมัมดั (ขอความสนัติจงมีแด่ท่าน) เป็นรอซูลท่านสุดทา้ย 

(5)   ศรัทธาในวนัสุดทา้ยและการเกิดใหม่ในวนัปรโลก ศาสนาอิสลามถือว่า
โลกท่ีเราอาศยัอยู่น้ีเป็นเพียงวตัถุธาตุช้ินหน่ึงซ่ึงตอ้งมีการแตกสลายเหมือนๆ กบัวตัถุหรือส่ิงอ่ืนๆ 
แน่นอนโลกของเราตอ้งถึงจุดจบไม่วนัใดก็วนัหน่ึงเม่ือโลกแตกสลายแลว้ทุกส่ิงทุกอย่างก็ดบัส้ิน
นอกจากอลัลอฮเ์ท่านั้นท่ียงัดาํรงอยูแ่ละมนุษยท์ั้งหลายก็จะไปเกิดใหม่อีกคร้ังแต่จะไปเกิดสภาพใด
นั้นไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดรู้ไดก้ารเกิดใหม่อีกคร้ังน้ีก็เพื่อท่ีจะใหม้นุษยรั์บผลตอบแทนตามท่ีเขาไดก้ระทาํ
ไวเ้ม่ือคร้ังท่ีเขายงัมีชีวิตอยู่ผลงานของเขาในโลกน้ีจะเป็นตวักาํหนดว่าเขาจะเป็นผูไ้ดรั้บสวรรค์
หรือนรกไม่มีใครช่วยใครได ้
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(6)  ศรัทธาในกฎกาํหนดสภาวะของพระองค์อัลลอฮ์  คือผูน้ับถือศาสนา
อิสลามต้องศรัทธาว่าสรรพส่ิงทั้ งหลายในสากลจักรวาลน้ีล้วนเกิดข้ึนมาและดําเนินไปตาม
กฎเกณฑ์ของอลัลอฮ์ทั้งส้ิน เช่น ไฟมีคุณสมบติัร้อน นํ้ าไหลลงจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ํ่า แพะ แกะ ววั 
ควาย สุนขัออกลูกเป็นตวั นก เป็ด ไก่ออกลูกเป็นไข่ ตน้มะม่วงตอ้งออกลูกเป็นมะม่วง ตน้กลว้ยจะ
ออกลูกเป็นแอปเป้ิลไม่ได ้ทุกๆ ชีวิตตอ้งตาย น่ีคือกฎกาํหนดสภาวะของอลัลอฮ ์หมายความว่าตอ้ง
เช่ือว่ากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้นอลัลอฮเ์ป็นผูท้รงสร้าง และควบคุมมนั ส่วนการกาํหนดสภาวะใน
หลกัจริยธรรมความดี-ความชัว่นั้นพระองคจ์ะเป็นผูบ้อกเราเองวา่อะไรคือความดีและอะไรคือความ
ชัว่ แต่ส่ิงท่ีใชว้ดัความดีความชัว่นั้นในอิสลามถือว่ามนัไม่ไดม้าจากมติบุคคลหรือมติของมหาชน 
มิไดอ้าศยัขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความนิยมหรือส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองกาํหนด เพราะถา้
มนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดความดีความชัว่แลว้มาตรฐานความดีของมนุษยก์จ็ะแตกต่างกนั 
  2)  หลกัปฏิบติั รุก่นอิสลาม 5 ประการ 

(1)   การกล่าวคาํปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮ์ มุฮมัมดั รอซูลุลลอ ์คาํ
ปฏิญาณ น้ีเป็นถอ้ยคาํที่ผูย้อมรับอิสลามทุกคนจะตอ้งกล่าวออกมา เป็นการยืนยนัดว้ยวาจาว่า
ตวัเองมีความศรัทธาดงัที่กล่าวมาขา้งตน้และพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามบทบญัญตัิและเง่ือนไขต่างๆ 
ท่ีอลัลอฮ์ (ซุบฮานะฮูว่าตะอาลา) ไดท้รงกาํหนดไวใ้นคมัภีร์กุรอาน และคาํสอนของท่านศาสดา
มุฮมัมดั (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ถึงแมค้าํปฏิญาณดงักล่าวจะเป็นคาํพูดเพียงประโยคสั้นๆ 
แต่ถอ้ยคาํน้ีแหละท่ีทาํให้สังคมอาหรับป่าเถ่ือน ในสมยัท่านศาสดามุฮมัมดั  ตอ้งเปล่ียนแปลง
และส่งผลให้อิสลามไดก้ลายเป็นอู่อารยธรรมที่สําคญัแห่งหน่ึงของโลก คาํปฏิญาณดงักล่าวน้ี
หมายความว่ามุสลิมจะไม่ยอมเคารพกราบไหวห้รือสักการะบูชาพระเจา้อ่ืนใด ไม่ว่าพระเจา้นั้น
จะเป็นวตัถุท่ีมนุษยท์าํข้ึนมาหรือคนท่ีอุปโลกน์ตวัเองหรือถูกอุปโลกน์เป็นพระเจา้ หรือแมแ้ต่ส่ิง
ใดหรือใครก็ตามท่ีอา้งว่าตวัเองมีคุณสมบติับางอย่างเหมือนอลัลอฮ์ แลว้เรียกร้องตอ้งการให้คน
อ่ืนสักการะบูชาตนเอง ดงันั้นอิสลามจึงห้ามมุสลิมแสดงกิริยากราบแบมือและหัวจรดพ้ืนแก่วตัถุ
หรือบุคคลใดๆ แมแ้ต่พ่อแม่ของตวัเอง เพราะกิริยาการกราบอนัถือว่าเป็นกิริยาท่ีแสดงถึงความ
สูงสุดในการเคารพสักการะนั้นจะถูกสงวนไวใ้ชก้บั อลัลอฮ์ ผูท้รงเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงแต่เพียง
พระองคเ์ดียวเท่านั้น แต่นัน่มิไดห้มายความวา่อิสลามหา้มมิใหเ้คารพเช่ือฟังและทาํความดีต่อพอ่แม่ 

(2) การนมาซ หรือละหมาด คือการแสดงความเคารพสักการะและการแสดง
ความขอบคุณต่ออลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูว่าตะอาลา) ซ่ึงจะกระทาํวนัละ 5 เวลา คือ ตอนรุ่งอรุณ ตอน
บ่าย ตอนตะวนัคลอ้ย ตอนดวงอาทิตยต์กดิน และในยามคํ่าคืน โดยในการละหมาดทุกคร้ังมุสลิม
ทุกคนจะหันหนา้ไปทางอลักะบะฮซ่ึ์งอยูใ่นนครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย และหนา้ท่ีในการ
ละหมาดน้ีเป็นหน้าท่ีของมุสลิมทุกคนตั้งแต่เร่ิมมีความรู้สึกทางเพศ (สําหรับผูช้าย) และเร่ิมมี
ประจาํเดือน (สาํหรับผูห้ญิง) ซ่ึงเป็นวยัท่ีอิสลามถือวา่เร่ิมเขา้สู่วยัแห่งความเป็นผูใ้หญ่แลว้ 



17 

 

การละหมาดเป็นส่ิงยนืยนัความศรัทธาท่ีปรากฎใหเ้ห็นทางภายนอกไดช้ดัเจน
ท่ีสุดเพราะเป็นการปฏิบติัท่ีมีรูปแบบ และคนท่ีจะดาํรงรักษาการละหมาดของตวัเองไดค้รบ 5 เวลา
ต่อวนันั้น จะตอ้งเป็นคนท่ีมีความผกูพนัต่ออลัลอฮ.์และรําลึกถึงพระคุณของพระองคอ์ยูต่ลอดเวลา 

(3)   การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน คือ การงดเวน้จากการกิน การด่ืม การเสพ
ส่ิงต่าง ๆ การมีความสมัพนัธ์ทางเพศฉนัสามีภรรยา ตลอดจนการอดกลั้นอารมณ์ใฝ่ตํ่าทั้งหลายและ
การนินทาว่าร้ายผูอ่ื้นตั้งแต่ดวงอาทิตยข้ึ์นจนถึงดวงอาทิตยต์ก การถือศีลอดเป็นหลกัปฏิบติัอีก
ประการหน่ึง ซ่ึงอิสลามกาํหนดให้มุสลิมทุกคนท่ีศรัทธาในพระเจา้และมีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์
ทั้งชายหญิงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นเวลา 29-30 วนั ในเดือนรอมฎอนซ่ึงเป็นเดือนท่ีเกา้ตามปฏิทิน
อิสลาม การถือศีลอดมีวตัถุประสงคเ์พ่ือฝึกมุสลิมให้เกิดความยาํเกรงพระเจา้ก็เพราะในเวลาปกติ 
อัลลอฮ์ (ซุบฮานะฮูว ่าตะอาลา) ทรงอนุมัติให้มุสลิมกินและด่ืมได้อย่างเสรี แต่เม่ือถึงเดือน
รอมฎอน เม่ืออลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูว่าตะอาลา) ทรงมีบญัชาให้ละเวน้จากการกินด่ืม มุสลิมก็ละเวน้
ทนัที น่ีเป็นบทเรียนท่ีสอนมุสลิมใหย้าํเกรงและเช่ือฟัง 

การถือศีลอดยงัเป็นการฝึกใหผู้ถื้อศีลอดซ่ือสตัยต่์อตวัเองและพระเจา้ กล่าวคือ 
ขณะท่ีถือศีลอดเขาอาจจะแอบกินอาหารและด่ืมนํ้ าในระหว่างการถือศีลอดก็ไดโ้ดยท่ีไม่มีใครรู้ แต่
ดว้ยความเช่ือในพระเจา้ว่าพระองค์ทรงเห็นและทรงรู้การกระทาํของเขาทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ 
ดงันั้น เขาก็จะไม่ทาํในส่ิงท่ีขดัต่อความสาํนึกของตวัเอง นอกจากนั้นแลว้ การถือศีลอดยงัเป็นการ
แสดงออกถึงความเสมอภาคกนัในบรรดาผูศ้รัทธาดว้ย เพราะในเดือนถือศีลอด มุสลิมผูศ้รัทธาไม่
วา่จะอยูใ่นฐานะใดต่างตอ้งงดจากการกินด่ืมเหมือนกนัหมด ความจริงแลว้ ในระหว่างการถือศีลอด
นั้น การอดอาหารและนํ้ าเป็นเพียงมาตรการท่ีจะช่วยย ํ้าเตือนจิตสํานึกของผูถื้อศีลอดให้ระลึกถึง
พระเจา้ และลดความตอ้งการทางอารมณ์ให้ตํ่าลง ดงันั้น ถา้ผูใ้ดถือศีลอดแลว้ยงัคลอ้ยตามอารมณ์
ใฝ่ตํ่าทาํความชัว่อยู ่ส่ิงท่ีเขาผูน้ั้นจะไดรั้บจากการถือศีลอดก็ คือความหิวกระหายธรรมดาตลอดทั้ง
วนั ซ่ึงไม่มีผลต่อการฝึกฝนหรือการขดัเกลาทางดา้นจิตวิญญาณของเขาแต่ประการใด 

(4)   การจ่ายซากาต คือ การจ่ายทรัพยสิ์นในอตัราท่ีศาสนากาํหนดไวจ้าํนวน
หน่ึงจากทรัพยสิ์นท่ีสะสมไวเ้ม่ือครบกาํหนดเวลา โดยจะตอ้งจ่ายทรัพยสิ์นน้ีให้แก่คนท่ีมีสิทธ์ิ
ไดรั้บ 8 จาํพวกตามท่ีคมัภีร์กุรอานไดก้าํหนดไวอ้นัไดแ้ก่ 1) คนยากจน 2) คนท่ีอตัคดัขดัสน 3) คน
ท่ีมีหวัใจโนม้มาสู่อิสลาม 4) ผูบ้ริหารการจดัเก็บและจ่ายซากาต 5) ไถ่ทาส 6) ผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
7) คนพลดัถ่ินหลงทาง 8) ใชใ้นหนทางของอลัลอฮ ์ ความจริงแลว้คาํว่า ซากาต โดยทางภาษา
แปลว่า การซกัฟอกการทาํใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ และการเจริญเติบโต และคาํว่า ซากาต  น้ีไดถู้กกล่าว
ควบคู่กบัการละหมาดในคมัภีร์กุลอานไม่ตํ่ากว่า 20 คร้ังดว้ยเหตุน้ี มุสลิมท่ีปฏิบติัละหมาดแต่ไม่
ยอมจ่ายซากาตนั้น ความเป็นมุสลิมของเขาจึงยงัไม่สมบูรณ์ 
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วัตถุประสงค์ท่ีอิสลามกําหนดให้มุสลิมจ่ายซากาตก็คือเพื่อเป็นการยืนยันถึง

ความศรัทธา นอกจากนั้นแล้วการจ่ายซากาตก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อซักฟอกทรัพย์สินและจิตใจของ

ผู้จ่ายให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการสร้างความเจริญให้แก่สังคมอีกด้วย ท่ี

กล่าวว่าซากาตมีวัตถุประสงค์เพื่อซักฟอกทรัพย์สินและจิตใจของผู้จ่ายซากาต ก็เพราะอิสลามถือว่า

ทรัพย์สินที่มุสลิมหามาได้น้ัน ถึงแม้ว่าจะหามาด้วยความสุจริตก็ตาม ถ้าหากทรัพย์สินที่สะสมไว้

นั้นยังไม่ได้นํามาจ่ายซากาต ทรัพย์สินนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ เพราะซากาตเป็นสิทธิ์ของคน 8 ประเภท

ดังกล่าว การไม่จ่ายซากาต ก็คือการยักยอกทรัพย์สินของคนเหล่านั้น ขณะเดียวกันการจ่ายซากาต 

ก็จะช่วยชําระจิตใจของผู้จ่ายให้หมดจดจากความตระหนี่ถ่ีเหนียวและความ

โลภซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสกปรกทางใจอย่าง หนึ่ง 

หากเรามองหลักการจ่ายซากาตจากแง่สังคม เราจะเห็นว่าบรรดาผู้มีสิทธิได้รับ

ซากาตนั้นมักจะเป็นผู้ท่ีเป็นปัญหาในสังคม ดังนั้นการนําซากาตไปให้แก่คนเหล่านี้จึงเป็นการ

แก้ปัญหาสังคมที่ถูกจุด ขณะเดียวกัน ถ้าเรามองจากทางด้านเศรษฐกิจ เราจะเห็นว่าซากาตจะทําให้

คนยากจนคนอานาถาในสังคมมีอํานาจซึ้อเพิ่มขึ้น เพราะมีการถ่ายเททรัพย์สินจากคนรวยไปสู่คน

จน และเมื่อคนเหล่านี้มีอํานาจซื้อก็จะส่งผลให้มีการผลิตสนองตอบความต้องการ ทําให้มีการจ้าง

งานและมีการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจติดตามมา  

ดังนั้น จึงอาจพูดได้ว่าการจ่ายซากาตนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความ

ศรัทธาแล้ว ยังเป็นการแสดงความเคารพภักดีต่อพระเจ้า โดยผ่านทางการช่วยเหลือสังคมด้วย 

ซากาตมี 2 ประเภท คือ ซากาตฟิตเราะฮ์ และ ซากาตมาลหรือ ซากาต

ทรัพย์สิน 1) ซากาตฟิตเราะฮ์ คือ ซากาตที่มุสลิมที่สามารถจะเลี้ยงตัวได้ต้องจ่ายให้แก่คนยากจน

หรือคนอนาถาในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนถือศีลอด โดยจ่ายเป็นอาหารหลักที่คนในท้องถิ่นกิน

กันเป็นประจําซึ่งได้แก่ข้าวสารประมาณ 3 ลิตร (หรืออาจให้เป็นเงินที่มีมูลค่าเท่ากับข้าวสารจํานวน

ดังกล่าว) สําหรับผู้ท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นจะต้องรับผิดชอบการจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์น้ี แทน

สมาชิกในครอบครัวด้วย หากยังไม่ได้จ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ อัลลอฮ์ก็จะยังไม่รับการถือศีลอดของเขา

2) ซากาตมาล หรือ ซากาตทรัพย์สิน เป็นซากาตที่จ่ายจากทรัพย์สินที่สะสมไว้หลังจากการใช้จ่าย

ครบรอบปีแล้ว ในอัตราที่ต่างกันตามประเภทของทรัพย์สินตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ไปจนถึง 20 

(5)   การทําฮัจญ์คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะฮ์ ในเดือนซุล

ฮิจญะฮ์ ตามวันเวลาและสถานที่ท่ีถูกกําหนดไว้ หลักการข้อนี้ถือเป็นหน้าที่สําหรับมุสลิมทั้งชาย

หญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และเส้นทางการเดินทางมีความปลอดภัย

หากใครได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์อิสลามแล้ว จะพบว่าการทําฮัจญ์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเก่าแก่ท่ี

มีมาก่อนสมัยของศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) จากหลักฐานในคัมภีร์กุรอาน การทํา
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ฮจัญ์เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือตอนท่ีอลัลอฮ์ ไดบ้ญัชาให้ศาสดาอิบรอฮีมและอิสมาอิลผูเ้ป็นลูกชายร่วมกนั
สร้าง บยัตุลลอฮ ์(บา้นของอลัลอฮ)์ ข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับการเคารพภกัดีต่อพระองค ์เม่ือ
สร้างเสร็จแลว้ พระองคก์็ทรงบญัชาให้ศาสดาอิบรอฮีมเรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติให้มาร่วมกนั
แสดงความจงรักภกัดีต่อพระองคท่ี์บา้นดงักล่าว ดงันั้น ในเดือนซุลฮิจญะฮ ์ซ่ึงเป็นเดือนสุดทา้ยของ
ปฏิทินอิสลาม มุสลิมทุกชาติทุกเผ่าพนัธ์ุจากทัว่โลกนับลา้นคนจะเดินทางไปร่วมกนัแสดงความ
เคารพภกัดีต่ออลัลอฮท่ี์บา้นของพระองค ์ 

หากใครไดศึ้กษาถึงรายละเอียดของหลกัการและการปฏิบติัหัจญ ์เขาจะทราบ
ไดท้นัทีวา่ฮจัญเ์ป็นบทบญัญติัทางศาสนาท่ีถูกกาํหนดใหมุ้สลิมถือปฏิบติั เพื่อยนืยนัถึงความศรัทธา
ในอลัลอฮท่ี์ตอ้งอาศยัความเสียสละทั้งทรัพยสิ์นและเวลา ความอดทนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
การใหอ้ภยัและความสาํนึกทางประวติัศาสตร์ตลอดจนความศรัทธามัน่ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ไปพร้อมๆ 
กนั การทาํฮจัญ ์นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพภกัดีและยืนยนัในความศรัทธาต่ออลัลอฮ ์
แลว้ ยงัสอนมนุษยทุ์กคนให้รู้สาํนึกว่าในสายตาของอลัลอฮ.์ แลว้ มนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนั เพราะ
ในการทาํฮจัญ ์ผูท้าํหัจญทุ์กคนไม่ว่าจะมาจากชนชั้น เผ่าพนัธ์ุ ภาษา หรือจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม 
ทุกคนจะตอ้งห่อหุ้มร่างกายดว้ยผา้สีขาวเพียงสองช้ินเหมือนกนัหมดทุกคน จะตอ้งปฏิบติัพิธีการ
ต่างๆ เหมือนกนัหมดและทุกคนต่างกป็ระกาศความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮ.์เหมือนกนัหมด 

ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ตน้ อาจกล่าวสรุปไดว้่าหลกัศรัทธา 6 ประการนั้น
เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมุสลิมทุกคน ส่วนหลกัปฏิบติั 5 ประการท่ีอิสลามกาํหนดไวใ้หมุ้สลิมปฏิบติั
นั้นมิใช่เป็นหลกัปฏิบติัทั้งหมดในอิสลาม หากแต่มนัเป็นเพียงวินยับญัญติัอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีอิสลาม
กาํหนดไวใ้ห้มุสลิมปฏิบัติเพื่อยืนยนัถึงความศรัทธาของเขาเท่านั้น อันท่ีจริงแลว้อิสลามยงัมี
บทบญัญติัอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดให้มุสลิมปฏิบติัอีกมากมายท่ีจะเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในทุก
ยา่งกา้วของชีวิต ศาสนาอิสลามสอนวา่ กิจการงานต่างๆ ท่ีจะทาํนั้น มีความเหมาะสมกบัตนเองและ
สังคม ขณะเดียวกนั ตอ้งออกห่างจากการงานท่ีไม่มีท่ีสร้างความเส่ือมเสียอย่างส้ินเชิง ส่วนการ
ประกอบคุณงามความดีอ่ืนๆ การถือศีลอด การนมาซ และส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกบัส่ิงเหล่าน้ี เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการเป็นบ่าวท่ีจงรักภกัดี และปฏิบติัตามบญัชาของพระองค ์กฎเกณฑแ์ละคาํสอน
ของศาสนา ทาํหนา้ท่ีคอยควบคุมความประพฤติของมนุษย ์ทั้งท่ีเป็นหลกัศรัทธา หลกัปฏิบติัและ
จริยธรรม 
 

2.2.3  การขับเคลือ่นชุมชนในศาสนาอสิลาม 
การขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางดา้นสังคม ชุมชน และทางดา้นศาสนาอิสลาม ในยุค

ปัจจุบนัเป็นการช้ีนาํทางดา้นจิตวิญญาณ กระบวนการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานให้ประสบผลตาม
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ความมุ่งหมายท่ีตอ้งอา้งกลบัไปยงั อุดมการณ์ ท่ีสาํคญั คืออุดมการณ์ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการความเป็น
พี่น้อง (Brotherhood) และความเป็นหน่ึงเดียวกนั (ฟัตฮีย ์ ยะกนั, 2552: 1) ดงันั้นความสัมพนัธ์
ระหว่างการดาํเนินงานต่างๆ ในกลุ่มชนอิสลาม ทุกคนตอ้งรู้จกัหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดี เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของตนเองกับกิจกรรม รับทราบบทบาทของตนเองในกระบวนการ รู้ถึงความ
รับผดิชอบท่ีตนมีต่อภารกิจของงานและส่ิงอ่ืนๆ ในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงกาํหนดออกมาใหเ้ป็นพนัธะ
หนา้ท่ี ขอ้บงัคบั และลกัษณะพิเศษต่างๆ ใหก้บัผูร่้วม  
 ฟัตฮีย ์ ยะกนั (2552: 1-6) ไดก้ล่าวถึงอุดมการณ์พื้นฐานของกระบวนการขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานต่างๆ ของกลุ่มชนอิสลาม ซ่ึงเป็นบางส่วนของหลกัการพื้นฐานในการขบัเคล่ือนกิจกรรม
ของคนท่ีทาํงานเพ่ือสงัคมมีดงัน้ี 
  1)  ความสาํนึกรับผดิชอบ (มสัอูลียะฮ)์ 

ความสาํนึกรับผดิชอบในศาสนาอิสลามมี 2 ดา้นคือ 
(1) ความรับผิดชอบส่วนตวั (มสัอูลียะฮ์ คอศเศาะฮ์) ท่ีสืบเน่ืองมาจากความ

เป็นส่วนตัวของชีวิต ท่ีทุกคนจะต้องจัดการกับชีวิตของตัวเอง รวมถึงการรับผิดชอบและ
ภาระหนา้ท่ีในฐานะปัจเจกชน 

(2)   ความรับผดิชอบต่อสงัคม (มสัอูลียะฮ ์อามานะฮ)์ เกิดจากชีวิตหน่ึงจะตอ้ง
มีต่อมนุษยชาติ สังคม และโลก ซ่ึงทุกคนจะตอ้งจดัการกบัเร่ืองดงักล่าวในขอบเขตท่ีเขารับภาระ
และสามารถสนองตอบได ้
  ระดบั หรือขอบเขตของความสาํนึกรับผดิชอบ นบัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่สาํหรับมุสลิม
ทุกคน ซ่ึงจะปรับความรับผดิชอบแบบส่วนตวั และต่อสาธารณชน กลายเป็นความรับผดิชอบระดบั
บุคคล และระดับชุมชน ในเบ้ืองตน้คนท่ีทาํงานเพื่อสังคมจะตอ้งเป็นผูท่ี้ สามารถไวว้างใจได้
เสียก่อน และควรจะไดเ้ตรียมตวัของเขาให้สามารถทาํงานเสียสละเพ่ือสังคมในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึงเพื่อใหถึ้งระดบัความสามารถแบกรับภารกิจต่างๆ ซ่ึงกาํลงัคอยเขาอยูใ่นการทาํงานอิสลาม ซ่ึง
การบรรลุถึงระดบัน้ีไดต้อ้งอาศยัการขดัเกลา ในทาํนองเดียวกนั ทุกคนต่างก็ไดรั้บการสั่งเสียให้
ดูแลสังคมน้ี ดว้ยกบัคาํสอนท่ีว่าดว้ยบทบาทของการเป็นมนุษย ์และการแบกรับภารกิจ ซ่ึงไดรั้บ
มอบหมายจากพระเจา้เก่ียวกบัเร่ืองน้ี และน่ีคือความรับผดิชอบท่ีจาํเป็นตอ้งมีการทุ่มเทและมีความ
เสียสละ 

ประการท่ีหน่ึง ความสาํนึกรับผดิชอบในระดบับุคคล คนทาํงานเพื่อสังคมอิสลาม
ตอ้งเตรียมตวัให้พร้อม ทั้งภายในและภายนอก ฉะนั้นคนทาํงานจาํเป็นตอ้งสร้างความศรัทธา ให้
เป็นหลกัยึดท่ีมัน่คงยิ่งในการทาํงาน เหตุน้ีเองทุกคนตอ้งพฒันาความสาํนึกรับผิดชอบส่วนบุคคล
ให้เกิดความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม และตอ้งเตรียมพร้อมในทุกดา้นเพื่อ
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สนองตอบเป้าหมายความรับผดิชอบดา้นน้ี และตระหนกัไดว้่าเขาเป็นมุสลิมคนหน่ึงท่ีตอ้งมีสาํนึก
ส่วนบุคคลท่ีมีต่อศาสนา ท่ีกล่าวมานั้นเป็นความสาํนึกรับผิดชอบต่อศาสนาอิสลาม เป็นส่ิงเดียวท่ี
คนทาํงานอิสลามจดจ่อในทุกสภาพและในทุกสถานการณ์ เพื่อดึงมาเป็นศูนยก์ลางของชีวิตและ
ของความคิด ทั้งในเวลายากเขญ็และเวลาสะดวกสบาย 

ประการท่ีสอง ความสาํนึกรับผดิชอบระดบัชุมชน การไดรั้บมอบหมายภารกิจจาก
ชุมชนนั้นจะไม่ส่งผลอะไรเลยในชีวิตของมุสลิมคนหน่ึง ถา้เขาขาดความรับผดิชอบส่วนบุคคล การ
พึ่งพางานจากมุสลิมคนหน่ึงของชุมชนให้เหมาะสมนั้น จาํเป็นตอ้งสร้างสาํนึกส่วนบุคคล ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของคุณสมบติัพื้นฐานท่ีมุสลิมควรจะตอ้งขวนขวายให้ไดม้า เช่นเดียวกนัการรับผิดชอบ
ต่อภารกิจของชุมชน ท่ีเป็นปัจจยัมูลฐานของกระบวนการขบัเคล่ือนกิจกรรมในชุมชน ดงันั้นคนท่ี
ทาํงานเก่ียวกบัชุมชนทุกคนตอ้งปรับปรุงตนเองสู่การปฏิบติังานต่างๆ โดยการเตรียมพร้อมเพ่ือ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมของชุมชน โดยตอ้งคาํนึงถึงขอบเขตการดาํเนินกิจกรรมของชุมชนและการเช่ือ
ฟังผูน้าํในชุมชนซ่ึงในทางหลกัการของศาสนาอิสลามนั้นการเช่ือฟังผูน้าํถือเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญั
ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงลงได ้
  2)  การเช่ือฟังปฏิบติัตาม (ฎออะฮ)์  
  การเช่ือฟังเป็นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของชุมชนอิสลาม 
รวมถึงชุมชนอ่ืนๆ  ไม่มีชุมชนใดสามารถบรรลุถึงกระบวนการท่ีตอ้งการได ้ถา้การเช่ือฟังไม่พฒันา
ไปสู่ระดบัสูงสุด ทั้งดา้นศกัยภาพและความสมบูรณ์ 
  แนวคิดของการเช่ือฟังปฏิบติัตามในอิสลามไดม้าจากรากฐานของศาสนาในดา้น
หลกัศรัทธาและดา้นนิติบญัญติั ไม่วา่เก่ียวกบัความแขง็แกร่งและขอบเขตของมนั การเช่ือฟังปฏิบติั
ตามของมุสลิมคนหน่ึงต่อผูน้าํนั้น จะไดรั้บการตอกย ํ้าเสมอว่าเป็นการเช่ือฟังต่อคาํสั่งของพระผู ้
เป็นเจา้คืออลัลอฮ ์(ซุบฮานะฮูวะตาอาลา) 
  เร่ืองน้ีถือเป็นคาํสั่งจากพระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงมุสลิมทุกคนจะตอ้งไม่มีขอ้เคลือบแคลง
ใดๆ ดว้ยเหตุน้ี การเช่ือฟังปฏิบติัตามของมุสลิมคนหน่ึงๆ ท่ีมีต่อผูน้าํจึงถือเสมือนว่าเป็นการเช่ือฟัง
ปฏิบติัตาม ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ และการปฏิเสธการเช่ือฟังต่อผูน้าํถือว่าเป็นการปฎิเสธการเช่ือฟังต่อ
พระผูเ้ป็นเจา้ เช่นกนั ดงับทบญัญติัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นอลั-กุรอาน ถึงเร่ืองน้ีไวว้่า ผูศ้รัทธาทั้งหลาย จง
เช่ือฟังอลัลอฮ ์และเช่ือฟังรอซูลเถิด และผูป้กครองในหมู่พวกเจา้ดว้ย แต่ถา้พวกเจา้ขดัแยง้กนัในส่ิงใด 
ก็จงนาํส่ิงนั้นกลบัไปยงัอลัลอฮแ์ละรอซูล อลั- กุรอาน (4: 59) (สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ, 2545: 
195) จะเห็นไดว้่ากระบวนการเช่ือฟังปฏิบติัตามในอิสลาม คือระบบสายบงัคบับญัชาท่ีอา้งไปถึง
ระดบัสูงท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็เป็นการมอบหมายอาํนาจไปยงัระดบัล่างๆ ในวงกวา้งมาก แต่ก็เป็น
กระบวนการท่ีดาํรงไวซ่ึ้งมาตราฐานท่ีอา้งอิงกบัแหล่งท่ีมาของบทบญัญติัท่ีเป็นความรู้ในคมัภีร์ อลั-
กุรอาน และ แนวทางของศาสดา ดัง่ท่ีท่านศาสดามูฮมัมดั (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ไดก้ล่าวไว้
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เก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ ผูใ้ดเช่ือฟังและปฏิบติัตามฉนั ผูน้ั้นเช่ือฟังและปฏิบติัตามอลัลอฮ ์ผูใ้ดด้ือดึงต่อฉนั 
ผูน้ั้นด้ือดึงต่ออลัลอฮ ์และผูใ้ดเช่ือฟังต่อผูน้าํ ผูน้ั้นเช่ือฟังฉนั และผูใ้ดด้ือดึงต่อผูน้าํ ผูน้ั้นด้ือดึงต่อฉนั 
รายงานโดยบุคคอรีและมุสลิม (จารึก เซ็นเจริญ และมุฮมัมดั พายบิ, 2541: 53) 
  ตามหลกัของศาสนาอิสลามถือว่าเป็นหน้าท่ีของมุสลิมท่ีจะตอ้งเตรียมตวัเองใน
การเช่ือฟังปฏิบติัตาม การนาํ ไม่ว่าผูน้าํคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม ตราบท่ีสภาวะการนาํของเขายงั
ถูกตอ้งตามนิติบญัญติัอิสลามอยู ่การเช่ือฟังปฏิบติัตามท่ีจาํกดัอยูเ่พียงบางคนและยกเวน้บางคนนั้น 
ไม่ใช่ลกัษณะการเช่ือฟังปฏิบติัตามในอิสลาม เป็นการเพียงพอแลว้ท่ีจะอา้งหลกัฐานจากหะดีษ ดัง่
ท่ีท่านศาสดามูฮมัมดั (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า จงเช่ือฟัง จงปฏิบติั
ตาม แมว้า่ทาสชาวอบิสสิเนียท่ีศรีษะของเขาเหมือนองุ่นแหง้จะถูกแต่งตั้งมามีอาํนาจเหนือพวกท่าน
กต็าม รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม (จารึก เซ็นเจริญ และมุฮมัมดั พายบิ, 2541: 101-105)      
  ศาสนาอิสลามไดว้างภาระการเช่ือฟังผูน้าํของมุสลิมเฉพาะเร่ืองท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 
ไม่อนุญาตใหเ้ขาทาํเกินไปกว่าน้ี นอกจากน้ีศาสนาอิสลามยงัไดก้าํหนดหนา้ท่ีการปฎิเสธการนาํอีก
ดว้ย ดงัท่ีท่านศาสดามูฮมัมดั (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ไดก้ล่าวว่า เป็นหนา้ท่ีของมุสลิมคนหน่ึง
ในการเช่ือฟังส่ิงท่ีเขาชอบหรือส่ิงท่ีเขาไม่ชอบ เวน้แต่เขาถูกสัง่ใหก้ระทาํส่ิงชัว่ร้าย ดงันั้น หาก หาก
ว่าเขาถูกสั่งให้ทาํในส่ิงท่ีชัว่ร้าย ก็ไม่ตอ้งฟังหรือปฏิบติัตาม รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม (จารึก 
เซ็นเจริญ และมุฮมัมดั พายบิ, 2541: 101-105)      
  ดงันั้น สภาวะการเป็นผูน้าํ (กิยาดะฮ)์ ในอิสลามก็คือ การใชอ้าํนาจการการบริหาร
จดัการโดยนาํเอาหลกัการอิสลามไปสู่การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ หรือเป็นการพยายามเตรียมการเพื่อ
ฟ้ืนฟชีูวิตแห่งอิสลามใหเ้กิดในชุมชนนั้นๆ โดยการนาํบทบญัญติัของอิสลามมาใช ้
  กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดขา้งตน้ทาํให้เราสามารถมองเห็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของชุมชนอิสลาม ท่ีเกิดจากบทบญัญติัและหลกัการของศาสนาอิสลามท่ีทุกๆ ชุมชนจะตอ้งใชเ้ป็น
หลกัยดึในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน กล่าวคือการดาํเนินกิจกรรมภายใตอุ้ดมการณ์บนหลกัความ
เช่ือของศาสนาอิสลาม ส่ิงท่ีมุสลิมทุกคนจาํเป็นต้องมี คือความสํานึกรับผิดชอบระดับบุคคล 
(ส่วนตัว) ความสํานึกรับผิดชอบระดับชุมชน และสาธารณะ การเช่ือฟังปฏิบัติตามผูน้ํา และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะของความเป็นพี่เป็นนอ้งกนัตามความเช่ือของศาสนาอิสลาม 
  จะเห็นไดว้่าศาสนาอิสลามมีความเก่ียวขอ้งต่อวิถีชีวิตกบัสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย 
ซ่ึงในคาํสอน และหลกัปฏิบติักไ็ดแ้ฝงการหล่อหลอมกล่อมเกลาใหส้มาชิกมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั
รักใคร่สามัคคีกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การหล่อหลอมกล่อมเกลาจึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมี
ความสาํคญัต่อการขบัเคล่ือน ความเป็นหน่ึงเดียวใหเ้กิดข้ึน และ สามารถดาํรงอยูต่่อไป เพื่อคอยคํ้า
จุนใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ 
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2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม  
  

มีนักวิชาการหลายท่านไดแ้ปลและนิยามความหมาย ของการขดัเกลาทางสังคมไวอ้ย่าง
หลากหลายและแตกต่างกนัออกไป เช่น การเรียนรู้ทางสังคม การอบรมบ่มนิสัย การขดัเกลาทาง
สงัคม การทาํคนใหเ้ป็นคน เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะขอใชค้าํวา่ การขดัเกลาทางสงัคม  

การขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการท่ีทาํใหม้นุษยเ์ป็น คน โดยสมบูรณ์ ในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกหน่ึงในสังคม โดยตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 2 อย่างร่วมกนั คือ ทางชีวภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงกระบวนการของการขดัเกลาทางสังคมมีทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ การปลูกฝังระเบียบวินยัขั้นพื้นฐาน 
 

2.3.1  ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
การขดัเกลาทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการทางสังคมกบัจิตวิทยาซ่ึงมีผล

ทาํใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสงัคมตอ้งการ เดก็ท่ีเกิดมาจะตอ้งไดรั้บการอบรมสัง่สอนให้
มีความเป็นคนโดยแท้จริงสามารถอยู่ ร่วมและมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้อย่างราบร่ืน 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2524: 370) 

Hurlock (1967: 117) มองว่า กระบวนการขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการบุคคลได้
เรียนรู้เพื่อจะไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานของกลุ่ม ตลอดจนขนมธรรมเนียม ประเพณีของกลุ่ม 

Craig (1996: 8) ไดใ้หค้วามหมาย กระบวนการขดัเกลาทางสังคม ว่าหมายถึง กระบวนการ
ท่ีทาํใหแ้ต่ละบุคคลเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติพนัธ์ุ ประกอบดว้ยการ
เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น  เจตคติ ความเช่ือ จารีตประเพณี ค่านิยม บทบาท และความคาดหวงัของกลุ่ม
สงัคม เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต ช่วยใหบุ้คคลอยูอ่ยา่งมีความสุข และ เป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรม 

