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 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและลักษณะของความเป็นธรรมการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิชุมชน และปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไ้ขขอ้เสนอแนะใน
การเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้หข้อ้มูลที่
ส าคญั (Key-informant) จ  านวน 15คน ประกอบดว้ยผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางศาสนา ผูอ้าวุโสในชุมชน 
ตวัแทนสตรี และตวัแทนเยาวชนที่มีบทบาทในงานพฒันาชุมชน การวิเคราะห์ขอ้มูลไดย้ึดหลัก
ตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งควบคู่บริบท (Context) โดยใชส้ถิติพรรณนา
ประกอบ 
 ผลการศึกษา พบวา่ ความหมายของความเป็นธรรม คือ การมีความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั การได้รับโอกาสต่างๆ ตามสิทธิของความเป็นมนุษยแ์ละมีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง การ
ได้รับการปฏิบติัจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค    
และเท่าเทียมกนัการไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกนัและกัน มีความโปร่งใสและไม่เอารัด    
เอาเปรียบกนั 
 ลักษณะหรือส่ิงบ่งช้ีถึงความเป็นธรรมประกอบด้วย การรักษาค าพูดและรักษาสัญญา      
จะเป็นวธีิการที่สามารถสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นได ้หากช่องวา่งระหวา่งรายไดข้องประชาชน
ลดลงไม่มีความเหล่ือมล ้ าในสังคม ประชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสต่างๆ ที่ควรจะไดรั้บอยา่งเท่า
เทียมกนั ไม่มีการทะเลาะหรือขดัแยง้กนั การใชสิ้ทธิ การรับการช่วยเหลือสนับสนุนการพฒันา 
และรับสวสัดิการจากรัฐมีความเท่าเทียมกนั มีเสรีภาพในการท างานการแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นไม่มีการกีดกนัในสงัคม เป็นผลจากการที่ไดรั้บความเป็นธรรม  
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 วิธีการส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชน  ใช้วิธีการบอกกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาวา่ อนัไหนถูก อนัไหนผดิ อนัไหนควรท าและไม่ควรท า การใชว้ิธีการการกระท าตน
เป็นแบบอย่าง และการดุ-ลงโทษ การยกตวัอย่างและสถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอย่างในการ
ถ่ายทอด การพดูคุยเป็นการส่วนตวัและการใชส้ถานการณ์เฉาะหนา้เป็นแนวทางในการแกไ้ข  
 ปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ในทศันะของชาวชุมชน คือ
การเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน ความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พดู การมีอคติต่อกนั การไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของกนั การชิงดีชิงเด่นกนัและความเห็นแก่ตวั   
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคส าคญั ในทศันะของชาวชุมชน คือ การไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง และการไม่คอรัปชั่น การการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงกันเป็น
ประจ า การพดูคุยเจรจาและการใชส้ถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นแนวทาง และผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีและรู้จกัเสียสละ  
 ขอ้เสนอแนะส าคญัในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ในทศันะของชาวชุมชน คือ ทุกๆคน
ตอ้งรู้จกัเสียสละเพือ่ส่วนร่วม การสร้างความเขา้ใจและใชเ้วลาในการเสริมสร้าง  
 สถาบนัส าคญั ที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในชุมชน ในทศันะของ
ชาวชุมชน คือ 1) สถาบนัครอบครัว เร่ิมที่หัวหน้าครอบครัว ตอ้งมีความยติุธรรมให้กบัทุกคนใน
ครอบครัวก่อน ควรมีการปลูกฝังเร่ือง การไม่เอาเปรียบ ไม่ชิงชงั ไม่แข่งขนักนั การไม่เห็นแก่ตวั
ความซ่ือสตัยแ์ละการใหรู้้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนัครอบครัว  2)โรงเรียน โดยเร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหาร ที่ไม่
ควรจะเก็บเล็กเก็บนอ้ย หรือการไม่คอรับชัน่ไม่ทุจริต และหลกัสูตรการเรียนการสอนควรมีเน้ือหา
สาระเก่ียวกับเร่ืองของเป็นธรรม โดยเฉพาะเด็ก ควรมีการฝึกให้รู้จกัในเร่ืองของการบริจาค การ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และครูก็ตอ้งเป็นตวัอยา่งที่ดี เช่น ตอ้งแสดงความรักอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ควรเลือกที่
รักมกัที่ชงั และควรที่จะตอ้งสอนและท าตวัเป็นตวัอยา่งให้กบันักเรียน 3) สถาบนัทางศาสนา ควร
น าเอาค าสอนที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัความยุติธรรมมาสอนประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ ผูน้ าศาสนาตอ้ง
วางตวัเป็นกลาง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่เอาเล็กเอาน้อย ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง ผูบ้ริหารมสัยดิ 
อันได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตอ้งมีการอบรมเร่ือง ความเป็นธรรม ความยุติธรรมหรือการ
ปลูกฝัง ใหอ้ยูใ่นจิตใจของคนใหไ้ด ้4) สถาบนัการปกครอง (ผูน้ า) ตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งและตอ้ง
วางตวัเป็นกลาง รู้จกัเสียสละเพือ่ส่วนรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ขอ้เสนอแนะส าคญัจากการศึกษา คือ ควรมีการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงและรับฟังความ
คิดเห็นของกนัและกนัในหมู่ชาวชุมชนดว้ยกนั ควรจดัระบบการไกล่เกล่ียให้อภยักนัและกนั เน้น
ค่านิยมที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมวิถีชีวิต โดยเฉพาะการให้ผูน้้อยเขา้หาผูใ้หญ่ และควรใชเ้วลาใน
การท าความเขา้ใจ เพือ่ความแน่ใจและเพือ่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั  
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ABSTRACT 
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Author  Acting2    Lt. Wuttichai  Saybunjaung 
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 The objectives of this research were: to investigate the definition of fairness and its 
characteristics in the community’s view; to study methods for creating fairness in accordance 
with ways of life of the Muslim suburban community, which was surrounded by changing 
environment of the capital city; and to find out the problem of fairness, and solutions for creating 
fairness. This research also recommended several fairness-making approaches. The major 
research also method was the in-depth interview of 15 key-informant, including the formal and 
informal community leader, some senior citizens of community, the religious  leader, the female 
group leader and youth with active roles in the community. In order to analyze data, the logical 
analysis in comparison with concepts, theories, relevant researches and the social context was 
utilized.  In addition, descriptive statistics were used to further analyze the data.  
 The research results were:    
 The definition of fairness was about equality. Human shall receive justly and impartially 
based on their right. He/She shall be treated equally by the state practices, and they shall be 
equally protected in line with the law. No one shall abuse or violate other people’s right. The 
concept of transparency and non-exploitation behavior shall be applied all.    
 Characteristics of fairness comprised of the following. First people should try to keep 
their words and promises. Second, the income disparity among people should be decreased, and 
 there should be no social disparity anymore. Third, the people should have an equality of 
opportunity. Fourth, there should be no societal conflict. Fifth, the people should fairly receive 
developmental supports and social welfares from the state. The principles of the freedom of work, 
the freedom of expression and the non-discrimination practices should be applied for all. 

 nd 
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 Methods to create fairness used by the community were: frankly speaking with the 
people in the community about right and wrong behaviors; leading by example; blaming and 
punishing for badly behavior; and explaining by raising some situations as example. 
 Problem of fairness-making derived from: one’s focusing on self-interest and patronage 
system; the error communication; practices of prejudice, egocentric, self-centered and competing 
for a better position. 
 The solutions to those problems in the community’s views were to stop self-interest 
practices, patronage system and corruption. Other ways to solve problems were: the regular 
meeting, discussing, explaining and negotiating among community people; the utilizing of 
immediate situation as example for explanation; and the good leader who were usually contribute 
themselves to the society. 
 Recommendation for creating fairness was that everybody must learn how to dedicate 
themselves for others. They should try to understand each other and spending time in for fairness-
making. 
 There are several important institutions related to the fairness-making. First is the family 
institution. The family leader must provide justices to everyone in the family. The behaviors of 
non-egocentric, and non-exploitation should be implanted among family’s members. Honesty and 
kindness should also be instilled. Second, the educational institutions must begin with the 
uncorrupt administrations. The institutions’ curriculums should comprise of fairness matters. 
Students should be trained about donation and kindness practices.  Teachers must lead by 
example, and they must express their love to students equally. Third was the religious institution. 
The religious leader should act neutrally, and not to take on any side. The religious institution was 
the community’s leader that he/she must lead by example and act neutrally. He/she should 
contribute himself or herself for society and listening to the people 

  Recommendations deriving from the research were: (1) the people in the community 
 should regularly meet, discuss and explain to each other (2) the reconciliation system should be 
 established by stressing on values in accordance with the culture and senior citizens; and (3) 
 People in the community should spend time together to understand each other and to seek for 
 consensus within the community.  
 Key word: fairness, creating, way of life of community, problems 
 



 

 

กติติกรรมประกาศ 
   

 วทิยานิพนธเ์ล่มน้ีส าเร็จลงดว้ยดี เน่ืองจากความช่วยเหลือ ค  าแนะน า และก าลงัใจต่างๆ ที่
ส าคญั และมีคุณค่ายิง่  
 ขอขอบพระคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนใน
การท าวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี ไชยอ าพร ที่กรุณารับ
เป็นที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์พร้อมทั้งใหค้วามเมตตาในการแนะน า สั่งสอน รวมทั้งให้ก าลงัใจในการ
ท าวทิยานิพนธค์ร้ังน้ี ตลอดจน ศาสตราจารย ์ดร.สนิท สมคัรการ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คมพล 
สุวรรณกูฏ ที่กรุณาใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา จนวทิยานิพนธน้ี์ส าเร็จไดด้ว้ยดี  
 ขอขอบคุณ ประธาน คณะกรรมการ และชาวชุมชนธรณีค า*(นามสมมติ) แขวงโคกแฝก 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และภาคส่วนต่างๆ ที่ใหค้วามอนุเคราะห์และใหค้วามช่วยเหลือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ และเพื่อนๆ จากมาหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน ที่ให้ก าลังใจ ความช่วยเหลือ และไถ่ถาม
ตลอดเวลา ที่ท  าวทิยานิพนธค์ร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณบุคคลทั้งสองที่มีค่ายิง่ต่อขา้พเจา้ คือ คุณพอ่ คุณแม่ ส าหรับการอบรม
เล้ียงดู ก าลงัใจและความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ผา่นมา ความส าเร็จในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ขอมอบแด่ท่าน
ทั้งสอง นอกจากน้ีที่ลืมเสียมิได ้คือ นอ้งอ็อฟ นอ้งโจ ้และพี่ๆ ภาคพเิศษรุ่นที่ 18 กรุงเทพฯ ทุกท่านที่
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดเวลาที่ท  าวทิยานิพนธค์ร้ังน้ี 
 ทา้ยสุด ขอขอบพระคุณผูมี้พระคุณทุกท่าน แมจ้ะเอ่ยนามไม่ไดท้ั้งหมด แต่พระคุณของทุก
ท่านจะอยูใ่นใจของขา้พเจา้เสมอ 
        
       วฒิุชยั สายบุญจวง 
         กนัยายน 2554 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
   
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถือไดว้่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละ
ท าใหม้นุษยส์ามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นส่ิงที่เอ้ืออ านวย
ประโยชน์ ตลอดจนเป็นแหล่งที่มาของปัจจยัในดา้นต่าง  ๆอนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่
อยูอ่าศยัของมนุษยซ่ึ์งความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นถือไดว้่ามี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด ทั้งในฐานะที่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ และเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ เช่นเป็นแหล่งที่มาของวตัถุดิบและผลิตผล ใชเ้ป็นที่รองรับในการท ากิจกรรมต่างๆตลอดจนให้
ความร่ืนรมยแ์ก่จิตใจและยงัเป็นที่รองรับของเสียของเหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภคของ
มนุษยด์ังนั้นบริการต่างๆที่มนุษยเ์ราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงช่วยให้มนุษย์
สามารถมีชีวติอยูไ่ดแ้ละสามารถท าใหคุ้ณภาพชีวติของมนุษยดี์ขึ้น  
 ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้ นของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมท าให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการขยายพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่
อาศยัของมนุษย ์อีกทั้งพฤติกรรมของมนุษยใ์นปัจจุบนัมีพฤติกรรมแบบบริโภคนิยมหรือการบริโภคแบบ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นและเกินกว่าฐานะของตน อันสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มี
ความสะดวกสบายมากขึ้นหรือแมแ้ต่ความตอ้งการความร ่ารวยเองก็ตาม  
 จากความต้องการดังกล่าวได้ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดความไม่เพียงพอกับความ
ตอ้งการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและไม่เพียงพอกบัพฤติกรรมการบริโภคที่เกินความ
จ า เป็นของมนุษย์ จนเป็นผลให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่างจ านวนประชากรกับจ านวน
ทรัพยากรธรรมชาติฉะนั้นมนุษยจึ์งจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มปริมาณสินคา้อุปโภคบริโภคจึงตอ้งหา
วธีิการและอาศยัความไดเ้ปรียบที่มีอยูท่ ั้งอ  านาจ อิทธิพล และเคร่ืองมือต่างๆมาแสวงหาทรัพยากร
เพือ่น ามาเป็นส่ิงอ านวยประโยชน์ใหก้บัตนเอง จนส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนั 
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 การแย่งชิงและเกิดความขัดแยง้ในการใช้ทรัพยากรของกลุ่มคนต่างๆมากขึ้นตามมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การใช้อิทธิพลเพื่อเขา้ถึงทรัพยากร ซ่ึงนับเป็นสาเหตุหน่ึงที่ได้น าไปสู่ปัญหา
ความไม่เป็นธรรมในหลายๆดา้น และลกัษณะของความขดัแยง้ในการเขา้ถึงทรัพยากรนั้น มกัเป็น
ในลกัษณะของการแยง่ชิง เขา้ใชค้รอบครอง หรือการจดัการเพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และ
ความขดัแยง้ในการเขา้ถึงทรัพยากรดังกล่าว จะเกิดขึ้ นทั้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ กับผูมี้
อิทธิพล หรือระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเอง และผลพวงที่ตามมาจากความขดัแยง้ดงักล่าว ส่งผลให้
เกิดความเหล่ือมล ้า ความเสียเปรียบและความไม่เป็นธรรมในการเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บ
และได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย  เช่น ปัญหาความยากจน อาชญากรรม การท าลาย
ส่ิงแวดล้อม ความขัดแยง้ทางการเมือง การแย่งชิงทรัพยากรรุนแรงขึ้ นและท าให้เกิดช่องว่าง
ระหวา่งคนจนกบัคนรวยยิง่ห่างมากขึ้น และที่ส าคญั คือ ปัญหาการแตกแยกของคนในสังคม ที่คน
ในสังคมมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม หรืออาศัยความ
ไดเ้ปรียบเขา้มาครอบครองทรัพยากรที่เป็นของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง ประกอบกบับริบทของ
การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์  ที่ปรับเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วและสลบัซับซ้อนมากยิง่ขึ้น 
และสงัคมไทยเป็นสงัคมที่ขาดความเป็นธรรมในทุกๆทาง ทั้งทางเศรษฐกิจ ทางกฎหมาย ทางสังคม 
ทางการเมืองการปกครอง และเป็นตน้ตอของปัญหาทั้งปวง เช่น ปัญหาความยากจน อาชญากรรม 
การท าลายส่ิงแวดลอ้ม ความขดัแยง้ทางการเมือง   

 จึงกล่าวได้ว่า ความเป็นธรรม เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย ์
ดงัที่ ประเวศ  วะสี (2553) ไดอ้ธิบายว่า ความเป็นธรรม เป็นเร่ืองส าคญัที่สุดของการอยูร่่วมกนั ถา้มีความ
เป็นธรรม ผูค้นจะรักกนัมากและรักส่วนรวม ถา้ขาดความเป็นธรรมก็จะเกิดความขดัแยง้และความรุนแรง 
ผูค้นจะมีพฤติกรรมทางลบต่าง  ๆดงันั้นจุดลงตวัใหม่จึงอยูท่ี่ความเป็นธรรม   
          วิสัยทศัน์ประเทศไทย ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่11 จึงไดมุ่้งสู่
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลง” และมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ดงักล่าว โดยการสร้างความเป็นธรรมในสงัคม เพือ่สร้างโอกาสการเขา้ถึงปัจจยัการประกอบอาชีพ 
แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทกัษะความรู้ ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มัน่คง รวมทั้ง
โอกาสทางธุรกิจ น าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวติใหทุ้กคนในสงัคมไทยทุกคน มีความเท่าเทียมกนั 
ในการเขา้ถึงบริการทางสงัคมที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ประชาชนทุก
คนไดรั้บการคุม้ครองสิทธิพื้นฐานอนัพงึมีพงึได ้เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในกระบวนการตดัสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานของการ
ใชห้ลกันิติธรรม หลกัคุณภาพและจริยธรรมและหลกัผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ สนับสนุน  
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ให้ภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ าและลดความขัดแยง้ใน
สังคมไทย และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 วา่ดว้ยความเสมอภาค ระบุว่า บุคคล
ยอ่มเสมอกนัในทางกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบตัิโดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุความพิการ 
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได ้
อีกทั้ ง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ระบุว่าการบริการราชการ
แผน่ดินตอ้งใหเ้ป็นไปเพือ่การพฒันาสงัคมเศรษฐกิจและความมัน่คงของประทศอยา่งย ัง่ยนื มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วม และในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตอ้งพฒันาเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ
และแนวนโยบายดา้นกฎหมายและการยตุิธรรม ระบุวา่ รัฐตอ้งดูแลใหมี้การปฏิบตัิและบงัคบัการใช้
ให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทัว่ถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานรัฐอย่างอ่ืนใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลให้พน้จากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจา้หน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตอ้งอ านวยความ
ยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั (สภาร่างรัฐธรรม, 2550. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยพทุธศกัราช, 2550: 34) 
 ในประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดกว่า 65 ลา้นคน ประกอบด้วยชาวไทยพุทธ ชาวไทย
มุสลิมและชาวไทยคริสต์อีกจ านวนหน่ึง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ส่วนประชากรที่นบัถือศาสนาอ่ืนๆ อาทิ ศาสนาอิสลาม ก็มีจ  านวนประชากรรองลงมา 
ซ่ึงมีผูน้ับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
(ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554)  
 ชาวไทยมุสลิมใน  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นชาวมุสลิมอีกจ านวนหน่ึง ที่ไดอ้าศยัอยูใ่น
พื้นที่ของประเทศไทย มีความเช่ือและภูมิใจในศกัด์ิศรีของชาติพนัธท์ี่เก่าแก่ เช่ือว่ามนุษยท์ุกคนเกิด
จาก นบี อาดมั ที่พระผูเ้ป็นเจา้สร้างขึ้นจากดิน คนทุกคนจึงเสมอภาคกนัทั้งหมด ตามที่พระผูเ้ป็นเจา้
สร้างมา ไม่มีใครในหมู่ผูใ้ดเหนือกวา่ชาติพนัธุใ์ด และนอกจากน้ี ยงัมีศาสนา วฒันธรรม ภาษา และ
ความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ที่ยาวนาน  

*นามสมมติ 
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 ดว้ยความความแตกต่างทาง วฒันธรรม ทางศาสนา ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้
ท  าใหเ้กิดช่องวา่งทางความเขา้ใจ และการส่ือสารกบัเจา้หนา้ที่รัฐที่มาจากภายนอก ท าให้คนทอ้งถ่ิน
รู้สึกวา่ตนตอ้งประสบปัญหาหลายประการมากกว่าคนพื้นที่อ่ืน อนัเน่ืองจากทศันคติหรือเจตคติที่
สวนทางกนั ระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ที่รัฐ โดยประชาชนรู้สึกวา่ มีอคติและถูกเหยยีดหยามจาก
เจา้หน้าที่ของรัฐและสังคมภายนอก และยงัถูกปฏิบตัิในลักษณะเป็นคนชายขอบ ไม่ได้รับความ
เคารพให้เกียรติ แมก้ระทัง่ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและการประกอบศาสนกิจอย่างเสรี ตามวิถี
ชีวติของอิสลาม ก็ตอ้งปรับเขา้สู่กฎเกณฑข์องบา้นเมืองและกฎหมายที่ไม่สอดคลอ้งและไม่เอ้ือต่อ
ศาสนาอิสลาม และยงัถูกมองวา่เป็นผูก่้อความไม่สงบ ท าใหเ้กิดความหวาดระแวงและเป็นปฏิปักษ์
ต่อกนั ประชาชนไม่เช่ือถือเจา้หน้าที่ของรัฐ เพราะเห็นว่าสังคมมุสลิมมกัไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากรัฐ เจา้หนา้ที่ไม่มีเอกภาพ ไม่มีศกัยภาพ ขาดความจริงใจ และเจา้หนา้ที่รัฐท างานก็เพราะเห็นแก่
เงินเดือน ยศศกัด์ิ ขาดคุณธรรม ท าให้ประชาชนขาดความไวว้างใจต่อเจา้หน้าที่ การประกนัสิทธิ
ความเสมอภาคไม่ถึงประชาชนในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง สิทธิที่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม
กนัในกระบวนการยตุิธรรมภายใตศ้าลและองค์กรอ่ืนก็ยงัเป็นปัญหา คือไม่มีขอ้มูลให้ประชาชน
ทราบวธีิการจะมาใชบ้ริการและมีปัญหาในการส่ือสาร ไม่เคยรับทราบขอ้มูลและไม่เขา้ใจขั้นตอน 
สิทธิที่จะไดรั้บสวสัดิภาพและความคุม้ครองโดยรัฐ ประชาชนรู้สึกว่าไดรั้บความคุม้ครอง แต่ไม่
แน่ใจวา่จะมีสวสัดิภาพและความปลอดภยั เพราะมีทั้งทหารและต ารวจรวมทั้งฝ่ายปกรองที่เข็มแข็ง 
แต่กลบัมีการกดขี่ การสอบสวนประชาชน ทั้งต  ารวจและทหารจะใชว้ิธีการซ้อมและกระท าทารุณ 
การใชไ้ฟฟ้าช็อตภายในร่างกาย และแมจ้ะ เป็นนกัเรียนนกัศึกษาก็จะถูกติดตามสอดส่องพฤติกรรม 
ครอบครัวก็ถูกคุกคาม สิทธิทางการเมือง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามารถกระท าได ้แต่มีโอกาส
นอ้ยในการเขา้ร่วมรัฐบาล การเขา้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะท าไดย้ากล าบาก สิทธิในการ
ได้รับบริการสาธารณสุขและการดูแลทางการแพทย์ ตลอดจนการประกันสังคมและบริการทาง
สงัคมก็ไดรั้บบริการไม่ค่อยดี ในดา้นการศึกษาและอบรม ไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการศึกษา
อยา่งจริงจงั เด็กเรียนไม่จบตามการศึกษาภาคบงัคบัก็ไม่มีการติดตามจากครู ซ่ึงครูบางคนก็เน้นท า
ผลงาน เพื่อเพิ่มวุฒิและเงินเดือนให้ตนเองมากกว่าการสอนเด็กอย่างจริงจงั (นิเวศ อรุณเบิกฟ้า
,2554) 
 จากความขดัแยง้ดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเหล่ือมล ้าในสังคมมุสลิม ท าให้เกิคความ
ไม่เป็นธรรมในหลายๆดา้น และผลพวงจากความเหล่ือมล ้ าดงักล่าว เป็นผลให้เกิดการเรียกร้องหา
ความเป็นธรรมในสงัคมมุสลิม ทั้งจากนโยบายของภาครัฐและการปฏิบติัของเจา้หน้าที่ของภาครัฐ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม และช่วยแกไ้ขปัญหาของชาวมุสลิมอย่างแทจ้ริงและ
สามารถสร้างความเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรมในสงัคมมุสลิม ที่ถือวา่เป็นประชาชนกลุ่มนอ้ย
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ที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ภายใตรััฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและระบอบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข  
 นอกจาก ชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาหลายประการ
มากกวา่คนพื้นที่อ่ืน อนัเน่ืองจากทศันคติหรือเจตคติที่สวนทางกนั ระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าที่
รัฐ โดยรู้สึกวา่ มีอคติและถูกเหยยีดหยามจากเจา้หน้าที่ของรัฐและสังคมภายนอกและยงัถูกปฏิบตัิ
ในลกัษณะเป็นคนชาย ในทางกลบักนั มุสลิมอีกจ านวนหน่ึงที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่อ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะ
ความสมัพนัธท์ี่แตกต่าง จากสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น กลุ่มมุสลิมที่อาศยัอยูใ่นแถบภาคกลาง 
ซ่ึงมีความหลากหลายทางวฒันธรรมสูง แต่รูปแบบการด าเนินชีวิตระหว่างชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมก็สามารถผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการแบ่งปันกนัในกลุ่มชนเดียวกนัอยา่ง
สนัติ สามารถหลีกเหล่ียงความขดัแยง้ทางศาสนา มีความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบออ้มอารีต่อกนั 
คนไทยมุสลิมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นชาวไทยและมีความสุขที่ไดมี้อิสรภาพในการนับถือ
ศาสนาอิสลาม (ส านกัความสมัพนัธต่์างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 ชุมชนธรณีค า* เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหน่ึง ที่มีความโดดเด่นทางวฒันธรรม อยูท่่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงของเมืองหลวง อนัเป็นศูนยก์ลางของทุกกิจกรรมหลกัของประเทศ และถูกถาโถม
ดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ แต่ชุมชนก็ยงัสามารถจดัระเบียบชุมชน ให้เกิดความเป็นธรรม ไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนัและเสมอภาค ประกอบกบัเป็นชุมชนที่มีภาพของการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด  
 ดว้ยเหตุน้ี ผูศ้ึกษาจึงมีความสนในประเด็นเร่ือง ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมุสลิม 
โดยใชชุ้มชนน้ีเป็นกรณีศึกษา เพือ่น าผลการศึกษาที่ได ้มาใชเ้ป็นแนวทางส าคญัในการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสงัคมมุสลิมไทยต่อไป   
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

        1.2.1  เพือ่ศึกษาความหมายความเป็นธรรมและลกัษณะความเป็นธรรมของชุมชน      
        1.2.2  เพือ่ศึกษาวธีิการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิชุมชน   
        1.2.3  เพือ่ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเพือ่เสริมสร้างความเป็นธรรม ตลอดจน   
  ขอ้เสนอแนะเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม 
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1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
        1.3.1  ท าใหท้ราบความหมายและลกัษณะความเป็นธรรมของชุมชน       
        1.3.2  ท  าใหท้ราบวธีิการเสริมสร้างและแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในวถีิของชุมชน        
        1.3.3  ท  าใหท้ราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะ  
 เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม  
 

1.4   ขอบเขตการศึกษา     
    
         1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ คอื ศึกษาในประเด็นแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นธรรมและ
แนวคิดเก่ียวกบักบัการเสริมสร้างความเป็นธรรม สามารถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี ความหมายและ
ลกัษณะของความเป็นธรรม วธีิการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิของชุมชน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไ้ขเพือ่เสริมสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม โดย
ใชแ้นวทางการศึกษาจาก แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นธรรมและแนวคิดเก่ียวกบักบัการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม สามารถสรุปไดว้า่ ความเป็นธรรม หมายถึง การที่ชาวไทยมุสลิม มีความเสมอภาค
และมีความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บ ตามสถานะ ตามสิทธิทางกฎหมาย 
สิทธิตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิเน่ืองจากความแตกต่าง เพศ เช้ือชาติ  
ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม และในฐานะที่เป็นประชาชนกลุ่มนอ้ยที่ไดอ้าศยัอยูใ่น 
สงัคมไทย ดา้นการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิชุมชน สรุปไดว้า่ การเสริมสร้างความเป็นธรรม  
หมายถึง วธีิการที่ชาวชุมชนใชใ้นการสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นในชุมชน      
         1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ การศึกษาคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาไดเ้ลือกชุมชนธรณีค า* เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ในการศึกษา 
         1.4.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่อาศยัและตั้งถ่ินฐานถาวรในชุมชน ซ่ึง
ประกอบดว้ยผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางศาสนาและประชาชนในชุมชน.  
  
 
 
 
 
 * นามสมมต ิ



7 

 
 

 1.5  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา  
 
       1.5.1 ความเป็นธรรม หมายถึง ความยตุิธรรม ความถูกตอ้ง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม
ความชอบดว้ยเหตุผล ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

 1.5.2 ชุมชน หมายถึง ชุมชนธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีชาวมุสลิม ที่มี
จุดประสงคร่์วมกนัไดม้าอาศยัอยูใ่นบริเวณเดียวกนั โดยใชศ้าสนา ระบบเครือญาติและวฒันธรรม
เป็นตวัเช่ือมโยงคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั  

 1.5.3 ชาวชุมชน หมายถึง ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นชุมชนธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพฯลฯ 
        1.5.4 อิสลาม หมายถึง ศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนบัถือ 
        1.5.5 มุสลิม คือ ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม อนัแปลวา่ ผูศ้ิโรราบผูภ้กัดี     
        1.5.6 ชีวิตดุนยา หมายถึง ชีวติในโลกปัจจุบนั 
        1.5.7 หะดีษ หมายถึง ค าพดู  
        1.5.8 อาซาน หมายถึง การร้องเรียกของอิสลาม เพือ่ใหเ้ตรียมตวัท าการละหมาด  
        1.5.9 อายัล หมายถึงความตาย 
         1.5.10 สิทธิธรรมชาติ หมายถึง สิทธิอนัชอบธรรม ที่ครอบคลุมถึงเสรีภาพและความเสมอภาค
ในสงัคม ไดแ้ก่ สิทธิในการมีชีวติอยู ่สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม เช่นสิทธิในดา้นความคดิ
สิทธิดา้นการนบัถือศาสนา สิทธิดา้นความเสมอภาคและสิทธิในทรัพยสิ์น  
         1.5.11 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง วถีิชีวติร่วมกนัของกลุ่มชน อนัสอดคลอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ ครอบคลุมทั้งระบบความเช่ือและระบบคุณคา่ การท ามาหากิน การกินการอยู ่
ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย ที่อยูอ่าศยั การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการดูแลรักษา
สุขภาพร่วมกนั 
         1.5.12 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนเก่ียวพนั
ในทุกขั้นตอนของการพฒันา ทั้งในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัปัญหา โดยเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการคิดริเร่ิม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผนตดัสินใจและปฏิบติัตามแผน ร่วมตรวจสอบ
การใชอ้  านาจรัฐทุกระดบั ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึง
ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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         1.5.13 รัฐสวัสดกิาร หมายถึง ระบบทางสงัคม ที่รัฐใหห้ลกัประกนัแก่ประชาชนทุกคนอยา่ง
เท่าเทียมกนั ในดา้นปัจจยัพื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับการมีคุณภาพชีวติที่ดี เช่นหลกัประกนัดา้น
สุขภาพที่ทุกคนมีสิทธ์ิไดรั้บบริการป้องกนัและรักษาโรคฟรี หลกัประกนัดา้นการศึกษาที่ทุกคนมี
โอกาสไดรั้บการศึกษาตามความสามารถ โดยไดรั้บทุนการศึกษาฟรีจนท างานไดต้ามความสามารถ  
        1.5.14 กิยาม ะห์ หมายถึง วนัส้ินโลก/วนัพพิากษา 
         1.5.15 ลักษณะของความเป็นธรรม หมายถึง ลกัษณะประจ า หรือส่ิงที่ช้ีใหเ้ห็นถึงความเป็น
ธรรมของชุมชนธรณีค า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยเห็นไดจ้ากวถีิชีวติการอยูร่่วมกนัของ
คนในชุมชน 
         1.5.16 การเสริมสร้างความเป็นธรรม หมายถึง วธีิการหรือแนวทางที่ใชใ้นการปลูกฝังหล่อ
หลอม หรือท าใหค้วามเป็นธรรมเกิดขึ้นและด ารงอยู ่ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ระบุว่า บุคคลยอ่มเสมอกนัในทางกฎหมาย
และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบตัิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ือง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุความ
พกิาร สภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
จะกระท ามิได ้(รัฐธรรมนูญฉบบัลงมติ 2552:10) และความเป็นธรรมถือไดว้่า เป็นเร่ืองส าคญัที่สุด
ของการอยูร่่วมกนั ถา้มีความเป็นธรรมผูค้นจะรักกนัมากและรักส่วนรวม ถา้ขาดความเป็นธรรมจะ
เกิดความขดัแยง้และความรุนแรง ผูค้นจะมีพฤติกรรมทางลบต่างๆนานา 
(ประเวศ วะสี, 2553) 

ดงันั้น ในการวิจยัเร่ือง ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมุสลิม กรณีศึกษาชุมชน
ธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผูศ้ึกษาจึงไดค้น้ควา้ เอกสาร เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีแนวคิดที่ส าคญัในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติชาวไทยมุสลิม 

 2.3 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรม 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคม  
 2.5 ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.6 แนวคิดน าในการศึกษา 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัศาสนาอสิลาม  
 
 อิสลาม เป็นช่ือของศาสนาที่ส าคญัศาสนาหน่ึงของโลก ก าเนิดขึ้น เม่ือประมาณปี ค.ศ.1153  
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงช่ือน้ี พระอลัเลาะห์ทรงใชเ้รียกศาสนา ซ่ึงพระองค ์ไดท้รงเลือก  
โมฮมัหมดั ใหเ้ป็นศาสนฑูต เพือ่เผยแพร่ต่อมนุษยช์าติ (ขจดั บุรุษพฒัน์, 2519: 116)  
 
 2.1.1 ความหมายของอิสลาม  

   ค าวา่ อิสลาม เป็นค าที่มีความหมายรวมถึง ความสุข  ความมัน่คง ภาวะสงบ  ทาง
แห่งความสงบ และการยอมรับต่อสภาวะของพระผูเ้ป็นเจา้  อิสลาม มีความหมายอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึง 
มาจาก ค  าว่า ซะละมะ แปลว่า  เขา้ไปในสันติ ค  าน้ี เป็นกริยา ของค าว่า ซะลาม ซ่ึงแปลว่า  สันติ
หรือความสงบ ตามความหมายน้ี อิสลาม จึงหมายถึง ศาสนาแห่งความสันติ นอกจาก แปลว่า สันติ
และการยนิยอ มอบกายและจิตใจใหแ้ก่อลัเลาะห์แลว้ ค  าวา่ อิสลาม ยงัมีความหมาย ไดอี้กอยา่งหน่ึง
ที่เก่ียวขอ้ง คลา้ยคลึงกนั คือ การปฏิบตัิตามพระประสงคข์องอลัเลาะห์ โดยนัยน้ี ผูท้ี่นับถือศาสนา
อิสลามจะแสวงสนัติกบัพระอลัเลาะห์ ดว้ยการมอบกายและจิตใจโดยส้ินเชิงต่อพระประสงคข์อง
พระอลัเลาะห์ (ขจดั บุรุษพฒัน์, 2519: 116-117)    

  2.1.2 หลักการส าคญัของศาสนาอิสลาม   
คมัภีร์อัลกรุอาน มีบทบญัญติัที่มุสลิมจะตอ้งยึดมั่น ซ่ึงมี 2 ประการ คือ หลักศรัทธา 6 

ประการและหลกัการปฏิบตัิ 5 ประการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (เสาวนีย ์จิตหมวด, 2535: 16-89 
 2.1.2.1. หลักการศรัทธาของศาสนาอิสลาม   

ผูท้ี่เป็นมุสลิม จะตอ้งศรัทธาในหลกั 6 ประการ ซ่ึงเรียกวา่ รุก่นอีหม่าน ไดแ้ก่ 
1) ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

 มุสลิมจะตอ้งศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้เพียงพระองคเ์ดียว  ไม่ตั้งส่ิงอ่ืนใดขึ้นเป็น
ภาคีท  าการเคารพสักการะ พระเจา้ในศาสนาอิสลามมีพระนามว่า อลัลอฮ (ซุบฮา) และนอกจากที่
มุสลิมจะต้องศรัทธาว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวแล้ว มุสลิมจะต้องศรัทธาและยอมรับใน
คุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ (ในภาษาอาหรับ เรียกว่า ซีฟัตวายิบ ส าหรับอลัอลฮ) เช่น พระองค ์
ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงได้ยินทุกสรรพส่ิง ทั้ งในที่ลับและที่แจง้ ตลอดจนในหัวใจของมนุษย ์ทรง
สร้างสรรพส่ิงทั้งมวล ทรงเมตตา  ทรงยตุิธรรม ดงัใจความในคมัภีร์อลั-กรุอาน บที่ 112 โองการที่ 
1-4 บญัญติัว่า จงกล่าวเถิด (มุฮ ามดั)ว่า อลัลอฮทรงมีอยูอ่งคเ์ดียว ทรงเป็นที่พึ่งของสรรรพส่ิง ทั้ง
มวล ทรงไม่มีบุตร ทรงไม่ใช่บุตรของใครและไม่มีแบบอยา่งใดๆ ที่เทียบกบัพระองคไ์ด ้
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 2) ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮ  
 มลาอีกะฮ เป็นบ่าวของพระเจา้ประเภทหน่ึง ที่มีคุณสมบติัแตกต่างไปจากมนุษย ์

เช่น ไม่กิน ไม่ด่ืม ไม่นอน ไม่มีเพศ ไม่กระท าส่ิงใดตามอารมณ์ชอบ มนุษยไ์ม่ทราบรูปร่างที่แทจ้ริง 
คือ ไม่อาจเห็นตวัตนได ้แต่มลาอีกะฮสามารถแปลงร่างต่างๆไดต้ามบญัชาของพระเจา้ มลาอีกะฮ
ถูกสร้างขึ้นมาเป็นจ านวนมาก โดยมีช่ือและหน้าที่ต่างกนั เช่น ญิบรออีล มีหน้าที่ น าโองการจาก
พระผูเ้ป็นเจา้มาถ่ายทอดให้แก่ท่านศาสดา (ศอลฯ)  รอกีบ-อต๊ิด ท าหน้าที่ บนัทึกความดี ความชวั
ของมนุษย ์อิสรออีล ท าหน้าที่ ถอดวิญญาณมนุษยอ์อกจากร่าง มุนกรั-นกีร ท าหน้าที่ สัมภาษณ์
ผูต้าย ณ หลุมฝังศพ ผูท้ี่จะเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ จะตอ้งศรัทธาว่า มลาอีกะฮ มีจริง ซ่ึงการศรัทธา
ในขอ้น้ี เป็นดีแก่มนุษย ์ที่จะท าใหเ้ขาท าความดีละเวน้ความชัว่ เพราะแต่ละคนจะมีมลาอีกะฮคอย
บนัทึกความดี ความชั่วอยู่ตลอดเวลา พระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรงบญญติัไวต้อนหน่ึงว่า “จงกล่าวเถิด
วญิญาณที่บริสุทธ์ิ (มลาอีกะฮ) ไดน้ ามนัลงมากจากพระผูอ้ภิบาลของเจา้ดว้ยความจริง เพื่อทรงตรัส
หลกัธรรมแด่ผูศ้รัทธาใหม้ัน่คงและเป็นทางน าและข่าวดีจากผูน้อบนอ้ม (16:102) 
  3) ศรัทธาในพระคมัภีร์ 
  คมัภีร์ของศาสนาอิสลามมีช่ือว่า คมัภีร์อัล-กรุอาน ซ่ึงเป็นคมัภีร์ฉบบัสุดทา้ยที่
พระอลัลอฮ (ซุบฮาฯ) ประทานมายงัมนุษยชาติ โดยผ่านทางท่านศาสดามุฮ ามดั (ศอลฯ) แต่ก่อน
หนา้น้ี พระองคไ์ดป้ระทานคมัภีร์ให้มนุษยชาติ โดยผ่านท่านศาสดาต่างๆมาแลว้ คมัภีร์ที่พระองค์
ประทานมาทั้งหมดมีจ านวน 104 เล่ม แต่ที่ส าคญัมี 4 คมัภีร์ คือ  
   1) คมัภีร์ตารอด (The Old Testament) ประทานใหแ้ก่บีมูซา (อลยัอิสลาม)  
   หรือโม เซส 
   2) คัมภีร์อินญีล (The New Testament) ประทานให้แก่บีอีซา (อลัย
อิสลาม) หรือ  พระยซู   
   3) คมัภีร์ซาบูร ประทานใหแ้ก่บีดาวดู (อลยัอิสลาม) 
   4) คมัภีร์-อลักรุอาน ประทานใหแ้ก่ นบีมุหมดั (ศอลฯ) 
  คมัภีร์อลั-กรุอาน เป็นคมัภีร์ภาษาอาหรับ ที่พระเจา้ประทานแก่ท่านศาสดามูฮัม
หมดั เม่ือประมาณ กว่า 1400 ปี ซ่ึงมุสลิมทัว่โลกถือว่าคมัภีร์เล่มน้ีเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตหรือเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตมาตราบจนทุกวนัน้ี  “เราไดแ้สดงให้เห็นแลว้ คือ อัลกรุอาน ในภาษา
อาหรับ เพือ่สูเจา้ (มูฮ ามดั) จะไดเ้ขา้ใจเรา  เล่าเร่ืองที่ดีที่สุดเขา้ตวัสูเจา้ ถึงแมว้่าในเวลาก่อนน้ี สูเจา้
เป็นผูท้ี่ไม่เอาใจใส่ (12:2-3) แทจ้ริงเราไดป้ระทานคมัภีร์น้ีแก่เจา้ (มุฮ ามดั) เพื่อมนุษยชาติ ดว้ยสัจ
ธรรม ดงันั้น ผูใ้ดปฎิบตัิตามทางน า ก็เพื่อตวัเขาเอง ดงันั้นแทจ้ริงเขาก็หลง (เป็นผลร้าย) ต่อตวัเขา
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เองและเจา้ (มุฮ าหมดั) มิใช่เป็นผูพ้ทิกัษ ์(รับผิดชอบ) พวกเขา  (30: 41) คมัภีร์น้ีไม่มีขอ้คลางแคลง
ในนั้น เป็นทางน าส าหรับผูส้ ารวมจากความชัว่ (1: 2) 
  4) ศรัทธาในบรรดาศานาฑูต 

 มุสลิมจะต้องศรัทธาว่า พระเจา้ทรงคัดเลือกบุคคลในหมู่มนุษยชาติ ให้เป็นผู ้
ส่ือสาร น าบทบญัติัของพระองคม์าสั่งสอนแก่มนุษยชาติ ทุกยคุ ทุกสมยั ดงัเห็นไดจ้ากใจความใน
คมัภีร์อลั-กรุอาน ตอนหน่ึงวา่ ส าหรับทุกประชาชาตินั้นมีผูน้ า (13: 7) ผูท้ี่ไดรั้บโองการจากพระเจา้ 
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

   (1) นบี หมายถึง ผูท้ี่ไดรั้บโองการมาเพื่อปฏิบตัิตามที่พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงใชแ้ละงดเวน้ในส่ิงที่พระองคท์รงห้าม โดยเฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่มีหน้าที่ตอ้งเผยแพร่ต่อ
บุคคลทัว่ไป 

     (2) รซูล้ เป็นนบีเช่นเดียวกนั  แต่มีหน้าที่มากกว่านบี คือ ตอ้งน า
โองการ ที่ไดรั้บจากพระเจา้มาเผยแพร่แก่มนุษยชาตโดยทัว่ไป เช่น นบีมูซา (อลยัอิสลาม) หรือ
โมเซส นบีอีซาหรือพระเยซู (อลยัฯ) และนบีมูฮ ามดั (ศอลฯ) 

  5) ศัรทธาในวันพิพากษา 
  มุสลิมตอ้งศรัทธาว่า โลกน้ี (โลกดุนยา)  เป็นโลกแห่งการทดลองที่ไม่มีจีรัง 
จะตอ้งมีวนัซ่ึงแตกสลาย ซ่ึงวนัน่ีเรียกว่า  วนักิยามะฮ  หรือวนัแห่งการพิพากษา  เป็นวนัที่ทุกชีวิต
จะตอ้งบงัเกิดอีกคร้ังหน่ึง เพือ่ถูกช าระการงานที่เขาไดป้ระกอบไวใ้นโลกน้ี ดงัพระเจา้ทรงบญัญติั
ไวใ้นคมัภีร์อลั-กรุอานว่า  และชีวิตแห่งโลกน้ี  มิใช่อ่ืนใด เวน้แต่เป็นการละเล่นและการบนัเทิง 
และแน่นอนสถานในปรโลกนั้นดีกว่าส าหรับบรรดาผูส้ ารวมตนจากความชัว่ สูเจา้มิไดใ้ชปั้ญญา
ดอกหรือ (6.32) เราไดก้  าหนดความตายในหมู่สูเจา้ และเราไม่ถูกกีดกนัในการที่จะเปล่ียนสภาพ
และท าใหสู้เจา้เกิดขึ้นในสภาพที่สูเจา้ไม่รู้ (50:60-1) สูเจา้ คิดวา่เราไดส้ร้างสร้างสูเจา้เล่นๆและสูเจา้
จะไม่ถูกน ากลบัมายงัเรากระนั้นหรือ (23: 115) ไม่มีอะไรดอก นอกจากเสียงกมัปนาทคร้ังเดียว 
แลว้จงดูเถิด พวกเขาทั้งหลายถูกน ามาต่อหนา้เรา  (36: 53)  เม่ือไดย้นิเสียงกมัปนาทกอ้งขึ้นมา (ใน
วนัส้ินโลก) วนัซ่ึงมนุษยห์นีจากพี่น้องของเขาและพ่อของเขาและภริยาของเขาและลูกๆของเขา  
ส าหรับแต่ละคนของพวกเขา ในวนันั้นจะมีงานยุ่ง ซ่ึงท าให้เขาง่วง (จนไม่มีเวลาสนใจคนอ่ืน) 
หลายดวงหน้าในวนันั้น จะผ่องใส หัวเราะร่าเริง แต่หลายดวงหน้าในวนันั้นจะมีฝุ่ น ความหมอง
คล ้าจะปกคลุมเหล่าน้ีพวกเขา คือ มวลชนผูป้ฏิเสธ พวกชัว่ทราม (80:33: 42) บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย จง
ศรัทธามั่นในอลัลอฮและรซู้ล (มุฮ ามดั) ของพระองคแ์ละคมัภีร์ไดป้ระทานแก่รซู้ลของพระองค์
และ (ในสจัธรรของ) คมัภีร์ที่พระองคไ์ดป้ระทานแต่ก่อนหน้าน้ี และผูใ้ดปฏิเสธในอลัลอฮและม
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ลาอิกะฮทั้งหลายของพระองคแ์ละคมัภีร์ทั้งหลายของพระองคแ์ละรซู้ลทั้งหลายของพระองคแ์ละ
วนัสุดทา้ย ดงันั้น แน่นอนเขาไดห้ลงซ่ึงการหลงอนัไกลลิบ (4: 136) 
  6) ศัรทธาต่อกฎก าหนดสภาวการณ์ 
             กฎก าหนดสภาวการณ์ คือ ระเบียบอนัรัดกุมที่พระเจา้ไดก้  าหนดไว ้แก่จกัรวาล 
แก่โลก แก่มนุษยชาติ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 1. กฎที่ตายตวั เม่ือประสบกบัผูใ้ดแลว้หลีกเล่ียงไม่ได ้ทุกอยา่งด าเนินไป
ตามพระประสงค์ เช่น การถือก าเนิด ชาติพนัธ์ รูปร่างหน้าตา การโคจรของ
ดวงดาว การแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ฯลฯ 

   2. กฎที่ไม่ตายตวั โดยด าเนินไปตามความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล 
กิจกรรมอยูใ่นดุลพนิิจของมนุษย ์ในอนัที่จะใชส้ติปัญญาที่พระเจา้ประทานมา เลือกปฏิบตัิตามขอ้
หา้ม ขอ้ใชต่้างๆ 
  2.1.2.1. หลักการปฏิบัติของศาสนาอิสลาม   