ปฬาณี ฐิติวฒัา (2541: 70) อธิบายว่าการขดัเกลาทางสังคม คือ กระบวนการ (Process) ท่ี
กลุ่มหรือสังคมสั่งสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม ให้ผูท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้และรับเอา 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่างๆ ท่ีกลุ่มไดก้าํหนดไวเ้ป็นกฎระเบียบของความประพฤติและ
ความสมัพนัธ์ ของสมาชิกในสงัคมนั้น 

สุพตัรา  สุภาพ (2549: 48) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ในส่วนของทางตรงจะอาศยัการสอนหรือบอกกนัโดยตรง เช่นพ่อแม่สอนลูก 
ครูสอนนกัเรียน ส่วนทางออ้มจะอาศยัการสังเกตและการเลียนแบบ เช่นเม่ือพี่พูดคาํหยาบนอ้งก็จะ
พดูตาม ทั้งๆ ท่ีไม่ไดส้อน การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีจะพฒันามนุษย ์ให้เป็นสมาชิก
ท่ีดีของสงัคม และเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนดว้ย 
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 อญัชิสา ปงคาํเฟย (2547: 9) สรุปเอาไวว้า่ การขดัเกลาทางสงัคม คือกระบวนการท่ีสงัคม
แต่ละสงัคมกาํหนดข้ึนเพื่อใหส้มาชิกในสงัคม มีวิถีชีวิตท่ีมีระเบียบแบบแผน มีกฎเกณฑท่ี์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั จนกลายเป็นวฒันธรรมทางสงัคมท่ีคนส่วนใหญ่ในสงัคมเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม 
 โดยสรุป การขดัเกลาทางสังคม คือ การเรียนรู้ของสมาชิกในทุกดา้นท่ีมีอยูใ่นสังคมนั้นทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือพฒันาความคิด การกระทาํ
และคาํพดู ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของสงัคม เพื่อทาํใหส้งัคมเป็นปึกแผน่ กล่าวไดว้า่สมาชิกใน
สงัคมจะไดรั้บการขดัเกลาจากส่วนต่างๆ ของสังคมเช่น ครอบครัว ศาสนา โรงเรียน เพ่ือนเป็นตน้ ไป
ตลอดชีวิต การขดัเกลาทางสงัคม มีเคร่ืองมือหลกัอยู ่2 อยา่ง ไดแ้ก่  

1)  เคร่ืองมือทางจิต ไดแ้ก่ การศึกษา ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ เป็นตน้  
2)  เคร่ืองมือทางกายภาพ ไดแ้ก่ กฎหมาย การใชอ้าํนาจทางกฎหมายหรือเหนือ

กฎหมาย ไปจนถึงการลงโทษระดบัต่างๆ  
 
 2.3.2  รูปแบบของการขัดเกลา 
 สุพตัรา สุภาพ (2514: 25-26) วิธีการเล้ียงดูและอบรมสัง่สอนสามารถแบ่งมีวิธีการในการ 
ขดัเกลาได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1)   การขดัเกลาทางตรง (Direct  Socialization) เป็นการสอนหรือบอกโดยตรง 
เช่น  พอ่แม่สอนลูก  ครูสอนนกัเรียน หรือจากสถานการณ์ท่ีเป็นพิธีการซ่ึงบุคคลตั้งใจหรือรู้วา่กาํลงั
เรียนรู้ในบางส่ิงบางอยา่ง 

2)   การขดัเกลาทางออ้ม (Indirect  Socialization) เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตาม
ธรรมดาวิสัย  กล่าวคือบุคคลไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆโดยไม่ไดต้ั้งใจหรือโดยไม่รู้ตวั ในลกัษณะของการ
สังเกต การเลียนแบบ เช่น ลูกเรียนรู้จากการสังเกตพ่อแม่ หรือ การฟัง การอ่าน การเขา้กลุ่มเพื่อน 
ทาํใหเ้กิดการปรับตวัและพฒันาบุคลิกภาพ 

 
2.3.3  ความมุ่งหมายของการขัดเกลาทางสังคม 
ปฬาณี  ฐิติวฒันา (2541)  และสุพตัรา  สุภาพ (2549) ไดแ้บ่งความมุ่งหมายของการขดัเกลา

ทางสงัคมไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
1)   ปลูกฝังระเบียบวินัย (Basic Discipline) จุดหมายขอ้น้ีทาํให้มนุษยย์อมรับ

กฎเกณฑ ์ขอ้ระเบียบท่ีสงัคมกาํหนด เช่น มารยาทในการสวสัดีทกัทายกนั การทาํความเคารพผูใ้หญ่   
2)   ปลูกฝังความมุ่งหวงั (Aspire) ความมุ่งหวงัจะช่วยให้บุคคลเกิดความมุ่งมัน่ 

และยอมรับระเบียบวินยัท่ีจะตอ้งประพฤติ ปฏิบติั เพื่อใหลุ้ล่วงสู่ความตอ้งการในอนาคต 
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3)   สอนใหรู้้จกับทบาทและทศันคติต่างๆ (Social Roles and Supporting Attitudes) 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และแสดงบทบาทอยา่งเหมาะสม ตามวาระต่างๆ เช่น นกัเรียนกบัครูเป็นตน้ 

4)   สอนให้มีทกัษะ (Skills) เป็นการเตรียมบุคคลให้มีความเฉพาะอย่างเช่นการ
รักษา การเล้ียงสตัว ์การประกอบอาหาร เพื่อสงัคมจะไดรั้บประโยชน์จากสมาชิกในหลายๆ ดา้น 
 

2.3.4  ผู้ทีมี่อทิธิพลในการขัดเกลาทางสังคม 
 กระบวนการขดัเกลาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก วยัรุ่น จนถึงวยัชรา จึง
สามารถกล่าวไดว้่าการขดัเกลาทางสังคมเกิดข้ึนตลอดชีวิต โดยปกติตวับุคคลไม่สามารถท่ีจะทาํ
การขดัเกลาตวัเองได ้ จึงจาํเป็นตอ้งใชต้วัแทนทางสังคม มาเป็นตวัช่วยในการขดัเกลาทางสังคม  
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี (สุพตัรา สุภาพ, 2549: 21- 59) 

1)   ครอบครัว เป็นสถาบนัแรกซ่ึงมีความสาํคญัท่ีสุดในการขดัเกลาทางสงัคม หรือ
กล่าวไดว้า่เป็นตวัแทนในการขดัเกลาของสงัคม 

2)   กลุ่มเพื่อน การขดัเกลาทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือนนั้น มกัเกิดกบักลุ่มเพ่ือนท่ีมี
อาย ุชนชั้นทางสงัคม หรือมีความสนใจท่ีใกลเ้คียงกนั 

3)   โรงเรียน เด็กจะเขา้สู่ระบบปกครองของโรงเรียนท่ีพวกเขาคาดหวงั ทาํให้เกิด
การเรียนรู้การเป็นนกัเรียน เด็กไม่เพียงจะไดรั้บความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่จะไดเ้รียนรู้บรรทดั
ฐาน ค่านิยม และความเช่ือทางสงัคมท่ีหลากหลาย 

4)   อาชีพ แต่ละอาชีพจะมีกฎเกณฑ์และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้แบบแผนและวฒันธรรมของอาชีพนั้นๆ 

5)   ศาสนา เป็นส่วนสาํคญัในการขดัเกลา และวางแนวทางในการยดึเหน่ียวจิตใจ 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการดาํรงชีวิต ศาสนาช่วยเสริมสร้างความดีงามใหเ้กิดข้ึนกบัจิตใจมนุษย ์ให้มี
พฤติกรรมท่ีประกอบไปดว้ย คุณธรรมและจริยธรรม 

6)   ส่ือมวลชน เป็นเคร่ืองมือท่ีแพร่หลายอย่างกวา้งขวางในสังคม ส่ือมวลชนมี
หลายประเภท ประกอบดว้ย หนังสือพิมพ ์นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทศัน์ ส่ิงเหล่าน้ีได้
ถ่ายทอดพฤติกรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม ก่อให้เกิดแนวคิดและทศันคติเก่ียวกบัสังคมท่ี
อาศยัอยู ่ 

กล่าวโดยสรุปการขดัเกลาทางสังคม ถือว่ามีความสาํคญัมาก หากมนุษยข์าดการอบรมให้
เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสงัคม มนุษยก์จ็ะไม่มีลกัษณะของความเป็นมนุษย ์จะกลายเป็นคนท่ีไม่
สามารถปรับตวัอยูร่่วมกนัคนอ่ืนในสังคมได ้การขดัเกลาทางสังคมจะเป็นกระบวนการเรียนรู้จาก
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง บุคคลใดชัว่อายหุน่ึงจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง แลว้จึงนาํไปสอนคน
รุ่นต่อไปใหป้ฏิบติัตามต่อๆ กนัไป เป็นมรดกทางสงัคม 
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เพื่อใหค้วามเป็นหน่ึงเดียวเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ เพื่อใหส้ามารถรักษาความเป็น
หน่ึงเดียวไวใ้ห้คงอยู่ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีแนวทางท่ีชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย อาจมีลกัษณะเป็นขั้นตอน 
หรือกระบวนการท่ีสมาชิก หรือผูท่ี้สนใจศึกษาสามารถปฏิบติัตามได ้ถา้หากสามารถทาํความเขา้ใจ
กระบวนการ และนาํไปปรับใช ้หรือขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ ชุมชนกจ็ะสามารถสร้างความ
เป็นหน่ึงเดียวกนัท่ีเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองได ้
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการขบัเคลือ่น 
 
 กระบวนการขบัเคล่ือนเป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยใหเ้กิดการสร้างประชาคม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อให้เกิดการหล่อหลอมกล่อมเกลาในชุมชน บนฐานของประเพณีและวฒันธรรมของ
ชุมชนอันสามารถทําให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวข้ึนในชุมชน โดยกระบวนการขับเคล่ือนน้ี
เปรียบเสมือนเป็นขั้นตอนในการทาํใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวข้ึนในชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.4.1  ความหมายของกระบวนการขับเคลือ่น 

 ราชบณัฑิตยสถาน (2524: 27) ไดใ้ห้ความหมายของกระบวนการไวว้่า กระบวนการหรือ
กรรมวิธี หมายถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีผูส้งัเกตสามารถเห็นลกัษณะหรือ แนวทางท่ีแนบเนียนกนั
ตลอดในเร่ืองนั้ นๆ เช่นกรรมวิธีผลิตส่ิงของต่างๆ ซ่ึงต้องทาํเป็นขั้นตอน หรือกระบวนการ
วิวฒันาการเป็นตน้ ต่อมาพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ไดใ้ห้
ความหมายของคาํว่า กระบวนการ  หมายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงอย่างมี
ระบบนาํไปสู่ผลอยา่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น การเจริญเติบโตของเดก็ กรรมวิธีหรือลาํดบัการกระทาํ 
ซ่ึงดาํเนินต่อเน่ืองกนัไปจนสาํเร็จลงในระดบัหน่ึง  เช่นกระบวนการเคมี 

จากการใหค้วามหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ การขบัเคล่ือน หมายถึงการทาํกิจกรรม
สงัคมภายในชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีเป็นระบบ โดยท่ีคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด จดัทาํ
แผนปฏิบติัการตามแผนงาน ตลอดจนการแสดงออกในพลงัของคนในชุมชน โดยผูส้งัเกตสามารถ
เห็น ลกัษณะหรือแนวทางท่ีแนบเนียนกนัตลอดในเร่ืองนั้น 

 
2.4.2  กระบวนการขับเคลือ่น 
กระบวนการขบัเคล่ือน เป็นขั้นตอนการขบัเคล่ือนกิจกรรมในสังคมภายในชุมชนเพื่อการ

พฒันาท่ีเป็นระบบ โดยคนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด จดัทาํแผนปฏิบติัการตามแผนงาน ตลอดจน
การแสดงออกในพลังของคนในชุมชน โดยสังเกตเห็นได้จากลักษณะหรือแนวทางในการ
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ขับเคลื่อน (ชววุฒิ  ลาภมาก, 2553: 41) ท่ีนําไปสู่การเสริมพลังซึ่งกันและกันจนกลายเป็นพลังใหญ่

แห่งการขับเคลื่อนในชุมชน 

สุพรรณี  ไชยอําพร (2550:  20-23) ได้เสนอแนวคิดปรัชญาการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ  

ว่าการทํางานหรือการพัฒนาใดๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงคนเป็นตัวตั้ง หรือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

(Man is a Center of Development) ในฐานะที่คนเป็นทั้งผู้รับ (Actress) ผู้กระทํา (Actor)  และผู้

ตัดสินใจ (Decision  Maker) โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ทางเลือกทางรอดในการพัฒนา 

ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการในพื้นที่สามารถจําแนกได้ 6 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1)   การตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) สามารถแสดงออกในรูปแบบ

ของความต้องการ ในสิ่งที่ขาดได้ (Want) และความต้องการที่ขาดไม่ได้ (Desire) รวมถึงสิ่งที่เป็ น

ปัญหา และสิ่งที่กําลังจะกลายเป็นปัญหาด้วย ซ่ึงการตระหนักในช่องว่างมิได้มองเพียงความ

ต้องการหรือความขาดแคลนเท่านั้น แต่ยังมองถึงสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตและชุมชนด้วย กล่าว

โดยสรุป การตระหนักในช่องว่างมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ รับรู้ เห็นประโยชน์ เห็น

ความสําคัญ และความสัมพันธ์ต่อตนเองและชุมชน และระลึกถึงเสมอ ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  แสดงรูปแบบของการตระหนักในช่องว่าง 

แหล่งที่มา:  สุพรรณี ไชยอําพร, 2550. 

 

2)   ความอยากได้อยากมี อยากเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต (Aspiration  Frontier) 

เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของบุคคลที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ึน แต่อาจต้องมีแบบอย่างใช้

การกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ หรือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมาในท้องถิ่นของตน 

3)  ไม่ทําให้รู้สึกแปลกแยก หรือเคารพในศักดิ์ศรี (Dealination) การไม่ก่อให้เกิด

ความรู้สึกแปลกแยกมักกระทําโดยการให้เกียรติ ซ่ึงเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

ตระหนักในช่องว่าง 

(Consciousness Gap)   

ความต้องการ 

‐ สิ่งที่จําเป็น 

‐ สิ่งที่ไม่จําเป็น  

ปัญหา 

‐ สิ่งที่เป็นปัญหา 

‐ สิ่งที่กําลังจะกลายเป็นปัญหา   
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หรือไม่ทาํให้เกิดความรู้สึกถูกลดคุณค่าลง เช่น เม่ือไดรั้บฟังความคิดเห็นของกนัและกนั แลว้ควร
นาํมาพิจารณา ขบคิด ใหค้นในชุมชนเกิดความรู้สึกวา่เขามีส่วนในความคิดสู่การปฏิบติั 

4)   การมีส่วนร่วม (People Participation) นบัเป็นหวัใจสาํคญัของการมีส่วนร่วม 
คนเราสามารถเรียนรู้ได ้เม่ือมีปัญหาความรู้สึกเป็นเจา้ของจะช่วยสร้างความผกูพนัและร่วมกนัดูแล
รักษา เม่ือเกิดความผิดพลาดก็จะหันมาร่วมมือกนั การมีส่วนร่วมจึงเป็นไดท้ั้งวิธีการ (Mean) และ
เป้าหมาย (End) ของการทาํงานพฒันา 

5)   ความพยายามพึ่งตนเอง (Self -reliance) เป็นประโยชน์ตรงท่ีทาํให้คนเรารู้จกั
พึ่งตนเองในการแกปั้ญหา มีการเติบโตตามลาํดบั มีพฒันาการไม่ตกอยูภ่ายใตค้วามหวาดกลวัหาก
ไดร่้วมมือกนัทาํส่ิงใดมกัเกิดผลท่ีน่าพอใจ สามารถนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน และนาํไปสู่การ
สร้างชาติไดถ้า้หากพฒันาไดต้ามลาํดบั 

6)   สงัคมท่ีมีลกัษณะเด่นคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั (Colletive Society Personality)  
ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีสังคมคาํนึงถึง/สาํนึกต่อส่วนรวมอนัจะนาํไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) จึงควรสรุปและถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้คนในชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได ้

ในกระบวนการขบัเคล่ือนจาํเป็นท่ีจะตอ้งผ่านมิติวฒันธรรมใน3 มิติด้วยคือ 1) ระบบ
ความคิด/ความเช่ือ 2) ระบบคุณค่า/ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม 3) แบบแผนของคนส่วน
ใหญ่ท่ีกระทาํ และมีพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือเป็นก่ึงอตัโนมติั โดยตอ้งสาํนึกว่าตอ้งทาํอะไร 
เม่ือไหร่ อย่างไร (Pattern of Action Behavior) การขบัเคล่ือนงานพฒันาหรือชุมชนใดๆ จะมี
ขั้นตอนท่ีเนน้ในมิติของชาวบา้นเป็นหลกั แต่ยงัตอ้งเตรียมคน หรือผูน้าํชุมชนใหมี้ความสนใจและ
เขา้มาร่วม ฉะนั้นการขบัเคล่ือนจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของผูค้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูน้าํ
และประชาชน ไวพ้อสงัเขป ดงัน้ี  

1)  ขั้นตอนการตรวจสอบ/สร้างความตระหนักในช่องว่าง โดยใชเ้หตุการณ์บ่ง
บอกหรือสะทอ้นความรู้สึกผูกพนัร่วม ความฝันร่วม และความภาคภูมิใจของคนในชุมชน อาทิ 
ประวติัศาสตร์ชุมชน บุคคลหรือเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชน  

2)  ขั้นตอนการสร้างหรือกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการการเปล่ียนแปลง โดยการ
เสริมสร้างพลงัใหเ้กิดข้ึน รวมทั้งการแลกเปล่ียนกบัองคก์รชุมชนอ่ืนๆ (Peer Learning)  

3)  ขั้นสร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้หลายแบบ โดยอาศยัการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ดงัขอ้มูลตามภาพท่ี 2.3 ไดด้งัน้ี  
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ภาพที ่2.3  แสดงปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการ 
แหล่งทีม่า:  สุพรรณี ไชยอาํพร, 2550. 
 

เสาวลกัษณ์   สมสุข (2550: 51-52) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของกระบวนการ (Process) การฟ้ืนฟู
ชุมชน โดยพฒันามาจากแนวคิดปรัชญาการพฒันาในระดบัปฏิบติัการของ สุพรรณี  ไชยอาํพร (2550) 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี   

1)   เร่ิมจากการสร้างความตระหนัก โดยวิธีการเปิดเวทีสร้างความเขา้ใจระดับ
ตาํบล เพื่อสร้างความเขา้ใจในยุทธศาสตร์ การระดบัฟ้ืนฟูชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง เพื่อทบทวน
ตนเอง ให้รู้จกัตนเอง คน้หาจุดเด่น จุดดอ้ย คน้หาปัญหาอุปสรรคในการพฒันา ชุมชนและคน้หา
โอกาสหรือแนวทางท่ีจะดาํเนินการพฒันา 

2)   จากนั้นจึงสร้างการเล่ียนแปลงอยา่งมีขอบเขต โดยการเปิดเวทีจดัทาํแผนงาน
ปฏิบัติการฟ้ืนฟูชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิดจดัทาํแผน ใชปั้ญหาร่วมและความตอ้งการร่วมของคนในชุมชนเป็นเคร่ืองมือใน
การรวมความคิดเพื่อสร้างกระบวนการพฒันาฟ้ืนฟูชุมชน เช่น ประวติัศาสตร์ชุมชนประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

3)   ปฏิบติัการตามแผนงาน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
4)   การสรุปบทเรียน ผลการดาํเนินการตามแผนงานฟ้ืนฟชุูมชน 
5)   การขยายผลการดําเนินงานสู่พื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อนําเสนอองค์ความรู้และ

ยกระดบัพื้นท่ีการเรียนรู้ หรือศูนยก์ารเรียนรู้ในระดบัจงัหวดั  

3  2

1

5

6
6. สงัคมท่ีมีลกัษณะเด่น คาํนึงถึง

ส่วนรวมร่วมกนั 
(Collective  Society  Personality) 

2. ความอยากไดอ้ยากมี อยาก
เปล่ียนแปลงอยา่งมีขอบเขต  

(Aspiration Frontier)
1. การตระหนกัในช่องวา่ง  

(Consciousness Gap)

3. ไม่ทาํใหรู้้สึกแปลก

แยก  (Dealienation) 

5. ความพยายามพ่ึงตนเอง (Self - Reliance)

4. การมีส่วนร่วม (People Participation)

4
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ธิดารัตน์  คีมกระโทก (2551: 68) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของกระบวนการขบัเคล่ือนสวสัดิการ
ชุมชน โดยพฒันาต่อยอดจาก สุพรรณี  ไชยอาํพร (2550) ไวเ้ช่นกนัโดยมีรายละเอียดท่ีเป็นขั้นตอน
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1  รับทราบปัญหาและมีความตระหนกัร่วมเป็นขั้นตอนแรกท่ีเกิดจากการท่ี
ชุมชน ไดรั้บทราบปัญหาร่วมกนั และชุมชนเกิดความตระหนกัท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหานั้น 

ขั้นท่ี 2  ปฏิบติัการสวสัดิการชุมชน เป็นขั้นตอนการดาํเนินงานของกลุ่มสวสัดิการ
ชุมชน 

ขั้นท่ี 3  ทบทวนปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการทบทวนปัญหาท่ีเกิดจาก
การดาํเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้มาร่วมแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 4  ขยายผลและสร้างเครือข่าย  เป็นการขยายการดําเนินงานของกลุ่ม
สวสัดิการชุมชน ให้มีสมาชิกเพิ่มข้ึนมีการจดัสรรสวสัดิการให้กบัสมาชิกไดค้รอบคลุมมากข้ึน 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยประสานงาน และเป็นเครือข่ายในการดาํเนินงานดา้นสวสัดิการ
ชุมชนร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4  แสดงแนวคิดนาํกระบวนการขบัเคล่ือนสวสัดิการชุมชน 
แหล่งทีม่า:  ธิดารัตน์  คีมกระโทก, 2551. 

ขบวนการ

ขบัเคลือ่น

สวสัดกิาร

ชมชน 

ขั้นท่ี 1 รับทราบปัญหาและมี
ความตระหนกัร่วม 

ขั้นท่ี 2 
ปฏิบติัการสวสัดิการ

ขั้นท่ี 3 ทบทวนปัญหาและ
สร้างการมีส่วนร่วม 

ขั้นท่ี 4 ขยายผลและ
สร้างเครือข่าย 
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Marx (1994: 40-42) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการอิทธิพลทางสังคมในพฤติกรรมการรวมกลุ่ม 
(Social Influence Process in Collective Behavior) มีกระบวนการอิทธิพลทางสงัคม 7 ประการ ดงัน้ี 

1)   การตั้งกฎเกณฑภ์ายในกลุ่ม (Legitimacy of Number) กล่าวคือ กลุ่มจะตั้งข้ึน
มาได ้สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีกฎเกณฑข้ึ์นมา และกฎเกณฑน์ั้นจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทัว่ไป 

2)   การไม่ทาํใหห้ลงผิดจนเกิดการแตกแยกภายในกลุ่ม (Illusion of Unanimity) 
กล่าวคือ เม่ือมีการรวมกลุ่มกนั หากเกิดความเขา้ใจผิด หรือ หลงผิดภายในกลุ่มแลว้ จะส่งผลให้
สมาชิกบางคนเกิดความสบัสนหรือเกิดความหวาดระแวง จนอาจทาํใหก้ลุ่มเกิดความแตกแยกได ้

3)   การกระจายความรับผิดชอบภายในกลุ่ม (Diffusion Responsibility) เป็นการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มซ่ึงเป็นกระบวนการสร้าง
คุณค่าและความผกูพนัภายในกลุ่ม  

4)   การไม่ปรากฏชดัภายในกลุ่ม (Anonymity) เป็นกระบวนการท่ีส่งผลให้กลุ่ม
เกิดความไม่ไวว้างใจกนั ดงันั้น การดาํเนินงานภายในกลุ่มจาํเป็นตอ้งมีการเปิดเผย ซ่ึงถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีทาํใหส้มาชิกเกิดความไวว้างใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกต่อไป  

5)   การสร้างความสามคัคีภายในกลุ่ม (Solidarity)  กล่าวคือ  ความสามคัคีจะช่วย
ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนั  จนทาํหนา้ท่ีไดส้าํเร็จ  ซ่ึงสามารถแบ่งความสามคัคีออกเป็น 2 แบบ  คือ  
ความสามคัคีทางกาย  และความสามคัคีทางใจ 

6)   การอาํนวยความสะดวกทางสังคม (Social Facilitation) เป็นการช่วยเหลือการ
ทาํงานร่วมกนัภายในกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีใหก้บัสมาชิก 

7)   การอาศัยความใกล้ชิดของสมาชิกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทาํงาน 
(Immediacy) เป็นการสร้างให้สมาชิกมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั เพ่ือส่งผลให้เกิดความรวดเร็วใน
การทาํงาน  
 จากรายละเอียดของทั้ ง 4 แนวคิดท่ีผ่านมา สามารถสรุปแนวคิดร่วมของขั้นตอนการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ดงัตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3  สรุปขั้นตอนในกระบวนการขบัเคล่ือน 
 

ขั้นตอนใน    
กระบวนการ
ขับเคลือ่น 

สุพรรณี ไชยอาํพร 
(2549) 

เสาวลกัษณ์ สมสุข 
(2550) 

ธิดารัตน์ คมีกระโทก 
(2551) 

Garty T. Marx 
(1994) 

1)  สร้างความ
ตระหนัก/อยากที่
จะเปลีย่นแปลง 

1) ตระหนกัใน
ช่องวา่ง 
2) ความยากได้
อยากมีอยา่งมี
ขอบเขต 

1) ขั้นสร้างความ
ตระหนกั 

1) รับทราบปัญหา
และมีความตระหนกั
ร่วม 

1) การตั้งกฎเกณฑ์
ภายในกลุ่ม 

2) ทาํให้เกดิการมี
ส่วนร่วม 

1) ไม่ทาํใหรู้้สึก
แปลกแยก 
2) การมีส่วนร่วม 

1) ขั้นจดัทาํ
แผนงานฟ้ืนฟู
ชุมชน 
2) ปฏิบติัเรียนรู้จาก
การลงมือทาํ 
3) ขั้นสรุปบทเรียน 
 

1) ปฏิบติัการ
สวสัดิการชุมชน 
2) ทบทวนปัญหา
และสร้างการมีส่วน
ร่วม 
 

1) การไม่ทาํใหเ้กิด
ความหลงผดิ - การ
กระจายความ
รับผดิชอบ 
2) การสร้างความ
สามคัคีภายในกลุ่ม 

3) สามารถ
พึง่ตนเองได้ 

1) ความพยายามใน
การพ่ึงตนเอง 

1) ขั้นขยายผล 1) ขยายผลและสร้าง
เครือข่าย 
 

1) การอาศยัความ
ใกลชิ้ดของสมาชิก
เพ่ือใหเ้กิดความ
รวดเร็ว 

4)  เกดิสํานึกร่วม 1) ลกัษณะเด่นของ 
สังคมท่ีผูค้นคาํนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกนั 

  1) การอาํนวยความ
สะดวกทางสังคม 

 
จากการศึกษากระบวนการขบัเคล่ือนของ สุพรรณี ไชยอาํพร (2550) เสาวลกัษณ์ สมสุข

(2550)  ธิดารัตน์ คีมกระโทก (2551) และ Marx (1994) ทาํใหส้ามารถสรุปกระบวนการขบัเคล่ือนท่ีจะ
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ได ้4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความตระหนกั/อยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 2) ทาํใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วม  3)  สามารถพึ่งตนเองได ้4)  เกิดสาํนึกร่วม โดยผูว้ิจยัมองวา่กระบวนการขบัเคล่ือนท่ีไดส้รุป
ไวน้ี้มีความเหมาะสม และสามารถทาํให้เขา้ใจความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนธรณีคาํ ตามท่ีผูว้ิจยั
ตั้งเป้าหมายเอาไว ้
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ในการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั การมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก เห็นได้
ว่าผูว้ิจยัไดน้าํการมีส่วนร่วมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกน้ี
เอง ท่ีจะทาํให้เกิดพลงั ทาํให้การขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัสามารถดาํเนินไปจนประสบ
ผลสําเร็จ โดยการมีส่วนร่วมนั้นก็มีลกัษณะท่ีหลากหลาย และส่งผลโดยตรงกบัความเป็นหน่ึง
เดียวกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
มนุษยจ์ดัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากในสังคม และเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นหน่วยย่อยของ

สังคม สังคมจะเจริญหรือพฒันาไดน้ั้น ข้ึนอยู่กับคุณภาพของประชาชน ท่ีเป็นองค์ประกอบใน
สังคมนั้นๆ การท่ีจะทาํให้สมาชิกในสังคมมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัได ้จาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้พฒันาใน
หน่วยยอ่ยของสังคม ซ่ึงก็คือการพฒันาคน และการมีส่วนร่วมก็เป็นส่ิงสาํคญั ท่ีจะทาํใหก้ารพฒันา
มีประสิทธิภาพ จนสามารถทาํใหค้นในสงัคมมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

2.5.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 อาภรณ์พนัธ์  จนัทร์สว่าง (2522: 15) ไดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า  การ
มีส่วนร่วม  (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองของความตอ้งการ และทิศทาง
ของการเปล่ียนแปลง และความเห็นพอ้งตอ้งกนันั้นจะตอ้งมีมากพอ จนเกิดการริเร่ิมโครงการเพ่ือ
การปฏิบติั กล่าวคือ จะตอ้งเป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนัของคนส่วนใหญ่ท่ีจะเขา้ร่วมปฏิบติัการนั้นๆ 
เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีคนเรามารวมตวักันได้จะตอ้งมีคามตระหนักว่า ปฏิบติัการหรือการ
กระทาํทั้งหมดนั้น กระทาํผ่านองคก์าร (Organization) ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งทาํตวัเสมือนกบัเป็น
ตวันาํใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการได ้

สนธยา  ผลศรี (2547: 62) ไดส้รุปเอาไวว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการ
ท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาในทุกขั้นตอน คือร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน  
ร่วมแกปั้ญหา ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของการพฒันาทั้งในรูปของปัจเจกและ
องคก์รอยา่งแทจ้ริงและดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่ดว้ยความเกรงใจหรือถูกบงัคบั การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นหลกัการพื้นฐานในการพฒันา เพราะเป็นการสร้างความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเอง  
มองเห็นในศกัยภาพและพลังความรู้ความสามารถของตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม  
สามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่การพฒันาดา้นอ่ืนต่อไปอย่างไม่
หยดุย ั้ง 
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สาํหรับการมีส่วนร่วมในความหมายทางการเมือง  (สายทิพย ์ สุคติพนัธ์, 2534: 92) กล่าว
ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงกลไกในการพฒันา จากการพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมี
บทบาทหลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอาํนาจ (Empowerment)ในการ
กาํหนดการพฒันาให้แก่ประชาชน อย่างน้อยท่ีสุดประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการริเร่ิมวางแผน  
และดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่ การพฒันาและการกาํหนดอนาคตของเขา 

จากการใหค้าํนิยามขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การ
ท่ีประชาชนหรือกลุ่มบุคคล ไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการคิดริเร่ิม ตดัสินใจร่วมปฏิบติัการ มีโอกาสเขา้มา
แสดงบทบาท ทศันคติ และความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการดาํเนินการพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ในการแกปั้ญหาชุมชนของตนเอง เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค ์มีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร และมีทกัษะในการแกปั้ญหาร่วมกบัการใชว้ิทยาการ ภูมิปัญญา ท่ีเหมาะสมชดัเจน 
โปร่งใส ต่อเน่ือง และเป็นระบบ 

 
2.5.2  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
นอกจากความหมายของการมีส่วนร่วมในขา้งตน้ท่ีมีผูใ้ห้ความหมายในแง่ท่ีแตกต่างและ

หลากหลายแลว้ (ปาริชาติ  วลยัเสถียร, 2543: 198) ก็ไดส้รุปถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมนั้นมี 2 
ลกัษณะดว้ยกนัดงัน้ี  

1)  การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่การร่วมกนัคน้หาปัญหา 
การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว
จะตอ้งสอดคลองกบัวิถีชีวิต และวฒันธรรมชุมชน 

2)   การมีส่วนร่วมในนยัทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
(1)  การส่งเสริมสิทธิและพลงัอาํนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชน

พฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใชแ้ละ
การกระจายทรัพยากรของชุมชน อนัจะก่อใหเ้กิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออก  ซ่ึงความสามารถของตน และไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 

(2)   การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นกลไกการพัฒนาท่ี
ประชาชนมีบทบาทหลกัโดยการกระจายอาํนาจ ในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค 
เพื่อให้ภูมิภาคมีลกัษณะเป็นเอกเทศให้มีอาํนาจทางการเอง การบริหารมีอาํนาจในการต่อรอง
จดัสรรทรัพยากรอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได ้
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 Arnstein (1969 อา้งถึงใน ปาริชาต  สถาปิตานนทแ์ละคณะ, 2549: 19) ไดอ้ธิบายการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง โดยพิจารณาเก่ียวกบัฐานของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี  ควบคู่ไปกบัการพิจารณาโอกาสของประชาชน ในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  
และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายต่างๆ ระดบัของการแลกเปล่ียนขอ้มูล โดยอิง
ขอ้มูลเก่ียวกบัสัดส่วนของอาํนาจ  ซ่ึงประชาชนพึงไดรั้บในการดาํเนินการพฒันาในดา้นต่างๆ จาก
แนวคิดดงักล่าว  จึงนาํไปสู่การระบุวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาซ่ึงเป็นบนัไดแห่ง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ยกระบวนการ 8 ระดบัมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
        
 

 
ภาพที ่2.5  บนัไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
แหล่งทีม่า:  ปาริชาต  สถาปิตานนทแ์ละคณะ, 2549: 19.   
 