   อิสลาม เป็นระบอบที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่ส าคญัทั้ง 2 ส่วน คือ หลกัาร
ศรัทธาและหลกัการปฏิบตัิ ดงันั้นมุสลิมที่สมบูรณ์ หรือ มุอมินไม่ได ้หากยงัไม่ไดเ้ป็นผูป้ฏิบตัิ ซ่ึง
การปฏิบติันั้น อาจเท่ากบัเป็นตวับ่งช้ีถึงระดบัของความศรัทธาของแต่ละบุคคลไดเ้ช่นเดียวกนั    
   1) การปฏิญานตน 
  หลักปฏิบัติหรือรุก่นของอิสลามประการแรก ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเป็น
มุสลิม การปฏิญานตน เป็นหลักปฏิบตัิที่สรุปมาจากหลกัความศรัทธา  ที่แบ่งออกเป็นประการที่
ส าคญั 2 ประการ คือ 
       1.การศรัทธาหรือการเช่ือ ในพระองค์อัลอฮ (ซุบฮาฯ) และค าสั่งของ
พระองค ์คือคมัภีรอลั-กรุอาน 
       2. การศรัทธาหรือการเช่ือ ในท่านศาสดามุฮ ามัด (สอลฯ) และค าสอน 
รวมทั้งแบบฉบบับของท่าน คือซุนนะห์ 
 จากความศรัทธาดงักล่าว ในค าปฏิญานตนในการเป็นมุสลิมและการเขา้รับ อิสลาม 
จึงมีใจความวา่  “อชัฮะดุอนัลาอิลาฮะอ้ิลลลัลอฮ วะอชัฮะดุอนันะมุฮ มมะดรัรซูลุล้ลอฮ  
มีความหมายว่า  ขา้พเจา้ขอปฏิญานว่า ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด นอกจากอัลลอฮและแทจ้ริง มุฮ ามัด 
เป็นศาสนฑูตของอลัลอฮ.  การปฏิญานตน เป็นการประกาศ ทั้งให้ตนเองและให้ผูอ่ื้นทราบว่า วิถี
ในการด าเนินชีวติหรือพฤติกรรมของเราในทุกอิริยาบทตลอดชีวิตน้ี จะอยูบ่นครรลองของอิสลาม 
ที่มีพระมหาคัมภีร์อัล-กรุอาน เป็นธรรมนูญของชีวิต ที่จะตอ้งปฏิบัติตามแบบซุนนะของท่าน
ศาสดามุฮ ามดั (ศอลฯ) มาเป็นแบบฉบบัในการด าเนินชีวิต หรืออาจกล่าวไดว้่า การปฏิญานตนน้ี 
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คือ การปฏิญาณวา่จะน าเอาอิสลามมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตหรือจะปฏิบติัตามวฒันธรรม
อิสลาม 
  2) การละหมาด  
   การละหมาด ถือวา่ เป็นพธีิกรรมที่ส าคญัที่สุด เป็นขอ้ปฏิบติัที่บงัคบัแก่มุสลิมทุก
คน ทั้งชายและหญิง ซ่ึงจะตอ้งปฏิบตัิทุกวนั  
  ค าวา่ นะมาซหรือละหมาด ที่ใชก้นัอยูใ่นภาษาไทย คือ ค  าจากภาษอาหรับว่า “อศั-
เศาะลาต” แปลวา่ การขออนุญาตหรือการขอพร 
  การละหมาดได้ถูกก าหนด มาแก่มนุษยชาติ ตั้งแต่ก่อนสมยัท่านศาสดามุฮัมมัด 
(ศอลฯ) ดงัตอนหน่ึงจากคมัภภีร์อลั-กรุอาน ความวา่ “เจา้ (อิบรอฮีม) อยา่น าส่ิงใดมาเป็นภาคแก่ขา้
และจงท าใหบ้า้นของขา้สะอาด ส าหรับผูม้าเวยีนรอบและบรรดาผูท้  าละหมาดและบรรดาผูโ้คง้และ
บรรดาผูก้ราบ” (2:26)  
  การละหมาด คือ การแสดงซ่ึงความเคารพย  าเกรงในพระองคอ์ลัเลาะห์ (ซุบฮาฯ) 
ซ่ึงในอลั-กรุอาน พระองคไ์ดท้รงลงโองการว่า และฉัน (อลัอลฮ) มิไดส้ร้างญินและมนุษย ์เพื่ออ่ืน
ใด (โดยไร้จุดหมาย) เวน้แต่ใหเ้คารพภกัดีฉนั (51:56) 
  บุคลที่ตอ้งละหมาด การละหมาดเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน ทั้งชายและหญิง ที่
จะตอ้งปฏิบตัิ จนวาระสุดทา้ยของชีวติ โดยถือความจ าเป็นเร่ิมตั้งแต่บรรลุศาสนภาวะ คือ หญิงเร่ิม
ตั้งแต่เร่ิมมีรอบเดือน และชายเม่ือเขา้สู่ความเป็นหนุ่ม แต่ก่อนที่จะถึงเวลาน้ี ท่านศาสดา (ศ็อลฯ)ได ้
สัง่ใหพ้อ่แม่ผูป้กครองสอนลูกหลาน ใหท้  าละหมาดตั้งต่อายยุงันอ้ย ดงัหะดีษ ที่วา่ 
  “ท่านทั้งหลาย จงสอนเด็กให้ละหมาดขณะที่เขาอายุ 7 ขวบและเม่ือาย ุ10 ขวบ  
หากเขาไม่ละหมาดก็จงตีเขาได”้   
  ส่วนผูท้ี่ได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งละหมาด ไดแ้ก่ หญิงมีรอบเดือนและหลงัคลอด 
บุตร ส่วนเวลาในการละหมาดนั้น จากตวัอยา่งใจความในคมัภีร์อลั-กรุอาน บทที่20 โองการที่ 130  
ไดก้ล่าวสรุปวา่ อลัลอฮ (ซุปฮาฯ) ทรงก าหนดใหมุ้สลิมละหมาดวนัละ 5 เวลา ไดแ้ก่  
  1. เวลาย  า่รุ่ง  เรียกวา่ ละหมาดซุบห.  ปฏิบตัิ 2  รอกาอดั       
  2. เวลากลาววนั เรียกวา่ ละหมาดดุฮริอ. ปฎิบตัิ 4  รอกาอดั 
  3. เวลาเยน็ เรียกวา่ ละหมาดอสัรอ. ปฏิบตัิ 4  รอกาอดั 
  4. เวลาพลบค ่า เรียกวา่ ละหมาดมกัริบ. ปฏิบตัิ 3  รอกาอดั 
  5. เวลากลางคืน เรียกวา่ ละหมาดอีซา. ปฏิบตัิ 4  รอกาอดั 
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 ในการละหมาดทั้ง 5 เวลาน้ี เรียกว่า เป็นฟรัตรู หมายถึง ส่ิงจ าเป็นที่จะตอ้งกระท า 
การละหมาดฟรัตรูที่ดี คือ จะตอ้งใหอ้ยูภ่ายในระยะเวลาของละหมาดนั้นๆ และจะเป็นการด่ียิง่ขึ้น 
หากจะเร่ิมละหมาด เม่ือเร่ิมเขา้เวลา  ดงัโองการในอลั-กรุอาน คือ บรรดาผูท้ี่ระวงัรักษาละหมาด
ของเขา พวกนั้นแหละที่จะตกอยู่ในสรวงสวรรคอ์ันมีเกียรติยิ่ง (70:34-35) เม่ือเขา้เวลาละหมาด 
มุสลิมจะละหมาดที่ใดก็ได ้ เช่น ที่บา้น  ที่ท  างาน บนยานพาหนะฯลฯ ส าหรับชาย การละหมาดที่ดี
ที่สุด คือ การไปละหมาดรวมกนัที่มสัยดิ หากอยูบ่ริเวณที่ไม่ไกลไปจากมสัยดิจนเกินไป ซ่ึงท่าน
ศาสดา (สอ้ลฯ) ไดก้ล่าวไว ้เช่น แทจ้ริงแบบฉบบัแห่งทางน า คือ การละหมาดในมสัยดิ ที่มีการอะ
ซาน (มุสลิม) การละหมาดของผูช้ายที่เป็นญะมะอะฮ ( คือ การละหมาดรวมกนัหลายคน) มีผลเพิ่ม
เหนือกวา่การละหมาดในบา้น 
 ทิศทางส าหรับการละหมาด ในการละหมาด มุสลิมทั้วทุกมุมโลก จะตอ้งผินหน้าไป
ยงัจุดเดียวกนั เพือ่ใหเ้กิดเอกภาพ ซ่ึงทิศทางน้ีเรียกวา่ ละหมาดกิบละฮ  
 กิบละฮ แห่งแรกของมุสลิม คือ “บยัตุลมุกอดิส” ที่มสัยดิ อลั-อกัศอฮ ในกรุงเลยซูา
เล็ม ซ่ึงเป็นสถานที่ ที่ท่านศาสดามุฮ าหมดั (ศ็อลฯ) เร่ิมเดินทางสู่เบื้องบน (เม๊ียะรอญ)์ เพื่อเขา้เฝ้า
พระองคอ์ลัเลาะห์ (ซุปฮาฯ) แต่ต่อมา พระองคไ์ดท้รงลงบญัญติัให้ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) เปล่ียนกิบ
ละฮใหม่ คือ เปล่ียนมาที่มสัญิดอลั-หะรอม ที่ตั้งของกะอุบะ ในนครมกักะฮ ประเทศซาอุดิอาราเบีย 
กิบละฮของแต่ละประเทศ จึงอยูท่ิศทางแตกต่างกนั แลว้แต่ละประเทศนั้นอยูท่ิศทางใดของประเทศ
ซาอุดิอารเบีย แต่ส าหรับประเทศไทย จะอยูท่างทิศตะวนัตก  
 ส่ิงที่ตอ้งปฏิบติัก่อนละหมาด  ก่อนที่จะละหมาด มุสลิมจะตอ้งอาบน ้ าละหมาด 
ส าหรับผูท้ี่ยงัไม่ไดอ้าบน ้ าเปล้ืองความสกปรกออกจากร่างกาย (อาบน ้ ายกหะดสั) เช่น เม่ือหมดรอบ
เดือน เม่ือหมดเลือดหรือน ้ าคาวปลาจากการคลอดบุตรและหลังากการร่วมประเวณี จ  าเป็นตอ้ง
อาบน ้ า ยกหะดสัก่อนที่จะมาอาบน ้ าละหมาด  
 เส้ือผา้ที่สวมใส่ก็ตอ้งสะอาด ดงัใจความในอลั-กรุอาน คือ ลูกๆของอาดมัเอ๋ย สูเจา้
จงแต่งตวัให้เรียบร้อยทุกๆ (เวลา) ละหมาด (7:31) อน่ึงส าหรับหญิง นอกจากความสะอาดแล้ว 
เส้ือผา้ที่ใสวมส่จะตอ้งปกปิดให้มิดชิด เปิดไวไ้ดเ้ฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้าและฝ่ามือ ส่วนชายตอ้ง
ปิดตั้งแต่สะดือถึงหวัเ้ข่า  
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  3) การถือศีลอด   
  การถือศีลอดที่ใชใ้นภาษาไทย มาจากภาษาอาหรับวา่  “อศั-ยาม แปลวา่ การละ  
การงดเวน้ การระงบั ยบัย ั้ง การครองตน  การถือศีลอด จึงหมายถึง การงดเวน้จากการบริโภคอาหาร 
เคร่ืองด่ืม การรร่วมสงัวาส การรักษาอวยัวะทุกส่วนใหพ้น้จากการท าชัว่  ทั้ง ทางกายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม ตั้งแต่อรุณขึ้นจนกระทัง่หมดแสง 
  การถือศีลอด เป็นบทบญัตัิที่อลัอลฮ (ซุบฮา) ไดป้ระทานแก่มนุษยชาติมาแต่อดีต 
แต่ประชาชาตต่างๆเหล่านั้นไดล้ะเลยบญัญติันั้น ดงันั้นอลัลอฮ จึงไดป้ระทานแก่นุษยชาติอีกคร้ัง
หน่ึง ในคมัภีร์อลั-กรุอาน ท่านศาสดา  (ศอ็ลฯ) ไดรั้บบทบญัติัเก่ียวกบัการถือศีลอด เม่ือเดินทางไป
อยูท่ี่นครมะดีนะฮ เป็นปีที่ 2 หรือฮิจเราะฮศกัราชที่  2 โองการเก่ียวกบัการถือศีลอดมีหลายโองการ 
อาทิ “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย การถือศีลอดไดถู้กก าหนดแก่สูเจา้ ดงัที่ไดถู้ดก าหนดแก่เขาเหล่านั้น
ก่อนหนา้สูเจา้มาแลว้ เพือ่วา่สูเจา้จะไดส้ ารวจตนจากความชัว่” (2:183) เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่
คมัภีร์-อลักรุอาน ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางน าแก่มนุษย ์และเป็นขอ้ช้ีชดั จากทางน า และขอ้
แยกระหว่างความดีกบัความชัว่ ดงันั้นผูท้ี่อยูใ่นเดือนดงักล่าว ก็จงถือศีลดอดและผูใ้ดป่วยหรืออยู่
ระหวา่งการเดินทาง ดงันั้น (เขาตอ้งถือศีลอดใช)้ ในวนัอ่ืน อลัอลฮทรงประสงคค์วามสะดวกแก่  
สูเจา้ เพือ่สูเจา้จะไดใ้ห้ครบถว้น ซ่ึงการนับ (ถือศีลอดให้ครบถว้นรวมทั้งการถือใช)้ และเพื่อสูเจา้
แซ่ซร้องความเกรียงไกรของอัลอลฮ ที่พระองค์ไดท้รงน าทางสูเจา้ และเพื่อสูเจา้จะไดข้อบคุณ
(2:185) ส่วนบรรดผูา้ที่ถือโดยล าบากยิง่ (เช่น คนชรา หญิงมีครรภ ์หญิงแม่ลูกอ่อน) การชดใช ้ คือ 
การใหอ้าหารแก่คนขดัสนหน่ึงคน (ตามที่เขาบริโภคในแต่ละวนั) แต่ผูใ้ดสมคัรใจท าดี (ชดใชเ้กิน
กวา่น้ี) ดงันั้นมนัเป็นการดีกวา่ ส าหรับเขาและที่สูเจา้ถือศีลอด (ในกรณีเช่นนั้น) ยิง่ดีกว่าส าหรับสู
เจา้ ถา้สูเจา้รู้ (2:184) 
 บุคคลที่ตอ้งถือศีลอดและไดรั้บการยกเวน้  มุสลิมทุกคนเม่ือบรรลุศาสนภาวะหรือ
เกิดความเป็นหนุ่มสาวแลว้ ถือเป็นความจ าเป็น ที่จะตอ้งถือศีลอดเช่นเดียวกบัการละหมาด แต่ก่อน
จะถึงวยับงัคบั พอ่แม่ ต่างก็จะฝึกใหลู้กๆไดฝึ้กปฏิบติัตั้งแต่เยาว ์โดยเร่ิมจากการถือเพียงคร่ึงวนัและ
ขยายเวลาไปจนเตม็วนั  เพือ่ เม่ือถึงวยัอนัควร เขาเหล่านั้นจะไดป้ฏิบตัิได ้โดยไม่ยากล าบาก และไม่
ขดัขืน 
 มุสลิมที่ได้รับการยกเว้น คอื 
 1) เด็กที่ยงัไม่บรรลุศาสนภาวะ  
 2) คนที่ขาดสติสมัปชญัญะ  
 3) คนชรา  
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   4) คนป่วยเร้ือรัง ที่แพทยว์ินิจฉัยว่า รักษาไม่หายหรือคนป่วยโรคทัว่ไป กล่าวคือ 
ร่างกายอยูใ่นสภาพที่ไม่ปรกติ หากถือศีลอดแลว้จะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ แต่ถา้เป็นโรค
เร้ือรัง เช่น ฮ่องกงฟุต ไซนสั หรือสุขภาพไม่ดี เพราะหูไม่ไดย้นิ ตามมวัฯลฯ จะยกมาเป็นขอ้อา้งไม่
ถือศีลอดไม่ได ้ 
 5) หญิงมีครรภแ์ละแม่ลูกอ่อนที่ให้นมแก่ทารกหรือแม่นม เพราะหญิงเหล่าน้ีอยูใ่น
ภาวะตอ้งการอาหารมาก 
 6) หญิงขณะมีรอบเดือนและหลงัคลอดบุตร 
 7)  บุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งการเดินทาง ซ่ึงเป็นการล าบากในการเดินทางที่จะถือศีลอด 
 8) บุคคลที่ท  างานหนัก เช่น กรรมกรแบกหาม กรรมกรในเหมืองแร่ฯลฯ แต่ทั้งน้ีก็
ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจและศรัทธาของเขาเองวา่ จะสามารถถือศีลอดไดรื้อไม่ โดยไม่หลอกทั้งตวัเองและ
พระเจา้  
 บุคคลที่ไดรั้บการผ่อนผนัให้หยดุหรือละเวน้การถือศีลอด ดว้ยความจ าเป็นต่างๆน้ี 
พระผูเ้ป็นเจา้ ไดท้รงวางแนวทางปฏิบติัไวด้ังน้ี  คือ บุคคลเหล่าน้ี เม่ือพน้จากภาวะความจ าเป็น
ต่างๆ ดังกล่าวแลว้ ให้ถือศีลอดชดใชต้ามจ านวนวนัที่ขาดในช่วงระยะ 11 เดือน ก่อนที่รอมฎอน
ของปีใหม่จะมาถึง ยกเวน้ผูท้ี่จะถือศีลไดโ้ดยล าบาก เช่น คนชรา ตนท างานหนักตลอดทั้งปี แม่นม 
ฯลฯ ให้บริจาคอาหารแก่คนยากจน 1 คนในวันที่ขาด โดยอาหารนั้ นต้องเหมือนกับที่ตน
รับประทาน แต่ถา้หากถือชดใชไ้ดด้ว้ยจะเป็นการดีที่สุด 
 เวลาในการถือศีลอด  
 มุสลิมทุกคน ทั้งชายและหญิง ทุกฐานะจะตอ้งถือศีลอด คนละ 1 เดือน คือในเดือนที่ 
9 ของฮิจเราะฮศักราช ซ่ึงเรียกว่า เดือนรอมฎอน แต่เน่ืองจากว่า ตามปฏิทินอิสลาม นับตาม
จนัทรคติ ดงันั้น เดือนรอมฏอนของมุสลิมทัว่โลกจะหมุนเวยีนไปตรงกบัฤดูกาลต่างๆตลอดเวลา  
 นอกจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแลว้ มุสลิมหรือผูศ้รัทธา สามารถที่จะถือศีล
อดสุหนัดหรือศีลอดอาสา กล่าวคือ หากผูใ้ดไม่ปฏิบติัก็ไม่เป็นบาป แต่หากผูใ้ดปฏิบติัยอ่มไดรั้บ
การตอบแทนเป็นพเิศษ (เช่นเดียวกบัการละหมาดสุนดั) 
 ส่วนวนัที่หา้มมุสลิมถือศีลอด ไดแ้ก่ วนัอีดทั้งสอง  เพราะถือว่าเป็นวนัแห่งการร่ืน
เริง การถือเฉพาะวนัศุกร์หรือวนัเสาร์โดยเฉพาะแต่เพยีงวนัเดียวโดยมิไดต่้อเน่ืองกบัวนัอ่ืนๆ ฯลฯ 
 การปฏิบตัิตนและการละเวน้ระหว่างการถือศีลอด ในดา้นการบริโภคหรือเสพส่ิง
ต่างๆ (ยกเวน้ยาเสพติดเช่น สุรา ส่ิงมึนเมาต่างๆห้ามเด็ดขาด) จะกระท าไดต้ั้งแต่ดวงอาทิตยต์กไป
จวบจนดวงอาทิตยข์ึ้น คือ กระท าไดใ้นแต่กลางคืน  เพราะฉะนั้น ในฤดูกาลถือศีลอด จะลุกขึ้นทาน
อาหารเช้าก่อนแสงอรุณจะขึ้ น จากนั้ นจะต้องงดเวน้จนกว่าพระอาทิตยจ์ะลับขอบฟ้า ถึงจะ
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รับประทานได ้และในการรับประทานอาหารหรือละศีลอดน้ี ส่ิงที่ท่านศาสดามุฮ ามดั (ศ็อลฯ)ได้
ปฏิบตัิไว ้คือ รับประทานผลอินทผลมั 1-2 ผล ซ่ึงยอ่มตอ้งเป็นผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร น ้ าที่ด่ืม 
เป็นน ้ าเยน็ หากมุสลิมคนใดถือศีลอดโดยการอดอาหารทั้งวนั แต่ในดา้นอารมณ์มิไดร้ะงบั ยงัพูด 
เพอ้เจอ้ ฟังเขานินทาวา่ร้าย ดุด่า เม่ือไม่สบอารมณ์ ฯลฯ เขาผูน้ั้นจะไม่ไดรั้บอะไรตอบแทนจากพระ 
ผูเ้ป็นเจา้ นอกจากความหิวโหยเท่านั้น และในระหว่างช่วงวนัของการถือศีลอด นอกจากจะมีขอ้ 
หา้มไม่ใหป้ฏิบติัแลว้ ยงัมีขอ้ที่ควรละเวน้ไม่ปฏิบติัอีก คือ  
  1) การหยอกเยา้ระหวา่งสามีภรรยา  
  2) การกลัว๊ปากหรือสูดน ้ าเขา้จมูกแรงๆ  
  3) การแปรงฟันบ่อยๆเพือ่ใหห้ายปากแหง้ หรือการจิบน ้ าเพือ่บรรเทาการหิวโหย  
  4) การสูดดมส่ิงต่างๆ  
  5) การชิมอาหารโดยไม่ใหอ้าหารลงไปในคอ (ชิมที่ล้ินแลว้บว้นปาก)  
  6) น าส่ิงต่างๆไปเคี้ยวเล่น เช่น ไม ้ฯลฯ   
  7) ส่วนส่ิงที่ควรปฏิบติั คือกระท าความดีและอ่านกรุอานใหม้ากๆ 
 ความมุ่งหมายและคุณประโยชน์  
  การถือศีลอด เป็นขอ้ปฏิบตัิที่บงัคบัส าหรับมุสลิมทุกคน เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ในอันที่จะท าให้เกิดคุณธรรมต่างๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ จะเป็นวิธีการที่จะไปให้ถึง
บรรลุวตัถุประสงค ์และเป็นการฝึกฝน ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของมุสลิม ใหมี้ความหนักแน่น
อดทน 
  4). การซะกาต 
  ซะกาต กล่าวได้ว่า เป็นข้อบัญัติของหลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม ที่ต้องการลด
ช่องว่างความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เป็นทั้งการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน อนัเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสงัคมทัว่ไป 
  ซะกาต เป็นค าทีมาจากภาษาอาหรับวา่  “ซะกาฮ” แปลวา่ ความจ าเริญงอกงาม การ
เพิ่มทวี การท าให้บริสุทธ์ิหรือการขดัเกลาจิตใจ ซะกาต เป็นหลกัปฏิบติัขอ้หน่ึงในรุกุ่นอิสลาม ที่
มุสลิมส่วนหน่ึงจะตอ้งปฏิบติัในทุกรอบ 1 ปี กล่าวคือ ซะกาตเป็นการจ่ายทานบงัคบัส าหรับมุสลิม
ที่มีทรัพยสิ์นเงินทองครบตามจ านวนที่ถูกก าหนดไว ้จะตอ้งจ่ายให้แก่ผูท้ี่มีสิทธ์ิรับตามอตัราที่ได้
ถูกก าหนดไวแ้ลว้เช่นกนั ภายในทุกรอบ 1 ปี หรือตามเวลาที่ก  าหนด 
  อิสลามถือว่า จ  านวนทรัพยท์ี่ถูกน าไปจ่ายเป็นทานซะกาตนั้น ยงัความเจริญและ
งอกเงยใหแ้ก่ส่วนที่เหลือจากที่ไดจ่้ายไป และเป็นการช าระกิเสศของผูบ้ริจาคนั้นดว้ย อิบนิ มียะฮ
กล่าวว่า จิตใจของผูบ้ริสุทธ์ิ สะอาดและทรัพยสิ์นของเขางอกเงย จึงเห็นได้ว่า ซะกาซ เป็นความ
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เจริญความงอกงาม และการขดัเกลา ทั้งในส่วนที่เก่ียวกบัรูปธรรม คือ ทรัพยส์มบตัิ และนามธรรม 
คือ จิตใจ 
 พระองคอ์ลัอฮ (ซุบฮาฯ) ไดท้รงบญัตัิ เร่ืองซะกาตไวโ้ดยเฉพาะในคมัภีร์อลักรุอาน 
30 โองการ และที่กล่าวควบคู่กบัการละหมาด 82 โองการ ซ่ึงเกือบทั้งหมดไดป้ระทานขณะที่ท่าน
ศาสดา (ศอลฯ) อยู่ที่นครมะดีนะฮ ในฮิจเราะฮศกัราชที่ 2 มีบทบญัตัิ ที่ลงที่นครมกักะฮเพียง 8 
โองการ บทบญัตัิในเร่ืองซะกาตมีอาทิ จงด ารงละหมาดและจงบริจาคซะกาจ (2: 103) จงรับเอาทาน
จากสมบตัิของพวกเขา (ดว้ยทานนั้น 2: 110) แทจ้ริงสมบตัิของสูเจา้และลูกๆของสูเจา้ เป็นเคร่ือง
ลองใจ แต่อลัอลฮนั้นที่พระองคมี์รางวลั (การตอบแทน 64: 15)  
  ประเภทของการซะกาต 
  ซะกาต แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ 
  1. ซะกาตมาล หรือซะกาตทรัพยสิ์น หมายถึง การที่มุสลิมผูถื้อครองทรัพยสิ์นตาม
พกิดัที่ศาสนาก าหนดไว ้จนครอบ 1 ปี หรือช่วงระยะเวลาหน่ึง จะตอ้งจ่ายทานบงัคบัให้แก่มุสลิม 8 
ประเภท ตามอตัราที่ถุกก าหนดไว ้
  2. ซะกาตฟิตเราะฮ หมายถึง การที่มุสลิมทุกคน กล่าวคือ ทุกพศ ทุกวยัฯลฯ 
จะตอ้งจ่ายทานบงัคบัให้แก่มุสลิม โดยใชอ้าหารหลกัของทอ้งถ่ิน บริจาคตามพิกดัที่ถูกก าหนดไว ้
อนึง มีการบริจาคอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นทานไม่บงัคบั เรียกวา่ วะดะเก๊าะฮ 
  ผู้ที่ต้องบริจาคซะกาต 
  คุณสมบัติของผู ้ที่ต ้องบริจาค ได้แก่ มุสลิมผู ้ไม่เป็นทาส แต่เป็นผู ้ถือครอง
ทรัพยสิ์นตามพกิดั 1 ปี หรือช่วงระยะเวลาที่ศาสนาก าหนด เช่น หากเป็นซะกาตธญัอาหาร ให้จ่าย
หลงัจากเก็บเก่ียว ซะกาตขมุทรัพย ์ตอ้งจ่ายเม่ือพบหรือไดม้าโดยไม่ตอ้งรอครบรอบ 1 ปี 
  ส่วนคุณสมบิติของผูท้ี่ตอ้งบริจาคซะกาตฟิตเราะฮ สรุปเป็นขอ้ๆ ได ้คือ 
   1. เป็นมุสลิมทั้งชายและ หญิง เด็ก ผูใ้หญ่ ฯลฯ 
   2. มีทรัพยสิ์นเหลือจากปัจจยั 4 
   3. มีชีวติอยูจ่นถึงเวลาพบคล ่าของวนัสุดทา้ยในเดือนรอมฎอน 
 จึงกล่าวไดว้่า  เป็นหน้าที่ของผูป้กครอง ตอ้งจ่ายซะกาตฟิตเราะฮให้แก่ผูท้ี่อยู่ใน
ความรับผดิชอบทุกคน เพือ่น าไปมอบแก่มุสลิมที่มีความเหมาะสมที่จะรับซะกาต 
  ผู้ที่มีสิทธ์ิรับซะกาต 
  บุคคลที่พระองคือัลลอฮ (ซุปฮา) ไดก้  าหนดไวใ้นคมัภร์ัอัลกรุอาน ให้เป็นผูท้ี่มี
สิทธ์ิรับซะกาตมี 8 ประเภท คือ 
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   1. คนอนาถา (ฟะกีร) คือ ผูท้ี่มีความเป็นอยูอ่ยา่งแร้นแคน้ ไม่มีทรัพยสิ์น
ใดๆ 
   2. คนขดัสน (มิสกีน) คือ ผูท้ี่มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย เช่น กรรมกรที่หา
เชา้กินค ่า แม่หมา้ย ลูกก าพร้าที่ยากจน 
   3. เจา้หน้าที่เก็บซะกาต เรียกว่า อลั-อามีน จะท าหน้าที่เก็บรวบรวมซะ
กาตเขา้มาไวใ้นคลงัซะกาต เรียกวา่ บยัตุลมาล 
   4. ผูเ้ขา้รับอิสลาม (มุอลัลฟั) 
   5. ทาสที่ไดรั้บอนุมตัิจากนาย ใหน้ าเงินไปไถ่ถอนใหเ้ป็นอิสระ 
   6. ผูท้ี่มีหน้ีสินลน้ตวั อนัเป็นหน้ีที่ไม่ไดเ้กิดจากการท าผดิศาสนบญัญติั  
   7. ผูท้ี่ด  าเนินการในกิจการต่างๆ หรือท าการต่อสู ้เพื่อรักษาไวซ่ึ้งหลกัการ
อิสลาม 
   8. ผูท้ี่อยูใ่นระหวา่งเดินทางไกลและอยูใ่นภาวะที่ตอ้งการความช่วยเหลือ 
เช่น ขาดปัจจยัเดินทางกลบับา้น 
  ผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิรับซะกาต 
   บุคคลที่ไม่อยูใ่น 8 ประเภทดงักล่าวขา้งตน้ คือ ผูท้ี่ไม่มีสิทธ์ิรับซะกาต 
ทั้ง 2 ประเภท นอกจากนั้นท่านศาสดา (ศอ็ลฯ) และวงศว์านของท่าน ก็ไม่มีสิทธ์ิรับเช่นกนั 
   คนที่บริจาคทานโดยทวัไป นอกจากจะให้กบัคนยากจน ท าสาธารณกุศล
แลว้ ส่วนหน่ึง มกันิยมใหก้บัผูน้ าที่เคารพรัก ดว้ยเหตุน้ี ท่านศาสนดา(สอลฯ) จึงประกาศให้ทราบ
วา่ วงศว์านของท่านและตวัท่าน ไม่อยูใ่นฐานะที่จะรับการบริจาคได ้
  ส่ิงที่จะตอ้งบริจาคซะกาต 
   ส่ิงที่จะตอ้งจ่ายออกเป็นซะกาตมาล ไดแ้ก่  
   1. ทองค า เงินแท่งและเงินตรา 
   2. ปศุสตัว ์
   3. ธญัญาหาร 
   4. ธุรกิจการคา้ 
   5. ขมุทรัพย ์
  อัตตราการบริจาค 
  ผูท้ี่ตอ้งบริจาคซะกาต คือ ผูท้ี่มีทรพยสิ์นดังกล่าวตามพิกัด จนครบรอบปีหรือ
ระยะเวลาที่ก  าหนด จะตอ้งจ่ายซะกาต ตามอตัราที่ก  าหนดไว ้คือ 
   1. ทองค า เงินแท่งและเงินตรา ตอ้งบริจาคในอตัรา 2.5 เปอร์เซ็นต ์
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   2. ววัควาย หากมีต ากวา่ 30 ตวั ไม่ตอ้งบริจาค ถา้มี 30 ตวัขึ้นไป  
ตอ้งบริจาคดว้ยลูกววั 1 ตวัและ 1 ขวบ 2 ตวัฯลฯ 
   3. ธญัญาหาร พืชผลที่เพาะปลูก หากในรอบฤดูกาลหน่ึง ไดต้  ่ากว่า 650 
กิโลกรัม ไม่ตอ้งออกซะกาต แต่หากไดม้ากกวา่ 650 กิโลกรัม จะตอ้งจ่ายซะกาต 10 เปอร์เซ็นต ์  
   4. ธุรกิจการคา้ ใหจ่้ายในอตัรา 2.5 เปอร์เซ็นตต่์อปี ซ่ึงคิดในรอบ 1 ปี โดย
คิดจากตวัเงินและทรัพยสิ์น 
   5. ขุมทรัพย ์เช่น เหมืองแร่ เพชรพลอย ตอ้งจ่ายซะกาต 20 เปอร์เซ็นต ์
หรือ 1 ใน 5 ของทรัพยท์ั้งหมด 
  5) การประกอบพิธีฮัจญ์และละอุมเราะฮ 
        ฮจัญ ์เป็นหลกัปฏิบตัิประการสุดทา้ยใน 5 ประการ ซ่ึงบงัคบัแต่เฉพาะผูท้ี่
มีความสามารถเพยีงพอในการปฏิบตัิ 1 คร้ังในชีวติ 
      ฮจัญ ์แปลว่า  การไป มุ่งสู่ หรือการไปเยอืน หมายถึง การเดินทางมุ่งไป
เยีย่มเยยีนยงับยัตุลลอฮ หรืออลั-กะอ.บะฮ ณ นครมกักะฮ เพื่อประกอบศาสนกิจ โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบติัและตามระยะเวลาที่ก  าหนด 
   อุมเราะฮ แปลว่า การไปเยี่ยมเยือน หมายถึง การเดินทางไปเยีย่มเยียน
ยงับยัตุลลอฮ เพือ่ประกอบศาสกิจ ในท านองเดียวกบัการประกอบพธีิฮจัญ ์แต่ขั้นตอนน้อยกว่า  คือ
ไม่มีการวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะและไม่มีก าหนดระยะเวลา จะท าเม่ือใดก็ได ้เน่ืองจากการท าอุมเราะฮ
เหมือนกบัการท าฮจัญ ์จึงมีผูเ้รียกการท าอุมเราะฮวา่ ฮจัญเ์ล็ก 
   ฮจัญ ์เป็นบทบญัตัิขอ้ที่ 5 ในหลักปฏิบตัิ 5 ประการของมุสลิม เป็นบท
บญัติัขอ้ที่ไม่เป็นบงัคบัส าหรับมุสลิม แต่เป็นการบงัคบัเฉพาะผูท้ี่อยู่ในสภาพที่มีความสามารถ
เพยีงพอจะปฏิบตัิได ้คือ มีความพร้อม ทั้งดา้นร่างกายและทรัพยสิ์น ตลอดจนความปลอดภยัในการ
เดินทาง 
  ผู้ที่ต้องไปท าฮัจญ์ 
  ผูท้ี่มีสิทธิจะไปประกอบพธีิฮจัญไ์ด ้จะตอ้งเป็นมุสลิมซ่ึงมีสติสัมปชญัญะ ที่ปกติ 
บรรลุนิติภาวะหรือเป็นหนุ่มสาวแลว้ มิใช่เป็นเด็ก เง่ือนไขของมุสลิมดงักล่าว ที่ถือเป็นความจ าเป็น
จะตอ้งไปท าฮจัญ ์คือ ผูท้ี่มีความสามารถ ความพร้อมในดา้นก าลงักาย คือ สุขภาพแขง็แรงและก าลงั
ทรัพยท์ี่ เพียงพอในการใช้จ่าย โดยมิต้องมีหน้ีสินและสร้างความล าบากแก่คนในครอบครัว  
นอกจากนั้นสะภาวะแวดลอ้มของเสน้ทางสู่บยัตุลลอฮ จะตอ้งมีความปลอดภยั ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง
ไปท าฮจัญเ์ป็นหญิง การเดินทางนั้น จะตอ้งมีชายที่เแต่งงานกนัไม่ได ้เช่น พอ่ ลูกชาย พี่ น้อง ลุง อา 
ฯลฯ เดินทางไปดว้ย ในฐานะผูคุ้ม้ครอง (มะหรอมฮ) ฉะนั้น บุคคลที่จะไปท าฮญัจ ์จะตอ้งไดรั้บการ
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ยนิยอมหรือการอนุญาตจากบุคคลต่างๆในครอบครัว และผูท้ี่จะไปประกอบศาสนากิจขอ้น้ี จะตอ้ง
เป็นผูท้ี่ประกอบศาสนกิจขอ้อ่ืนๆ เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคซะกาตครบสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีเพราะ การไปท าฮจัญ์ มิใช่การไปไถ่บาป แต่แทจ้ริงการไปท าฮจัญ ์เป็นเคร่ืองทดสอบความ 
ศรัทธา ความอดทน ความเสียสละ เป็นตน้ ดงันั้น การน าที่ดินทรัพยสิ์นไปจ านองจ าน าหรือขาย   
เพื่อน าไปประกอบพิธีฮจัญ ์โดยเม่ือกลบัมาแลว้ ไม่มีที่ท  ากินหรือเป็นเหตุที่สร้างความเดือดร้อน  
ใหแ้ก่ลูกหลาน จึงเป็นการกระท าที่ผดิศาสนบญัญติั เช่นเดียวกนักบัคนที่มีความสามารถ แต่ไม่ยอม  
ไปเพราะเสียดายทรัพยสิ์นจะพร่องไป      
 ระยะเวลาของฮัจน์    
 ฮัจญ์ เป็นศาสนกิจ ที่ถูกก าหนดเวลาส าหรับการฏิบติัไวเ้ช่นกัน โดยก าหนดให้
ปฏิบตัิไดปี้ละ 1 คร้ัง ในช่วงตน้เดือนซุล้ฮิจญะฮ เดือนที่ 12 ของศกัราชอิสลาม แต่ทั้งน้ีสามารถเร่ิม
ปฏิบตัิพธีิกรรมในบางส่วนก่อนเดือนซุล้ฮิจญะฮ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนที่ 10 ได ้ 
 สถานที่ส าคญัในพิธีฮัจญ์ 
 ฮจัญ ์ป็นศาสนกิจขอ้เดียวในหลกัปฏิบติั 5 ประการ ที่ถูกก าหนดในเร่ืองสถานที่ 
มุสลิมสามารถจะละหมาดจะถือศีลอด จะบริจาคซะกาตเม่ือใดก็ไดเ้ม่ือถึงก าหนดเวลา แต่มุสลิมไม่
สามารถจะประกอบพิธีฮัจญท์ี่ใดก็ได ้นอกจากแผ่นดินหะรอม (นครเมกะฮ) อนัเป็นที่ตั้งของ บยั
ตุลลอฮหรืออลั-กะอบะฮ เพยีงแห่งเดียวเท่านั้น 
 
           2.1.3 พืน้ฐานความเช่ือของระบอบสังคมอิสลาม 

           พื้นฐานความเช่ือของระบอบสังคมอิสลาม คือ หลกัความเช่ือมัน่ของศาสนา เพราะ
เป็นหนา้ที่ของมุสลิมทุกคนที่จะตอ้งยดึมัน่ในหลกัความเช่ืออนัน้ี  เพื่อที่จะไดรู้้จกัสภาพของตนใน
สังคมและความเก่ียวกนัในโลกน้ี เพื่อที่จะไดรู้้จกัจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ไดถู้กบงัเกิดขึ้นมา  หลัก
ความเช่ือมัน่ของอิสลามน้ีเอง เป็นส่ิงช้ีน าความคิดและพฤติกรรมทั้งมวลของเขา  โดยไม่อาจที่จะ
ละทิ้งหลักความเช่ือมัน่ดงักล่าวไปได้  ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองใดๆก็ตาม โดยธรรมชาติแลว้ มนุษย์
จะตอ้งอยูร่่วมกนัในสังคม จึงเป็นธรรมดา ที่หลกัความเช่ือมัน่ในอิสลาม จะเป็นส่ิงช้ีน าแก่เขาใน
การสร้างสรรคส์ังคมขึ้นมา และเป็นกฎระเบียบของสังคมนั่นเอง เช่นเดียวกนั สังคมจะประกอบ
กิจกรรมใดๆในฐานะกลุ่มชนที่มีกฎระเบียบเป็นขอ้บงัคบัควบคุม ดงัเช่นองคก์รหรือสมาคม ต่างก็
จะปฏิบติัตามหลกัความเช่ือมัน่ของบุคคลดว้ย และผลจากการน้ีก็คือ ผูป้ฏิบติัตามหลกัความเช่ือมัน่
ดงักล่าว อยา่งเคร่งครัด จึงจะมีสิทธิที่จะเป็นสมาชิกของสังคมมุสลิม เขาจะมีส่วนที่จะท าให้สังคม
ด ารงอยูไ่ด ้บรรลุเป้าหมายที่ไดว้างไว ้และทุกคนไม่ว่าจะเป็น เช้ือชาติใด  มีฐานะเช่นใด มีผิวสีใด 
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อยูใ่นภูมิภาค ใด หรือมีอาชีพใดก็ตาม ต่างก็มีส่วนร่วมในการรับภาระในสงัคมที่ตอ้งอยูร่่วมดว้ยกนั 
ทุกคน 

 ความจริง การที่อิสลามไดเ้สนอพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้ นบัวา่เป็นเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
ประวตัิศาสตร์ของมนุษยชาติ  กล่าวคือ  มีการใหเ้กียรติแก่มนุษยด์ว้ยกนั ทั้งน้ีเพราะ ที่มาของมนุษย ์
นั้น มาจากแหล่งเดียวกัน แต่อาจแตกต่างกันทางเช่ือชาติ เผ่าพนัธุ์ เพราะว่าเช้ือชาติต่างๆนั้ น 
เปรียบเสมือนก่ิงกา้นของตน้ไมเ้ดียวกนั ดงัที่กล่าวไวใ้นอลักรุอาน  มีความว่า มนุษยช์าติทั้งหลาย  
จงย  าเกรงพระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเจา้  ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงบงัเกิดพวกเจา้มาจากชีวติหน่ึง (4:1)   
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัวถิชีีวติชาวไทยมุสลมิ    
   
  ศาสนาอิสลามไดว้างแนวปฏิบติัใหก้บัมุสลิม ตั้งแต่เกิดจนตาย  ตั้งแต่ต่ืนจนหลบั ซ่ึงแนว 
ปฏิบติัน้ี มาจากบญัญตัิของพะผูเ้ป็นเจา้ คือ คมัภีร์อลักรุอานและจริยวตัรของท่านศาสดามูฮมัหมดั  
ฉะนั้นวถีิชีวติและวฒันธรรมในช่วงชีวิตของมุสลิมทัว่โลก จึงอยูบ่นครรลองของคมัภีร์อลักรุอาน 
และหะดีษ (ฉตัรดนยั ใจเพช็ร, 2546 : 39-60) 
 

    2.2.1 การเกิด 
 เร่ิมแรกคลอด หลงัจากการท าความสะอาดเด็กแลว้ บิดา มารดาหรือผูมี้ความรู้ทางศาสนา
จะกล่าวอะซาน (กรอกที่หูขา้งหวา) และกอมดั (กรอกที่หูขา้งซา้ย) แก่เด็ก เป็นภาษาอาหรับ คื อการ
เรียกร้องให้ผูค้นในละแวกมัสยิดได้รู้ว่า ถึงเวลาละมาดแล้ว มีขอ้ความว่า องค์อัลเลาะห์ผูท้รง
ยิง่ใหญ่ ขา้ขอปฏิญานวา่ ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใดนอกจากพระอลัเลาะห์ ขา้ขอปฏิญาณว่า นบีมูฮมั
หมัดเป็นฑูตของพระองค์ จงละหมาด (กราบไหวพ้ระผูเ้ป็นเจา้) เถิด จงมาสู่ความมีชัยเถิด การ
ละหมาดเร่ิมขึ้นแล้ว องค์อัลเลาะห์ผูท้รงยิ่งใหญ่ ไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้อ่ืนใด นอกจากพระองค์อัล
เลาะห์ 

    
 2.2.2 การโกนผมไฟ ต้ังช่ือ และการเชือดสัตว์ 
 ตามแนวทางของท่านนบีมูฮมัหมดั ที่เคยปฏิบติัไวก้บัทารกแรก เม่ืออายไุด ้7 วนั คือ การ
โกนผม ตั้งช่ือให ้และเชือดสตัวเ์ป็นพลีทาน (อากีเกาะห์) การโกนผม ตามตามหลกัการดงักล่าวไม่
มีความจ าเป็นตอ้งเชิญคนมามากหรือจดัเล้ียงอยา่งฟุ่มเฟือย ใหจ้ดัตามก าลงัความสารถทางเศรษฐกิจ
และอยูใ่นแนวทางของอิสลาม การตั้งช่ือ จะตั้งช่ือที่เป็นมงคลให้แก่ทารก  ตามเช้ือชาติและภาษา 
แต่ทารกนั้นจะตอ้งมีช่ือทางศาสนาดว้ย  เม่ือคมัภีร์อลักรุอานเป็นภาษาอาหรับ  ช่ือทางศาสนา จึง
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เป็นภาษาอาหรับด้วย โดยมากนิยม น าช่ือศาสดา สาวก บุคคลส าคญัในประวตัิศาสตร์อิสลาม
คุณลกัษณะของพระเจา้มาตั้งเป็นช่ือ เช่น มูฮมัหมดั อุสมาน ฮูเซ็น อบัดุลลอฮ์ เป็นตน้  ส าหรับการ
เชือดสตัว ์(อากีเกาะห์)ในโอกาสที่ทารกคลอดนั้น วตัถุประสงค ์คือ เป็นการขอบคุณต่อความกรุณา
ของพระเจา้ที่ให้ทารกมา และขอให้พระองคคุ์ม้ครองรักษาทารกสืบไป สัตวท์ี่ใชเ้ชือดมกัจะเป็น
แพะหรือแกะ ถา้ ทารกเป็นชายจะเชือก 2 ตวั หญิงเชือด 1 ตวั เน้ือของสตัวท์ี่เชือดแลว้ จะแบ่งเป็น 3
ส่วน คือ ครอบครัวรับประทานเอง 1 ส่วน แจกญาติพี่น้อง 1 ส่วน และจดัไปบริจาคคนจนอีก 1 
ส่วน 
 
 2.2.3 การสุนัด (มาโซะยาวี)  
 เม่ือเด็กชายชาวไทยผูถื้อศาสนาอิสลาม อายปุระมาณ 8-12 ปี ผูป้กครองจะท าพิธีเขา้สุนัด
หรือพิธีคัน่ให้ ตามหลกัการทางศาสนาอิสลาม การสุนัด คือ การคลิบปลายหนังอวยัวะเพศออก 
เพือ่ใหส้ะดวกในการท าความสะอาด ทั้งน้ีเพราะ มุสลิมจะตอ้งอาบน ้ าใหส้ะอาดก่อนไปละมาดและ
อาบน ้ าหลงัจากการร่วมหลบันอนระหวา่ง สามี ภรรยา การที่ปัสสาวะคา้งอยูท่ี่อวยัวะเพศ ตามหลกั
ศาสนาอิสลามถือวา่เป็นส่ิงสกปรก 
 
    2.2.4 วัยศึกษา 
 เม่ือเด็กเจริญเติบโต พอที่จะศึกษาเล่าเรียนเขียนได ้เป็นเร่ืองที่ส าคญัที่สุดของมุสลิม  เพราะ
จากการเรียน จะท าให้เด็กอ่านคมัภีร์ได้ถูกตอ้ง และน าขอ้ความไปใชใ้นการประกอบศาสนกิจ
ประจ าวนั เช่น การละหมาด 
 
    2.2.5 วัยแต่งงาน 
 ตามกฎอิสลามนั้น การแต่งงาน หมายถึง ชายและหญิง ไดผู้กนิติสัมพนัธ์ เพื่ออยู่ร่วมกัน
เป็นสามีภรรยา โดยถูกตอ้งตามพธีินิกะห์ (พธีิสมรสตามหลกัการของศาสนาอิสลาม) อิสลาม เป็น
ศาสนาที่ส่งเสริมใหมี้การสมรส เพือ่เป็นการสืบพนัธุ์มนุษยชาติ ซ่ึงองคป์ระกอบของพิธีนิกะห์ คือ 
ผูป้กครอง ซ่ึงเรียกว่า วสี ผูท้  าพิธีนิกะห์เป็นผูมี้ความรู้เป็นผูท้  าพิธีนิกะห์ เช่น อิหม่ามของมัสยิส
นั้นๆ เจา้บ่าว พยาน 2 คนเป็นชายมุสลิมที่มีจิตใจไม่ฟ้ันเฟือน หูไม่หนวก ตาไม่บอดทั้งสอง เป็นผูมี้
มารยาทและอาชีพที่ดีงามและไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะวสีผูอ้บรม 
     2.2.5.1 ความหมายของการแต่งงาน อิสลามถือว่า การแต่งงานเป็นความผูกพนัที่
เหนียว แน่นอยา่งเตม็ที่ ความหมายการแต่งงานเป็นการอยูร่่วมกนั ชีวิตการแต่งงานเป็นการสัญญา 
การอยูร่่วมกนัที่คู่แต่งงานต่างท าซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวที่ท  ากบัพระเจา้ 
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2.2.5.2 ความพร้อมก่อนแต่งงาน 
   1) ความพร้อมทางดา้นร่างกาย ก่อนจะเขา้การแต่งงาน คู่บ่าวสาวจะตอ้งมี
ความพร้อมทางดา้นร่างกาย คือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถที่จะปฏิบติัหน้าที่ของตนอยา่งดี 
ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ จนท าให้เกิดความบกพร่องในการใช้ชีวิตคู่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง ที่อาจจะ
ถ่ายทอดกนัได ้
              2) ความพร้อมทางดา้นสงัคม วฒิุภาวะ เป็นส่ิงส าคญัในสังคม ดงันั้น ชาย 
หญิงก่อนจะแต่งงานร่วมชีวติกนั ควรมีวฒิุภาวะหรือควรเป็นผูใ้หญ่พอ คือ มีอายทุี่เหมาะสม บรรลุ
นิติภาวะแล้ว เป็นวยัที่เขา้ใจระเบียบกฏเกณฑส์ังคมไดอ้ยา่งดี รู้บทบาทของตนเอง ในฐานะสามี 
ภรรยาหรือบิดามารดา ในการที่จะท าให้ครอบครัวมีความสุขและสร้างสรรคส์ังคมที่ดี  โดยการ
ประพฤติตนอยา่งเหมาะสม 
                    3) ความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ ความพร้อมทางดา้นเศรษฐกิจ ไม่ได้
หมายความ วา่ ก่อนจะแต่งงาน จะตอ้งร ่ ารวย มัง่คัง่เสียก่อน มุสลิมอยา่หนีการแต่งงานเพราะกลวั
ความยากจน เพราะอัลกรุอานกล่าวไวว้่า “สูเจา้จงจดัการแต่งงานให้แก่คนโสดในหมู่สูเจา้และ
บรรดาผูมี้คุณภาพในหมู่ทาสีของสูเจา้ หากพวกเขายากจน แน่นอนอัลเลาะห์ก็จะทรงให้พวกเขา
ร ่ารวย ดว้ยความเมตตาของพระองค”์ 
              4) ความพร้อมทางจิตใจ ก่อนแต่งงานฝ่ายชาย จะตอ้งพร้อมที่จะท าหน้าที่
เป็นหวัหนา้ครอบครัว คือ ความส านึกในความรับผดิชอบในการคุม้ครองดูแล มีความเป็นผูใ้หญ่พอ
และพร้อมที่จะเป็นผูใ้หแ้ละอดทน อดกลั้นได ้อบรมสัง่สอนลูกตามวยัอนัเหมาะสมและสนับสนุน
การศึกษาของลูกได ้และฝ่ายชายจะตอ้งตระหนกัต่อหนา้ที่อนัส าคญั ที่อลัเลาะห์มอบหมาย คือ การ
สร้างครอบครัวที่อบอุ่น มัน่คงและมีคุณภาพ และตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ การแต่งงงานเป็นการปฏิบติั
ภารกิจทางศาสนา มิใช่เป็นการกระท าเพือ่ความใคร่แต่เพยีงอยา่งเดียว 
              5) ความมัน่คงของการแต่งงาน เน่ืองจากอิสลามถือว่า การแต่งงานเป็น
เร่ืองที่มีความส าคญัมาก ดงันั้น อิสลามจึงไดก้ าหนดมาตรการ เพือ่รักษาการแต่งงานให้มัน่คงถาวร
และมีมนุษยธรรมที่ดีที่สุด ที่จะเป็นไปได้ มาตรการดังกล่าว คือ ทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ในวยัมี
คุณสมบติัพอๆกนั มีของหมั้นตามสมควร มีเจตนาดี แต่งงานดว้ยความพึงพอใจ ไม่เห็นแก่ตวัใน
การอยูร่่วมกนั และด าเนินไปตามกฎหมายทุกประการ การแต่งงานเป็นการสร้างบทบาทใหม่ ให้แก่
ทั้งสองฝ่ายและบทบาทของทั้งสองฝ่ายก็เป็นขอ้ผกูมดั และเป็นสิทธิที่ยตุิธรรมและมีความเหมาะสม 
มีหนา้ที่ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ที่จะตอ้งปฏิบติัต่อภรรยาดว้ยดี ตอ้งใหเ้กียรติและมีความอดทน และจะตอ้ง
ไม่ท าร้ายหรือท าให้เธอตอ้งไดรั้บความเศร้าโศกเสียใจ (อลักรุอาน 2. 223-322) ส่วนบทบาทของ
ภรรยา ก็มีสรุปไวใ้นโองการว่า ผูห้ญิงก็มีสิทธิเช่นเดียว แต่ผูช้ายมีฐานะที่เหนือกว่า ซ่ึงฐานะน้ี
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หมายถึง ความเป็นผูน้ าหรืออ านาจภายนอกในงานที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการแบ่งงานและการด าเนิน
บทบาทที่แตกต่างกนั 
                                (1) หน้าที่ของสามี สิทธิของภรรยา เป็นหน้าที่ของสามี ที่จะตอ้งปฏิบติัต่อ
ภรรยาดว้ยและมีความยตุิธรรม มีปัจจยัในการเล้ียงดู การเล้ียงดูที่ดีนั้น หมายถึง ฝ่ายสามีจะตอ้งจดั
ให้ที่พกัเส้ือผา้ อาหารและสวสัดิการที่ดีให้แก่ภรรยาของตนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ที่พกัภรรยา
จะตอ้งเหมาะสมเป็นสัดส่วนส าหรับเป็นส่วนตวัของเธอเอง และที่ส าคญัที่สุด คือ สวสัดิการของ
ภรรยาและความมั่นคงของการแต่งงาน ภรรยามีสิทธิที่จะได้รับที่อยู่อาศยั เส้ือผา้อาหาร และ
สวสัดิการจากสามีตามสมควรแก่อตัภาพและการด าเนินชีวติ 
                 (2) หนา้ที่ของภรรยา  สิทธิของสามี หนา้ที่หลกัของภรรยาในฐานะเป็นหุ้นส่วน
ของความสมัพนัธท์างการแต่งงาน คือ การมีส่วนช่วยในการท าใหชี้วติการสมรสให้มีความสุข และ
ประสบความส าเร็จใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ภรรยาจะตอ้งเอาใจใส่ การให้ความสุขสบายแก่
สามีของเธอ และจะตอ้งไม่กา้วร้าวต่อสามีหรือท าใหส้ามีตอ้งไม่สบายใจ   
 
    2.2.6 การเสียชีวิต การตาย  
 ส าหรับในเร่ืองของการเสียชีวิต /การตาย ในภาษาอาหรับ เรียกว่า ถึงอายลั หมายความว่า
การกลบัไปสู่ความเมตตาของพระอลัเลาะห์ ฉะนั้นเม่ือทราบข่าวการตาย มุสลิมจะกล่าวประโยคว่า
แทจ้ริงเราเป็นของอลัเลาะห์และแทจ้ริงเราเป็นผูก้ลบัไปหาอลัเลาะห์ การตายในทศันะของอิสลาม
ไม่ไดเ้ป็นความทุกข ์การพน้ทุกข ์หรือการตายเป็นการเพิ่มทุกข ์แต่อิสลามถือว่า การตาย คือ การ
กลบัไปสู่ความเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้อลัเลาะห์ เม่ือมุสลิมเสียชีวิต เป็นหน้าที่ของญาติหรือเพื่อน
บา้นใกลเ้คียงที่เป็นมุสลิม จะจดัการกบัศพตามหลกัศาสนา 4 ประการ คือ การอาบน ้ าศพ ห่อศพ 
กล่าวค าอวยพรต่อศพ (ละหมาดให้แก่ศพ) และฝัง ผูท้ี่จะไปร่วมงานจะมีมากน้อยเพียงใด อยูท่ี่ศพ
นั้นจะเป็นที่เคารพนบัถือของผูอ่ื้นมากนอ้ยเพยีงใด แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม มุสลิมทุกคน ถือเป็นหน้าที่
ของตน ที่จะไปเยีย่มเยยีนและละหมาดศพและไปแสดงความเสียใจกบัญาติ การเยีย่มอาจจะน าเงิน
หรือเคร่ืองบริโภคไปท าบุญกบัเจา้ภาพตามประเพณีของตนในหมู่บา้นนั้นๆ 
 
 
 
    2.2.7 ชีวิตครอบครัวและชุมชนของชาวไทยมุสลิม  
 ครอบครัว คือ กลุ่มสังคมของมนุษย ์ที่ก่อให้เกิดความผูกพนัทางดา้นสิทธิและหน้าที่ ที่
ศาสนาก าหนดไวแ้ละกฎหมายก็บงัคบัใชใ้ห้ท  า  นอกจากนั้น ยงัเป็นที่ปฏิบติักันโดยสมาชิกของ
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กลุ่มด้วย ดังนั้ น สมาชิกครอบครัว จึงมีส่วนร่วมบางประการในการอยู่ร่วมกัน อันเก่ียวกับ
เอกลกัษณ์และการเล้ียงดู การสืบทอดมรดก การปรึกษาหารือ การให้ความเอาใจใส่ต่อเด็ก และ
ความมัน่คงส าหรับผูใ้หญ่ ตลอดจนการพยายามอยา่งถึงที่สุด ที่จะให้ครอบครัวด าเนินไปดว้ยความ
สงบ รากฐานของครอบครัวอิสลาม คือ ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดและความผูกพนัร่วมโดยการ
แต่งงาน  แต่การทดลองอยูร่่วมกนัก่อนการแต่งงาน  มิไดเ้ป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดความเป็นครอบครัวใน
ทศันะของอิสลาม  เพราะอิสลามสร้างครอบครัวบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสามารถที่จะให้
ครอบครัวด าเนินต่อไปไดด้้วยความมัน่คงอย่างแทจ้ริง รากฐานครอบครัวจะตอ้งมั่นคงและเป็น
ธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อที่คนในครอบครัวจะได้มีความเอ้ืออาทรที่จริงใจต่อกันและกัน และมองเห็น
คุณค่าของศีลธรรม อิสลามยอมรับวา่ ไม่มีความสมัพนัธใ์ดเป็นธรรมชาติมากไปกว่าความสัมพนัธ์
ทางสายเลือด และไม่มีรูปแบบความสมัพนัธท์างสายเลือดและไม่มีรูปแบบความสมัพนัธท์างใดๆ ที่
จะสนิทสนมแน่นไปกว่าความสัมพนัธ์ทางเพศ ที่วางพื้นฐานอยู่บนศีลธรรม อิสลามยอมรับ
คุณธรรมทางศาสนา ความจ าเป็นและผลประโยชน์ของการแต่งงานที่ดีต่อสังคม อิสลามยอมรับ
คุณธรรมทางศาสนา ความจ าเป็นและผลประโยชน์ของการแต่งงานที่มีต่อสังคม การด าเนินชีวิต
ตามปกติของมุสลิมแต่ละคน คือ การมีครอบครัวที่ดีและการแสวงหาครอบครัวของตวัเอง การ
แต่งงานและครอบครัวเป็นศูนยก์ลางในระบบ 
 
    2.2.8 ชีวิตทางสังคม   
 ชีวิตทางสังคมของมุสลิมที่แทจ้ริงนั้น วางอยูบ่นหลกัการอนัสูงส่งและถูกก าหนดมาเพื่อ
เป็นหลกัประกนัความสุข ความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมในเวลาเดียวกนั สงครามชนชั้น การ
แบ่งแยกทางสงัคม และการครอบง าสงัคม โดยบุคคลหรือสงัคมครอบง าบุคคล เป็นส่ิงที่ไม่เคยมีใน
ชีวิตทางสังคมของอิสลาม โองการในอัลกรุอานและค าสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด ได้กล่าว
เตือนมนุษยใ์ห้ระลึกถึงความจริงแห่งชีวิต ความจริงที่ท  าหน้าที่เป็นหลกัการของโครงสร้างทาง
สงัคมของชีวติอิสลาม ในบรรดาหลกัการเหล่าน้ี ก็มีความจริงที่ว่า มนุษยชาติเป็นครอบครัวหน่ึง ที่
เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่เดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกัน เอกภาพของมนุษยน์ั้นมาจากความคิดที่ว่า
มนุษยใ์นโลกมีพ่อแม่คนเดียวกนั คือ อาดมัและอีวา มนุษยท์ุกคนเป็นสมาชิกครอบครัวโลก ที่ตั้ง
ขึ้นโดยพอ่คนแรกและแม่คนแรก ฉะนั้นมนุษยท์ุกคนจึงมีสิทธิที่จะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ใน
ฐานะที่เขาตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนั เม่ือผูค้นตระหนักถึงว่าพวกเขาทั้งหมดอยูใ่นครอบครัว
ของอาดัมและอีวา และพวกเขาทั้งหมดถูกพระผูเ้ป็นเจา้สร้างขึ้นแล้ว เร่ืองอคติต่อเผ่าพนัธุ์หรือ
ความไม่เป็นธรรมทางสังคมหรือเร่ืองพลเมืองขั้นสองก็จะไม่เกิดขึ้ น ผูค้นจะเป็นอันหน่ึงอัน
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เดียวกนัในทางพฤติกรรมทางสงัคม  เช่นเดียวกบัที่พวกเขาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทางธรรมชาติ 
โดยการมีพอ่แม่คนเดียวกนั  
 คมัภีร์อลักรุอาน และค าสอนของท่านศาสดามูฮมัหมดั ไดก้ล่าวเตือนมนุษยใ์ห้นึกถึงความ
จริงที่ส าคญั ทางดา้นเช้ือชาติ และเป็นการปูทางไปสู่ความเป็นพี่น้องกนัที่แทจ้ริง(17:139)  เอกภาพ
ของมนุษยชาตินั้นมิไดอ้ยูเ่พยีงตน้ก าเนิดเท่านั้น แต่ยงัอยูท่ี่เป้าหมายสุดทา้ยของมนัดว้ย ตามทศันะ
ของอิสลาม เป้าหมายสุดทา้ยของมนุษยชาต คือ พระเจา้  เรามาจากพระองค ์เรามีชีวิตอยูเ่พื่อพระะ
องค์และเราจะตอ้งกลับไปยงัพระองค์ นอกจากเอกภาพของมนุษยชาตในตน้ก าเนิดและเป็น
จุดหมายสุดทา้ยและนอกจากความรับผิดชอบร่วมกนัแลว้ ชีวิตทางสังคมของอิสลาม จะตอ้งมีกา
ร่วมมือกนัในคุณความดีและคุณธรรมดว้ย สิทธิในชีวิต ทรัพยสิ์นและเกียรติยศส่วนบุคคลจะตอ้ง
ไดรั้บการยอมรับ สังคมอิสลามเป็นสังคมที่ให้เกียรติแก่บุคคล และบุคคลไดรั้บอนุญาตให้ด าเนิน
บทบาทในการสร้างศีลธรรมทางสงัคม ดว้ยการเชิญชวนไปสู่การท าความดีและท าลายความชัว่ใน
ทุกรูปแบบ โดยวธีิการถูกกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ไม่อาจเอาใจใส่ต่อสังคม คือ คนบาปที่เห็นแก่
ตวั ขาดจิตส านึกและความศรัทธาของเขามิไดรั้บการอบรม  
 

2.3  แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นธรรม    
 
 2.3.1 ความหมายของความเป็นธรรม   
 ส าหรับความหมาย ของ ความเป็นธรรม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2542:707)      
ให ้ความหมายของความเป็นธรรม วา่ ความป็นธรรม หมายถึง ความยตุิธรรม ความถูกตอ้ง และให ้
ความหมายของ ความยุติธรรม ว่า ความยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม  
ความชอบดว้ยเหตุผล.       
 
      2.3.2 แนวคดิเกี่ยวกับความเป็นธรรม    
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2550 ไดบ้ญัญตัิ เร่ือง  ความเสมอภาค ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของความเป็นธรรม ไวใ้นส่วนที่ 2 ว่าดว้ยความเสมอภาค มาตรา 30 ระบุว่า 
บุคคลยอ่มเสมอกนัในทางกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิง
มีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเร่ือง
ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดั
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ต่อ บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได ้(ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 : 
10)  
   และนอกจากน้ีในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในส่วนที่ 5 ว่าดว้ยแนวนโยบาย
ดา้นกฎหมายและการยตุิธรรมมาตรา 81 ระบุว่า รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย ดา้นกฎหมาย
และการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี  
     (1) ดูแลให้มีการปฏิบติัและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็น
ธรรมและทัว่ถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและจดั
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชน และองคก์รวชิาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 
     (2) คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้พน้จากการล่วงละมิด ทั้งโดยเจา้หน้าที่ของ
รัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตอ้งอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั(ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550: 33-34) 
 วิสัยทศัน์ประเทศไทย ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 ก าหนดว่า 
สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
และมียุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการ
เขา้ถึงปัจจยัการประกอบอาชีพ แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทกัษะความรู้ที่จะเป็นฐานการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนใน
สังคมไทยทุกคน มีความเท่าเทียมกัน ในการเขา้ถึงบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพและสามารถ
ด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ประชาชนทุกคนไดรั้บการคุม้ครองสิทธิพื้นฐานอนัพึงมีพึงได ้เขา้ถึง 
กระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตดัสินใจของระบบ 
บริหารราชการแผ่นดิน บนพื้นฐานของการใชห้ลกันิติธรรม หลกัคุณภาพและจริยธรรมและหลัก 
ผลประโยชน์ส่วรวมของประเทศ สนบัสนุนใหภ้าคีการพฒันาทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหา 
ความเหล่ือมล ้ าและลดความขดัแยง้ในสังคมไทย และด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอย่างเป็นน ้ าหน่ึงใจ 
เดียวกนั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554: ณ-ต) 
 บาเหม กอเม็ง, 2541: 21-65 ไดท้  าการศึกษา ความยตุิธรรมในคมัภีร์อลักรุอานและอลัหะ
ดีษ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 ค าว่าความยตุิธรรม ตรงกับภาษาอาหรับว่า “อัดล” หมายถึง ความเที่ยงธรรมหรือความ
ถูกตอ้ง(Tuan: 209)  ชยัยดิ กุฏบ ์(2527: 246) อธิบายวา่ ตามแนวคิดของอิสลาม พระผูเ้ป้นเจา้ คือ ผู ้
ทรงตรากฎหมายสูงสุดและพระองค์ก็ไม่มีเหตุผลอนัใดที่จะเอ้ืออ านวยหรือชมชอบปัจเจกชนใด
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หรือชนชั้นใด เพราะมนุษยชาติทั้งมวลนั้น เป็นของพระองคโ์ดยเท่าเทียมกนั ดว้ยเหตุน้ีความรู้สึก
นึกคิดทางชนชั้น จึงไม่มีอยูใ่นหลกัเกณฑค์วามเช่ือถือ หรือกฎหมายของสังคมอิสลาม ปัจเจกชน
ทุกคนลว้น มีความเท่าเทียมกนัในสิทธิและหนา้ที่ต่างๆ และทุกคนมีความเท่าเทียมกนัต่อกฎหมาย 
ไม่มีความขดัแยง้ทางชนชั้นและไม่มีการปฏิบติัเป็นพิเศษส าหรับผูใ้ด ไม่มีระบบชนชั้นในอิสลาม 
ดงันั้น จึงไม่มีความไม่พอใจในชนชั้น     
 ศาสนาอิสลามไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัวถีิชีวติของมนุษยอ์ยา่งครบถว้น ทั้งน้ีเพราะมนุษย์
ยอ่มตระหนักถึงค  าสอนของศาสนาอิสลามเป็นบรรทดัฐาน ความยตุิธรรมที่สมบูรณ์ตามหลกัค า
สอนอิสลาม ไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างโลกมนุษยก์ับพระผูเ้ป็นเจา้ได้ ดังนั้นความยติุธรรมที่
สมบูรณ์นั้น ศาสนาอิสลามไดร้ะบุอยา่งชดัเจน ในคมัภีร์อลักรุอานและอลัหะดีษ ดงัต่อไปน้ี 
 เราไดด้ลบนัดาลพวกเจา้ทั้งหลาย ใหเ้ป็นประชาชาติสายกลาง เพื่อว่าเจา้ทั้งหลายจะไดเ้ป็น
สกัขีพยานแก่มนุษยช์าติ (อลับะกอเราะฮ: 143)  และเราไม่บงัคบัแก่คนหน่ึงคนใด นอกจากเท่าที่เขา
มีความสามารถเท่านั้น และเรามีบญัชีบนัทึก (ความประพฤติ) ซ่ึงมนัจะรายงานความเป็นจริงและ
พวกเขาจะไม่ถูกฉ้อฉลเลย (อลัมุมินู: 62) ดงันั้นเจา้จงให้อภยัพวกเขาเจา้ จงขออภยัให้แก่พวกเขา
และจงปรึกษาพวกเขาในการงานต่างๆ เม่ือเจา้ตดัสินใจอยา่งเด็ดขาดแลว้เจา้จงมอบหมายงาน (การ
งานนั้น)แด่อลัลอฮเถิด (อาลิอิมรอน: 159) โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย พวกเจา้จงยนือยูด่ว้ยความ
ยติุธรรมในการสกัขีพยานเพือ่อลัลอฮ และแมจ้ะเป็นโทษต่อตนเองหรือแก่ผูท้ี่ให้ก าเนิดทั้งสองและ
บรรดาญาติสนิทก็ตามอลัอลฮทรงใหก้ารคุม้ครองแก่คนทั้งสอง (ไม่วา่จะร ่ารวยหรือยากจน,อลันิซา
อุ: 153) พวกเจา้อยา่ฆ่าชีวติที่อลัลอฮทรงบญัญติัหา้ม ยกเวน้โดยสิทธิอนัชอบธรรม (คือการประหาร
ชีวติตามบทลงโทษของกฎหมาย) และพวกเขาไม่ละเมิดประเวณี และผูใ้ดกระท าส่ิงนั้นเขาจะไดรั้บ
โทษอยา่งแน่นอน (อัลฟุรุกอน: 68) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) กล่าวมีความว่า โอ้บรรดามวล
มนุษย ์แทจ้ริงบรรดาผูท้ี่มีชีวติอยูก่่อนหนา้พวกเจา้ประสบหายนะมาแลว้ เม่ือผูท้ี่มีเกียรติในบรรดา
พวกเขาไดก้ระท าการขโมยพวก เขาก็ไดล้ะเวน้การลงโทษและเม่ือผูท้ี่อ่อนแอกระท าการขโมยพวก
เขาก็ไดต้ดัสินลงโทษ แต่ฉนัขอสาบานต่ออลัอลฮ ถา้หากลูกสาวฉันคือ ฟาติมะห์ไดล้กัขโมย ฉันก็
จะลงโทษดว้ยการตดัมือของเธอ (Al-Nawani, 1994 : 202) 
 จากคมัภีร์อลักรุอานและอลัหะดีษดงักล่าวขา้งตน้ แนวคิดเร่ืองความยตุิธรรมจะครอบคลุม
ถึงชีวิตของมนุษยใ์นสังคมทั้  งทางด้านสิทธิต่างๆที่จะได้รับการคุม้ครองในชีวิตและทรัพยสิ์น 
ความเสมอภาคทางด้านกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออกและการนับถือศาสนา ตลอดจน
บทลงโทษทางด้านกฎหมาย เพราะฉนั้นมนุษยต์อ้งด ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ทั้งทาง
ปฏิบตัิและการนึกคิดเพือ่ให้สังคมด าเนินถึงจุดมุงหมาย คือ ความสงบสุขของสังคม ทั้งน้ีขอบเขต
ของความยติุธรรมถือวา่เป็นกรอบและแนวทางใหม้นุษยด์ าเนินกิจการเป็นไปดว้ยความยตุิธรรม 
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 คมัภีร์อลักรุอานและอลัหะดีษกล่าวถึงความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุขในสังคม
พิจารณาความสัมพันธ์ได้สองกรณี  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุย์กับพระผู ้เป็นเจ้าและ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า  
               ความสมัพนัธล์กัษณะดงักล่าวน้ี เป็นความเช่ือทางศาสนาของมนุษย ์ที่มีอยูก่บัพระผูเ้ป็น
เจา้ดว้ยวธีิการศรัทธา อลัลอฮทรงตรัสไวใ้นคมัภีร์อลักรุอาน (อาลิอิมรอน:103) ความว่า พวกเจา้จง
ยดึมัน่กบัเชือกของอลัลอฮโดยพร้อมเพรียงกนั และพวกเจา้อยา่แตกแยกจากกนัและพวกเจา้จงระลึก
ถึงความโปรดปรานของอลัลอฮ (ที่ทรงประทาน)แก่พวกเจา้ เม่ือคร้ังพวกเจา้ยงัเป็นศรัตรูกนัและ
พระองคท์รงไดป้ระทานหวัใจของพวกเจา้ ต่อมาพวกเจา้ก็ปล่ียนเป็นพี่น้องกนัโดยความกรุณาของ
พระองค์ การศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ จึงเป็นหลักการอนัดับแรกของการอยู่ร่วมกนั ซ่ึงเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวติและเป็นตน้ก าเนิดของมนุษย ์อบูฮูรอยเราะฮ เล่าว่า ท่านศนาดามูฮมัมดั (ศ็อล)
เคยถูกถามวา่  “การกระท าใดประเสริฐสุด ท่านตอบวา่การศรัทธาในอลัลอฮและรอซูลของพระองค ์
รายงานโดย บุรี (จารึก เซ็นเจริญ 2540 : 30)  แนวทางการศรัทธา เป็นเคร่ืองมือส าหรับมนุษย ์อยู่
ร่วมกนัและเป็นบ่อเกิดของความยุติธรรมในสังคม ดังนั้นนุษยเ์พียงแต่อาศยัสังคมปฏิบติัหน้าที่
ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากพระผูเ้ป็นเจา้  เพื่อไดรั้บความโปรดปรานจากอลัอลฮในโลกน้ีและโลก
หน้า  พระองค์ทรงตรัสในคมัภร์ัอลักรุอาน (อาลิอิทรอน:14) ความว่าได้ถูกถือว่าเป็นส่ิงประดับ
(เกียรติ) แก่มวลมนุษย ์ความลุ่มหลงในความใคร่ต่างๆนั่น คือ บรรดาสตรี บรรดาลูกๆ และบรรดา
ทรัพยสิ์นอนัมากมาย ซ่ึงมีทองค าเงิน มา้ฝีเท่าดี และไร่นานัน่ เป็นส่ิงอ านวยความสุข (ชัว่คราว) ใน
ชีวติทางโลกน้ี แต่ที่อลัลอฮมีเป้าหมายที่ดีงาม (นัน่คือสวรรค)์ นัน่ยอ่มแสดงว่าส่ิงต่างๆที่พระผูเ้ป็น
เจา้ประทานในโลกน้ี รวมทั้งชีวิตของมนุษยมิ์ใช่เป็นส่ิงที่มีความมัน่คงถาวรแต่อยา่งใด หมายถึง
โลกน้ี มิใช่เป็นสถานที่อนันิรันดรของมนุษย ์แต่มนัเป็นเพียงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับมนุษย์
เพือ่เตรียมตวัไปยงัสถานที่ถาวรและสงบสุข ดงันั้นโลกน้ี จึงถือว่าเป็นความสุขชัว่คราวเท่านั้น แต่
ความสุขที่มัน่คงและไม่มีการเปล่ียนแปลงนั้น คือ ความสุขในโลกหนา้ 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
               พื้นฐานของความยุติธรรม แม้ว่า พระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบและกิจการใน
สังคม การศรัทธาจึงเป็นแนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระผูเ้ป็นเจา้ก็ตาม แต่
อิสลามไดก้ าหนดหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัต่อตนเองและผอ่ืูนในสงัคมเช่นกนั แมว้า่บุคคลนั้นจะเป็นมุสลิม
หรือไม่ใช่มุสลิมก็ตาม ความผกูพนัจากหลกัการศรัทธา มิไดห้มายถึง การกดขี่ ข่มเหงผูท้ี่มิใช่มุสลิม 
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมหน่ึง อิสลามได้ให้การคุ ้มครองกับสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 
ดงัอลัอลฮทรงตรัสในคมัภร์ัอลักรุอาน (อลัมาอิดะฮ:8) ความว่า เจา้จงอยา่ให้ความโกรธที่มีอยูก่บั
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กลุ่มหน่ึง เป็นสาเหตุให้พวกเจา้ไม่ยุติธรรม พวกเจา้จงมีความยุติธรรม มนัเป็นส่ิงที่ใกลเ้คียงต่อ
ความย  าเกรงอยา่งยิง่และจงย  าเกรงอลัอลฮ  เพราะแทจ้ริงอลัอลฮทรงรอบรู้ในการกระท าของพวก
เจา้ทั้งมวล 
    ยาลาลุดดีนอลัมาฮลัลิลี (1990: 452) อธิบายวา่ อิสลามไม่อนุญาตใหมุ้สลิม ดูถูก ข่มเหงผู ้
ที่มิใช่มุสลิม จนกวา่มุสลิมจะถูกข่มเหงเสียก่อน นั่นยอ่มแสดงว่า ศาสนาอิสลามมิใช่เป็นศาสนาที่
ชอบใชค้วามรุนแรงในการตดัสินขอ้พิพาษต่างๆ แต่อิสลามมุ่งสอนให่มนุษยใ์ชค้วามอ่อนโยนเขา้
แกไ้ขหรือตดัสินปัญหา   
 มนุษยท์ุกคนมีภาระหน้าที่ตอ้งปฏิบติัต่อกนัอย่างหลีกเล่ียงมิได้ การกระท าทุกอย่างของ
มนุษย ์ส่งผลใหม้นุษยต์อ้งมีความรับผดิชอบต่อการกระท านั้นๆ เน่ืองจากความศรัทธาที่แฝงอยูใ่น
จิตใจมนุษย ์(กฎศีลธรรม) เป็นส่ิงคอยตกัเตือนมนุษยอ์ยูเ่สมอ อลัอลอฮทรงตรัสในคมัภีร์อลักรุอาน
ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลายพวกเจา้อยา่บิดพร้ิวต่ออลัอลฮและศาสนฑูตและอยา่บิดพร้ิว
ต่อความไวว้างใจที่ผูอ่ื้นมอบใหแ้ก่พวกเจา้ทั้งๆที่พวกเจา้รู้ดี”  
 จุดมุ่งหมายของความยติุธรรม ระบบสงัคมอิสลาม แมมี้หลกัพื้นฐานมาจากการศรัทธาของ
มนุษยเ์ป็นจุดเร่ิมตน้ ส าหรับแนวทางการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์จุดมุ่งหมายกบัพฤติกรรม
ของมนุษยต์อ้งมีความสอดคลอ้งกนั การจดัระบบสังคมในหลกัค าสอนในคมัภีร์อลักรุอานและอลั
หะดีษเป็นบรรทัดฐานก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ตลอดจนการ
ตอบสนองเจตนรมณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนั ดว้ยหลกัการศรัทธาอนัเดียวกนั เพื่อให้
สงัคมมีความเขม็แขง็ อลัลอฮทรงตรัสในคมัภีร์อลักรุอาน (อลัอิคลาส:1-4) ความว่า จงประกาศเถิด 
อลัอลฮมีองคเ์ดียว อลัอลฮทรงเป็นที่พึ่ง พระองคมิ์ไดใ้หก้ าเนิดและพระองคมิ์ไดถู้กก าเนิดและไม่มี
ส่ิงใดเทียบเคียงพระองค ์   
   ความยุติธรรมด้านรูปแบบการปกครอง 
    คมัภีร์อัลกรุอานและอัลหะดีษ เป็นแหล่งที่มาของบทบัญติัต่างๆของศาสนาอิสลาม 
รวมทั้งโครงสร้างของระบบสงัคม เพือ่จุดมุ่งหมายที่งดงาม คือ ความสันติสุขของมนุษยใ์นอนาคต 
ความสมบูรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบสังคมอิสลามในดา้นกฎหมาย แนวทางการด าเนิน
ชีวติและวทิยาการต่างๆ ท าใหนุ้ษยส์ามารถยดึเป็นธรรมนูญแห่งชีวติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   
               กาเซ็มอะหมดั (2524: 12) กล่าวว่า อิสลาม คือ ศาสนาแห่งยคุสมยัและสากลของอลัลอฮ
อนัประกอบดว้ย บทบญัญติัและหลกัโครงสร้างทางสังคมอยา่งเป็นสากล เหมาะกบัทุกยคุ ทุกสมยั
และทุกสถานที่ นัน่ยอ่มแสดงถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม ดงัอลัลอฮทรงยนืยนัอยา่งชดัเจน
ในคมัภีร์อลักรุอาน (อลัมาอิ ตะฮ:4) ความว่า “ในวนัน้ีไดท้  าความสมบูรณ์แก่ศาสนาของพวกเจา้
เพื่อพวกเจา้ทั้งมวลและขา้ได้ให้ความโปรดปรานของขา้ แก่เจา้ทั้ งหลายอย่างครบถ้วนและข้า
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ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาส าหรับวกเจา้  ความสมบูณ์ของโครงสร้างทางสังคม บทบัญญัติ
อิสลามไดแ้ต่งตั้งมนุษยใ์นฐานะเป็นผูป้กครอง ดงัอลัอลฮทรงตรัสในคมัภีร์อลักรุอาน (อลับะกอ
เราฮ:30)ความวา่ “ขา้ปราถนาที่จะสร้างผูสื้บทอดขึ้นบนพื้นแผน่ดิน” นัน่คือ สร้างมนุษยเ์พื่อด าเนิน
กิจการในสังคม ทั้งทางด้านการพานิชย ์การพฒันาวิทยาการต่างๆ การปกครอง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมตามบทบัญติัที่พระผูเ้ป็นเจา้ได้ก าหนดไว ้โครงสร้างของสังคมจึงเป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับมนุษย ์เพราะเป็นส่ิงที่ก  าหนดวิถีชีวิตของมนุษยใ์นการวางรูปแบบการปกครอง เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมกบัประชาชน คมัภีร์อลักรุอานและอลัะดีษไดเ้ริมอธิบายไวด้งัน้ี 
               1) ธรรมชาติของมนุษย ์ 
    มนุษยต์ามทศันะของอิสลาม คือ มนุษยเ์ป็นผูป้กครอง ดงัที่อลัลอฮทรงตรัสในอลักรุอาน
(อลับะกอเราะฮ: 30) ความว่า “ขา้ปราถนาที่จะสร้างผูป้กครองขึ้นมาบนแผ่นดิน” และอีกโองการ
หน่ึงในอลักรุอาน (อลัอะรอฟ:69) ความว่า และท่านทั้งหลายจงร าลึกเถิด เม่ือคร้ังพระองคท์รง
แต่งตั้งพวกท่านใหเ้ป็นผูสื้บทอดการปกครอง” จากเหตุผลดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า อลัลอฮทรง
ก าหนดใหม้นุษยเ์ป็นผูป้กครองบนพื้นแผน่ดิน  
    2) สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์
    ตามทัศนะของอิสลาม สิทธิตามธรรมชาติเป็นแนวคิดพื้นฐานที่พระผูเ้ป็นเจ้าทรง
ประทานแก่มวลมนุษย ์ ที่ครอบคลุมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคม  มนุษยไ์ด้รับสิทธิ
ต่างๆและเสรีภาพมาแล้วตั้งแต่การถือก าเนิด ซ่ึงไม่มีทางที่จะเรียกร้องส่ิงเหล่าน้ีไปจากมนุษยไ์ด ้
หรือไม่อาจที่จะปฏิเสธความเป็นบุคคลของมนุษยไ์ด ้(มุรตะฏอ มุเฏาะฮารี, 2529 : 157) มนุษยถื์อว่า
เป็นสตัวส์งัคมที่แตกต่างจากสตัวโ์ดยทัว่ไป ที่สามารถเรียกร้องสิทธิดงักล่าว จากผูท้ี่คุกคามหรือท า
ร้ายตน สามารถใชส้ติปัญญาไตร่ตรอง เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อกนั ลกัษณะของมนุษยท์ี่ท  าให้มี
ความแตกต่างจากสตัวท์ี่ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิดงักล่าว นอกจากการใชส้ัญชาตญาณเพื่อปกป้อง
ตวัเองหรือการล่าเหยือ่เป็นอาหารและเพื่อความอยูร่อดเท่านั้น เพราะฉนั้นสัตวจ์ะไม่รู้ค  าว่า“สิทธิ”
แต่อยา่งใด มนุษยโ์ดยธรรมชาติ จะพยายามละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นทุกรูปแบบ ดว้ยการเข่นฆ่า ข่มเหง 
เอารัดเอาเปรียบกนั  สิทธิ จึงเป็นส่ิงส าหรับมนุษย ์ต่อการเรียกร้องในส่ิงอนัชอบธรรมให้เกิดขึ้นใน
สงัคมดว้ยการยดึถืออุดมการณ์วา่  มนุษยต่์างมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเที่ยมกนั แต่ละบุคคลจะมี
สิทธิและหน้าที่มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่บัสถานภาพของแต่ละบุคคลที่เขารับผิดชอบ ดงัค  ากล่าว
ที่วา่ “ความเสมอภาคและเสรีภาพเป็นสิทธิของมนุษย ์ตามระดบัแห่งความเป็นมนุษย”์ (มุรุตะฏอ    
มุเฏาะฮารี:ค  าน า)  
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               สิทธิตามธรรมชาติ ที่พระผูเ้ป็นเจา้ประทานแก่มนุษย ์ เป็นสิทธิในการปกครองตนเอง ทั้ง
ทางเกียรติยศ  ศกัด์ิศรี ความเป็นมนุษย ์การให้เสรีภาพในการท างาน การแสดงออกและเสรีภาพ
อ่ืนๆ ที่สามารถปกป้องศาสนาดว้ยสติปัญญาและศกัด์ิของตน สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยต์าม
ทศันะของอิสลาม ท่านศาสดากล่าวมีความว่า “เลือดของมุสลิม เกียรติยศของมุสลิม เป็นส่ิงที่ใคร
ละเมิดมิได”้ อนัหมายถึง การที่ศาสนาให้ความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิในการมีชีวิตอยู ่สิทธิในฐานะที่
เป็นสมาชิกของสงัคม และสิทธิในทรัพยสิ์นเป็นอยา่งยิง่ 
  2.1 สิทธิในการมีชีวติอยู ่
 มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสังคม การมีชีวิตอยู่ของแต่ละคน เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข
จ าเป็นตอ้งรักษาไว ้ซ่ึง ศีลธรรมอนัดีงาม มิใช่ตนเอง มีสิทธิที่จะน าพาซ่ึงความสูญเสียต่อบุคคลอ่ืน
การมีชีวิตอยูข่องมนุษย ์เปรียบเสมือนการท าหน้าที่ของตนเองกบัความยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้  
ในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค ์ชีวติของมนุษยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของพระผูเ้ป็นเจา้  มนุษยไ์ม่สามารถ
ด าเนินชีวิตของตนเองไปในแนวทางที่ไร้ประโยชน์ นอกจากเพื่อแนวทางของอัลลอฮ มนุษยมี์ 
หนา้ที่เพยีง ปฏบิตัิหนา้ที่ของตนใหมี้ความสมบูรณ์ ตามเจนารมณ์ของพระองค ์การรักษาชีวิตของ 
ตน เพือ่ปฏิบตัิหนา้ที่ในสงัคม ตามทนัะของอิสลาม ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นมากที่สุด เน่ืองจากอลัลอฮ 
ทรงตรัสในคมัภีรอลักรุอาน (อนันิซาอุ: 29) ความวา่  พวกเจา้อยา่ไดฆ่้าตวัพวกเจา้เอง แทจ้ริงอลัอล
ฮฺ ทรงเมตตาพวกเจา้อยา่งยิง่” 
               2.2 สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม 
  สังคมอิสลาม เกิดจากความสัมพันธ์ของบุคคลด้วยกัน จากภาระหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากพระผูเ้ป็นเจา้  มนุษยจ์  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดดว้ยความบริสุทธ์ิใจ มนุษย ์
ตอ้งร่วมมือกนัสร้างสังคมให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย นั่นคือ ความสันติสุขในสังคมและการได้รับ
ความโปรดปรานจากพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านศาสดามูฮมัมดั (ศ็อลฯ)กล่าวว่า แต่ละคนในหมู่พวกท่าน
ต่างมีภาระหน้าที่ๆ พวกเขาตอ้งรับผิดชอบและพวกเขาพวกท่านจะถูกไต่สวนในภาระหน้าที่ของ
ตน ส่วนผูน้ าก็มีภาระหนา้ที่ เขาก็จะถูกไต่สวนในดา้นการปกครองของเขา และบุรุษก็มีภาระหน้าที่
ในการดูแลครอบครัวของเขา  เขาก็จะถูกไต่สวนในภาระหน้าที่ของเขา สตรีมีภาระหน้าที่ต่อเร่ือง
ภายในครอบครัวของเขา  เขาก็จะถูกไต่สวนในภาระหน้าที่ของเขา คนรับใช้ก็มีหน้าที่ดูแล
ทรัพยสิ์นของนายเขา และเขาก็จะถูกไต่สวนในหนา้ที่นัน่ (Al-Nawani, 1994: 452) 
           2.2.1 สิทธิเสรีภาพ อัลลอฮ. ทรงตรัสในอัลกรุอาน (อัลดาฮ.ร์:3) ความว่า  เราได้
แสดงแก่มนุษย ์ด้วยการช้ีน าทางที่ถูกตอ้ง เขาอาจะกตญัํู รู้คุณ หรืออกตญัํูก็ตาม มนุษยก์็จะ
ไดรั้บการช้ีน าในทางที่ถูกตอ้ง ซ่ึงขึ้นอยูก่บัตวัของมนุษยเ์องที่จะเลือกแนวทางที่ให้ความยตุิธรรม 
หรือ อยตุิธรรม นัน่คือ เสรีภาพที่สมบูรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ที่ประทานใหก้บัมวลมนุษย ์
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            2.2.2 สิทธิในด้านความคิด การรวมกลุ่ม เป็นส่ิงที่ศาสนาอิสลามสนับสนุนอย่าง
เตม็ที่ เพือ่ป็นแนวทางใหม้นุษยด์ าเนินกิจกรรมทางโลกใหส้มบูรณ์ ศาสนาอิสลามเปิดโอกาสให้ทุก
คน ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดเห็นร่วมกนั ในการบริหารกิจการของรัฐ สิทธิ เสรีภาพ
เหล่าน้ี ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกนั ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นคุณธรรมอนัดี ที่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงช้ีน า   
            2.2.3 สิทธิดา้นการนบัถือศาสนา ศาสนาอิสลามไดม้อบแนวทางให้มนุษยมี์สิทธิใน
การเลือกแนวทางที่ตนเองปราถนา  เสรีภาพทางดา้นการนบัถือสาสนา จึงเป็นสิทธิหน่ึงของมนุษยท์ี่
สามารถเลือกนบัถือศาสนา โดยที่มิไดบ้งัคบัแต่อยา่งใด  อลัอลฮทรงตรัสไวอ้ยา่งชดัเจนในคมัภีร์อลั
กรุอาน (อลับะกอเราะฮ. 256) ความว่า ไม่มีการบงัคบัในการนับถือศาสนา อนัที่จริงความถูกตอ้ง
ยอ่มชดัเจนจากความงมงาย 
                          การให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ศาสนาอิสลามจะไม่บงัคบัให้บุคคลละทิ้ง
ศาสนาของตน เพื่อเขา้รับนับถือศาสนาอิสลาม แต่อิสลามจะให้โอกาสให้บุคคลนั้นศึกษาศาสนา
อิสลามอยา่งแทจ้ริง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเขา้รับศาสนาอิสลามดว้ยความสมคัรใจหรือการศรัทธา
ต่อพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง  
            ศาสนาอิสลาม มิไดดู้หม่ิน กดขี่ ข่มเหง บรรดาผูท้ี่นับถือศาสนาอ่ืน แต่ตรงกนัขา้ม
ศาสนาอิสสลามให้เกียรติแก่ศาสนาอ่ืนอยา่งเท่าเทียม ซ่ึงสามารถเห็นได้จาก นโยบายการบริหาร
ประเทศ  (อลัมาอิดะฮ.:3) ความว่า และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนั ในเร่ืองคุณธรรมและความย  าเกรง
แต่พวกเจา้ อยา่ช่วยเหลือกนัในเร่ืองบาปและความเป็นศตัรู 
           2.2.4 สิทธิดา้นความเสมอภาค 
           โครงสร้างพื้นฐานของศาสนาอิสลาม ที่ส าคญัอีกประการหน่ึง ส าหรับการให้สิทธิ
แก่มนุษยใ์นสงัคม ซ่ึงเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม คือ สิทธิความเสมอ
ภาค หรือสิทธิความเท่าเทียมกนั มนุษยใ์นสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกคนมีเสรีภาพและความเท่า
เทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย ์คุณค่า บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่แสดงออกต่างๆมิไดท้  าให้
บุคคลหน่ึงมีความเหนือกวา่บุคคลใด นอกจากความแตกต่างประการเดียว คือ ความแตกต่างในเร่ือง
การศรัทธา  อลัอลฮทรงตรัสในคมัภร์ัอลักรุอาน (อลัฮจญร์อต:13) ความว่า แทจ้ริงผูมี้เกียรติยิง่ใน
หมู่สูเจา้ ณ อัลอลฮ คือ ผูท้ี่มีคุณธรรมากที่สุด พระองค์ทรงพิจารณาการศรัทธาของมนุษย์ จาก
บรรทดัฐานของ คุณงาม ความดี และความสูงส่งทางดา้นจิตใจ 

2.2.4.1 ความเสมอภาคที่จะไดรั้บการปกป้องสิทธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกัน 
หมายถึง สิทธิของมนุษยท์ี่จะไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง จากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั ศาสนา
อิสลามอธิบายความเสมอภาคที่จะไดรั้บการปกป้องอยา่งเท่าเทียมกนัระหว่างมนุษยท์ุกคน 
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ดงัอลัลอฮทรงตรัสในคมัภีร์อลักรุอาน (อตัตาบะฮ: 6) ความว่า  “และหากมีพวกตั้งภาคีคน
ใด ขอความช่วยเหลือจากเจา้ ดงันั้น เจา้จงใหค้วามช่วยเหลือแก่เขา” 

2.2.4.2 ความเสมอภาคที่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเที่ยมกนัจากรัฐ ในฐานะเป็น
พลเมือง หมายถึง การใช้อ านาจทางกฏหมาย บงัคบัใช้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
กฎหมายอิสลามไม่อนุญาตใหน้ ากฎหมายมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 
มนุษยมี์ความเท่าเทียมกนั และถูกปฏิบติัจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั แมว้่าบุคคลนั้นจะ
เป็นผูป้กครอง เจา้หน้าที่ของรัฐหรือประชาชนก็ตาม ตามกฎหมายจะไม่อนุญาตให้ใครมี
อภิสิทธ์ิเหนือกว่าบุคคลอ่ืนเน่ืองจากกฎหมาย เป็นบทบญัญตัิจากพระผูเ้ป็นเจา้ ศาสนา
อิสลามไดใ้หอ้  านาจแก่ผูป้กครอง เพือ่บงัคบัใชด้ว้ยความยตุิธรรม อลัอลฮทรงตรัสในอลักรุ
อาน (อนันิซาฮ:58) ความว่า  “และเม่ือพวกเจา้ ท  าการตดัสินในระหว่างมนุษยท์ั้งหลาย 
พวกเจา้จะตอ้งตดัสินดว้ยความยตุิธรรม” 

  2.2.4.3 ความเสมอภาคทางโอกาส หมายถึง โอกาสที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
แสดงศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งอิสระ หรือสภาวะที่ทุกคนมีสิทธิจะแข่งขนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ มนุษย์
แตกต่างจากสตัวท์ี่สติปัญญาและมีเหตุผล เพื่อพฒันาตนเองให้มีความเจริญกา้วหน้า ทุกคนมีสิทธิ
และโอกาสอยา่งเท่าเที่ยมกนั แสวงหาผลประโยชน์จากความสามารถของตน ทั้งน้ี หมายความว่า
ผลประโยชน์ดงักล่าว จะตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิหรือก่อความเดือร้อนให้บุคคลอ่ืน แต่ตอ้งไดม้าดว้ย
ความสุจริตและมีความยตุิธรรม สามารถแสดงความสามารถของตนอยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากศาสนา
อิสลามถือวา่ ความพยายามและการท างานของมนุษยเ์ป็นแนวทางที่ท  าใหม้นุษยมี์ชีวติที่ดีขึ้น 
           2.2.4.4 ความเสมอภาคระหวา่งบุคคล หมายถึง ความเสมอภาคในฐานะความเป็น
มนุษย ์มนุษยเ์ป็นส่ิงที่ประเสริฐเหนือส่ิงใดทั้งปวง เพราะฉนั้นอิสลามให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
โดยเฉพาะความเสมอภาคระหว่างบุคคล ดังหลักการที่ว่า ศาสนาอิสลามมิได้แบ่งชั้นวรรณะ 
เผ่าพนัธุ์ สีผิวตามชนชาติก าเนิดแต่อย่าง ใด ศาสนาอิสลามถือว่ามนุษยท์ุกคนมีความเท่าทียมกัน
สิทธิต่างๆที่มนุษยจ์ะไดรั้บ ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั แมว้า่บุคคลนั้นจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเอง
ก็ตาม  
           2.2.4.5 สิทธิในทรัพยสิ์น  ศาสนาอิสลามให้ความส าคญักบัทรัพยสิ์นส าหรับการ
ด าเนินชีวติ เน่ีองจากมนุษยจ์  าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยสิ์นเพือ่เล้ียงชีพ กิจการงานต่างๆไม่อาจจะด าเนิน
ไปอย่างสมบูรณ์ได้หากปราศจากทรัพยสิ์นมาเก้ือกูล ในหลกัพื้นฐานของสิทธิในทรัพยสิ์นตาม
ธรรมชาติ ทรัพยสิ์นทุกอยา่งเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้มิใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือของสังคม
ใดสังคมหน่ึง สังคมเป็นเพียงตวัแทนของพระผูเ้ป็นเจา้ ท  าหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยสิ์นเหล่านั้น 
ดงัอลัลอฮทรงตรัสในคมัภีร์อลักรุอาน (อลัหะดีษ:7) ความว่า พวกเจา้ จงใชจ่้ายบางส่ิงที่พระองค์
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ทรงประทานแก่พวกเจา้ใหเ้ป็นผูสื้บทอดในส่ิงนั้น แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธาในหมู่พวกเจา้และไดจ่้าย
ทรัพยสิ์นนั้น พวกเขายอ่มไดรั้บรางวลัอนัยิง่ใหญ่ 
                      การจดัระบบ แบ่งผลประโยชน์และสิทธิความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์น พระผูเ้ป็น
เจ้ามอบสิทธิเสรีภาพและหน้าที่แก่มนุษย์ เพื่อใช้ทรัพย์สินไปในแนวทางที่ ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนใหเ้ป็นไปอยา่งยติุธรรม มนุษยท์ี่มีความศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่ม
เช่ืออยู่เสมอว่า ทรัพยสิ์นเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรงประทานมาให้แก่มนุษย ์เพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับชีวติเท่านั้น และตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ทุกส่ิงจะกลบัสู่พระผูเ้ป็นเจา้อีก มนุษยไ์ม่สามารถ
ยึดติดกับวตัถุหรือครอบครองทรัพยสิ์นเหล่านั้นอย่างถาวร โดยไม่ใช้ประโยชน์ความคับแคบ
และควมตระหน่ี เป็นสาเหตุให้จิตใจมนุษยลุ่์มหลงต่อทรัพยสิ์นมากเกินไป เป็นสาเหตุให้ลืมที่มา
ของทรัพยสิ์นต่างๆ มนุษยท์ุกคนมีสิทธ์ิในทรัพยสิ์นอยา่งเท่าเทียมกนั แนวทางการก าหนดทรัพยสิ์น
บุคคลและทรัพยสิ์นส่วนรวม เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกส าหรับการจดัระบบสงัคมใหมี้ความยติุธรรม 
  สิทธิในทรัพยสิ์น ที่พระผูเ้ป็นเจา้มอบใหม้นุษยส์ามารถแบ่งได ้2 แบบ คือ 
  1)  สิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มนุษยส์ร้างฐานะของ
ตนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยธรรมชาติของมนุษยมี์ความต้องการส่ิงต่างๆไว้
ครอบครองเป็นของตนเอง เพือ่ใหชี้วติบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ความสุข ศาสนาอิสลามอนุญาตให้
มนุษยถื์อกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งอิสระ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั ทรัพยสิ์นนั้นตอ้งมาจาก
แนวทางที่ถูกตอ้ง ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมและไม่ไปละเมิดสิทธิของเพื่อนมนุษย ์
เน่ืองจากมุสลิมมีความตระหนักอยูเ่สมอว่า ทรัพยสิ์นทุกอยา่งเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ อัลลอฮทรง
ตรัสในอลักรุอาน (อลับะกอเราะฮ:29) ความว่า พระองคท์รงบนัดาลสรรพส่ิงบนพื้นแผ่นดิน เพื่อ
พวกเจา้ทั้งมวล การแสวงหาทรัพยสิ์น เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย ์อลัลอฮทรงรัสในคมัภีร์อลักรุ
อาน (อลัํุมุอะฮ:10) ความว่า เม่ือเสร็จส้ินจากการละหมาด พวกเจา้จงแยกยา้ยกนัออกไปบนพื้น
แผน่ดินและจงแสวงหาความโปรดปรานของอลัลอฮ  มนุษยมี์สิทธิในทรัพยสิ์น โดยเปิดโอกาสให้
มีความอิสระอย่างเต็มที่และให้ใช้ทรัพยสิ์นในหนทางที่ดีงาม ซ่ึงเป็นแนวทางผลักดันให้ทุก
คนท างานอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ใหไ้ดท้รัพยสิ์นมาเป็นกรรมสิทธ์ิ อลัลอฮทรงตรัสในคมัภีร์อลั
กรุอาน (อนนิซาฮ:32) ความว่าส าหรับบรรดาผูช้ายนั้น ยอ่มมีส่วนรับของเขาจากที่เขาอุตสาหะไว้
และส าหรับผูห้ญิง ก็มีส่วนรับจากที่พวกนางไดอุ้ตสาหะไว ้
  2.4.6 สิทธิในการจ่ายซะกาต 
          ซะกาต ทางดา้นภาษาแปลวา่ ท าให้บริสุทธ์ิ ความจ าเริญงอกงาม ความหมาย ทาง
ศาสนา หมายถึง ทรัพยสิ์นที่อลัลอฮทรงก าหนดใหจ่้ายแก่บรรดาผูมี้สิทธิ  ซะกาตแบ่งได ้2 ประเภท
คือ ซะกาตที่คิดจากเงินบริสุทธ์ิหรือทรัพยสิ์นที่เหลือจากระยะเวลา  1 ปี เช่น ทรัพยสิ์นที่สะสมไว ้