ขั้นท่ี 1  การจดัการแบบเบด็เสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมกัทาํ
หน้าท่ีจดัการเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง ไม่จาํเป็นตอ้งให้ประชาชนรับรู้
เร่ืองราว เก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ 

ขั้นท่ี 2  การบาํบดัรักษา (Therapy) หน่วยงานมกัทาํหนา้ท่ีเชิญชวนประชาชนให้
เขา้ร่วมรับฟังรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และร่วมตดัสินใจต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมิไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการตอบขอ้ซกัถาม หรือการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากประชาชนอยา่งจริงจงั 

ขั้นท่ี 3  การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญตัวแทนท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แต่หน่วยงานไม่ไดใ้ห้ความสําคญัต่อความรู้สึก หรือ

1. การจดัการแบบเบด็เสร็จโดยตรง (Direct  Manipulation) 

2. การบาํบดัรักษา (Therapy) 

3. การร่วมใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) 

4. การร่วมใหค้าํปรึกษา (Consultation) 

5. การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น (Placation) 

6. การร่วมเป็นพนัธมิตร (Partnership) 

7. การส่งตวัแทนเขา้ร่วมในการตดัสินใจ (Delegated  Power) 

8. การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง (Citizen  Control) การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

(Genuine  Participation) 

การมีส่วนร่วมแบบเทียม 

(Pseudo-Participation) 
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ทศันะต่างๆ ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง หลงัจากท่ีประชาชนไดท้าํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
หน่วยงานแลว้ หน่วยงานมกัเลือกสรรขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ไปใช ้ประกอบการตดัสินใจ
ในการดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีตนรับผดิชอบไป 

ขั้นท่ี 4  การร่วมใหค้าํปรึกษา (Consultation) ประชาชนมกัทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูลและ
นาํเสนอ ขอ้คิดเห็นต่างๆ ตามความตอ้งการของหน่วยงานอยา่งไรก็ตามอาํนาจในการตดัสินใจ ยงั
อยูใ่นมือของหน่วยงานราชการ  

ขั้นท่ี 5  การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น (Placation) ประชาชนเร่ิมมีโอกาสในการ
จุดประเด็นเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนเห็นว่าสําคญั ตลอดจนก้าวเขา้มามีบทบาทในการให้
ขอ้คิดเห็น และนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ จากมุมมองและจุดยืนของตน อย่างไรก็ตามหน่วยงานยงัคง
สงวนสิทธิต่างๆในการตดัสินใจ ไวเ้ป็นภารกิจขององคก์ร 

ขั้นท่ี 6  การร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเร่ิมทาํงานใกล้ชิดกับ
หน่วยงาน และเร่ิมมีอาํนาจในการเสนอขอ้คิดเห็นหรือโตแ้ยง้ตลอดจนกระตุน้ให้เจา้หน้าท่ีใน
หน่วยงาน ไดต้ดัสินใจบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

ขั้นท่ี 7  การส่งตวัแทนเขา้ร่วมในการตดัสินใจ (Delegated  Power) ประชาชน
ส่วนหน่ึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ไปทาํหนา้ท่ี เป็นตวัแทนเพื่อออกความคิดเห็น เสนอขอ้โตแ้ยง้ และมี
สิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตดัสินใจเชิงนโยบายต่างๆ 

ขั้นท่ี 8  การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อาํนาจในการ
ตัดสินใจทั้ งหมดอยู่ในมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่างๆ มักทาํหน้าท่ีให้ขอ้มูลข่าวสาร 
ประกอบการตดัสินใจของประชาชน 

White (1994 อา้งถึงใน ปาริชาต  สถาปิตานนทแ์ละคณะ, 2549: 21) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาสามารถแยะแยะไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ การมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง 
(Genuine  Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation)  

White (1994 อา้งถึงใน ปาริชาต  สถาปิตานนทแ์ละคณะ, 2549: 21) ไดน้าํแนวคิดของ  
Arnstein  ซ่ึงสะทอ้นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจดักลุ่มใหม่ โดยเขาย ํ้าใหเ้ห็นวา่ การมี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Genuine Participation) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี Arnstein เรียกว่า
การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น การร่วมเป็นพนัธมิตร การส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมใช้สิทธิในการ
ตดัสินใจ และการควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง อยา่งไรก็ตาม  กล่าวว่าไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมด
ท่ีเป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง แต่ยงัมีกิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชนกบัองคก์รต่างๆ 
ท่ีมีลกัษณะเป็น การมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation)  

ในสายตาของ White (1994 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท ์และคณะ, 2549: 21) นั้นเขา
มองวา่การมีส่วนร่วมแบบเทียมเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี Arnstein เรียกวา่ การจดัการแบบเบด็เสร็จโดยตรง
กบั การบาํบดัรักษา การร่วมใหข้อ้มูลข่าวสาร และการร่วมใหค้าํปรึกษา  
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 2.5.3  กระบวนการการมีส่วนร่วม  
 เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง (2525: 11-13) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้4 ขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
  1)  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
  2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม 
  3)  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
  4)  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 จากผลการศึกษาขา้งตน้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั (อคิน รพีพฒัน์, 2530: 49) ท่ีไดก้ล่าวถึง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการพฒันา ซ่ึงมี 5 ระดบัคือ 
  1)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจดัลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหา 
  2)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหา 
  3)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางวิธีแกไ้ขปัญหา 
  4)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา 
  5)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมในการพฒันา 
 ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะกาํหนดปัญหา และความตอ้งการของตนเอง  โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการวางแผนแกปั้ญหา 
 เม่ือพิจารณาจะพบวา่การมีส่วนร่วมเร่ิมจากการศึกษาชุมชน โดยนกัพฒันาร่วมกบัชาวบา้น
ในชุมชน ร่วมกนัเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ทรัพยากรในชุมชนและสภาพ
ปัญหาต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนแกไ้ขปัญหา การศึกษาปัญหาชุมชนจะช่วย
กระตุน้ให้ชาวบา้นเกิดความตระหนักในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และร่วมกนัวางแผนแกไ้ขปัญหา โดย
นกัพฒันาจะเป็นฝ่ายกระตุน้ใหช้าวบา้นแสดงความคิดเห็นดงัท่ี (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2530: 61-63) 
ไดก้ล่าววา่ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการพฒันาชนบท มี 4 ขั้นตอนคือ 

1)   การศึกษาชุมชน คือการคน้หาปัญหา และความตอ้งการเรียนรู้สภาพความ
เป็นอยู ่ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

2)   การวางแผนเพื่อแกปั้ญหา โดยการรวมกลุ่มอภิปรายถกเถียงและแสดงความ
คิดเห็น นกัพฒันาเป็นผูป้ระสานงานคอยจดัอนัดบัผูอ้ภิปรายให้ขอ้เทจ็จริงและสรุปประเด็นสาํคญั
เป็นหลกั ส่วนชาวบา้นควรแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี นกัพฒันาตอ้งกระตุน้ให้ชาวบา้นแสดง
ความคิดเห็นใหม้ากท่ีสุด 
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3)   ลงมือปฏิบติัตามแผน หลงัจากท่ีไดร่้วมกนัตดัสินใจแลว้จึงดาํเนินงานตามแผน
ดว้ยความเช่ือมนัในตนเองท่ีจะพฒันาชุมชน 

4)   การประเมินผลงาน โดยร่วมกนักาํหนดขั้นตอนต่างๆ ในการทาํงาน ตลอดจน
ดูแลปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งประเมินผลเพ่ือท่ีจะไดแ้กไ้ขไดท้นัที 
 

2.5.4  ระดับขั้นของการมีส่วนร่วม 
วิธีการแบ่งระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธีข้ึนอยู่กับ

วตัถุประสงค ์และความละเอียดในการแบ่งเป็นสาํคญั จากการศึกษาของ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 7) 
ทาํให้ทราบว่าการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น สามารถทาํไดห้ลายระดบัข้ึนอยู่กบัรัฐบาลแต่ละยุค  
วา่จะใหค้วามสาํคญักบัประชาชนมากนอ้ยต่างกนัแค่ไหนดงัน้ี 

1)   ประชาชนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ หมายถึงการใหป้ระชาชนจดัการดาํเนินการเอง โดย
ไม่มีการติดต่อกบัรัฐบาลก่อนซ่ึงอาจมีการโตต้อบจากรัฐบาล โดยในรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัอาํนาจของรัฐบาลซ่ึงมีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อกนั กล่าวคือ 
ถา้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก รัฐบาลกจ็ะมีอาํนาจนอ้ยลง ดงัภาพท่ี 2.6 
 

   อาํนาจประชาชน                        อาํนาจรัฐบาล 
 มาก                   นอ้ย 

    บันไดแห่งการมส่ีวนร่วมของพลเมอืง 
ประชาชนใชอ้าํนาจ 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ประชาชนท่ีปรึกษา 

ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ประชาชนรับทราบ 
รัฐบาลใชอ้าํนาจ 

  นอ้ย        มาก 
        การมีส่วนร่วม                          การมีส่วนร่วม 
 

ภาพที ่2.6  แสดงระดบัขั้นของการมีส่วนร่วม 
แหล่งทีม่า:  ถวิลวดี  บุรีกลุ, 2548. 
 

2)   ประชาชนและรัฐบาลร่วมกนัแกปั้ญหา โดยมีอาํนาจเท่าเทียมกนัตวัอยา่ง เช่น 
โครงการทาํความสะอาดหมู่บา้น การสร้างถนน การขดุบ่อนํ้าในหมู่บา้นเป็นตน้ 
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3)   ประชาชนเป็นท่ีปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชน และ
ตั้งใจท่ีจะกระทาํตามความคิดเห็นนั้น แต่กย็งัมีอาํนาจท่ีจะไม่รับความคิดเห็นมาปฏิบติั ตวัอยา่ง เช่น 
การตั้งคณะกรรมการเพื่อประสานงานระหวา่งประชาชนและส่วนราชการ การแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษา 
การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่มเป็นตน้ 

4)   ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลให้โอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในบางเร่ือง แต่มกัจะไม่นําความเห็นไปปฏิบติั และยงัมีอาํนาจท่ีจะไม่รับฟังความเห็นนั้นด้วย
ตวัอย่าง เช่น การประชุมใหญ่ท่ีให้โอกาสประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การขอความ
คิดเห็นในกฎระเบียบท่ีกาํลงัจะนาํออกมาใช ้

5)   ประชาชนรับทราบ เป็นการแถลงข่าวสารหรือมติของรัฐบาล ให้ประชาชน
รับทราบ ประชาชนอาจมีกิริยาโตต้อบหรือไม่ก็ได ้เช่น การแถลงถึงโครงการต่างๆ ท่ีรัฐบาลมีมติ
ใหด้าํเนินการ การริเร่ิมกฎหมายต่างๆ และการเวียนคืนท่ีดินเป็นตน้ 

6)   รัฐบาลใชอ้าํนาจ กล่าวคือ รัฐบาลใช้อาํนาจจดัการโดยไม่แจง้ให้ประชาชน
ทราบล่วงหนา้ ตวัอย่างเช่น  การสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํความผิดในคดีต่างๆ โดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้เป็นตน้ 
 

2.6  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ธิดารัตน์ คีมกระโทก (2551) ไดศึ้กษากระบวนการขบัเคล่ือนสวสัดิการชุมชน:ศึกษากรณี 
ตาํบลสมานฉนัท ์อาํเภอวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา พบว่า มีกระบวนการขบัเคล่ือนสวสัดิการ
ชุมชน ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 รับทราบปัญหาและมีความตระหนกัร่วม เป็นการรับรู้ปัญหา
และกระตุน้ให้คนในชุมชนตระหนักในปัญหาร่วมกนั ขั้นท่ี 2 ปฏิบติัการสวสัดิการชุมชน เป็น
ขั้นตอนการดาํเนินงานสวสัดิการชุมชน ขั้นท่ี 3 ทบทวนปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการ
ติดตามการดาํเนินงานของกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิก และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
รับทราบปัญหาและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ขั้นตอนสุดทา้ย ขั้นท่ี 4 ขยายผลและสร้างเครือข่าย เป็น
การขยายผลการดาํเนินงาน โดยการเพิ่มจาํนวนสมาชิก ยอดเงินรวม รวมทั้งการจดัสรรสวสัดิการ
และสร้างเครือข่ายโดยการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีต่อสวสัดิการชุมชน ประกอบดว้ย ดา้นวตัถุ (Tangible 
Support) ไดแ้ก่ งบประมาณ ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ (Emotion Support) 
เช่น การไดรั้บความไวว้างใจจากสมาชิกท่ีสมคัรใจเขา้มาและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเขา้มาสนับสนุน
งบประมาณ แลละดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Support) เช่น ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากพื้นท่ี
ตน้แบบ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายในการดาํเนินงานกลุ่มสวสัดิการชุมชน 
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ชววุฒิ ลาภมาก (2553) ได้ศึกษารูปแบบการจัดระบบความรู้และกระบวนการขับเคลื่อน

ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบในการจัดระบบความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

มีรูปแบบในการดําเนินการใน 2 มิติ คือ มิติด้านผู้ร่วมดําเนินการ และมิติด้านขั้นตอนการจัด  ระบบ

ความรู้  โดยผู้ร่วมดําเนินการประกอบด้วยผู้นํา  ผู้ดําเนินกิจกรรม  และผู้สนับสนุน ส่วนขั้นตอน  

ในการจัดระบบความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน คือ  1) การกําหนด

เป้าหมายและค้นหาความรู้  2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ 3) การพัฒนาความรู้สู่องค์กร       

4) การเผยแพร่ความรู้ 5) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 6) การประมวลและกลั่นกรองความรู้       

7) การเข้าถึงความรู้ 8) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 9) การเรียนรู้และการใช้ความรู้ 10) การ

ประเมินผลการจัดการความรู้   

วุฒิชัย สายบุญจวง (2554) ได้ศึกษาความเป็นธรรมในทัศนะของชาวชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษา

ชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ความหมายของ

ความเป็นธรรม คือ การมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การได้รับโอกาสต่างๆ ตามสิทธิของความ

เป็นมนุษย์และมีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง การได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และ

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันการไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิ

ของกันและกัน มีความโปร่งใสและไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 

ลักษณะหรือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นธรรมประกอบด้วย การรักษาคา พูดและรักษาสัญญา จะ

เป็นวิธีการที่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ หากช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชน

ลดลงไม่มีความเหลื่อมล้า ในสังคม ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ ท่ีควรจะได้รับอย่างเท่า

เทียมกัน ไม่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งกัน การใช้สิทธิ การรับการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาและ

รับสวัสดิการจากรัฐมีความเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการทํางานการแสดงออก และแสดงความ

คิดเห็นไม่มีการกีดกันในสังคม เป็นผลจากการที่ได้รับความเป็นธรรม  

คันฉัตร ตันเสถียร (2537) ได้ทําการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา

สรุปได้ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับกลาง

ค่อนข้างสูง 

2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับ

ปานกลางค่อนข้างตํ่า 

3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง 
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4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน อยู่ในระดับกลาง

ค่อนข้างสูง 

ไตรรงค์ ชาลีเครือ ( 2551) ได้ศึกษาโครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์ให้คนไทยเกิด

ความสามัคคี ผลการศึกษาพบว่า การที่จะทําสื่อรณรงค์เกี่ยวกับความสามัคคีน้ัน จะต้องมีการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ และเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบันอย่าง

รอบคอบและเข้าใจ จึงจะสามารถออกแบบชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถสื่อสารให้ผู้ตน

เข้าใจได้ ซ่ึงมีข้ันตอนคือ ออกแบบสเกตซ์แบบร่าง แก้ไขแบบร่าง ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ และสิ่ง

ท่ีสําคัญที่สุดในการออกแบบคือ การวางแผนที่รอบคอบก่อการทํางานจริง ซ่ึงถ้าขาดการวางแผนที่ดี 

งานจะไม่สามารถสําเร็จออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปรียานุตร สุรินทร์แก้ว (2552) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบมุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของ 

พุทธทาส ภิกขุ และแนวคิดเศรษฐกิจแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของ เคียร่า ลูบิค จากการศึกษาพบว่า 

มุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจของพุทธทาส ภิกขุ และแนวคิด เศรษฐกิจแห่งความเป็นหนึ่งเดียว มีบ่อ

เกิดมาจากความเข้าใจในแก่นหลักของศาสนา ซ่ึงเป็น รากฐานของโลกทัศน์ของบุคคลทั้งสอง โลก

ทัศน์ของพุทธทาสภิกขุคือ สรรพสิ่งในโลกล้วนอิงอาศัยกันและกันอย่างต่อเนื่องบนหลักของ         

อิทัปปัจจยตา ส่วนโลกทัศน์ของเคียร่าคือ พระเจ้าเป็นองค์ความรัก เป็นพระบิดาของสรรพสิ่ง โลก

ทัศน์ท้ังสองได้กลายเป็นกระบวนทัศน์ในการดํารงชีวิตและมีผลต่อการฟื้นฟูสังคม กระบวนทัศน์

ของพุทธทาส ภิกขุ คือ กระบวนทัศน์สูญญตา ส่วนกระบวนทัศน์ของเคียร่า คือ กระบวนทัศน์พระตรี

เอกภาพ นําไปสู่พันธกิจแห่งอุดมการณ์ ซ่ึงพุทธทาส ภิกขุได้ต้ัง ปณิธาน 3 ประการ คือ 1) ให้

พุทธศาสนิกชนหรือศาสนิกชนแห่งศาสดาใดก็ตามเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแห่งศาสดาของตน 

2) ทําความเข้าใจอันดีในระหว่างศาสนา 3) ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม ส่วนเคียร่า ลูบิค 

มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเพื่อ เสริมสร้างบทภาวนาของพระเยซู ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ให้เป็นจริง ดังนั้น มุมมองทางธัมมิกเศรษฐกิจและแนวคิดเศรษฐกิจแห่งความเป็นหนึ่งเดียว จึงถูก

ใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายอุดมธรรมที่บุคคลทั้งสองมี เพื่อนํามนุษย์และสังคมไปสู่

เป้าหมายอันสูงสุด คือ สันติภาพ ความเป็นพี่น้องสากล 

มูหามัดรูยานี บากา (2543) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺใน      

ซูเราะฮฺ อัล – อิคลาศ จากการศึกษาพบว่าจะต้องอาศัยการอรรถาธิบายโดยใช้โองการอัล-กุรอาน    

ซูเราะฮฺ อ่ืนและหะดีษของนบีมุหัมมัดประกอบ ทั้งนี้เนื่องจากโองการอัล-กุรอาน ซูเราะฮฺน้ีเป็ น 

โองการสั้นๆ ซ่ึงจะต้องมีการขยายความให้ชัดเจนเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับมุสลิมในการศรัทธา

ต่ออัลลอฮฺได้ถูกต้อง การอรรถาธิบายโองการอัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัล- อิคลาศนี้ นักอรรถาธิบายอัล-

กุรอาน ทั้ง 3 ท่าน (อิสมาแอล อิบนุ อัล-กาซิร ซัยยิด กุตุบ และอะหมัด มุสตอฟา) ได้อรรถาธิบาย



42 

 

ในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากท่านทั้งหลายไดศึ้กษาจาก ซูเราะฮฺเดียวกนั แลว้นาํมา
อรรถาธิบายใหมุ้สลิมเขา้ใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของอลัลอฮฺอยา่งชดัเจน 
 กล่าวโดยสรุป การวิจยัความเป็นหน่ึงเดียวของอลัลอฮฺในโองการอลั-กุรอาน ซูเราะฮฺ อลั-  
อิคลาศน้ี เป็นพื้นฐานในการศรัทธาต่ออลัลอฮฺท่ีมุสลิมทุกคนจะตอ้งศึกษา เพราะการเขา้ใจความ
เป็นหน่ึงเด่ียวของอลัลอฮฺในโองการดงักล่าวทาํให้ลบลา้งแนวคิดในการตั้งภาคีกบัพระองคซ่ึ์งเป็น
บาปหนกัในอิสลาม 
 พิมพป์ระภา พนัธ์ุพิพฒัน์ (2546) ไดศึ้กษาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวดั
จริยธรรมดา้นความสามคัคี และความเสียสละ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษา
พบว่า ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้นความสามคัคี และ ดา้น
ความเสียสละโดยวิธีวิเคราะห์หลายลกัษณะวิธี พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของความเท่ียงตรง
เชิงเหมือนมีค่าเท่ากบั .934 และ .824 ตามลาํดบั ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงจาํแนก มีค่าอยูร่ะหว่าง .064 ถึง .082 ส่วนความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
แบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้นความสามคัคี และความเสียสละ เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะย่อยในแต่ละดา้น 
โยวิเคราะห์หลายลกัษณะวิธี มีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์เชิงเหมือนอยูร่ะหว่าง .718  ถึง .855 และ 
.840 ถึง .897 ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงจาํแนกมี
ค่าอยูร่ะหว่าง .137 ถึง .527 และ .317 ถึง .524 ตามลาํดบัโดยความเท่ียงตรงเชิงเหมือน มีค่าสูงกว่า
ความเท่ียงตรงเชิงจาํแนก ทุกค่า แสดงว่าแบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้นความสามคัคี และความ
เสียสละ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ส่วนค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบวดั
จริยธรรมดา้นความสามคัคี และความเสียสละ เม่ือวิเคราะห์โดยวิธีค่าความสอดคลอ้งภายในมีค่า
ความเท่ียงตรง ซ่ึงมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า แบบทดสอบวดัจริยธรรมดา้นความสามคัคี 
และความเสียสละ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เม่ือวิเคราะห์โยวิธีหลายลกัษณะหลายวิธี และโดย
วิธีวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งภายใน 
 อภิชยั แสงวิมาน (2551) ศึกษาการเสริมสร้างความสามคัคีและความสมานฉันท ์ท่ีมีต่อ
ปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลดัหลวง อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ 

1) ความหมายของความขดัแยง้ ระหว่างผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัสมาชิกเทศบาลเมือง
ลดัหลวง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ คือการขาดการประชุมปรึกษาหารือกนั ขาด
ความเขา้ใจ การยอมรับและการปรับตวัเขา้หากนั ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น จึงทาํให้เกิด
ความขดัแยง้และแตกความสามคัคีกนั 

2) ลกัษณะของความสามคัคี และความสมานฉนัทข์องประชาชนท่ีมีต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินกบัสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลดัหลวง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าดา้น
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ครอบครัวและเครือญาติด้านการเมือง ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการชุมชน 

การเลือกตั้ง การลงคะแนนใช้สิทธิต่างๆ ทางการเมือง และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในเทศบาล

เมืองลัดหลวง 

3) เหตุปัจจัยที่นํามาสู่ความสามัคคี ความสมานฉันท์มี 2 ด้านคือ 1) ด้าน

ครอบครัวและเครือญาติในเรื่องความผูกพันเหนียวแน่นในเครือญาติ ประชาชนมีความเคารพนับถือ

ระหว่างกันเหมือนญาติสนิทพี่น้องกัน 2) ด้านการเมืองในเรื่องการเป็นคณะกรรมการในชุมชนของตน 

ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ท่ีช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน  

ไตรพล ตั้งมั่นคง (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แรงงานต่างด้าวชาวพม่า : แนวทางการ

ดําเนินชีวิตอย่างสมานฉันท์ ของคนชายขอบจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า เกี่ยวกับภูมิหลัง 

และความเป็นมาของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ปรากฏหลักฐานว่า แรงงานต่าง

ด้าวชาวพม่าเข้ามาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เมื่อใด แต่จํานวนแรงงานชาวพม่าได้เพิ่มทวีข้ึน

มากเป็นพิเศษกว่าสามหมื่นคนในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามา

โดยผิดกฎหมาย มีทั้งแรงงานที่ข้ึนทะเบียนและไม่ได้ข้ึนทะเบียน  

ปัจจัยที่เป็นแรงผลักสําคัญให้แรงงานต่างด้าวชาวพม่าลักลอบเข้าเมืองและเป็นแรงงานต่าง

ด้าวในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอัน

เนื่องจากการสู้รบภายในประเทศพม่า การไม่มีงานทํา และความยากจน การลักลอบเข้าเมืองไทย

ต้องเผชิญกับการถูกเอาเปรียบจากนายหน้า สภาพการทํางานที่เลวร้าย การถูกทําร้ายร่างกายและ

ล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ อคติทางชาติพันธุ์ และความเสี่ยงรอบด้านในระหว่าง

การลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย 

ด้านแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างสมานฉันท์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจังหวัด

สมุทรสาคร พบว่าเป็นไปอย่างสมานฉันท์เมื่อ แรงงานสํานึกว่าตนเองเป็นแรงงานต่างด้าว ทํางาน 

เพื่อมีรายได้ อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างสงบสุขในฐานะสมาชิกของสังคม ได้รับความเป็ น

ธรรมตามพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในอาชีพแรงงานที่เป็นงานสุจริต ได้รับสวัสดิการ

พื้นฐานจากชุมชน และสังคม แล ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ศิริพร โสภณธรรมธร (2548) ได้ศึกษาเรื่องผู้นําแบบปฏิรูปกระบวนการกลุ่ม ความกลม

เกลียวของสมาชิกในกลุ่ม และผลลัพธ์จากการทํางานของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  

1) ผู้นําแบบปฏิรูปมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

2) กระบวนการกลุ่มด้านการจัดการความขัดแย้งแบบประสานประโยชน์ ด้าน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกระบวนการกลุ่มโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์

จากการทํางานของกลุ่มด้านร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3) กระบวนการกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์จากการทํางานของกลุ่ม

ด้านความพึงพอใจ และความต้องการทํางานร่วมกันต่อไปของสมาชิกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4) กระบวนการกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความกลมเกลียวของสมาชิกใน

กลุ่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5) ความกลมเกลียวของสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์จาก

การทํางานของกลุ่มทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจ และความต้องการ

ทํางานร่วมกันต่อไปของสมาชิกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6) องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ

การผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถร่วมกันทํานายผลลัพธ์จากการทํางานของ

กลุ่มในด้านร้อยละ ของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นได้ 

7) องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มด้านความไว้วางใจกัน ด้านความเข้าใจใน

การทํางานร่วมกันและการผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนสามารถร่วมกันทํานายความ

พึงพอในของสมาชิกในกลุ่มได้ 

8) องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มด้านความเข้าใจในการทํางาน สามารถ

ทํานายความต้องการการทํางานร่วมกันต่อไปของสมาชิกในกลุ่มได้ 

9) องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มด้านความไว้วางใจกัน ด้านความเชื่อ

ศักยภาพของกลุ่ม และประเภทของผลิตภัณฑ์ สามารถร่วมกันทํานายความกลมเกลียวของสมาชิก

ในกลุ่มได้ 

วศินชัย เตชะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความสมานฉันท์ของประชาชนในการเลือกตั้ง

นักการเมืองท้องถิ่นในเขต เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความสมานฉันกันเป็นปรกติ มีการไปวัดเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆตาม

ประเพณีของชาวล้านนาที่นับถือพุทธศาสนา การให้ความร่วมมือกันทํากิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร การรวมกลุ่มกันทําอาชีพเสริมหรือทํางานตามภาระหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม การช่วยเหลือ

กันตามหน้าที่ของประชาชนคนดี และตามขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับประเด็นความขัดแย้ง

ทางการเมือง มีความขัดแย้งในกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัครรับการเลือกตั้ง และกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งส่วนใหญ่มาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ขาดการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้รับ ใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้าม เกิดจากทัศนคติ ความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างกัน 

มีแนวทางแก้ไขโดยให้คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพวก

พ้อง มีการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ให้ความสําคัญกับการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้แน่น

แฟ้นมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน การรักษาความเป็นมิตรก่อนและ

หลังการเลือกตั้ง ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.7  แนวคดินําในการศึกษา 
 
 แนวคิดนาํในการศึกษาเป็นการนาํแนวคิดร่วมกระบวนการขบัเคล่ือนมาใช ้ เพื่อศึกษาการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกัน  โดยผูศึ้กษาได้นําแนวคิดของ  สุพรรณี  ไชยอาํพร  (2550)  
เสาวลกัษณ์  สมสุข  (2550)  ธิดารัตน์  คีมกระโทก  (2551) และ Marx  (1994)  จึงสามารถสรุป
ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัได ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 สร้างความตระหนกัอยากท่ี
จะเปล่ียนแปลง  ขั้นท่ี  2  ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  (ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลทั้งบวก-ลบ  
ร่วมประเมินและตรวจสอบ/ในขั้นตอนน้ีจะเกิดการสร้างเครือข่ายกบัภาคส่วนต่าง ๆโดยอตัโนมติั  
จากการมีส่วนร่วมในทุกๆดา้นทาํให้เกิดการบูรณาการความรู้ให้เหมาะกบัชุมชน)  ขั้นท่ี  3  สามารถ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  ขั้นท่ี 4  เกิดสาํนึกร่วม ซ่ึงกระบวนการทั้ง 4  ขั้นน้ีจะอยูภ่ายใตก้รอบของ  
คุณธรรมและความรู้   

ขั้นท่ี  1  สร้างความตระหนัก/อยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ในขั้นของการสร้างความ
ตระหนักน้ี  จะตอ้งทาํให้สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์ของ  ความเป็นหน่ึงเดียวกนั เห็นว่ามี
ความสาํคญัหรือจาํเป็น จนเกิดความอยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ใหค้นในชุมชนมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

ขั้นท่ี  2   ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม ขั้นตอนน้ีมีความสําคญัและละเอียดอ่อนมาก 
เพราะการมีส่วนร่วมในท่ีน้ีเป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เช่นร่วมว่างแผน ร่วมเรียนรู้ ร่วม
แกปั้ญหา ร่วมรับผดิชอบตลอดถึงร่วมกนัตรวจสอบ  (ในขั้นตอนน้ีจะเกิดการสร้างเครือข่ายกบัภาค
ส่วนต่างๆโดยอตัโนมติั จากการมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้นทาํให้เกิดการบูรณาการความรู้ท่ีเหมาะกบั
การขบัเคล่ือนชุมชน) 

ขั้นท่ี  3   สามารถพึ่งตนเองได้อย่างย ัง่ยืน คือการท่ีคนในชุมชนสามารถในการ
รวมกลุ่มกนั  เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนไปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้โดยท่ีไม่ตอ้งรอใหบุ้คคลภายนอก
หรือนกัพฒันามาจุดประกายอีก  เพราะคนชุมชนมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัและมีองคค์วามรู้ท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกนัในอดีต 

ขั้นท่ี  4   เกิดสํานึกร่วม  ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวอยา่งมีพลงั  เพราะจะนาํไปสู่ความรับผดิชอบต่อสังคม  ไม่สร้างความเดือดร้อน  ไม่เห็นแก่ตวั  
คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทรต่อกนั  รวมตวักนัอยา่งเป็นปึกแผน่  มีความคิด  ทศันคติ  และมีความ
ตอ้งการไปในทิศทางเดียวกนั  มีความพร้อมใจกนั  ร่วมคิดร่วมทาํ  เพื่อให้ชุมชนเกิดการพฒันา  
ภายใตก้รอบของ  คุณธรรมและความรู้ 



 

 

ภาพที ่2.7  แสดงขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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ความเป็นหน่ึงเดียวกนั  หมายถึง  การสร้างแรงดึงดูด โดยใช ้ประเพณี ความเช่ือ ศีลธรรม 
และสาํนึกร่วมของคนในสงัคม เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนั เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ร่วมมือกนั 
ช่วยเหลือกนั นาํไปสู่ความสมานฉนัท ์ซ่ึงสมาชิกจะใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนร่วม มีความเห็นพอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกนั เขา้ใจกนั เช่ือใจกนั เอ้ืออาทร เก้ือกูลต่อกนั มีความตระหนกัในหนา้ท่ีทั้งของ
ส่วนตน และ ส่วนรวม ทาํใหส้งัคมมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่แตกสลาย 

 
  2.7.1  องค์ประกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของ ความเป็นหน่ึงเดียวกนัมากข้ึนผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนด  องคป์ระกอบ
ของความเป็นหน่ึงเดียวกนั ไว ้ 5 ประการ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 5 น้ีไดม้าจาก การนาํความหมาย และ 
ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกัน มาประยุกต์และกาํหนดเป็นองค์ประกอบของ  ความเป็นหน่ึง
เดียวกนั  ดงัน้ี 

1)   สมาชิกมีส่ิงท่ีคลายคลึงกัน เช่น ความคิด ทรรศนะคติ ความเช่ือ เช้ือชาติ หรือ
ศาสนา เป็นตน้ หน่วยของสมาชิกถือเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ ท่ีจะทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กนั เกิด
การแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ และเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ให้
บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่ม  ดงันั้น หน่วยของสมาชิกจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีก่อให้เกิดความเป็น
หน่ึงเดียวกนั 

2)   มีเป้าหมายร่วมกัน หมายถึงการมองเห็นจุดหมายในอนาคตร่วมกัน ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม มีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินไปดว้ยกัน ส่งผลให้ การ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวอยา่งมีพลงั เกิดเอกภาพ และลดความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการมีความเขา้ใจท่ี
ต่างกนัได ้

3)   มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง การท่ีสมาชิกมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั เพ่ือหวงั
ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก และผลของการปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียนนั้นก่อให้เกิด การพฒันา
ทางความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดถึงเกิดความเหนียวแน่นในความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

4)   การมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วนร่วมมีผลต่อการพฒันาความเป็นหน่ึงเดียวกนั
อยา่งมาก เพราะกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นเง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วม
ลงมือทาํอย่างแข็งขนั จนเกิดเป็นพลงัท่ีจะทาํให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกลุ่มดงัภาพท่ี 2.6 ได้
ดงัต่อไปน้ี 

5)   การทาํหน้าท่ีอย่างมีจิตสํานึก การท่ีแต่ละคนมารวมตวักนัไดน้ั้น นอกจากจะมี
ความสนใจหรืออุปนิสัยท่ีคลา้ยคลึงกนัแลว้ การทาํหนา้ท่ีอยา่งมีจิตสาํนึกถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยยดึโยง 
ใหแ้ต่ละหน่วยชีวิตมารวมตวักนัได ้เพราะหากขาดจิตสาํนึกท่ีมาจากส่วนลึกของจิตใจ การรวมตวันั้นก็
จะไม่ถือเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งแทจ้ริง 
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บทที ่ 3 

 
วธีิการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 
ในการศึกษาเร่ือง  ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั: กรณีศึกษาชุมชนธรณีคาํ 

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยเหตุผลท่ีเลือกชุมชนธรณีคํา เป็นกรณีศึกษา   เ น่ืองจากชุมชนดังกล่าวอยู่ในพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ  ท่ีมีการขยายตวัและการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
แต่อยา่งไรก็ตามชุมชนก็ยงัมีความโดดเด่น คือเป็นชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนอยา่ง
เหนียวแน่น  และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  คนใน
ชุมชนเนน้การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัอยู่บนฐานของความพอเพียง  สมดุล และยัง่ยืน  ตามพระราชดาํรัส
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   

จึงเหมาะในการศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือน  ความเป็นหน่ึงเดียวกนัหากการศึกษาบรรลุ
เป้าหมาย ยอ่มสามารถนาํผลท่ีไดม้าเป็นแนวทาง  ในการบริหารจดัการการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกนั  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 
3.1  แหล่งข้อมูล 
 

เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและชดัเจนในการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาคาํตอบ  ผูศึ้กษาจึงได้
วางแนวทางของการศึกษา  และการรวบรวมขอ้มูลไวด้งัน้ี 
 

3.1.1  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง และการรวบรวมเอกสารส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั วทิยานิพนธ์ รายงานการศึกษา 
ฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ สาํหรับการศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือน
ความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

 
3.1.2 การสัมภาษณ์ ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชค้วบคู่

ไปกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากข้ึน และขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ขอ้มูลท่ียงัไม่มีผูร้วบรวมมาก่อน ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์แบบน้ีจะถูกนาํมาศึกษาวิเคราะห์ 
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เพ่ือให้เห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์มากยิ่งข้ึน ฉะนั้น จึงมีการตั้งคาํถามในขณะท่ีสัมภาษณ์ได ้
โดยการเตรียมแนวคาํถามกวา้งๆ มาล่วงหนา้  
  

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
 

3.2.1  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยผูท่ี้อยู่อาศยัภายในชุมชน ท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดโ้ดย
อิสระและมีทะเบียนบา้นอยูใ่นชุมชนธรณีคาํ 

3.2.2  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (Key-Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีสาํคญั โดยมีคุณสมบติัท่ีสาํคญั คือเป็นผูน้าํหรือคณะกรรมการชุมชน เป็นผูน้าํทางศาสนา 
เป็นหวัหนา้ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เป็นหวัหนา้กลุ่มบา้น เป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป เป็นผู ้
ท่ีทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และมีความเต็มใจในการให้ขอ้มูล ทาํให้ไดก้ลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีสาํคญั 15 คน ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการชุมชน จาํนวน  4 คน 
ผูน้าํทางศาสนา   จาํนวน  1 คน 
ผูอ้าวโุสในชุมชน จาํนวน  4 คน 
กลุ่มแกนนาํศูนยก์ารเรียนรู้ จาํนวน   4  คน 
ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน   จาํนวน   2  คน 

รวมทั้งส้ิน                   15   คน 
 

3.3  แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ    
 

ในการศึกษาเร่ือง  ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั: กรณีศึกษา  ชุมชนธรณีคาํ 
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และเป็นระบบ
ถูกตอ้งครบถว้น  ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีสาํคญั   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวิจยั  ผูว้ิจยัได้
กาํหนดประเดน็และแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

1)  เพศ  

2)  อายุ          

3)  ศาสนา      

4)  สถานภาพสมรส 

5)  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  

6)  ระดับการศึกษา 

7)  อาชีพหลัก/เสริม 

8)  รายได้ต่อเดือน 

9)  ภูมิลําเนา  

10)  ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 

11)  การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

1) สภาพทั่วไปของชุมชน 

2) จํานวนและโครงสร้างของประชากร 

3) ระบบเศรษฐกิจ 

4) ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม 

5) ระบบการศึกษา 

6) ระบบสาธารณสุข 

7) ระบบความเช่ือ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

8) จํานวนกลุ่ม ประเภทของกลุ่ม คุณภาพของกระบวนการกลุ่มในชุมชน 

9) ระบบการเมือง/การปกครองในท้องถิ่น  

ส่วนที่  3  องค์ประกอบของความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

1) มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน 

2) มีเป้าหมายร่วมกัน 

3) มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

5) สมาชิกของกลุ่มมีการทําหน้าที่อย่างมีจิตสํานึก 

ส่วนที่  4  ขั้นตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

1) สร้างความตระหนัก/อยากที่จะเปลี่ยนแปลง   
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2) การสร้างการมีส่วนร่วม   

3) เสริมสร้างจนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน   

4) ก่อให้เกิดสํานึกร่วม   

ส่วนที่  5  องค์ประกอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 

5.1  การขัดเกลาทางสังคม 

1) ปัจจัยที่มีบทบาทมากที่สุดในการขัดเกลาคนในชุมชนให้มีความเป็น 

หนึ่งเดียวกัน 

(1)  ครอบครัว 

(2)  ศาสนา 

(3)  โรงเรียน 

(4)  เพื่อน 

2) วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการขัดเกลา 

3) ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการขัดเกลาของชุมชน 

4) ช่วงวัยที่การขัดเกลาเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

5.2  การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ  ต่อการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน 

1) การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ   

2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสนับสนุน 

3) สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน 

(1)  งบประมาณ 

(2)  วิทยากรผู้ให้ความรู้ 

(3)  อุปกรณ์หรือสถานที่ 

(4)  การสนับสนุนด้านอื่นๆ 

4) ความต่อเนื่องของการได้รับการสนับสนุน 

5) แนวโน้มการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆในอนาคต  

ส่วนที่ 6  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

1)  ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

2)  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั: กรณีศึกษา  ชุมชนธรณีคาํ แขวงโคกแฝด 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  มาประยุกตใ์ชใ้นช่วงท่ีเขา้ไปเก็บ
ขอ้มูล  โดยมีการแนะนาํตวักบัผูใ้ห้ขอ้มูล  มีการแจง้สถานภาพและวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยัต่อผูใ้ห้
ขอ้มูลทุกคนไดรั้บทราบ  ในการสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัใชห้ลายวิธีผสมผสานกนั  ไดแ้ก่การ
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ  และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 

3.4.1  การสัมภาษณ์  
ในการสัมภาษณ์ผูศึ้กษาได้คัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคัญ จากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนได้แก่  

คณะกรรมการชุมชน ผูน้าํทางศาสนา  ผูอ้าวุโสในชุมชน กลุ่มแกนนาํศูนยก์ารเรียนรู้ ชาวบา้นท่ีเขา้
มาร่วมในกิจกรรมโดยจะมีการวางแผน ประสานงานกบัคนท่ีให้สัมภาษณ์ล่วงหนา้ ใชก้ารสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการสนทนาแบบทางการและไม่เป็นทางการ แต่ทั้งน้ีการ
สัมภาษณ์จะสามารถปรับเปล่ียนไดต้ลอดเพ่ือใหผู้ถู้กสัมภาษณ์เขา้ใจแนวคาํถาม ระหว่างการสัมภาษณ์
จะมีการใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง โดยขออนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนล่วงหน้าก่อนสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาได้
อธิบายวตัถุประสงคแ์ละช้ีแจงว่าหากมีขอ้มูลท่ีจะก่อความเสียหายต่อผูส้ัมภาษณ์  ผูว้ิจยัจะไม่นาํมา
เปิดเผย หรือหากมีความจาํเป็นจริงๆกใ็ช ้นามแฝงของผูใ้หข้อ้มูลแทน 
 

3.4.2  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผูศึ้กษาจะเป็นผูช่้วยในการทาํกิจกรรมร่วมกบัชาวบา้น โดยจะ

เวียนไปช่วยในกลุ่มบา้นต่างๆ ทาํให้เห็นกระบวนการทาํงาน และสามารถสังเกตไดง่้าย เช่น การ
สังเกตการประกอบพิธีกรรม การประชุม ซ่ึงผูศึ้กษาจะเฝ้ามองและรับรู้ส่ิงท่ีไดเ้ห็น ไดย้ินเป็นหลกั 
โดยอาจสงัเกตอยูห่่างๆ เพื่อไม่ใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าถูกสังเกตจนทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
ไม่เป็นธรรมชาติ 

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 เน่ืองจากอาศยัแนวการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ผูศึ้กษาจึงทาํการวิเคราะห์
ขอ้มูลไปพร้อมกบัการเก็บขอ้มูล  โดยนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
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ทางการ  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  จากนั้นจึงนําขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้  มาจาํแนกเป็น
หมวดหมู่ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ จากนั้นจึงนาํมาวิเคราะห์ตามหลกัตรรกะ  (Logic)  เทียบเคียง
กบัแนวคิด  ทฤษฎีควบคู่บริบท  (Context)   

เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงในความสัมพันธ์ของข้อมูล  (Successive 
Approximation) นาํไปสู่ความเขา้ใจต่อการดาํรงอยู ่การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และ
นาํขอ้มูลท่ีหลากหลายมา วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
 



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั (Key-informants) 
ทั้งส้ินจาํนวน 15 คน ซ่ึงบุคคลทั้งหมดมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกนั : กรณีศึกษาชุมชนกรณีคาํ  แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจาก
การศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประวติัความเป็นมาของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางสังคม การปกครอง การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั และ
ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตลอดจนวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวชุมชน 
 แนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประเด็นคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ลกัษณะความเป็นหน่ึง
เดียวกันของชุมชนองค์ประกอบความเป็นหน่ึงเดียวกันของชุมชน  รูปแบบและขั้นตอนการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน  การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ปัญหาอุปสรรค                       
และขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

โดยผลการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้ในการศึกษา ดงัน้ี 
 4.1  บริบทของชุมชน 
 4.2  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 4.3  ตวัอยา่งการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 4.4  ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนัในทศันะของชุมชน 
 4.5  องคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

4.6  ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
4.7  สถาบนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 
4.8  การสนบัสนุน 
4.9  ปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
4.10  สรุปภาพรวมการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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4.1  บริบทของชุมชน 
  

4.1.1  ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน 
 ชุมชนกรณีคาํ มีพื้นท่ีตั้งอยู่บริเวณ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร    มี
ขนาดของพื้นท่ีชุมชนทั้งหมดประมาณ 500 ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 45 กิโลเมตร
และอยูห่่างจากสาํนกังานเขตประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตพื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีขา้งเคียง ตาม
ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร คือ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกบั  พื้นท่ี   หมู่ท่ี 2 แขวงกระทุ่มราย 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั  พื้นท่ี   หมู่ท่ี 7 แขวงโคกแฝด 

ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบั  พื้นท่ี   หมู่ท่ี 16 แขวงกระทุ่มราย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  พื้นท่ี   หมู่ท่ี 4 แขวงโคกแฝด 
4.1.1.1  ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

 ชุมชนกรณีคาํ เป็นชุมชนมุสลิม ท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ท่ีมีถ่ิน
ฐานมาจากทางตอนใตข้องประเทศไทย โดยในอดีตนั้นภาคใตข้องประเทศไทยประกอบไปดว้ย   
หวัเมืองใหญ่ๆ 7 หวัเมืองคือ ปัตตานี ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู ทวาย มะริด และปีนงั โดยมี พญาเมือง 
หรือ เจา้เมือง เป็นผูค้รองเมือง ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการถวายเคร่ืองราชบรรณาการเป็นตน้ไมเ้งินตน้ไม้
ทองแด่เจา้ผูค้รองนครกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือสร้างสมพนัธไมตรีท่ีมีต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นานตั้งแต่
ในอดีต ในเวลาต่อมาลกัษณะความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีเป็นไปดว้ยความราบร่ืนแต่ก็มีปัญหาเกิดข้ึน
บางในบางคร้ัง จนกระทั้งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว  ไดเ้กิดการสู้รบกนัข้ึนกบักองทพัจากกรุงเทพมหานคร ในท่ีสุดปัตตานีตก
เป็นเมืองข้ึน ชาวเมืองปัตตานีบางกลุ่มตกเป็นเชลยและไดถู้กอพยพโยกยา้ยข้ึนมาตั้งรกรากอยู่ใน
กรุงเทพ ฯ ในแถบพ้ืนท่ีบริเวณชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ คือ พื้นท่ีเขตพระโขนง  มีนบุรี หนองจอก  
ลาดกระบงั  นครนายก  นนทบุรี ปทุมธานี เป็นตน้ กลุ่มเชลยเหล่าน้ีส่วนใหญ่   มกัสร้างบา้นเรือน
อยูต่ามริมคลองตลอดชายฝ่ังทั้งสอง (เสาวนีย ์จิตตห์มวด, 2531) 
  ในกลุ่มของผูอ้พยพซ่ึงเป็นเชลยชาวปัตตานีนั้น มีส่วนหน่ึงได้เดินทางมาตาม      
ลาํคลองแสนแสบ และปลูกบา้นเรือนตั้งถ่ินฐานเรียงรายอยู่ตลอดแนวลาํคลองแสนแสบเร่ือยมา
จนถึงปัจจุบนั  ในกลุ่มคนเหล่าน้ีมีชายหญิงคู่หน่ึง ช่ือนายอินทร์* และนางจนัทร์* ไดแ้ต่งงานกนั 
และตอ้งการหาท่ีตั้งรกรากเพ่ือสร้างถ่ินฐานใหม่ จึงปรึกษากนัและแยกตวัออกมาจากกลุ่มผูอ้พยพ
มาดว้ยกนัตรงบริเวณบา้นเจียรดบั  และเดินลดัทุ่งไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็พบพื้นท่ีซ่ึงมีลาํคลอง      
2 สายมาบรรจบกนั (คลองลาํจระเข*้ และคลองสาย* ในปัจจุบนั) เป็นพื้นท่ีท่ีมีตน้ไทรอยู่เป็น
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จาํนวนมาก อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าออ้และป่าแขมเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวห์ลายชนิด จึงไดเ้ขา้จบั
จองพ้ืนท่ีเหล่าน้ี และตั้งหลกัปักฐานสร้างบา้นเรือน ณ พื้นท่ีบริเวณใกลต้น้ไมใ้หญ่ ท่ีมีช่ือเรียกว่า
ตน้สะตือ (ในปัจจุบนัตน้สะตือตน้น้ียงัคงมีชีวิตอยูป่ระมาณกนัวา่ มีอายปุระมาณเกือบ 300 ปี)  
  ต่อมานายอินทร์* และนางจนัทร์* ไดใ้ห้กาํเนิดบุตรชายหญิงรวม 9 คน และไดใ้ช ้  
นามสุกล รุ่งโรจน์* ต่อมานางจนัทร์* เสียชีวิต นายอินทร์*ไดมี้ภรรยาอีกคนหน่ึงช่ือนางดารา*    ซ่ึง
เป็นผูท่ี้อพยพเขา้มาอยู่อาศยัในภายหลงั  โดยมีบุตรชายหญิงกบันางดารา* รวม 4 คน และไดใ้ช้
นามสกุล รุ่งโรจน์* เช่นเดียวกบับุตรทั้งหมดของนายอินทร์*นบัถือศาสนาอิสลาม และไดช่้วยกนั
ถากถางและปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อใชใ้นการทาํไร่และทาํนา และต่อมาไดข้ยายอาณาเขตพ้ืนท่ีออกไป
อย่างกวา้งขวางประมาณ 500 ไร่เศษ เพื่อให้ลูกหลานไดใ้ชเ้ป็นพื้นท่ีอาศยัและพื้นท่ีทาํมาหากิน   
เพื่อเล้ียงชีพสืบไป ในระยะเวลาต่อมาบุตรของนายอินทร์*ทั้ งหมดน้ี  ได้แต่งงานและสร้าง
ครอบครัวกบัผูอ้พยพท่ีเขา้มาภายหลงั โดยในรุ่นหลานของนายอินทร์* ซ่ึงเป็นสตรีไดแ้ต่งงานกบั
คนตระกลู    ผสานสกุล* และไดสื้บทอดนามสกุลผสานตระกูลต่อมา  และทั้งหมดไดต้ั้งบา้นเรือน
อยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าวและก่อเกิดเป็นชุมชนข้ึนมามีช่ือเรียกว่า หมู่บา้นธรณีคาํ* หรือ  ชุมชนกรณีคาํ 
แต่ต่อมาถูกเรียกในอีกช่ือหน่ึงว่า อิสลามธรณีคาํ เน่ืองจากชาวบา้นในหมู่บา้นส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม)  
  จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2492 ชาวบา้นในชุมชนไดช่้วยกนับริจาคทรัพยสิ์น เงินทอง 
และส่ิงของตลอดจนกาํลงัแรงงานร่วมกนั ปลูกสร้างมสัยดิข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนาและต่อมาไดมี้การจดทะเบียนมสัยิด  ในช่ือว่า มสัยิดชุมชนธรณีคาํ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 
ทางราชการไดมี้การประกาศนโยบายท่ีมีช่ือว่า บรม หรือ บวร ข้ึน เพื่อการสร้างสรรคชุ์มชนต่างๆ 
ในเขตหนองจอก รวม  58 ชุมชน จึงไดมี้การใชช่ื้อว่า ชุมชนธรณีคาํ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  (เสาวนีย ์
จิตตห์มวด, 2531) 

4.1.1.2  ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
ลกัษณะพื้นท่ีของชุมชนธรณีคาํมีลกัษณะเป็นท่ีราบและเป็นส่วนหน่ึงของบริเวณ

ลุ่มนํ้ าเจา้พระยาตอนล่างซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มระดบัตํ่า โดยมีความสูงจากนํ้ าทะเล ไม่เกินหน่ึงเมตร       
จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการทาํการเกษตร แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีตั้งของชุมชนธรณีคาํมีลกัษณะเป็น
พื้นท่ีรอยต่อหรือเขตรอยต่อระหว่างเมืองกบัชนบทท่ีกระจายตวัโอบลอ้มบริเวณพื้นท่ีเมืองท่ีพฒันา
แลว้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองจึงส่งผลให้ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีของ
ชุมชนมีลกัษณะการใชแ้บบผสมผสานคือมีการใชพ้ื้นท่ีแบบเมืองและการใชพ้ื้นท่ีแบบชนบท 
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4.1.1.3  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ในอดีตสมยัเม่ือบรรพบุรุษของชุมชนธรณีคาํ ไดเ้ขา้มาสร้างบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั

ในบริเวณท่ีท่ีคลองสาย*และคลองลาํจระเข*้ มาบรรจบกนันั้น ในบริเวณน้ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะสม
แก่การประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทาํนา เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ า
ท่วมถึง อยู่ใกลแ้หล่งนํ้ า คือ คลองสาย* และคลองลาํจระเข*้ (มีตน้นํ้ ามาจากคลองแสนแสบใน
ปัจจุบนั) สามรถจบัสัตวน์ํ้ าในคลองดงักล่าวข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นอาหารในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้
อาชีพหลกัในสมยัก่อน คือ อาชีพเกษตรกรรมหรือทาํนา ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีประกอบกันเกือบทุก
หลงัคาเรือน การทาํนาในสมยันั้นยงัตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ ใชน้ํ้ าจากแหล่งธรรมชาติ คือ นํ้ าฝนท่ีตก
ลงมาในฤดูฝนและนํ้ าจากลาํคลองทั้ง 2 ดงักล่าว ไม่มีการใชเ้คร่ืองมือทนัสมยั ทาํนาปีละ 1 คร้ัง    
ซ่ึงเรียกการทาํนาน้ีว่า นาปี การทาํนาปีน้ีมกัเร่ิมในช่วงตน้ฤดูฝน ใชแ้รงงานสัตวป์ระเภทววั ควาย
ในการไถนา รวมทั้งใชแ้รงงานสตัวใ์นการนวดขา้ว หลงัจากเก็บเก่ียวขา้ว ลกัษณะการทาํนาในสมยั
น้ีมกัจะทาํนาหว่านเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการหว่านขา้วและเก็บเก่ียวขา้ว ชาวบา้นในชุมชนจะลงขนัเอา
แรงซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนัในลกัษณะของการลงแขก การทาํงานในลกัษณะน้ีจึงไม่มีระบบ
เงินตราเขา้มาเก่ียวขอ้ง จะมีแต่นํ้าใจความสามคัคีความเป็นญาติพี่นอ้งกนั หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้
ชุมชนส่วนใหญ่จะเก็บเอาไวบ้ริโภคเองโดยเก็บในปริมาณท่ีพอเพียงกบัการบริโภคไดท้ั้งปี ส่วนท่ี
เหลือก็จะนาํเอาไปขายหรือแลกเปล่ียนกบัส่ิงของต่างๆ ท่ีชาวบา้นในชุมชนไม่สามารถผลิตได ้  
เช่น นํ้าปลา เกลือ มนัเทศ นํ้าตาล กะปิ เป็นตน้ ส่วนอาชีพหาอาหารสตัวน์ํ้ าเป็นอาชีพรอง ส่วนใหญ่
จะนาํมาเพ่ือการยงัชีพภายในและครอบครัวเท่านั้น ถา้หากสัตวน์ํ้ าไดเ้ป็นจาํนวนมากก็จะแบ่งปัน
ใหก้บัญาติพี่นอ้ง แต่ก็มีชาวบา้นในชุมชนบางส่วนท่ีหาไดจ้าํนวนมากก็เอาไปขาย หรือแลกเปล่ียน
ผลผลิตเป็นอย่างอ่ืน นอกจากน้ีชาวบา้นยงันิยมเล้ียงสัตว์ปีก ประเภทเป็ด ไก่ แต่ส่วนใหญ่มกั       
จะเล้ียงเพื่อไวเ้ป็นอาหารบริโภคภายในครอบครัว ซ่ึงเท่ากบัเป็นการประหยดัไปไดอี้กทางหน่ึง 
ส่วนการเล้ียงสตัวป์ระเภทววัควายมกันิยมเล่ียงไวใ้ชเ้ป็นแรงงานเท่านั้น สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเศรษฐกิจ
ของชุมชนธรณีคาํในอดีตเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรือเศรษฐกิจแบบยงัชีพ ไม่ต้องด้ินรน
แสวงหาส่ิงอ่ืนมาเพิ่มเติมในการดาํรงชีวิต (เสาวนีย ์จิตตห์มวด, 2531) 

ในปัจจุบนัสภาพทางเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเคยเป็นมา เน่ืองจากมี  
การเร่ิมกระจายการถือครองทรัพยสิ์นท่ีดินในชุมชน ซ่ึงอาจเป็นผลท่ีสืบเน่ืองมาจากมีการแบ่ง
ทรัพยสิ์นให้กบับุตรในแต่ละครัวเรือน ซ่ึงถา้มีจาํนวนบุตรหลายคนท่ีดินก็จะถูกเฉล่ียเป็นจาํนวน
มากข้ึน โดยเฉพาะในคนยุคเก่าท่ีนิยมมีบุตรครอบครัวละไม่ตํ่ากว่า 8-9 คน จึงทาํให้การยึดครอง
ท่ีดินได้แบ่งออกเป็นหลายเจ้าของ รวมทั้ งการเข้ามาอยู่ของบุคคลภายนอกอ่ืนทาํให้ชุมชนมี         
การขยายตวัของประชากรเพิ่มข้ึน พื้นท่ีการทาํการเกษตรกน็อ้ยลง อีกทั้งชุมชนมีลกัษณะเป็นชุมชน
เปิดจึงรับเอาความเจริญหรือเศรษฐกิจแบบสงัคมเมืองเขา้มาในชุมชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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แต่ทั้งน้ีจากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ถึงแมเ้ศรษฐกิจภายนอกจะเขา้มามี
บทบาทหรือการกาํหนดอาชีพใหม่ในชุมชน แต่ก็มีชาวบา้นบางส่วนยงัคงอนุรักษอ์าชีพท่ีสืบต่อกนั
มาจากบรรพบุรุษ คือ อาชีพเกษตรกรรมเอาไว  ้แต่รูปแบบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
อาจเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมท่ีผลิตเพ่ือยงัชีพก็เปล่ียนมาเป็นผลิตเพ่ือการซ้ือขาย และเพื่อ
ความอยู่รอดตามกระแสนอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนแผ่นดินของ
ชุมชนธรณีคาํตามท่ีกล่าวมาแล้ว ทางชุมชนธรณีคาํ ยงัมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ           
อีกลกัษณะหน่ึงเกิดข้ึนในชุมชน โดยแสดงออกมาดว้ยการจดัตั้งเป็นองคก์ารทางเศรษฐกิจในชุมชน 
โดยมีการจดัตั้งสหกรณ์ร้านคา้ชุมชนธรณีคาํ ร้านคา้ชุมชน ร้านขายของชาํในชุมชน ซ่ึงเป็นการ
แสดงถึงการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนชุมชนธรณีคาํ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  สหกรณ์ร้านคา้ชุมชนกรณีคาํ จัดตั้งข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
พฒันาชุมชนในรูปแบบของการพึ่งตนเอง เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
อิสลามธรณีคาํกบัชุมชนธรณีคาํ โดยสหกรณ์ร้านคา้ฯ จะเปิดให้ชาวบา้นในชุมชนและนักเรียน 
สมคัรเป็นสมาชิกถือหุน้และจะมีการปันผลเม่ือส้ินปีของทุกปี การจดัแบ่งเงินปันผลน้ีจะแบ่งใหก้บั
สมาชิกในอตัราประมาณร้อยละ 3 ต่อปีของจาํนวนหุน้ สาํหรับสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายมกัเป็นสินคา้
ท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนัและสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนของเดก็นกัเรียน 

2)  ร้านคา้ชุมชน มีวตัถุประสงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถนําเอา
ผลิตผลท่ีตนมีอยู่ออกมาวางจาํหน่ายในพื้นท่ีบริเวณมสัยิดขา้งโรงเรียนอิสลามธรณีคาํ เพื่อเป็น    
การส่งเสริมอาชีพในทอ้งถ่ินและเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในชุมชนท่ีสามารถนาํเอาของมาขายได ้
ปัจจุบนัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากชาวบา้นไม่ใหค้วามสนใจมากนกั 

3)  ร้านขายของชาํในชุมชนตั้งอยู่พื้นท่ีกลุ่มบา้นท่ี 3 และกลุ่มบา้นท่ี 2 
(หนา้หมู่บา้นนคร*) มีลกัษณะเป็นร้านขายสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตในชุมชน ร้านขายของชาํ
เหล่าน้ีเกิดข้ึนมาเน่ืองจากเศรษฐกิจภายในชุมชนเปล่ียนแปลงไป ชาวบา้นในชุมชนจาํเป็นตอ้ง
ประกอบอาชีพเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินตรา ประกอบกบัความเจริญและเทคโนโลยีของสังคมเมืองท่ี
ขยายเขา้ในชุมชน ทาํให้วิถีชีวิตของชาวบา้นในชุมชนตอ้งด้ินรนหารายไดเ้พ่ือนาํมาใชจ่้ายภายใน
ครอบครัวมากข้ึน 

จากสภาพเศรษฐกิจของชุมชนชุมชนธรณีคาํสมัยก่อนมีลักษณะเป็น
เศรษฐกิจแบบยงัชีพพอเพียง หรือเศรษฐกิจแบบยงัชีพพอเพียง หรือเป็นเศรษฐกิจแบบแลกเปล่ียน 
แต่เม่ือเศรษฐกิจภายนอกไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นเศรษฐกิจเพื่อการคา้ ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนให้เปล่ียนแปลงไปดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้่าไดว้่าเศรษฐกิจภายในชุมชนข้ึนอยู่กบั
เศรษฐกิจภายนอกเป็นตวักาํหนด 
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4)  บ้านพกัโฮมสเตย์ของชุมชนกรณีคาํชุมชนธรณีคาํจะจัดบ้านของ
ตนเองเป็นบา้นพกัโฮมสเตย ์เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีในการเรียนรู้วิถีชีวิต และวฒันธรรมชุมชน จึงไม่มี
การสร้างท่ีพกัเพื่อเป็นธุรกิจ ท่ีพกัจึงไม่มีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเหมือนแหล่งท่องเท่ียว รีสอร์ต 
อ่ืนๆ เช่น ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น  ผูท่ี้เขา้พกัตอ้งอาศยัอยูก่บัเจา้ของบา้น เนน้ให้
ผูม้าเยือนไดเ้รียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดงันั้นผูเ้ขา้พกัควรจะไดศึ้กษาธรรมเนียมปฏิบติัของชุมชน
มุสลิมก่อน เพื่อจะไดห้ลีกเล่ียงไม่ประพฤติผดิ กระทาํส่ิงน่าอาย หรือ กระทาํผดิขอ้หา้มทางศาสนา 

4.1.1.4  การปกครอง 
  ชุมชนกรณีคาํ มีการแบ่งกลุ่มการบริหารงานภายในชุมชนออกเป็น 14 กลุ่มบา้น 
โดยยึดถือตามระบบเครือญาติ สภาพภูมิศาสตร์ ทาํเลท่ีตั้ง และการรวมตวักนัอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
โดยมีจาํนวนประชากร 877 คนแยกเป็นเพศชาย 470 คน และเพศหญิง 407 คนประชากรนับถือ
ศาสนาอิสลามร้อยละ 95นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 5การแบ่งกลุ่มบริหารภายในชุมชนตามระบบ
เครือญาติประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 15 หลงั  
กลุ่มท่ี 2 จาํนวน 26 หลงั  
กลุ่มท่ี 3 จาํนวน 14 หลงั  
กลุ่มท่ี 4 จาํนวน 5 หลงั    
กลุ่มท่ี 5 จาํนวน 9 หลงั    
กลุ่มท่ี 6 จาํนวน 9 หลงั    
กลุ่มท่ี 7 จาํนวน 6 หลงั    
กลุ่มท่ี 8 จาํนวน 10 หลงั   
กลุ่มท่ี 9 จาํนวน 6 หลงั    
กลุ่มท่ี 10 จาํนวน 8 หลงั   
กลุ่มท่ี 11 จาํนวน 5 หลงั   
กลุ่มท่ี 12 จาํนวน 4 หลงั   
กลุ่มท่ี 13 จาํนวน 8 หลงั   
กลุ่มท่ี 14 จาํนวน 10 หลงั  

ชุมชนกรณีคาํ มีพื้นท่ีตั้งอยู่ แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร จึงมี
ลกัษณะการปกครองโดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูค้อยดูแลประสานงานและเป็นตวัแทนของราชการใน
การดูแลทุกขสุ์ขของชาวบา้นในชุมชน ทั้งน้ีชุมชนธรณีคาํมีลกัษณะการบริหารงานภายในชุมชนใน
รูปของคณะกรรมการท่ีมีช่ือวา่ คณะกรรมการชุมชนธรณีคาํ ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการประสานงาน
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ระหว่างราชการกบัทางชุมชนรวมทั้งการกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินงานพฒันาชุมชน 
ในปัจจุบนัคณะกรรมการชุมชนกรณีคาํ   มีจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน (ซ่ึงเปล่ียนแปลง
จากเดิมท่ีเคยมีคณะกรรมการชุมชนธรณีคาํจาํนวน 12 คน แต่ว่าในปัจจุบนัไดล้ดลงตามระเบียบ
ของชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขอ้กาํหนดใหมี้คณะกรรมการไดม้ากกวา่ 7 คน อยูใ่นตาํแหน่ง
วาระละ 2 ปี) โดยใหช้าวบา้นในชุมชนเป็นผูเ้ลือกตั้งกนัเอง แต่ภายในทางปฏิบติัชุมชนไดท้าํการตก
ลงกันเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  แล้วนําเสนอภายในท่ีประชุมให้เลือก
คณะกรรมการข้ึนมาซ่ึงคณะกรรมชุมชนชุดใหม่น้ีไม่มีการกระจายออกตามหมู่บา้นเหมือนคร้ังท่ี
แลว้ เพราะจาํนวนคณะกรรมการชุมชนลดจาํนวนลงทาํให้ไม่สามารถกระจายอาํนาจกรรมการให้
ทัว่ถึงภายในชุมชนได ้แต่อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการชุมชนธรณีคาํชุดใหม่น้ี ส่วนใหญ่เป็นเครือ
ญาติกัน และมีจํานวนหลายคนท่ีเป็นคณะกรรมการชุดท่ีแล้ว ส่วนด้านกระบวนการทาํงาน 
คณะกรรมการเหล่าน้ีมีการดาํเนินงานเบ้ืองตน้ในลกัษณะของการประชุม ซ่ึงการประชุมท่ีจดัข้ึนมา
นั้นไม่ไดก้าํหนดว่าจะตอ้งประชุมกนัทุกเดือน แต่ในทางปฏิบติัแลว้จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกนั
ในกลุ่มของคณะกรรมการชุมชนอย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา โดยมกัเป็นการพูดคุยในลกัษณะ
ส่วนตวักบัเพื่อนคณะกรรมการดว้ยกนัก่อนเพื่อขอความคิดเห็นและปรับเปล่ียนแกไ้ขความคิดเห็น
นั้นเป็นท่ียอมรับกนัทั้ง 2 ฝ่าย จากนั้นจึงนาํประเด็นการพูดคุยดงักล่าวเสนอเขา้สู่วาระการประชุม
ของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชนกรณีคาํ 

นอกจากน้ีในชุมชนธรณีคาํ ยงัมีการแบ่งกลุ่มการปกครองและการบริหารงานดูแล
ภายในชุมชนออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มเรียกว่า กลุ่มบา้น ในปัจจุบนัมีการแบ่งเป็น 14 กลุ่มบา้น 
โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการแบ่งโดยยึดจากเครือญาติ สภาพภูมิศาสตร์ และทาํเลท่ีตั้งและการรวมตวั
กนัของชุมชนท่ีกระจดักระจายการดูแลชุมชนใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนธรณีคาํ
ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการร่วมมือกนั โดยการกระจายการดูแลชุมชนให้เป็นไปอย่างทัว่ถึง
หากอาศยัแต่เพียงคณะกรรมการชุมชนอาจจะทาํให้ดูแลไม่ทัว่ถึงไม่กระจายทัว่ทุกพื้นท่ีของชุมชน 
แต่ถา้ไดมี้การแบ่งกลุ่มบา้น กจ็ะสามารถดูแลบริหารงานหรือข่าวสารต่างๆ มีความรวดเร็วทัว่ถึงใน
ทุกหลงัคาเรือน ซ่ึงการบริหารงานดงักล่าวจะเป็นลกัษณะการกระจายอาํนาจการปกครองดูแลและ
การกระจายอาํนาจการปกครองดูแลและการกระจายการประสานงานภายในชุมชน โดยทาง
คณะกรรมการชุมชนธรณีคาํเป็นผูแ้ต่งตั้งหวัหนา้กลุ่มบา้น รองหวัหนา้กลุ่มบา้น และเลขากลุ่มบา้น
ข้ึนจาํนวน 14กลุ่มบา้น จากคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เช่น ความอาวุโส ความรู้ความสามารถ ภาวะ
ความเป็นผูน้าํ เป็นตน้ โดยในแต่ละกลุ่มบา้นมีหัวหน้ากลุ่มบา้นเป็นผูค้อยดูแลและประสานงาน
ระหว่างทางคณะกรรมการชุมชนกรณีคาํ  กบัชาวบา้นในกลุ่มบา้นท่ีรับผิดชอบอยู ่โดยมี ประธาน
ชุมชน เป็นฝ่ายประสานงาน    
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นอกจากที่กล่าวมาแล้วชุมชนธรณีคํา ยังมีการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการ

ปกครองในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ สืบเนื่องมาจากการที่ชุมชนมีโครงสร้างแบบแนบราบทําให้

เกิดกลุ่มผู้นําทางธรรมชาติท่ีมีความสามารถ คุณธรรม ความเสียสละ อดทน ซ่ือสัตย์ สุจริต ท่ีเป็ น

คุณสมบัติพ้ืนฐานตามค่านิยมของชุมชน โดยเฉพาะผู้นําทางศาสนาเนื่องจากชุมชนธรณีคําเป็ น

ชุมชนที่นับถืออิสลาม ยึดถือคําสอนของศาสนาเป็นหลักในการดํารงชีวิต จึงให้ความเคารพนับถือ

เชื่อฟังผู้นําทางศาสนาเป็นอย่างมาก โดยผู้นําทางศาสนาปัจจุบันคือ อิหม่าม ซ่ึงเป็นบุคคลที่ชาว

ชุมชนให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังผู้นําศาสนาเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นผู้นําทางศาสนาแล้ว ยัง

เป็นผู้นําทางชุมชนในตําแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนกรณีคํา อีกหนึ่งตําแหน่ง และมักจะมี

บทบาทในการให้ความช่วยเหลือดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนเป็นผู้นําในการ

ทํากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนอยู่เสมอ 

4.1.1.5 การพัฒนาของชุมชนที่ผ่านมา 

กิจกรรม และโครงการชุมชนกรณีคําได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และ

หน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

1)  หมู่บ้านสีขาว 

ชุมชนกรณีคําได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ชุมชนและแกนนํา

ชุมชนในการดําเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดเป็นการเชื่อมประสานหน่วยงานระหว่าง

ภาครัฐชุมชน และภาคประชาชน ซ่ึงมาจากแต่ละหน่วยงานรัฐที่เข้าพัฒนาในพื้นที่ และเปิดโอกาส

ให้ชุมชนได้ประชุมหารือ เกิดการเชื่อมโยงกับชุมชนได้ทําให้เกิดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างบูรณา

การเกิดความเคล่ือนไหวของประชาชนที่ต่อเนื่อง 

ชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงระหว่างรัฐและ

ประชาชนหรือชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ศึกษาและค้นหาปัญหายา

เสพติดในชุมชน ชุมชนให้ความสําคัญกับการสร้างจิตสํานึกชุมชนโดยนําสํานึกความรับผิดชอบต่อ

ส่วนร่วมของประชาชนต่อและชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชนให้

เกิดสํานึกชุมชนรู้สึกห่วงใยชุมชนตนเองโดยการเปิดเวทีสาธารณะให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

ความสามารถของทุกคนในชุมชน ให้และติดตามข้อมูลใหม่อยู่สมํ่าเสมอและหลากหลาย ตลอดจน

ผู้นําชุมชนคํานึงถึงการพัฒนาภาวะผู้นําที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 

2)  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนกรณีคําในอดีตมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ดําเนินชีวิตตาม

หลักการศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักมีศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นสําคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต มีการมองด้านคุณค่ามากกว่าด้านมูลค่า 
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ชุมชนระดบัครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได ้มีการเก้ือกลูกนัภายในชุมชน ทาํใหเ้กิดความสามคัคีใน
ชุมชน สามารถรวมตวักนัเพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ มีความศรัทธา และปฏิบติัตาม คาํสอนทาง
ศาสนาอยา่งเคร่งครัด  

ตามหลกัการศาสนาอิสลาม ท่ีชุมชนไดน้าํหลกัการศาสนามาประยกุตว์ิถี
แห่งศาสนาอิสลามสอนให้คนอาทรและแบ่งปันมีความสอดคลอ้งกบัวิถีปรัชญาท่ีว่า เม่ือความ
พอเพียงในครอบครัวเกิดเจา้จึงแบ่งปันไปสู่ครอบครัวขา้งเคียงดงันั้นหลกัปรัชญาแห่งชีวิตของชาว
มุสลิมคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง ซ่ึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นาํมาเป็นหลกัการพฒันา
ชุมชนกรณีคาํเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองไดโ้ดยรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของกระแสในยุคโลกาภิ
วตัน์ มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ในการประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิต
ภายใตเ้ง่ือนไขของความรู้ ควบคู่กบัคุณธรรม และหลกัการศาสนาอิสลาม  

ตามหลกัการศาสนาอิสลามสอนความพอเพียงในการดาํเนินชีวิต 3 
คุณลกัษณะ อนัไดแ้ก่ ความพอประมาณหมายถึงความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นมีการผลิตการบริโภคอยูใ่นระดบัพอประมาณพ่ึงพอใจชีวิตท่ีสงบสมถะ 
ความมีเหตุผลหมายถึงการปฏิบติัตามหลกัศาสนาไดเ้ป็นไปอย่างมีเหตุผลคาํนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระทาํนั้นๆอย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัหมายถึงมีการเตรียมตวั
พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองท่ีจะเกิดข้ึน
โดยดาํเนินชีวิตประกอบอาชีพอิสระเล้ียงชีวิตและครอบครัวดว้ยความขยนัหมัน่เพียรศึกษาหา
ความรู้ใชท้รัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3)  โครงการแผน่ดินทอง บรม บวร 
ชุมชนกรณีคาํมีความเขา้ใจในอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ซ่ึงมี

เป้าหมาย และแนวทางการพฒันาคน  พฒันาคุณภาพชีวิต โดยเน้นท่ีการพฒันาจิตใจซ่ึงเป็นเร่ือง
ภายในของแต่ละคน ใหไ้ดม้าซ่ึงจิตใจท่ีดี ยดึมัน่ในคุณธรรม ลดละอบายมุข มีความพร้อมใฝ่พฒันา
เศรษฐกิจดว้ยการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนใฝ่หาความรู้เป็นสาธารณสมบติั ในการพฒันาสังคมชุมชน
ตามวิถีประชาธิปไตย  

เม่ือทาํการศึกษาถึงกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อความเขม้แขง็ของ
ชุมชนกรณีคาํโดยทาํการศึกษาในกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการปรับตวั 
และกระบวนการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรม   ผลจากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนมี
รูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ 5 ลกัษณะ คือ ร่วมวางแผนประชุมปรึกษาหารือ ร่วม
ดาํเนินการ ร่วมติดตามผล และร่วมคิดคน้งานใหม่หรือขยายผลจากงานเดิม และเม่ือทาํการศึกษาถึง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า ชุมชนกรณีคาํเป็นชุมชนท่ีมีเป้าหมายหลกัในการเรียนรู้ เพ่ือ
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การพฒันาสมาชิกในชุมชนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจ โดยการเรียนรู้
ดงักล่าวเกิดจากการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและในวิถีชีวิต (การเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั)  สาํหรับการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกรณีคาํพบว่ามี  5  ขั้นตอน 
คือ การรับรู้และตระหนกัในปัญหา การคิดวิเคราะห์ปัญหา การกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา   การ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา  และการประเมินผลการแกไ้ขปัญหา  โดยขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ  ทั้ง 5  ขั้นตอนน้ี  เกิดจากการเรียนรู้โดยผา่นการปฏิบติังานตาม โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีจดัทาํข้ึนมาภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีคาํ  โรงเรียนอิสลามลาํไทร  และมสัยิดชุมชน
กรณีคาํในส่วนการศึกษากระบวนการปรับตวัของชุมชน ผลการศึกษาพบว่าชุมชนมีการปรับตวัใน  
2 ลกัษณะ คือการปรับตวัทางเศรษฐกิจ   และการปรับตวัทางสงัคมและวฒันธรรม   การปรับตวัทาง
เศรษฐกิจนั้นปรากฏออกมาใน 3  ดา้นคือ  ดา้นการผลิต  ดา้นการบริโภค  และดา้นการกระจาย
ผลผลิต   ส่วนการปรับตวัทางสังคมและวฒันธรรมปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ กนั คือ  การ
ปรับเปล่ียนวิถีการดาํรงชีวิต  การจดัแบ่งเป็นกลุ่ม การปลูกฝังหลกัศาสนา ความต่ืนตวัและความ
พร้อมของชุมชน และความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอก และเม่ือทาํการศึกษาถึงกระบวนการ
ผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมของชุมชน พบว่า มีกระบวนการผลิตซํ้ าทางวฒันธรรมท่ีปรากฏออกมาใน
หลายลกัษณะคือ การให้คุณค่ากบัวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชุมชน การสานต่อระบบความสัมพนัธ์แบบ
เก้ือกลูเช่นในอดีต และการสะสมองคค์วามรู้และประสบการณ์เชิงเกษตรกรรม  