38 

เงินแท่ง ทองแท่ง ผลผลิตทางดา้นการเกษตร และปศุสัตวแ์ละซะกาตฟิตเราะห์ ที่ศาสนาบงัคบัให้
ทุกคนบริจาค ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
  จุดมุ่งหมายของการบริจาคซะกาตก็เพือ่ เป็นหลกัประกนัทางสังคม  ช่วยให้ผูท้ี่ขดั
สนได้มีโอกาสต่อสู้ชีวิตและช่วยขดัเกลาจิตใจของผูร้ ่ ารวยให้มีความบริสุทธ์ิจากอ านาจทางวตัถุ
และปกป้องการละโมบลุ่มหลงในทรัพยสิ์น ดงันั้น บุคคลที่พึงจะจ่ายซะกาต อลัอลฮทรงตรัสใน
คมัภีร์อลักรุอาน (อตัเตาบะฮ:60) ความวา่  ทานทั้งหลาย ยอ่มเป็นสิทธิของผูอ้ณาถา บรรดาผูย้ากไร้ 
บรรดาเจา้หน้าที่ผูจ้ดัการทานนั้น บรรดาผูซ่ึ้งตอ้งประสานหัวใจไว ้ทาสที่เป็นอิสระ บรรดาผูเ้ป็น
หน้ี ผูเ้สียสละชีวติ เพือ่แนวทางของอลัลอฮและผูเ้ดินทางในแนวทางของอลัอลฮ 
        โดยสรุป บุคคลที่ศานาอิสลามอนุมตัิให้รับซะกาตได ้มี 8 ประเภท คือ 
     (1) ผู ้อาณาถา หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถหาเล้ียงชีพได้ เน่ืองจากขาด
สมรรถภาพบางอยา่งทางร่างกาย 
     (2) ผูย้ากไร้ หมายถึง ผูท้ี่มีความสามารถทางร่างกาย เล้ียงชีพได ้แต่ขาดแคลน
ก าลงัทรัพย ์เน่ืองจากความยากจน 
     (3) บรรดาเจา้หนา้ที่ผูจ้ดัการทาน หมายถึง บุคคลที่ถูกแต่งตั้งขึ้น เพื่อจดัเก็บซะ
กาดไปแจกจ่ายใหบุ้คคลอ่ืนหรือองคก์รที่จะไดรั้บ คือบยัตุลมาล 
     (4) บรรดาผูซ่ึ้งตอ้งประสานหัวใจไว ้หมายถึง ผูท้ี่เขา้นับนับถือศาสนาอิสลาม
ใหม่ๆ เพื่อให้เขามีความศรัทธามั่นคงขึ้น หรือเขาอาจจะขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการเล้ียงชีพ จึง
สมควรจะไดรั้บซะกาต 
     (5) ทาสที่เป็นอิสระ หมายถึง ทาสที่พึงถูกไถ่ตวั ไม่สามารถเล้ียงชีพตนเองได้
          (6) บรรดาผูเ้ป็นหน้ี หมายถึง ผูเ้ป็นหน้ีล้นพน้ตวั จ  าเป็นตอ้งน าซะกาตมาช่วย
ปลดหน้ีสิของตน 
     (7) ผูเ้สียสละเพื่อแนวทางของอัลอลฮ หมายถึง ผูท้ี่ ต่อสู้ในสงครามป้องกัน
ศาสนาหรืออุทิศในหนทางของอลัอลฮ โดยไม่มีค่าตอบแทน 
     (8) ผูเ้ดินทางในแนวทางของอลัอลฮ หมายถึง ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิคุณงามความดี
มีวตัถุประสงคไ์ม่ผดิหลกัศาสนา แต่เขาขาดทุนทรัพยใ์นระหวา่งการเดินทางของเขา  
  2.4.7  สิทธิในมรดก 
      ศาสนาอิสลาม ไดใ้ห้ความส าคญักบัสิทธิในมรดก เพื่อให้เกิดความยติุธรรมและ
ความสมดุลทางสงัคม ดงัอลัลอฮทรงตรัสในคมัภีอลักรุอาน (อนันิซา:11-12) ความว่า ส าหรับผูช้าย
ใหไ้ดม้รดกเท่ากบัส่วนไดข้องผูห้ญิงสองคน แต่ถา้เป็นหญิงทั้งหมดเกินกว่าสองคน (ไม่มีลูกชาย)  
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พวกนางก็จะไดเ้ศษสองส่วนสามของทรัพยสิ์นมรดก และถา้เป็นผูห้ญิงคนเดียว (ไม่มีลูกชาย) นางก็
จะไดค้ร่ึงหน่ึง 
     (1) ในกรณีที่บุคคลส้ินชีวติลง บุตรชายของผูต้ายจะไดรั้บส่วนแบ่งเป็นสองเท่า
ของของบุตรหญิง กล่าวคือ พี่ชายหรือน้องชายจะได้รับสองเท่าของส่วนแบ่งของพี่สาวหรือ
นอ้งสาว แต่ไม่วา่จะกรณีใดตาม ภรรยาผูต้ายจะไดรั้บส่วนแบ่งในกองมรดกเพยีง 1/8 เท่านั้น 
     (2) ถา้หากผูต้ายมีลูกสาวคนหน่ึงและภรรยาคนหน่ึง ลูกสาวจะไดรั้บทรดกเป็น
จ านวนคร่ึงหน่ึง ถา้หากผูต้ายมีลูกสาวมากกวา่หน่ึงคน ลูกสาวจะไดรั้บ 2/3 ของทรัพยสิ์นของผูต้าย 
                 (3) หากผูต้ายทิ้งภรรยาไวเ้พยีงคนเดียว ภรรยาจะไดรั้บ1/4 ของทรัพยสิ์น 
                              (4) ถ้าหากภรรยาตายลง ได้ทิ้งทรัพยสินไวแ้ละไม่มีใครอ่ืนใด นอกจากสามี
เท่านั้น สามีจะไดรั้บส่วนแบ่งจากจ านวนทรัพยสิ์นที่ภรรยาทิ้งไว ้แต่ถา้นางมีบุตรไม่ว่าหญิงหรือ
ชาย สามีจะไดเ้พยีง 1/4 เท่านั้น 
     (5) ถ้าหากบุตรตายลง โดยทิ้งภรรยาพ่อแม่ พี่ชายหรือน้องชายไว ้พี่ชายและ
น้องชายจะไม่ได้อะไรเลย แต่พ่อแม่จะไดรับ1/6 ของทรัพยสิ์น ถ้าหากว่าผูต้ายมีบุตรชายและ
บุตรสาว 
     (6) ถา้หากผูต้ายทิ้งพ่อแม่และพี่ชายหรือน้องชายไวเ้พียงอยา่งเดียว ผูเ้ป็นแม่จะ
ไดรั้บส่วนแบ่ง1/3หากมิเช่นนั้นแม่จะไดรั้บ 1/6 ของจ านวนทรัพยสิ์นไม่วา่กรณีใดๆ 
     (7) ถา้ผูต้ายทิ้งภรรยาและบุตรชายไว ้พีช่ายนอ้งชายและพี่สาวนองสาว จะไม่ได้
รับส่วนแบ่งใดๆ 
     (8) ถา้หากผูต้ายมีแต่เพียงภรรยาและไม่มีญาติใกลชิ้ด ดงันั้นญาติที่ห่างไกลจะ
ไดรั้บส่วนแบ่ง 
     (9) ถา้หากลูกชายตายก่อนที่พ่อของตนจะตาย หลานชายและหลานสาวจะมิได้
รับส่วนแบ่งใดๆ   
     (10) ถา้หากผูห้ญิงตาย ทิ้งบุตรชายไว ้ลูกบุญธรรมของนางจะไม่ไดรั้บส่วนแบ่ง
ใดๆเลย 
  2..4.8  สิทธิในทรัพยสิ์นส่วนรวม 
  มนุษยมี์สิทธิเท่าเทียมกัน ส าหรับการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นที่พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงประทานให ้รัฐเป็นผูก้  าหนดรูปแบบการจดัระบบของทรัพยสิ์น โดยห้ามบุคคลใดครอบครอง
ทรัพยสิ์นเหล่านั้น เป็นส่วนบุคคล เรียกวา่ ทรัพยสิ์นส่วนรวม ทรัพยสิ์นดงักล่าวนอกจากไดรั้บจาก
ซะกาตและทรัพยสิ์นจากมรดกแลว้ ทรัพยสิ์นส่วนรวมที่บุคคลจะถือเป็นกรรมสิทธ์ิได ้(บาเหม กอ
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เม็ง 2541: 21-65) ท่านศาสดามูฮ มหมดั(ศอ็ล) กล่าวมีความวา่ มวลมนุษยน์ั้นมีหุน้ส่วนกนัในสามส่ิง  
คือ น ้ า หญา้ ไฟ  
  (1) น ้ า หมายถึง แหล่งน ้ าต่างๆเช่น แม่น ้ า ล าคลอง หนองและบึง  
  (2) หญา้ หมายถึง ทุ่งหญา้ที่มีบริเวณกวา้งส าหรับเล้ียงสตัว ์ 
  (3) ไฟ หมายถึง เช้ือเพลิงต่างๆ เช่น ถ่านหิน แร่ต่างๆหรือน ้ ามนัปิโตเลียม     
 
 หนทางไปสู่ความยุติธรรมของสังคมแบบอิสลาม (ชยัยดิ กุฎบ ์อา้งถึงในจรัล มะลูลีมและ 
คณะ 2541: 153-170) อิสลามในฐานะที่มีความเก่ียวขอ้งอยูก่บัพื้นฐานความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้ร้าง
และผูถู้กสร้างของเขา มีลักษณะพื้นฐานของความสัมพันธ์ของมนุษย ์ต่อจักรวาลและชีวิต
โดยทั่วไปในโลกน้ี และความสัมพนัธ์ของมนุษยต่์อตัวเขาเอง อิสลามยงัได้พูดถึงลักษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมต่างๆของมนุษย ์และความสัมพนัธ์ระหว่างชาติหน่ึงกบัอีกชาติหน่ึง 
อิสลามไดว้างความสมัพนัธเ์หล่าน้ี อยูบ่นความคิดหน่ึง ซ่ึงเป็นสากลและครอบคลุม ซ่ึงถูกยดึถือไว้
เสมอในการตั้งกฎเกณฑใ์ดๆ และอิสลามนั้น เป็นความยติุธรรมทางสังคมที่ครอบคลุมทุกส่วนและ
เป็นตวัประกอบพื้นฐานของชีวติมนุษย ์อิสลามมิไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ความยติุธรรมทางเศรษฐกิจ ดงันั้น
จึงเก่ียวขอ้งกับทุกแง่มุมของชีวิตและกิจการต่างๆ อิสลามยงัเก่ียวขอ้งกับความคิด และทศันคติ 
จิตใจและสติ ส านึกคุณค่า ซ่ึงความยติุธรรมน้ี เก่ียวขอ้งอยูไ่ม่เพียงแต่เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ
เป็นแค่เร่ืองคุณค่าทางวตัถุทัว่ไปเท่านั้น หากแต่เป็นการผสมผสานคุณค่าเหล่าน้ีและคุณค่าทางดา้น
จิตวญิญานเขา้ดว้ยกนั อิสลามมองที่มนุษยใ์นฐานะของการก่อรูปแห่งเอกภาพ ซ่ึงความตอ้งการทาง
จิตวญิญาณของเขา ไม่อาจแยกออกไปจากความตอ้งการทางดา้นวตัถุได ้อิสลามมองดูที่จกัวาลและ
ชีวิตพร้อมกบัทรรศนะที่ครอบคลุมอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงไม่ยอมให้มีการแยกกันหรือบางออกเป็นส่วนๆ 
และในทศันะของอิสลามนั้น ชีวิตประกอบดว้ยการสร้างรูปแบบที่ชดัเจนของความรัก และความ
เคารพซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือและความรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนั ระหว่างชาวมุสลิมโดยเฉพาะ
และระหว่างมนุษยชาติทั้ งมวลโดยทั่วไป  ดังนั้ นในทัศนะของอิสลาม จึงเป็นภาพฝันที่มีอยู่
ตลอดไปของมนุษยชาติ รวบรวมอยู่ในความจริงซ่ึงมีอยู่บนพื้นโลกและกลายเป็นลักษณะเด่น
หลกัๆสองประการ คือ ความสมบูรณ์อยา่งส้ินเชิง ความยติุธรรมและเอกภาพที่มีมาแต่ดั้งเดิมและ
ความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคลและสังคมทัว่ๆไป อนัแสดงให้เห็นความคิดดา้นความยติุธรรม
ทางสังคมในอิสลาม ซ่ึงไดน้ าเอาพื้นฐานธรรมชาติของมนุษยม์าพิจารณาดว้ย และเวลาเดียวกนัก็
มิไดม้องขา้มความสามารถของมนุษย ์และเม่ืออิสลามไดเ้ขา้วางกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย อิสลามก็
ไม่ได้ละเลยความรักธรรมชาติ ส าหรับความสนใจในตวัเอง อิสลามมิไดล้ะเลยความโลภที่มีอยู่
อยา่งลึกซ้ึง หากแต่อิสลามไดเ้ยยีวยาความเห็นแก่ตวัน้ี ดว้ยกฎหมายและเรียกร้องจากมนุษย ์เฉพาะ
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ในส่ิงที่เขามีความสารถเท่านั้น ในเวลาเดียวกนั อิสลามมิไดล้ะเลยความจ าเป็นและสวสัดิการของ
สงัคม อิสลามมิไดม้องขา้มอุดมการณ์สูงส่งของชีวติ ทั้งของปัจเจกบุคคลและสังคมในทุกๆยคุและ
ในระหวา่งประชาชนที่มีความแตกต่างกนั 
 อิสลามยนืยนัว่า ความถูกตอ้ง ที่ถูกล่วงละเมิดในสังคม อนัเน่ืองมาจากความยากไดแ้ละ
ความทะเยอยทะยานของปัจเจกบุคคลนั้น เป็นรูปแบบหน่ึงของความกดดนัทางสังคมซ่ึงเขา้กัน
ไม่ไดก้บัความยติุธรรม ในท านองเดียวกนั การล่วละลเมิดต่อธรรมชาติและความสามารถของบุคคล
โดยสังคม ก็เป็นอีกรุปแบบหน่ึงของความอยุติธรรม ซ่ึงเป็นความอยติุธรรมไม่เฉพาะต่อปัจเจก
บุคคลเท่านั้น หากแต่เป็นความอยุติธรรมต่อสังคมดว้ย เพราะผลจากความชั่วร้ายของการยบัย ั้ง
กิจการของปัจเจกบุคคล โดยการท าลายความโน้มเอียง (ตามธรรมชาติ) ของเขาและความชอบนั้น
มิไดมี้ผลเฉพาะต่อการกีดกนัปัจเจกบุคคลผูน้ั้นจากส่ิงที่เขาควรไดรั้บเท่านั้น แต่ยงัเป็นผลให้เกิด
การกีดกันสังคมทั้งหมด จากการใชป้ระโยชน์ของตนเอง จากความสามารถสูงสุดของเขา  เม่ือ
ระบบสงัคมไดรั้บประกนัสิทธิของชุมชนในความพยายามและความสารถของปัจเจกบุคคลและได้
วางการควบคุมและขอ้จ ากดัเร่ืองเสรีภาพ ความปราถนา และความมทะเยอทะยานของปัจเจกบุคคล
เอาไว ้ดงันั้น สงัคมจึงไม่ละเลยสิทธิของปัจเจกบุคคลในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพของการกระท า 
ที่อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการปกป้องสวสัดิการชุมชนและของปัจเจกบุคคลเอง และป้องกันการ
กระท าของเขา ที่จะเขา้มามีความขดัแยง้กบัวตัถุประสงคสู์งสุดของชีวิต ดว้ยเหตุน้ี ตามทรรศนะ
อิสลาม ชีวติ จึงเป็นเร่ืองของความร่วมมือและความรับผดิชอบร่วมกนั และมิใช่สงครามตลอดกาล 
ที่ชีวติจะตอ้งตกอยูใ่นการต่อสู ้และความเป็นการปรปักษต์ลอดไป และในท านองเดียวกนั อิสลามมี
จุดยนือยูท่ี่ เสรีภาพของปัจเจกบุคคลและความสามารถร่วมกนั มิใช่การกดขี่ การขาดสิทธิและการ
จองจ า ตามทรรศนะอิสลามนั้น ทุกส่ืงทุกอยา่งที่มิไดมี้การหา้มตามกฎหมาย เป็นส่ิงที่ไดรั้บอนุญาต
อยา่งเต็มที่ และมนุยไ์ดรั้บรางวลัส าหรับความดี ที่มีประโยชน์ ซ่ึงเขาไดรั้กษาขอบเขตที่ได้ตั้งไว้
โดยกฎหมายของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น และมีส่วนช่วยต่อความส าเร็จของอุดมคติสูงสุดของชีวิต ซ่ึง
พระผูเ้ป็นเจา้ใหก้ารยอมรับ 
 อิสลามนั้น ให้การยอมรับในหลักของความเท่าเทียมกันในโอกาสและเหนือส่ิงอ่ืนใด 
อิสลาม ใหก้ารยอมรับหลกัการเร่ืองความยตุิธรรม อิสลามไดเ้ปิดประตูใหแ้ก่การมีช่ือเสียง ดว้ยการ
ท างานหนกั ดงันั้น จึงมีการสร้างค่านิยมในสังคมุสลิมนอกเหนือไปจากเร่ืองเศรษฐกิจ (พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงตรัสวา่)  “แทจ้ริงผูท้ี่มีเกียรติน่ิง ในหมู่พวกเจา้ ณ อลัอลฮนั้น คือ ผูท้ีมีความย  าเกรงยิง่ในหมู่
พวกเจา้” (อลั-กรุอาน,40: 13) 
 จากส่ิงที่ปรากฎว่า  มีค่านิยมที่นอกเหนือไปจากค่านิยมทางเศรษฐกิจที่อิสลามเอามานับ
รวมดว้ยและถือว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นค่านิยมที่แทจ้ริง โดยผ่านค่านิยมเหล่าน้ี อิสลามจึงมุ่งอยูท่ี่การ
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สร้างความสมดุลในสังคม นอกเหนือไปจากความแตกต่างกนั ในดา้นของแหล่งที่มาของปัจเจก
บุคคล ทั้งน้ีก็เน่ืองจากความมีเหตุผล ที่ต่างกนัในการต่อสูแ้ละในความสามารถของพวกเขา แต่มิใช่
ผลลพัธข์องการน าเอาแนวทางและวธีิการที่เป็นขอ้หา้มในอิสลามมาใช้ 
 ดังนั้ น อิสลามจึงมิได้ก าหนดให้มีความเท่าเทียมกัน ในด้านทรัพยสิ์นตามตัวอักษร 
เพราะว่าการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น ขึ้นอยูก่ ับความสามารถของมนุษย ์ซ่ึงมิได้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนั ดงันั้นความยติุธรรมอยา่งส้ินเชิง จึงมีขอ้เรียกร้องว่า รายไดข้องคนและผลตอบแทน ควร
จะตอ้งมีคามแตกต่างกนั ซ่ึงบางคนก็มีมากกว่าคนอ่ืนๆ ตราบเท่าที่ความยตุิธรรมของมนุษยไ์ดถู้ก
ยกใหสู้ง้ขึ้น โดยขอ้ก าหนดในเร่ืองของโอกาสที่เท่าเทียมกนัส าหรับทุกคน ดงันั้นสถานะหรือการ
เล้ียงดู ที่มา หรือเช้ือชาติ และขอ้จ ากดัประการใดๆก็ตาม ซ่ึงขดัขวางหนทางของปัจเจกบุคคล ความ
ยติุธรรมนั้น ตอ้งถูกยกให้สูงขึ้น โดยการวมเอาค่านิยมที่แทจ้ริงอ่ืนๆในความแตกต่างเขา้มาดว้ย 
และโดยการปลดปล่อยจิตใจมนุษยอ์ยา่งส้ินเชิง จากแรงกดดนัแห่งค่านิยมทางเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง 
และโดยการผลกัดนัส่ิงเหล่าน้ีไปสู่ทางที่ถูกตอ้งและมีเหตุผล ค่านิยมทางเศราฐกิจจะตอ้งไม่ไดรั้บ
ต าแหน่งที่สูงอย่างแท้จริงอย่างที่เคยได้รับในหมู่สังคมมนุษย ์ซ่ึงขาดความเขา้ใจในคุณค่าทาง
ศาสนาหรือการลดความส าคญัของศาสนาลงไป แล้วก็ให้ความสูงส่งและคุณค่าพื้นฐานต่อเพียง
ทรัพยสิ์นเท่านั้น ซ่ึงอิสลามปฏิเสธที่จะใหคุ้ณค่าต่อทรัพยสิ์น อิสลามมีความรังเกียจในการจะคิดถึง
ชีวติในแง่ของการไดอ้าหารอยา่งเตม็ที่ ไดค้วามปราถนาดา้นเนือหนังมสัา หรือมีเงินเต็มไมเ้ต็มมือ 
ถึงกระนั้นก็ตาม ในเวลาเดียวกนั อิสลามก็บญัญติัถึงการแข่งขนัส าหรับปัจเจคบุคคลและในบางคร้ัง
ก็บญัญติัมากกวา่เร่ืองของการแข่งขนั อิสลามเสนอที่จะให้มีการแข่งขนัดว้ยแนวทางแห่งทรัพยสิ์น
ของปัจเจกบุคคลโดยผา่นวสิาหกิจที่ไดมี้ส่วนช่วยต่อระบบเศรษฐกิจ ชนิดที่ยอมรับการเป็นเจา้ของ
ของเอกชน เพือ่ที่จะขจดัความกลวัในเร่ืงอของความยากจนและเพื่อขจดัความกดขี่ของผูท้ี่มีอ  านาจ
หนา้ที่เป็นผูจ้ดัแหล่งรายไดไ้วโ้ดยเฉพาะส าหรับผูอ่ื้น ในเวลเดียวกนัอิสลามไดห้้ามความหรูหราที่
ไม่ควบคุม ซ่ึงเป็นตวัที่คอยร้ังตณัหาดา้นเงินทองและความปราถนาดา้นกามราคะ และเป็นผลให้
เกิดความแตกต่างในมาตาญานการครอชีพที่ไม่เหมาะสม อิสลามให้การบอมรับขอ้อา้งของคนจน
เหนือทรัพยสิ์นของคนร ่ารวยตามความจ าเป็นของพวกเขาและยอมรับในระดบัเดียวกนั ว่าเป็นส่ิงที่
เหมาะสมส าหรับสงัคม ดงันั้ อิสลามจึวรับประกนัถึงความเท่าเทียมกนั ความสมดุลความเจริญเจิบ
โต และดว้ยเหตุผลดงักล่าว อิสลามจึงไม่ไดล้ะเลยแม่มุมใดของชีวติ วตัถุ ความมีปัญญา ศาสนาและ
โลกน้ี แต่อิสลามไดจ้ดัระเบียบของมนัทั้งหมดมากกว่า ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจมีสัมพนัธ์ซ่ึวกันและกัน 
ดงันั้นอิสลามจงดัใหมี้เอกภาพที่รอบคลุม ซ่ึงเป็นการยากที่จะละลเยส่วนหน่ึงส่วนใด อนัเป็นส่วนที่
มีความกลมกลืนเขา้กนัไดอ้ยา่งสนิท และดงันั้นเอกภาพน้ีอาจจะมีความปรองดองกบัเอกภาพของ
จกัรวาลอนัยิง่ใหญ่พร้อมไปกบัชีวติและมวลมนุษยท์ั้งมวล. 
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 โดยสรุป อิสลามนั้ น เป็นความยุติธรรมทางสังคม ที่ครอบคลุมทุกส่วนและเป็นตัว
ประกอบพื้นฐานของชีวติมนุษย ์อิสลามมิไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ความยติุธรรมทางเศรษฐกิจ แต่เก่ียวขอ้งกบั
ทุกแง่มุมของชีวติและกิจการต่างๆ  อิสลามยงัเก่ียวขอ้งกบัความคิดและทศันคติ จิตใจและสติส านึก 
คุณค่า ซ่ึง ความยติุธรรมน้ี เก่ียวขอ้งอยูไ่ม่เพียงแต่เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือเป็นแค่เร่ืองคุณค่า
ทางวตัถุทัว่ไปเท่านั้น และยงัเป็นการผสมผสาน คุณค่าทางดา้นจิตวิญญานเขา้ดว้ยกนั และอิสลาม
ยงัมองที่มนุษย ์ในฐานะของการก่อรูปแห่งเอกภาพ ซ่ึงความตอ้งการทางจิตวิญญาณไม่อาจแยก
ออกไปจากความตอ้งการทางด้านวตัถุได้  อิสลามมองดูที่จกัวาลและชีวิตพร้อมกับทรรศนะที่
ครอบคลุมอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงไม่ยอมให้มีการแยกกนัหรือบางออกเป็นส่วนๆ และในทศันะของอิสลาม
นั้น ชีวิตจะประกอบด้วยการสร้างรูปแบบที่ชัดเจนของความรัก และความเคารพซ่ึงกันและกัน 
ความร่วมมือและความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน ระหว่างชาวมุสลิมโดยเฉพาะและระหว่าง
มนุษยชาติทั้งมวลโดยทัว่ไป 
                   ความยุติธรรมในพุทธศาสนา (เกษดา ทองเทพไพโรจน์, 2553 : 41-83) ความยตุิธรรม
เม่ือมองในพทุธศาสนา ถือไดว้า่ ความยติุธรรมเป็นคุณธรรมและเป็นความดีที่มีคุณค่าในตวัเอง ตาม
หลกัจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยสอดคลอ้งกบัสัจธรรม อนัมีหลกัปฏิจจสมุปบาทและกฎ
แห่งกรรมอนัเป็นกฎธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเหตุผลที่น ามาใชใ้นการให้เหตุผลในมโนทศัน์ เร่ืองความ
ยตุิธรรมของพุทธศาสนาได้ ความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา  เช่นหลักสิทธิและหน้าที่ อยู่ใน
กรอบของจริยธรรม อนัเป็นกุศลธรรม ซ่ึงท าให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้นรวมทั้งสังคม 
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ความยติุธรรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีค่าทางจริยธรรม เพื่อความสงบสุข
ทั้งของปัจเจกบุคคลและสงัคม พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาที่ยอมรับวา่กฎธรมชาติเป็นสัจธรรม ทั้ง
วตัถุธรรมและนามธรรม ทั้งหมดอยูภ่ายใตห้ลกัความสมัพนัธ ์ที่มีความเป็นเหตุและผลแบบอิงอาศยั
กนัเรียกว่า “หลกัปฏิจจสมุปบาท” โดยสภาวะธรรมชาติเป็นพื้นฐานส าคญัของจริยธรรมในพุทธ
ศาสนา และมีกฎอนัเก่ียวกบัการกระท าของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกฎธรรมชาติ เรียกว่า“กฎ
แห่งกรรม” ความเป็นจริง กฎไม่เคยเปล่ียนแปลง ไม่มีผูส้ร้างกฎ เพราะสภาวะธรรมทั้งหลาย ตอ้ง
เป็นไปอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เป็นไปตามเหตุปัจจยั โดยที่มนัเป็นเช่นนั้นเอง (ตถา) การเรียกช่ือว่าเป็น”
กฎ” เป็นเพยีงบญัญตัิ  มโนทศัน์เร่ืองความยตุิธรรมของพุทธศาสนาในฐานะเป็นจริยธรรมประการ
หน่ึง ก็มีรากฐานอยูบ่นกฎธรรมชาติหรือสจัธรรมเหล่าน้ีเหมือนจริยธรรมอ่ืนๆ กฎธรรมชาติเหล่าน้ี 
จึงเป็นเหตุผลประการหน่ึง ที่น ามาใชใ้นการใหเ้หตุผลแก่มโนทศัน์เร่ืองความยติุธรรม ไดด้งัน้ี 
 1) หลักปฏิจจสมุปบาทและไตรลักษณ์ 
 หลักปฏิจจสมุปบาท เป็นสัจธรรมที่ ถือว่า เป็นกฎธรรมชาติอย่างหน่ึง ดังค  าอธิบาย
ธรรมชาติหรือธรรมนิยามของปฏิจจสมุปบาท ที่วา่ กฎธรรมชาติน้ีเป็นธรรมธาตุ คือ ภาวะที่ทรงตวั



44 

อยู่โดยธรรมดา  เป็นธรรมฐิติ คือ ภาวะที่ตั้งอยู่หรือเป็นหลักแน่นอนอยู่โดยธรรมดา เป็นธรรม
นิยาม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), 2547 : 2-3) โดยพระพุทธเจา้เป็นผูค้น้พบกฎ แลว้ทรงน ามา
ช้ีแจงอธิบายแก่ชาวโลก พระองค์ไม่ใช่เจ้าของธรรม ธรรมนั้ นเป็นไปตามธรรมชาติและไม่ว่า 
พระพทุธเจา้จะอุบติัหรือไม่ ธรรมนั้นก็ยงัคงอยู ่เป็นไปตามธรรมดาและตั้งอยูอ่ยา่งนั้น การเกิดขึ้น 
และดบัไปของสรรพส่ิง ซ่ึงแสดงในเชิงเหตุและผล เป็นอาการที่ส่ิงทั้งหลายนั้นอิงอาศยักนั 
 ตามหลักหลักปฏิจจสมุปบาท ความยุติธรรมเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์ ระหว่างเหตุกัลผล  
เพราะความยุติธรรมเป็นปรากฎการณ์ทางสังคม และปรากฎการณ์ทางสังคมก็เป็นปรากฎการณ์ 
ธรรมชาติประเภทหน่ึงที่เก่ียวพนักับการกระท าของมนุษย ์ เม่ือน าหลักหลักปฏิจจสุปบาทมา 
ประยกุตใ์ชท้างดา้นจริยธรรม เพื่อให้เหตุผลสนับสนุนมโนทศัน์เร่ืองความยตุิธรรม จึงกล่าวไดว้่า  
การกระท าที่สอดคล้องกับ หลักหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นการกระท าที่มีความถูกตอ้งตามหลัก 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุกบัผล  คือ มีความยติุธรรม แสดงให้เห็นว่าความยติุธรรน้ีมีลกัษณะเที่ยง 
ธรรม เพราะถูกตอ้งตามหลกัแห่งเหตุและผล 
 นอกจากหลกัปฏิจจสมุปบาทแลว้ ยงัมีค  าสอนหน่ึง ที่แสดงสัจธรรมอนัเป็นกฎธรรมชาติ  
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับหลักปฏิจจสมุปบาท เพราะเป็นสัจธรรมที่เป็นลักษณะร่วมแห่งสรรพส่ิง  
เหมือนหลักปฏิจจสมุปบาท สัจธรรมดังกล่าวน้ี คือไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ ซ่ึงหมายถึง  
ลกัษณะร่วม 3 อยา่ง คือ 
  1) อนิจจา คือ ความเที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ย ัง่ยนื ภาวะที่เกิดขึ้นแลว้เส่ือมสลายไป   
 2) ทุกขตา คือ ความเป็นทุกขภ์าวะที่ถูกบีบคั้นดว้ย การเกิดขึ้นและสลายตวั มีความขดัแยง้  
ในตวั 
             3) อนตัตตา คือ ความไม่ใช่ตวัตน ความไม่มีตวัตนที่แทจ้ริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต 
2547: 4-5) ไตรลกัษณ์มีความสมัพนัธก์บัหลกัปฏิจจสมุปบาท เน่ืองจากเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกนั 
เพียงแต่แสดงคนละแง่มุม ไตรลักษณ์แสดงลักษณะของส่ิงทั้ งหลาย ซ่ึงปรากอย่างนั้ น แต่ 
หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการที่ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น โดยความประกอบพร้อมแห่งเหตุเป็น 
ปัจจยั(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), 2547: 2) ไตรลกัษณ์ จึงบ่งช้ีถึงสภาวะของความยตุิธรรมใน 
พุทธศาสนาว่า ทุกคนอยู่ภายใตก้ฎธรรมชาติเดียวกัน ซ่ึงมีความไม่แน่นอน เป็นทุกข์ และไม่ 
สามารถครอบครองได ้ ดงันั้นสรรพส่ิง จึงไม่มีตน้ก าเนิดและจุดสุดทา้ย ไม่มีผูส้ร้างบนัดาล ทุก 
อยา่งเกิดขึ้นและบนัดาลลงตามธรรมชาติ ดงัที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม เพื่อความดบัแห่งเหตุ 
ทั้งหลาย ว่า “เม่ือเหตุทั้งหลายระงบัไป วงจร (วฏัฏะ) ขาด ก็ไม่หมุนต่อไป จึงไม่มีทั้งขาดสูญ ไม่ 
เที่ยงแทย้ ัง่ยนื (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต), 2543: 70-27) 
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           ความเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนของส่ิงต่างๆ ท าให้เห็นความแปรผนัของชีวิต ว่า 
เป็นทุกข ์ไม่สามารถคงทนอยูไ่ด ้เป็นการเตือนสติไม่ให้ประมาท โดยรู้จกัละวาง  เม่ือไดพ้ยายาม
เต็มที่แล้ว ความเขา้ใจเช่นน้ีจะน าพามนุษยไ์ปสู่หนทางอันประเสริฐ ซ่ึงเป็นปัญญาสูงสุด คือ
นิพพานไดใ้นที่สุด หากเราเห็นคุณค่าของไตรลกัษณ์ ไม่ปล่อยให้ความหลงผิดครอบง า จนท าส่ิงที่
ไม่ควรท า เช่น ไม่เกิดล าเอียง (อคติ) เราก็จะสามารถรักษาความยุติธรรมให้คงอยูไ่ด้ การเขา้ใจ
อนตัตาว่า เป็นการไม่ยดึถือ ว่าเราเป็นนั่น นั่นเป็นของเรา จะช่วยให้มนุษยข์จดักิเสตณัหา อนัเป็น
รากเหงา้ของความเห็นแก่ตวั ซ่ึงจะท าให้มนุษยไ์ม่เบียดเบียนผูอ่ื้นและสังคม ส่งผลให้เกิดความ
ยติุธรรมและความสงบสุขเกิดขึ้น 
 ดงันั้น หลกัปฏิจจสมุปบาท จึงสนับสนุนความยตุิธรรม โดยแสดงให้เห็นว่า การกระท าที่
ถูกตอ้งตามหลกัแห่งเหตุและผล เป็นการกระท าที่ยตุิธรรม และหลักไตรลกัษณ์ ก็สนับสนุนโดย
แสดงให้เห็นว่า สรรพส่ิงมีความเท่าเทียมกัน ทุกส่ิงทุกอย่างอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกัน ไม่มีใคร
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบใค 
  2) กฎแห่งกรรม 
 กฎแห่งกรรม เป็นกฎธรมชาติอยา่งหน่ึงที่ครอบคลุมส่ิงมีชีวิต เป็นกฎที่มีลกัษณะทัว่ไป ที่
ใหผ้ลอยา่งเท่าเทียมกนัแก่สรรพสตัวท์งัหลาย ดงัพทุธพจน์ที่วา่ “สตัวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มี
กรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธุ ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศยั กรรมยอ่มจ าแนกให้
สตัวท์ั้งหลาย ใหเ้ลวและดีต่างกนั (พระไตรปิฎกเล่มที่ 14: 350) กฎแห่งกรรม จึงเป็นเงื่อนไขความ
ยติุธรรมในพทุธศาสนา โดยมีหลกัว่า กรรมดีหรือชัว่ทุกอยา่งที่คนสะสมไว ้ยอ่มมีผล ไม่สูญเปล่า 
ซ่ึงเป็นความยติุธรรมที่เรียกวา่ “ส่ิงที่สมควรไดรั้บทางจริยธรรม” ดงัพุทธพจน์ที่ว่า บุคคลหว่านพืช
เช่นใด ยอ่มไดผ้ลเช่นนั้  ผูท้  าดียอ่มไดดี้ ผูท้  าชัว่ยอ่มไดช้ัว่ (พระไตรปิฎกเล่มที่14 : 374) ความเป็น
จริง กฏไม่เคยเปล่ียนแปลง ไม่มีผูส้ร้างกฎ เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายตอ้งเป็นไปอยา่งใดอยา่งหน่ึ 
เป็นไปตามเหตุปัจจยั โดยที่มนัเป็นเช่นนั้นเอง(ตถาตา) การเรียกช่ือว่าเป็นกฎ เป็นเพียงบญัญตัิใน
พระพทุธศาสนา(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโตโต2543. 70: 33) 
 พทุธศสนายอมรับวา่ จกัวาลมีกฎเกณฑบ์างอยา่งคอยควบคุมใหมี้การด าเนินไปตามกระแส
แห่งเหตุปัจจยั กฎแห่งกรรมเป็นกฎสากลที่ควบคุมการกระท าและเหตุการณ์ต่างๆของมนุษยจึ์งอยู่
ในฐานะความยตุิธรรมตามธรรมชาติในดา้นจริยธรรมของปัจเจกบุคคล โดยที่มนุษยใ์นฐานะปัจเจก
บุคคล ที่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงมีการแสดงออก ทางความคิดและพฤติกรรม ไดแ้ก่ กาย วาจา 
และใจ มนุษยจึ์งตอ้งรับผดิชอบต่อความคิดและการกระท าทาง กาย วาจา ของตนตามลกัษณะของ
เจตนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลกัแห่งเหตุผล การกระท าจึงมาพร้อมกบัความรับผิดชอบ ที่ไม่
สามารถจะหลีกเล่ียงได ้ 



46 

ตามหลกัค าสอนเร่ืองกฎแห่งกรรม พระพุทธศาสนาให้ความส าคญัแก่เจตนาของผูก้ระท า
และผลของการกระท าที่เกิดขึ้น โดยถือวา่ เจตนาเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่สุด ที่สะทอ้นตวัตนของ
มนุษยโ์ดยเสรีและถือเป็นองคป์ระกอบแรกที่ขาดไม่ได ้เน่ืองจากเป็นความนึกคิดที่เกิดขึ้นก่อนการ
กระท ากรรมใดๆเจตนาจึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดกรรมขึ้น แต่ผลแห่งความรับผิดชอบทางจริยธรรม
น้ีจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆที่เก่ียวขอ้งในแต่ละกรณี ความรับผิดชอบจึงไม่อาจเหมือนกนั
ทุกรณี เพราะมีองคป์ระกอบยอ่ยหลายประการที่เก่ียวขอ้งและมีผลต่อการปรากฎขึ้นของผลกรรม 
(วิบาก) เม่ือมีการกระท าใดๆเกิดขึ้น ผลกรรมยอ่มมีอยา่งแน่นอน แต่ผลกรรมที่เกิดขึ้นกับแต่ละ
บุคคลนั้น มีความแตกต่างกนั ซ่ึงเงื่อนไขของการใหผ้ลกรรมเป็นปัญหาทางญาณวิทยา เน่ืองจากอยู่
เหนือความสามารถของมนุษยท์ัว่ไปที่จะรับรู้ได ้แต่เป็นความสามารถเฉพาะ 
  กฎแห่งกรรม เป็นการใหเ้หตุผลมโนทศัน์เร่ืองความยตุิธรรมโดยแสดงลกัษณะของความ
ยติุธรรมให้เห็นว่า ผลที่จะเกิดตอ้งเหมาะสมกบัเหตุหรือการกระท าบุคคล ควรไดรั้บส่ิงที่เขาควร
ไดรั้บ คือ มีความสอดคลอ้งกบัเหตุที่เขาสร้าง การไดรั้บผลที่เหมาะสมกบัเหตุ ก็คือ ความยติุธรรม 
  ดงันั้น กฎธรรมชาติ คือหลกัปฏิจจสมุปบาท ไตรลกัษณ์และกฎแห่งกรรม จึงให้เหตุผล
สนบัสนุนและแสดงลกัษณะของความยตุิธรรมตามทศันะของพทุธศาสนา โดยแสดงให้เห็นว่า การ
กระท าหรือการไดรั้บอะไรบางอยา่งที่เหมาะสมกบัเหตุหรือการกระท าของตน อยา่งเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีใครไดรั้บการยกเวน้ เป็นความยติุธรรมที่มีความเที่ยงธรรม ซ่ึงเป็นคุณธรรมที่จะช่วยสังคม
อยูอ่ยา่งผาสุก 
  3) ทฤษฎีสัญญาประชาคม 
 ทฤษฎีก าเนิดรัฐ  ที่ปรากฎในอคัคญัญสูตร จดัเป็นทฤษฎีสัญญาประชาคมแบบหน่ึง ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นความจ าเป็นที่จะตอ้งมีรัฐมาคอยควบคุมดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
คนในสงัคม จึงเป็นเหตุผลประการหน่ึง ที่น ามาใชใ้นการใหเ้หตุผลในมโนทศัน์ เร่ืองความยตุิธรรม
ของพระพทุธศาสนาได ้ เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความจ าเป็นของความยตุิธรรม คือ การ
ใหทุ้กคนมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของกนัและกนั 
 พระพทุธศาสนา ไม่มีแนวคิดทางสงัคมและการเมืองที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคข์องพระ
เจา้ แต่เป็นการสร้างของมนุษยโ์ดยอาศยัเงื่อนไข ที่ล  าดบัความเป็นจริง ตามเหตุผล ตามหลกัฐาน 
ในอคัคญัญสูตรที่แสดงถึงการเกิดขึ้นของสังคมและรัฐ ดว้ยการท าขอ้ตกลงร่วมกนัที่ทางตะวนัตก 
เรียกวา่ “สญัญาประชาคม” ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ของรัฐบาลคร้ังแรกในสงัคมมนุษยน์ั้นไดม้าโดยเง่ือนไขใน
รูปแบบของสัญญาที่มนุษย์ตกลงยินยอมและสมัครใจร่วมกันท าขึ้ น เพื่อถือเป็นแบบฉบับ 
ความสัมพนัธ์ในการด าเนินชีวิตร่วมกนั สัญญาน้ีเกิดขึ้นโดยการที่ประชาชน จะยดึถือสัญญานั้น
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เป็นธรรมนูญชีวติ (สิทธ์ิ บุตรอินทร์ , 2523: 158) โดยผูแ้ทน ที่ประชาชนเห็นชอบเลือกตั้งขึ้นมาท า 
หนา้ที่รัฐบาล โดยท าตามกติกา ที่ประชาชนก าหนดร่วมกนั ให้ด าเนินการบริหารบา้นเมือง ซ่ึงผูท้ี่ 
มหาชนลงมติเลือกตั้งขึ้นมา มีหนา้ที่วา่กล่าว ติเตียน ขบัไล่ เพือ่ขจดัสภาวะมิคคสญัญี หรือ อธิปไตย 
ให้หมดส้ินไป โดยมุ่งสร้างเสถียรภาพและความสงบสุขให้แก่สังคม ตามแนวปรัญชาน้ีสถาบนั 
การเมืองการปกครอง ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเพื่อ สนองความจ าเป็นของสังคมและเพื่อแก้ไข 
ปัญหาสังคม ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการที่มนุษยล์ะเลยการประพฤติธรรมและไม่น าธรรมมาใช้ จึง 
ก่อให้เกิดความไม่ยติุธรรมขึ้นในสังคม ดงันั้นภารกิจโดยตรงของผูท้  าหน้าที่รัฐบาล จึงตอ้งอาศยั 
หลกัธรรมในการขจดัปัญหาเหล่าน้ีออกไป เม่ือวิเคราะห์แลว้จะเห็นว่าสถานภาพของผูท้ี่ท  าหน้าที่ 
รัฐบาลจริง ๆ ขึ้นอยูก่บัความพอใจของประชาชนเป็นเคร่ืองมือประกนัความอยูร่อด โดยถือเสียง 
ของประชาชนเป็นใหญ่ (สิทธ์ิ บุตรอินทร์, 2523: 159) ดังนั้นการใช้เหตุผลของทฤษฎีสัญญา
ประชาคมจึงมีความเป็น ประชาธิปไตย โดยใหสิ้ทธิเสรีภาพของประชาชนในการเลือกผูน้ าอยา่งเท่า
เทียมกัน โดยที่ผูน้  ามีหน้าที่ต่อประชาชนในการบริหารบา้นเมืองให้สงบสุข โดยใช้ธรรมเป็น
เคร่ืองมือการร่วมมือกนั จึงเป็นการแกปั้ญญาความอยติุธรรมในสงัคม  
 กล่าวโดยสรุป การให้เหตุผลในมโนทศัน์เร่ืองความยติุธรรมในพระพุทธศาสนานั้น    อิง
ตามสัจธรรม ซ่ึงเป็นกฎธรรมชาติ ที่แสดงให้เห็นว่า ความยุติธรรม คือ ส่ิงที่สมควรได้รับทาง   
จริยธรรม ซ่ึงมีลกัษณะที่เที่ยงธรรม โดยที่ทุกคนอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั ไม่มีใครหลีกหนีกฎน้ีไป    
ได ้ส่วนการใหเ้หตุผลเร่ืองความยติุธรรมทางการเมืองนั้น เป็นการรวมตวักนัของมนุษย ์ซ่ึงมีสิทธิ
และเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนัในการก าหนดหลกัการ ในการแกปั้ญหาร่วมกนั เพือ่ไม่ให้เกิดการเอา
รัดเอาเปรียบหรือการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ของผูอ่ื้น    
 Pythagoras (ปรีชา ชา้งขวญัยนื, 2534: 66) อธิบายว่าความยติุธรรม สามารถอธิบายได ้      
ดว้ยแนวคิดเร่ืองความเสมอภาคไดว้่า ความยติุธรรม คือ รัฐที่ยติุธรรมตอ้งเป็นรัฐที่ทุกส่วนเท่ากนั      
หรือเสอภาคกนั เช่นเร่ืองของการแบ่งผลประโยชน์ จากฝ่ายที่ไดม้ากไปเพิม่ใหแ้ก่ฝ่ายที่ไดน้อ้ย       
  นอกจากน้ีพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธ์, 2533: 1-22) ได้สรุปแนวคิดความยุติธรรมโดย
ยกตวัอย่างของ Socrates, Plato, Aristotle, Augustine, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Jean-
Jacques Rousseau โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 Socrate (469-399 ก่อน ค.ศ) Socrates ไม่ได้ กล่าวถึงความยุติธรรมโดยตรง แต่เน้นที่
คุณธรรม การมีชีวติที่มีความสุข ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย คุณธรรม 5 ประการ คือ ปัญญา ความกลา้ 
หาญ การควบคุมตนเอง ความยตุิธรรมและการปฏิบตัิหน้าที่ทางศาสนา ซ่ึงความยติุธรรมในที่น้ี   
หมายถึง การแสดงในรูปของการกระท าที่เคารพสิทธิของผูอ่ื้นและการไม่ยอมท าความชัว่ต่อผูอ่ื้น   
แมว้า่ผูน้ั้นจะท าอนัตรายแก่ตน  
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 Plato (427-347ก่อน ค.ศ.) แสดงแนวความคิด เร่ืองความยติุธรรมว่า ความยตุิธรรม คือการ 
ใหทุ้กคนตามส่วนที่พงึไดรั้บ เหตุผลที่ให้ความหมายเช่นน้ี สืบเน่ืองมาจากว่า ในความคิดของเพล 
โตนั้น แบ่งคนออกเป็น 3 ประเภท คือ ราชา ทหาร และสามญัชน ซ่ึงแต่ละกลุ่มนั้น จะท าหน้าที่
แตกต่างกนั จึงควรไดรั้บผลตอบแทนต่างกนั จึงจะถือวา่ ยตุิธรรม 
 Aristotle (384-322 ก่อนค.ศ.) อริสโตเติลเป็นผูน้ าเอาความคิดเร่ืองความยุติธรรมของ   
Socratesและ Plato มาสานต่อ โดยไดจ้ดัแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และอธิบายไวใ้ห้ชดัเจนยิง่ขึ้นโดย 
อริสโตเติล ไดแ้บ่งความยติุธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) ความยติุธรรมโดยทัว่ไปและ  
  2) ความยตุิธรรมโดยเฉพาะ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ   

      (1) ความยุติธรรมในการแบ่งสันปันส่วน คือ ความยุติธรรมที่ค  านึง    
สดัส่วนเป็นส าคญั โดยที่ทุกคนจะไม่ไดใ้นส่ิงเหล่าน้ีเท่ากนัหมด แต่จะไดม้ากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู ่
กบัความเหมาะสมและความสามารถ 
          (2) ความยตุิธรรมในการชดเชย คือ ความยติุธรรมที่เน้นอยู่ที่การแกไ้ข     
หรือชดเชยส่วนที่หายหรือขาดดอ้ยไป  

       (3) ความยตุิธรรมในการแลกเปล่ียน คือ ความยติุธรรมที่ยดึการแบ่งอยา่ง   
เท่าเทียมและเสมอภาคกนั 

St. Augustine (ค.ศ.354-430) ไดใ้ห้ความหมาย ของความยุติธรรมว่า ความยติุธรรม คือ 
คุณธรรมอยา่งหน่ึงและการไม่ท าร้ายผูอ่ื้นการใหแ้ก่ทุกคนตามส่วนที่เขาควรจะไดรั้บ 

Thomas Hobbes  (ค.ศ.1600-1900) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ความยติุธรรมเป็นกฎขอ้ที่3
ของกฎธรรมชาติ โดยกฎขอ้ที่ 1 เป็นสิทธิทางธรรมชาติ (Right of Nature) ส่วนกฎขอ้ที่ 2 เป็น
เสรีภาพ (Liberty) ความยติุธรรมจึงเป็นกฎธรรมชาติอยา่งหน่ึง  เขาให้ค  าจ  ากดัความกบัส่ิงน้ีว่า การ
ที่มนุษยแ์สดงออกใหเ้ห็นถึง การท าตามสญัญาที่ไดใ้ห้ไว ้ความยติุธรรมในทศันะของเขาก็คือ การ
ท าตามสัญญาที่ให้ไวแ้ละความไม่ยุติธรรม ก็คือ การไม่ท าตามสัญญาที่ให้ไว ้ความยตุิธรรมและ
ระเบียบแบบแผนที่เกิดขึ้น เม่ือมีการท าสญัญาจดัตั้งรัฐขึ้น โดยความไวว้างใจกนั การที่มนุษยล์ะเมิด
สัญญาที่ท  าไวใ้นการจดัตั้งรัฐ จะก่อให้เกิดความไม่สงบ ไม่อาจควบคุมบงัคบัมนุษยใ์นสังคมได้
นอกจากน้ี ความยติุธรรมจะตอ้งไม่ขดัแยง้กบัการมีเหตุผล การรักษาสัญญา แสดงถึงการมีเหตุผล
อย่างหน่ึงของมนุษย ์ รัฐที่มีลักษณะการรักษาสัญญาประชาคม จึงเป็นรัฐที่ปกครองดว้ยเหตุผล 
(Rules of Reason) จากทศันะของฮอบส์ อาจสรุปลกัษณะของความยติุธรรมไดว้า่  

   1) ความยตุิธรรมเป็นกฎธรรมชาติขอ้หน่ึงที่ถูกตอ้ง  
   2) ความยติุธรรมเกิดจากการรักษาสญัญา  
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   3) ความยตุิธรรมตอ้งอาศยัการมีเหตุผล 
John Stuart Mill (1806-1873) ในทศันะของมิลล์เขาอธิบายว่า ความยติุธรรม คือคุณธรรม

อยา่งหน่ึงและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยใ์นการด ารงชีพที่ดี โดยจะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพอยา่งมาก
และที่ส าคัญคือ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์เพื่อให้เกิดพนัธะและการปฏิบติัต่อกันอย่าง
เหมาะสม 

Jean-Jacques Rousseau (2255-2321) นกัทฤษฎีสญัญาประชาคมอีกคนหน่ึง ที่เช่ือว่า มีการ
ครอบครองที่ดินและทรัพยสิ์น เขาจึงเห็นว่า การแบ่งสรรที่ดินและทรัพยสิ์น ตามความตอ้งการที่
จ  าเป็นของแต่ละบุคคล เป็นความยติุธรรมประการแรก กล่าวคือ การให้ทุกคนตามความจ าเป็นของ
เขา ซ่ึงถือว่าเป็นความยุติธรรมและนอกจากน้ี รุสโซยงัมี ทัศนะว่า การที่มนุษยเ์ขา้ร่วมสัญญา
ประชาคมโดยการสละอ านาจให้แก่ทุกคน ร่วมกนัภายใตเ้จตจ านงทัว่ไป (general will) นั้นเท่ากบั
ไม่ไดสู้ญเสียอ านาจของเขาเลย แต่กลบัจะไดอ้  านาจเพิ่มมากขึ้นจากคนอ่ืนๆดว้ย ส่ิงน้ีก็เป็นความ
ยติุธรรมอยา่งหน่ึงในทศันะของรุสโซ เขามีความเช่ือวา่ ความยติุธรรมทั้งหมดมาจากพระเจา้เพราะ
ความยุติธรรมเป็นความดีที่สอดคลอ้งกบัการจดัระเบียบทางสังคม ดงันั้นถ้ามนุษยส์ามารถรับรู้
ความยตุิธรรมจากพระเจา้ไดโ้ดยตรงแลว้ บรรดากฎหมายและการปกครองต่างๆก็ไม่จ  าเป็นส าหรับ
มนุษย ์ แต่เน่ืองจากมนุษยไ์ม่อาจรับรู้ความยุติธรรมของพระเจา้ได้น่ีเอง ท าให้มนุษยต์อ้งสร้าง
กฎหมายและการปกครองขึ้นมา เพื่อสร้างความยุติธรรมที่มาจากมนุษยด์ว้ยกนัเอง ซ่ึงอาจจะไม่
ถูกตอ้งก็ได ้เพราะไม่ไดเ้ป็นกฎที่มาจากพระเจา้ การออกกฎหมายใหย้ตุิธรรม จึงตอ้งอาศยัเจตจ านง
ทัว่ไปเป็นแนวทางจึงจะไดก้ฎหมายที่เป็นหลกัการทัว่ไปและมีความยติุธรรม 
 กล่าวโดยสรุป จากทศันะทั้งหมดของรุสโซ อาจสรุปลกัษณะส าคญัของความยตุิธรรมใน
ความเห็นของเขาไดว้า่ 
                     1) ความยตุิธรรม จะเกิดขึ้น เม่ือมนุษยป์ฏิบติัต่อมนุษยด์ว้ยกนัตามความเหมาะสมตาม
ความจ าเป็นของแต่ละคน  
                     2) ความยติุธรรมจะเกิดขึ้น เม่ือมนุษยเ์ขา้ท าสญัญาประชาคมกนั ภายใตเ้จตจ านงทัว่ไป  
                     3) ความยตุิธรรม เป็นความดีอยา่งหน่ึง ซ่ึงมาจากพระเจา้ 
                     4) ความยุติธรรม ต้องอาศยักฎหมายและการปกครอง เพราะมนุษยไ์ม่รู้ถึงความ
ยตุิธรรม 
 
 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการมองความเป็นธรรมให้รอบดา้น ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิดที่
เก่ียวกบัความเป็นธรรมจากทศันะต่างๆเพิม่เติม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 5 (ครองราชย ์ค.ศ. 2411-2453 อา้งถึง
ในจุล กิจ รัตนมาศิทิพย,์ 2545 : 215)  ผูท้รงปฏิรูประบบศาลสมยัใหม่ทรงตรัสว่า “ในการทั้งปวง
ทั้งหลาย ความยตุิธรรมอนัเดียว เป็นหลกัการส าคญัที่ยิง่ใหญ่ และเป็นหลกัประธานการช าระตดัสิน
ความทุกโรงศาล เป็นเคร่ืองประกอบรักษาใหค้วามยตุิธรรมเป็นไป ถา้จดัให้ดีขึ้นเพียงใดประโยชน์
ความสุขของราษฎร ก็จะเจริญยิง่ขึ้นเท่านั้น” 
 ส านักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและผูสู้งอายุ
(กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2553) นิยามเร่ืองความเสมอภาค ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ส่วนหน่ึงของความเป็นธรรมไวว้า่ ความเสมอภาค คือ การยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
ระหว่างหญิงชายและบทบาทที่แตกต่างกนัในสังคม ที่มีเป้าหมายทา้ยสุดของการอยู่ร่วมกนัอยา่ง
สนัติสุข ที่หญิงและชายอยูอ่ยา่งเสมอภาคและให้เกียรติกนัและกนั เป็นคู่คิด ร่วมคิด ร่วมท า พึ่งพา 
กนั ปรองดองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั     
 ศูนยส์าธารณะประโยชน์และประชาสังคมสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2553) ให ้   
ความหมายความเป็นธรรม ว่า ความเป็นธรรม คือ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม
กนัอยา่งมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อ เพศ เช้ือชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม     
 พรรลอง มัน่ดี (2548 : 1) ให้ความหมายความยติุธรรมว่า ความยุติธรรม หมายถึง การ
กระท า ที่ชอบดว้ยเหตุผลและเป็นผลซ่ึงคนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริตในสงัคมต่างให้การ
ยอมรับ   วา่การกระท านั้นถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้ ซ่ึงความยติุธรรมกบัความเสมอภาคเท่าเทียม
กนัของคน ในสงัคม เป็นเร่ืองที่แยกออกจากกนัไม่ได ้
 ประเวศ วะสี (2553) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกับความเป็นธรรมว่า ความเป็นธรรม เป็นเร่ือง
ส าคญัที่สุดของการอยูร่่วมกนั ถา้มีความเป็นธรรมผูค้นจะรักกนัมากและรักส่วนรวม ถา้ขาดความ 
เป็นธรรมจะเกิดความขดัแยง้และความรุนแรง ผูค้นจะมีพฤติกรรมทางลบต่างๆนานา ความเป็น
ธรรมตอ้งเกิดขึ้นทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย ซ่ึงทุกคนตอ้งช่วยกนั
สร้าง พฒันาความเป็นธรรมทุกดา้น ตั้งแต่ดา้นเศรษฐกิจ ที่ค  านึงถึงส่วนรวมสังคมและตอ้งปฏิรูป
กฎหมาย ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คนจน    
  ยศ สันตสมบตัิ (2553) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความเป็นธรรมว่า ความเป็นธรรม คือการ
ลดช่องว่าง ของรายได ้ความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงทรัพยากรและทุน ซ่ึงจะน าไปสู่การลดความ
แตกต่างทางชนชั้น และการปฏิรูประบบกฎหมายและระบบภาษีที่ลา้สมยั ให้มีความเป็นธรรมมาก
ขึ้น 
 อานนัท ์ปัญยารชุน (2553) แสดงทศันะเก่ียวกบัความเป็นธรรมวา่ ความเป็นธรรม หมายถึง 
การกระจายรายไดท้ี่มีความสมดุล มีความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงและเท่าเทียมในโอกาสไม่มีการ
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กีดกนัทางสังคมและมีความจ าเป็นที่จะตอ้งรับรู้ขอ้เรียกร้องที่ชอบธรรมและรับฟังเสียงของกลุ่ม
ต่างๆในสงัคม  
 ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม(2553) แสดงทศันะเก่ียวกับความเป็นธรรมว่า ความเป็นธรรม คือ 
การที่ทุกคนทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคกนั 
 ณรงค์ เพชรประเสริฐ (2553) แสดงทศันะเก่ียวกบัความเป็นธรรมว่า ความเป็นธรรมคือ 
การใหส้งัคมร่วมสร้างระบบสวสัดิการขึ้นเอง โดยไม่ตอ้งพึ่งรัฐและใหร้ะบบสวสัดิการพื้นฐานเป็น
ตวักระจารายได ้ใหค้รอบคลุมการบริการทางสงัคม การประกนัสงัคมและการสงเคราะห์สังคมโดย
รัฐ รับผดิชอบหลกัการใหบ้ริการสงัคม ส่วนดา้นอ่ืนๆนั้นใหส้งัคมร่วมกนัสร้างและรับผดิชอบเอง    
 จากการให้ความหมาย ท าให้สรุป ความหมายของความเป็นธรรม คือ การที่บุคลมีความ
เสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในสงัคมและในการเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บ ตามสถานะตาม
สิทธิ ทางกฎหมายหรือสิทธิตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ เน่ืองจากความ
แตกต่างเพศ เช้ือชาติ ชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม     
 จากความหมายที่หลากหลายของความเป็นธรรม สามารถจดักลุ่มความหมายได ้3 กลุ่ม คือ
การใหค้วามหมาย โดยยดึองคป์ระกอบของความเป็นธรรม วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรม และ
ยดึตามผลที่เกิดจากความเป็นธรรมเป็นหลกั โดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
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ตารางที่2.1 แสดงการจัดกลุ่มการให้ความหมายของความเป็นธรรม 
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1. ยึดวิธีการ 
เสริมสร้าง
ความเป็น 
ธรรม 

                      

1.1 การเครพ 
สิทธิของ
ผูอ้ื่น 

     /              

1.2 การท า
ตาม  สัญญา
ที่ให้ไว ้

         /          

1.3 การ
ปฏิบตัิ ต่อกนั
อย่าง 
เหมาะสม 

          / /        

1.4 การลด
ช่องวา่งของ
รายไดแ้ละ
ความเหลื่อม
ล  ้าในการ
เขา้ถึง
ทรัพยากร 

                /   
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ตารางที่2.1(ต่อ)    
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2.2. ยึดผลที่เกิด 
จ ากความเป็นธรม 

                   

   2.1 ประโยชน์          
สุขของราษฎรมี
ความเจริญขึ้น 

            /       

 

                   

2.2 คนมีความรัก
ต่อกนัและรัก
ส่วนรวม 

               /    

3. ยึดองค์ประกอบ
ของความเป็นธรม                    
3.1 ความยุติธรรม
และความถูกตอ้ง /                   

3.2 ความเสมอภาค
ในทางกฎหมาย 
ชายและหญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกนั 

 /                  

3.3 ความเที่ยง
ธรรมและความ
ถูกตอ้ง 

  /                 

3.4 คุณธรรมและ
ความดี    /                
 
3.5 คามเสมอภาค
กนั 

    /  / /            
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ตารางที่2.1(ต่อ)  
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3.6 คุณธรรม
และการให้ตาม
สิทธิที่ควรจะ
ไดรั้บ 

         
/ 

          

3.7 การปฏิบตัิ
อย่างผูอ้ื่นอย่าง
เสมอถาคและ
เท่าเทียมกนั 

              
/ 

     

3.8 การยอมรับ
และเห็นคุณค่า
ในความ
แตกต่าง
ระหวา่งหญิง
ชายอย่างเสมอ
ภาค 

               
 
/ 

    

3.9 มีรายไดท้ี่
เท่าเทียมและมี
ความเท่าเทียม
ในการเขา้ถึง
โอกาสต่างๆ 

                 /  

3.10 การที่ทุก
คนทุกฝ่ายมี
ความเท่าเทียม
และเสมอภาค
กนั 

                   
/ 

ที่มา: พฒันาโดยผูว้จิยั, 2554 
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          จากการให้ความหมายของความเป็นธรรมดังกล่าว สามารถสรป การให้ความหมายได้ว่า 
ส่วนใหญ่จะยดึองคป์ระกอบของความเป็นธรรมมากกว่าการยึดผลที่เกิดจากความเป็นธรรมและ
วธีิการเสริมสร้างความเป็นธรรม   
        ฏ             

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการขดัเกลาทางสังคม   
 
              เม่ือมนุษยม์าอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม จะตอ้งมีการประพฤติปฏิบตัิในรูปแบบที่กลุ่มตอ้งการใน  
แต่ ละกลุ่ม แต่ละหน่วยที่มนุษยเ์ราเป็นสมาชิกอยูย่่อมมีกฏเกณฑ์ให้ปฏิบติัตาม เพื่อให้กลุ่มนั้น  
มัน่คงอยู ่ไดร้าบร่ืน บุคคลจึงตอ้งเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบติัในทางที่สังคมยอมรับ ซ่ึงการเรียนรู้น้ี   
เร่ิมตั้งแต่บุคคล คลอดออกมาเป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆ การเก่ียวขอ้งสังสรรคก์บัเพื่อนมนุษยค์น   
อ่ืนๆในสงัคม จะท าใหบุ้คคล มองเห็นลู่ทางที่จะปฏิบติัตวัใหเ้ป็นไปตามที่กลุ่มของตนขาดหวงั การ   
ประพฤติปฏิบติัของบุคคลไปตามการคาดหวงัของกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอยูน่ั้น เรียกวา่การอบรมขดั   
เกลา ซ่ึงตรงกบัค  าวา่ Socialization (พสิมยั วบิูลยส์วสัด์ิ, 222520: 27)   
  
             2.4.1. ความหมายการขัดเกลาทางสังคม    
              ส าหรับความหมายของการขดัเกลาทางสงัค (Socialization) พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน    
(2542:177) ใหค้วามหมายการขดัเกลา หมายถึง การอบรมพร ่าสอน และนอกจากน้ี ยงัมีนักวิชาการ 
ใหค้วามหมาย ของการขดัเกลาทางสงัคม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
              ฑิตยา สุวรรณะชฎ (อา้งถึงในขตัติยา กรรณสูตและคณะ, 2547: 44-1) ให้ความหมายการ
ขดั เกลาทางสังคมไวว้่า คือ กระบวนการท าให้คนเรียนรู้และยอมรับบทบาท ของแต่ละฐานะ 
ต าแหน่ง   หรือหมายถึงการสั่งสอน อบรมบ่มเพาะให้คน ซ่ึงเป็นสัตวส์ังคมไดเ้รียรู้กฎเกณฑข์อง
สงัคม   เพือ่ที่จะไดอ้ยูก่บัสมาชิกอ่ืนๆในสงัคมไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง  
              อานนท ์อาภาภิรมย ์(2514: 46) กล่าววา่ การขดัเกลาทางสังคม เป็นการอบรมให้รู้ระเบียบ 
ของสังคม เป็นกระบวนการที่สภาพธรรมชาติดัง่เดิมไดเ้ปล่ียนรูปไปสู่สภาพธรรมชาติของมนุษย ์
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ เป็นขบวนการที่ ปัจเจกชนไดเ้ป็นที่ยอมรับของสงัคม 
       ณรงค ์เส็งประชา (2537: 45) กล่าวถึงการขดักลาทางสังคมว่า เป็นกระบวนการปลูกฝัง 
บรรทดัฐานของกลุ่มใหเ้กิดขึ้นในตวับุคคล ซ่ึงเป็นสมาชิกของสงัคม ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้ขาสามารถอยูร่่วม 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดด้ว้ยดี 
       มงคล หวงัสุขใจและชมพู โกติรัมย ์(2540: 53) ให้ค  าจ  ากดัความว่า การขดัเกลาทางสังคม 
คือ การที่บุคคลเกิดขึ้นมาอยูท่่ามกลางสงัคม บุคคลมีการเรียนรู้ตนเอง รู้จกัผูอ่ื้น มีความสามารถใน
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การปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืน อยูร่่วมกบัคนอ่ืนได ้เร่ิมจากเกิดมามนุษยก์็เร่ิมสัมผสักบั กระบวนการขดั
เกลาทางสงัคม จนกระทัง่ตายโดยผา่นระบบต่างๆ 
       จ  านงศ ์ อดิวฒันสิทธ์ิและคณะ (2540: 43) ให้ความหมายว่า การขดัเกลาทางสังคมเป็น
กระบวนการทางสงัคมกบัทางจิตวิทยา ซ่ึงมีผลท าให้บุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคม
ตอ้งการ ดงันั้น การขดัเกลาทางสงัคม จึงมีความหมาย 2 นยัดว้ยกนั คือ  
      1) การขดัเกลาทางสังคมเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมโดยเหตุที่มนุษยท์ุกคนไม่มีความรู้
เร่ืองวฒันธรรมติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด ท าให้มนุษยไ์ด ้เรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมและสามารถปฏิบตัิตวั
ใหเ้ขา้กบัสงัคมไดถู้กตอ้ง 
      2) การขดัเกลาทางสังคม เป็นการพฒันาบุคลิกภาพ การขดัเกลาทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาบุคลิกภาพมากกวา่สภาพทางธรรมชาติ 
       สุพตัรา สุภาพ (2541: 48) กล่าววา่ การขดัเกลาทางสงัคม เป็นกระบวนการ ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ที่มนุษยใ์นสงัคมหน่ึงๆไดเ้รียนรู้คุณค่า กฎเกณฑ ์ระเบียบ แบบแผน ที่กลุ่มหน่ึงๆก าหนด
หรือวางไว ้เพือ่เป็นแบบแผนของการปฏิบติัต่อกนัและใหบุ้คคลไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
              ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ ์(2542: 36) กล่าววา่ การขดัเกลาทางสงัคม คือ กระบวนการที่มนุษย์
ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมของสังคม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย ์เพื่อให้มนุษย์
เรียนรู้ทกัษะต่างๆในการด ารงชีวติ เช่น การใชภ้าษา บทบาททางเพศ  
              ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2542: 46) ให้ความหมายของการขัดเกลาทางสังคมว่า เป็น
กระบวนการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม ซ่ึงมีผลท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนแปลงไปให้สอดคลอ้ง
กบัความคาดหวงัของสมาชิกในกลุ่ม 
   จากการให้ความหมายของการขดัเกลา พอสรุปไดว้่า การขดัเกลาทางสังคมหมายถึง การ
ปลูกฝังระเบียบหรือบรรทดัฐานของสงัคม ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม เพือ่ใหบุ้คคลสามารถด ารงชีวิต
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งกลมกลืน 
       จากความหมายที่หลากหลายของการจดัเกลาทางสังคม สามารถจดักลุ่มความหมายได ้ 2  
กลุ่ม คือ การให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการ และการให้ความหมายว่าเป็นการเรียนรู้ โดย
สามารถ แบ่งไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 2.2 แสดงการจัดกลุ่มการให้ความหมายการขัดเกลาทางสังคม   
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1นัยกระบวนการ                                  
   1.1 การอบรมใหรู้้ระเบียบของสงัคม      /                   
  1.2 กระบวนการปลูกฝังบรรทดัฐานของกลุ่มให้เกิดขึ้น 
ในตวับุคคล 

   /         

 1.3 กระบวนการทางสังคมกบัทางจิตวิทยา ซ่ึงมีผลท า
ให ้บุคลิกภาพตามแนวทางที่สงัคมตอ้งการ  

         
/ 
     

1.4 กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงมีผลท าให้
พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนแปลงไปให้สอดคลอ้งกับ
ความคาดหวงัของสมาชิกในกลุ่ม 

        / 

2.นัยการเรียนรู้                
 2.1 การท าให้คนเรียนรู้และยอมรับบทบาทของแต่ละ
ฐานะหรือการอบรมบามเพาะให้คนไดเ้รียนรู้กฎเกณฑ์
ของสังคมเพื่อที่จะได้อยู่กับสมาชิกอ่ืนๆในสังคมได้
อยา่งสอดคลอ้ง 

  
/ 

             

2.2 การที่บุคคลเกิดขึ้นมาอยูท่่ามกลางสงัคม บุคคลมีการ
เรียนรู้ตนเอง รู้จกัผูอ่ื้น มีความสามารถในการปฏฺสัมพนั
กบัคนอ่ืนได ้

   /      

2.3 กระบวนการที่มนุษยต์อ้งเรียนรู้วฒันธรรมของสังคม
ซ่ึงเป็นกระบวน 

     /    
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)   
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2.4 กระบวนการทั้ งทางตรงและทางอ้อม ที่มนุษยใ์น 
สังคมหน่ึงๆได้เรียนรู้คุณค่ากฎเกณฑแ์ละระเบียบแบบ 
แผนที่กลุ่มก าหนดหรือวางไว ้

         
/ 

 

2.5 กระบวนการที่มนุษยต์อ้งเรียนรู้วฒันธรรมของสังคม 
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต เพื่อให้มนุษย ์
เรียนรู้ทกัษะต่างๆในการด ารงชีวติ   

          / 

ที่มา: พฒันาโดยผูว้จิยั, 2554   
  ที่มา: พฒันาโดยผูว้จิ 
 โดยสรุป การนิยามความหมายของการขดัเกลาทางสงัคมนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ  
ไดแ้ก่ ประการแรก เป็นการใหค้  านิยามการขดัเกลาทางสงัคมในฐานะกระบวนการ ซ่ึงหมายถึง การ 
อบรมให้รู้ระเบียบของสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงท าให้ผูท้ี่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มได ้
เรียนรู้และรับเอาระเบียบ วิธี กฎเกณฑ ์ความประพฤติ คุณธรรม ค่านิยมต่างๆที่กลุ่มไดก้ าหนดไว ้
เป็นระเบียบของความประพฤติและความสมัพนัธข์องสมาชิกของสังคมนั้น เพื่อให้สามารถอยูร่่วม 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดด้ว้ยดีและมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตอ้งการ ประการที่  
สอง เป็นการใหค้  านิยามการขดัเกลาทางสังคมในฐานะการเรียนรู้ซ่ึง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้  
วิถีชีวิตในสังคม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ที่มนุษยใ์นสังคมหน่ึงๆได้เรียนรู้ คุณค่า กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบแบบแผน ที่กลุ่มหน่ึงๆก าหนดหรือวางไว ้เพื่อเป็นแบบแผนของการปฏิบติัต่อกนัและให ้
บุคคลไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเอง  
   2.4.2 แหล่งที่ให้การอบรมขัดเกลา     
       เน่ืองจากบุคคลตอ้งเขา้อยูร่่วมเป็นสมาชิกของหน่วยหน่ึงของสังคมอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น
การถูกสงัคมอบรมขดัเกลา จึงเกิดขึ้นตลอดช่วงอายบุุคคลถูกขดัเกลาโดยเร่ิมตั้งแต่ครอบครัว โดย
สมาชิกของครอบครัว ทุกคนเป็นผูข้ดัเกลา เม่ือเติบโตถึงวยัขา้โรงเรียนจนกระทัง่ออกไปท างาน
นอกบา้น การขดัเกลาจากบุคคลอ่ืนๆจึงติดตามมาดว้ย 



59 

 แหล่งที่มาของการขดัเกลา พสิมยั วิบูลยส์วสัด์ิ (2529: 28-30) ไดอ้ธิบายรายละเอียดไวด้งัน้ีว่า 
ที่มาของการขดัเกลาจะมาจากแหล่งต่างๆต่อไปน้ี  
   (1) ผูมี้อ  านาจเหนือผูไ้ด้รับการอบรมขัดเกลา ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ ญาติผูใ้หญ่ ครู อาจารย ์
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ แหล่งขดัเกลาอบรมแหล่งแรกของบุคคล คือ ครอบครัว ต่อมาคือ โรงเรียน
และสถานที่ท  างาน ในที่สุดพ่อ แม่ พี่ ญาติผูใ้หญ่ จึง เป็นบุคคลส าคัญ ที่จะขัดเกลาบุคคลให้
สามารถครองชีวิตอยูใ่นสังคมได ้แต่ละครอบครัวอาจมีวิธีการอบรมขดัเกลาแตกต่างกันไป เช่น 
การลงโทษด้วยไม่เรียวอย่างรุนแรง การปลอบและขู่ด้วยวาจา เป็นตน้ นอกจาครอบครัวแล้ว 
โรงเรียน ซ่ึงมีครูเพือ่นร่วมโรงเรียน เป็นแหล่งขดัเกลาต่อมา ซ่ึงกระบวนการอบรมขดัเกลาที่ใช้ ก็
เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกบัครอบครัวหรือสถาบนัอ่ืนๆ 
   (2) ผูมี้อ  านาจเท่าเทียมกับผูไ้ด้รับการอบรมขัดเกลา ได้แก่เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมโรงเรียน 
เพือ่นร่วมสถานที่ท  างานและเพือ่นร่วมกลุ่ม ร่วมสาคมต่างๆ ที่บุคคลเป็นสมาชิก เม่ือเด็กเร่ิมเรียนรู้
ที่จะแยกตนเองและผูอ่ื้นออกจากกนัได ้เด็กจะเร่ิมเรียนรู้จากสังคม ที่จะกระท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง เพือ่ใหก้ลุ่มยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิก เด็กเร่ิมเรียนรู้ที่จะปฏิบติัตนต่อเพือ่นบา้นและที่โรงเรียน 
เพยีงเพือ่ใหไ้ดรั้บการยอมรับ เม่ือเขา้สู่วยัรุ่น กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลในการอบรมขดัเกลาบุคคล ยิง่
กวา่กลุ่มผูมี้อ  านาจเหนือบุคคล บุคคลจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติและการ กระท า
คลอ้ยตามกลุ่มของตน แรงผลกัดนัที่ท  าให้บุคคลปฏิบติัในส่ิงที่สังคมยอมรับ คือ ความกลวั  ความ
อายต่อกลุ่มเพือ่นที่จะตอ้งถูกต าหนิ รางวลัที่ไดรั้บเม่ือปฏิบติัตามที่กลุ่มตอ้งการ คือ การรอดพน้จาก
การถูกกลุ่มต าหนิและการไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม 
   (3) ผูมี้อ  านาจนอ้ยกวา่ผูถู้กอบรม ไดแ้ก่ ผูท้ี่เป็นลูก เป็นนอ้ง เป็นลูกจา้ง เป็นลูกน้อง เป็นศิษย์
ของผูถู้กอบรมขดัเกลาเป็นตน้ การอบรมขดัเกลานั้น คนทัว่ไปมกัจะนึกวา่เป็นกระบวนการที่บุคคล
ไดรั้บมาจากเบื้องบนหรือผูท้ี่มีอิทธิพลเหนือบุคคล ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ ผูท้ี่มีอ  านาจน้อยกว่า ก็สามารถ
ขดัเกลาบุคคลใหมี้บทบาทเปล่ียนไปได ้ 
   (4) สถาบนั เช่น ครอบครัวโรงเรียน สถานที่ท  างาน ชาติ ศาสนาและกลุ่ม หรือสโมสรต่างๆที่
บุคคลเขา้เป็นสมาชิก โดยที่สถาบนัเหล่าน้ีจะเน้นถึงการใชก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆของแต่ละ
สถาบนั ซ่ึงสามารถที่จะอบรมขดัเกลาบุคคลใหเ้ป็นไปตามที่แต่ละสถาบนัตอ้งการได ้      
   นอกจากแนวคิดของพิสมัย วิบูลยส์วสัด์ิที่เก่ียวกับแหล่งที่ให้การอบรมขดัเกลาแล้ว ยงัมี
แนวคิดอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัแหล่งที่มาของการอบรมขดัเกลา คือ 
 แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งที่มาของการอบรมขดัเกลาของ สุพตัราสุภาพ (อา้งถึงในพิชญพ์งศ ์ทอง 
ส่งเสริม, 2549, 11:13) ซ่ึงไดอ้ธิบายวา่   
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  1) ครอบครัว ซ่ึงการอบรมจะออกมาในรูปของพ่อแม่หรือผูป้กครอง เป็นผูใ้ห้การอบรมขดั
เกลา ซ่ึงนบัเป็นการอบรมเบื้องตน้ที่ส าคญัที่สุดที่เด็กตอ้งประสบ เพราะเป็นการอบรมที่ใกลชิ้ดและ
มีความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงและมิอิทธิพลต่ออารมณ์ทศันคติและเป็นแบบความประพฤติของเด็กเป็น
อยา่งยิง่ นอกจากน้ีสนิท สมคัรการ (2545: 16) ยงัไดอ้ธิบายว่า ครอบครัวนั้น จะเป็นที่อบรมเล้ียงดู
เด็กอ่อน พ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะตอ้งช่วยกันเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม ซ่ึงหนา้ที่ประกอบไปดว้ยสองลกัษณะ คือการเล้ียงดูเด็กอ่อนเพื่อให้มีร่างกาย
เจริญเติบโต มีจิตใจที่สมบูรณ์ประการหน่ึง กบักาอบรมสัง่สอน ธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม
ของสงัคม ใหแ้ก่เด็กอีกประการหน่ึง ซ่ึงลกัษณะส าคญัของทั้งสองประการน้ี จะตอ้งท าควบคู่กนัไป
จึงจะไดส้มาชิกใหม่ของสังคมที่มีทั้งพลานามยัสมบูรณ์และมีความรอบรู้ในวฒันธรรมของสังคม
พอที่จะเรียกวา่ เป็นสมชิกที่ดีของสงัคมต่อไปได ้
     พอ่แม่จะอบรม 2 ทาง คือ 
             (1.1) ทางตรง ด้วยการบอกกล่าวอย่างแจ่มแจง้ ว่า อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า 
อะไรผดิ อะไรถูก 
             (1.2) ทางออ้ม เป็นการอบรมโดยไม่รู้ตวั เป็นส่ิงที่เด็กไดรู้้ไดเ้ห็นและซึมซาบเขา้ไป
ในจิตใจ ซ่ึงเด็กอาจน าไปปฏิบติัในอนาคตหรือมีผลต่อ การพฒันาดา้นบุคลิกภาพของเด็ก  
 2) กลุ่มเพื่อน คนเรามกัจะถูกอบรมจากเพื่อนอายเุท่าๆกนัหรือมากกว่า โดยตอนวยัเด็ก ก็จะ
เป็นกลุ่มเพือ่นเล่น พอวยัรุ่นจะเป็นกลุ่มเพือ่นฝงู พอเป็นผูใ้หญ่จะมีความโนม้เอียงจะสงัสรรคค์บคา้
สมาคมกับบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมที่เท่าเทียมกนั เช่น กลุ่มเพื่อนนักเรียน กลุ่มขา้ราชการ 
กลุ่มพอ่คา้ เป็นตน้ 
         กลุ่มเพือ่นจึงมีความส าคญัในการยอมรับ คือ  
          (1) สอนอ านาจที่ไม่ใช่ของใครโดยเฉพาะ เป็นการเรียนรู้กฎเกณฑต่์างๆจากการมีส่วน
ร่วมดว้ย เช่น การเล่นฟุตบอล ถา้ฝ่าฝืนก็จะถูกกีดกนัไม่ใหเ้ล่นดว้ย ใครอยากเล่นก็ตอ้งท าตามกฎ 
         (2) ช่วยให้ทดลองกฎเกณฑข์องผูใ้หญ่ว่าจะเอาจริงแค่ไหน ปกติถา้เด็กอยูก่บัเพื่อนๆ 
มกัจะกลา้ท าอะไรที่ขดัแยง้หรือลองดีกับผูใ้หญ่มากกว่าอยู่เพียงคนเดียว และในขณะเดียวกันก็
อยากจะทดลองดูวา่ กลุ่มพอจะด้ือดึงขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ไดแ้ค่ไหน เช่ือถือไดเ้พยีงไร 
 3) โรงเรียน เป็นสถานที่ ที่เด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้วิชาการต่างๆ อยา่งเป็นทางการและยงัเป็น
สถานที่ ที่เด็กไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้และคุณค่าต่างๆ โรงเรียนจึงมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ 
ของเด็กไดม้าก แต่ปัญหา คือ  
         (1) โรงเรียนอาจจะอบรมไม่ตรงกบัทางบา้น ท าให้เด็กสับสนไม่รู้ว่าระหว่างครูกบัพ่อ
แม่ใครจะถูกกวา่กนั 
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          (2) สอนในส่ิงที่เป็นทฤษฎีและอุดมคติเกินไป อาจไม่ตรงกบัการปฏิบติัจริงในชีวิต 
เด็กเลยไม่แน่ใจวา่จะเช่ือดีหรือไม่ 
 4) กลุ่มอาชีพ เม่ือบุคคลไดรั้บการอบรมจากกลุ่มอ่ืนๆที่กล่าวมาจนถึงระดบัที่จะตอ้งประกอบ
อาชีพเล้ียงตวัเองและครอบครัว ใครจะท าอาชีพอะไร ก็ควรจะยอมรับระเบียบวิธีปฏิบติัของอาชีพ
นั้นๆ ซ่ึงในแต่ละอาชีพก็จะมีคุณค่าและวธีิการปฏิบติัแตกต่างกนัออกไป  
  5) ตวัแทนทางศาสนา บุคคลเหล่าน้ีจะช่วยขดัเกลาในแง่ ให้หลักเกณฑ์เก่ียวกับศีลธรรม 
จริยธรรมและความประพฤติที่ถูกที่ควร ตลอดจนหลกัปรัชญาในการด าเนินชีวติ 
 6) ส่ือมวลชน ส่ือมวลชลมีหลายประเภท เช่นวิทยโุทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์หนังสือรายสัปดาห์ 
นวนิยาย วรรณคดี เป็นตน้ ส่ือมวลชลเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัและมีส่วนในการขดัเกลาทาง
สงัคมในดา้นต่างๆ ตั้งแต่เร่ือง คุณค่า ความเช่ือ แบบของความประพฤติ โดยเฉพาะอิทธิพลส่ือมวล
ชล ที่ท  าหน้าที่  ให้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงข่าวสารเหล่าน้ีมักจะกลายเป็นลายลักษณ์อักษร และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัข่าวสารเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ขียน บรรณาธิการและผูจ้ดัท  า มักจะร่วมกบั ครู กลุ่ม
เพือ่น พอ่แม่ก็อาจจะซ้ือการ์ตูนใหอ่้าน เป็นตน้ อิทธิพลของส่ือมวลชลเหล่าน้ี จะมีอิทธิพลมากน้อย
เพยีงไร ขึ้นอยูก่บัแต่ละบุคคลที่จะมีทศันคติและแนวโนม้ต่อส่ิงที่ไดรั้บอยา่งไร บา้งก็ยอมรับ บา้งก็
ต่อตา้น บา้งก็วางวางเฉย แต่อยา่งไรก็ตามไม่วา่จะปฏิบติัอยา่งไร จะเห็นไดว้า่ส่ือมวลชลไดแ้สดงให้
เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมของคนบางกลุ่มและการหาความรู้ของบุคคลอีกส่วนหน่ึง 
 โดยสรุปแหล่งที่มาของการอบรมขดัเกลาทางสงัคม จะประกอบไปดว้ยคือ 1)ครอบครัว ซ่ึงจะ
ใชว้ิธีการอบรม  คือ (1) ทางตรง ดว้ยการบอกกล่าวอยา่งแจ่มแจง้ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า 
อะไรผดิ อะไรถูก  (2) ทางออ้ม เป็นการอบรมโดยไม่รู้ตวั เป็นส่ิงที่เด็กไดรู้้ไดเ้ห็นและซึมซาบเขา้
ไป ในจิตใจ  2) โรงเรียน ซ่ึงเป็นที่ขดัเกลาอยา่งเป็นทางการ โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
และยงั เป็นสถานที่ใหมี้โอกาสไดรั้บความรู้และคุณค่าต่างๆ  3) ศาสนา ซ่ึงจะคอยช่วยขดัเกลา ใน
แง่การให้ หลักเกณฑ์เก่ียวกับศีลธรรมจริยธรรมและความประพฤติที่ถูกที่ควร ตลอดจนหลัก
ปรัชญาในการด าเนินชีวิต 4) ส่ือ ซ่ึงจะมีส่วนในการขดัเกลาทางสังคมในด้านต่างๆ ตั้งแต่เร่ือง
คุณค่า ความเช่ือ แบบของความประพฤติ 
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  2.4.3 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม   
   การอบรมขดัเกลา จดัว่าเป็นกระบวนการซ่ึงมีความต่อเน่ืองกัน คือ เป็นกระบวนการที่    
บุคคลถูกขดัเกลาจากสังคม ซ่ึงจะเกิดขึ้นตั้งแต่บุคคลมีความสามารถเรียนรู้ได้ ไปจนถึงกระทัง่
ส้ินชีวติ และกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมเป็นลกัษณะที่เกิดขึ้นในเฉพาะสังคมของมนุษยเ์ท่านั้น
ทั้งน้ีเพราะว่า มนุษยจ์  าเป็นที่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นในวยัเยาว์ ทั้งยงัมีความสามารถในการเรียนรู้และมี
ภาษาที่ช่วยใหเ้ป็นอุปกรณ์ในการสัง่สอน ถ่ายทอดความคิดต่างๆในกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม     
    2.4.3.1 แนวคิดกระบวนการขดัเกลา ของสุพตัราสุภาพ, 2541: 51 (อา้งถึงในชยั
พงศ ์เครือจกัร, มปป: 12-13) โดยอธิบายว่าการขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการที่มนุษยท์ุกคน
จะตอ้งผา่นมา นบัตั้งแต่ เกิดจนตาย เพือ่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ซ่ึงมีวธีิการการดงัต่อไปน้ี 
      1) การขัดเกลาโดยตรง 
     เป็นการขดัเกลาที่ตอ้งการให้บุคคล ปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามระเบียบแบบ
แผนที่กลุ่มสังคมนั้นก าหนดไว ้เป็นการบอกว่า ส่ิงใดควรหรือไม่ควรท า อะไรผิด อะไรถูก ซ่ึง
นบัวา่ วธีิการน้ีมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพมาก เป็นการช้ีทางและแนวทางในการปฏิบติัต่อบุคคล
อยา่งจงใจและเจตนา เพือ่ใหบุ้คลสามารถวางตวัถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์หน่ึงๆ การขดัเกลา
โดยตรงจะพบเห็นเสมอในหมู่ ครอบครัว โรงเรียน วดั เป็นตน้ ส่วนโรงเรียนนั้นจะอบรมเป็น
ทางการมากกว่าครอบครัว เพราะเป็นสถาบนัอบรมสั่งสอนคนเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นจะตอ้งมี
การอบรมและลงโทษอยา่งเป็นทางการ เช่น มีตารางเรียนแน่นอน เพื่อจะให้เด็กไดรู้้ส่ิงต่างๆที่ท  า 
ใหเ้กิดทกัษะและคุณค่าแก่ชีวติ 
      2) การขัดเกลาโดยอ้อม 
     เป็นการอบรมที่ไม่ได้บอกกันโดยตรง บุคคลได้รับประสบการณ์หรือ
ประโยชน์จากการสงัเกตหรือเรียนรู้จากการกระท าของผูอ่ื้น เช่น ถา้ไปงานเล้ียงที่มีอุปกรณ์การกิน
มากมายและเราไม่คุน้เคยและเราไม่ทราบวา่จะใชอ้ะไรก่อนหลงั เราก็เรียนรู้ไดจ้ากการดูบุคคลอ่ืน
วา่ เขาหยบิอะไรก่อนหลงั แลว้จึงพยายามเรียนแบบคนที่ท  าถูกตอ้ง เราก็จะท าไม่พลาด  
                  2.4.3.2 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการขดัเกลาทางสังคม ของพิสมัย วิบูลยส์วสัด์ิ 
(2529:31-39) โดยอธิบายว่า กระบวนการขดัเกลา เป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเป็นกระบวนการ
ขั้นรากฐาน สามารถน าไปอธิบายอธิบายพฤติกรรม ซ่ึงถูกอบรมขดัเกลาในวฒันธรรมอ่ืนทัว่ไปดว้ย
วธีิการดงัต่อไปน้ี 
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                        1. การอบรมขัดเกลาด้วยวิธีการให้รางวัล 
    รางวลัหมายถึงส่ิงใดๆก็ตามที่ผูรั้บมีความพึงพอใจที่ไดรั้บ ดังนั้นจึงสามารถน า
รางวลัมาเป็นตวัเร้าใหบุ้คคลประพฤติ ปฏิบตัิตามที่ผูใ้หร้างวลัตอ้งการได ้และมีโอกาสที่ผูรั้บรางวลั
จะประพฤติปฏิบติัเช่นเดิมอีกในอนาคต เพือ่จะไดรั้บรางวลัที่เคยไดรั้บมาแลว้ 
                รางวลั สามารถแยกประเภทออกไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ รางวลัที่เป็นส่ิงของจบัตอ้ง
ได ้เช่น อาหาร ขนม ธนบตัร กบัรางวลัที่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น ค  าชม การยอมรับ การโอบกอด
หรืออาจแยกไดว้า่เป็นรางวลัอนัเกิดขึ้นภายในใจ เช่น ความภาคภูมิใจ ความอ่ิมเอิบใจ ความสบาย
ใจ กบัรางวลัซ่ึงเกิดจากส่ิงเร้าภายนอก เช่น ค  าชมจากผูอ่ื้น อาหาร ธนบตัร การไดรั้บการยอมรับ
เป็นตน้ การน ารางวลัอนัเกิดขึ้นในใจกบัรางวลัจากส่ิงเร้าภายนอกมาใชใ้นการเร้าพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาดอยา่งแจ่มชดั ทั้งน้ีเพราะสถานการณ์ที่บุคคล
ได้รับการขดัเกลาจนเกิดการเรียนรู้ขึ้น มกัจะประกอบดว้ยแรงจูงใจสองด้าน อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างรางวลัภายในและรางวลัภายนอกแลว้ พบว่า การได้รางวลัภายในจะเร้าให้
บุคคลมีพฤติกรรมที่ตอ้งการได้ยนืนานยิ่งกว่าการได้รับรางวลันอก ซ่ึงผูส้ัญญาว่าจะให้(รางวลั
ภายนอก)และการขู่วา่จะถูกลงโทษ  
                    ในการศึกษาเร่ือง การน ารางวลัมาใชใ้นการอบมขดัเกลาสมาชิกในสงัคมนั้น Aron 
feed (อา้งถึงในสุพตัราสุภาพ, 2519: 32) ไดแ้บ่งเทคนิคในการอบรมขดัเกลาออกเป็น 2 วธีิ คือ 
              1) เป็นเทคนิค ซ่ึงตั้งอยู่บนหลักการว่า เม่ือผูไ้ด้รับการอบรมขดัเกลาประพฤติ
ปฎิบตัิตามที่ผูอ้บรมขดัเกลาตอ้งการ ก็จะไดรั้บรางวลั และถูกงดเม่ือประพฤติปฏิบติัไม่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูอ้บรมขดัเกลา เทคนิคน้ีไม่นิยมการลงโทษ การอบรมขดัเกลาดว้ยเทคนิคน้ี
จะท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูอ้บรมขดัเกลาและผูไ้ดรั้บการขดัเกลาเป็นไปดว้ยดี ท  าให้ผูไ้ดรั้บ
การอบรมขัดเกลามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย และที่ส าคญัคือท าให้ผูไ้ด้รับการอบรมขดัเกลา
พจิารณาและยอมรับค่านิยมของผูอ้บรมขดัเกลาดว้ยความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง หรือเรียกไดว้่าเกิดการ
ยอมรับเขา้ไวภ้ายในตน 
              2) เป็นเทคนิค ที่ต่างกบัเทคนิคแรก คือถา้ผูไ้ดรั้บการอบรมขดัเกลาไม่ประพฤติ
ปฏิบติัตามที่ผูอ้บรขดัเกลาตอ้งการ ก็จะไดรั้บการลงโทษ เทคนิคน้ีอาจท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูอ้บรมขดัเกลากับผูถู้กขดัเกลาเป็นไปในทางลบ ผูไ้ด้รับการอบรมขดัเกลาจะรู้สึกว่า ถูกขู่เข็ญ
หวาดกลวัและวติกกงัวล พร้อมทั้งหยดุชะงกัการยอมรับค่านิยมและทศันคติของผูอ้บรมดว้ย 
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          2.  การอบรมขัดเกลาด้วยวิธีการลงโทษ      
                 วิธีการควบคุมให้บุคคลประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งของพ่อแม่หรือตามกฎเกณฑ์
ของสงัคมที่วางไว ้ก็คือ การใชก้ารลงโทษมาเป็นเคร่ืองมือควบคุม การลงโทษจะระงบัหรือกลบัเร้า
ใหเ้กิดพฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นๆเพิม่มากขึ้น  
    การลงโทษนั้น สามารถแยกออกเป็นการลงโทษทางกายและการลงโทษทางจิต   
การลงโทษทางกาย เช่น การเฆ่ียนตี การหยิกให้เจ็บ การลงโทษทางจิต เช่น การต าหนิ การไม่
ยอมรับ เป็นตน้ การลงโทษบางอยา่ง มีลกัษณะเป็นทั้งการลงโทษทางกายและทางจิตผสมกนั เช่น
กกัขงัใหส้ิ้นอิสรภาพ ผูถู้กกกัขงัจะไดรั้บควมทรมาน ทางดา้นร่างกาย เกิดความไม่สบายกายและยงั
ได้รับความทรมานใจ เน่ืองจากไม่สามารถมีกิจกรรมอ่ืนใดได้ดังใจปราถนา นอกจากนั้นความ
เขม้ขน้ในการลงโทษยงัแตกต่างกนัไป ตั้งแต่ลงโทษอยา่งเบาไปจนถึงการลงโทษอยา่งรุนแรง การ
ลงโทษอย่างรุนแรง เช่น การเฆ่ียนตีอยางหนัก จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ท าให้เด็กเกิดการ
เลียนแบบผูท้ี่ลงโทษ ไม่ว่าจะเป็น บิดามรดา ครู หรือผูบ้งัคบับญัชา และยงัท าให้ผูถู้กลงโทษไม่
ชอบกิจกรรมที่น าตนไปสู่การลงโทษดว้ย ส่วนการลงโทษอยางเบา เช่น การสัน่หนา้ การขวดคิ้วน่ิว
หนา้ ซ่ึงเป็นการลงโทษทางจิต กลายเป็นสัญญาณเตือนส าหรับบุคคลทัว่ไปให้หยดุกระท าในส่ิงที่
ท  าอยูน่ั้น ซ่ึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นสถานการณ์ที่ตอ้งการระงบัการกระท าบางอยา่ง 
          3.  กระบวนการเรียนรู้โดยบังเอิญ 
                           การเรียนรู้โดยบงัเอิญ เกิดขึ้นโดยที่ผูเ้รียนไม่ไดต้ั้งใจที่จะเรียน และผูส้อนก็ไม่ได้
ตั้งใจที่จะสอน แต่บงัเอิญพฤติกรรมที่เกิดขึ้นปรากฎพร้อมกบัรางวลัหรือการลงโทษ  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพฤติกรรมกบัส่ิงตอบแทนจึงบงัเกิดขึ้น เช่น การที่ลูกเล็กกล่าววาจาที่ไม่ สุภาพ พ่อแม่กลบั
หวัเราะชอบใจในการพดูของลูก โดยไม่ไดเ้จตนาจะใหลู้กกล่าววาจาเช่นนั้น ต่อๆไป แต่การหวัเราะ
ของพแ่ม่ กลายเป็นส่ิงเสริมแรงใหลู้กปฏิบติัอยา่งเดิมต่อไป เพือ่ไดรั้บส่ิง เสริมแรงอีก การประพฤติ
ปฏิบติัหลายอยา่งของเด็กที่เกิดจนเป็นิสยัโดยการเรียนรู้โดยบงัเอิญน่ีเอง  
    การเรียนรู้โดยบงัเอิญ สามารถมองไดอี้กแง่หน่ึงว่า เป็นการควบคุมโดยส่ิงเหนือ
ธรรมชาติทั้งหลาย ความบงัเอิญแห่งผลที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดขอ้ห้ามเกิดประเพณีที่ปฏิบติัตกทอดกนั
มาหลายชัว่อายคุน กระบวนการเรียนรู้โดยบงัเอิญ จึงเป็นกระบวนการอบรมขเักลาสมาชิกในสังคม
อีกกระบวนกาหน่ึง ซ่ึงอาศยัการไดรั้บรางวลัและการถูกลงโทษโดยบงัเอิญมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ขดัเกลาตรงๆวา่ อะไรควรท าไม่ควรท า ส่ิงไหนผดิส่ิงไหนถูก 
     4.  กระบวนการเลียนแบบ 
            การเลียนแบบ เป็นกระบวนการขดัเกลาสมชิกในสังคมให้มีการประพฤติปฏิบตัิ
ตามรูปแบบที่สงัคมคาดหวงั กระบวนการหน่ึงซ่ึงบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเลียนแบ 
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อยางยิง่ ไดแ้ก่ ผูท้ี่เป็นตวัแบบและผูท้ี่เลียนแบบ แต่ละบุคคลโดยเฉพาะพวกเด็กๆมีความโนม้เอียงที่ 
ยดึการแสดงออกของผูอ่ื้นเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัอยูแ่ลว้  
          4.1 กลไกในการเรียนแบบ 
          กลไกในการเรียนแบบตามทฤษฎีของ Miller&Dollar (อ้างใน พิสมัย วิบูลย์
สวสัด์ิ, 2529: 39) ซ่ึงกลไกลตามทฤษฎีน้ี มีอยู ่3ประการดว้ยกนั คือ การมีพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั
การมีพฤติกรรมเทียบคียงกนัและการลอกเลียนแบบ 
      1). การมีพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั คือ บุคคลอาจมีพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัดว้ยการ
มีส่ือเร้าแบบเดียวกนั 
      2). การมีพฤติกรรมเทียบเคียงกนั เป็นกลไกที่สามารถอธิบายถึงการเลียนแบบได้
ลึกซ้ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธิบายถึงกระบวนการที่เด็กเลียนแบบผูท้ี่มีอายุมากกว่าตน ซ่ึงเป็น
รากฐานของการอบรมขดัเกลา กระบวนการเลียนแบบที่สองน้ี จะเกิดขึ้นเม่ือตนัแบบเป็นผูท้ี่น่า
เล่ือมใส มากกวา่หรือเป็นผูท้ี่มีอาวโุสกวา่ผูเ้ลียนแบบ  
      3). การลอกเลียนแบบ การลอกเลียนแบบมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการมีพฤติกรรม
เทียบคียงกนั ส่ิงที่เพิม่เติมในการลอกเลียนแบบ คือ นอกจากการท าพฤติกรรมตามตวัแบบแลวั ยงัมี
การพจิารณาวา่ พฤติกรรมที่ตนแสดงออกไปเหมือนหรือแตกต่างไปจากตวัแบบในจุดไหนบา้ง แลว้
จึงมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมือนกบัตวัแบบมากยิง่ขึ้น ซ่ึงในการมีพฤติกรรมแบบเทียบกนันั้นไม่มี 
การพจิารณาจุดแตกต่างจุดเหมือนระหวา่งพฤติกรรมที่ตนแสดงออกกบัพฤติกรรมของตวัแบบ  
    โดยสรุป กระบวนการขดัเกลาจะประกอบไปดว้ย คือ 1) การขดัเกลาโดยตรง คือ 
เป็นการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาว่าอนัไหนถูกอนัไหนผิดและส่ิงไหนที่ควรท าและไม่ควรท า 
ซ่ึงอาจใชว้ธีิการใหร้างวลัวธีิการลงโทษเป็นส่ิงประกอบในการขดัเกลา ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูท้ี่ถูกขดัเกลา 
มีการปฎิบตัิหรือมีความประพฤติตามความตอ้งการของผูข้ดัเกลาและ 2) การขดัเกลาโดยออ้ม คือ  
เป็นการอบรมที่ไม่ไดบ้อกกนัโดยตรง บุคคลไดรั้บประสบการณ์หรือประโยชน์จากการสังเกตหรือ
เรียนรู้จากการกระท าของผูอ่ื้น ซ่ึงอาจมีวธีิโดยการเรียนรู้โดยบงัเอิญและการลอกเลียนแบบจากตวั
แบบแลว้ จึงมีพฤติกรรมเทียบเคียงกบัตวัแบบที่ลอกเลียนแบบมา     
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2.5  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ยลูัด ด าริห์เลิศ (2546) ศึกษาเร่ือง อิสลามกับความเป็นธรรมในสังคม ศึกษากรณี ความ
เคล่ือนไหวของชุมชนมุสลิมบา้นครัวในประเด็นการสร้างทางด่วน ผลการศึกษาพบว่า ชาวชุมชนมี
จิตส านึกอยา่งเต็มที่ในการรักษาและหวงแหนชุมชนของตนให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือ
เป็นอยา่งดี มีความเคารพเช่ือฟังผูน้ าทั้งทางศาสนาและทางชุมชน รวมทั้งให้ความเคารพในกลุ่ม
คณะท างานเฉพาะกิจที่ชาวชุมชนจดัตั้งขึ้น เพือ่ดูแลเร่ืองน้ีโดยตรง 
 บุญมา สุนทราวรัิตน์ (2550) ศึกษาเร่ือง ความเป็นธรรมทางสุขภาพในฐานะสิทธิมนุษยช์น
ของชนกลุ่มน้อย พบว่า มีความเป็นธรรมทางดา้นสุขภาพของคนไทยพื้นราบและชาวเขาสัญชาติ
ไทย และแนวทางในการลดช่องว่างความเป็นธรรมทางสุขภาพ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเสนอให้มีระบบ
ฐานขอ้มูลและการจดัสรรงบประมาณรายหวั ใหก้ลุ่มบุคคลไร้สญัชาติ 
 บาเหม กอเม็ง (2541) ศึกษาเร่ือง ความยตุิธรรมในคมัภีร์อลักรุอานและอลัหะดีษกบัทศันะ 
ของจอห์นล็อค พบวา่ ความยติุธรรมในคมัภีร์อลักรุอานและอลัหะดีษะนั้น อธิบายถึงความยตุิธรรม 
ที่วางอยูบ่นพื้นฐานของความศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสาระส าคญั ทศันะเก่ียวกบัธรรมชาติของ 
มนุษยถื์อว่ามนุษยมี์ความบริสุทธ์ิจากพนัธนาการทั้งปวงโดยก าเนิด กฎศีลธรรมสอนให้มนุษยรั์ก 
ความสงบและมีคุณธรรม ส่วนแนวคิดของจอห์น ล็อต ถือวา่ความยติุธรรมเกิดจากกฎหมาย ซ่ึงเป็น 
ขอ้ตกลงร่วมกนัของมนุษยใ์นสงัคม  
            ก่อพงษ ์โกมลรัตน์ (2546) ศึกษาเร่ือง ความเป็นธรรมในสังคมการเมืองไทย: กรณีศึกษา
เฉพาะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลอยูใ่น
ระดบัต ่า   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีความพอใจในระดบัมาก เพราะเห็นว่า
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ดว้ย และตอ้งการนายกรัฐมนตรีที่มาจาการเลือกตั้งโดยประชาชน  
           ศุภชัย  บุญใจเพ็ชร (2547) ศึกษาเร่ือง แนวคิดเก่ียวกับความเป็นธรรมตามหลักนิติรัฐ: 
กรณีศึกษาจากพระราชด ารัสของพระมหากษตัริยรั์ชกาลปัจจุบนั ช่วงปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบนั
พบว่า พระราชด าริเ ก่ียวกับเหตุการณ์ทางสังคม ทรงเน้นความมั่นคงปลอดภัยและความ
เจริญกา้วหน้าของพสกนิกรและประเทศชาติเป็นส าคญัทั้ง 2 ดา้น ทรงตอ้งการให้ทุกฝ่าย ปฏิบตัิ
หน้าที่ตามบทบาทของตนเองให้เต็มความรู้ความสามารถ น าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ภายใตค้วามสมคัรสมานสามคัคี  พระราชด าริเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางการเมืองและ
การปกครอง โดยเฉพาะเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง เดือนตุลาคม 2516 และเดือนพฤษภาคม 
2535 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ทุกคนหันหน้าเขา้หากนั ร่วมมือกนัสร้างสรรคท์างการเมือง
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และใชส้ติ ส่วนพระราชด าริเก่ียวกบักฎหมายและการปกครอง ทรงมีพระราชด าริวา่ ความเป็นธรรม
จากกฎหมายนั้น ขึ้นอยูก่บัผูใ้ชก้ฎหมายโดยเฉพาะผูพ้พิากษาตอ้งเป็นผูมี้ศีลธรรมจรรยา มีความเป็น
กลางทั้งขณะอยูใ่นศาลและนอกศาล และผลการเปรียบเทียบการจดัการปัญหา ตามแนวคิดนิติรัฐกบั
หลกัการจดัปัญหาตามพระราชด ารัส พบว่า พระราชด าริว่า ฝ่ายบริหารและนิติบญัญตัิ อาศยัหลัก
ความรับผดิชอบธรรมพื้นฐาน ของอ านาจและมีพระราชด าริให้ ทุกฝ่ายพิจารณาบริบทให้รอบคอบ 
สร้างความเป็นธรรมใหจิ้ตใจ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นธรรมที่สมบูรณ์ 
           เจนพล โชติโก (2552) ได้ศึกษาเร่ือง มิติความเป็นธรรมและนิเวศของชุมชนต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา บา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยก่ิงแกว้ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบวา่ การท่องเที่ยวในพื้นที่ไม่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยา่งแทจ้ริงและการกระจาย
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มไม่เป็นธรรม ชาวบา้นรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เกิดความขดัแยง้ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เกิดปัญหาในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการใชแ้หล่งน ้ าและปัญหาขยะ การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น
ของชาวบา้นในกิจกรรมท่องเที่ยวนอ้ย  
           พิชญพงศ ์ทองส่งเสริม (2549) ไดศ้ึกษาเร่ือง ลกัษณะและการเสริมสร้างคุณธรรมในวิถี
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบา้นไหมคุณธรรม อ าเภอมญัจาคิรีจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่  