สมาชิกในชุมชนกรณีคาํนั้นไดเ้ล็งเห็นถึงการพฒันาความเขม้แข็งของ
ชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  ดว้ยการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนและส่งเสริมทั้งจาก
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคชุมชน  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาความเขม้แขง็ตามศกัยภาพ
ของชุมชน และในส่วนขององคก์รทางสังคมของชุมชน ไดแ้ก่ บา้น โรงเรียน และมสัยดิ (บรม) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัการ บา้น วดั และโรงเรียน (บวร) ซ่ึงชุมชนกรณีคาํไดจ้ดัให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  และแนวคิดร่วมกนัให้มากข้ึนและกระทาํอย่างสมํ่าเสมอ จนก่อให้เกิดองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีจะพฒันาชุมชนไปสู่ความเขม้แขง็ โดยลดการพึ่งพิงภายนอกลงให้เหลือน้อยท่ีสุด  และซ่ึง
เป็นแนวทางส่งเสริมการปรับตวัของชุมชนในลกัษณะของ บรม ให้มีวิถีของความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั นอกจากนั้นควรมีการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ กบัชุมชนกรณีคาํ  ใน
การพฒันา ธาํรงรักษาภูมิปัญญาเดิม และพฒันาภูมิปัญญาข้ึนใหม่บนรากฐานจากภูมิปัญญาเดิม ซ่ึง
จะส่งผลต่อการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนกรณีคาํใหมี้ความยัง่ยนื 

4.1.1.6  กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนภายในชุมชน 
  ภายในชุมชนธรณีคาํ มีกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดยชาวชุมชนภายในชุมชนมากมาย แต่ละ
กลุ่มต่างมีวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนั กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึน มีดงัน้ี 

1)  กลุ่มวิทยากรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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2)  กลุ่มคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3)  กลุ่มคณะกรรมการมสัยดิ 
4)  กลุ่มคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
5)  กลุ่มเกษตรกรรม 
6)  กลุ่มสตัวเ์ศรษฐกิจ 
7)  กลุ่มคหกรรม 
8)  กลุ่มหตัถกรรม 
9)  กลุ่มการคา้และสหกรณ์ชุมชน 
10)  กลุ่มโรงสีขา้ว 

4.1.1.7  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชนธรณีคาํเป็นชุมชนท่ีมีการก่อตั้งมาประมาณ 150 กว่าปีมาแลว้ ส่งผลให้มี

ประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนไม่นอ้ย  ประกอบกนัเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีชานเมือง  ซ่ึงเป็น
รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และนครนายก       
จึงทาํให้เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหน่ึงท่ีมีโครงสร้างทางสาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นบริการขั้นพื้นฐาน
ค่อนขา้งจะสมบูรณ์ ดงัมีรายละเอียด (เสาวนีย ์จิตตห์มวด, 2531) คือ 

1)  ไฟฟ้า ไดเ้ขา้มาในชุมชนประมาณ พ.ศ. 2515 หลงัจากท่ีสุขาภิบาล
หนองจอกไดท้าํการก่อสร้างโรงป่ันไฟฟ้าข้ึน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในเขต
สุขาภิบาล ชาวบา้นในชุมชนไดไ้ปเห็นและมีแนวคิดท่ีจะนาํมาใชใ้นชุมชน จึงไดด้าํเนินการซ้ือ
เคร่ืองป่ันไฟและเปิดให้บริการใชไ้ฟฟ้าในชุมชนเป็นคร้ังแรก  โดยมีการจาํนวนหลงัคาเรือนท่ีใช้
ในคร้ังแรกประมาณ 50 หลงัคาเรือน และเม่ือเปิดให้บริการใชไ้ฟฟ้าแลว้ทางชุมชนไดเ้รียนเชิญ 
นายอาํเภอ (ตาํแหน่งในขณะนั้น) เขา้ไปเยีย่มชมชุมชน และต่อมาทางชุมชนก็ไดมี้การประสานงาน
กบัทางเขตหนองจอก ติดตั้งเสาไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าภายใชชุ้มชน โดยปัจจุบนัน้ีครัวเรือนใน
ชุมชนธรณีคาํมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน โดยจาํแนกเป็นครอบครัวท่ีมีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของตวัเอง
ประมาณ 148 ครอบครัว และไม่มีมิเตอร์เป็นของตวัเองจาํนวน 15 ครอบครัว 

2)  ถนนจากท่ีชุมาชนธรณีคาํไดเ้ปิดให้บริการไฟฟ้าเป็นคร้ังแรกในปี 
พ.ศ. 2512 และไดเ้ชิญนายอาํเภอ เขา้มาเยีย่มชมชุมชนตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ไดก่้อใหเ้กิดผล
สืบเน่ืองตามมา โดยทางชาวบา้นในชุมชนได้ขอให้นายอาํเภอสนับสนุนงบประมาณของทาง
ราชการทาํการก่อสร้างถนนเขา้มาในชุมชน และจากการของบประมาณของทางราชการในคร้ังนั้น 
ทางราชการก็ให้การสนบัสนุนจึงทาํให้มีการก่อสร้างถนนเขา้ในชุมชนเป็นระยะทาง  1,300 เมตร 
โดยช่ือว่า ถนนเลียบไทร* เช่ือมระหว่างชุมชนเลียบไปตามแนวคลองร่วมใจ ไปพบกบัถนนเช่ือม
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สัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นถนนสายหลกัท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาํเภอหนองจอกกบักรุงเทพมหานคร และอาํเภอ
หนองจอกกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3)  แหล่งนํ้ าในปัจจุบนัชุมชนกรณีคาํ มีการใชน้ํ้ าจากแหล่งต่างๆ           3 
แหล่ง คือ นํ้าประปา  นํ้าบาดาล และนํ้าจากคลองสาย* และคลองลาํจระเข*้ โดยนํ้ าประปานั้นมีการ
ต่อท่อประปามาจากทางเขตหนองจอก  มีครอบครัวท่ีใชน้ํ้ าจากแหล่งนํ้ าและมีมิเตอร์นํ้ าเป็นของ
ตนเองประมาณ 12 ครอบครัว ในส่วนนํ้ าบาดาลนั้นมีการขุดบ่อบาดาลข้ึนมาภายในชุมชนใน
ปัจจุบนัมีทั้งหมดจาํนวน  5 บ่อ โดยจาํแนกเป็นบ่อบาดาลเพื่อการใชป้ระโยชน์ในการศึกษาของ
โรงเรียนอิสลามธรณีคาํ* จาํนวน 1 บ่อ และบ่อบาดาลเพ่ือการใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนภายใน
ชุมชน จาํนวน 4 บ่อ มีจาํนวนครอบครัวท่ีใชป้ระโยชน์  91 ครอบครัว ดงัรายละเอียดคือ บ่อบาดาล
บ่อท่ี 1 ตั้งอยูท่ี่บา้นของ นายอาทิตย*์  มีครอบครัวท่ีใชป้ระโยชน์จาํนวน  29 ครอบครัว  บ่อบาดาล
ท่ี 2 ตั้งอยู่ท่ีบา้นของนางจนัทร์* มีครอบครัวท่ีใชป้ระโยชน์จาํนวน  28 ครอบครัว  บ่อบาดาลท่ี 3 
ตั้งอยูท่ี่มสัยดิธรณีคาํ*  มีครอบครัวท่ีใชป้ระโยชน์จาํนวน 12 ครอบครัว และบ่อบาดาลท่ี 4 ตั้งอยูใ่น
บริเวณท่ีดินวากัฟ๊มสัยดิชุมชนกรณีคาํ มีครอบครัวท่ีใชป้ระโยชน์จาํนวน 22 ครอบครัว  สาํหรับนํ้ า
ท่ีมีแหล่งท่ีมาจากคลองสาย* และคลองลาํจระเข*้ เป็นแหล่งนํ้ าท่ีมีการใชป้ระโยชน์ไดเ้กือบตลอด
ทั้งปี แต่มกัมีปัญหาในช่วงท่ีมีการทาํนาขา้ว  เพราะมีการใชส้ารเคมีประเภทปุ๋ย   ยาฆ่าแมลงและยา
ปราบศตัรูพืช ทาํให้สารเคมีเหล่าน้ีไหลลงสู่ลาํคลอง แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าทาง
คณะกรรมการชุมชนกรณีคาํ ไดร่้วมกบัชาวบา้นในชุมชนทาํการขุดลอกลาํคลองทั้ง 2 สาย   ซ่ึง
ส่งผลให้นํ้ าในลาํคลองมีความสะอาดข้ึน จนสามารถเล้ียงปลา  และปลูกพืชนํ้ าไดห้ลายชนิดใน
ปัจจุบนั 

ในส่วนการใชป้ระโยชน์จากนํ้ าจาํแนกตามแหล่งนํ้ า  พบว่า ชุมชนมีการ
ใช้ประโยชน์ จากนํ้ าบ่อบาดาลและนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ในขณะท่ีมีการใช้
ประโยชน์จากนํ้ าในคลองคลองสาย* และคลองลาํจระเข*้ เพ่ือการเกษตรคือการทาํนา เป็นส่วน
ใหญ่ รองลงมาใชป้ระโยชน์เพื่อการปลูกพืชและเล้ียงสตัว ์

4.1.1.8  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญั 
ชุมชนกรณีคาํ ถือไดว้่าเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมาก เน่ืองจากชาวชุมชนส่วนใหญ่จะนิยมการปลูกพืชแบบผสมผสาน จึงทาํให้
ชุมชนสามารถผลิตอาหารจากพืชผกั สมุนไพร เพื่อเล้ียงตนเอง และเผือ่แผใ่หช้าวชุมชน และชุมชน
ใกลเ้คียงไดอ้ย่างไม่ขดัสน นอกจากน้ีชุมชนกรณีคาํ ยงัถือไดว้่าเป็นแหล่งอู่ขา้วอู่นํ้ าท่ีสําคญั
เน่ืองจากลกัษณะของดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย ท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ 
พืชผกัผลไม  ้จึงทาํให้ชุมชนกรณีคาํ มีผลไมท่ี้หลากหลายและสามารถรับประทานได้ทั้ งปี  
นอกจากน้ีแหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นนํ้าจืดท่ีชาวชุมชนสามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค หรือการเกษตร 
จากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ 2 แหล่ง คือ คลองสาย* (ความยาวประมาณ 3000 เมตร) และคลองลาํ
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จระเข*้ (ความยาวประมาณ 1000 เมตร) ท่ีกล่าวไดว้่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน และเป็นแหล่ง
ก่อเกิดของสตัวน์ํ้ า/พืชนํ้าท่ีเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีชาวชุมชนสามารถหาไดอ้ยา่งไม่ขดัสน 
ทาํให้ชาวชุมชนสามารถมีอาหารในการบริโภคในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างเพียงพอ นอกจากน้ีชาว
ชุมชนยงัสมารถจบัสัตวน์ํ้ าหรือเก็บพืชนํ้ าไปจาํหน่ายภายนอกชุมชน ทาํให้สามารถสร้างรายได้
ใหแ้ก่ชาวชุมชนอีกทางหน่ึง 
 
4.2  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
  

จากการศึกษา พบว่า ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ 
86.71) ท่ีเหลือเป็นหญิง (ร้อยละ 13.34) พบวา่ 

อาย ุพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลมีอายรุะหว่าง 61-70 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.02) รองลงมาคือ 51-60  ปี 
(ร้อยละ 26.48) อาย ุ41-50 ปี และ70  ปีข้ึนไปมีจาํนวนเท่ากนัคือ (ร้อยละ 13.34) และ  อาย ุ30-40 ปี
นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 6.67)  

ศาสนา พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่เป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม(ร้อยละ 86.71) มากกว่า 
ผูท่ี้นบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 13.34) 

สถานภาพสมรส พบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 80.00) 
มากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 20.00) 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลเกินกว่าคร่ึงมีสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน
(ร้อยละ 60.00) ในขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 6-10 คน (ร้อยละ 40.00)  

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.02) 
รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 20.01) และอนุปริญญา (ร้อยละ 20.01) มีจาํนวน
เท่ากนั และ ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 13.34) ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ (ร้อยละ 6.67) ตามลาํดบั 

อาชีพหลกั พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นขา้ราชการบาํนาญประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 46.96) 
รองลงมาคือ รับราชการ (ร้อยละ 26.48) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ20.01) และนอ้ยท่ีสุดคือพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 6.67) 

อาชีพเสริม พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นวิทยากรประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 46.96) 
รองลงมาคือเกษตรกร (ร้อยละ 40.02) และไม่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 13.34) 

รายไดต่้อเดือน พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10000-20000 บาท (ร้อยละ 
40.02) รองลงมามีราย 20001-30000 บาท (ร้อยละ 26.48) ผูท่ี้มีรายได ้30001-40000 และตํ่ากว่า 
10000 มีจาํนวนเท่ากนัคือ (ร้อยละ 13.34) และนอ้ยท่ีสุด คือ 40000 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 6.67) 
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ภูมิลาํเนา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในพื้นท่ี (ร้อยละ 80.00) 
รองลงมา คือ ยา้ยมาจากพื้นท่ีอ่ืนของกรุงเทพมหานคร(ร้อยละ 13.34) และ ยา้ยมาจากต่างจงัหวดั
นอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 6.67) 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดฯมาก
ท่ีสุด(ร้อยละ 46.96) รองลงมาคือ คณะกรรมการชุมชน (ร้อยละ 33.35) เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ชุมชน (ร้อยละ 26.48) และ คณะกรรมการการศึกษา (ร้อยละ 26.48) คณะกรรมการมสัยิด (ร้อยละ 
20.01) คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น (ร้อยละ 20.01)  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอิสลามธรณีคาํ (ร้อยละ 
6.67) ตามลาํดบั 
  
ตารางที ่4.1  แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
จํานวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1.  เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

13 

2 

 

86.71 

13.34 

2.  อายุ (ปี) 

     30-40 

     41-50 

     51-60 

     61-70 

     70 ข้ึนไป 

 

1 

2 

4 

6 

2 

 

6.67 

13.34 

26.48 

40.02 

13.34 

3.  ศาสนา 

     ศาสนาอิสลาม 

     ศาสนาพทุธ 

 

13 

2 

 

86.71 

13.34 

4.  สถานภาพสมรส 

สมรส 

โสด 

 

12 

3 

 

80.00 

20.01 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
จํานวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

5.  จํานวนสมาชิก 

     1-5   คน 

     6-10 คน 

 

9 

6 

 

60.00 

40.02 

6.  การศึกษาระดับสูงสุด 

    ไม่ไดเ้รียน 

     มธัยมศึกษาตอนปลาย 

     อนุปริญญา 

     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท  

 

1 

3 

3 

6 

2 

 

6.67 

20.01 

20.01 

40.02 

13.34 

7.   อาชีพหลกั 

     ขา้ราชการบาํนาญ 

     รับราชการ 

     รัฐวิสาหกิจ 

     เกษตรกร 

 

7 

4 

1 

3 

 

46.96 

26.48 

6.67 

20.01 

8.  อาชีพเสริม 

     วิทยากร 

     เกษตรกร 

    ไม่มีอาชีพเสริม 

 

7 

6 

2 

 

46.96 

40.02 

13.34 

9.  รายได้ต่อเดือน (บาท) 
     ตํ่ากวา่ 10000 
     10000- 20000 
     20001- 30000 
     30001- 40000 
     40000 ข้ึนไป 

 
2 
6 
4 
2 
1 

 
13.34 
40.02 
26.48 
13.34 
6.67 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)   

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 
จํานวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

10.  ภูมิลาํเนาเดิม 
       ภูมิลาํเนาเดิม 
       ยา้ยมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 
       ยา้ยมาจากต่างจงัหวดั 

 
12 
2 
1 

 
80.00 
13.34 
6.67 

11. ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน (ปี) 
      นอ้ยกวา่ 30 ปี 
      30-40 
      41-50 
      51-60 
      61-70 
      70 ข้ึนไป 

 
1 
2 
2 
3 
5 
2 

 
6.67 

13.34 
13.34 
20.01 
33.35 
13.34 

12.  การเป็นสมาชิกกลุ่ม * 
คณะกรรมการชุมชน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมาการชุมชน 
คณะกรรมการการศึกษา 
คณะกรรมการมสัยดิ 
คณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดฯ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
ผอ. โรงเรียนอิสลามธรณีคาํ 

 
5 
4 
4 
3 
7 
3 
1 

 
33.35 
26.48 
26.48 
20.01 
46.96 
20.01 
6.67 

 
หมายเหตุ:  * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ตาํตอบ 
                   ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
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4.3   ตวัอย่างการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
 
เน่ืองจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (Key-informante) ทั้งส้ิน 15 ราย มี

โครงสร้างรายละเอียดมาก ผูศึ้กษาจึงยกตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 2 
คนประกอบดว้ย ผูน้าํท่ีเป็นทางการ และผูน้าํตามธรรมชาติของชุมชนธรณีคาํ 

 
4.3.1  กรณตีัวอย่างรายที ่ 1 เป็นเอก*  

 อายุ 67 ปี อยู่กลุ่มบ้านหน่ึง เป็นอดีตข้าราชการทหารบก ลาออกจากราชการก่อน
เกษียณอายใุนปี พ.ศ. 2545 มีพี่นอ้ง 8 คนตนเองเป็นลูกคนท่ี 3 และเป็นคนเดียวในบรรดาพี่นอ้งท่ี
ไดรั้บราชการ ถ่ินกาํเนิดเป็นคนในพื้นท่ี จบมธัยมท่ีโรงเรียนลาํไทร แลว้สอบเขา้ทหารบก หนา้ท่ี
การงานก็เติบโตตามลาํดบัจนมาส้ินสุดท่ียศพนัโท ไดรั้บเงินบาํนาญเดือนละสองหม่ืนเศษ  ดว้ย
ความท่ีไดรั้บบทเรียนมากบัตวัเองในเร่ืองของการศึกษาท่ีไม่เพียงพอ  หลงัจากออกจากราชการ
ทหาร จึงเขา้มามีบทบาทและให้ความสาํคญัทางดา้นการศึกษาเป็นพิเศษ  โดยมีตาํแหน่งดงัน้ี เป็น
รองประธานการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอก กรรมการเครือข่ายยุติธรรม คณะกรรมการ
การศึกษา กรรมการมสัยิด เป็นอาจารยท่ี์กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผูจ้ดัการกองทุนเงินหมู่บา้น 
และเป็นประธานชุมชนในปัจจุบนั 
 ทางดา้นครอบครัว  ไดแ้ต่งงานกบั นางอารีย*์  คนนครนายก  ภรรยาคนน้ีปู่เป็นคนหาให ้มี
ลูกดว้ยกนั 4 คน ชายสาม หญิงหน่ึง คนโตรับราชการทหาร  คนท่ีสองกบัลูกคนเล็กทาํงานอยู่ท่ี
สาํนกังานเขตมีนบุรี  คนท่ีสามเป็น ปกติครอบครัวเราจะทานขา้วพร้อมกนั ไปเท่ียวกบัครอบครัว
ในบางโอกาส หากไม่ติดธุระ ดว้ยความท่ีสมยัก่อนปู่เป็นคนเจา้ชู ้(มีเมีย 16 คน) ทาํให้มีญาติท่ีอยู่
ละแวกน้ีเยอะมาก 
 ส่ิงท่ีพ่อเคยสอนและนาํมาใชใ้นชีวิตมีสามขอ้ คือ 1) ลูกตอ้งเอาอยา่งกา แต่อยา่เอาเยีย่งกา 
(คือกามนัจะขยนัทาํมาหากินแต่เชา้ แต่อยา่เอาเยี่ยงกาเพราะกามีนิสัยชอบลกัขโมย) 2) ตอ้งมีความ
ซ่ือสัตย ์3) ตอ้งกตญัญู/แทนคุณผูท่ี้มีพระคุณ คติประจาํใจคือ ยืนอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นธรรม 
และความเสมอภาค (ใชใ้นการบริหารชุมชน และครอบครัว)  ปกติจะเป็นคนท่ีมีนิสับชอบฟังคาํพดู 
คาํสอนของผูใ้หญ่ ชอบโตเ้ถียงหาขอ้ยุติ และชอบทาํอะไรอย่างมีระเบียบ เป็นขั้นตอน เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา (ไดม้าจากอาชีพทหาร) ยึดมัน่ในความจริงใจ ซ่ือสัตย ์เช่ือว่า การทาํความดี ไม่ตอ้งบอก 
พระผูเ้ป็นเจา้รู้ เป็นเอก (2555) กล่าวว่า ใชชี้วิตดาํเนินรอยตามบรรพบุรุษ คือเวลาจะทาํอะไรใหม้า
รวมตัวกัน คือเห็นประโยชน์ของวิถีชีวิต เอาหลักการให้ความสําคัญกับความเสมอภาคของ
ส่วนรวมสองอยา่งน้ีตอ้งใชค้วบคู่กนัไป ขาดอยา่งไดอยา่งหน่ึงไม่ได ้
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 จุดเด่นของชุมชน จะมีลกัษณะชอบช่วยเหลือกนั พึ่งพากนั อย่างท่ีผ่านมาไดมี้การต่อเติม
มสัยิด ก็อาศยัเงินบริจาค จากชาวบา้นคนละเลก็  คนละนอ้ย พอไดเ้งินมาก็ทาํไปเร่ือยๆ คนเห็นว่า
มนัทาํจริงมนัเป็นรูปธรรมก็สนบัสนุนกนัมาก ช่างท่ีก่อสร้างก็ใชค้นในชุมชน แต่เราก็ใหค่้าจา้งเขา
แต่ไม่ไดใ้หม้ากเพราะถือว่าทาํเพื่อส่วนรวม ทาํบุญร่วมกนั เช่น ปกติเขาทาํงานวนัละ 500 แต่เราให้
เขา 300 แลว้ก็เล้ียงอาหารเขา ท่ีเหลือก็ถือว่าไดรั้บบุญจากพระเจา้ เวลาท่ีจะประชาสัมพนัธ์เร่ือง
อะไร กจ็ะใชโ้อกาสตอนท่ีอิหม่าม ข้ึนเทศน์ในวนัศุกร์ 

4.3.1.1  ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 
พวกเรามีความเช่ือเหมือนกนั คือเช่ือตามคาํสอนของศาสนา เช่ือในคุณงามความดี 

และยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมของชุมชน ทาํใหเ้รามีวิธดาํเนินชีวิตท่ีใกลเ้คียงกนัมาก นอกจากน้ีการ
ช่วยเหลือพึ่งพากนั มีผูน้าํท่ีมีความยติุธรรม และดูแลสมาชิกดว้ยความเสมอภาคก็เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะ
ช่วยรักษาความเป็นหน่ึงเดียวกนัน้ีใหย้งัคงอยูต่่อไปได ้ เป็นเอก (2555) กล่าวว่า ในบางคร้ังคนเรา
อาจมีความเห็นไม่ตรงกนับา้ง แต่สุดทา้ยเราก็ช่วยกนั ก็มนัเป็นประโยชน์ของชุมชน แต่จริงๆ แลว้
มนักผ็ลประโยชน์ของเรานัน่แหละ 

4.3.1.2  องคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ส่ิงท่ีพวกเรามีเหมือนกนัก็มีหลายอยา่งนะ ทั้งสายเลือด ความเช่ือ วฒันธรรม และ

ความตอ้งการ ซ่ึงแต่ละอยา่งท่ีพูดมาน้ีมนัก็เช่ือมโยงกนัอยู ่อยา่งท่ีเล่าให้ฟังว่าพวกเรามาจากบรรพ
บุรุษคู่เดียวกนั ไดรั้บการปลูกฝังมาคลา้ยๆกนั คนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ก็นบัถือศาสนา
เดียวกนัคือศาสนาอิสลาม ดงันั้นความคิดความเช่ือเรายอ่มไม่ต่างกนันกั และการท่ีเราอยูใ่นชุมชน
เดียวกนัเราก็ตอ้งยึดปฏิบติัตามประเพณี วฒันธรรมของชุมชนดว้ย ไม่อย่างนั้นแลว้เราก็อยูร่่วมกบั
เขาไม่ได้ ส่วนความต้องการท่ีเรามีร่วมกันก็คือเราตอ้งการพฒันาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนท่ี
เขม้แขง็ สมาชิกมีรายไดท่ี้เหมาะสมและเพียงพอกบัรายจ่าย จะเห็นไดว้า่เราใชชี้วิตกนัอยา่งเรียบง่าย 
อยู่กับธรรมชาติพยายามรักษาวิถีชีวิต และทรัพยากรท่ีบรรพบุรุษของเราได้ท้ิงไวใ้ห้ เพื่อให้
ลูกหลานไดสื้บทอดต่อไป 

ในความรับผิดชอบส่วนตวัโดยปกติก็ตอ้งดูแลกนัอยูแ่ลว้ เช่น การดูแลครอบครัว
ทาํหน้าท่ีให้สมบูรณ์ตามแนวทางของศาสนา คือหน้าท่ีของตน และของส่วนรวม คือต้องให้
ความสาํคญัเท่าๆ กนั จะท้ิงอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้ไม่อยา่งนั้นมนัจะไม่สมบูรณ์ ถา้ชุมชนมีปัญหา
เราก็ตอ้งช่วยกนัแกไ้ขแต่จะช่วยไดแ้ค่ไหนมนัอีกเร่ืองนะ แต่ก็ควรจะช่วยกนัเราช่วยดว้ยความเตม็ใจ 
ไม่บงัคบักนั 

ปกติคนท่ีน่ีเจอกนับ่อยนะ ทั้งท่ีมสัยิดเวลาละหมาดเสร็จก็จะมานัง่คุยกนั ยิ่งตอน
วนัศุกร์คนจะเยอะก็จะมีโอกาสไดคุ้ยกนัมาก คุยกนัทุกเร่ืองแหละนะเจอกนัในท่ีประชุมหรือตาม
กลุ่มบา้นก็จะพดูคุยกนัปรึกษากนั หรือหากตอ้งการเสนออะไร ถา้เจอกนัก็พดูกนัไดเ้ลย ท่ีน่ีเรารู้จกั



72 

กนัเกือบหมดเวลาเจอกนักท็กัทายกนัเป็นประจาํ เราคุย เรารับฟังกนัและกนั ช่วยเหลือกนัตามความ
เหมาะสม ถา้เป็นวนัสําคญัทางศาสนาท่ีมีกิจกรรม หรืองานโรงเรียน อนัน้ีคนจะมากหน่อย พวก
ญาติพี่นอ้งท่ีไปอยูท่ี่อ่ืนกจ็ะกลบัมาเยีย่มเยยีนกนัอยา่งครึกคร้ืน  

ชุมชนจะเปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมตลอด ถา้มีข่าวจากทางราชการก็
จะประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั หรือหากมีปัญหาก็จะเรียกมาประชุมกนั หรือแจง้กบัหัวหน้ากลุ่ม
บา้นเพื่อให้ไปแจง้กบัลูกบา้นของตน โดยภาพรวมก็ให้ความร่วมมือกนัดีโดยเฉพาะถา้เป็นเร่ืองท่ี
เป็นประโยชน์กบัส่วนรวม หรืองานบุญ 

4.3.1.3  ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
เราสร้างความตระหนักให้กบัสมาชิกในชุมชนอยู่ตลอด ตั้งแต่วยัเด็กจนแก่ เรา

ไม่ไดม้าสร้างกนัวนัสองวนัแบบนั้นมนัไม่ไดผ้ลหรอก คือในช่วงเด็กก็ตอ้งเรียนศาสนาแลว้ ซ่ึงใน
นั้นก็จะมีเร่ืองของความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยู่ ในส่วนของโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมท่ีทาํให้เด็กได้
เรียนรู้ และซึมซบัร่วมกนั จากนั้นจึงเป็นบทบาทของครอบครัว คือ พ่อแม่ ท่ีจะคอยสั่งสอนให้รัก
กนัสามคัคีกนั ช่วยเหลือกนั พอมาถึงส่วนของชุมชนก็จะใชเ้วที หรืออาจเป็นท่ีประชุมโดยมีผูน้าํทาํ
หนา้ท่ีสร้างความรู้สึกร่วมให้สมาชิกเห็นความสาํคญัของความเป็นหน่ึงเดียวกนั โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
หลากหลาย เช่น การบรรยาย การศึกษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จและเป็นหน่ึงเดียวกนั 
และใชห้ลกัศาสนาเขา้มาสนบัสนุน โดยผูน้าํทางศาสนาจะคอยกระตุน้ให้สมาชิกมีความเป็นหน่ึง
เดียวกนัอยูเ่สมอ ดว้ยการเทศน์ในวนัศุกร์หลงัจากเสร็จส้ินการละหมาด 

เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก ชุมชนเปิดโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมตลอดนะ 
ก็ร่วมทุกกระบวนการนัน่แหละ โดยเนน้ความสมคัรใจเราจะไม่บงัคบักนั มีขอ้มูลข่าวสารอะไรเรา
จะแจง้ให้สมาชิกทราบตลอดโดยแจง้ผ่านหัวหน้ากลุ่มบา้น แลว้หัวหน้ากลุ่มบา้นจะไปแจง้กับ
ลูกบา้นอีกที เป็นเอก (2555) กล่าวว่า ทาํอะไรก็แลว้แต่ตอ้งมีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และ
ตอ้งเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมอยา่งตอนท่ีบูรณะมสัยดิ ชาวบา้นเขาเห็นว่าเราทาํจริง ต่อไปมีอะไร
เขากเ็อาดว้ย 

พวกเรามีรูปแบบการใชชี้วิตอยา่งเรียบง่ายนะส่วนใหญ่ พยายามพึ่งปัจจยัภายนอกให้
นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แต่ไม่ถึงกบัลาํบาก พยายามพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด โดยใชค้วามรู้และภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชนมาสร้างเป็นฐานเรียนต่างๆ เพ่ือใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้ร่วมกนั และนาํองคค์วามรู้
เหล่านั้นมาต่อยอดอย่างเหมาะสม เช่น ฐานเรียนรู้การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ ก็จะมีเล้ียงเป็ด นกสวยงาม 
หงส์ขาว หงส์ดาํเป็น หากใครสนใจทาํก็เขา้ไปฟัง ไปเรียนรู้ขอคาํปรึกษาไดต้ลอดไม่มีหวงความรู้ เม่ือ
คนสนใจมากเขา้ก็ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ มีการไปดูงานลองผิดลองถูก ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ปัญญามนัก็เกิด 
ความสาํคญัมนัอยูต่รงน้ี เรายนืดว้ยขาของเราเอง มนัจึงย ัง่ยนื 
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อาจจะบอกไม่ไดว้่ามนัจะยัง่ยืนแค่ไหน แต่เราพยายามปลูกฝังความคิด ค่านิยม 
และอุดมการณ์ ให้กบัเยาวชนรุ่นต่อไป โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นอย่างสูง  
คือชุมชนกบัโรงเรียนร่วมมือกนัพฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้กบัเยาวชน โดยจะมีการจดัชัว่โมงให้
เด็กนกัเรียนไดเ้ขา้มาศึกษาความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามฐานต่างๆ ท่ีชุมชนจดัตั้งข้ึน ให้เขา
ไดเ้ห็น ไดล้องทาํดู คือเขาอยู่ตรงน้ีมาตั้งแต่เกิด ย่อมไดรั้บการซึมซบัในส่วนน้ีอยู่แลว้ และน่ีก็คือ
ผลผลิตท่ีพวกเราไดร่้วมกนับ่มเพาะมาเป็นอย่างดี และเช่ือว่าพวกเขาเหล่าน้ีจะ ช่วยกนัดูแล รักษา
ชุมชนน้ีใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความสามคัคี และมีความน่าอยูต่่อไป   

4.3.1.4  การขดัเกลาทางสงัคม 
ท่ีสาํคญักจ็ะมีมสัยดิกบัโรงเรียน ท่ีมีความชดัเจน โดยเฉพาะเด็กๆท่ีน่ี ท่ีเป็นมุสลิม

จะตอ้งเรียนศาสนากนัตั้งแต่เด็ก ในตอนเลิกเรียนแลว้ก็วนัหยุด หลกัๆจะเป็นเร่ืองของศาสนา ซ่ึง
ศาสนาจะเน้นย ํ้าให้บรรดาพวกเรารักใคร่สามคัคีกนั ช่วยเหลือกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นรากฐานทาง
ความคิดของพวกเขาใหโ้ตมาอยูใ่นกรอบของศาสนา และเป็นพลงัสาํคญัต่อการพฒันาชุมชนแต่ถา้
ถามถึงคนท่ีมีอิทธิพลต่อการขดัเกลาก็ คงเป็นพ่อแม่ ถา้มีการอบรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดีก็จะช่วย
ไดม้าก 

4.3.1.5  การช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ  
ชุมชนไดรั้บเงินจากเขต 5,000 บาท ต่อเดือนโดยเงินส่วนน้ีจะเอาไปช่วยเหลือ

ส่วนรวม เช่นเอาไปเยี่ยมผูสู้งอาย ุก็จะใหห้ัวละ 150 บาท  คนป่วยท่ีนอนคา้งท่ีโรงพยาบาล จะให้
เงินช่วยเหลือ 300 บาท  หากเสียชีวิตจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท  แมแ้ต่ประสบปัญหาภยั
พิบติัต่างๆ กจ็ะไดรั้บการช่วยเหลือเช่นกนั แต่จะตอ้งเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  การช่วยเหลือตรงน้ี 
หรือจะเป็นการซ่อมแซมภูมิทศัน์ในชุมชน ถนน ตน้ไม ้โดยทุกกลุ่มบา้นจะมีสิทธิเท่าเทียมกนั ใน
การไดรั้บการช่วยเหลือ  หน่วยงานอ่ืนกมี็เขา้มาบา้งแต่ไม่ไดช่้วยอะไรจริงจงั แต่กมี็ราชภฏัพระนคร
ท่ีมาช่วยเร่ืองของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นรูปเป็นร่างอยา่งท่ีเห็น 

4.3.1.6  ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
เร่ืองปัญหา ความขดัแยง้ในบรรดาพี่น้องก็มีบา้งเล็กๆ น้อยๆ  ส่วนในชุมชนจะ

เป็นเร่ืองของ การมีความเห็นไม่ตรงกนั ในบางเร่ือง ความไม่เป็นธรรม คือจดัสรรประโยชน์เฉพาะ
ในกลุ่มจะประสานไปกบัพวกพอ้ง 

วิธีแกปั้ญหา ตอ้งใช้ปรับทศันคติ กับความเสมอภาค โดยใช้ คน งาน เงิน เป็น
ตวัช้ีวดั  คนตอ้งสามคัคีกนั  การทาํงานทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ไม่เอาเปรียบกนั  มีการกระจาย
ผลประโยชน์อยา่งเสมอภาค 
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4.3.2  กรณตีัวอย่างรายที ่ 2 สอนศิลป์*  
หวัหนา้ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ฐานท่ี 4 บา้นกบัตน้ไม ้ อาย ุ62 ปี  ครอบครัวมีพี่นอ้ง 

12 คน ชาย10 คน ผูห้ญิง 2 คน อาชีพเป็นอดีตขา้ราชการครู โรงเรียนวดัหนองจอก  บา้นเกิดเดิมอยู ่
คลอง 13 ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี วิทยาลยัการศึกษาประสานมิตร    
ปี 2516 เอกเคมี เดิมทีครอบครัวมีฐานะยากจนแต่ดว้ยความท่ีเป็นคนเรียนเก่งจึงทาํใหไ้ดเ้ขา้มารับ
ราชการ เป็นครู ท่ีโรงเรียนลาํผกัชีในกรุงเทพมหานคร ต่อมาไดแ้ต่งงานแลว้ยา้ยเขา้มาอยูใ่นชุมชน  
ในปี 2520 จนถึงปัจจุบนัก็ 33 ปีพอดี สอนศิลป์ (2555) กล่าวว่า ปกติเร่ืองเงินไม่ว่าจะทาํงานไดเ้งิน
มาเท่าไหร่ ผมจะให้ภรรยาเป็นคนเก็บทุกบาททุกสตางค ์แต่ในเร่ืองสาํคญัๆผมจะเป็นคนตดัสินใจ
ทุกอยา่ง เราไม่ไดก้ลวัภรรยาแต่เราใหเ้กียรติกนั  

หลงัจากท่ีไดแ้ต่งงาน ก็มีลูกดว้ยกนั 4 คน เป็นชาย 2 หญิง 2 คนโตสองคนเป็นแฝดหญิง 
อายุ 32 คนแรกประกอบอาชีพเป็นพยาบาล อีกคนเป็นวิศวกรอีเล็กทรอนิก  คนท่ีสาม อายุ 29 ปี 
เป็นอาจารยส์อนอยู่ลาดกระบงั  คนสุดทอ้งอายุ 27 เรียนต่อโทท่ีมหาวิทยาลยัมหานคร  เน่ืองจาก
ตอนเด็กเราไม่มีโอกาสไดเ้รียนสูงมากนกั จึงเปิดโอกาสใหลู้กไดเ้รียนตามความตอ้งการอยา่งเตม็ท่ี  
แต่ถา้เขาอยากจะทาํงานก็ข้ึนอยูก่บัเขา จะไม่บงัคบั  วิธีสอนลูกคือ ทาํให้ดู พูดให้คิด เวลาเราสอน
เราจะให้เขาดูชีวิตจริง  ทุกคนมีปัญหา แต่เราจะสามารถจดัการกบัปัญหาไดไ้หม  อย่างเวลาท่ีลูก
สาวจะซ้ือรถยนต ์ เราจะประชุมกนั ถามว่ามนัจาํเป็นหรือไม่เพราะรถท่ีบา้นก็มี พ่อสามารถไปรับ
ไปส่งได ้อยากมีเพราะเห็นคนอ่ืนมี คือจะใชเ้หตุผลคุยกนั  