 1) ลกัษณะคุณธรรมที่เด่นชดัที่ของคนในชุมชน คือ ความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกัน ความมีน ้ าใจ เผื่อแผ่เอ้ืออาทรต่อกันและกันความซ่ือสัตยแ์ละความขยนัหมั่นเพียร ซ่ึง
คุณธรรมต่างๆเหล่าน้ี ในอดีตจะมีการแสดงออกต่อกนัมากกว่าในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะวิถีชีวิตแบบ
ชนบทดั้งเดิมนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิต
มากมายนัก แต่คร้ังสภาพทางสังคมเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป ความเจริญต่างๆเขา้มาในชุมชน 
ประกอบกบัจ านวนคนที่เพิม่มากขึ้นดว้ย จึงมีส่วนท าใหคุ้ณธรรมของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป 

 2) วธีิการในการปลูกฝังหรือเสริมสร้างคุณธรรมนั้น สถาบนั ที่มีบทบาทหลกั ก็คือ 
สถาบนัครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัศาสนา ซ่ึงจะตอ้งมีการอบรมแนะน า ตกัเตือน สั่ง
สอนและที่ส าคญั คือจะตอ้งองประพฤติตวัให้เป็นแบบอยา่งดว้ย นอกจากน้ีสถาบนัทางการเมือง 
การปกครองโดยเฉพาะ อ.บ.ต. ก็จะต้องมีการอนุลักษณ์และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษเคยพาท าไว ้  

 3) แนวโนม้ในอนาคตนั้น มีการคาดการณ์กนัวา่ คุณลกัษณะทางคุณธรรมของคน
ในชุมชนมีแนวโมวา่จะลดลง ทั้งน้ีเป็นเพราะ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป คน
ในครอบครัวจะไม่ค่อยมีเวลาใหก้นั รวมทั้งความเจริญทางดา้นวตัถุที่จะหลัง่ไหลกนัเขา้มาในชุมชน 
จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ท  าใหคุ้ณลกัษณะทางดา้นคุณธรรมของคนลดลง 



68 

 4) แนวทางหรือวิธีการที่จะท าให้คุณธรรมต่างๆเหล่าน้ียงัคงอยู่ในชุมชน คือ 
สถาบนัหลกัที่ส าคญัคือ บา้น วดั โรงเรียน รวมทั้งผูน้ าชุมชนจะตอ้งมีการอบรมแนะน า ตกัเตือน สั่ง
สอนและตอ้งประพฤติตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีดว้ย 
             ส าหรับข้อเสนอแนะที่ส าคัญ  คือ  บ้าน วัด โรงเรียน ผู ้น า ชุมชน  จะต้อง
ประสานงานร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมต่างๆทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามประเพณีฮีตสิบ
สอง คลองสิบส่ี หรือกิจกรรมอ่ืนใดและใหทุ้กภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 
 

 2.6 แนวคดิน าในการศึกษา 
   
       แนวคิดน าในการศึกษา เป็นการน าเแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมมาใชเ้ป็นแนวคิดใน  
การศึกษา ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ความเป็นธรรม หมายถึง  
การที่บุคคลมีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในสังคมและการเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บ
ตามสถานะตามสิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ  
เน่ืองจากความแตกต่าง เพศ เช้ือชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  
          ในการวิเคราะห์ถึงลักษณะหรือส่ิงบ่งช้ีถึงความเป็นธรรมของชุมชนไดน้ าลักษณะหรือส่ิง  
บ่งช้ี ถึงความเป็นธรรมของแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมมาเป็นแนวทางในการศึกษา   
สรุปไดว้า่ส่ิงบ่งช้ีและลกัษณะของความเป็นธรรมประกอบไปดว้ย   
           1. ความเสมอภาค อนัหมายถึง การมีความเสมอภาคสังคมและในการเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่   
ควร จะไดรั้บตามสถานะตามสิทธางกฎหมายหรือสิทธิตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลโดยไม่มีการ   
เลือก ปฏิบติัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางเพศเช้ือชาติชนชั้นสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  
           2. การมีความเท่าเทียมกนั อนัหมายถึง การมีความเท่าเทียมกนัในสังคมและเท่าเทียมในการ    
เขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บตามสถานะตามิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิตามธรรมชาติของและ 
บุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเน่ืองมาจากความแตกต่างทางเพศเช้ือชาติชนชั้นสถานะทาง     
เศรษฐกิจและสงัคม  
           3. การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและการมีระบบรัฐสวสัดิการมาดูแลประชาชนการปฎติัต่อกนั   
อยา่งเหมาะสม  

           4. การที่คนในสงัคมมีความรักกนัและรักส่วนรวมและช่องวา่งระหวา่งรายไดล้ดลง   
        แนวคิดน าในการศึกษา วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีของชุมชน ได้น าแนวคิด  
ของพสิมยั วบิูลยส์วสัด์ิ (2529: 31-39) และสุพตัรา สุภาพ (2531: 32) มาเป็นแนวคิดน า 
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ในการศึกษา วธีิการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีของชุมชนโดยสามารถสรุปวิธีการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมของชุมชน 2 ทาง คือ 
      1) กระบวนการขดัเกลาโดยตรง เป็นการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาว่า อนัไหนถูก อนั
ไหนผิดและส่ิงไหนที่ควรท าและไม่ควรท า ซ่ึงอาจใช้วิธีการให้รางวลั วิธีการลงโทษเป็นส่ิง
ประกอบในการขดัเกลา ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูท้ี่ถูกขดัเกลามีการปฎิบตัิหรือมีความประพฤติตามความ
ตอ้งการของผูข้ดัเกลา 
      2) กระบวนการขดัเกลาโดยอ้อม เป็นการอบรมที่ไม่ได้บอกกกันโดยตรง บุคคลได้รับ
ประสบการณ์หรือประโยชน์จากการสงัเกตหรือเรียนรู้จากการกระท าของผูอ่ื้น ซ่ึงอาจมีวิธีโดยการ
เรียนรู้โดยบงัเอิญและการลอกเลียนแบบจากตวัแบบ แล้วจึงมีพฤติกรรมเทียบเคียงกบัตวัแบบที่
ลอกเลียนแบบมา     
          แหล่งที่มาของการอบรมขดัเกลาทางสงัคมจะประกอบไปดว้ยคือ 
  1) ครอบครัว ซ่ึงจะใชว้ธีิการอบรม คือ (1) ทางตรงดว้ยการบอกกล่าวอยา่งแจ่มแจง้ว่าอะไร
ควรท าอะไรไม่ควรท า อะไรผดิอะไรถูก (2) ทางออ้มเป็นการอบรมโดยไม่รู้ตวัเป็นส่ิงที่เด็กไดรู้้ได้
เห็นและซึมซาบเขา้ไปในจิตใจ 2)  โรงเรียน ซ่ึงเป็นที่ขดัเกลาอยา่งเป็นทางการโดยการถ่ายทอดควม
รู้ทางวชิาการและยงั เป็นสถานที่ใหมี้โอกาสไดรั้บความรู้และคุณค่าต่างๆ 3) ศาสนา ซ่ึงจะคอยช่วย
ขดัเกลาในแง่การให ้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัศีลธรรมจริยธรรมและความประพฤติที่ถูกที่ควรตลอดจน
หลกัปรัชญาในการด าเนินชีวิต  4)  ส่ือ ซ่ึงจะมีส่วนในการขดัเกลาทางสังคมในดา้นต่างๆ ตั้งแต่
เร่ืองคุณค่า ความเช่ือ แบบของความประพฤติ 
 
 



บทที่ 3 

 

วธีิการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 
 

 การศึกษาเร่ือง ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษา ชุมชนธรณีค า* 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึง ความหมายของความเป็นธรรม ลักษณะของ
ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน และการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชนของชุมชน
แผน่ธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้งและมีความชดัเจนต่อการ
วเิคราะห์ ผูศ้ึกษามีวธีิการศึกษาและการรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  วธีิการศึกษา 
  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้เลือกใชว้ิธีการศึกษาในแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
study) โดยผูศ้ึกษา ไดใ้ชว้ธีิการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 3 วธีิ ดงัน้ี 

       3.1.1  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary study) ที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ เอกสารทาง
วชิาการ หนงัสือ วทิยานิพนธง์านวจิยัต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลที่ไดจ้ากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูล
พื้นฐานของชุมชน  
        3.1.2  การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview) ได้แก่ บุคคลที่
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมของชุมชน โดยสร้างแนวค าถามหลกัๆไวเ้ป็นแนวทางส าหรับสัมภาษณ์ 
เพือ่คน้หาความหมายของความเป็นธรรม ลกัษณะของความเป็นธรรม วิธีการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมในวถีิของชุมชน และปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม 
       3.1.3  การศึกษาโดยการสงัเกต (Observation) ผูศึ้กษาใชว้ธีิการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดย
เขา้ไปในบทบาทของนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในลกัษณะของผูว้จิยั 
            3.1.4 การเลือกพื้นที่ในการศึกษา มีเกณฑใ์นการพิจารณาคือ เป็นพื้นที่ ที่มีการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นตัวอย่างของชุมชนที่สามารถรักษาเอกลักษณ์และ
วฒันธรรมไวอ้ย่างเหนียวแน่น โดยการร่วมมือกันรักษาทุนทางสังคมและการให้คุณค่ากับ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งเหนียวแน่น และการกระจายความเท่าเทียมกนัไดอ้ยา่งเสมอภาค 
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ซ่ึงส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง รู้เท่าทนัและสามารถปรับตวัให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง
จากภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

3.2  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 
 
 3.2.1  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  คือ ไดแ้ก่ ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ของ ชุมชน
ธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานค 
 3.2.2  ผูใ้ห้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-informants) ท  าการคัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลที่ส าคญัโดยยึด
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

          1) เป็นคนในทอ้งถ่ิน 
                 2) เป็นผูท้ี่ชาวบา้นคิดวา่รู้และเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมในชุมชน 
                 3) เตม็ใจใหข้อ้มูล รวมจ านวน 15 คน 
 

3.3  แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) 
  
       ประเด็นการสมัภาษณ์ที่ผูศึ้กษาเตรียมไว ้จะแบ่งเป็น 4 ประเด็น โดยใชแ้นวการสัมภาษณ์
กบัผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั (Key-informants) เหมือนกันทั้งหมด สามารถแยกประเด็นได้ดังน้ี ขอ้มูล
พื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั ความหมายและลกัษณะของความเป็นธรรม วิธีการเสริมสร้างความ
เป็นธรรม ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดของ
ประเด็นการสมัภาษณ์ ดงัน้ี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคญั 
  - เพศ    - อาชีพหลกั 
  - อาย ุ    - อาชีพเสริม 
  - สถานภาพสมรส   - รายไดต่้อเดือน 
  - การศึกษาขั้นสูงสุด   - ระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในชุมชน 
  - จ านวนสมาชิกในครอบครัว - ภูมิล าเนาเดิม 

 ตอนที่  2 ข้อมูลการให้ความหมายและลักษณะของความเป็นธรรมในทัศนะของชุมชน 
  - ความหมายของความเป็นธรรม 
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- ลักษณะความเป็นธรรมของชุมชน   

      ตอนที่ 3 วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีของชุมชน 

   - วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวดั้งเดิม 

   - วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวสร้างใหม่ 

 ตอนที่4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

   - ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  

  - แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

  - ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  

 ตอนท่ี 5 สถาบันท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม  

   - การเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชนและสังคมควรเป็นหน้าท่ีของ  

   สถาบันใด (เช่น ครอบครัว โรงเรียน สถาบันทางศาสนา)  

  - ครอบครัว ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรมอย่างไร  

  - โรงเรียน ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรมอย่างไร  

  - สถาบันทางศาสนา ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรม   

     อย่างไร 

 ตอนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  

  - ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม   

  - แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความ  

    เป็นธรรม  

 

3.4  การรวบรวมข้อมูล   

  

 ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล และ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้วยวิธีการเทคนิคสามเส้า (Triangulation) คือ ตรวจสอบข้อมูล

จากหลากหลายบุคคล ต่างช่วงเวลา ต่างวิธีการ และสถานท่ีแตกต่างกันเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ 

เช่ือมโยงความสอดคล้องกับเนื้อหาของความเป็นธรรมในทัศนะของชุมชนโดยมีการแนะน าตัวกับ 

กลุ่มเป้าหมาย ในฐานะนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และแจ้งผู้ให้ข้อมูลทุกคน

ได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก  
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1)  การศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร (Documentary study) ได้แก่ เอกสารวิชาการ บทความ 
รายงานวจิยัและวทิยานิพนธ ์
 2)  การสัมภาษณ์ แบ่งเป็นแบบเจาะลึก (In-depth interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคัญ (Key  
informants) ที่สามารถตอบประเด็นการวิจยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยใช้วิธีการนั่งพูดคุยกันตวัต่อตวั 
และขออนุญาต ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญับนัทึกเสียง เพือ่ป้องกนัการผดิพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บ 
ประเด็นส าคญัไม่ครบ การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐาน สภาพ 
ทัว่ไปของชุมชนดา้นต่างๆ เพือ่ประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้
ไปเก็บขอ้มูลในลกัษณะของนกัศึกษา เพือ่สร้างความคุน้เคยกบัชาวบา้น และสังเกตพฤติกรรมของ
ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั เพือ่น าขอ้มูลมาประกอบการวเิคราะห์ผล 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
  ผูศ้ึกษาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกบัการเก็บขอ้มูลตามหลกัการวจิยัเชิงคุณภาพโดย
น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกอยา่งไม่เป็นทางการ แลว้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยยดึหลตัรร
กะ เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งควบคู่บริบท (Context)โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนาประกอบ 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู ้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  (Key-
informants) ทั้งส้ินจ านวน15คน ซ่ึงเป็นบุคคลที่อาศยัและตั้งถ่ินฐานถาวรในชุมชน บุคคลทั้งหมดมี
บทบาทและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชน
ธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจากการศึกษาเอกสารต่าง ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ประวติั
ความเป็นมาของชุมชน ลกัษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมการ
ปกครอง การบริการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคญั ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิต
ของชาวชุมชนที่เป็นอยู ่
 แนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ก  าหนดไว ้เป็นประเด็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
ธรรมและลกัษณะความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้
ขอ้มูลที่ส าคญั ขอ้มูลการให้ความหมายของความเป็นธรรม ลักษณะของความเป็นธรรม การ
เสริมสร้างความเป็นธรรมตามวิถีของชุมชน ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม 
 ผลการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้ในการศึกษา ดงัน้ี 
 4.1 บริบทของชุมชน 
 4.2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั 
 4.3 ตวัอยา่งการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 4.4 ผลการศึกษาความหมายความเป็นธรรมของชุมชน  
 4.5 ผลการศึกษาลกัษณะความเป็นธรรมของชุมชน 
 4.6 ผลการศึกษาการเสริมสร้างความเป็นธรรมตามวถีิของชุมชน 
 4.7 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะเพือ่เสริมสร้างความ
        เป็นธรรม 
 4.8 ผลการศึกษาสถาบนัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างความเป็นธรรม  
 4.9 สรุปภาพรวมความเป็นธรรมของชุมชนในทศันะของชาวชุมชน 
 4.10 บทวเิคราะห์ 
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4.1. บริบทของชุมชน    
 
 4.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน 
 ชุมชนธรณีค า* มีพื้นที่ตั้งอยูบ่ริเวณ หมู่ 5 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีขนาดของ
พื้นที่ชุมชนทั้งหมดประมาณ 500 ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 45 กิโลเมตร และอยู่
ห่างจากส านักงานเขตประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ขา้งเคียงตาม
ลกัษณะการปกครองทอ้งที่กรุงเทพมหานคร คือ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกบั   พื้นที่ หมู่ที่ 2 แขวงกระทุ่มราย 
              ทิศใต ้  ติดต่อกบั   พื้นที่ หมู่ที่ 7 แขวงโคกแฝก 

ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบั   พื้นที่ หมู่ที่ 16 แขวงกระทุ่มราย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั   พื้นที่ หมู่ที่  4 แขวงโคกแฝก 

 

  4.1.1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
  ชุมชนธรณีค า เป็นชุมชนที่มีประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานเป็นระยะเวลายาวนาน
กวา่ 140 ปี ต ังแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ชาวบา้นส่วนใหญ่นบัถือ ศาสนาอิสลาม ที่มีถ่ินฐานมา
จากทางตอนใตข้องประเทศไทย โดยในอดีตภาคใตข้องประเทศไทย ประกอบไปด้วยหัวเมือง
ใหญ่ๆ 7 หัวเมือง คือ ปัตตานี ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู ทวายมะริดและปีนัง โดยมี “พญาเมือง”
หรือ“เจา้เมือง” เป็นผูค้รองเมือง ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการถวายเคร่ืองราชบรรณาการ เช่น ตน้ไมเ้งิน 
ตน้ไมท้องแด่เจา้ผูค้รองนครกรุงรัตนโกสินทร์ เพือ่สร้างสมัพนัธไมตรีที่มีต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน
ตั้งแต่ในอดีต ในเวลาต่อมาลกัษณะความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีเป็นไปดว้ยความราบร่ืน แต่ก็มีปัญหา
เกิดขึ้ นบ้างในบางคร้ัง จนกระทั้ งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ไดเ้กิดการสู้รบกันขึ้นกบักองทพัจากกรุงเทพมหานคร ใน
ที่สุดปัตตานีตกเป็นเมืองขึ้น ชาวเม่ืองปัตตานีบางกลุ่มตกเป็นเชลยและไดถู้กอพยพโยกยา้ยขึ้นมาตั้ง
รกราก อยูใ่นกรุงเทพฯ แถบพื้นที่บริเวณชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ คือ พื้นที่เขต พระโขนง มีนบุรี 
หนองจอก ลาดกระบงั นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี เป็นตน้ กลุ่มเชลยเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะสร้าง
บา้นเรือนอยูต่ามริมคลองตลอดชายฝ่ังทั้งสอง (เสาวนีย ์จิตตห์มวด, 2531 อา้งถึงใน สุพจน์  แสงเงิน
,2546: 70-71) 
  เชลยในกลุ่มของผูอ้พยพ ซ่ึงเป็นเชลยชาวปัตตานีนั้น ส่วนหน่ึงไดเ้ดินทางมาตาม
ล าคลองแสนแสบและปลูกบา้นเรือน ตั้งถ่ินฐาน เรียงรายอยูต่ลอดแนวล าคลองแสนแสบ เร่ือยมา
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จนถึงปัจจุบนั ในกลุ่มคนเหล่าน้ี มีชายหญิงคู่หน่ึง ช่ือนายกลมเกลียว*และนางมี* ไดแ้ต่งงานกัน
และตอ้งการหาที่ตั้งรกราก เพื่อสร้างถ่ินฐานใหม่ จึงไดคุ้ยกนัและแยกตวัออกมาจากกลุ่มผูอ้พยพ
ที่มาด้วยกนั และเดินลดัทุ่งมาประมาณ 3 กิโลเมตร ก็พบพื้นที่ซ่ึงมีล าคลอง 2 สายมาบรรจบกัน
(คลองล าจระเข้*และคลองสาย*ในปัจจุบัน) ซ่ึงเป็นพื้นที่ ที่มีต้นไทรอยู่เป็นจ านวนมาก อุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยป่าออ้และป่าแขม เป็นที่อยูอ่าศยัของสัตวห์ลายชนิด จึงไดเ้ขา้จบัจองพื้นที่เหล่าน้ี
และตั้งหลกัปักฐานสร้างบา้นเรือนในพื้นที่บริเวณใกลต้น้ไมใ้หญ ่ที่มีช่ือเรียกวา่ ตน้สะตือ (ปัจจุบนั
ตน้สะตือตน้น้ียงัคงมีอยู่ในชุมชน ประมาณกันว่า มีอายุประมาณเกือบ 300ปี) ต่อมานายกลม
เกลียว*และนางมี* ได้ให้ก าเนิดบุตรชาย หญิง รวม 9 คน และได้ใช้นามสุกลเสมอภาค* ใน
ระยะเวลาต่อมานางมี*เสียชีวิต นายกลมเกลียว* ได้มีภรรยาอีกคนหน่ึงช่ือ นางปุน* ซ่ึงเป็นผูท้ี่
อพยพเขา้มาอยูอ่าศยัในภายหลงั โดยนายกลมเกลียว* มีบุตรร่วมกบันางปุน*รวม 4 คน และไดใ้ช้
นามสกุล“เสมอภาค*”เช่นเดียวกับบุตรทั้งหมดของนายกลมเกลียว*กับนางมี* บุตรทั้งหมดของ
นายกลมเกลียว* นับถือศาสนาอิสลามและต่อมาก็ไดช่้วยกนัถากถางและปรับปรุงพื้นที่เพื่อใชใ้น
การท าไร่และท านา และไดข้ยายอาณาเขตพื้นที่ออกไปอยา่งกวา้งขวางประมาณ 500 ไร่เศษ เพื่อให้
ลูกหลานไดใ้ชเ้ป็นพื้นที่อาศยัและพื้นที่ท  ามาหากิน เพือ่เล้ียงชีพสืบไป ในระยะเวลาต่อมาบุตรของ
นายกลมเกลียว*ทั้งหมดน้ีไดแ้ต่งงานและสร้างครอบครัวกับผูอ้พยพที่เขา้มาภายหลงั โดยในรุ่น
หลานของนายกลมเกลียว*ซ่ึงเป็นสตรีไดแ้ต่งงานกับคนตระกูล ประสานสกุล* และได้สืบทอด
นามสกุลประสานสระกูล*ต่อมา และทั้งหมดไดต้ั้งบา้นเรือนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและก่อเกิดเป็น
ชุมชนขึ้นมา มีช่ือเรียกว่า หมู่บา้นธรณีค า* แต่ต่อมาถูกเรียกในอีกช่ือหน่ึงว่า “อิสลามธรณีค า”  
เน่ืองจากชาวบา้นในหมู่บา้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 
 กระทั้งในปี พ.ศ.2492 ชาวบา้นในชุมชนไดช่้วยกนับริจาคทรัพยสิ์น เงินทองและส่ิงของ
ตลอดจนก าลงัแรงงาน ร่วมกนัปลูกสร้างมสัยดิขึ้นมา เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และต่อมาได้มีการจดทะเบียนมัสยิดในช่ือว่า “มัสยิดชุมชนธรณีค า”  และในปีพ.ศ.2537 ทาง
ราชการไดมี้การประกาศนโยบายที่มีช่ือวา่“บรม”หรือ“บวร”ขึ้น เพื่อการสร้างสรรคชุ์มชนต่างๆใน
เขตหนองจอกรวม 58 ชุมชน จึงไดมี้การใชช่ื้อวา่ “ชุมชนธรณีค า”  ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา (สุพจน์ แสง
เงิน, 2546: 70-71) 
 4.1.1.2 ลักษณะพืน้ที่ 
 ลกัษณะพื้นที่ของชุมชนธรณีค า มีลกัษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่าง เป็นพื้นที่
ราบระดบัต ่า มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินเหนียว เป็นดินที่อุม้
น ้ า ท  าใหเ้หมาะสมในการท าการเกษตร 
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 พื้นที่ชุมชนธรณีค า* มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่อยูอ่าศยั 600 ไร่ 
และแบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 400 ไร่ 
 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของตนเอง ใชเ้พื่อการอยูอ่าศยั พื้นที่ชุมชนธรณีค า* เพื่อให้ง่ายต่อการ
ดูแลประสานงาน ไดแ้บ่งกลุ่มบา้นเป็น 12 กลุ่มบา้น โดยแบ่งตามภูมิประเทศและตามเครือญาติที่
เอ้ืออ านวยให้ ในแต่ละกลุ่มบา้นมีการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มบ้าน เพื่อเป็นผูดู้แลและคอยเป็นผู ้
ประสานงานกบัคณะกรรมการชุมชน 
 4.1.1.3 การปกครอง  
 ชุมชนธรณีค า* มีการแบ่งกลุม่บริหารภายในชุมชนออกเป็น 12 กลุม่บ้านโดยยึดถือตาม
ระบบเครือญาติ สภาพภมิูศาสตร์ ท าเลท่ีตัง้ และการรวมตวักันอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยมีจ านวน

ครัวเรือนทัง้หมด 130 หลงัคาเรือน  137 ครอบครัว มีจ านวนประชากร 739 คน โดยแยกเป็นเพศ
ชาย 396 คน และเพศหญิง 434 คน ทัง้นีมี้ผู้ ไม่มีทะเบียนบ้านเป็นชาย 27 คน หญิง 18 คน รวม
ทัง้สิน้ 45 คน นบัถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 5 ดงัรายละเอียดตารางท่ี 
4.1 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลประชากรชุมชนธรณีค า  

 

กลุ่ม

บา้น 

 
จ านวน 

(หลงัคาเรือน) 

มีทะเบียนบา้น ไม่มีทะเบียนบา้น 

ช ญ รวม ช ญ รวม 

กลุ่ม 1 13 30 32 62 - 1 1 
กลุ่ม 2 27 97 79 176 7 7 14 
กลุ่ม 3 14 52 36 88 5 4 9 
กลุ่ม 4 8 21 15 36 - - - 
กลุ่ม 5 13 46 28 74 1 - 1 
กลุ่ม 6 14 38 34 72 2 1 3 
กลุ่ม 7 6 19 13 32 - 1 1 
กลุ่ม 8 7 13 22 35 3 1 4 
กลุ่ม 9 7 16 13 29 3 1 4 
กลุ่ม 10 10 25 23 48 3 - 3 
กลุ่ม 11 11 21 24 45 3 2 5 
กลุ่ม 12 7 18 24 42 - - - 
รวม 137 396 343 739 27 18 45 

* นามสมมติ 
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  ที่มา: ส านกังานเขตหนองจอก, 2553. 

 จากตาราง พบวา่ กลุ่มบา้นที่มีจ  านวนหลงัคาเรือนมากที่สุด คือกลุ่มบา้นที่ 2 รองลงมา คือ
กลุ่มบา้น 3 และกลุ่มบา้น 6 และกลุ่มบา้น 5 ตามล าดับและน้อยที่สุด คือกลุ่มบา้น 7 ทั้งน้ีจาก
การศึกษา ในกลุ่มบา้นที่ 2 จะเป็นพื้นที่ของมสัยดิหรือที่ดินวากฟั ที่มีการจดัสรรให้กบัประชาชนที่
ไม่มีพื้นที่อาศยัและที่ท  ากินไดเ้ขามาอาศยัอยู ่ประกอบกบัมีบุคคลจากภายนอกชุมชนไดอ้พยพเขา้
มาอยูใ่นพื้นที่ ซ่ึงการเขา้มาจะมาในลักษณะของการแต่งงานและการเขา้มาซ้ือที่ดินเพื่อท าบา้น
จดัสรร จึงท าให้พื้นที่บริเวณน้ีมีประชากรมากกว่ากลุ่มบา้นอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั ในกลุมบา้น 3 ซ่ึงมี
พื้นที่ติดกนั ท าให้มีการขยายพื้นที่และการกระจายตวัของประชากรออกไปในพื้นที่ใกลเ้คียง จาก
กลุ่มบา้น 2 ส่วนกลุ่มบา้น 7 จะเป็นพื้นที่ ที่มีประชาชนที่เป็นเครือญาติกนัไดอ้าศยัอยูร่่วมกนั ซ่ึง
ปัจจุบนัก็คือ ชาวบา้นที่มีนามสกุล ประสานตระกูล* 

 ชุมชนธรณีค า* มีพื้นที่ตั้งในหมู่ที่ 5 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จึงมี

ลกัษณะการปกครอง โดยมีประธานชุมชนเป็นผูค้อยดูแลประสานงาน และเป็นตวัแทนของราชการ

ในการดูแลทุกขสุ์ขของชาวบา้นในชุมชน ในปัจจุบนัประธานชุมชนหมู่ที่ 5 คือ นายอ านาจ* ทั้งน้ี

ชุมชนธรณีค า  มีลักษณะการบริหารงานภายในชุมชนในรูปของคณะกรรมการ  ที่ มี ช่ือว่า

คณะกรรมการชุมชนธรณีค า* ซ่ึงมีบทบาทหนา้ที่ในการประสานงานระหวา่งราชการกบัทางชุมชน

รวมทั้งการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานพฒันาและบริหารชุมชน ในปัจจุบัน

คณะกรรมการชุมชนธรณีค ามีจ  านวนคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน (ซ่ึงเปล่ียนแปลงจากเดิมที่เคยมี

คณะกรรมการชุมชนธรณีค า* จ านวน 12 คน) แต่วา่ในปัจจุบนัไดล้ดลงตามระเบียบของชุมชนของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหมี้คณะกรรมการไดไ้ม่เกิน7คนอยูใ่นต าแหน่งวาระละ 2 ปี) แต่

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุมชนธรณีค า* ชุดใหม่ น้ีส่วนใหญ่ เป็นเครือญาติกันและมี

คณะกรรมการคนที่เป็นคณะกรรมการชุดที่แลว้ ในดา้นกระบวนการท างาน คณะกรรมการมีการ

ด าเนินงานเบื้องตน้ในลกัษณะของการประชุม ซ่ึงการประชุมที่จดัขึ้นมานั้นไม่ไดก้  าหนดว่าจะตอ้ง

ประชุมกนัทุกเดือน แต่ในทางปฏิบติัแลว้จะมีการพดูคุยปรึกษาหารือกนัในกลุ่มของคณะกรรมการ

ชุมชนอย่างไม่เป็นทางการตลอดเวลา โดยมักเป็นการพูดคุยในลักษณะส่วนตัวกับเพื่อน

คณะกรรมการดว้ยกนัก่อน เพื่อขอความคิดเห็นและปรับเปล่ียนแกไ้ขความคิดเห็นนั้น หากเป็นที่

ยอมรับกนัทั้ง 2 ฝ่าย จากนั้นจึงจะน าประเด็นการพูดคุยดงักล่าวเสนอเขา้สู่วาระการประชุมของ
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คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชนธรณีค า*

เสมอ  

 ในชุมชนธรณีค า* ยงัมีการแบ่งกลุ่มการปกครองและการบริหารงานดูแลภายในชุมชน
ออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มเรียกวา่กลุ่มบา้น ในปัจจุบนัมีการแบ่งเป็น 12กลุ่มบา้น โดยใชห้ลกัเกณฑ์
ในการแบ่ง โดยยดึจากเครือญาติเป็นหลกั เน่ืองจากวา่ในอดีตนั้น บรรพบุรุษของแต่ละเครือญาติจะ
แบ่งมรดกใหก้บัลูกหลานหลงัจากที่เสียชีวติไปแลว้ ถา้ลูกหลานเป็นเพศชายจะไดรั้บมรดกเป็นสอง
เท่าของของเพศหญิง กล่าวคือ พี่ชายหรือน้องชายจะได้รับสองเท่าของส่วนแบ่งของพี่สาวหรือ
น้องสาว ทั้งน้ีเพราะว่าตามหลักาศาสนาอิสลามนั้น เพศชายเป็นเพศที่ตอ้งท ามาหากินเพื่อเล้ียง
ครอบครัว ส่วนเพศหญิงเม่ือแต่งงานแลว้ตอ้งยา้ยออกไปอยูก่บัสามี จึงไดส่้วนแบ่งมรดกน้อยกว่า
เพศชาย หลงัจากที่ลูกหลานไดรั้บมรดกที่ดินจึงท าให้เครือญาติเดียวกนัมีที่อยูอ่าศยัในบริเวณที่มี
ที่ดินติดกนั สืบทอดจนมาถึงในปัจจุบนั 
 ระบบเครือญาติของชุมชนธรณีค า* ถือไดว้า่มีความสมัพนัธใ์นระบบเครือญาติค่อนขา้งสูง   
ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ สืบเช้ือสายจากบรรพบุรุษคนเดียวกนัและส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกนัทั้งหมู่บา้น จาก 
การศึกษาพบว่า ในชุมชนธรณีค า* มีนามสกุลใหญ่ๆอยู ่ 5 นามสกุล ไดแ้ก่ 1. ปรองดอง* 2. รัก
ธรรม* 3. เท่าเทียม* 4. เสมอภาค* แล 5. อบอุ่น* 
 ทั้ง 5 นามสกุลดงักล่าวนั้น ปัจจุบนัมีการไปหาสู่กนัอยูเ่สมอ ตลอดจนม่ือมีกิจกรรมทั้งที่
เก่ียวของกบัหลกัการศาสนาและกิจกรรมภายในชุมชน ก็จะมีการพบปะพดูคุยกนัอยูเ่สมอ ตลอดจน
การถ่ายทอดเร่ืองความสมัพนัธร์ะหวา่งเครือญาติใหก้บัรรดาลูกๆหลานๆไดเ้รียนรู้ ทั้งน้ีก็เพือ่ใหเ้กิด
ความรักความกลมเกลียวในหมู่เครือญาติ และนอกจากการแบ่งกลุ่มบา้นตามลกัษณะของเครือญาติ
แลว้ ยงัยดึหลกัตามสภาพภูมิศาสตร์ท าเลที่ตั้ง การรวมตวักนัของชุมชนที่กระจดักระจายอยู ่ซ่ึงทั้งน้ี
หากอาศยัแต่เพียงคณะกรรมการชุมชนธรณีค า* อาจจะท าให้ดูแลกันได้อย่างไม่ทัว่ถึงและไม่
กระจายทัว่ทุกพื้นที่ภายในชุมชน แต่ถ้าได้มีการแบ่งกลุ่มบา้นก็จะสามารถดูแลบริหารงานหรือ
ข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็วทัว่ถึงกนัในทุกหลงัคาเรือน ซ่ึงการบริหารงานดงักล่าวจะเป็นลกัษณะ 
การกระจายอ านาจการปกครองดูแลและการกระจายการประสานงานภายในชุมชน โดยประชาชน
ในแต่ละกลุ่มบ้านจะเป็นผูค้ ัดเลือกหัวหน้ากลุ่มบ้าน รองหัวหน้ากลุ่มบ้าน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบติัที่เหมาะสม เช่น ความอาวโุส ความรู้ความสามารถ ภาวะความเป็นผูน้ า ซ่ึงในแต่ละกลุ่ม
บา้นจะมีหัวหน้ากลุ่มบา้นเป็นผูค้อยดูแลและประสานงานระหว่างทางคณะกรรมการชุมชนธรณี
ค า* กบัชาวบา้นในกลุ่มบา้นที่รับผดิชอบอยู ่โดยมีประธานชุมชนเป็นฝ่ายประสานงาน    
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 นอกจากน้ีแลว้ ชุมชนธรณีค า* ยงัมีการปกครองอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการปกครองใน
ลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ สืบเน่ืองมาจากการที่ชุมชนมีโครงสร้างแบบแนวราบ ท าให้เกิดกลุ่มผูน้ า
ทางธรรมชาติที่มีความสามารถ  มีคุณธรรมและมีความเสียสละอดทน ซ่ือสัตยสุ์จริต ที่เป็น
คุณสมบติัพื้นฐานตามค่านิยมของชุมชน โดยเฉพาะผูน้ าทางศาสนา เน่ืองจากชุมชนธรณีค า*เป็น
ชุมชนที่นบัถือศาสนาอิสลาม ยดึถือค าสอนของศาสนาเป็นหลกัในการด ารงชีวิต จึงให้ความเคารพ
นบัถือเช่ือฟังผูน้ าทางศาสนาเป็นอยา่งมาก โดยผูน้ าทางศาสนาปัจจุบนัคือ อิหม่าม ซ่ึงเป็นบุคคลที่
ชาวชุมชนให้ความเคารพนับถือ เช่ือฟังผูน้ าศาสนาเป็นอยา่งมาก นอกจากจะเป็นผูน้ าทางศาสนา
แลว้ยงัเป็นผูน้ าทางชุมชนในต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนธรณีค า*อีกหน่ึงต าแหน่งและ
มกัจะมีบทบาทในการใหค้วามช่วยเหลือดูแลทุกขสุ์ขของชาวบา้นในชุมนชเสมอ ตลอดจนการเป็น
ผูน้ าในการท ากิจกรรมต่างๆและการพฒันาชุมชนอยูเ่สมอ (สุพจน์ แสงเงิน, 2546: 81-83)  
 4.1.1.4 การบริการโครงสร้างพืน้ฐาน  
 ชุมชนธรณีค า*เป็นชุมชนที่มีการก่อตั้งมาประมาณ 150 กว่าปีมาแลว้ ส่งผลให้มีประชากร
อาศยัอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย ประกอบกับเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชานเมือง ซ่ึงเป็นรอยต่อ
ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ฉะเชิงเทรา ปทุมธานีและนครนายก จึงท าให้เป็น
ชุมชนที่มีโครงสร้างทางสาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นบริการขั้นพี้ นฐานค่อนข้างจะสมบูรณ์ ดังมี
รายละเอียด (สุพจน์ แสงเงิน, 2546: 72-73) คือ  
  1) ไฟฟ้า ไดเ้ขา้มาในชุมชนประมาณ พ.ศ. 2515 หลงัจากที่สุขาภิบาลหนองจอกได้
ท  าการก่อสร้างโรงป่ันไฟฟ้าขึ้นเพือ่ใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไปที่อาศยัอยูใ่นเขตสุขาภิบาล ต่อมา
ชาวบา้นในชุมชนไดไ้ปเห็นและมีแนวคิดที่จะน ามาใชใ้นชุมชน จึงไดด้ าเนินการซ้ือเคร่ืองป่ันไฟ
และเปิดให้บริการใช้ไฟฟ้าในชุมชนเป็นคร้ังแรก โดยมีจ านวนหลังคาเรือน ที่ใช้ในคร้ังแรก
ประมาณ 50 หลังคาเรือน และเม่ือเปิดให้บริการใชไ้ฟฟ้าแลว้ ทางชุมชนไดเ้รียนเชิญนายอ าเภอ 
(ต  าแหน่งในขณะนั้น) เขา้มาเยีย่มชมชุมชนและต่อมาทางชุมชนก็ไดมี้การประสานงานกบัทางเขต
หนองจอกเพือ่ติดตั้งเสาไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าภายใชชุ้มชน โดยปัจจุบนัมีครัวเรือนในชุมชนธรณี
ค า* มีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน โดยจ าแนกเป็นครอบครัวที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของตวัเองประมาณ 148 
ครอบครัว และไม่มีมิเตอร์เป็นของตวัเองจ านวน 15 ครอบครัว 
   2) ถนน จากที่ชุมชนธรณีค า* ไดเ้ปิดใหบ้ริการไฟฟ้าเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2515 
และไดเ้ชิญนายอ าเภอเขา้มาเยีย่มชมชุมชนตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงก่อให้เกิดผลสืบเน่ือง
ตามมา โดยทางชาวบา้นในชุมชนไดข้อให้ทางนายอ าเภอสนับสนุนงบประมาณของทางราชการ 
เพือ่ท  าการก่อสร้างถนนเขา้มาในชุมชน และจากการของบประมาณของทางราชการในคร้ังนั้น ทาง
ราชการก็ใหก้ารสนบัสนุน จึงท าใหมี้การสร้างถนนเขา้ในชุมชนเป็นระยะทาง 1,300 เมตร โดยช่ือ
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วา่ “ถนนเลียบไทร*”  เช่ือมระหว่างชุมชน เลียบไปตามแนวคลองเลียบไทร* ไปพบกบัถนนเช่ือม
สมัพนัธ ์ซ่ึงเป็นถนนสายหลกั ที่เช่ือมต่อระหว่างอ าเภอหนองจอกกบักรุงเทพมหานครและอ าเภอ
หนองจอกกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  3) แหล่งน ้ า ในปัจจุบนัชุมชนธรณีค า* มีการใช้น ้ าจากแหล่งต่าง 3 แหล่ง คือ 
น ้ าประปา น ้ าบาดาลและน ้ าจากคลองสาย*และคลองจ าเป็น* โดยน ้ าประปานั้นมีการต่อท่อประปา
มาจากทางเขตหนองจอก มีครอบครัวที่ใชน้ ้ าจากแหล่งน้ีและมีมิเตอร์น ้ าเป็นของตนเองประมาณ 12
ครอบครัว ในส่วนน ้ าบาดาลนั้น มีการขดุบ่อบาดาลขึ้นมาภายในชุมชน ในปัจจุบนัมีทั้งหมดจ านวน
5 บ่อ โดยจ าแนกเป็นบ่อบาดาลเพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาของโรงเรียนอิสลามธรณีค า*
จ านวน1บ่อ และบ่อบาดาลเพื่อการใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนภายในชุมชนจ านวน 4 บ่อ มีจ  านวน
ครอบครัวที่ใชป้ระโยชน์ 91 ครอบครัว ดงัรายละเอียด คือ บ่อบาดาลบ่อที่ 1 ตั้งอยูท่ี่บา้นของ นาย
แม่น* มีครอบครัวที่ใชป้ระโยชน์จ  านวน 29 ครอบครัว บ่อบาดาลที ่2 ตั้งอยูท่ี่บา้นของ นางแจ่ม* มี
ครอบครัวที่ใชป้ระโยชน์จ  านวน 28 ครอบครัว บ่อบาดาลที่ 3 ตั้งอยูท่ี่มสัยดิธรณีค า* มีครอบครัวที่
ใชป้ระโยชน์จ  านวน 12 ครอบครัว และบ่อบาดาลที่ 4 ตั้งอยูใ่นบริเวณที่ดินวากัฟ๊มสัยดิชุมชนธรณี
ค า* มีครอบครัวที่ใชป้ระโยชน์จ  านวน 22 ครอบครัว ส าหรับน ้ าที่มีแหล่งที่มาจากคลองสาย*และ
คลองล าจ  าเป็น* เป็นแหล่งน ้ าที่มีการใชป้ระโยชน์ไดเ้กือบตลอดทั้งปี แต่มกัมีปัญหาในช่วงที่มีการ
ท านาขา้ว เพราะมีการใชส้ารเคมี ประเภทปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบศตัรูพืช ท าให้สารเคมีเหล่าน้ี
ไหลลงสู่ล าคลอง แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ทางคณะกรรมการชุมชนธรณีค า*ได้
ร่วมกบัชาวบา้นในชุมชนท าการขดุลอกล าคลองทั้ง 2 สาย ซ่ึงส่งผลใหน้ ้ าในล าคลองมีความสะอาด
ขึ้น จนสามารถเล้ียงปลาและปลูกพชืน ้ าไดห้ลายชนิดในปัจจุบนั 
  การใชป้ระโยชน์จากน ้ า โดยจ าแนกตามแหล่งน ้ า พบว่า ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์จากน ้ า
บ่อบาดาลและน ้ าประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค และมีการใชป้ระโยชน์จากน ้ าในคลอง คือ
คลองสาย* และคลองจ าเป็น* เพื่อการเกษตร คือ การท านาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาใชป้ระโยชน์
เพือ่การปลูกพชืและเล้ียงสตัว ์
 4.1.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคญั 
 ชุมชนธรณีค า* ถือได้ว่า เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มมาก เน่ืองจากชาวชุมชนส่วนใหญ่มกัจะมีการปลูกพืชแบบผสมผสาน จึงท าให้ชุมชน
สามารถผลิตอาหารจากพชืผกัสมุนไพรเพือ่เล้ียงตนเอง และเผือ่แผใ่หช้าวชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง
ได้อย่างไม่ขดัสน นอกจากน้ีชุมชนธรณีค า* ยงัถือได้ว่าเป็นแหล่งอู่ขา้ว อู่น ้ าที่ส าคญั เน่ืองจาก
ลกัษณะของดิน ที่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ ดว้ยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ปลูก พืช ผกัผลไม ้จึงท าให้ชุมชนธรณีค า* มีผลไมท้ี่หลากหลายและสามารถรับประทานไดท้ั้งปี 



82 

นอกจากน้ี แหล่งน ้ าธรรมชาติเป็นน ้ าจืด ที่ชาวชุมชนสามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภคหรือ
การเกษตรจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ 2 แหล่ง คือคลองสาย* (ความยาวประมาณ 3,000เมตร) และ
คลองล าจ  าเป็น* (ความยาวประมาณ 1,000 เมตร) อนักล่าวไดว้่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนและ
เป็นแหล่งก่อเกิดของสัตวน์ ้ า/พืชน ้ าที่เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ที่ชาวชุมชนสามารถหาได้
อยา่งไม่ขดัสน ท าให้ชาวชุมชน สามารถมีอาหารในการบริโภคในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเพียงพอ 
นอกจากน้ีชาวชุมชนยงัสามารถจบัสตัวน์ ้ าหรือเก็บพชืน ้ าไปจ าหน่ายภายนอกชุมชน ท าให้สามารถ
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวชุมชนอีกทางหน่ึง 
 4.1.1.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 ในอดีต สมัยเม่ือบรรพบุรุษของชุมชนธรณีค า* ได้เขา้มาสร้างบา้นเรือน ที่อยู่อาศยัใน
บริเวณคลองสาย* และคลองล าจระเข*้ ที่มาบรรจบกนันั้น ในบริเวณน้ีเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่
การประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านา เน่ืองจากเป็นบริเวณที่แม่น ้ า
ท่วมถึง อยู่ใกล้แหล่งน ้ า คือ คลองสาย*และคลองล าระเข้*(มีตน้น ้ ามาจากคลองแสนแสบใน
ปัจจุบนั) สามารถจบัสตัวน์ ้ าในคลองดงักล่าวขึ้นมา เพือ่ใชเ้ป็นอาหารในการด ารงชีวิตประจ าวนัได้ 
อาชีพหลกัในสมยัก่อน คือ อาชีพเกษตรกรรมหรือท านา ซ่ึงเป็นอาชีพที่ชาวบา้นในชุมชนประกอบ
กนัเกือบทุกหลงัคาเรือน การท านาในสมยันั้น ยงัตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ ใชน้ ้ าจากแหล่งธรรมชาติ คือ
น ้ าฝนที่ตกลงมาในฤดูฝน และน ้ าจากล าคลองทั้ง  2 ดงักล่าว ไม่มีการใชเ้คร่ืองมือทนัสมยั ท านาปี
ละ 1 คร้ัง ซ่ึงเรียกการท านาน้ีวา่ นาปี การท านาปีน้ีมกัเร่ิมในช่วงตน้ฤดูฝน ใชแ้รงงานสัตว ์ประเภท
ววัควายในการไถนา รวมทั้งใชแ้รงงานสตัวใ์นการนวดขา้วหลงัจากเก็บเก่ียวขา้ว ลกัษณะการท านา
ในสมยัน้ีมกัจะท านาหวา่นเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการหวา่นขา้วและเก็บเก่ียวขา้ว ชาวบา้นในชุมชนจะลง
ขนัเอาแรงซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนัในลักษณะของการลงแขก การท างานในลกัษณะน้ีจึงไม่มี
ระบบเงินตราเขา้มาเก่ียวขอ้ง จะมีแต่น ้ าใจความสามคัคี ความเป็นญาติพี่น้องกนั หลงัจากเก็บเก่ียว
ขา้วแลว้ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะเก็บเอาไวบ้ริโภคเอง โดยเก็บในปริมาณที่พอเพียงกบัการบริโภคได้
ทั้งปี ส่วนที่เหลือก็จะน าเอาไปขายหรือแลกเปล่ียนกบัส่ิงของต่างๆที่ชาวบา้นในชุมชนไม่สามารถ
ผลิตได ้เช่น น ้ าปลา เกลือ มนัเทศ น ้ าตาล กะปิ เป็นตน้ ส่วนอาชีพหาสัตวน์ ้ า เป็นอาชีพรอง ส่วน
ใหญ่จะน ามาเพือ่การยงัชีพภายในและครอบครัวเท่านั้น ถา้หากจบัสัตวน์ ้ าไดเ้ป็นจ านวนมาก ก็จะ
แบ่งปันให้กบัญาติพี่น้อง แต่ก็มีชาวบา้นในชุมชนบางส่วนที่หาไดจ้  านวนมากก็เอาไปขาย หรือ
แลกเปล่ียนผลผลิตเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากน้ีชาวบา้นยงันิยมเล้ียงสัตวปี์ก ประเภท เป็ด ไก่ แต่ส่วน
ใหญ่มกัจะเล้ียงเพือ่ไวเ้ป็นอาหารบริโภคภายในครอบครัว ซ่ึงเท่ากบัเป็นการประหยดัไปไดอี้กทาง
หน่ึง ส่วนการเล้ียงสัตวป์ระเภทววั ควาย มกันิยมเล้ียงไวใ้ชเ้ป็นแรงงานเท่านั้น สะทอ้นให้เห็นว่า
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เศรษฐกิจของชุมชนธรณีค า*ในอดีตเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพยีงหรือเศรษฐกิจแบบยงัชีพ ไม่ตอ้งด้ิน
รนแสวงหาส่ิงอ่ืนมาเพิม่เติมในการด ารงชีวติ (สุพจน์ แสงเงิน, 2546: 86-91) 
 ในปัจจุบนั สภาพทางเศรษฐกิจได้เปล่ียนแปลงจากอดีตที่เคยเป็นมา เน่ืองจากมีการเร่ิม
กระจายการถือครองทรัพยสิ์นที่ดินในชุมชน ซ่ึงอาจเป็นผลที่สืบเน่ืองมาจากมีการแบ่งทรัพยสิ์น
ให้กับบุตรในแต่ละครัวเรือน ซ่ึงถ้ามีจ  านวนบุตรหลายคนที่ดินก็จะถูกเฉล่ียเป็นจ านวนมากขึ้น
โดยเฉพาะในคนยคุเก่า ที่นิยมมีบุตรครอบครัวละไม่ต ่ากว่า 8-9 คน จึงท าให้การถือครองที่ดินได้
แบ่งออกเป็นหลายเจา้ของ รวมทั้งการเขา้มาอยูข่องบุคคลภายนอก ท าให้ชุมชนมีการขยายตวัของ
ประชากรเพิ่มขึ้น พื้นที่การท าการเกษตรก็น้อยลง อีกทั้งชุมชนมีลกัษณะเป็นชุมชนเปิด จึงรับเอา
ความเจริญหรือเศรษฐกิจแบบสงัคมเมืองเขา้มาในชุมชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  
 แต่ทั้งน้ี จากที่กล่าวมาในขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ถึงแมเ้ศรษฐกิจภายนอกจะเขา้มามีบทบาท
หรือการก าหนดอาชีพใหม่ในชุมชน แต่ก็มีชาวบา้นบางส่วนยงัคงอนุรักษอ์าชีพที่สืบต่อกนัมาจาก
บรรพบุรุษ คือ อาชีพเกษตรกรรมเอาไว ้แต่รูปแบบของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาจ
เปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมที่ผลิตเพือ่ยงัชีพ ก็เปล่ียนมาเป็นผลิตเพือ่การซ้ือขายและเพื่อความ
อยูร่อดตามกระแส นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนธรณีค า*  ตามที่กล่าว
มาแลว้ ชุมชนธรณีค า* ยงัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจอีกลกัษณะหน่ึง โดยแสดงออกมา
ดว้ยการจดัตั้งเป็น องค์การทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีการจดัตั้งสหกรณ์ร้านคา้ชุมชน ร้านคา้
ชุมชน ร้านขายของช า เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการแสดงถึง การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนธรณีค า* 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1) สหกรณ์ร้านคา้ชุมชนธรณีค า* จดัตั้งขึ้นมาโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ พฒันาชุมชน
ใน รูปแบบของการพึ่งตนเอง เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอิสลามธรณี
ค า*กบัชุมชนธรณีค า* โดยสหกรณ์ร้านคา้ฯ จะเปิดให้ชาวบา้นในชุมชนและนักเรียนสมคัรเป็น
สมาชิกถือหุน้และจะมีการปันผลเม่ือส้ินปีของทุกปี การจดัแบ่งเงินปันผลน้ีจะแบ่งให้กบัสมาชิกใน
อตัราประมาณร้อยละ 3ต่อปีของจ านวนหุน้ ส าหรับสินคา้ที่น ามาจ าหน่ายมกัเป็นสินคา้ที่ใชใ้นการ
ด ารงชีวติประจ าวนัและสินคา้ที่เก่ียวกบัการเรียนของเด็กนกัเรียน 

 2) ร้านคา้ชุมชน มีวตัถุประสงคใ์หช้าวบา้นในชุมชนสามารถน าเอาผลิตผลที่ตนมี
อยู่ ออกมาวางจ าหน่ายในพื้นที่บริเวณมัสยิดขา้งโรงเรียนอิสลามธรณีค า* เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพในทอ้งถ่ินและเพิม่รายไดใ้หก้บัชาวบา้นในชุมชน   

 3) ร้านขายของช าในชุมชน ตั้งอยูพ่ื้นที่กลุ่มบา้นที่ 3 และกลุ่มบา้นที่ 2 (หน้า
หมู่บา้นนคร*) มีลักษณะเป็นร้านขายสินคา้ที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตในชุมชน ร้านขายของช า
เหล่าน้ีเกิดขึ้นมาเน่ืองจากเศรษฐกิจภายในชุมชนเปล่ียนแปลงไป ชาวบา้นในชุมชนจ าเป็นตอ้ง
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ประกอบอาชีพเพือ่แลกเปล่ียนกบัเงินตรา ประกอบกบัความเจริญและเทคโนโลยขีองสังคมเมืองที่
ขยายเขา้มาในชุมชน ท าให้วิถีชีวิตของชาวบา้นในชุมชนตอ้งด้ินรนหารายได้ เพื่อน ามาใช้จ่าย
ภายในครอบครัวมากขึ้น 

จากสภาพเศรษฐกิจของชุมชนชุมชนธรณีค า* สมยัก่อนมีลกัษณะเป็นเศรษฐกิจแบบยงัชีพ
พอเพียงหรือเป็นเศรษฐกิจแบบแลกเปล่ียน แต่เม่ือเศรษฐกิจภายนอกได้เปล่ียนแปลงไปเป็น
เศรษฐกิจเพือ่การคา้ ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เปล่ียนแปลงไปดว้ย หรืออาจ
กล่าวไดว้า่เศรษฐกิจภายในชุมชนขึ้นอยูก่บัเศรษฐกิจภายนอก เป็นตวัก าหนด 

 4) บา้นพกัโฮมสเตยข์องชุมชนธรณีค า* เป็นการจดับา้นของตนเองเป็นบา้นพกั
โฮมสเตย ์เพือ่ใหเ้ป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตและวฒันธรรม ชุมชนจึงไม่มีการสร้างที่พกัเพื่อ
เป็นธุรกิจที่พกั จึงไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกเหมือนแหล่งท่องเที่ยวรีสอร์ตอ่ืนๆ เช่น ไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีเคร่ืองท าน ้ าอุ่น ผูท้ี่เขา้พกัตอ้งอาศยัอยูก่บัเจา้ของบา้น เน้นให้ผูม้าเยอืนได้
เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
  กลุ่มที่จัดต้ังขึน้ภายในชุมชน 
  ภายในชุมชนธรณีค า* มีกลุ่มที่จดัตั้งขึ้นมากมาย ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างมีวตัถุประสงค์
ที่ต่างกนั โดยกลุ่มที่จดัตั้งขึ้น มีดงัน้ี 
   1) กลุ่มวทิยากรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 
   2) กลุ่มคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               3) กลุ่มคณะกรรมการมสัยดิ 
              4) กลุ่มคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

 5) กลุ่มเกษตรกรรม 
 6) กลุ่มสตัวเ์ศรษฐกิจ 
 7) กลุ่มคหกรรม 
 8) กลุ่มหตัถกรรม 
 9) กลุ่มการคา้และสหกรณ์ชุมชน 
 10) กลุ่มโรงสีขา้ว 

 4.1.1.7 ลักษณะทางด้านการศึกษา 
 การศึกษาของชาวชุมชนธรนีค า* ถือวา่เป็นอีกชุมชนหน่ึงที่มีการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ ชั้น
เตรียมความพร้อมไปจนถึงระดบัปริญญาตรี  
 ปี พ.ศ.2479 ไดจ้ดัสร้างโรงเรียนอิสลามธรณีค า* แลว้เสร็จเม่ือ วนัที่ 7มิถุนายน พ.ศ.2479 
ไดท้  าพธีิเปิดเม่ือ วนัที่ 11 มิถุนายน2479 เป็นอาคารเรียนขนาดกวา้ง 4วา ยาว  9 วา 3 ห้องเรียน ใต้
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ถุนโล่ง เสาซีเมนต ์โดยนายชนะ*กบักลุ่มเป็นผูก่้อสร้างและมอบที่ดิน 2ไร่ 36 วา ให้แก่การศึกษา
ประชาบาล ซ่ึงโรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอ าเภอจดัตั้ง  ปี พ.ศ. 2528โรงเรียน
ไดรั้บอนุมตัิใหเ้ปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต่อมาสถานที่เรียนไม่เพียงพอ จึงไดรั้บอนุมตัิ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิม่อีก 1หลงั 2 ชั้น จ  านวน 4 หอ้งเรียน ชนัล่างโล่ง วงเงิน 870,000 
บาท  
 ปัจจุบนัโรงเรียนอิสลามธรณีค า* เป็นโรงเรียนระดบัเล็ก สังกดักรุงทพมหานคร มีจ านวน
นกัเรียน 822 คน ถา้เทียบจ านวนนกัเรียน จ าแนกตามปีการศึกษา 2551-2554 พบว่าจ านวนนักเรียน
ในปี 2554 มีนักเรียนสูงที่สุด มีจ  านวนถึง 227 คน(ร้อยละ 27.61 )รองลงมาเป็นปีการศึกษา 2553 
(ร้อยละ 25.30 ) และปีการศึกษา 2552 (ร้อยละ 18.68) และปี2551 (ร้อยละ 17.91) ตามล าดบั ดัง
รายละเอียดในตาราง ที่ 4.2  
 

ตารางที่4.2 แสดงจ านวนนกัเรียนโรงเรียนอิสลามธรณีค า* จ  าแนกตามปีการศึกษา 
 
ปีการศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง               รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2551 100 9.58 87 8.33 187 17.91 
2552 96 9.20 99 9..48 195 18.68 
2553 108 25.78 105 26.05 208  25.30 
2554 115 27.44  112 27.79 227 27.61 
รวม 419 72 403 71.65 822 95.58 

แหล่งที่มา: โรงเรียนธรณีค า*, 2552 
 เม่ือเด็กนกัเรียนส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอิสลาม
ธรณีค า* แลว้ก็จะสอบเขา้ศึกษาในพื้นที่เขตหนองจอกต่อไป 

 4.1.18 ลักษณะทางด้านสาธารณสุข 
 ในอดีต เม่ือชาวชุมชนมีอาการปวดหัว ตวัร้อน หรืออาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ก็
จะรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แต่หากมีการุนแรงจึงไปรับการรักษาตวัต่อที่โรงพยาบาล
หนองจอก  ปี 2541 มีการจดัตั้งศูนยสุ์ขภาพชุมชนธรณีค า* เน่ืองจากชาวชุมชนมีความตอ้งการ
สถานบริการทางด้านสาธารณสุข เพื่อรักษาพยาบาล อาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ หรือเพื่อการ
ปฐมพยบาลเบื้องตน้ ก่อนน าตงัส่งโรงพยาบาลหนองจอกในรายที่อาการหนัก สถานที่เร่ิมแรกใน
การก่อตั้งนั้น ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก มสัยิดธรณีค า*เป็นสถานที่ส าหรับให้บริการและมูลนิธิ
ช่วยการสาธารณสุขชุมชนและศูนยบ์ริการสาธารณสุข  43 มีนบุรี (ในสมัยนั้น) ได้มอบวสัดุ 
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อุปกรณ์ทางการบริการแก่ศูนย ์อาทิเช่น ตูย้าสามญัประจ าบา้น เคร่ืองมือวดัไขแ้ละความดนั เป็นตน้ 
และทางชุมชนก็ส่งตวัแทนไปเขา้รับการฝึกอบรมก่อนมาปฏิบติัในศูนยสุ์ขภาพชุมชนธรณีค า* ซ่ึง
ปัจจุบนัผูท้ี่ท  าหนา้ที่อยูศู่นยสุ์ขภาพธรณีค า* ก็คือไพรศรี* 

4.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคญั 
 
 จากการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญัประกอบดว้ยเพศ อาย ุศาสนา 
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพรายไดต่้อเดือน ภูมิล าเนาเดิม
และ ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 เพศ พบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.00) ส่วนที่เหลือเป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 20.00) 
 อาย ุพบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั มีอายรุะหวา่ง 61-70 ปี มีมากที่สุด (ร้อยละ 53.30) 
รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 41-50 ปีและต ่ากวา่ 30 ปี มีจ  านวนเท่ากนั (ร้อยละ 13.30) และนอ้ยที่สุด 
คืออาย ุ71 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 6.70) 
 ศาสนา พบวา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ93.30) ที่
เหลือนบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 6.70) 
 สถานภาพสมรส พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั ส่วนใหญ่สมรสแลว้(ร้อยละ 86.7) ส่วนที่เหลือ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 13.30) 
 ระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ33.3) รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 20.00) และส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโทอนุปริญญา (ร้อยละ 13.30)  
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั ส่วนใหญ่มีจ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัวระหวา่ง 5-10 คน (ร้อยละ 66.70) รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยกว่า 5 คน 
(ร้อยละ26.70) และนอ้ยที่สุด คือ มีจ  านวนในครอบครัวมากกวา่ 10 คน (ร้อยละ 6.70) 
 อาชีพหลัก พบว่ากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด(ร้อยล 46.70) 
รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ (ร้อยละ 20.70) และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น/นักเรียน (ร้อย
26.70) 
 รายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง10,001-20,000 
และระหวา่ง 20,001-30,000 มากที่สุด (ร้อยละ 26.70) รองลงมาคือมีรายไดต้  ่ากว่า 5,000 บาท (ร้อย
ละ20.00) และมีรายได ้5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 13.30) และมีรายไดร้ะหว่าง 30,001-40,000 บาท
และมากกวา่ 40,000 (ร้อยละ 6.70) 
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 ภูมิล าเนาเดิม พบว่ากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญัส่วนใหญ่ อยู่ในชุนชนแห่งน้ีมาตั้งแต่ก าเนิด 
(ร้อยละ 73.3) ที่เหลือยา้ยมาจากพื้นที่อ่ืนของกรุงเทพฯ (ร้อยละ 26.70 
 ระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในชุมชน พบว่ากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั มีระยะเวลาในการอยู่
อาศยัในชุมชนตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.30) เป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในชุมชนระหว่าง41-60ปี (ร้อยละ 26.70) และอาศยัอยูใ่นชุมชนต ่ากว่าต  ่า
20ปีและ21-40ปี (ร้อยละ20.00) ตามล าดบั ดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่4.3 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั 
 
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคญั จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.00) 

1. เพศ    
    ชาย 12 80.00 
    หญิง 3 20.00 
2. อาย(ุปี) 
    ต  ่ากวา่30 
    31-40 
    41-50  
    51-60  
    61-70  
    70 ปีขึ้น  

 
2 
1 
2  
1  
8  
1  

 
13.30 
6.70 
13.30  
6.70  
53.30  
6.70  

3. ศาสนา 
    อิสลาม 
    พทุธ 

 
14 

1 

 
                 93.30 

               6.70 
4. สถานภาพสมรส 
   โสด 
    สมรส 

 
2 

13 

 
                 13.30 
                 86.70 
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ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูล ที่
ส าคญั 

 
 
 
 

จ านวน 
(n=15) 

 
 
 
 

ร้อยละ 
(100.00) 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ไม่ไดเ้รียน 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 
     อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 

 
2 
1 
3 
2 
5 
2 

 
13.30 
6.70 

20.00 
13.30 
33.30 
13.30 

6. ศาสนา 
    อิสลาม 
    พทุธ 

 
14 
1 

 
93.30 
6.70 

7. สถานภาพสมรส 
   โสด 
    สมรส 

2 
13 

13.30 
86.70 

8. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    ไม่ไดเ้รียน 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย 
     อนุปริญญา 
    ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 

 
  2 
  1 
  3 
  2 
  5 
  2 

 
13.30 
6.70 

20.00 
13.30 
33.30 
13.30 

9.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
    นอ้ยกวา่ 5คน 
    5-10คน 
   มากกวา่10คน 

 
4 

10 
1 

 
26.70 
66.70 
6.70 
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ตารางที4่.3 (ต่อ)  
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคญั จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ 
(100.00) 

10. อาชีพหลัก 
   เกษตรกรรม 
   รับราชการ 
     รับจา้งทัว่ไป 
     ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/แม่บา้น/นกัเรียน 

 
7 
3 
1 
4 

 
46.70 
20.70 
6.70 

26.70 
11. รายได้ต่อเดือน(บาท) 
   ต ่ากวา่5,000 
  5,001-10,000 
 10,001-20,000 
 20,001-30,000 
 30,001-40,000 
มากกวา่40,000 

 
3 
2 
4 
4 
1 
1 

 
20.00 
13.3 

26.70 
26.70 
6.70 
6.70 

12. ภูมิล าเนาเดิม 
   อยูม่าตั้งแต่ก าเนิด 
   ยา้ยมาจากพื้นที่อ่ืนของกรุงเทพมหานคร 

 
11 
4 

 
73.3 
26.70 

10. ระยะเวลาในการอยู่ในชุมชน 
      ต  ่ากวา่20 ปี 
      21-40 ปี 
       41-60 ปี 
       61ปีขึ้นไป 

         
3 
3 
4 
5 

 
20.0 
20.0 

26.70 
33.30 

 

 
 

ตารางที่4.3 (ต่อ) 
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4.3 ตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
 
 ในการศึกษาขอ้มูล เพือ่ตอบต่อความหมาย ลกัษณะและการเสริมสร้าง ตลอดจนปัญหาใน
การเสริมสร้างความเป็นธรรมโดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั (Key-informant) จ  านวนทั้งส้ิน 
15 คน พบวา่ มีรายละเอียดของขอ้มูลที่คลา้ยคลึงกนั ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอยกตวัอยา่งที่ไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ เจาะลึกจากผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญัจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 4.3.1 กรณตัีวอย่างรายที่ 1: อ านาจ*  
 อ านาจ*เพศชาย อาย ุ65 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรสแลว้ ส าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปัจุจบนัอ านาจ*เป็นขา้ราชการบ านาจ มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว
จ านวน 5 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 27,000 บาท เป็นคนชุมชนธรณีค า*โดยก าเนิดและยงั
ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นประธานชุมชน 
 การเขา้มสู่ต  าแหน่งประธานชุมชน อ านาจ*เล่าวา่ ตนเองนั้นเคยรับต าแหน่งประธานชุมชน
มาคร้ังหน่ึงแล้ว พอนาจ*หมดวาระในการเป็นประธานชุมชนในคร้ังแรก ยอด*ก็ได้มาท าหน้าที่
ประธานชุมชนต่อจากอ านาจ* ส่วนตนเองก็ได้ท  าหน้าที่เป็นรองประธานศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนเขตหนองจอก หลงัจากที่ยอด*หมดวาระในการท าหน้าที่เป็นประธานชุมชน อ านาจ*ก็
ไดรั้บการคดัเลือกใหม้าเป็นประธานชุมชนอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงการเขา้ท าหน้าที่เป็นประธานชุมชนของ
อ านาจ*ในคร้ังที่ 2 น้ี อ  านาจ*เล่าว่า ตนเองนั้น ได้ไปสมคัรลงรับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน ที่
ส านกังานเขตหนองจอก ตามประกาศของส านกัเขต เร่ือง การรับสมคัรผูล้งรับเลือกตั้งเป็นประธาน
ชุมชนๆธรณีค า* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แต่ในการเลือกตั้งประธานชุมชนในคร้ังน้ี มีเพียง
อ านาจ*เท่านั้นที่เป็นผูส้มคัรเพยีงคนเดียว จึงท าใหอ้  านาจ*ไดรั้บต าแหน่งประชุมชนโดยไม่มีคู่แข่ง
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร และอ านาจ*ก็ยงัเป็นรองประธานศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
พร้อมทั้งเป็นประธานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองชุมชนธรณีค า*ด้วย เม่ืออ านาจ*เขา้มาท า
หนา้ที่เป็นประธานชุมชนในร้ังที่ 2 ไดมี้การจดัท านโยบายในการท างาน ในลกัษณะของการท างาน
เป็นทีมและการแบ่งงานให้กับคณะกรรมการชุมน โดยมีการพิจารณาจากความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละคน ว่าใครมีประสบการณ์ทางด้านใดก็จะมีการมอบหมายให้ดูแล โดย
อ านาจ* ยกตวัอยา่งเต็ม* เป็นตวัอยา่งให้ฟังว่าเต็ม*นั้น เคยรับราชการครูมาก่อน จึงถือไดว้่าเต็ม*
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นั้นมีความรู้และมีประสบการณ์ทางดา้นการศึกษา อ านาจ*ก็มอบหมายงานในด้านการศึกษาให้
เตม็*เป็นผูดู้แล เป็นตน้ อ านาจ* เล่าต่ออีกวา่ ในส่วนของนโยบายที่มีการจดัท าขึ้นนั้น  
 ไดมี้การพจิารณาจากสภาพแวดลอ้มและบริบทของชุมชน ประกอบกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในชุมชนเป็นหลกัและเอาประประสบการณ์จากการท างาน การศึกษาดูงาน ทั้งในและ
นอกประเทศมาเป็นแนวทางในการจดัท านโยบาย ทั้งน้ีนโยบายที่ส าคญั คือ ความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในชุมชนอ านาจ* ยงัเล่าต่อว่าชุมชนธรณีค า*นั้น ไดมี้การแบ่งการปกครองออกป็น 12 
กลุ่มบา้นตามลกัษณะของภูมิประเทศและการรวมกลุ่มของเครือญาติ โดยมีการคดัเลือกหวัหนา้และ
รองหวัหนา้กลุ่มบา้นเป็นผูค้อยดูแลและประสานงานกบัคณะกรรมการชุมชน โดยที่สมาชิกในแต่
ละกลุ่มบา้นจะป็นผูท้  าหนา้ที่ในการคดัเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบา้นกนัเอง ซ่ึงคุณสมบตัิ
ของผูท้ี่จะเป็นหวัหนา้และรองหวัหนา้กลุ่มบา้นไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูท้ี่อาศยัอยูใ่นกลุ่มบา้นนั้นๆ และ
รู้ขอ้มูลของกลุ่มบา้นที่ตนเองอาศยัอยู ่
 อ านาจ* ยงัเล่าต่อวา่ ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไดมี้การรวมกลุ่มหรือมีความตอ้งการที่
จะเสนอแนะร่วมแดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานชุมชน ก็ไดมีการเปิดอากาสให้ประชาชน
เขา้มีส่วนร่วมอยา่งเต็มที่ ซ่ึงมกัจะใชว้ิธีการพูดคุยเป็นการส่วนตวัและการพูดคุยในที่ประชุมของ
คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนการพูดคุยกันหลังจากการละหมาดในทุกๆวนัศุกร์ ในฐานะที่
อ  านาจ*เป็นผูน้ าชุมชน อ านาจ*ถือว่าเร่ืองของการส่งเสริมให้คนในชุมชนไดมี้โอกาสที่จะแสดง
ศกัยภาพตามความสามารถของตนเอง ในการแสวงหาผลประโยชน์อยา่งเต็มที่ เป็นเร่ืองที่ส าคญัอีก
เร่ืองหน่ึงในการท างานของตนเอง โดยอ านาจ*ยกตวัอยา่งเร่ืองของการประกอบอาชีพให้ฟังว่า จะมี
การสนับสนุน เร่ือง ทุน หากผูท้ี่ตอ้งการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีทุนในการเร่ิมตน้ อ านาจ*ก็ได้
สนบัสนุนเร่ืองทุน โดยมีการเปิดให้กูเ้งิน จากกองทุนสัจจะออมทรัพยข์องชุมชน โดยไม่มีการคิด
ดอกเบี้ยหรือการลงทุนใหก่้อนในระยะเร่ิมแรก เช่น การหาพนัธุป์ลามาแจกจ่ายให้กบัชาวบา้น เป็น
ตน้ และการที่ประชาชนจะไดรั้บสิทธิต่างๆในฐานะความเป็นมนุษย ์เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู ่สิทธิ
ในการเป็นสมาชิกของสงัคม สิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์น สิทธิในการจ่ายและรับซะกาด อยา่ง
มีความเสมอภาคและอยา่งเท่าเทียมกนันั้น อ านาจ*มองว่าในบางกรณีเท่านั้น ที่ควรจ ากดั คือ ใน
เร่ืองของการรับและจ่ายซะกาต ควรเป็นผูท้ี่นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ที่ควรมีสิทธิที่จะไดรั้บแต่
ในดา้นอ่ืนๆนั้น ประชาชนทุกคนไม่ว่า เพศ เช้ือชาติ วรรณะ เผ่าพนัธุ ์สีผมและศาสนาใด ก็ควรมี
สิทธิที่จะไดรั้บเหมือนๆกนั 

ในเร่ืองความเป็นธรรมนั้น อ านาจ*อธิบายว่า ความเป็นธรรม ก็คือ การให้ความเสมอภาค
และ ความเท่าเทียม โดยเฉพาะผูน้ า ที่ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมกบัประชาชน ส่วนความเป็นธรรมหรือ
ความยตุิธรรมทางดา้นการเมืองหรือการปกครอง คือ การช่วยเหลือประชาชนใหอ้ยูดี่กินดี  
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การให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชนในดา้นความเป็นธรรมหรือความยติุธรรมทางดา้น
เศรษฐกิจ คือการที่ประชาชนมีสิทธิในการประกอบอาชีพตามถนัดของตนเอง  และมีรายได้ที่
เหมาะสมกับแรงงานที่ได้ลงมือท าแ ละตามการศึกษาที่ตนเองได้ศึกษามา ส่วนส่ิงที่บอกว่า 
ประชาชนไดรั้บหรือมีความเป็นธรรมในดา้นน้ี คือ ประชาชนมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย อยูดี่กินดี 
มีอาชีพและรายไดท้ี่สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้และความเป็นธรรมหรือความยตุิธรรมใน
สงัคมนั้น อ านาจ*มองวา่ คือ การไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย การไดรั้บโอกาสต่างๆตามสิทธิ
ของความเป็นมนุษย ์การไดรั้บการฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั ส่วนส่ิงบ่งช้ี คือ การมีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม การไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัอย่างเหมาะสม และคนในสังคมมีความรักต่อกนั มี
เสรีภาพในการท างาน เสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น 
 การที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น การมีระบบและการกระจายสวสัดิการ เพื่อดูแล
ประชาชน การรักษาสญัญาของผูป้กครอง และมีการปฎติัต่อกนัอยา่งเหมาะสม อ านาจ* ก็เช่ือว่า จะ
เป็นวธีิการ อีกวิธีการหน่ึง ที่จะน าสังคมไปสู่ความเป็นธรรมในสังคมได ้ซ่ึงอ านาจ* ให้เหตุผลว่า 
ถา้รักษาค าพดูก็เหมือนใหค้วามเป็นธรรมระหวา่งกนั โดยอ านาจ* ยกตวัอยา่ง เช่น เม่ือนักการเมือง
มาหาเสียงแลว้ รับปากกบัชาวบา้นไว ้ เม่ือไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนแลว้ก็กลบัมาท าตามที่รับปากไว ้ก็
เป็นวิธีการหน่ึง ที่จะสร้างความเป็นธรมให้เกิดขึ้นได้ และถ้าต่อไปหากผูค้นรักกันมากและรัก
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบกบัราษฎรมีความสุขมีความ
เจริญขึ้น ช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนลดลง ก็สามารถบอกได้ว่า เป็นผลที่เกิดจากการ
ไดรั้บความเป็นธรรม และอ านาจ* ยงัอธิบายว่า หากคนไดรั้บความเป็นธรรมคนก็จะรักกนั เพราะ
ทุกคนไดใ้นส่ิงที่ตนเองตอ้งการและได้เหมือนๆกนั ไม่มีขอ้แตกต่างหรือไดม้ากไดน้้อย รายได้ก็
เพยีงพอต่อรายจ่ายของตน ไม่เดือดร้อน นัน่แสดงวา่ ประชาชนไดรั้บความเป็นธรรม 
 การเสริมสร้าง 
   อ  านาจ* มีพีน่อ้งรวมกนั ทั้งหมด 7 คน โดยอ านาจ* เป็นลูกคนที่ 3 พ่อแม่ของอ านาจ* อยู่
ดว้ยกนั จนกระทัง่เสียชีวติ ในสมยัที่อ  านาจ*เป็นเด็ก พอ่แม่ของอ านาจ* มกัจะพูดหรือสอนในเร่ือง
ของการใหรู้้จกัมีความซ่ือสตัยแ์ละความกตญัํูรู้คุณ โดยเอาหลกัการทางศาสนามาเป็นแนวทางใน
การอบรม เหตุผลที่พอแม่ของอ านาจมีการอบรมเร่ืองน้ี โดยอ านาจ* เช่ือว่าเหตุผลที่พ่อแม่ของตน
ได้สอนเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละความกตัญํูรู้คุณนั้น อาจเป็นเพราะว่า ความซ่ือสัตยแ์ละความ
กตญัํูรู้คุณ เป็นพื้นฐานส าคญัในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในสังคม อีกทั้งยงัเป็นค าสอน
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ที่ไดส้ัง่สอนมนุษยใ์หรู้้จกักตญัํูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณ  
 วิธีการที่พ่อแม่ของอ านาจ*ใชใ้นการอบรม คือ การบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและที่
ส าคญั คือ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งให้กบัลูกๆเห็น และอีกวิธีการหน่ึง คือ การดุในกรณีที่ลูกๆ
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ไม่เช่ือฟัง อีกวธีิการหน่ึง คือ การยกตวัอยา่งใหฟั้ง เช่น การเล่านิทานให้ฟังแลว้เอาขอ้คิดจากนิทาน
มาสอนต่อ เป็นตน้    
 ในช่วงวยัรุ่น พ่อแม่ของอ านาจ*ก็ยงัคงพูดเร่ืองเดิมเหมือนสมัยที่เป็นเด็ก คือการกตญัํู
รู้คุณและความซ่ือสัตย ์โดยมีการใชว้ิธีในการอบรมสั่งสอน คือ พ่อแม่มกัจะสอน โดย การบอก
กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา และที่ส าคญั คือ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งใหก้บัลูกๆเห็นและอีกวิธีการ
หน่ึง คือ การยกตวัอยา่งให้ฟัง และเม่ืออ านาจ* ก้าวยา่งเขา้สู่วยัแต่งงานหรือวยัท างาน พ่อแม่จะ
สอน เร่ือง การท ามาหากินเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีก็เพราะว่าตวัเราเป็นผูช้าย ตอ้งรับผิดชอบลูกเมีย จึง
ตอ้งรู้จกัท ามาหากินและเป็นหลกัของครอบรัว 
 อ านาจ* นั้นมีบุตรทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชาย 3 คน ญ 1 คน แต่งงานไปแลว้ 3 คน ในสมยั
ที่ลูกๆ เป็นเด็กและย่างเขา้สู่วยัรุ่น อ านาจ* มกัจะสอนในเร่ืองของความซ่ือสัตยแ์ละความกตญัํู
รู้คุณ โดยใชว้ธีิการเดียวกนั เหมือนกบัที่ตนเคยถูกพ่อแม่อบรมสั่งสอนมา คือ การบอกกล่าวอยา่ง
ตรงไปตรงมา และที่ส าคญั คือ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งให้กบัลูกๆเห็น และ อีกวิธีการหน่ึง คือ 
การดุในกรณีที่ลูกๆไม่เช่ือฟัง อีกวธีิการหน่ึง คือ การยกตวัอยา่งใหฟั้งและก็ยงัสอนในเร่ืองเดียวกนั
น้ีอีก ในขณะที่ลูกๆไดแ้ต่งงานมีครอบครัว และเพิ่มอีกหน่ึงอยา่ง คือ เร่ืองการท ามาหากิน การอยู่
ร่วมกนัในครอบครัวและการท าความดีต่อกนั ดว้ยเหตุผลที่ว่า ถ ้ามีความเช่ือฟังผูใ้หญ่การรู้จกัท า
ความดีต่อกนั จะเป็นวธีิการหน่ึง ที่น าไปสู่ความสามคัคีนัน่เอง  

ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นทั้งในชุมชนและสังคมนั้น อ านาจ* มองว่า ควร
เป็นหนา้ที่ของ ครอบครัว โรงเรียน สถาบนัทางศาสนา โดยอ านาจอธิบาย โดยเร่ิมจาก ครอบครัว 
ว่า ครอบครัว ควรตอ้งสร้างความรัก ความสามคัคี การมีความไวว้างใจกนัภายในครอบครัวก่อน
ส่วนโรงเรียนนั้น ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ ไม่เอาผลปะโยชน์จาก
ผูป้กครองของนักเรียน ผูบ้ริหารตอ้งมีการบริหารงานที่โปร่งใส อีกทั้งครูบาอาจารย ์ตอ้งมีการ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งให้กับนักเรียน และสถาบนัทางศาสนา ควรมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม คือ ผูน้ าทางศาสนา ควรเป็นตวัอย่างให้กับคนในชุมชน มีการพบป่ะพูดคุยกับ
ชาวบา้น มีการน าเอาหลกัการทางศาสนา ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับคุณธรรม ความเป็นธรรมและความ
ยตุิธรรม มาอบรมสัง่สอนและถ่ายทอดทั้ งก่อนและหลงัหมาด หรือตอนที่มีการประชุมนในมสัยดิ
และผูน้ าทางศาสนา ควรมีการพบปพดูคุยกบัประชาชนเป็นประจ า  

ส่วนปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคญัในการที่จะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนั้น อ านาจ* 
มองวา่ ปัญหานั้นอยูท่ี่ภาครัฐ ที่ไม่ไดใ้หค้วามเป็นธรรมกบัประชาชนก่อน เช่น การเห็นแก่พวกพอ้ง
และ ประโยชน์ส่วนตน ท าใหไ้ม่สามารถกระจายส่ิงๆต่างใหก้บัประชาชนได ้แนวทางการแกไ้ขนั้น 
อ านาจ* เสนอวา่ ภาครัฐ ตอ้งยดึถือระบบระเบียบของทางราชการอยา่งเคร่งครัด ค  านึงถึงความสุข 
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ของประชาชนเป็นหลกั หากภาครัฐท าเพยีงเท่าน้ีก็จะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กบัประชาชน   
ได ้ในดา้นขอ้เสนอแนะนั้น อ านาจ* เสนอแนะว่า 1. ควรยดึถือระบบและระเบียบของทางราชการ 
เพือ่เป็นแนวทางการปฏิบตัิ 2. การพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงกนัเป็นประจ า ทั้งผูน้ าและประชาชน
ดว้ยกนั 3. ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐ ตอ้งไม่เห็นแก่ประโยน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง ไม่คอรัปชัน่
และที่ส าคญั คือ ทุกคนในสงัคมตอ้งมีคุณธรรม ซ่ึงคุณธรรมนั้น ประกอบไปดว้ย . มีความซ่ือสัตย ์
2. มีความเสียสละ 3.มีความรับผิดชอบร่วมกนั 4. มีความเห็นอกเห็นใจกนัและ 5. มีความไวว้างใจ
กนัและกนั  
 4.3.2 กรณตัีวอย่างรายที่2: พัฒนา* 
 พฒันา* เพศชาย อาย ุ67 ปี สถานภาพสมรสแลว้ นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีจ  านวนสมาชิกในครอบครับจ านวน 6 คน ปัจจุบันมีอาชีพหลัก คือ เป็น
เกษตรกรและเป็นขา้ราชการบ านาญ รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาทและเป็นคนชุมชน
แผน่ดินทอง*ตั้งแต่ก าเนิด และยงัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้กลุ่มบา้น ในการดูแลรับผิดชอบ
ภายใตก้ารบริหารจดัการของประธานชุมชนอีกต่อหน่ึง 
 พฒันา* เป็นอีกผูห้น่ึงที่ไดรั้บความเคารพนับถือและการยอมรับจากสมาชิกภายในกลุ่ม
บา้นและชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในเร่ืองเก่ียวกบัการเกษตรและการเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในเร่ืองเก่ียวกับการท าเกษตรและนอกจากน้ี
พฒันา* ยงัเป็นเจา้ของฐานการเรียนรู้หน่ึงในจ านวน  7 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
ชุมชน ฐานที่ 2 การท าไร่นาสวนผสม หลงัจากพฒันา* เกษียณราชการ ก็ไดมี้การด าเนินชีวิตแบบ
เกษตรกร ทั้งน้ีเน่ืองจากการท าเกษตรเป็นวถีิชีวติและเป็นความตอ้งการที่วา่ ท  าอยา่งไรที่จะซ้ือน้อย
ที่สุดและเป็นความตอ้งการที่จะท าประโยชน์ใหก้บัชุมชน โดยมีผูร่้วมก่อตั้งฐานการเรียนรู้ชุมชน มี
จ านวนทั้งหมด 6 คน ส่วนแหล่งทุนที่ใช้ในการด าเนินการคร้ังแรก มาจากทุนส่วนตวัของผูร่้วม
ก่อตั้ง ตน้แบบในการก่อตั้งฐานการเรียนรู้นั้นพฒันา*เล่าว่า รูปแบบในการก่อตั้งนั้น มาจากการคิด
เองทั้งหมด และระยะเวลาของการตั้งฐานการเรียนรู้ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนมาถึงปัจจุบนั(2554) นั้นรวม
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี มีฐานการเรียนรู้ในชุมชนทั้งหมด 7 ฐานที่เป็นรูปร่าง และมีการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ คุณสมบติัของผูจ้ะมาเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น เพียงแต่เป็นผูท้ี่มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ส่วนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกลุ่ม คือ การได้รับ
ความสุขจากการถ่ายทอดความรู้ พฒันา* ยกตวัอยา่งการด าเนินกิจกรรมของฐานเรียนรู้จ  านวน 2
ฐานการเรียนรู้ 1. ฐานสัตวเ์ศรษกิจ ซ่ึงศูนยก์ารเรียนรู้น้ีจะมีการเล้ียงเป็ด เล้ียงไก่และยงัมีนก
สวยงาม เช่นหงส์ด า หงส์ขาว หงส์ขาวคอด า  2.โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการใชท้ี่ดินว่างเปล่า
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4ไร่เศษๆให้เป็นโรงเรียน ที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยมีระบบเกษตรแบบ
ผสมผสานที่หมนุนเวยีนตลอดปี    
 ส่ิงที่จะให้กับชุมชน พฒันา* มองว่าชุมชนจะได้เป็นที่ประจกัษข์องคนที่เขา้มาศึกษาว่า
ชุมชนแห่งน้ี มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชุมชนและการที่
ประชาชนจะไดรั้บสิทธิต่างๆในฐานะความเป็นมนุษย ์เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู ่สิทธิในการเป็น
สมาชิกของสังคม สิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์น สิทธิในการจ่ายและรับซะกาดอยา่งมีความ
เสมอภาคและอยา่งเท่าเทียมกนันั้น ควรเป็นบางเร่ืองและเป็นบางขอ้เท่านั้นที่ตอ้งจ ากดั คือ เร่ืองการ
รับและจ่ายซะกาต ซ่ึงผูท้ี่ควรจะไดรั้บสิทธิควรเป็นผูท้ี่นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ส่วนในประเด็น
อ่ืนๆนอกจากน้ี ยงัมองวา่ทุกคนควรไดรั้บเหมือนกนัทั้งหมดและตอ้งไม่มีการจ ากดัสิทธิต่างๆ ทุก
คนตอ้งมีความเท่ากนัทั้งหมด 
 ความเป็นธรรมหรือความยตุิธรรมในดา้นการเมืองการปกครอง คือ การไม่ซ้ือเสียง ถา้ไม่
ซ้ือเสียงความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นทนัที ประชาชนก็จะสามารถเลือกใครก็ได ้แต่หากมีการซ้ือเสียง ก็
เหมือนเป็นตวัแปรที่มาบงัคบัให้ชาวบา้นเลือก ส่ิงบ่งช้ีว่าประชาชนไดรั้บความเป็นธรรมในดา้นน้ี
คือ การที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายก าหนดและการไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียม
การมีสิทธิในการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเที่ยมกนัจากรัฐในฐานะที่
เป็นพลเมืองไทย ในด้านความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมทางด้านเศรษฐกิจ คือ การมีสิทธิ
ประกอบอาชีพตามสามารถความถนัดของแต่ละบุคคลและการที่คนไดรั้บรายไดห้รือค่าตอบแทน
ตามก าลงัความสามารถที่ไดท้  าลงไปและที่ส าคญั คือ การไดรั้บผลตอบแทนจากการศึกษาที่ได้
ศึกษามา ซ่ึงคนที่เรียนมามากนั้นเป็นผูท้ี่ลงทุนมาเยอะ ฉนั้นผลตอบแทนที่ไดก้็ตอ้งเหมาะสมกับ
การศึกษาและการลงทุนที่ผา่นมา และความเป็นธรรมหรือความยตุิธรรมในสังคม คือ ความเท่ากนั
เช่น เม่ือท าอะไรผดิ ก็ตอ้งรับโทษอยา่งเท่ากนัหมด คนจนท าผิดก็ตอ้งไดรั้บโทษ หากคนรวยท าผิด
ก็ตอ้งไดรั้บโทษ เท่าๆกบัคนจน ซ่ึงความเท่ากนั ก็คือ ความเป็นธรรม อีกขอ้หน่ึง 
 ส่วนที่ 2) การเสริมสร้าง, ปัญหา, อุปสรรค ,แนวทางกไ้ข ,ขอ้เสนอแนะ พฒันา* มีพี่น้อง 9  
คน เป็นหญิง3 คน ชาย6 คน พฒันาเป็นคนที่ 7 พ่อแม่ของพฒันาอยูด่ว้ยกนัจนกระทัง่เสียชีวิตจาก
กนัไป ในสมยัที่เป็นเด็กนั้น พอ่แม่จะสอนนเร่ืองของการประหยดั การมีมารยาท โดยพอ่แม่มกับอก
กล่าวและมกัที่จะสอนในเวลากินขา้ว โดยใช ัวธีิการบอกกล่าวอยา่งตรงไปและก็จะท าเป็นตวัอยา่ง
ให้กับลูกๆได้จดจ า ซ่ึง เร่ืองของการประหยดั การมีมารยาทน้ี พ่อแม่ของพฒันา*ก็ยงัอบรม
จนกระทัง่เขา้สู่วยัรุ่น โดยใชว้ธีิการเหมือนที่เคยสอนในตอนที่เป็นเด็กและเม่ือพฒันาไดแ้ต่งงานมี
ครอบครัวพ่อแม่ของพฒันามิได้บอกกล่าวอะไร ทั้งน้ีก่อนที่พฒันาจะแต่งงาน พ่อของพฒันาได้
เสียชีวติไปแลว้และแม่ก็มาเสียชีวติเม่ือพฒันาแต่งงานได ้3 ปี 
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 พฒันา*มีบุตรทั้งหมด 2 คน หญิง 1 คน ชาย 1คนซ่ึ งลูกผูห้ญิงไดแ้ต่งงานแลว้เช่นเดียวกนั
ส่ิงที่พฒันาไดใ้หค้วามส าคญัและอบรมบุตรของตนเอง คือ เร่ืองของการประหยดั เชกเช่นเดียวกบัที่
ตนเองเคยได้รับการอบรมสั่งสอนมา และวิธีการที่พฒันาใช้ก็เป็นวิธีการที่พ่อแม่ของพฒันาใช้
อบรมหรือสั่งสอนพฒันามาเช่นกนั ในส่วนของบุตรสาวที่ไดแ้ต่งงานมีครอบครัวนั้น พฒันา*จะ
สอนเร่ืองการใหรู้้จกัหนา้ที่ของภรรยาที่ควรปฏิบติัต่อสามี โดยใชแ้นวทางจากหลกัการทางศานามา
เป็นแนวทางในการอบรมสัง่สอน 
 การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น สถาบนัที่น่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม คือ ผูน้ าชุมชนตอ้งมีความยุติธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ส่วน
สถาบนัที่ควรจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสริมสร้างความเป็นธรรมคือ 1. ครอบครัว โดยหัวหน้า
ครอบครัว ตอ้งมีความยุติธรรมให้กบัทุกคนในครอบครัวก่อน เพราะหากผูน้ าครอบครัวมีความ
ยตุิธรรม คนในครอบครัวก็ยอ่มมีทศันคติที่ดีและมีความป็นกลางและพึงพอใจ 2. โรงเรียน ในดา้น
ของโรงเรียน ครูควรที่จะตอ้งสอนและท าตวัเป็นตวัอยา่งให้กบันักเรียนไดเ้ห็น เช่น ถา้ชมก็ตอ้งชม
เหมือนๆกนั การแสดงออกตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 
3.สถาบนัทางศาสนา ผูบ้ิหารมสัยดิอนัไดแ้ก่ อิหม่าม คอเตบ็ บิหลัน่ ตอ้งมีการอบรมเร่ืองความเป็น
ธรรมความยตุิธรรมหรือการปลูกฝังใหอ้ยูใ่นจิตใจของคนใหไ้ด ้
 4.3.3 กรณตัีวอย่างรายที่ 3: เอ* 
 เอ*เพศชาย อาย ุ70 ปี นับถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรสแลว้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบนัเอ*เป็นขา้ราชการบ านาจ มีจ  านวนสมาชิกในรอบครัวจ านวน 4 คน
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 22,700 บาท เป็นคนในชุมชนธรณีค า*ตั้ งแต่ก าเนิดและเอ* ยงัได้รับการ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูน้ าทางดา้นศาสนาของชุมชนดว้ย 

การเข้ามาสู่ต  าแหน่งผู ้น าทงศาสนาของชุมชน เอ* เล่าว่าก่อนที่จะมาท าหน้าที่เป็น
โต๊ะอิหม่าม เคยรับราชการมาก่อน คือ เป็นครู พอA* เกษียณก็มาท าหน้าที่เป็นโต๊ะอิหม่ามโดย
ประชาชนเลือก A*มาท าหน้าที่ผูน้  าทางศาสนาของชุมชนเม่ือปี 2519 การมาเป็นผูน้ าทางศาสนา
ของชุมชนนั้น ทุกคนในชุมชนมีสิทธ์ิที่จะไดรั้บการคดัเลือกให้มาเป็นผูน้ าทางศาสนาทุกคน  แต่
ทั้งน้ีก็ตอ้งขึ้นอยูก่บัชาวบา้นวา่ จะเลือกหรือไม่ และนอกจากชาวบา้นจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกแลว้ ผูท้ี่จะ
มาเป็นผูน้ าทางศาสนาได ้ก็ตอ้งมีคุณสมบติัซ่ึงประกอบไปด้วย 1) มีความรู้ทางศาสนา 2) ตอ้งมี
ความสามารถในการบริหารมสัยดิและเป็นผูน้ าได ้ 3) ตอ้งเป็นผูท้ี่อาศยัอยูใ่ห้ชุมชนและสามารถ
ประกอบศาสนกิจได้และเม่ือได้รับการคดัเลือกจากชาวชุมชนแล้ว ก็มีการเสนอแต่งตั้งไปยงั
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั เพือ่แต่งตั้งเป็นโตะ๊อิหม่ามประจ ามสัยดิของชุมชน 



97 

  ความเป็นธรรม คือ การมีความเท่าเทียม มีความเสอภาค มีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียงและ
มีความชอบดว้ยเหตุผล ถา้ความเป็นธรรมที่ไดจ้ากมนุษยจ์ะตอ้งมีความเท่าเทียมกนั แต่ถา้ไดจ้าก
พระผูเ้ป็นเจา้นั้นไม่เท่ากนั แต่การที่คนจะไดรั้บสิทธิต่างๆในฐานะความเป็นมนุษยน์ั้น ไม่ควรจะ
เอาเร่ืองของเช้ือชาติ เพศ วรรณะ มาเป็นตวัก าหนดว่า ใครควรจะได้อะไร มนุษยค์วรไดรั้บสิทธิ
ต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัที่ศาสนากล่าวไวว้่า ทุกคน ทุกศาสนา ควรมีความเท่าเทียมกนั โดย A* 
ยกค าสอนในคมัภีร์อลักรุอานวา่ ความเป็นธรรมหรือความยตุิธรรม ตรงกบัภาษาอาหรับวา่ อดัล อนั
แปลวา่ ความยตุิธรรม ความเป็นธรรมและรวมถึงความซ่ือสตัย ์ซ่ึงอิสลามจะก าชบัมากในเร่ืองของ
ความเป็นธรรมและเร่ืองของคุณธรรม  ความเป็นธรรมในดา้นการเมืองการปกครองนั้   A*อธิบายว่า
ในการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ตอ้งมีการบงัคบัใชเ้หมือนกนั และส่ิงที่บ่งช้ีถึงความเป็นธรรมใน
ดา้นการเมืองการปกครอง คือ การมีส่วนร่วมและมีสิทธิเสรีภาพ เช่น การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
การมีสิทธิในการแสดงออกและการไดรั้บการปฎิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั 
 ความเป็นธรรมในดา้นสังคม A* อธิบายว่า ถ้าในแนวของอิสลาม ความเป็นธรรมของ
ประชาชนทุกคน คือ การมีสิทธิที่จะไปมัสยิด เช่น การเข้าไปกราบไหวพ้ระเจา้ การประกอบ
ศาสนกิจ เป็นตน้ ดงันั้น ทุกคนจึงตอ้งมีความเท่าเทียมกนัและมีความเสมอภาคกนั ไดรั้บสิทธิต่างๆ
เหมือนกันและการที่ผู ้ปกครองบ้านเมืองรักษาค าพูด คนในสังคมมีความรักต่อกันและรัก
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าสวนตน ประกอบการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นทั้งใน
ดา้นการเมืองหรือมีสิทธออกเสียงมีการรับฟังเสียงของประชาชนและต่อไปหากประเทศไทยมี
ระบบสวสัดิการมาดูแลประชาชนใหอ้ยูดี่กินดีมากขึ้น A*มองว่าจะสามารถน าไปสู่ความเป็นธรรม
ในสังคมได้หรือทุกขอ้ที่กล่าวมานั้น น่าจะเป็นวิธีการหน่ึง ที่จะน าความเป็นธรรมมาสู่สังคมได้
โดยเฉพาะการรักษาค าพดูและการรักษาสญัญา ส่วนผลที่จะไดจ้ากการที่ในสังคมมีความเป็นธรรม
ก็คือ การที่ประชาชนมีความสุขมากยิง่ขึ้นและที่ส าคญั คือ ช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชน
นอ้ยลง 
  การเสริมสร้าง,ปัญหา,อุปสรรค,แนวทางแก้ไข,ข้อเสนอแนะ A* มีญาติ พี่น้อง ทั้งหมด 6 
คน โดย A*เป็นคนที่ 6 โดยที่พี่ๆของ Aไดเ้สียไปหมดแลว้ พ่อแม่ของ A อยูด่้วยกันจนกระทัง่
เสียชีวิต ในสมยัที่เป็นเด็กนั้น พ่อแม่ของ A* มกัจะอบรม เร่ืองของการ ให้เช่ือฟังผูใ้หญ่ การไม่
โกหกหลอกลวงกนั โดย A* เช่ือว่าพ่อแม่ของตนเอง น่าจะเอาหลักการของอิสลามมาเป็นเน้น
แนวทางในการปฎิบตัิ โดยเฉพาะ เร่ืองของ การไม่โกหก ไม่หลอกลวง ซ่ึงถือว่า เป็นบาป โดย
วธีิการที่พอ่แม่ของAใชว้ธีิการอบรมโดย 1) การพดูอยา่งตรงไปตรงมา 2) การท าเป็นตวัอยา่งให้กบั
ลูกเห็นและ 3) คือการเล่านิทานที่มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัการไม่โกหกหลอกลวง เช่นเร่ือง ปลาบู่ทอง เป็น
ตน้ เม่ือ A* ยา่งเขา้สู่วยัรุ่น พ่อแม่ของ A* ก็ยงัอบรมเร่ืองของการให้เช่ือฟังผูใ้หญ่ การไม่โกหก
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หลอกลวงกนัโดยวิธีการที่พ่อแม่ของAใช้วิธีการอบรมโดย 1) การพูดอยา่งตรงไปตรงมาและ 2) 
การท าเป็นตวัอยา่งให้ลูกๆเห็น เม่ือยา่งเขา้สู่วยัแต่งงาน A*อธิบายว่าพอแม่ของตนไม่ทนัไดบ้อก
อะไรทั้งน้ีเน่ืองจากพอ่แม่ของตนเองไดเ้สียชีวิตไปแลว้และA*อธิบายต่อว่าตนเองมีบุตรทั้งหมด 6
คน ชาย 2 หญิง 4 ทั้งหมดแต่งงานไปหมดแต่เสียชีวิต 1คนในช่วงที่ลูกของA*อยูใ่นวยัเด็กและ
วยัรุ่นนั้นA*จะสอนเร่ืองการความดีและ,การไม่โกหกหลอกลวงกนัทั้งน้ีA*เอาแบบอยา่งมากจาก
พอ่แม่ของตนเองที่ไดเ้คยสอนA*มาซ่ึงA* เช่ือว่าเป็นเร่ืองที่ดี ที่ควรปฏิบตัิ ทั้งน้ีก็เน่ืองจาก เป็นค า
สอนพระเจา้ที่ทรงสั่งสอนให้มุสลิมเป็นคนดีและเป็นส่ิงที่ทุกคนควรปฏิบติั ซ่ึงวิธีการที่A*ใชใ้น
การอบรมบุตรของตนเองนั้น A* อธิบายว่า ตนเองก็ใชว้ิธีการเดียวกบัที่พ่อแม่ของตนใชอ้บรมตน
ซ่ึงก็คือ1)การพดูอยา่งตรงไปตรงมา 2) การท าเป็นตวัอยา่งใหก้บัลูกเห็นและ 3) คือการเล่านิทานที่มี
เร่ืองเล่าเก่ียวกบัการโกหกหลอกลวงเป็นตน้ 
 ในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้ นในสังคมนั้ น A* มองว่า สถาบนัที่น่าจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการเสริมสร้างคือ 
 1) สถาบนัครอบครัว โดยมีหน้าที่ คือ การปลูกฝังของเร่ืองการไม่เอาเปรียบ ไม่ชิงชงั ไม่
แข่งขนักนั  
 2) โรงเรียน โดยเร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหาร ที่ไม่ควรจะเก็บเล็กเก็บน้อยหรือการไม่คอรับชั่น ไม่
ทุจริตนั่นเอง และหลักสูตรการเรียนการสอน ควรมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับเร่ืองของเป็นธรรม 
โดยเฉพาะเด็ก ควรมีการฝึกให้รู้จกัในเร่ืองของการบริจาค การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และครูก็ตอ้งเป็น
ตวัอยา่งที่ดี เช่น ตอ้งแสดงความรัอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ควรเลือกที่รัก มกัที่ชงั เป็นตน้และ 
 3) สถาบนัศาสนา ควรมีบทบาทโดยเร่ิมจากผูน้ าทางศาสนา คือไม่เอาเล็กเอาน้อย,ไม่เอา
เปรียบหรือคดโกงและสถาบนัทางศาสนา ควรมีการอบรมและสอดแทรกเน้ือหา ในเร่ืองของความ
เป็นธรรม โดยA ยกตวัอยา่งค  าสอนในศาสนาอิสลามที่เก่ียวกบัเร่ืองความยติุธรรมดังเช่น “ถา้ลูก
สาวฉนัคือฟาติมะ ไดท้  าการลกัขโมย ฉนัจะตดัมือของนาง เพือ่เป็นการลงโทษเธอ” โดย A* อธิบาย
วา่ น่ีคือ ความเป็นธรรมตามหลกัการทางศาสนาอิสลาม ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการลงโทษอยา่งเท่าเทียม
กนั 
 ปัญหาในการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ1.ความไม่เข้าใจในส่ิงที่พูด การมีอคติต่อกัน 
และ 2.การเอาเปรียบกนั 
 การแกไ้ขปัญหาคือ 
 1. เร่ิมจากตวัเรา ที่ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น โดย A* ยกตวัอยา่งจากหลกัค าสอนของพุทธศาสนา
วา่ เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร 
 2. การช้ีแจงความเขา้ใจกนั การพดูคุยอธิบายใหก้ระจ่าง  
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ส่วนขอ้เสนอแนะ คือ 
 1) ตอ้งสร้างความเขา้ใจ   
 2) สร้างความสมานฉนัท ์   
 3) ใชเ้วลาในการเสริมสร้าง  
 