บา้นท่ีอาศยัอยู่ปัจจุบนั มีเน้ือท่ี 14 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั 4 ไร่ อีก10 ไร่เป็นท่ีนาให้คนอ่ืนเช่า 
ในส่วนของท่ีอยูอ่าศยันอกจากบา้นท่ีอยูก่นัสองครอบครัว คือ ครอบครัวของผม และครอบครัวของ
พี่ชายภรรยา ซ่ึงพ้ืนท่ีรอบบ้าน จะเต็มไปด้วยต้นไม้ ทั้ งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผกั
สมุนไพร  และในส่วนของหลงับา้นกมี็บ่อเล้ียงปลาเอาไวกิ้น แต่หากใครตอ้งการก็มาขอได ้บางทีก็
เอาไปช่วยงาน เวลาท่ีชุมชนมีกิจกรรม หรือกิจกรรมทางศาสนา  โดยปลาท่ีเล้ียงก็จะมีอยูส่ามชนิด 
มีปลาดุก  ปลานิล  ปลาแรด อาหารจะใชผ้กัตบ เศษผกัหรือเศษอาหาร  สอนศิลป์ (2555) ผมมีความ
ฝันอยากเป็นตาํรวจ แต่ฉุกคิดไดว้า่ สงัคมตาํรวจคงไม่เหมาะกบัเรา เพราะเงินท่ีไดม้าจากนอกระบบ
มีมาก เห็นวา่ขดัต่อหลกัศาสนา เป็นบาป จึงไม่ทาํอาชีพน้ี  

ปัจจุบนัทาํหน้าท่ีเป็นวิทยากร  บา้นกบัตน้ไมค้อยให้ความรู้ในเร่ืองของการใชป้ระโยชน์
จากพืชชนิดต่างๆ  และสอนใหอ้ยูอ่ยา่งพอเพียงอะไรทาํเองไดก้็ทาํ เราจะใชส่ิ้งท่ีเราเป็นจริงๆ ทาํให้
เขาดู คือบา้นท่ีเราอยู่จริง วิถีชีวิตจริงๆของเราเอง  พวกท่ีมาศึกษาดูงาน  บางช่วงก็มาก  บางช่วงก็
นอ้ย แต่ถา้เป็นช่วงเดือน รอมดอน (เดือนถือศีลอดของศาสนาอิสลาม) จะไม่รับแขก วิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นแบบค่อยๆ ซึมไปทีละน้อย ถา้เขาเห็นว่าเราทาํแลว้มนัดีจริงเขาก็ทาํตาม  
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ส่ิงสาํคญัคือเราตอ้งมีนํ้าใจ  ไม่หวงความรู้  อะไรช่วยไดก้็ช่วย คอยใหค้วามรู้ในเร่ืองการใชชี้วิตตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง   

ใชบ้า้นของตวัเองทาํเป็นท่ีพกั โฮมสเตย ์สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการ นอนคา้งเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชุมชนโดยสามารถจดัท่ีพกัรับรองได ้15 คนและทั้ง 15 คนน้ีตอ้งเป็นเพศเดียวกนัทั้งหมด เพื่อ
ป้องกนัการทาํพฤติกรรมอนัไม่สมควรในบา้นพกั  และยงัห้ามนาํส่ิงท่ีเป็นอบายมุขเขา้มาในชุมชน 
ทุกประเภท (ชาวมุสลิมจะใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีมากสงัเกตไดจ้ากในชุมชนจะไม่มีร้านคา้ไหนนาํ
เหลา้และบุหร่ีมาขายเลย) สอนศิลป์ (2555) ปรัชญาในการทาํงานคือ ทาํอะไรใหเ้ร่ิมจากจุดเลก็ๆ  ถา้
จุดเลก็ดีกจ็ะกลายเป็นจุดใหญ่ท่ีดี ส่วนคติประจาํใจ คือ ทาํอะไรอยา่ใหยุ้ง่ยาก  ชีวิตจะไดไ้ม่ซบัซอ้น  
คือเอาหลกัศาสนามาใช ้

4.3.2.1  ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 
 คนท่ีน่ีจะมีความเช่ือเหมือนกนั นัน่คือยึดถือหลกัการของศาสนามาเป็นแนวทางในการใช้
ชีวิต  มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั พึ่งพากนั มีความสามคัคี  โดยปกติถา้ชุมชนตอ้งการความร่วมมือ
จากสมาชิก กม็กัจะไดรั้บการตอบรับท่ีดี อยา่งท่ีผา่นมามีโครงการบา้นสีขาว หรือโครงการหนา้บา้น
น่ามอง ลูกบา้นก็ให้ความร่วมมือดี ยิ่งถา้เป็นงานบุญ งานมสัยิด หรืออะไรท่ีเป็นไปเพื่อส่วนร่วม 
ชาวบ้านจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลย เวลาท่ีเกิดปัญหาระหว่างลูกบ้าน เราจะใช้การ
ประนีประนอม โดยนํ้าหลกัศาสนามาวา่กนัวา่อะไรผดิอะไรถูก  

4.3.2.2  องคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
มนัก็มีอยู่หลายอย่างนะ ส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัของคนในชุมชนน้ี อย่างแรกเลยก็คือ

ศาสนา ซ่ึงถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของพวกเราทุกคน เราใชห้ลกัคาํสอนเป็นแนวทางในการดาํเนิน
ชีวิต ทาํให้ทุกคนมีความเช่ือ ความคิดท่ีเหมือนๆกนั อาจจะต่างกนัในส่วนของรายละเอียด แต่ใน
ส่วนของหลกัการแลว้เรามีเหมือนกนั และอีกส่ิงหน่ึงก็คือ เร่ืองของการสืบเช้ือสาย คนในชุมชนน้ี
ส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนท่ี ซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั ดงันั้นคนในชุมชนก็เป็นเหมือน
ญาติพี่นอ้งกนันัน่เอง 

เป้าหมายของชุมชนก็คือ เราตอ้งการเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง สามารถพึ่งตนเองได ้
และมีความยัง่ยนื โดยนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้ คนเราถา้รู้จกัใชจ่้าย นอกจากพ่ึง
ตวัเองไดแ้ลว้ ทุกคนจะเป็นสุข มนัจะไม่มีการเหยียบกนัเพื่อจะเด่นข้ึนมา แน่นอนทุกคนตอ้งทาํมา
หากิน เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่คนท่ีข้ีเกียจนะ แลว้ไม่ใช่ว่าคนท่ีตอ้งการหยดุอยูก่บัท่ี แต่จะใจกวา้ง 
จะไม่เหยียบคนอ่ืนเพื่อใหไ้ดส่ิ้งน้ีมา  แต่เราจะทาํดว้นตวัของเราเอง ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัหลกัศาสนา
อิสลามท่ีสอนใหอ้ยูอ่ยา่งพอเพียง อยูอ่ยา่งไม่โลภ อยูอ่ยา่งพอประมาณ ไม่ฟุ่ มเฟือย 
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ในส่วนของจิตสํานึก พวกเราได้รับการปลูกฝังจากศาสนาเต็มๆเลย เราเรียนรู้
ศาสนาตั้งแต่เด็กจนแก่ แมแ้ต่ในโรงเรียนก็ยงัเนน้ย ํ้าในเร่ืองน้ี คือให้รับผิดชอบต่อตนเอง และต่อ
สังคม หนา้ท่ีของตนเองเราตอ้งพยายามทาํให้สมบูรณ์ท่ีสุด เช่น การละหมาด 5 เวลา หรือ การทาํ
หนา้ท่ีรับผดิชอบต่อครอบครัว และไม่ละเลยการทาํหนา้ท่ีต่อส่วนรวมดว้ย เช่น เขา้ร่วมประชุม ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ตลอดถึงการช่วยกนัเป็นหูเป็นตาคอยดูแลชุมชนร่วมกนั 

การปฏิสัมพนัธ์กนัของพวกมีเป็นประจาํแหละ ก็ญาติพี่นอ้งกนัทั้งนั้น ยิ่งถา้อยูใ่น
กลุ่มบา้นเดียวกนัมีอะไรก็จะมาบอกมากล่าวกนั พูดคุยกนัเป็นเร่ืองปกติ ท่ีน่ีเรามีโอกาสไดเ้จอกนั
บ่อย ชุมชนเราก็มีกนัแค่น้ี อยา่งกลบัมาจากทาํงาน หรือ เวลาไปละหมาดก็เจอกนั ก็คุยกนัตลอดคุย
เร่ืองทัว่ไป การเมืองบา้ง สถานการณ์ต่างๆ ถามสารทุกขก์นั คุยกนัไดทุ้กเร่ืองแหละ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน ก็ไม่ถึงกบัทั้งหมดนะ เอาเป็นว่าส่วนมากจะให้ความ
ร่วมมือกแ็ลว้กนั กเ็ราอยูด่ว้ยกนักต็อ้งช่วยกนั พึงพาอาศยักนั คนท่ีน่ีจะใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วน
ร่วมนะ ร่วมทุกขั้นตอนนัน่แหละตั้งแต่วางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ ประเมินผล แต่มนัอาจจะไม่เป็น
ทางการมากนกั เราจะเนน้ท่ีสะดวก และสมคัรใจ ซ่ึงปกติถา้ไม่มีธุระก็จะมาช่วยกนัอยูแ่ลว้ ช่วยแรง
บา้ง เงินบา้งกม็าช่วยๆกนั คนละนิดคนละหน่อย  

4.3.2.3  ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ในการท่ีเราจะทาํให้คนหมู่มากมาเป็นหน่ึงเดียวกนัได ้ก่อนอ่ืนเราตอ้งให้คนมี

ความตระหนกั และเห็นความสาํคญัก่อน การสร้างความตระหนกันั้นก็มีหลายวิธี ซ่ึงโดยหลกัแลว้
ศาสนาจะเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีทาํให้คนในชุมชมเกิดความตระหนกั รักใคร่สามคัคีกนั โดยมีหลกัคาํ
สอนเป็นแนวทางปฏิบติัอยู่แลว้ ในหลายโอกาส อิหม่ามก็จะเทศน์ ให้สมาชิกไดเ้ห็นความสาํคญั
ของความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตวัประธานชุมชนเองกพ็ยายามพดู และบางคร้ังก็ยกปัญหาข้ึนมาเพื่อให้
สมาชิกเกิดความตระหนกั เกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะแกไ้ขปัญหา 

การพฒันาเราไม่สามารถทาํไดเ้พียงลาํพงัอยู่แลว้ เราตอ้งใชค้วามร่วมมือของคน
ในชุมชน อยา่งการสร้างมสัยิด การทาํถนน หรือสร้างโรงเรียน เราก็ทาํคนเดียวไม่ได ้แต่ถา้ทุกคน
ช่วยกนัมนัก็สาํเร็จได ้ท่ีน่ีเราเห็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วม สมาชิกจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการ
ดาํเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนชุมชน ร่วมกนัลงมือปฏิบติัซ่ึงในส่วนน้ีเราจะไม่
บงัคบักัน แต่จะขอความร่วมมือกัน บางคนอาจช่วยบริจาคเงิน บางคนช่วยด้วยแรงกาย หรือ
แมก้ระทัง่วสัดุอุปกรณ์ก็แลว้แต่ ในส่วนของการตรวจสอบประเมินผล สมาชิกในชุมชนจะช่วยกนั 
เป็นหูเป็นตาให้กัน มนัอาจจะไม่เป็นทางการนะ หลงัจากนั้นชาวบา้นจะนํ้ าปัญหา อุปสรรคมา
พดูคุยกนั เสนอผา่นหวัหนา้กลุ่มบา้น แลว้หวัหนา้กลุ่มบา้นกจ็ะเอาเขา้ท่ีประชุม  
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ชุมชนของเราตอ้งการเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และมีความยัง่ยืนดว้ย ความเขม้แขง็ใน
ท่ีน้ีคือเราสามารถมีชีวิตอยู่ไดไ้ม่เดือดร้อน โดยใชอ้งคค์วามรู้ และภูมิปัญญาม่ีมีอยู่ในชุมชนท่ีมา
สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้สมาชิก ลดการพึ่งพาปัจจยัท่ีไม่จาํเป็น พึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด ส่ิงท่ีจะ
พิสูจน์วา่ย ัง่ยนืหรือไม่กคื็อ เราสามารถอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลง   

เร่ืองจิตสาํนึกน่ีมนัสาํคญันะ เพราะถา้ไม่มีจิตสาํนึกคนมนัจะเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้
สําหรับท่ีน่ี ผมมองว่าครอบครัวเป็นส่ิงสําคญันะท่ีจะปลูกฝัง ให้สมาชิกมีจิตสํานึกเพราะมีความ
ใกลชิ้ดและมีเวลาอยูด่ว้ยกนัมาก โดยเฉพาะลูกจะตอ้งดูพอ่แม่เป็นแบบอยา่งอยูแ่ลว้ ถา้มีแบบอยา่งท่ี
ดีลูกก็จะไดส่้วนท่ีดีตรงนั้นมาดว้ย อนัดบัต่อมาคือศาสนา ซ่ึงช่วยขดัเกลาไม่เฉพาะแค่จิตสาํนึกนะ 
แต่เป็นทุกๆเร่ือง คือหลกัการของศาสนาจะบอกเราว่าอะไรดี ไม่ดี อะไรควรทาํ ไม่ควรทาํ เราอยู่
และเรียนรู้ศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย อีกท่ีหน่ึงท่ีสําคญัมากคือสถาบนัการศึกษา ช่วยสั่งสอนและ
ปลูกฝังจิตสาํนึกในการอยูร่่วมกบัสังคมอยา่งมีคุณภาพ ส่ิงเหล่าน้ีผมว่าสาํคญัหมด และทั้งหมดน้ีก็
ทาํใหเ้ราเป็นเราในตอนน้ี สอนศิลป์ (2555) เคยใช่ไหมล่ะ ถูกครูตีนะ นัน่แหละท่ีเป็นตวับอกเราว่า
ไม่ควรทาํ และเม่ือไหร่ท่ีเราทาํผดิเรากจ็ะถูกตีอีก เราจึงไดจ้าํมาจนทุกวนัน้ี 

4.3.2.4  การขดัเกลาทางสงัคม 
สถาบนัท่ีมีบทบาทในการขดัเกลาคนในชุมชนให้เป็นหน่ึงเดียวกันหลกัๆจะมี 

ครอบครัว ศาสนา และโรงเรียน ท่ีสาํคญัท่ีสุดน่าจะเป็นครอบครัวนะเพราะครอบครัวเป็นสถาบนั
แรกท่ีคนเรามี และใกลชิ้ดมากท่ีสุด อยา่งเราตอนเด็กๆเราก็มองว่าพ่อแม่เราเป็นแบบอยา่ง และเป็น
คนสําคญัท่ีช่วยสั่งสอนเรา ศาสนาเองก็มีความสําคญัมากเลยนะเน่ืองจากเราเป็นมุสลิมเราจึงตอ้ง
เรียนศาสนามาตั้งแต่เด็ก พอเรียนภาคสามญัเสร็จเราก็จะมาเรียนศาสนากนั พอเสาร์อาทิตยก์็ตอ้ง
เรียนอีก ในส่วนของโรงเรียนกท็าํหนา้ท่ีใหค้วามรู้ และขดัเกลาตามระบบอยูแ่ลว้ซ่ึงสาํคญัมากเราได้
เรียนรู้ไดอ้ยู่ร่วมกบัเพื่อนๆ ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนับ่อยๆ ทาํให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นหน่ึง
เดียวกนัมากข้ึน การขดัเกลาถา้จะให้ไดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพ ผมมองว่าวยัเด็กน่ีแหละสําคญั 
เพราะเดก็กาํลงัเร่ิมเรียนรู้และจดจาํ เขาจะเป็นเหมือนผา้ขาว เราใส่อะไรลงไปเขากจ็ะเป็นแบบนั้น 

4.3.2.5  การสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 
ไม่ค่อยมีเขา้มาหรอก แต่ก็มีการเขา้มีส่วนร่วมในเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์ คือ

งานท่ีเรารวมตวักนัแลว้หน่วยงานขา้งนอกจะเขา้มาเยอะ เช่น ธกส. พฒันาชุมชน การท่องเท่ียว 
สํานักงานเขตหนองจอก ถา้เกิดเรามีงานอะไรเราก็จะเชิญเคา้มา เชิญหัวหน้าเขตมา เชิญหัวหน้า
พฒันาการชุมชนมาส่วนใหญ่หน่วยงานจะช่วยเราในเร่ืองวิชาการ เร่ืองความรู้ต่างๆ เร่ืองขั้นตอน 
เร่ืองเทคนิค เร่ืองของงบสนับสนุนชุมชนก็จะมีเดือนละ 5000 บาท เป็นเงินจากฝ่ายพฒันาการ
ชุมชน สาํนกังานเขตหนองจอก เอามาเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
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ชาวบา้น และคุยเร่ืองของปัจจยั นํ้าท่วม ถนนพงั ตน้ไมไ้ม่มี ซ่ึงเราตอ้งทาํงบเบิก แต่ก็ไม่ค่อยเขา้มา
ต่อเน่ือง ทางเราตอ้งทาํเร่ืองขอไป เร่ืองเงินเราตอ้งทาํเร่ืองฎีกาเบิก สมมุติว่าตรงน้ีถนนมนัพงัเขา้
ออกลาํบาก เราก็ตอ้งนาํเงินของเราออกค่าใชจ่้ายไปก่อน ไปซ้ืออุปกรณ์มาทาํ โดยให้ชาวบา้นได้
ร่วมกนัทาํ แลว้กเ็อาบิลน่ีทาํเร่ืองเบิกงบประมาณประมาณ 3 เดือนคร้ังหน่ึง  

ส่วนมากหน่วยงานท่ีเขา้มามกัจะมีการแอบแฝงในเร่ืองของผลประโยชน์  เพื่อ
ช่ือเสียงของหน่วยงานนั้น เอาไปเป็นผลงาน เช่น โครงการธนาคารตน้ไมข้องกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีการเขา้มาช่วยเหลือ แต่ว่าเขาก็ตอ้งการให้เป็นผลงานของเคา้ ไม่ไดม้าช่วยจริงจงั ถา้ทาง
รัฐบาลมีนโยบายอยู่ว่า ชุมชนตอ้งทาํเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ให้หน่วยงานต่างๆ ไปคิดมา แลว้ไปทาํ 
ทางหน่วยงานกส็นบัสนุนทางดา้นงบประมาณ ทาํเป็นพกัๆ แต่ท่ีแน่ๆ ชาวบา้นน่ีตอ้งทาํอยูต่ลอดเวลา 
ชาวบา้นร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ ทาํกนัเองอยูแ่ลว้ตลอดเวลา อนัน้ีย ัง่ยืน ถา้หน่วยงานมาช่วยมนัไม่คอย
ยัง่ยนื 

4.3.2.6  ปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ 
เร่ืองของความขดัแยง้ก็มีบา้งนะเป็นธรรมดา คนคนเรามีความเห็นแตกต่างกนั 

แมแ้ต่ในเร่ืองของศาสนาก็มีเร่ืองของความขดัแยง้กนั แต่เราก็มีทางออกทางแกไ้ข โดยเอาหลกัฐาน
มาถกมาพูดคุยกนั สมมุติว่าเร่ืองของศาสนามนัมีหลกัฐานอยูแ่ลว้ มีคมัภีร์มีเร่ืองของกฎของศาสนา
วางไวอ้ยูแ่ลว้ ผูท่ี้รู้กต็อ้งไปหาวา่เร่ืองของเคา้วา่อยา่งไร อะไรถูกอะไรผดิก็ว่าไปตามนั้น เหมือนกบั
ท่ีเรามีกฎหมายตั้งไว ้ 

เราตอ้งเขา้ใจว่าคนเรามนัมีความคิดความเห็นท่ีแตกต่างกนัเป็นเร่ืองธรรมดาอยู่
แลว้ แต่ส่ิงสําคญัคือเราตอ้งมีจุดร่วมกนั มนัเป็นส่ิงท่ีคอยยึดโยงความคิด ความรู้สึกของคนให้
เป็นไปในทางเดียวกนัได ้แมเ้วลาท่ีเกิดปัญหาข้ึนเราก็สามารถหาขอ้ยติุท่ีเป็นธรรมต่อทุกคนได ้นัน่
เพราะเรามีจุดร่วมเดียวกนั มองไปในทางเดียวกนั แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือมนัตอ้งโปร่งใส เสมอภาค 
จริงใจ ไม่มีอะไรแอบแฝง  
 

4.4  ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดยีวกนัในทศันะของชุมชน 
 
 จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั พบวา่ ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน
กรณีคาํ มีความเช่ือร่วมกนั (ร้อยละ 86.71) ช่วยเหลือกนั พึ่งพาอาศยักนั (ร้อยละ 60.03) ยดึมัน่
ขนบธรรมเนียมอยา่งเคร่งครัด (ร้อยละ 40.02) ร่วมมือกนั (ร้อยละ 26.68) มีศีลธรรม (ร้อยละ 20.01) 
มีคุณธรรม (ร้อยละ 20.01) มีการประนีประนอม (ร้อยละ 13.34) มีความเสมอภาคกนั (ร้อยละ 
06.67) ดงัมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  แสดงขอ้มูล ลกัษณะ/ส่ิงบ่งช้ีของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน ธรณีคาํ* 
 

ตัวบ่งช้ีของความเป็นหน่ึงเดยีวกนั จํานวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100.00) 

มีความเช่ือร่วมกนั 13 86.71 
ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียม และปฏิบติัตามแนวทางของ
ศาสนาอยา่งเคร่งครัด 

12 80.00 

ช่วยเหลือกนั พึ่งพาอาศยักนั 9 60.03 
ร่วมมือกนั 4 26.68 
มีการประนีประนอม 2 13.34 
มีความเสมอภาคกนั 1 06.67 

 
หมายเหตุ:  * เลือกไดม้ากกวา่ 1 ตาํตอบ 
                   ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนกรณีคาํมีลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนั โดยท่ีมีความเช่ือร่วมกนั 
การยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม และปฏิบติัตามแนวทางของศาสนาเป็นจุดเด่น ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Durkheim (1956 อา้งถึงใน  ภาวินี เพง็ศาสตร์, 2532: 22) ว่า ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของสงัคม เป็นเร่ืองของการสั่งสมความเช่ือและสาํนึกร่วมกนัของคนในสังคม ซ่ึงความเช่ือ
ร่วมกนัของชุมชนกรณีคาํ เป็นความเช่ือตามแนวทางของศาสนาอิสลาม ท่ีสอนใหรั้กใคร่สามคัคีกนั 
อีกทั้งสมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นท่ี ท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษคู่เดียวกนั จึงส่งผลให้
คนในชุมชนมีลักษณะนิสัยช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ มีความรักในผืน
แผน่ดินของบรรพบุรุษ รักในความเป็นชุมชนของตน จึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหน และพร้อมท่ี
จะร่วมมือกนัเม่ือชุมชนมีปัญหา หรือ มีความตอ้งการท่ีจะพฒันา 
 แมใ้นยามท่ีเกิดปัญหาข้ึนระหวา่งสมาชิกในชุมชน ผูน้าํกจ็ะใชห้ลกัของการประนีประนอม
ในการไกล่เกล่ีย คอยช่วยเหลือใหไ้ดรั้บความยติุธรรมเท่าเทียมกนั จนไดข้อ้ยติุท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับ
ได ้จะเห็นไดว้่าสมาชิกนาํหลกัการของศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ทั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัสังคม ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดต้ั้งแต่เกิดจนตาย   
ดงัคาํกล่าวท่ีว่า สอนศิลป์ (2555) สังคมตอ้งเอาไปอยูใ่นส่วนกลาง ตอ้งช่วยกนัพฒันา แนวทางของ
ศาสนา และความเป็นเครือญาติจะเป็นประโยชน์มาก สามารถตกัเตือนไปในหนทางท่ีดี และช่วยกนั
ดูแลชุมชน 
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4.5   องค์ประกอบของความเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
  

4.5.1  สมาชิกมีส่ิงทีค่ล้ายคลงึกนั 
 จากการศึกษาทาํให้ทราบว่าส่ิงท่ีสมาชิกของชุมชนกรณีคาํ มีเหมือนกนั หรือ มีความ
คลา้ยคลึงกนัมาก มีอยู ่4 อยา่ง คือ ความคิด พฤติกรรม เช่ือชาติ/เผา่พนัธ์ุ และศาสนา ในส่วนของ
ความคิดนั้นสมาชิกไดรั้บอิทธิพลของศาสนาอิสลาม ท่ีสอนใหท้าํคุณงามความดี รักใคร่สามคัคีกนั 
ซ่ึงรายละเอียดของแนวคิด และหลกัปฏิบติัต่างๆ จะมีบนัทึกอยูใ่นคมัภีร์อลักุรอานส่งผลใหส้มาชิก
เกิดความรู่สึกรักสงบ พึงพอใจกับความเรียบง่ายในชีวิต มีนํ้ าใจไมตรีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือกัน มีการ
แบ่งปันอาหาร เคร่ืองมือในการทาํการเกษตร และองคค์วามรู้ในดา้นวิชาชีพต่างๆ ผนวกกบัความ
เป็นเครือญาติร่วมสายเลือดเดียวกนั มีบรรพบุรุษเดียวกนัทาํใหค้วามรู้สึกผกูพนัต่อกนัมีมากยิง่ข้ึน 
 อีกส่ิงหน่ึงท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นจากชุมชนก็คือ วิถีการใชชี้วิตของคนในชุมชนมีความเป็น
อนุรักษนิ์ยม คนส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู ่โดยนอ้มนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวง คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนั โดยมีคุณธรรม และ ความรู้เป็นตวักาํกบั ซ่ึง
คุณธรรมในท่ีน้ีคือหลกัของศาสนาอิสลาม ส่วนความรู้ก็มาจากประสบการณ์ท่ีถูกถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบนั เช่น ภูมิปัญญาทางดา้นการเกษตร การประกอบอาหาร และวิธีคิดมี
การเรียนรู้จากส่ือในสังคม รับการถ่ายทอดจากผูเ้ช่ียวชาญ และนาํมาปรับใชจ้นเหมาะสมกบัภาวะ
ในปัจจุบนัของชุมชน ดงัคาํกล่าวท่ีว่า แนวทางปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน คือ   
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ขยายโอกาสลงทุน สร้างงาน สร้างรายได ้จดัสรรสวสัดิการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพ่ึงตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ (จาํเริญ, 2555) 

 
4.5.2  มีเป้าหมายร่วมกนั 
เน่ืองจากชุมชนเป็นชุมชนแห่งวิถีวฒันธรรม ท่ียึดหลกัการทางศาสนา และประเพณีอนัดี

งาม และเพ่ือให้เกิดความเขม้แขง็แก่ชุมชน ชุมชนไดน้าํปรัชญาศาสนาอิสลามในประเด็นของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมาเป็นแนวทางหลกัในการสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนอย่างย ัง่ยืน ดงันั้นชุมชน 
จึงให้ความสําคญักบักระบวนการถ่ายทอดความรู้ โดยการตั้งกลุ่ม และ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนข้ึน  
ซ่ึงนาํไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพฒันาทกัษะเพื่อการอาชีพ การจดักิจกรรมสร้างความรู้ และ
จดัสรรแหล่งเรียนรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ใหชุ้มชน ดงัคาํกล่าวท่ีว่า หลกัการทางศาสนา เป็นการคุยกนั 
ให้ความรู้กนั แนะนาํสั่งสอนไม่กระทาํส่ิงที่ไม่ดี มุสลิมยึดถือหลกัการทางศาสนาเป็นหลกั  
(บรรเจิด, 2555) 
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ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองของการศึกษาท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายใน
ชุมชน โดยเฉพาะเด็กและยาวชน  มีการบริจาคซ้ือท่ีดินท่ีบางส่วนใหเ้ป็นท่ีโรงเรียนเพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนในชุมชนไม่ตอ้งเดินทางไปศึกษาท่ีอ่ืน  มีการนาํหลกัแนวคิด  บา้น โรงเรียน  และมสัยิด
หรือบรม  การอุทิศสถานท่ีให้กบัการศึกษานอกโรงเรียน  การใช้สถานท่ีภายในมสัยิดบางส่วน  
เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดศึ้กษาคมัภีร์อลั-กุรอาน  เป็นรากฐานในการพฒันาในดา้นความรู้ทางดา้น
ศาสนา  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนหญิงไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน   
 ชุมชนมองวา่การจะเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็นั้น ความรู้นั้นเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้
 

4.5.3  ปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากชุมชนกรณีคาํ เป็นชุมชนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ

ท่ีมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั และอาศยัอยูใ่นชุมชนมาตั้งแต่เกิด ดว้ยเหตุน้ีความใกลชิ้ดสนิทสนมจึงมี
มากตามไปดว้ย จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั พบว่า สมาชิกจะมีการปฏิสัมพนัธ์กนั 6 
โอกาสคือ  

1)  ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง การปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีจะมี
ความถ่ีสูงเน่ืองจากอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต้องพบเจอกันบ่อย เร่ืองท่ีพูดคุยจะมีความ
หลากหลายมากกวา่ในส่วนอ่ืน 

2)  ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนบา้น โดยปกติของชุมชนกรณีคาํ บา้นแต่ละหลงัจะไม่มี
ร้ัว เพราะส่วนใหญ่แลว้ คนท่ีอยู่กลุ่มบา้นเดียวกนัจะเป็นญาติกนัใชน้ามสกุลเดียวกนั โอกาสท่ีจะ
เจอกนัก็มีมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แม่บา้นท่ีไม่ตอ้งไปทาํงานหลงัจากทาํงานบา้นเรียบร้อยแลว้ก็มี
โอกาสมานั่งสนทนากนั พูดคุยกนัทั้งเร่ืองในชุมชน และนอกชุมชน ตลอดถึงการปรึกษาปัญหา
ต่างๆ  

3)  ปฏิสัมพนัธ์หลงัการละหมาด ตามหลกัของศาสนาอิสลาม ผูน้ับถือจะตอ้ง
ละหมาดวนัละ 5 เวลาทาํให้มีโอกาสเจอกนัค่อนขา้งบ่อย ในวนัศุกร์จะมีผูเ้ขา้ละหมาดท่ีมสัยิด
มากกว่าวนัอ่ืน และน่ีก็เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะไดพู้ดคุยกนั แลกเปล่ียนทรรศนะกนั ประกาศจาก
ทางการ  การขอความร่วมมือจากสมาชิก ซ่ึงจะทาํหลงัจากปฏิบติัพิธีกรรมละหมาดเสร็จ 

4)  ปฏิสัมพนัธ์ตามงานท่ีจดัในชุมชนงานท่ีจดัข้ึนในลกัษณะน้ีจะมีผูเ้ขา้ร่วมงาน
เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงแต่ละงานจะมีกิจกรรมท่ีจะช่วยดึงคนใหม้าร่วมงานไดดี้ เช่นงานโรงเรียน จะใช้
วิธีการให้เด็กนกัเรียนขายของ และให้ผูป้กครองเขา้มาร่วมกิจกรรมสนบัสนุนนกัเรียน ตรงส่วนน้ี
นอกจากจะทาํให้ผูป้กครองไดพ้บปะพูดคุยกนัแลว้ ยงัเป็นการประสานความร่วมมือกบัฝ่ายต่างๆ 
เช่นโรงเรียน ชุมชน และผูป้กครอง แมแ้ต่เด็กเองก็ไดซึ้มซับการทาํงานร่วมกนัดว้ย ส่วนงานบุญ
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ของมสัยิดก็จะใชก้ารออกร้านเช่นกนั แต่วตัถุประสงคเ์พื่อระดมทุนเขา้มสัยิด การปฏิสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะน้ี จะเป็นการทกัทาย พูดคุยกนั เพ่ือรับรู้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวของสมาชิกในชุมชน และ
ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ใหมี้มากข้ึนอีกดว้ย 

5)  ปฏิสัมพนัธ์ในวนัสาํคญัทางศาสนา ในวนัสาํคญัเหล่าน้ีกิจกรรมหลกัจะเป็นการ
ปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา คือการละหมาด นอกจากนั้นจะเป็นการสังสรรค ์ซ่ึงจะเกิดการปฏิสัมพนัธ์
กนัของเหล่าสมาชิกทั้งท่ีอยู่ในชุมชน ลูกหลาน และบรรดาเครือญาติ ท่ีไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืนก็จะกลบัมา
ร่วมงานน้ีดว้ย ซ่ึงเรียกวนัแห่งการสงัสรรคน้ี์วา่ วนัอีด 

6)  ปฏิสัมพนัธ์ในเวทีประชาคมของชุมชน การปฏิสัมพนัธ์แบบน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึน
บ่อยนกั จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งการความคิดเห็น หรือตอ้งการมติจากสมาชิกซ่ึง
เป็นช่วงเวลาท่ีสมาชิกจะไดแ้สดงทศันะของตนเองท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ ออกมา อยา่งเสรีและเท่าเทียมกนั 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมปฏิสมัพนัธ์จาํนวนมาก 
 

4.5.4  การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชน และผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญั พบว่า ชุมชนกรณีคาํ ให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หาก
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา จะไดรั้บความร่วมมือเป็น
อยา่งดีจากสมาชิกในชุมชน โดยสามารถสรุปบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ไดด้งัน้ี 

1)  บทบาทร่วมคิด ในการทาํกิจกรรมร่วมกนัของชาวชุมชนท่ีแสดงออกมานั้น 
พบว่า เป็นการแสดงบทบาทในลกัษณะของการนาํเสนอแนวทาง และร่วมวางแผนใหต้รงกบัความ
ตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา หรือสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วมซ่ึงการร่วมแสดงความคิดในลกัษณะน้ี จะเป็นแบบท่ีไม่เป็นทางการ แต่ละคนมีสิทธ์ใน
การแสดงความเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั 

2)  บทบาทร่วมทาํ การทาํกิจกรรมร่วมกันของชุมชน ไดแ้สดงบทบาทในการ
กระทาํออกมาใน 3 ลกัษณะ คือ การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ หรือแรงงานในการทาํ
กิจกรรมดงักล่าว คือ ในการร่วมทาํกิจกรรมนั้นสืบเน่ืองมาจากชุมชนไดมี้การวางแผนร่วมกนั เพ่ือ
สนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน เช่น การจดังานเพ่ือหารายไดพ้ฒันาโรงเรียน มสัยดิ สมาชิก
จะมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบกัน และประกาศให้สมาชิกคนอ่ืนได้รับทราบและเขา้ร่วม
กิจกรรม 

3)  บทบาทร่วมติดตาม ประเมินผล ในการร่วมทาํกิจกรรมร่วมกนัของผูน้าํ และ
คณะกรรมการชุมชนไดแ้สดงบทบาทในการร่วมรับผดิชอบในการร่วมคิดปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
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ความคิดเห็น และรับผิดชอบร่วมกนัตามหน้าท่ีรับผิดชอบ รวมถึงประเมินผลเพ่ือหาขอ้บกพร่อง
และแนวในการแกไ้ขปัญหาเพื่อนาํไปพฒันาในอนาคต 

4)  บทบาทร่วมรับผลประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีร่วมกนัดาํเนินการ ดงันั้นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนจากแนวความคิดของผูน้าํหรือหรือเกิดจากแนวความคิดของชุมชนก็ตาม ลว้นแต่ส่งผลให้
เกิดกระบวนการทาํงานร่วมกนั และการแลกเปล่ียนความรู้กนัทั้งสองฝ่าย เพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ดงัคาํกล่าวท่ีว่า ผูน้าํชุมชนดูแลดี ชาวบา้นให้ความร่วมมือดี เวลาทาํกิจกรรมสามารถดึง
ชาวบา้นมาช่วยได ้เม่ือคร้ังท่ีจดัโครงการบา้นสีขาว พอไดบ้า้นสีขาวก็จะไดเ้ป็นชุมชนสีขาวชุมชน
ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี (นาวา, 2555) 
 

4.5.5  การทาํหน้าทีอ่ย่างมีจิตสํานึก 
เม่ือกล่าวถึงการทาํหน้าท่ีอย่างมีจิตสํานึกของสมาชิกในชุมชนแห่งน้ี สามารถอธิบายได้

เป็น 2 ลกัษณะ คือการทาํหนา้ท่ีในระดบับุคคล และ ในระดบัสงัคม ซ่ึงการทาํหนา้ท่ีในระดบับุคคล
ของสมาชิกในชุมชนกรณีคาํ จะชดัเจนในเร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีการช่วยเหล่ือในส่วนของ
ปัจจยัพื้นฐานเช่น บริจาคเงินใหแ้ก่ผูด้อ้ยกวา่ทุกๆปี แบ่งปันผลิตผลทางการเกษตรเพื่อนาํไปบริโภค 
แบ่งปันพนัธ์พืชเพื่อการเกษตร เป็นต้น และยงัมีการช่วยเหลือในรูปแบบของการให้ความรู้ 
ความคิด ท่ีจะสามารถทาํให้ผูไ้ด้รับการช่วยเหลือนั้น มีศกัยภาพในการช่วยเหลือตนเองได้ใน
อนาคตเช่น แนะนาํอาชีพ การทาํบญัชีครัวเรือน การทาํการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ดงั
คาํกล่าวท่ีว่า เวลาจะไปช่วยคนแทนท่ีเราจะใหเ้งิน เราจะใชว้ิธีทาํใหเ้คา้รู้จกัหากิน เคา้จะช่วยตวัเอง
ข้ึนมาไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ถา้เราเอาเงินไปใหเ้คา้กอ้นหน่ึงกจ็บแค่นั้น เราตอ้งเอาความคิดใหเ้คา้ก่อน 
ส่วนปัจจยัค่อยวา่กนั (จาํเริญ, 2555) 

ในระดบัของสังคม หรือ ชุมชน สมาชิกมีแนวทางท่ีชดัเจนท่ีตอ้งการเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
สามารถพึงตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน ทาํให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเองในการช่วย
ดูแลชุมชน เป็นหูเป็นตาใหก้นั รวมถึงร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หรือหากชุมชนตอ้งการ
พฒันาท่ีตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก สมาชิกจะใชว้ิธีการจดักิจกรรมข้ึน แลว้นาํเงินท่ีไดน้ั้นไปรวมสมทบ
ทุนใชพ้ฒันาตามวตัถุประสงค ์และในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ังทุกฝ่ายในชุมชนจะร่วมมือกนั โดย
มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํ แต่การช่วยเหลือนั้นเป็นการช่วยเหลือดว้ยความสมคัรใจ อยา่งเช่นท่ีผา่นมามี
การออกร้านขายของโดยสมาชิกในชุมชนเป็นผูม้าตั้งร้านขายของ แลว้คนในชุมชนก็ช่วยกนัซ้ือ 
ช่วยกนักิน ส่วนเงินท่ีไดก้จ็ะเอาไปมอบใหก้บัมสัยดิ เพื่อบูรณะซ่อมแซมต่อไป  
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4.6  ขั้นตอนการขบัเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
  

4.6.1  ขั้นที ่ 1  สร้างความตระหนัก/อยากทีจ่ะเปลีย่นแปลง   
 จาการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั พบว่า รูปแบบการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของชุมชน มีศูนยก์ลางอยู่ท่ีศาสนาท่ีสอนให้คนมีความรักต่อกนั เพราะสมาชิกในชุมชน
ร้อยละ 95 นบัถือศาสนาอิสลาม จึงมีความเช่ือท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีผูน้าํทางศาสนา คือ 
อีหม่ามจะเป็นศูนยก์ลางท่ีจะช้ีนาํความคิด และ การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม โดยยึดหลกัศาสนาเป็น
แนวทาง และจากเหตุท่ีคนในชุมชนเกือบทั้งหมดมีบรรพบุรุษคนเดียวกนั ความรู้สึกผูกพนัจึงมี
มากกวา่ชุมชนอ่ืน จึงไม่ใช่เร่ืองยากนกัท่ีจะทาํใหส้มาชิกมีความตระหนกั ในความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 นอกจากอิทธิพลความเช่ือทางดา้นศาสนาแลว้ ผูน้าํชุมชนก็มีบทบาทท่ีสาํคญัอีกคนหน่ึงท่ี
สามารถทาํให้สมาชิกเกิดความรู้สึกร่วม และคลอ้ยตามในส่ิงท่ีมีความสาํคญั หรือส่งผลกระทบกบั
ชุมชน ประธานชุมชนสามารถเรียกคณะกรรมการ และหวัหนา้แต่ละกลุ่มบา้นมาประชุมและหาลือ
ร่วมกนั และเม่ือไดข้อ้สรุปแลว้ หวัหนา้แต่ละกลุ่มบา้นก็จะนาํขอ้สรุปนั้นไปกระจายสู่ลูกบา้นของ
ตน เน่ืองจากความใกลชิ้ด และความศรัทธาในตวัหัวหน้ากลุ่มบา้นนั้น ทาํให้เกิดการเปิดรับทาง
ความคิดไดง่้าย ดงัคาํกล่าวท่ีว่า คือว่าเราทาํใหดู้นะ เราทาํใหดู้ง่ายๆ บางทีเราก็ไม่ตอ้งพดูอะไรก็ได้
แต่การทาํน้ีไม่ไดห้มายความว่าจาํลองข้ึนมานะ ทาํหมายถึงทาํจริงๆ เพราะว่าการจาํลองมนัก็หลอก
ไดแ้ป๊บเดียวเองถา้เห็นวา่ก่ีวนั ก่ีเดือน ก่ีปี กเ็ห็นวา่เป็นของเราอยา่งน้ี ตรงน้ีเรากไ็ม่ตอ้งพดูอะไรมาก 
(สอนศิลป์, 2555) 
 เน่ืองจากมีโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน ทางโรงเรียนจึงมีบทบาทท่ีสาํคญัในการปลูกจิตสาํนึก
ให้กบัเยาวชนในชุมชนแห่งน้ี ผูน้าํชุมชนจะมีการติดต่อกบั ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอยู่ตลอด และ
พึ่งพาอาศยักนัอยู่เสมอ ทาํให้โรงเรียนกบัชุมชนมีแนวทางการพฒันาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
และสอดคลอ้งกบัหลกัการของศาสนาดว้ย 
 

4.6.2  ขั้นที ่ 2  ทาํให้เกดิการมีส่วนร่วม   
ดว้ยตวัโครงสร้างของชุมชน ท่ีมีรูปแบบการบริหารแบบกระจายอาํนาจไปสู่หัวหนา้กลุ่ม

บา้นต่างๆ ในการร่วมกนัแกปั้ญหามีผูน้าํทางศาสนา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา
และคอยสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  ทําให้นโยบายนั้ นเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ถึงแมว้า่ในบางคร้ังนโยบายต่างๆ จะมาจากกลุ่มผูน้าํชุมชน แต่ความสมบูรณ์จะยงัไม่
เกิดข้ึนจนกวา่จะไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก  
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หัวหนา้กลุ่มบา้นสมาชิกในแต่ละกลุ่มบา้นจะเป็นผูค้ดัเลือกหัวหนา้กลุ่มบา้น รองหัวหนา้
กลุ่มบา้น โดยพิจารณาจากคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เช่น ความอาวโุส ความรู้ความสามารถ ภาวะความ
เป็นผูน้าํ ซ่ึงในแต่ละกลุ่มบา้นจะมีหัวหน้ากลุ่มบา้นเป็นผูค้อยดูแลและประสานงานระหว่างทาง
คณะกรรมการชุมชนธรณีคาํ กบัชาวบา้นในกลุ่มบา้นท่ีรับผดิชอบอยู ่โดยมีประธานชุมชนเป็นฝ่าย
ประสานงาน จะตอ้งพยายามอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั และเม่ือสมาชิกเห็นว่าดี มีประโยชน์ 
ไม่ขดัต่อหลกัการของศาสนา ก็จะปฏิบติัตามและให้การสนับสนุนอย่างเต็มกาํลงั แต่ถา้หากมี
ปัญหาหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ก็จะถูกส่งไปยงัคณะบริหารโดยผ่านหัวหนา้กลุ่มบา้นของตนซ่ึง
การส่ือสารของชุมชนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  

1)  การพูดคุย/แลกเปล่ียนในกลุ่มย่อย มกัจะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากชาว
ชุมชนส่วนใหญ่มีลกัษณะความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ดงันั้นชาวบา้นจึงมีการพบปะ พดูคุยกนัอยา่ง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการพดูคุยในกลุ่มยอ่ยตามบา้นเรือน หรือ ร้านคา้ในชุมชน หรือมสัยดิ 

2)  การพูดคุยระดบักกลุ่มบา้น เป็นการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอย่าง
ต่อเน่ืองภายในกลุ่ม จนเกิดการขยายวงกวา้งสู่ชาวชุมชนในระดบักลุ่มบา้น โดยรูปแบบในการ
พูดคุยจะมีลักษณะก่ึงทางการ คือ การจับกลุ่มคุยกันโดยมีหัวหน้ากลุ่มบ้าน หรือตวัแทนของ
คณะกรรมการชุมชนเขา้ร่วมรับฟัง หรือสอบถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มบา้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นปัญหาท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยอาศยัการร่วมมือจากชาวชุมชนในกลุ่มบา้นนั้น เช่น เช่น การลกั
ขโมย ปัญหายาเสพติด ความประพฤติของวยัรุ่น เป็นตน้   

3)  ระดบัชุมชน การพูดคุย แลกเปล่ียนกนัในระดบัชุมชน จะเกิดข้ึนเม่ือมีเร่ือง
เร่งด่วนจากหน่วยงานราชการ หรือการปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชาวชุมชนใน
ส่วนรวม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหานํ้ าเน่าเสีย ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาดา้นความปลอดภยัของชุมชน โดยในการดาํเนินการคณะกรรมการชุมชนจะเชิญชวนหวัหนา้
กลุ่มบา้นและชาวชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนาํเสนอปัญหา เพื่อสะทอ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกลุ่ม
บา้น  และร่วมกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาร่วมกนั เพ่ือให้ชาวชุมชนรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง หรือเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญัในชุมชน เพื่อ
กาํหนดแผนการดาํเนินงานในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั    

มสัยิดเป็นสถานท่ีสําคญัท่ีใช้ในการประชุม แจ้งข่าวสารสําคญัของชุมชน ทุกวนัศุกร์
ในช่วงบ่ายหลงัจากละหมาดเสร็จจะเป็นเวลาท่ีอิหม่ามจะข้ึนพูด ตรงจุดน้ีเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้
สมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะอิหม่ามเป็นท่ีเคารพ และได้รับความนับถืออย่างมาก 
โดยมากสมาชิกจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีถา้หากว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบังานบุญ หรือเป็นเร่ืองของ
ส่วนรวม ดงัคาํกล่าวท่ีว่า เวลาท่ีมีปัญหาเราสามารถระดมคนมาเพ่ือทาํบางส่ิงบางอยา่งได ้อยา่งเช่น 
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จะทาสีมสัยิด เคา้ก็จะจดังานข้ึนมา ไม่มีคนนอกเลยนะ ก็มีพวกเราน้ีล่ะ จดังานกนัแลว้ก็ช่วยกนักิน 
ช่วยกนับริจาค เราจะไม่ทาํอะไรใหม้นัใหญ่เกินตวั (สอนศิลป์, 2555) 

จะเห็นไดว้่าชุมชนกรณีคาํ แห่งน้ีไดใ้ห้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมอย่างชดัเจน เห็น
ความสาํคญัของการให้เกียรติกนั ในการแสดงความคิดเห็น  สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มี
ศาสนาและความเป็นเครือญาติช่วยสร้างความรู้สึกผกูพนั  เม่ือเกิดความผดิพลาดก็จะหันมาร่วมมือ
กนั  การมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีคาํ จึงเป็นไดท้ั้งวิธีการ  (Mean)  และเป้าหมาย  (End)  ของการ
ทาํงานพฒันา 

 
4.6.3  ขั้นที ่ 3  ชุมชนสามารถพึง่ตนเองได้   
จากรูปแบบการพ่ึงตนเองของชุมชนท่ียดึหลกัการศาสนานาํชีวิต และการส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่ชาวชุมชน ก่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีหลากหลายในการพึ่งพาตนเองทั้งดา้นจิตใจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีไดอ้ย่างสมดุล และเป็นหลกัสําคญัในการมองชีวิต
และการเปล่ียนแปลงภายใตพ้ื้นฐานขององคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะในตนเอง ส่งผลใหช้าว
ชุมชนสามารถรู้เท่าทนั และปรับตวัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากกระแสของโลกาภิวฒัน์ หรือ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมาย และนโยบายทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค หรือระดบัประเทศ
ไดอ้ยา่งสมดุล 

จะเห็นไดว้่ารูปแบบการพึ่งพาตนเองของชุมชนกรณีคาํ มีรูปแบบท่ีพฒันามาจากความรู้ใน
วิถีชีวิต ประสบการณ์ และการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาพฒันา แกไ้ข ปรับปรุง จนนาํไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม จนก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน ทาํใหชุ้มชนแห่งน้ี
สามารถยนืหยดัอยูไ่ดท่้ามกลางความเปล่ียนแปลงของส่ิงรอบตวั  

 แนวทางปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนกรณีคาํ คือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
ขยายโอกาสลงทุน สร้างงาน สร้างรายได ้จดัสรรสวสัดิการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพ่ึงตนเอง เป็น
แหล่งเรียนรู้ ซ่ึงชุมชนกรณีคาํ เป็นชุมชนท่ีมีแนวคิดในการพฒันาโดยการตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีใช้
ความรู้ขับเคล่ือนชุมชนบนฐานความคิด นําภูมิปัญญาท้องถ่ินของสมาชิกชุมชนสร้างเป็น
ฐานความรู้โดยให้สมาชิกชุมชนท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นวิทยากรอบรม เผยแพร่ความรู้
ใหแ้ก่สงัคมโดยตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 7 ศูนย ์ไดแ้ก่ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 1  เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการนาํเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยกุตใ์ช ้
มีสวนพืชผลไมมี้ท่ีอยูอ่าศยัและท่ีอบรมสมัมนา และมีเคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงไบโอดีเซล 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 2  ไร่นาสวนผสม ศูนยก์ารเรียนรู้น้ีจะประกอบดว้ยนาขา้วและ
สวนผกัผลไมต้ามฤดูกาลรวมทั้งการมีเล้ียงปลาในบ่อ การทาํสมุนไพร การทาํนํ้าหมกัชีวภาพ     
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ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 3  สตัวเ์ศรษฐกิจศูนยก์ารเรียนรู้น้ีจะมีการเล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ และยงัมี
นกสวยงาม เช่น หงส์ดาํหงส์ขาว หงส์ขาวคอดาํในการเล้ียงปลานั้นพฒันาถึงขั้นปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อ
ส่งขายต่างประเทศได ้

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 4  บา้นกบัตน้ไมจ้ะมีรายละเอียดเก่ียวกบัการให้คุณค่ากบัตน้ไม้
ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัเนน้ไปท่ีการปลูกไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมย้ืนตน้ ไมใ้ห้ร่มเงาไมใ้ห้
ความสดช่ืนทั้งกล่ิน สี และดอก 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 5  ชีวภาพเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นการให้ความรู้ว่าส่ิง
รอบตวัเรามีประโยชน์ทุกเร่ืองโดยสามารถจะหยิบจบัอะไรก็ได ้มาใชไ้ดท้ั้งหมดยกตวัอย่างไมท่ี้
ตายแลว้กส็ามารถนาํมาเผาเป็นถ่านเพื่อเป็นเช้ือเพลิงได ้

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 6  พิพิธภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในศูนย์การเรียนรู้น้ีจัดแสดง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดาํรงชีวิตในอดีต อาทิ คราดสีฟัดขา้ว หมอ้ขา้วหมอ้แกง ตะเกียงและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกสร้าง 

ศูนยก์ารเรียนรู้ท่ี 7  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนท่ีนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชโ้ดยใชร้ะบบเกษตรแบบผสมผสานท่ีหมุนเวียนตลอดปีดงัคาํกล่าวท่ีว่า อยา่ท่ีเรารู้กนัว่า
ทุกวนัน้ีหลายอยา่งมนัเปล่ียนไป ถา้จิตใจเราอ่อนแอ เราก็จะตกเป็นทาสของกิเลสทั้งหลาย แต่ท่ีน่ี
เรามีแนวทางการใชชี้วิตของในหลวง เรามีศาสนาช่วยขดัเกลา คนเราถา้มนัเตม็จากขา้งในแลว้ จะมี
แต่ความรู้สึกอยากให ้อยากช่วยเหลือ เราจะไม่เห็นแก่ตวั (บรรเจิด, 2555) 
 

4.6.4  ขั้นที ่ 4  เกดิสํานึกร่วม 
โดยพื้นฐานของชุมชนท่ีคนส่วนมากมีอาชีพทาํการเกษตรรับราชการ มีศาสนาท่ีช่วยขดั

เกลาให้คนในชุมชนมีความรู้สึกรักใคร่สามคัคีกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Durkheim (1956 
อา้งถึงใน ภาวินี เพง็ศาสตร์ (2532: 2)  ท่ีกล่าวเอาไวว้่า ศาสนาเป็นส่วนสาํคญัของ สาํนึกร่วม เป็น
ส่วนท่ีลึกซ้ึงเพราะเป็นกลไกยึดเหน่ียวชุมชนเขา้ไวด้้วยกนั และความผูกพนัทางสายเลือดของ
สมาชิกท่ีมีมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั คนในชุมชนจึงมีลกัษณะนิสัยท่ีเอ้ืออาทรต่อกนั ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั ถึงแมว้่าจะมีปัจจยัภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปมากมาย หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้ง
ดูแลครอบครัว อาจจะทาํใหไ้ม่ค่อยมีเวลา แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่วนรวม หรืองานมสัยดิ สมาชิก
จะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (Key-informants) และการสังเกตของผูว้ิจยั
พบว่าศาสนาเป็นสถาบนัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีช่วยบ่มเพาะลกัษณะนิสัย ความมีจิตสํานึกให้กบัคนใน
ชุมชน ศาสนาช่วยวางรากฐานแนวความคิด ความเช่ือ และทศันะคติในการใชชี้วิตของคนในชุมชน
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ตั้งแต่เกิดจนตาย หากมีคนท่ีทาํตวัแปลกแยก หรือปฏิบติัตนผดิไปจากคาํสอนของศาสนา ครอบครัว 
เพื่อน ญาติพี่นอ้งกจ็ะช่วยกนัตกัเตือน ดึงกลบัเขา้มาใหอ้ยูใ่นแนวทางท่ีควรตามหลกัการของศาสนา 

สําหรับการสร้างความยอมรับนั้นวิธีท่ีผูน้าํและชาวชุมชนมีบรรทดัฐานเดียวกนั คือ การ
แสวงหาขอ้มูลในเชิงประจกัษ์ให้สมาชิกไดเ้ห็น รับรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมกนั  จึงกล่าวไดว้่าการ
สร้างความยอมรับของชุมชนจะเนน้ถึงความสาํคญัของหลกัศาสนา และการแสดงออกใหเ้ห็นอยา่ง
เป็นรูปธรรม เช่น การยกตวัอย่างสถานการณ์ การใชค้ติประจาํใจ หลกัการดาํเนินชีวิตของบรรพ
บุรุษ และบุคคลท่ีประสบความสําเร็จเป็นแนวทางในการสร้างความกลมเกลียว และขอ้ตกลง
ร่วมกนัของชาวชุมชนเป็นหลกั ดงัคาํกล่าวท่ีว่า ถา้เราอยากใหค้นอ่ืนทาํตามเรา แค่พดูอยา่งเดียวมนั
ไม่ค่อยได้ผลหรอก เราตอ้งทาํให้เขาดู อยู่ให้เคา้เห็น เม่ือเขาเห็นว่ามนัดี เขาก็จะทาํตามเราเอง
(บรรจง, 2555) 
 

4.7  สถาบันทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกบัการเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของชุมชน 
  

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัทั้ง 15 คน พบว่า สถาบนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ขับเคล่ือน ความเป็นหน่ึงเดียวกัน มี4สถาบันด้วยกัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
สถาบนัการศึกษา และสถาบนัการปกครองชุมชนโดย 4 สถาบนัดงักล่าว มีบทบาทท่ีสาํคญัดงัน้ี  
 สถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัแรก และเป็นสถาบนัท่ีมีความสําคญัมาก เน่ืองจากความ
ใกลชิ้ด ความผกูพนั ของคนในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูในวยัเด็ก พ่อแม่ท่ีคอยเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานช่วยให้บุคคล เติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสงัคมได ้
 สถาบนัศาสนา โดยมีผูน้าํคือโต๊ะอิหม่าม เป็นผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูน้าํทางศาสนาของ
ชุมชน คอยปลูกฝังความคิด และแนวทางการปฏิบติัตนเป็นท่ีเคารพของสมาชิกในชุมชน คอย
สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเป็นหน่ึงเดียว โดยใชบ้ทบญัญติัของศาสนาเขา้มาช่วยขดัเกลาจิตใจ
ของสมาชิก ตั้งแต่วยัเดก็จนแก่  ซ่ึงเนน้ย ํ้าใหส้าวกทั้งหลาย ใหท้าํหนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ คือรับผดิชอบ
ตนเอง รับผดิชอบสงัคม และตอ้งเช่ือฟังผูน้าํ 
 สถาบนัการศึกษา เป็นสถานท่ีท่ีช่วยขดัเกลาให้เยาวชนโตมาเป็นสมาชิกของสังคมให้เป็น
คนดี มีคุณภาพ บทเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียน จะช่วยสอนให้เยาวชนรู้ว่าส่ิงใดควรทาํหรือ
ส่ิงไดท่ีทาํไม่ได ้หากฝ่าฝืนก็จะไดรั้บการตกัเตือนหรือลงโทษ ทาํให้เด็กไดซึ้มซบั วิธีการใชชี้วิต 
การอยูร่่วมกบัสงัคม และดว้ยความท่ีเดก็ในชุมชนเป็นชาวมุสลิม จะตอ้งเรียนศาสนาในช่วงเยน็และ
วนัหยดุดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะคอยย ํ้าเตือนให้เยาวชนดาํเนินชีวิตไปในทางท่ีเหมาะสม อยูใ่นกรอบของ
สงัคม และศาสนา 
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 สถาบนัการปกครองชุมชนไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในทุกๆดา้น ตั้งแต่ขั้น
เสนอปัญหา ร่วมหาแนวทาง ลงมือปฏิบติั และตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงสมาชิกสามารถเสนอ
ความเห็นต่างๆ ผ่านทางหัวหน้ากลุ่มบ้านของตน จากนั้นหัวหน้ากลุ่มบ้านจะเป็นตัวแทนนํา
ขอ้เสนอต่างๆ ของลูกบา้นเขา้สู่ท่ีประชุม เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั จึงทาํใหส้มาชิกรู้สึกถึงความเสมอ
ภาค และความโปร่งใสชดัเจนในการบริหารงาน จึงเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
 

4.8  การสนับสนุน 
  

ผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนพบว่ามีอยู ่5 ภาคส่วน
ดว้ยกัน คือ ครอบครัว, ศาสนา, สถานศึกษา, กลุ่มชุมชน และภาครัฐ โดยแต่ละฝ่ายต่างให้การ
สนับสนุนท่ีต่างกนัออกไป ในส่วนของครอบครัวจะสนับสนุนในเร่ืองของการอบรมเล้ียงดู และ
เป็นแบบอยา่งใหก้บัสมาชิกในครอบครัวเป็นหลกั คอยใหค้าํแนะนาํ และใหก้าํลงัใจในบางโอกาส  
 ศาสนาถือเป็นสถาบนัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัมีความเห็นตรงกนัว่ามีความสําคญัมากท่ีสุด 
เพราะหลกัคิดและปฏิบติัต่างๆในการดาํเนินชีวิต ลว้นมาจากหลกัคาํสอนของศาสนา ซ่ึงส่งผลต่อ
ความคิด ความเช่ือโดยตรง และยงัมีผูน้าํทางศาสนา (โต๊ะอิหม่าม) ท่ีคอยอบรม ให้คาํแนะนาํแก่
สมาชิก ตลอดถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสมาชิกดว้ย 
 สถานศึกษามีหนา้ท่ีหลกัในการให้ความรู้ ตลอดถึงฝึกทกัษะ ให้กบัเยาวชน ให้คาํแนะนาํ
และคอยสั่งสอนให้เยาวชนปฏิบติัตนเป็นคนดี รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง และทาํตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ในบางโอกาสก็ใชส้ถานท่ีของโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมของ
ชุมชน ใชเ้ป็นท่ีประชุม และถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสาํคญัของชุมชนอีกดว้ย 
 กลุ่มชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน นอกจากจะเป็นผูท่ี้ริเร่ิม ผลกัดนันโยบายต่างๆของ
ชุมชนแลว้ ยงัเป็นผูท่ี้คอยประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตาม
วตัถุประสงคค์อยรับฟังปัญหา ความตอ้งการ ตอบปัญหาขอ้ขอ้งใจของสมาชิก คอยใหค้าํแนะนาํใน
เร่ืองต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อการใหค้วามร่วมมือของสมาชิก 
 นอกจากเงินสนับสนุนชุมชนเดือนละ 5,000 จากสาํนกังานเขตแลว้ ชุมชนยงัไดรั้บการ
สนบัสนุนในเร่ืองของการให้คาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆจากฝ่ายพฒันาชุมชนอีกดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ีช่วย
ใหก้ารทาํงาน และประสานงานกบัฝ่ายต่างๆมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตารางที ่4.3  แสดงการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

การสนับสนุน 
การขับเคลือ่นความเป็น

หน่ึงเดยีวกนั 

 
ครอบครัว 

 
ศาสนา 

 
สถานศึกษา 

 
       กลุ่มชุมชน 

 
ภาครัฐ 

จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

เงิน/วสัดุอุปกรณ์ 2 13.34 1 6.67 3 20.01 0 0.00 12 80.00 
ทกัษะ/ความรู้/ความคิด 12 80.00 14 93.33 5 33.35 2 13.34 3 20.01 
กาํลงัใจ 7 46.96 3 20.01 0 0.00 2 13.34 0 0.00 
แบบอยา่ง 10 66.70 4 26.68 0 0.00 4 26.68 0 0.00 
คาํแนะนาํ 5 33.35 7 46.96 3 20.01 6 40.02 6 40.02 

 

หมายเหตุ:  *เลือกไดม้ากกวา่ 1 ตาํตอบ 
                   ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
 
4.9  ปัญหาอุปสรรคในการขบัเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
  

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (Key-informants) พบว่าปัญหาอุปสรรคใน
การขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนกรณีคาํ  มีประเด็นท่ีถูกนาํเสนอมากมายทั้งปัญหา
อุปสรรคดา้นบุคคลและดา้นการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 
 4.9.1  ปัญหา อุปสรรคทีมี่ต่อการขับเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 จากการสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาอุปสรรค ดา้นบุคคล และ ดา้นการดาํเนินการท่ี
มีต่อการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัมีปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 

4.9.1.1  ปัญหาอุปสรรคดา้นบุคคล 
1)  ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลซ่ึงมีสาเหตุมาจากการมองต่างมุม ทาํให้

เกิดการแบ่งกลุ่มของผูท่ี้มีความเห็นไปในทางเดียวกนั และกลุ่มของผูท่ี้มีความเห็นต่างกนัข้ึน แต่
ถึงแมจ้ะมีความคิดท่ีต่างกนัออกไป สมาชิกก็ยงัยึดมัน่ในการพฒันาชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง 
ถึงแมว้่าจะมีความคิดและวิธการท่ีต่างกนัออกไปบา้ง แต่สมาชิกก็พร้อมท่ีจะร่วมมือกนัเม่ือชุมชน
เกิดปัญหา หรือตอ้งการการร่วมมือ 

2)   การเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตนความเจริญ เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บัชุมชนจนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ทาํให้ชุมชนสร้างกิจกรรมข้ึนมาเพ่ือ
รองรับผู ้เยี่ยมชม และนักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความเป็นธรรมชาติในแบบฉบับวิถีพอเพียง 
ผลประโยชน์นั้นจึงถูกจดัสรรโดยผูมี้อาํนาจ แต่ก็ถูกจดัสรรอยูใ่นวงท่ีจาํกดัในกลุ่มของตน ขาดการ
กระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถึง  



91 

3)  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเม่ือค่าครองชีพเพิ่มสูงข้ึน เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ข่าวสารท่ีหลากหลายและเขา้ถึงไดง่้าย ไดส่้งผลต่อความคิดความตอ้งการของสมาชิกใน
ชุมชน สมาชิกบางส่วนจึงผนัตัวเองออกมาจากวิถีชีวิตแบบดั้ งเดิม สู่การเป็นพนักงานบริษัท 
ขา้ราชการ และการทาํธุรกิจ ซ่ึงตอ้งออกไปทาํงานนอกชุมชน ส่งผลให้เกิดความห่าง ช่องว่าง
ระหวา่งกนัข้ึน เวลาท่ีมีใหก้นันอ้ยลง จนบางคร้ังไม่อาจเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนได ้เพราะตอ้งหา
รายไดม้ารับผดิชอบครอบครัวซ่ึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบการใชชี้วิต จากเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ชีวิตแบบ
บริโภคนิยม  

4.9.1.2  ปัญหาอุปสรรคดา้นการดาํเนินการ  
1)  การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอ เน่ืองจาก การ

ดาํเนินการของหน่วยงานราชการจาํเป็นตอ้งอาศยัขั้นตอนในการขออนุมติังบประมาณ หรือวสัดุ
อุปกรณ์ในการดาํเนินงาน ซ่ึงในบางคร้ังการดาํเนินงานตอ้งการความเร่งด่วน ชาวชุมชนจึงตอ้ง
อาศยัทรัพยากรเท่าท่ีมีอยู่ในชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ก่อนซ่ึงไม่เพียงพอ จึงทาํให้การแกไ้ข
ปัญหาไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2)  ไม่มีการรวมกลุ่มท่ีถาวร เน่ืองจากการรวมกลุ่มของสมาชิกจะเกิดข้ึน 
กต่็อเม่ือเกิดปัญหา หรือตอ้งการทาํอะไรบางอยา่ง หลงัจากจบโครงการแลว้ ความกระตือรือร้นของ
สมาชิกกจ็ะลดนอ้ยลง    

 

ตารางที ่4.4  แสดงปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

ปัญหา และอุปสรรคทีมี่ต่อการขับเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคล 
ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 6 40.02 
การเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน 2 13.34 
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต 2 13.34 
ปัญหาและอุปสรรคด้านการดําเนินการ 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอ 3 20.01 
ชาวชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มท่ีถาวร 2 13.34 

 

หมายเหตุ :  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
                    ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
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 4.9.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 จากปัญหาและอุปสรรคในการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนกรณีคาํ  มี
แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค ดงัน้ี 
  4.9.2.1  แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดา้นบุคคล 
   1)  สร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนั (ร้อยละ 40.02) 
   2)  สร้างความเป็นธรรมใหก้บัสมาชิกท่ีดอ้ยโอกาส (ร้อยละ13.34) 
   3)  พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดี้ข้ึน (ร้อยละ13.34)   

4.9.2.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดา้นการดาํเนินการ 
  1)  การทบทวนแผนปฏิบติังานร่วมกบัชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ร้อยละ 26.68) 
  2)  การรวมกลุ่มอาชีพ (ร้อยละ 20.01) 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ดา้นบุคคล มีดงัน้ี 1) สร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนั โดยใชผู้ท่ี้คน
ในชุมชนให้การยอมรับ มาเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียใชห้ลกัศาสนาเขา้มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั และจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 2) สร้างความเป็นธรรมให้กบั
สมาชิกท่ีด้อยโอกาส โดยสร้างความโปร่งใสให้เกิดข้ึนในการบริหารจดัการผลประโยชน์ของ
ชุมชน ซ่ึงสมาชิกในชุมชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย เช่นการติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของ
ชุมชน มีการประกาศทางหอกระจายข่าว เป็นตน้ โดยมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้
สมาชิกเกิดความคลางแคลงใจนอ้ยลง ยินดีท่ีจะสนบัสนุน และให้ความร่วมมือในทุกๆเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 3) พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดี้ข้ึน เพราะถา้สามารถทาํให้สมาชิกมี
อาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้ไม่เดือดร้อน มีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน สมาชิกก็ไม่จาํเป็นตอ้งกระเสือก
กระสนไปหางานทาํขา้งนอก ทาํให้มีเวลาอยูก่บัครอบครัว อยูก่บัชุมชน และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ต่อไป  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดา้นการดาํเนินการ ในประเด็นปัญหาอุปสรรค
ดา้นการดาํเนินงาน มีวิธีแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 1) การทบทวนแผนปฏิบติังานร่วมกบัชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม เป็ดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และกิจกรรมนั้นตอ้งมีความต่อเน่ือง มีการ
ตรวจสอบ และวดัผลได ้2) ผูน้าํและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
สมาชิกใหมี้ความเหนียวแน่น อยา่งต่อเน่ือง และขยายวงกวา้งมากข้ึน โดยใชว้ิธีจดัตั้งกลุ่มตามความ
ถนดั สนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมท่ีสร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สร้างกลไกใหเ้กิดการมีส่วนร่วม พฒันา
ต่อยอดในกิจกรรมนั้น โดยมีท่ีปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํ นอกจากน้ีสมาชิกควรไดรั้บความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีจาํเป็น กระบวนการเหล่าน้ีจะส่งผลใหส้มาชิกมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นมากข้ึน 
มีกลไกท่ีใช้ในการเรียนรู้ ทาํให้เกิดการพฒันาท่ีไม่หยุดน่ึง เกิดพลงัในการขยายขอบเขตของผู ้
ปฏิบติัใหมี้จาํนวนเพิ่มมากข้ึน ทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ 
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ตารางที ่4.5  แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
จาํนวน* 
(n=15) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านบุคคล 
สร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนั   6 40.02 

สร้างความเป็นธรรมใหก้บัสมาชิกท่ีดอ้ยโอกาส  2 13.34 
พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดี้ข้ึน  2 13.34 
แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการดําเนินการ 
การทบทวนแผนปฏิบติังานร่วมกบัชุมชนแบบมีส่วนร่วม  4 26.68 
การรวมกลุ่มอาชีพ  3 20.01 

 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
                   ** ฐานร้อยคิดจาก 15 
 

4.9.3  ข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั (Key-informants) พบว่า ขอ้เสนอแนะในการ

ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนธรณีคาํ มีประเดน็ท่ีถูกนาํเสนอมากมาย สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเด็น คือ ขอ้เสนอแนะดา้นการดาํเนินการภายในชุมชนและขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 4.9.3.1  ขอ้เสนอแนะดา้นการดาํเนินการภายในชุมชน 
  1)  แกปั้ญหาความขดัแยง้ของคนในชุมชน (ร้อยละ 26.68)  

2)  สร้างการมีส่วนร่วมใหเ้กิดข้ึนในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง (ร้อยละ13.34) 
 4.9.3.2  ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
  1)  หน่วยงานภาครัฐควรเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง (ร้อยละ 20.01) 

 2)  ความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของชุมชน (ร้อยละ 13.34) 
3)  รัฐควรเขา้มามีส่วนร่วมกบัประชาชนใหม้ากข้ึน (ร้อยละ 13.34) 

  จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่ ขอ้เสนอแนะในการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะท่ีมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ทั้งท่ีเกิดจากตวับุคคลและปัญหาท่ีเกิด
จากการดาํเนินงานขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั โดยแบ่งเป็น  2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็น
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จะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชน เป็นการเสนอแนะเพื่อให้การดําเนินงานการขับเคลื่อนความเป็น

หนึ่งเดียวกันในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเด็นที่สองเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของชุมชน  

1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชน 

  การรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง คือ นอกจากจะต้องรับผิดชอบดูแลตนเองให้

ดีแล้ว ยังต้องดูแลครอบครัวให้ได้รับความสุข เต็มความสามารถของตน และช่วยเหลือสังคมใน

ด้านต่างๆที่เราสามารถทําได้ตามความเหมาะสม เพราะถ้าสมาชิกในชุมชนทุกคนทําหน้าที่ของตน

อย่างสมบูรณ์แล้ว ย่อมไม่เกิดปัญหา หรือเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน สังคมจะเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ

อย่างเหมาะสม และยั่งยืน เพราะการพัฒนานั้นมาจากจิตสํานึกและความรับผิดชอบของสมาชิกเอง 

ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง 

  กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอน เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเยาวชนเพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ใน

การทํางานร่วมกับชุมชน และหาข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นธรรม สร้างระบบการดูแลชุมชน แบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและความสมัครใจ อาจใช้หลักศาสนาเข้ามาเป็นแรง

ขับเคลื่อน มีการตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกมีความกระตือลือล้นอยู่

ตลอด มีการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆหรือกล่าวชมเมื่อสมาชิกร่วมมือกันทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ พยายามสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดกันอย่างสมํ่าเสมอ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสลายความขัดแย้งทั้งที่มองเห็นและมองไม่

เห็น ของสมาชิกในชุมชน และช่วยหล่อหลอมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกด้วย เมื่อความ

ขัดแย้งไม่มี การพัฒนาชุมชนก็ง่ายขึ้น  

2) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น เพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและชาวชุมชน รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ

ชุมชน เป็นที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คําแนะนําที่เหมาะสม ตอบสนองได้รวดเร็วตรงกับความต้องการ

ของชุมชน และการสนับสนุนนั้นควรมีความต่อเนื่อง  

 

4.10  สรุปภาพรวมการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

  

จากการศึกษา ขั้นตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน : กรณีศึกษาชุมชนธรณีคํา 

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาสามารถอธิบายถึงรูปแบบของความเป็ น
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หน่ึงเดียวกนัของชุมชน โดยเทียบเคียงกบัทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ียกมาอา้งอิงในบทท่ี 2 
สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  
 ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ ชุมชนกรณีคาํ จะมีความโดดเด่นในเร่ืองของความ
เช่ือร่วมกนั ซ่ึงกคื็อความเช่ือทางศาสนา สมาชิกจะนาํหลกัการของศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินชีวิต ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัสังคม ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของชุมชนอยา่งเคร่งครัด มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั พึ่งพาอาศยักนั ให้การมีส่วนร่วมท่ีดี 
มีศีลธรรมตามหลกัของศาสนาอิสลาม ใช้หลกัการประนีประนอมในการแกปั้ญหา และมองว่า
สมาชิกในชุมชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 ส่วนในดา้นองคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั พบว่าชุมชนกรณีคาํ มีองคป์ระกอบ
ของความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยู ่5 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ ความคลา้ยคลึงกนัของสมาชิก มีเป้าหมาย
ร่วมกนั การทาํหน้าท่ีอย่างมีจิตสํานึก มีการปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ือง และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก โดยส่ิงท่ีสมาชิกของชุมชนกรณีคาํ มีเหมือนกนั หรือ มีความคลา้ยคลึงกนัมาก มีอยู ่4 อยา่ง 
คือ ความคิด พฤติกรรม เช่ือชาติ/เผา่พนัธ์ุ และศาสนา 

ด้วยปัจจยัดังกล่าวจึงทาํให้เกิดการรวมตวักันและกาํหนดเป้าหมายร่วมกัน คือร่วมกัน
พฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและยัง่ยืน โดยมีศาสนา องค์ความรู้ของสมาชิกในชุมชน และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยกุตเ์ป็นแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสภาพชุมชนมาก
ท่ีสุด มีการทาํหนา้ท่ีอยา่งมีจิตสาํนึกอยา่งสมดุล คือ หนา้ท่ีต่อตนเอง หนา้ท่ีต่อครอบครัว และหนา้ท่ี
ต่อสงัคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กปลูกฝังมาจากหลกัปฏิบติัของศาสนา 

 โดยปกติสมาชิกจะมีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยูต่ลอด เน่ืองจากชุมชนกรณีคาํ เป็นชุมชนท่ีมี
ขนาดไม่ใหญ่มาก และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเครือญาติท่ีมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั และอาศยัอยูใ่น
ชุมชนมาตั้งแต่เกิด ความใกลชิ้ดสนิทสนมจึงมีมากตามไปดว้ย จากผลการศึกษาพบว่า สมาชิกจะมี
การปฏิสัมพนัธ์กนัใน6 โอกาสคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน
บ้านในละแวกใกล้เคียง  ปฏิสัมพันธ์หลังการละหมาด  ปฏิสัมพันธ์ตามงานท่ีจัดในชุมชน 
ปฏิสมัพนัธ์ในวนัสาํคญัทางศาสนา และปฏิสมัพนัธ์ในเวทีประชาคมของชุมชน 

องค์ประกอบสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยชุมชนได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในทุกดา้น ตั้งแต่การจดัทาํแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และรับผลร่วมกนั
หากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่วนรวม หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี
จากสมาชิกในชุมชน 
 ในส่วนของการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนันั้น ชุมชนจะใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือหลกั
ในการสร้างความตระหนักให้กบัสมาชิกในชุมชน โดยมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ทั้งจากครอบครัว 
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โรงเรียน และสภาพแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึง 95% ของสมาชิกในชุมชนเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม 
ผสานกับจารีตประเพณีท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกัน และด้วยความท่ีชุมชนใช้
หลกัการบริหารแบบกระจายอาํนาจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกขนัตอน สมาชิกสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั  
 ชุมชนเลือกท่ีจะพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยยึดแนวทางปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้ขยายโอกาสลงทุน สร้างงาน สร้างรายได ้จดัสรรสวสัดิการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้และพึ่งตนเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงชุมชนกรณีคาํ เป็นชุมชนท่ีมีแนวคิดในการ
พฒันาโดยการตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีใชค้วามรู้ขบัเคล่ือนชุมชนบนฐานความคิด นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของสมาชิกชุมชนสร้างเป็นฐานความรู้โดยให้สมาชิกชุมชนท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านเป็น
วิทยากรอบรม เผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่สงัคม 
 เพื่อให้ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนยงัคงอยู่ต่อไป ชุมชนกรณีคาํ ไดส้ร้างกลไกแห่ง
จิตสาํนึกข้ึน โดยใชห้ลกัศาสนา ระบบการศึกษา ความเป็นเผา่พนัธ์ุเดียวกนั และจารีตประเพณีของ
ชุมชน มาขดัเกลา และหล่อหลอมความคิดใหส้มาชิกทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั ผา่นทาง
รูปแบบการศึกษา พิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน ส่งผลให้ความเป็นหน่ึงเดียวกนัน้ีเป็น
กระแสท่ีไหลเวียนภายในชุมชนอยูต่ลอดเวลา อยา่งเป็นธรรมชาติ 
 ภาคส่วนท่ีใหก้ารสนบัสนุนการขบัเคล่ือน ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน มี 5ภาคส่วน
ดว้ยกนั คือ สถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา สถาบนัการปกครองชุมชนและ
ภาครัฐ โดย 5สถาบนัดงักล่าวมีบทบาทท่ีสาํคญัดงัน้ี สถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัแรก และเป็น
สถาบนัท่ีมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากความใกลชิ้ด ความผกูพนั ของคนในครอบครัว การอบรมเล้ียง
ดูในวยัเดก็ พอ่แม่ท่ีคอยเป็นแบบอยา่งท่ีดี ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานช่วยใหบุ้คคล เติบโตข้ึนมา
เป็นสมาชิกท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคมได ้
 สถาบนัศาสนา ช่วยขดัเกลาจิตใจของสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั โดย
ใช้หลกัการของศาสนามาเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงเน้นย ํ้าให้สาวกทั้ งหลาย มีความรักใครสามคัคีกัน 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตลอดถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมอย่างสมบูรณ์ 
ศาสนาจึงเปรียบเสมือนหางเสือท่ีคอยควบคุมทิศทางของชุมชน ใหด้าํเนินไปตามแนวทางของศาสนา 
 สถาบนัการศึกษา เป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีช่วยปลูกฝังให้เยาวชนโตมาเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ บทเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียน ซ่ึงช่วยสอนใหเ้ยาวชนรู้ว่าส่ิงใดควร
ทาํหรือส่ิงใดท่ีทาํไม่ได ้หากฝ่าฝืนก็จะไดรั้บการตกัเตือนหรือลงโทษ ทาํใหเ้ด็กไดซึ้มซบั วิธีการใช้
ชีวิต การอยูร่่วมกบัสังคม และมีการจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงทาํให้ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกนั 
ส่งผลใหส้มาชิกชุมชนมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัมากข้ึน  
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 สถาบนัการปกครองชุมชนมีส่วนให้ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนมีความชดัเจน และ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆด้าน สมาชิกจึงเกิด
ความรู้สึกเสมอภาค และความโปร่งใสท่ีชดัเจนในการบริหารงาน จึงเกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
 ภาครัฐ ใหเ้งินอุดหนุนผา่นทางสาํนกังานเขตเดือนละ 5,000 บาท ซ่ึงเงินน้ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ซ้ือของเยี่ยมผูสู้งอายุ ช่วยค่ารักษาพยาบาล หรือ ใช้เป็นกองทุน
ช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิต ใชเ้ป็นเงินซ่อมแซมภูมิทศัน์ในชุมชน หรือใชท้าํกิจกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยจะเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ซ่ึงทุกกลุ่มบา้นมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 จากการสรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนขบัเคล่ือนความเป็น
หน่ึงเดียวกนัของชุมชนมี 2 ดา้นคือ ดา้นบุคคล และ ดา้นการดาํเนินการท่ีในส่วนของปัญหา
อุปสรรคดา้นบุคคลนั้นมี 3 เร่ืองดว้ยกนั คือ ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลซ่ึงมีสาเหตุมาจากการ
มองต่างมุม ทาํให้เกิดการแบ่งกลุ่มของผูท่ี้มีความเห็นต่างกนั อีกปัญหาก็คือ การเห็นแก่พวกพอ้ง
และประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์นั้นถูกจดัสรรอยู่ในวงท่ีจาํกัด ขาดการกระจายอย่างทัว่ถึง 
ปัญหาสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงวิถีของ ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างกนัข้ึน เวลาท่ีมีให้กนันอ้ยลง 
ไม่อาจเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนได ้

ปัญหาอุปสรรคดา้นการดาํเนินการพบวา่ การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่
เพียงพอ เน่ืองจาก การดาํเนินการของหน่วยงานราชการมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน ซ่ึงในบางคร้ังการ
ดาํเนินงานตอ้งการความเร่งด่วน ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงทีและ
ปัญหาต่อมาก็คือชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มท่ีถาวร ส่งผลให้การพฒันา และการแกปั้ญหาของชุมชน
ขาดความต่อเน่ือง  

สาํหรับขอ้เสนอแนะนั้น จากการสรุปสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็น
จะเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัชุมชน ในเร่ืองของการรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง และ กาํหนด
แนวทางการพฒันาชุมชนร่วมกนั โดยท่ีทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นการเสนอแนะ
เพื่อให้การดําเนินงานการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกันในชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ประเดน็ท่ีสองเป็นขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมกบัชุมชนมากข้ึน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานและชาวชุมชน รับทราบถึง
ปัญหา  เป็นท่ีปรึกษาใหชุ้มชน  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี และตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแลว้ พบว่า ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนกรณีคาํ  แขวง
โคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Durkheim       
(1956 อา้งถึงใน  ภาวินี เพง็ศาสตร์, 2532: 22) ว่า ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสังคม เป็นเร่ือง
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ของการสั่งสมความเช่ือและสาํนึกร่วมกนัของคนในสังคม ซ่ึงความเช่ือร่วมกนัของชุมชนกรณีคาํ   
เป็นความเช่ือตามแนวทางของศาสนาอิสลาม นอกจากน้ียงัไปสอดคลอ้งกบัมารค  ตามไท ( 2544)    
ท่ีกล่าวเอาไวว้่า  ศกัยภาพของสังคมท่ีจะทาํบางอย่างร่วมกนัในบางสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ความ
สามคัคีอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีปรากฏทุกวนัในสังคม  แต่มีลกัษณะเป็นของแฝง  ของแฝง  ก็คือ  ศกัยภาพ  
ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนมาก็จะมีการนาํมาใช ้ เพื่อสนับสนุนการทาํงานร่วมกนัของคนในสังคม 
ศกัยภาพของความสามคัคีจะชดัเจน  หากส่ิงท่ีเราจะปกป้องร่วมกนันั้นมีคุณค่า  และลงตวัแลว้  เช่น  
วฒันธรรม  วิถีชีวิต 

สาํหรับขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั กรณีศึกษาชุมชนกรณีคาํ แขวงโคก
แฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมี้การวิเคราะห์ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกนั จาก สุพรรณี ไชยอาํพร (2550) เสาวลกัษณ์ สมสุข (2550) ธิดารัตน์  คีมกระโทก (2551) 
และ Marx (1994) ทาํใหส้ามารถสรุปขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ของชุมชนกรณีคาํ
ได ้4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความตระหนกั/อยากท่ีจะเปล่ียนแปลง 2) ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 3) สามารถ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  4) เกิดสาํนึกร่วมเม่ือวิเคราะห์ดา้นรายละเอียดแลว้ พบว่า มีความคลา้ยคลึง
กบักระบวนการการขบัเคล่ือนของ สุพรรณี ไชยอาํพร (2550) มากท่ีสุด เน่ืองจากมีการกาํหนด
ขั้นตอนของกระบวนการท่ีครอบคลุม และในส่วนของ  ความจาํเป็นในมิติทางวฒันธรรมทั้ง 3 มิติ
ดว้ยคือ  1)  ระบบความคิด/ความเช่ือ  2)  ระบบคุณค่า/ค่านิยม  รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม  3)  แบบ
แผนของคนส่วนใหญ่ท่ีกระทาํ ซ่ึงทั้ง 3 มิติน้ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อ การขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกนั ของชุมชนกรณีคาํ 

ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน ไดถู้กพฒันาข้ึนจากในอดีตเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งหลกัการ และแนวทางท่ีคลา้ยคลึงกนั ดว้ยการ
ดาํเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา รักใคร่สามคัคีกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ไม่ฟุ่ มเฟือย และให้
ความสาํคญัต่อการศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ 

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ชุมชนมีการปรับตวัทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นเศรษฐกิจ ชุมชนไดพ้ฒันาอาชีพจากการทาํการเกษตรเพียงอย่างเดียว มา
จดัตั้งกลุ่มอาชีพข้ึน ตามความถนดั/ความสนใจ ทาํให้สมาชิกมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและยงัช่วยให้สมาชิก
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนรอบขา้ง ไปดูงานใน
ชุมชนอ่ืนแลว้นาํมาปรับใชก้บัตนเองอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการขยายตวัทางสังคม ความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ ถูกนาํมาใช ้ทาํให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดว้ยเหตุน้ีเอง
ทาํให้ชุมชนมีช่ือเสียง ไดรั้บรางวลัจากภาครัฐมากมายในฐานะชุมชนวิถีพอเพียง และยงัตอบแทน
สงัคมดว้ยการเป็นศูนยเ์รียนรู้ เพื่อศึกษาดูงานใหก้บัหน่วยงานรัฐ เอกชน  และประชาชนท่ีสนใจ  
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ดว้ยจาํนวนสมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ชุมชนไดแ้บ่งพ้ืนท่ีการปกครองออกเป็น 14 
กลุ่มบา้น ตามลกัษณะภูมมิศาสตร์ เพ่ือการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูน้าํไดก้ระจายอาํนาจใน
การปกครองไปสู่หวัหนา้กลุ่มบา้นในการดูแลลูกบา้นของตน ชุมชนไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอน ทาํใหส้มาชิกรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนไดใ้ห้ความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่าดา้นอ่ืน ดว้ยการรักษาลกัษณะ
ความเป็นธรรมชาติของชุมชนไวใ้ห้มากท่ีสุด ลดการใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตร โดยหันมาทาํ
เกษตรอินทรีย ์ใชชี้วิตแบบพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ คือเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ  

เม่ือชุมชนมีความเป็นหน่ึงเดียวกนั จึงส่งผลใหก้ารพฒันา และการแกไ้ขปัญหาของชุมชนมี
ศกัยภาพมากข้ึน เน่ืองจากการให้ความร่วมมือของสมาชิกในดา้นต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ ทาํให้เกิด
พลงัในการขบัเคล่ือนชุมชุนใหเ้ป็นไปตามท่ีชุมชนหวงัเอาไว ้ยกตวัอยา่งเช่น โครงการชุมชนสีขาว 
ชุมชนมีเป้าหมายท่ีจะจดัการกบัปัญหายาเสพติดท่ีกาํลงัแพร่ระบาดในชุมชน และดว้ยความร่วมมือ
ของสมาชิกในการเป็นหูเป็นตา และเอาจริงเอาจงักบัการแกปั้ญหา ตลอดถึงความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ ทาํใหโ้ครงการน้ีประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

ถึงแมว้า่ชุมชนจะมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัพอสมควรแลว้ แต่ชุมชนกไ็ม่ไดพ้อใจอยูเ่พยีงเท่าน้ี 
ชุมชนยงัคาดหวงัท่ีจะพฒันาความเป็นหน่ึงเดียวกนัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไปอีก เพื่อพฒันาไปสู่
ความเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง สามารถพึ่งตนเองได ้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ตลอดถึงเกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างสอดประสานกนั เก้ือกูลกนั 
โดยมีหลกัของศาสนาเป็นแนวทาง ธาํรงครั์กษาไวใ้นส่วนของ วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของ
ชุมชน 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํให้ผูว้ิจยัตระหนกัว่า ความเป็นหน่ึงเดียวกนันั้นมีความสาํคญัต่อ
การพฒันาอย่างยิ่ง เพราะจะทาํให้เกิดกลไกต่างๆ ข้ึนมามากมาย เช่นการมีส่วนร่วม การเรียนรู้
ร่วมกนัซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะช่วยให้การพฒันามีประสิทธิภาพมาก ถา้หากแต่ละชุมชนสามารถรวม
เป็นหน่ึงเดียวกันได ้ย่อมสร้างพลงัท่ีเขม้แข็ง สามารถขบัเคล่ือนสังคม และประเทศชาติไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมและยัง่ยนืไดโ้ดยสามารถสรุปผลจากการศึกษาไดด้งัภาพท่ี 4.1 ดงัต่อไปน้ี 

 



 

 

ภาพที ่4.1  แสดงขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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บทที ่ 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
 การศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั : กรณีศึกษาชุมชนธรณีคาํ แขวง
โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา ดังน้ี 1) เพื่อศึกษา
ความหมายของความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 2) เพื่อศึกษาลกัษณะ/องคป์ระกอบของความเป็น
หน่ึงเดียวกนัของชุมชน 3) เพื่อศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 4) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคของความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพ่ือให้เกิดความเป็นหน่ึง
เดียวกนั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบวิธีการ
สัมภาษณ์ เจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั (Key-informants) ทั้งส้ิน 15 คน รวมทั้งใชว้ิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมโดยเขา้ไปในบทบาทของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในลกัษณะ
ของบณัฑิตอาสา นอกจากน้ียงัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนปฏิบติังาน 
เอกสารการประชุม ป้ายประชาสัมพนัธ์ เอกสารเผยแพร่ จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆ 
กบัการเก็บขอ้มูลตามหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยวิธีการ
เทคนิคสามเส้า (Triangulation) คือ ตรวจสอบขอ้มูลจากหลากหลายบุคคล ต่างช่วงเวลา ต่างวิธีการ 
และสถานท่ีต่างกนั เพื่อใชส้าํหรับการวิเคราะห์เช่ือมโยงความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของขั้นตอนการ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั และการสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนความ
เป็นหน่ึงเดียวกนั ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการขบัเคล่ือนความเป็น
หน่ึงเดียวกนัแลว้ทาํการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยยดึหลกัตรรกะเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งควบคู่บริบท (Context) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาการศึกษาขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั : กรณีศึกษาชุมชนธรณีคาํ 

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
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อายุระหว่าง 61-70 ปี มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม สมรสแลว้ ส่วนใหญ่จะมี
สมาชิกในครอบครัว 1-5 คน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด อาชีพหลกัส่วนใหญ่จะเป็น
ขา้ราชการท่ีเกษียณอายจุากราชการ ครู ทหาร ซ่ึงมีอาชีพเสริมเป็นวิทยากร และเกษตรกร มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10000-20000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดความรู้ของ
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
 

5.1.1  ลกัษณะของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัของชุมชนธรณีคาํ สามารถสรุปลกัษณะของ

ความเป็นหน่ึงเดียวกนัไดด้งัน้ี มีความเช่ือร่วมกนัเป็นจุดเด่น ซ่ึงความเช่ือร่วมกนัของชุมชนธรณีคาํ 
เป็นความเช่ือตามแนวทางของศาสนาอิสลาม ท่ีสอนให้รักใคร่สามคัคีกนั อีกทั้งสมาชิกของชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนท่ี ท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษคู่เดียวกนั จึงส่งผลให้คนในชุมชนมีลกัษณะ
นิสัยช่วยเหลือเก้ือกูลกนั พึ่งพาอาศยักนั มีการไปมาหาสู่กนัอยู่เสมอ ยึดมัน่ขนบธรรมเนียมอย่าง
เคร่งครัดมีการร่วมมือท่ีดีในการช่วยเหลือชุมชน มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีการประนีประนอมต่อกนั 
และมีความเสมอภาค 
 ในยามท่ีเกิดปัญหาข้ึนระหวา่งสมาชิกในชุมชน ผูน้าํกจ็ะใชห้ลกัของการประนีประนอมใน
การไกล่เกล่ีย คอยช่วยเหลือใหไ้ดรั้บความยติุธรรมเท่าเทียมกนั จนไดข้อ้ยติุท่ีทั้งสองฝ่ายยอมรับได ้
จะเห็นไดว้่าสมาชิกนาํหลกัการของศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ทั้งในระดบัปัจเจก
บุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัสงัคม ซ่ึงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ั้งแต่เกิดจนตาย 

 
5.1.2  องค์ประกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนั 

 จากการศึกษาทาํให้ทราบว่าชุมชนธรณีคาํ มีองคป์ระกอบของความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยู ่5 
ขอ้ประกอบดว้ย 1) สมาชิกมีส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ ความคิด พฤติกรรม เช่ือชาติ/เผ่าพนัธ์ุ  และ
ศาสนาสมาชิกได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลาม ท่ีสอนให้ทาํคุณงามความดี รักใคร่สามคัคีกัน 
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนั ผนวกกบัความเป็นเครือญาติร่วมสายเลือดเดียวกนั มีบรรพบุรุษเดียวกนัทาํ
ให้ความรู้สึกผูกพนัต่อกนัมีมากยิ่งข้ึน 2) มีเป้าหมายร่วมกนั ในการท่ีจะพฒันาชุมชนให้มีความ
เขม้แขง็ โดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง คือการลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ขยายโอกาสลงทุน 
สร้างงาน สร้างรายได ้จดัสรรสวสัดิการส่งเสริมการเรียนรู้และพึ่งตนเอง 3) ปฏิสัมพนัธ์กนัอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก สืบเช้ือสายจากบรรพบุรุษเดียวกนั และส่วนใหญ่
นับถือศาสนาเดียวกันด้วย สมาชิกจึงมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกันมาก พบว่า สมาชิกจะมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนั 6 โอกาสคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น 
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ปฏิสมัพนัธ์หลงัการละหมาด ปฏิสมัพนัธ์ตามงานท่ีจดัในชุมชน ปฏิสมัพนัธ์ในวนัสาํคญัทางศาสนา 
ปฏิสมัพนัธ์ในเวทีประชาคมของชุมชน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ชุมชนธรณีคาํ ใหค้วามสาํคญั
กับการมีส่วนร่วมค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเร่ืองเก่ียวกับการพฒันาชุมชน หรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในชุมชน 5) การทาํ
หนา้ท่ีอยา่งมีจิตสาํนึก สามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือการทาํหนา้ท่ีในระดบับุคคล และ ใน
ระดบัสงัคม  ซ่ึงในระดบับุคคลมีการช่วยเหล่ือในส่วนของปัจจยัพื้นฐานเช่น บริจาคเงินใหแ้ก่ผูด้อ้ย
กวา่ทุกๆ ปี แบ่งปันผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือนาํไปบริโภค แบ่งปันพนัธ์พืชเพื่อการเกษตร เป็นตน้  
และยงัมีการช่วยเหลือในรูปแบบของการให้ความรู้ ความคิด ท่ีจะสามารถทาํให้ผูไ้ด้รับการ
ช่วยเหลือนั้น มีศกัยภาพในการช่วยเหลือตนเอง ส่วนในระดบัของสังคม หรือ ชุมชน สมาชิกมี
แนวทางท่ีชดัเจนคือตอ้งการเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ สามารถพึงตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน ทาํให้สมาชิกมี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเองในการช่วยดูแลชุมชน เป็นหูเป็นตาให้กนั รวมถึงร่วมกนั
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 

5.1.3  ขั้นตอนการขับเคลือ่นความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
เพราะความเป็นหน่ึงเดียวกนัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

ซ่ึงขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของ ชุมชนธรณีคาํ มี 4 ขั้นตอน คือ สร้างความ
ตระหนัก/อยากเปล่ียนแปลง ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้และการเกิด
สาํนึกร่วม 

ในขั้นตอนการสร้างความตระหนกั ชุมชนจะใช ้สถานศึกษา ศาสนา ครอบครัว และชุมชน 
เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการขดัเกลาความคิด และความรู้สึก ของสมาชิกใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเป็น
หน่ึงเดียวกนั โดยมีรูปแบบท่ีต่างกนั สถานศึกษาจะใชบ้ทเรียน และสร้างกิจกรรมให้เด็กไดเ้รียนรู้
สร้างพื้นฐานให้กบัเยาวชน รวมถึงจดักิจกรรมท่ีทาํให้ทุกภาคส่วนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
ศาสนาช่วยขดัเกลาจิตใจ โดยแนวทางของศาสนาอิสลามจะเนน้ให้สาวกรักใครสามคัคีกนั เก้ือกูล
ต่อกนั โดยเดก็มุสลิมจะตอ้งเรียนศาสนาในวนัหยดุ และ หลงัเลิกเรียน และในวนัศุกร์หลงัจากเสร็จ
พิธีละหมาด อิหม่ามจะเทศน์สอนตามแนวทางของศาสนา ในส่วนของครอบครัวจะคอยเป็น
แบบอยา่ง และคอยสัง่สอนใหส้มาชิกรักใคร่ต่อครอบครัว และรับผดิชอบสังคม ดา้นผูน้าํชุมชน จะ
ใชว้ิธีการพดูใหส้มาชิกเห็นความสาํคญัของความเป็นหน่ึงเดียวกนั ทั้งในท่ีประชุมของชุมชน มสัยดิ 
ท่ีโรงเรียน และยงัพาสมาชิกไปศึกษา ดูงานในชุมชนต่างๆ ท่ีประสบความสาํเร็จอีกดว้ย 

การทาํให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนไดใ้ห้ความสาํคญัในการแสดงความคิดเห็น
ของสมาชิก สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นไดท้ั้งในท่ีประชุม เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบา้น หรือ
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เสนอกบัผูน้าํโดยตรง ตวัผูน้าํมีการบริหารท่ีโปร่งใส ให้ความเสมอภาคต่อสมาชิก ในบางโอกาสก็
จะใชกิ้จกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่วนร่วมเป็นหลกั ซ่ึงการมี
ส่วนร่วมน้ีทางชุมชนจะไม่บงัคบั คือเป็นการเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ 

ในขั้นพึ่งตนเองน้ี ชุมชนสามารถอยูไ่ด ้โดยสามารถรักษาองคค์วามรู้ วิถีชีวิต วฒันธรรมท่ี
ดีงามของชุมชนไวไ้ดท่้ามกล่างความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ชุมชนจะให้ความสําคญักบัความรู้ มี
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ข้ึนจากการรวมกลุ่มตาม
ความสนใจ เพื่อให้สมาชิกไดศึ้กษา และทาํกิจกรรมร่วมกนั คือร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมเรียนรู้ จนเกิด
เป็นกลุ่มอาชีพเกิดข้ึน ทาํให้สมาชิกมีรายไดพ้อสมควร ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้าง
รายไดแ้ลว้ ยงัเป็นการธาํรงรักษาคุณค่าของชุมชนท่ีไดส้ั่งสมมาตั้งแต่อดีตให้ยงัมีอยู่ต่อไป เป็นท่ี
ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก ซ่ึงตรงจุดน้ีก็สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัสมาชิก และยงัเป็น
ประโยชน์กบัสงัคมอีกดว้ย 

จิตสาํนึกร่วม เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการปลูกฝัง ขดัเกลามาตั้งแต่เด็กผ่านกระบวนการ และ
กิจกรรมของสถาบนั และองการท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทาํใหส้มาชิกมีโอกาสเรียนรู้ แกปั้ญหา จนเกิดการ
เห็นคุณค่าของกนัและกนั และของส่วนรวม มีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ประนีประนอมต่อกนัและผล
ของส่ิงเหล่าน้ีไดท้าํให้เกิดการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนเกิด
ความเขม้แขง็ สมาชิกมีความรู้ มีรายได ้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสาํคญั
แห่งเหน่ึงของประเทศ 

 
5.1.4  สถาบันทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัการส่งเสริมให้เกดิความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
สถาบนัท่ีมีส่วนเก่ียวของกบัการส่งเสริม การขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน

ธรณีคาํ มี 5สถาบนัดว้ยกนั คือ สถาบนัครอบครัว สถาบนัศาสนา สถาบนัการศึกษา สถาบนัการ
ปกครองชุมชนและภาครัฐ โดยสถาบนัดงักล่าวมีบทบาทท่ีสาํคญัดงัน้ี  

สถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัแรก และเป็นสถาบนัท่ีมีความสําคญัมาก เน่ืองจากความ
ใกลชิ้ด ความผกูพนั ของคนในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูในวยัเด็ก จะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บั
สมาชิกซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานช่วยให้บุคคล เติบโตข้ึนมาเป็นสมาชิกท่ีดีและมีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคมได ้
 สถาบนัศาสนา ช่วยขดัเกลาจิตใจของสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั โดย
ใช้หลกัการของศาสนามาเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงเน้นย ํ้าให้สาวกทั้ งหลาย มีความรักใครสามคัคีกัน 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตลอดถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมอย่างสมบูรณ์ 
ศาสนาจึงเปรียบเสมือนหางเสือท่ีคอยควบคุมทิศทางของชุมชน ให้ดาํเนินไปตามแนวทางของ
สาสนา 
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 สถาบนัการศึกษา เป็นอีกสถาบนัหน่ึงท่ีช่วยปลูกฝังให้เยาวชนโตมาเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ บทเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียน ซ่ึงช่วยสอนใหเ้ยาวชนรู้ว่าส่ิงใดควร
ทาํหรือส่ิงใดท่ีทาํไม่ได ้หากฝ่าฝืนก็จะไดรั้บการตกัเตือนหรือลงโทษ ทาํใหเ้ด็กไดซึ้มซบั วิธีการใช้
ชีวิต การอยูร่่วมกบัสงัคม  
 สถาบนัการปกครองชุมชนมีส่วนให้ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนมีความชดัเจน และ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน มีความโปร่งใสในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมใน
ทุกๆดา้น สมาชิกจึงเกิดความรู้สึก เสมอภาคและรู้สึกว่าตนนั้นเป็นคนสาํคญัจึงพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ และสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 

ภาครัฐ ใหเ้งินอุดหนุนผา่นทางสาํนกังานเขตเดือนละ 5,000 บาท ซ่ึงเงินน้ีสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ซ้ือของเยี่ยมผูสู้งอายุ ช่วยค่ารักษาพยาบาล หรือ ใช้เป็นกองทุน
ช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกท่ีเสียชีวิต ใชเ้ป็นเงินซ่อมแซมภูมิทศัน์ในชุมชน หรือใชท้าํกิจกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยจะเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ซ่ึงทุกกลุ่มบา้นมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

 
5.1.5  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชนมี 2 ดา้นคือ 

ดา้นบุคคล และ ดา้นการดาํเนินการ โดยปัญหาในดา้นบุคคลมี 3 ประเด็นย่อย คือ ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล  ปัญหาการเห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตน  และปัญหาการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในส่วนของปัญหาดา้นการดาํเนินการ มี 2 ประเด็นคือ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอ ขาดความต่อเน่ือง และสุดทา้ยชุมชนไม่มีการ
รวมกลุ่มท่ีถาวร ส่งผลใหก้ารพฒันา และการแกปั้ญหาของชุมชนขาดความต่อเน่ือง 

แนวทางการแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั  
5.1.5.1  ดา้นบุคคล  

1)  สร้างการยอมรับซ่ึงกนัและกนั โดยใชผู้ท่ี้คนในชุมชนให้การยอมรับ 
มาเป็นคนกลางในการไกล่เกล่ีย ใชห้ลกัศาสนาเขา้มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั และจดั
กิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  

2)  สร้างความเป็นธรรมให้กับสมาชิกท่ีด้อยโอกาส โดยสร้างความ
โปร่งใสให้เกิดข้ึนในการบริหารจดัการผลประโยชน์ของชุมชน โดยท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถ
เขา้ถึงได้โดยง่าย เช่นการติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของชุมชน มีการประกาศทางหอ
กระจายข่าว เป็นตน้ โดยมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหส้มาชิกเกิดความคลางแคลง
ใจนอ้ยลง ยนิดีท่ีจะสนบัสนุน และใหค้วามร่วมมือในทุกๆเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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3)  พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดี้ข้ึน เพราะถา้สามารถทาํใหส้มาชิก
มีอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้ไม่เดือดร้อน มีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน สมาชิกกไ็ม่จาํเป็นตอ้งกระเสือก
กระสนไปหางานทาํขา้งนอก ทาํให้มีเวลาอยูก่บัครอบครัว อยูก่บัชุมชน และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ต่อไป  

5.1.5.2  ดา้นการดาํเนินการ  
1)  การทบทวนแผนปฏิบติังานร่วมกบัชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็ดโอกาส

ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และกิจกรรมนั้นตอ้งมีความต่อเน่ือง มีการตรวจสอบ และ
วดัผลได ้ 

2) ผูน้าํและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
สมาชิกใหมี้ความเหนียวแน่น อยา่งต่อเน่ือง และขยายวงกวา้งมากข้ึน โดยใชว้ิธีจดัตั้งกลุ่มตามความ
ถนดั สนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมท่ีสร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สร้างกลไกใหเ้กิดการมีส่วนร่วม พฒันา
ต่อยอดในกิจกรรมนั้น โดยมีท่ีปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํ นอกจากน้ีสมาชิกควรไดรั้บความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีจาํเป็น กระบวนการเหล่าน้ีจะส่งผลใหส้มาชิกมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นมากข้ึน 
มีกลไกท่ีใช้ในการเรียนรู้ ทาํให้เกิดการพฒันาท่ีไม่หยุดน่ึง เกิดพลงัในการขยายขอบเขตของผู ้
ปฏิบติัใหมี้จาํนวนเพิ่มมากข้ึน ทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็    
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน 
5.2.1.1  สมาชิกควรเปิดใจยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของกนัและกนั มีใจท่ี

เป็นกลาง ลดอคติใหเ้บาบางลง โดยมุ่งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
5.2.1.2  ผูน้ามีความยติุธรรม วางตวัเป็นกลางและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัสมาชิก

ในชุมชน 
5.2.1.3  ทุกคนตอ้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

5.2.2.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรนาเอาขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีไป
ประยกุตใ์ชต่้อเพ่ือวางแผนในการเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั 
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5.2.2.2  หน่วยงานราชการควรเขา้มามีส่วนร่วมกบัชุมชนให้มากข้ึน รับฟังปัญหา
และความตอ้งการของชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชน และ
การสนบัสนุนนั้น 

5.2.2.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีความจริงใจในการเขา้มาช่วยเหลือ และการ
ช่วยเหลือนั้นควรมีความต่อเน่ือง รวดเร็ว สามารถตอบสนองไดท้นัต่อสถานการ 
 

5.2.3  ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการวจัิย 
5.2.3.1  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการขับเคล่ือนความเป็นหน่ึง

เดียวกนั ในแต่ละพื้นท่ีจะทาํให้เห็นขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั ท่ีหลากหลาย
ภายใตบ้ริบทชุมชนท่ีแตกต่างกนัเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมะสม 

5.2.3.2  ควรศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัใหเ้กิดข้ึนภายในชุมชนมากข้ึน 

5.2.3.3  ควรศึกษาเก่ียวกบัการเสริมสร้างหรือแนวทางในการสร้างความเป็นหน่ึง
เดียวกนั โดยศึกษาในพื้นท่ีๆ มีบริบทแตกต่างกนัอนัจะทาํให้เกิดแนวทางหรือวิธีการในการสร้าง
ความเป็นหน่ึงเดียวกนั ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละชุมชน 
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ภาคผนวก ก 

          
แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก 

ข้ันตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน : กรณีศึกษา  ชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 (สําหรับผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน) 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 (ตําแหน่ง/............................................. 

วันที่สัมภาษณ์…..……........... เวลา..........) 

เพศ…………….…… 

อายุ………………ปี 

ศาสนา…………………….. 

สถานภาพสมรส……………………………. 

ระดับการศึกษาขั้น

สูงสุด………………………… 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว……………คน      

อาชีพหลัก………………………………………. 

รายได้ต่อเดือน………………………………...... 

ภูมิลําเนา............................................................... 

ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชน........................................ 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม.............................................. 

 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

 

1)   สภาพทั่วไปของชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2) จํานวนและโครงสร้างของประชากรของชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3)  ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………......................................................................................................................... 

4) ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………,……………………………………………………………………………………… 

5) ระบบการศึกษาของชุมชน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6)  ระบบสาธารณสุข 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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7) ระบบความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ของชุมชน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

8) ลักษณะของกลุ่ม การจัดการ และ ผลของการจัดการ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที่ 3  องค์ประกอบของความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

1) ลักษณะที่เหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกันของสมาชิกในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2) การมีเป้าหมายร่วมกัน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………. 

3) ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กัน และความถี่บ่อย 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
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4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5) ความรับผิดชอบของสมาชิก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

  

ส่วนที่ 4   ข้ันตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

1) การสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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3) การพึ่งพาตนเองของสมาชิก  และ การทําให้เกิดความยั่งยืน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของสมาชิก 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 5  องค์ประกอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 

5.1  การขัดเกลาทางสังคม 

1)  ปัจจัยที่มีบทบาทต่อการขัดเกลาคนในชุมชนให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2)  วิธีการ และ เครื่องมือที่ใช้ในการขัดเกลาสมาชิกในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3)  ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการขัดเกลาของชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



120 

4)  ช่วงวยัท่ีเหมาะสมต่อการขดัเกลาจิตใจของสมาชิก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
5.2  การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ  ต่อการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 

1)  การสนบัสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2)  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการสนบัสนุน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3)  ส่ิงท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4)  ความต่อเน่ืองของการไดรั้บการสนบัสนุน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5)  แนวโนม้การสนบัสนุนของภาคส่วนต่างๆในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 6  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

1) ปัญหา และ อุปสรรคในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2) ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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