 4.3.4 กรณตัีวอย่างรายที่ 4 ไพรศรี* 
           ไพรศรี* เพศหญิง อาย ุ41 ปี นับถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรสแลว้ ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทางดา้นการพฒันาชุมชน ปัจจุบนัไพรศรี* เป็นแม่บา้น ในครอบครัวไพรศรี* มี
สมาชิกที่อยูด่ว้ยกนั 5 คน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 3,000 บาท ไพรศรี*ยา้ยมาจากฝ่ังธน โดย
มาอยูใ่นชุมชนธรณีค า*ไดป้ะมาณ 10 ปีแและไพรศรี* ก็ยงัเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์โดยมี
ต าแหน่งเป็นกรรมการกองทุนและปัจจุบนัไพรศรี* ท าหน้าที่เป็นประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข
ชุมชนและเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน ประจ าชุมชนธรณีค า*  
 การเขา้มาท าหน้าที่ในศูนยสุ์ขภาพชุมชน เร่ิมจากที่ก่อนหน้านั้น ไพรศรี*ท างานอยูน่อก
ชุมชน แต่เม่ือปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือเศรฐกิจฟองสบู่แตก ท า
ให้ไพรศรี* ตอ้งออกจากกงาน กลบัมาอยูบ่า้น มาวนัหน่ึงไพรศรี*ไดเ้ห็นว่า ในชุมชนมีตูย้าอยู่ตู ้
หน่ึง แต่ไม่มีคนท าหรือดูแล ไพรศรี*เลยอาสาเขา้มดูแล ทั้งน้ีเน่ืองจากในชุมชน มีศูนยสุ์ขภาพอยู่
แลว้ แต่ไม่มี คนมาดูแล สืบเน่ืองจากคนในชุมชนตอ้งออกไปท างานนอกชุมชน จึงท าให้ไม่มีคน
ดูแล ไพรศรี*จึง เอาของที่มีอยู่ เช่น ยา เวชภณัฑ ์ต่างๆ ที่เหลืออยู่มาตั้งใหม่และก็มีการขอยาจาก
ศูนยอ์นามยั และก่อนที่ไพรศรีจะเขา้มาท าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน ไพรศรี*ไดเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม ในหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ จากส านักอนามยัของเขตหนองจอก ซ่ึงไพร
ศรี*ไดเ้ขา้มาท าหน้าที่ในศูนยส์าธารณสุขชุมชนเป็นระยะเวลา  6 ปีแลว้ โดยวตัถุประสงคข์องการ
ตั้งศูนยสุ์ขภาพชุมชน คือ เพื่อบรรเทาการรักษาพยาบาลเบื้องตน้ การให้บริการของศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชน ได้แก่ การให้ยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องตน้ เช่น ยาพารายา แก้ปวดทอ้ง และการท าแผล
เบื้องตน้ และการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงบุคคลที่มีสิทธิเขา้มาใชบ้ริการใน
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน คือ ชาวบา้นที่อาศยัอยูใ่นชุมชนธรณีค า* และบุคคลภายนอกที่เขา้ในชุมชนแลว้
มีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยหรือประสบอุบตัิเหตุเช่น หกล้ม ก็สามารถเขา้มาใช้บริการจากซูนย์
สุขภาพได ้โดยที่ไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 การที่ประชาชนจะได้รับสิทธิต่างๆในฐานะความเป็นมนุษย ์เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู ่
สิทธิในการเป็นสมาชิกของสงัคม สิทธิในการครอบครองทรัพยสิ์น สิทธิในการจ่ายและรับซะกาด
อยา่งมีความเสมอภาคและอยา่งเท่าเทียมกนันั้น ไพรศรี*มองว่า มีบางกรณีที่ควรจ ากดั คือ ในเร่ือง
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ของการรับและจ่ายซะกาต ควรเป็นผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น ที่ควรมีสิทธิที่จะไดรั้บ แต่ใน
ดา้นอ่ืนๆนั้นประชาชนทุกคนไม่วา่ เพศ เช้ือชาติ วรรณะ เผ่าพนัธุ์ สีผม และศาสนาใด ก็ควรมีสิทธิ
ที่จะไดรั้บเหมือนๆกนั 
 ในเร่ืองความเป็นธรรมนั้น ไพรศรี* ใหนิ้ยามของความเป็นธรรมว่า ความเป็นธรม คือ การ
มีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั 
 ความยติุธรรมทางดา้นการเมืองหรือการปกครองนั้น คือ การมีโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัและ
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 
 ความเป็นธรรมหรือความยติุธรรมทางดา้นเศรษฐกิจ คือ การไดป้ระกอบอาชีพตามความ
ตอ้งการของตนเองและมีรายไดท้ี่เท่าเทียมกนัโดยไพรศรี*ยกตวัอยา่งเร่ืองการขึ้นเงินเดือนให้กับ 
ขา้ราชการว่า เม่ือรัฐบาลไดข้ึ้นเงินเดือนให้กบัขา้ราชการแลว้ ก็ควรขึ้นราคาสินคา้ทางการเกษตร
และ ค่าแรงขั้นต ่ากบัประชาชนดว้ย เพราะทั้งน้ีขา้ราชการก็มีสวสัดิการอยา่งอ่ืนอยูแ่ลว้ ดงันั้นถา้มี
การเพิม่เงินเดือน ก็ควรเพิม่ใหก้บัประชาชนดว้ยเช่นกนั  

ความเป็นธรรมหรือความยตุิธรรมในสังคม คือ คนในสังคมเคารพสิทธิของกันและกัน
เคารพในกฎระเบียบของบา้นเมืองและประชาชนได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย การได้รับ
โอกาสต่างๆตามสิทธิของความเป็นมนุษย ์การไดรั้บการฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงส่ิงบ่งช้ี 
คือ การมีความเสมอภาคและเท่าเทียม การไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเหมาะสม และคนในสังคมมี
ความรักต่อกนั มีเสรีภาพในการท างาน เสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น   
 การที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น การมีระบบและการกระจายสวสัดิการเพื่อดูแล   
ประชาชน การรักษาสัญญาของผูป้กครองและมีการปฎัติต่อกันอยา่งเหมาะสม ก็เป็นวิธีการอีก
วิธีการหน่ึง ที่จะน าสังคมไปสู่ความเป็นธรรมในสังคมได้ และถ้าต่อไปหากผูค้นรักกันและรัก
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบกบัราษฎรมีความสุขมีความ
เจริญขึ้น ช่องว่างระหว่างรายไดข้องประชาชนลดลง เป็นส่ิงที่บ่งบอกได้ว่า เป็นผลที่เกิดจากการ
ไดรั้บความเป็นธรรม    
 การเสริมสร้าง  
 ไพรศรี* มีพีน่อ้งทั้งหมด 6 คน ชาย 2 หญิง 4 ไพรศรี* เป็นบุตรคนที่ 5 พ่อแม่ของไพรศรี*
อยูด่ว้ยกนัจนกระทัง่เสียชีวติ ในสมัยที่ไพรศรี* เป็นเด็ก พอ่แม่มกัจะสอนเร่ือง การท างาน การแบ่ง
หนา้ที่ในการท างานของคนในครอบครัว ทั้งน้ี เน่ืองจากครอบครัวของไพรศรี* ประกอบอีพคา้ขาย
โดยไพรศรี* ไดรั้บมอบหมายใหท้  างานบา้น เช่น ลา้งจาน ถูบา้น ซกัเส้ือผา้ ส่วนพี่น้องคนอ่ืนๆก็ไป
ช่วยพ่อกบัแม่ขายของหรือจดัของขาย เหตุผลที่พ่อกบัแม่ของไพรศรี*มอบหมายงานดูแลบา้นให้
ไพรศรี*ดูแลทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่า ไพรศรี*นั้นยงัเด็ก อาจท ากบัขา้วหรือก๋วยเต่ียวไม่ถูกใจลูกคา้และ
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อาจยงัคา้ขายไม่เก่ง แต่ก็มีบางคร้ังที่ไพรศรี*ไดอ้อกไปช่วยพ่อกบัแม่ขายของในเวลาหลงัจากเลิก
เรียนหรือในวนัที่ลูกคา้มีมาก เป็นตน้ แต่ในกรรณีที่ไพรศรี*ไม่ท างานตามหน้าที่ๆพ่อแม่มอบหาย
ใหท้  าพอ่แม่ของไพรศรี* จะมีการดุ การกล่าวตกัเตือนและจะมีการลงโทษ โดยการใชไ้มเ้รียวบา้ง
ในบางคร้ัง โดยเฉพาะถา้ไดไ้ปลกัขโมย โดยไพรศรี ยกตวัอยา่ง เม่ือในสมยัที่ไพรศรี*เป็นเด็ก ได้
ไปแอบขโมยของที่พอ่แม่จะน าไปขายมากิน หลงัจากที่พอ่กบัแม่รู้ว่าไพรศรี*ไดข้โมยของ พ่อก็ได้
มีการลงโทษ โดยใช้วิธีการตี หลังจากที่ถามเหตุผลแล้วว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้แอบขโมยของ
จากนั้นพอ่ของ ไพรศรี*ก็จะลงโทษดว้ยการตี พร้อมกบัสอนและอธิบายใหฟั้งวา่ท าไมถึงตอ้งตีและ
เพื่อให้เป็นที่หลาบจ าและจะไดไ้ม่มีพฤติกรรมแบบน้ีในอาคต และอีกเร่ืองหน่ึงที่พ่อแม่ของไพร
ศรี* มกัจะสอน เสมอ คือ เร่ืองความซ่ือสัตย ์การแบ่งปันและความไม่เห็นแก่ตวั โดยเฉพาะในวงศ์
ญาติพีน่อ้ง เช่น การแบ่งปันกนักินหรือตอ้งเหลือให้พี่น้องคนอ่ืนๆไดกิ้นร่วมกนั โดยที่พ่อแม่ของ
ไพรศรี* มกัจะสอน ลูกๆในเวลาที่นัง่กินขา้วร่วมกนัในตอนเยน็ ซ่ึงมกัจะสอนในเวลาน้ีเป็นประจ า
สม ่าเสมอ โดยวิธีการที่พ่อแม่ของไพรศรี*ใช้อบรมสอนลูกๆ คือ การพูดหรือบอกกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาและที่ส าคญั คือ ท าตวัเป็นแบบอยา่งให้กบัลูกๆได้เห็น และเม่ือไพรศรี*เขา้สู่วยัรุ่น 
พ่อแม่ของไพรศรี* มักจะสอนเร่ืองการให้ตั้งใจเรียนโดยมักจะบอกไพรศรี*อยูเ่สมอๆทั้งน้ีดว้ย
เหตุผลที่ว่า เม่ือตั้งใจเรียน ก็จะมีวิชาความรู้ติดตวั ซ่ึงจะท าให้มีหน้าที่การงานที่ดี สามารถเล้ียง
ตนเองได ้โดยวธีิการที่พอ่แม่ของไพรศรี*ใชอ้ยูเ่สมอ คือ การบอกกล่าวอธิบาย อยา่งตรงไป ตรงมา
และมกัจะสอนในเวลาที่นั่งรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั โดยพ่อแม่ของไพรศรี* จะใชเ้วลาน้ีใน
การอบรมสัง่สอนลูกเป็นประจ าทุกๆวนั เม่ือไพรศรี*แต่งงาน พอ่แม่ของไพรศรี* จะบอกเร่ือง ของ
การใหรู้้จกัมธัหยดั ประหยดั อดออม ไม่ฟุ่ มเฟือย โดยไพรศรี*คิดว่า เหตุผลที่พ่อแม่ของตนเองสั่ง
สอนในเร่ืองน้ี อาจเป็นเพราะว่า ต่อไปตอ้งมีครอบครัว มีลูกตอ้งเล้ียงดู ดงันั้น จึงจ าเป็นที่จะตอ้ง
รู้จกั เก็บออมเพื่อลูกๆและสมาชิกในครอบครัว จะไดไ้ม่ล าบาก เป็นตน้ ไพรศรี*มีบุตรทั้งหมด 4 
คนเป็นผูช้าย 2 คน และผูห้ญิง 2 คน ในสมยัที่ลูกๆของไพรศรี*อยูใ่นวยัเด็กไพรศรี*มกัจะสอนเร่ือง
ของความซ่ือสตัยแ์ละการไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน และไม่ให้คนอ่ืนเอาเปรียบ ทั้งน้ีก็เพราะว่าถา้
เราไม่เอาเปรียบคนอ่ืน ก็จะท าให้สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแวง้กัน
และที่ส าคญั คือ จะน าไปสู่ความเท่าเทียมกนัได ้ในกรณีที่ลูกของไพรศรี*ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไพร
ศรี*ก็มักจะใช้วิธีการสอนลูกของตนเอง โดยอิบายให้ฟังว่า ทีหลังตอ้งดูแลตนเองไม้ให้เขาเอา
เปรียบและสอนให้รู้จกัหลีกเล่ียง เช่น กรณีการกินขนม โดยเร่ิมอธิบายว่า ในกรณีที่นั่งกินขนม
ดว้ยกนั ก็ตอ้งดูวา่เพือ่นมีมากินเหมือนกนัหรือไม่ ถา้เพื่อนไม่มีขนมมานั่งกินดว้ยกนั เราก็ตอ้งรู้จกั
แบ่งปัน แต่ตอ้งไม่บ่อยคร้ัง ถา้มีกรณีที่มาขอกินเป็นประจ าเสมอ ในคร้ังต่อไปเราก็ตอ้งเดินหนี
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ออกไป ห้ามว่าหรือท าร้ายร่างกายเพื่อน โดยวิธีการที่ไพรศรี*ใช้ในการอบรมลูกๆ คือ การพูดคุย
และการยกตวัอยา่งใหฟั้ง โดยมกัจะสอนในเวลากินขา้วเป็นประจ า 
 ในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นไพรศรี* มองว่า สถาบนัที่น่าจะมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการเสริมสร้าง คือ  
 1. ครอบครัว โดยการดูแลเอาใจใส่สัง่สอนในเร่ือง การไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสัตยแ์ละการ
ใหรู้้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในครอบครัว 
 2.โรงเรียน ควรอบรมดูแลนักเรียนและการเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็น การ
แสดงออกและการฏิบตัิตนของครูต่อลูกศิษยอ์ยา่งเท่าทียมกนั ไม่เลือกที่รักมกัที่ชงัและโรงเรียนเอง
ควรจัดกิจกรรม ที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ร่มกิจกรรม การ
ปรึกษาหารือ เป็นตน้ 
 3. สถาบันทางศาสนา ควรน าเอาค  าสอนที่ มีเน้ือหา เก่ียวกับความยุติธรรมมาสอน
ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ และที่ส าคญั คือ ผูน้ าศาสนาตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
 ส่วนปัญหาในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ไพรศรี* มองว่าปัญหาที่ส าคญั คือ การแบ่ง   
พรรคแบ่งพวก เห็นแก่พวกพอ้งของตนเอง ซ่ึงแนวทางการแก้ไขที่ไพรศรี*เสนอ คือ ทุกคนตอ้ง     
รู้จกัเสียสละ ไม่เห็นแก่กลุ่มของตนเอง และที่ส าคญั คือ ผูน้ า ตอ้งท าตวัเป็นแบบอยา่งและเสียสละ 
เพือ่ประโชน์ของส่วนร่วม ส่วนขอเสนอแนะที่ไพรศรี* เสนอแนะ คือ 1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน   ทุกๆ ดา้นใหม้ากขึ้น 2) ทุกๆคนตอ้งรู้จกัสียสละเพือ่ส่วนร่วม และ 3) รัฐบาลตอ้งจริงใจในการ          
แกปั้ญหาใหก้บัคนยากจน เช่น ดูแลเร่ืองสินคา้ราคาเกษตรไม่ใหต้กต ่า เป็นตน้.   
 

4.4 ผลการศึกษาความหมายความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน  
 
 จากการศึกษาขอ้มูลการใหค้วามหมายความเป็นธรรม โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลที่
ส าคญัจ านวน 15 คน เพือ่ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความเป็นธรรมชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
มีรายละเอียด ความหมายที่ทั้งหมดเห็นตรงกนั คือ ความเป็นธรรม หมายถึง การมีความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั ไดรั้บโอกาสต่างๆตามสิทธิของความเป็นมนุษย ์(ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือมี
ความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง ไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย (ร้อยละ 93.30) 
นอกจากน้ียงัเห็นว่า ความเป็นธรรม คือ การมีความโปร่งและไม่เอารัดเอาเปรียบ (ร้อยละ 26.60) 
การไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกนั (ร้อยละ 20.00) และความหมายที่มีผูใ้ห้ค  าตอบน้อยที่สุด 
คือการใหเ้กียรติกนัและกนั (ร้อยละ 13.40) ดงัรายละเอียดตารางที ่4.4 
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ตารางที่ 4.4 แสดงความหมายความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน  
ความหมายของความเป็นธรรม จ านวน* 

(n=15) 
ร้อยละ** 
(100.00) 

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 15   100.00 
ความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง 14   93.30 
ไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั 14   93.30 
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 14   93.30 
ใหเ้กียรติกนัและกนั 2   13.40 
ไดรั้บโอกาสต่างๆตามสิทธิของความเป็นมนุษย ์ 15    100.00 
มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย 14   93.30 
ไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกนัและกนั 3 20.00 
มีความปร่งและไม่เอารัดเอาเปรียบ 4 26.60 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 ** ฐาน100.00 คิดจาก 15  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ เป็นที่น่าสังเกตุว่า ความหมายของความเป็นธรรมในทศันะของชาว
ชุมชน จะเน้นความเป็นธรรมตามกฎหมาย คือการมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การได้รับ
โอกาสต่างๆตามสิทธิของความเป็นมนุษย ์และมีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง การไดรั้บการปฏิบตัิ
จากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั การ
มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกนัและกนั มีความปร่งและไม่
เอารัดเอาเปรียบกนั   
 

4.5 ผลการศึกษาลกัษณะของความเป็นธรรมของชาวชุมชน  
 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั พบว่าลักษณะความเป็นธรรมของ
ชุมชน ในทศันะของชาวชุมชน ที่เห็นว่ามีความส าคญัและมีความจ าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความเป็นธรรม ประกอบดว้ย  
 ประชาชนมีส่วนร่วมเพิม่มากขึ้น การรักษาค าพดูและรักษาสัญญา (ร้อยละ 100.00) จะเป็น
วธีิการที่สามารถสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นในสงัคม 
 ไม่มีความเหล่ือมล ้าในสงัคม คนในสังคมมีความรักกนัและรักผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ประโยชน์สุขของราษฎรมีความเจริญขึ้น (ร้อยละ 100.00) สามารถเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะ
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ไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั (ร้อยละ 93.00) การไดรั้บสวสัดิการจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั (ร้อยละ 86.00) 
ไม่มีการกีดกนัในสังคม (ร้อยละ 60.00) อันเป็นผลจากการที่ประชาชนไดรั้บความเป็นธรรม ดัง
รายละเอียดในตารางที่4.5 
ตารางที่ 4.5 แสดลกัษณะความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน  

ลกัษณะความเป็นธรรมของชุมชน   จ านวน*   
(n=15)  

ร้อยละ  
(100.00)  

      ประชาชนมีส่วนร่วมเพิม่มากขึ้น 
      การรักษาค าพดูและรักษาสญัญา 
      ไม่มีความเหล่ือมล ้าในสงัคม 

 15 
 15 
 15 

100.00 
100.00 
100.00 

      คนในสังคมมีความรักกนัและรักผลประโยชน์ของส่วนรวม 
      ประโยชน์สุขของราษฎรมีความเจริญขึ้น 

  15 
 15 

100.00 
100.00 

      สามารถเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 
     การไดรั้บสวสัดิการจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั 

  14 
13 

93.30 
86.00 

     ไม่มีการกีดกนัในสงัคม   9 60.00 
หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 

              ** ฐาน100.00 คิดจาก 15   
 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า ชาวชุมชนเห็นว่า หากประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นละมีการ
รักษาค าพดูและรักษาสญัญา จะเป็นวธีิการที่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได ้ซ่ึง
จากการศึกษา พบวา่ คนในชุมชนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปกครอง
ชุมชน เช่น การร่วมเสนอปัญหาและแนวทางในการจดัท านโยบายเพื่อปกครองชุมชน การเสนอ
แนวทางในการพฒันาชุมชน และการรวมกลุ่มหรือมีความตอ้งการที่จะเสนอแนะร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานชุมชน และก็ไดมี้การเปิดอากาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมอยา่ง
เตม็ที่ ซ่ึงมกัจะใชว้ธีิการพดูคุยเป็นการส่วนตวั และการพดูคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชน 
ตลอดจนการพดูคุยกนัหลงัจากการละหมาดในทุกๆวนัศุกร์ และมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนไดมี้
โอกาสที่จะแสดงศกัยภาพตามความสามารถของตนเองในการแสวงหาผลประโยชน์อยา่งเตม็ที่ 
  ซ่ึงผลที่ตามมาจากการไดรั้บความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค เท่าเทียม คือ การที่คนใน
สงัคมมีความรักกนัและรักผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีความเหล่ือมล ้ าในสังคม ประโยชน์สุข
ของราษฎรมีความเจริญขึ้น ช่องว่างระหว่างรายไดข้องประชาชนลดลง ประชาชนสามารถเขา้ถึง
โอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บสวสัดิการจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการ
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กีดกนัในสงัคม และมีเสรีภาพในการท างาน การแสดงออกและแสดงความคิดเห็น เป็นผลจากการที่
ประชาชนไดรั้บความเป็นธรรม  
 4.5.1 กรณตัีวอย่างความเป็นธรรมจากภาคสนามในชุมชนธรณคี า*    
 จากการศึกษาทั้งบริบทของชุมชน การเมืองการปกครอง ระบบการศึกษาและสาธารณสุข 
ความเช่ือและศาสนา ตลอดจนกลุ่มเครือญาติต่างๆภายในชุมชน พบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่สะทอ้น
ถึงความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมในหลายๆกรณี โดยแบ่งตามรายละเอียดดงัน้ี    
  4.5.1.1 ภาพที่สะทอ้นถึงความเป็นธรรม  
  1) การรับสวสัดิการจากชุมชนที่จดัให้กบัชาวบา้น อาทิการให้อาศยัและท ากินใน
พื้นที่ของมสัยดิหรือที่เรียกวา่ ที่วากฟั โดยมีการจดัแบ่งใหก้บัชาวชุมชนที่ไร้พื้นที่ท  ากินและไม่มีอยู่
อาศัย สามารถสร้างบา้นเรือนและประกอบอาชีพได้ โดยพื้นที่วากัฟในชุมชนแผ่นดินทอง*มี
จ  านวนทั้งหมด 8 ไร่ มีการจดัสรรใหก้บัชาวชุมชนไดใ้ชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั จ  านวน 50 ครอบครัว โดยมี
หลกัเกณฑ ์คือเป็นผูท้ี่มีรายช่ืออยูใ่นบญัชีสัปบุรุษของมัสยดิ มีความเดือดร้อนเร่ืองที่ดินและตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการมสัยดิหรืออิหม่าม ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าชาวชุมชนที่ไดอ้าศยัอยูใ่น
พื้นที่วากฟัจะตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพื้นที่ของกลุ่มบา้นที่ 2  มีการด าเนินชีวิตตามหลกัการของศาสนา
และอาศยัอยูร่่วมกนัแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศยักนัและกนั นอกจากการอาศยัพื้นที่วากฟัซ่ึงถือว่า 
เป็นสวสัดิการของชุมชนที่จดัใหก้บัชาวชุมชน ในดา้นของสาธาณสุขยงัมีศูนยสุ์ขภาพชุมชนที่มีการ
ใหบ้ริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้แก่ชาวชุมชน จากการบอกกล่าวของเจา้หน้าที่ประจ าศูนย์
สุขภาพชุมชนธรณีค า*ได้อธิบายให้ฟังว่า ศูนยสุ์ขภาพชุมชนแห่งน้ีได้ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2540 ด้วย
ความตอ้งการของชาวบา้นที่ตอ้งการมีแหล่งปฐมพยบาลเบื้องตน้ ก่อนส่งต่อไปยงั รพ.ประจ าอ าเภอ
ในรายที่อาการหนัก และเพื่อบรรเทาการรักษาพยาบาลเบื้องตน้ การให้บริการของศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชน ได้แก่ การให้ยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องตน้ เช่น ยาพารา ยาแก้ปวดทอ้ง และการท าแผล
เบื้องตน้ และการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงบุคคลที่มีสิทธิเขา้มาใชบ้ริการใน
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน คือ ชาวบา้นที่อาศยัอยูใ่นชุมชนธรณีค า*และบุคคลภายนอกที่เขา้ในชุมชนแลว้มี
อาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยหรือประสบอุบัติเหตุ  เช่น หกล้ม ก็สามารถเข้ามาใช้บริการจากศูนย์
สุขภาพได ้โดยที่ไม่เสียค่าใชจ่้ายๆใดๆทั้งส้ิน ในดา้นการเขา้ใชท้รัพยากรในชุมชน เช่น แหล่งน ้ า 
คือ คลองสาย*และคลองจ าเป็น* พบว่าในการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าสองแหล่งน้ี ส่วนใหญ่จะ 
ใชเ้พื่อท าการเกษตรเป็นหลกั เช่น การท านา การสูบเขา้บ่อเล้ียงปลา และนอกจากน้ียงัมีชาวบา้น 
บางส่วนใชพ้ื้นที่บริเวณล าคลองเป็นที่เล้ียงปลาไวส้ าหรับริโภคในครัวเรือน ซ่ึงกฎในการใชน้ ้ าจาก 
ล าคลองทั้งสอง พบว่า มีการตั้งกฎว่า ห้ามทิ้งสารเคมีและขยะหรือส่ิงปฏิกูลต่างๆลงในล าคลอง 
และในการใชป้ระโยชน์จากน ้ าในล าคลอง พบวา่ ทุกคนในชุมชนสามารถใชน้ ้ าไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั   
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เพยีงแต่ ตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาไม่ให้น ้ าเน่าเสียและตอ้งช่วยกนัรักษาคุณภาพน ้ าให้ใชไ้ดต้ลอดไป   
ส่วน การใชสิ้ทธิตามกฎหมาย พบว่าชุมชนธรณีค า*ไดมี้การจดัรูปแบบการปกครองออกเป็นกลุ่ม 
บา้น โดยมีหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบา้น ซ่ึงคดัเลือกมาจากสมาชิกในกลุ่มบา้น เพื่อเป็นผูท้  า 
หนา้ที่ประสานงานกบัคณะกรรมการชุมชนและดูแลสมาชิกในกลุ่มบา้นและจากการศึกษา พบว่า 
ในการเขา้มาท าหนา้ที่เป็นผูน้ าของชุมชน ชาวบา้นทุกคนลว้นมีสิทธ์ิที่เขา้มาท าหน้าที่ เพียงแต่ตอ้ง 
ท าตามระเบียบกฎเกณฑท์ี่ทางการก าหนด คือ เป็นผูท้ี่อาศยัอยูใ่นชุมชน ตอ้งลงรับสมคัรเพื่อเขา้มา  
ท  าหนา้ที่ และเป็นผูท้ี่ชาวบา้นส่วนใหญ่เลือกและไวใ้จให้เขา้มาท าหน้าที่ นอกจากการมีสิทธิที่จะ 
เขา้มาท าหน้าที่ผูน้  าชุมชน ชาวชุมชนยงัมีสิทธิที่ เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชน ซ่ึงจาก 
ปรากฎการณ์ที่ผูศ้ึกษาพบ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การพฒันาและ   
บริหารชุมชน ซ่ึงมักจะพบไดใ้นทุกวนัศุกร์หลังการละหมาดที่มสัยดิ โดยลกัษณะของการแสดง  
ความคิดเห็น มกัจะท าในรูปของการนั่งคุย ทั้งตอนรับประทานอาหารหลงัการละหมาดเสร็จ และ    
บางคร้ังก็จะคุยกนัในลกัษณะการตั้งวงคุยกนัเป็นกลุ่มๆ และหลงัจากนั้นก็จะน าเอาประเด็นที่พูดคุย   
กนั เสนอเขา้สู่ที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชนต่อไป  
  2) ดา้นการรับสวสัดิการจากภาครัฐ จากการศึกษาพบว่า ในปี 2551 ทางส านักงาน              
เขต ไดมี้การท าโครงการแจกแวน่สายตาให้กบัชุมชนจ านวน 88 ชุมชน ในพื้นที่ของส านักงานเขต         
มีงบประมาณจากภาครัฐ โดยเป็นงบแปรญตัติของสมาชิกสภากรุงเทพ ในสมยันั้น เป็นเงินช่วย         
สนับสนุน ชุมชนธรณีค า*เป็นหน่ึงในชุมชนที่ได้รับการจัดสรรแว่นสายตา ซ่ึงชุมชนได้รับมา                 
จ  านวน 60 อนั โดยบุคคลที่มีสิทธิไดรั้บ คือ 1) อาย ุ60 ปีขึ้นไป 2) เป็นผูพ้กิารทาง สายตา โดยมี การ
จดัสรรให้กบัชาวชุมชนตามกลุ่มบา้นในจ านวนที่ เท่าๆกนัเป็นหลัก และพบว่ามีการกระจายได้
อยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่มบา้น 
  จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผูศึ้กษาไดย้กมา เป็นส่ิงที่บอกวา่ภายในชุมชนธรณีค า*มีภาพ
ของความเป็นธรรมต ลอดจนความเสมอภาคและเท่าเทียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายและ
ลกัษณะส่ิงบ่งช้ี จากผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั (Key-informant) โดยเป็นส่ิงที่ยนืยนัว่า ความเป็นธรรมที่ 
เกิดขึ้น สะทอ้นมาจากเหตุการณ์หรือการด าเนินกิจกรรมของชุมชนเอง 
 4.5.1.2 ภาพที่สะทอ้นถึงความไม่เป็นเป็นธรรม 
 ในท านองเดียวกนั บางเร่ืองหรือบางเหตุการณ์ ก็ยงัสะทอ้นได้ว่ายงัไม่มีความเป็นธรรม
เกิดขึ้นกล่าว คือ จากที่ส านักงานเขตไดมี้การท าโครงการแจกแว่นสายตาให้กบัชุมชนจ านวน 88 
ชุมชน ในพื้นที่ของส านกังานเขต   หลงัจากที่มีการด าเนินการในคร้ังแรกส้ินสุดลง ต่อมาในปี 2553 
ไดมี้การด าเนินการแจกแว่นสายตาให้กบัชุมชน เป็นคร้ังที่ 2 ชุมชนธรณีค า*เป็นหน่ึงในชุมชนที่
ไดรั้บแว่นสายตามาเพิ่มเติม เท่ากบัจ านวนของผูมี้สิทธิ แต่ยงัไม่ไดรั้บแว่นสายตาในคร้ังแรก ใน
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การแจกแวน่สายตาในคร้ังที่ 2 น้ี   ชุมชนธรณีค า* ไม่สามารถกระจายไปทัว่ทุกกลุ่มบา้นในชุมชน 
มีเพยีงสองกลุ่มบา้นเท่านั้นที่ไดรั้บการแจกจ่าย สืบเน่ืองจากชุมชนธรณีค า* มีการเปล่ียนผูน้ าชุมชน 
ประกอบกบัการแจกแวน่สายตาใน คร้ังน้ี ไดใ้หอ้  านาจในการตดัสินใจเลือกผูท้ี่มีสิทธิจะไดรั้บแว่น
สายตา อยูท่ี่ผูน้  าชุมชนเพียงผูเ้ดียว  ประกอบกบัแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการไม่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัสภาพของ แต่ละชุมชน ท าให้การคดัเลือกผูท้ี่มีสิทธิไดรั้บอยูท่ี่ผูน้  า
ชุมชน และผูท้ี่ไดรั้บแวน่สายตาในคร้ังน้ี ลว้นแต่เป็นเครือญาติของผูน้ าชุมชน ซ่ึงมีเพียง 2กลุ่มบา้น
เท่านั้นที่ไดรั้บ จากทั้งหมด 12 กลุ่มบา้น  
 ในกรณีต่อมา คือจากที่ชุมชนธรณีค า* เป็นชุมชนที่มีการจดัระบบเร่ืองของการเรียนรู้ ซ่ึง 
เป็นการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ท าให้ชุมชนแห่งน้ีมีการจดัการเร่ืองของฐานการ 
เรียนรู้ โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐานการเรียนรู้ที่เป็นรูปร่าง และมีการด าเนินกิจกรรม เช่น 
ฐานการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มบา้น 4 ฐานการเรียนรู้เร่ือง ไร่นาสวนผสมของกลุ่ม
บา้น 5 และโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตน้ ในการจดัตั้งฐานการเรียนรู้ของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มที่มีช่ือว่า กลุ่มวิทยากรฐานการเรียนรู้และมีการท าโฮมเสตยเ์พื่อเป็นที่พกัให้กบัผูท้ี่เขา้มา
ศึกษาเรียนรู้ในกรณีที่ตอ้งการคา้งคืน หรือเรียกวา่เป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูท้ี่เขา้มาศึกษา ในเร่ืองการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนวิถี
ชีวิตของชาวชุมชนธรณีค า* สืบเน่ืองจากการที่มีบุคคลภายนอก ทั้งนักเรียนนักศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานทางราชการต่างๆที่ไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ภายในชุมชน ท าให้มีอรรถประโยชน์ต่างๆตาม
เขา้มา เช่น ประโยชน์ในรูปของเงินตรา ประโยชน์ในรูปของส่ิงของที่ไดรั้บการช่วยเหลือจากทาง
ราชการ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้ จากการที่มีส่ิงต่างๆเขา้มาในชุมชน ผูท้ี่ไดรั้บประโยชน์ดงักล่าวนั้น 
เป็นเพียงบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นที่ไดรั้บ เช่น เร่ืองของการเขา้มาศึกษาเรียนรู้ภายในชุมชนของ
บุคคลภายนอก ซ่ึงตามขอ้ตกลงระหวา่งชุมชนกบักลุ่มฐานการเรียนรู้ ไดร้ะบุว่า หากฐานการเรียนรู้
ไดรั้บส่ิงตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าตอบแทนวิทยากรหรือเงินช่วยเหลือต่างๆจะตอ้งมีการปัน 
ส่วนหน่ึงให้กับชุมชน เพื่อบ ารุงสถานที่ เช่นมัสยิด บ ารุงฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน หรือเพื่อเป็น 
ทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของประชาชนในชุมชน และในกรณีที่บุคคลภายนอกมีความ  
ประสงค์ตอ้งการที่จะพกัโฮมเสตย ์ก็ตอ้งมีการการจายอย่างให้ทัว่ถึงหรือเท่าเทีมกันเป็นตน้ แต่  
ในทางกลบักนั เม่ือมีผูท้ี่เขา้มศึกษาดูงานในชุมชน ผลประโยชน์ต่างๆที่ตามมา กบัตกอยูเ่พียงแค่คน  
กลุ่มเดียว เช่นเงินค่าตอบแทนวิทยากร การจดัสรรผูเ้ขา้พกัในโฮมเสตย ์อุปกรณ์บางอยา่งที่มีการ 
สนับสนุนจากทางราชการ เป็นตน้ สะทอ้นให้เห็นว่า ในการจดัสรรผลประโยชน์ในด้านน้ีไม่มี  
ความเป็นธรรมเกิดขึ้น เน่ืองจากการเขา้มาศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก เป็นการเรียนรู้สภาพของ   
ชุมชนทั้งชุมชน ทั้งวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาวชุมชน แต่    



108 

ผลประโยชน์ต่างๆที่เขา้มากบัตกอยู่เพียงแค่คนบางกลุ่มหรือบางคนเท่านั้น ไม่ไดส้ร้างความเท่า   
เทียมให้กบัคนในชุมชน จะมีเพียงแต่ความมีหน้ามีตาเท่านั้นที่ชาวชุมชนจะไดรั้บจากการด าเนิน    
กิจกรรมดงักล่าว    
 4.5.1.3 สรุปจากกรณีศึกษาความเป็นธรรมจากภาคสนามในชุมชนธรณีค า 
 จากภาพที่สะทอ้นถึงความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมในชุมชน ดงัที่ไดย้กมาขา้งตน้ เม่ือท า
การเปรียบเทียบระหว่างสองกรณี คือภาพของความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม จะพบว่า ภาพที่
สะทอ้นถึงความเป็นธรรม จะเป็นภาพที่แด่นชดักว่าดา้นของความไม่เป็นธรรม ดงัเหตุการณ์ต่างๆ  
ที่ผูศ้ึกษาไดย้กและอธิบายมาขา้งตน้ ซ่ึงเห็นไดจ้ากการรับสวสัดิการจากชุมชน โอกาสในการเขา้ใช้
ทรัพยการที่มีอยู่ในชุมชน การอาศัยพื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและท ากิน  
ตลอดจนการรับสวสัดิการทางดา้นสาธารณสุข การมีสิทธิในการเขา้มาพฒันาชุมชน ทั้งในรูปของ 
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพฒันาชุมชน สิทธิที่จะเขา้มาท าหน้าที่ผูน้  าของชุมชน 
และผูน้ าทางศาสนา โอกาสในการประกอบอาชีพ ที่เห็นไดจ้ากการรวมตวั เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆของ
ชาวชุมชนและการรับสวสัดิการจากภาครัฐ เป็นตน้  
 ส่วนภาพของความไม่เป็นธรรมในชุมชน ที่สะทอ้นออกมาจะพบว่า เป็นปัญหาที่เกิดมา 
จาก ความไม่เขา้ใจกนัและกนั หรือบางคร้ังอาจมีเร่ืองของผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
การให้สิทธิในการแจกจ่ายผลประโยชน์อยู่ที่คนเพียงคนเดียว  เห็นได้จากการรับสวสัดิการจาก  
บางอย่าง ที่ให้อ  านาจการตดัสินใจหรือการคดัเลือก อยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียว จึงท าให้มีการใช้
ดุลพินิจเอนเอียงไปในทางที่ไม่เป็นธรรม คือการยึดอยู่กับเครือญาติและกลุ่มของผูท้ี่มีอ  านาจ 
ตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว ประกอบกบัวิถีการด าเนินชีวิตของคนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
บางกลุ่มยงัวุ่นอยู่กบัการพฒันาและบริหารชุมชน บางกลุ่มยงัตอ้งไปประกอบอาชีพเพื่อหาเล้ียง
ครอบครัวทั้งในและนอกชุมชน และบางกลุ่มยงัตอ้งอยู่กับการตอ้นรับบุคคลภายนอกที่เขา้มา
ภายในชุมชน ทั้งในรูปของการถ่ายทอด การช้ีแนะและการแสดง ตวัอยา่งแก่บุคคลที่เขา้มาภายใน
ชุมชน ท าให้เวลาในการที่จะพูดคุยหรือช้ีแจงเร่ืองราวต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่สามารถที่จะท าไดอ้ยา่ง
เสมอภาคและน ามาสู่ความไม่เขา้ใจและขดัแยง้กนั อนัเป็นบ่อเกิดของความไม่เป็นธรรมที่สะทอ้น
ออกมาจากชุมชน แต่ถึงกระนั้นเองก็ตาม จากปัญหาดงักล่าวที่เกิดขึ้น ก็ยงัมีความความพยายามของ
คนในชุมชนบางกลุ่มที่พยายามจะประสานความเขา้ใจ ตลอดจนผลประโยชน์และแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่ เกิดขึ้ น ทั้ งในรูปของการพูดคุยเป็นการส่วนตัว การขอให้อภัยซ่ึงกันและกัน การใช้
เหตุการณ์เฉพาะหนา้เป็นแนวทางในการแกไ้ข  เช่นการเร่ิมตน้การทกัทายเม่ือพบหน้ากนั ซ่ึงทั้งน้ี
ชาวมุสลิม จะกล่าวค าว่า “สลาม” ในการทกัทายเวลาพบกัน จากการศึกษา พบว่าจะใช้วิธีการ
ทกัทาย(สลาม) โดยเร่ิมจากบุคคล ที่อายนุ้อยกว่า กล่าว “สลาม” ต่อผูท้ี่มีอายมุากกว่าหรือผูห้ลัก
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ผูใ้หญ่ในชุมชน ซ่ึงเหตุผลที่ใชว้ธีิการ “สลาม” หรือการทกัทาย เป็นเพราะเม่ือมีการทกัทายไปโดย
การกล่าวค าวา่ “สลาม” ตามธรรมเนียมการปฏิบตัิ ผูท้ี่ถูกทกัทายก็ตอ้งทกัทายดว้ยการกล่าว “สลาม” 
กลบัเช่นเดียว ซ่ึงจากการทกัทายกลบัน้ีเอง ที่จะสามารถน าไปสู่การพูดคุยในเร่ืองต่อๆไป จนไปถึง
การไดมี้การประสานความเขา้ใจ ขอขมาลาโทษกนัหรือขอใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั นอกจากการพดูคุย
เป็นการส่วนตวั การใชถ้านการณ์เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา ยงัพบว่ามีอีกวิธีการที่จะแกปั้ญหา
ในเร่ืองอ่ืนๆ คือการมีเวลาที่ไม่ตรงกนั จนท าให้ไม่รู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน จนเป็นผลใหเ้กิดความเขา้ใจที่ผดิและเขา้ใจไม่ตรงกนั  ซ่ึงแนวทางที่พบในการแกไ้ขปัญหา
น้ี คือมีการเสนอให้ติดหอกระจายข่าวไว้ในชุมชน ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร ความ  
เคล่ือนไหวต่างๆของชุมชน  ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อจะไดเ้ป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ช้ีแจงและ  
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของชุมชนให้แก่คนในชุมชนไดรั้บรู้ ซ่ึงจะได้เป็นการ 
แกปั้ญหาที่มีสาเหตุจากการที่รับรู้เร่ืองราวต่างๆไม่เหมือนกนัหรือไม่รับรู้ขอ้มูล จนน ามาสู่ความ 
เขา้ใจผดิต่อกนัและท าให้มีความเห็นที่แตกต่าง ท าให้เกิดความขดัแยง้และไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั อนั 
น ามาสู่ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นตน้ ถึงแมว้่าความพยายามในการแกไ้ขปัญหาจะ 
เป็นเพยีงจุดเร่ิมตน้ล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่ทั้งน้ี จากการเร่ิมตน้ดงักล่าวก็ยงัสามารถที่จะบอกได ้
วา่ ชุมชนยงัมีแนวทางหรือวธีิการที่จะสร้างหรือน าไปสู่ความเป็นธรรมในชุมชนให้เกิดขึ้นได ้หาก 
ทุกฝ่ายประสานลงลอยกนั เพราะฉนั้นแลว้จึงสรุปไดว้า่ชุมชนธรณีค า*ยงัมีภาพของความเป็นธรรม 
เสมอภาค เท่าเทียม และมีแนวทางในการที่จะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น ซ่ึงเห็นไดจ้ากภาพที่ 
สะทอ้นออกมาจากชุมชน 
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4.6 การเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถิขีองชุมชน    
 
       4.6.1 การเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวดั้งเดิม    
               จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั พบว่าวิธีการที่ใชใ้นการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในครอบครัวดั้งเดิมของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั คือการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา การ
กระท าตนเป็นแบบอยา่ง(ร้อย ละ 100.00) รองลงมาคือการใชว้ิธีการดุ-ลงโทษ (ร้อยละ 20.00) การ
ยกตวัอยา่งและใชส้ถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอยา่ง(ร้อยละ 13.30) ดงัรายละเอียดในตารางที่ 4.6. 
 
ตารางที่4.6 แสดงวิธีในการเสริมสร้างความเป็นธรรม (ครอบครัวดั้งเดิม)     
ช่วงอาย ุ วิธีการและแนวทาง ผู้ด าเนินการ จ านวน*  

(n=15)  
ร้อยละ* 

(ร้อยละ100) 
 7-12 ปี 
 
13-18ปี 
 

การบอกกล่าวอยา่ง
ตรงไปตรงมา 
การกระท าตนเป็นแบบอยา่ง 

พอ่แม่ 
  

 พอ่แม่ 
 พอ่แม่ 

 
พอ่แม่ 
พอ่แม่ 

15 
  

15 
15 
 
2 
3 

100.00 
 

100.00 
100.00 

 
13.30 
20.00 

ก การบอกกล่าวอยา่ตรงไปตรงมา 
ก การยกตวัอยา่งและใช้

สถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอยา่ง 
ก การดุ-ลงโทษ 

วยัแต่งงาน/
ท างาน 

การบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
และการกระท าตนเป็นแบบอยา่ง 

 
พอ่แม่ 

 
     15 

 
      100.00 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ   
     ** ฐาน100.00 คิดจาก 15       
  จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่า วิธีการที่ใช้ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวดั้งเดิม
ของ ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั คือการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาว่าอนัไหนถูกอนัไหนผิดอนัไหนควร
ท าและ ไม่ควรท าทั้งน้ีก็เพือ่ใหผู้ท้ี่ถูกอบรมมีการปฎิบติัหรือมีความประพฤติตามความตอ้งการของ
ผูอ้บรม รองลงมา คือการใชว้ิธีการการกระท าตนเป็นแบบอยา่งโดยผูท้ี่ถ่ายทอดจะแสดงตวัเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัผูท้ี่รับการถ่ายทอดไดเ้ห็นและจึงเกิดการเรียนรู้หรือการลอกเลียนแบบจากตวัแบบที่
กระท าใหดู้เป็นแบบอยา่งและอีกวิธีการในการเสริมสร้าง คือการดุ-ลงโทษ อนัเป็นวิธีการควบคุม
ให ้บุคคลประพฤติปฏิบติัตามค าสัง่ของพอ่ม่หรือตามกฎเกณฑข์องสังคมที่วางไว ้ก็คือ การใชก้าร 
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ลงโทษมาเป็นเคร่ืองมือควบคุม การลงโทษจะระงบัหรือกลบัเร้าใหเ้กิดพฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นๆ 
เพิ่มมากขึ้นและทา้ยที่สุด คือการยกตวัอยา่งและสถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอยา่งในการถ่ายทอด 
ซ่ึงเป็นวิธีการที่ผูอ้บรมยกเหตุการณ์หรือการแสดงตนเป็นแบบอยา่งให้กบัผูท้ี่ถูกอบรมไดเ้รียนรู้ 
และเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัอยา่งหรือจากเหตุการณ์ที่ไดพ้บเจอ เป็นตน้ 
 
 4.6.2 การเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวสร้างใหม่   
 จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั พบวา่วธีิการที่ใชใ้นการเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรมในครอบครัวสร้างใหม่ของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั คือการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา 
การกระท าตนเป็นแบบอยา่ง ( ร้อยละ 100.00) รองลงมา คอืการยกตวัอยา่งและใชส้ถานการณ์ทีพ่บ
เจอ เป็นตวัอยา่ง (ร้อยละ 26.60) และการดุ-ลงโทษ (ร้อยละ 20.00) ตารางที่ 4.7 
 
ตาราง 4.7 แสดงวิธีในการเสริมสร้างความเป็นธรรม (ครอบครัวสร้างใหม่)   
ช่วงอาย ุ วิธีการและแนวทาง ผู้ด าเนินการ จ านวน 

(n=15)  
ร้อยละ 
(100.00)  

   7-12 ปี   การบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา  พอ่แม่ 15 100.00 
   การกระท าตนเป็นแบบอยา่ง  พอ่แม่ 15 100.00 
   การยกตัวอย่างและใช้สถานการณ์     

เป็นตวัอยา่ง 
พอ่แม่ 4 26.60 

   การดุ-ลงโทษ พอ่แม่ 3 20.00 
  13-18 ปี การบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา  

และการกระท าตนเป็นแบบอยา่ง 
พอ่แม่ 15 100.00 

  วยัแต่งงาน/
ท างาน 

   การบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา
และการกระท าตนเป็นแบบอยา่ง 

พอ่แม่ 13 88.60 

หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ       ** ฐาน100 คิดจาก 15          
 จากขอ้มูลขา้งต้นพบว่า วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวสร้างใหม่ของผูใ้ห ้ 
ขอ้มูลส าคญั คือการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา การกระท าตนเป็นแบบอยา่ง การยกตวัอยา่งและ   
สถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอยา่ง และการดุ-ลงโทษ  
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  จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ วธีิการที่ใชใ้นการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวดั้งเดิมของ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั คือการบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาว่าอนัไหนถูกอนัไหนผิดอันไหนควรท า
และไม่ควรท า ซ่ึงเป็น เพือ่ใหผู้ท้ี่ถูกอบรมมีการปฎิบตัิหรือมีความประพฤติตามความตอ้งการของผู ้
อบรม รองลงมา คือการใชว้ิธีการการกระท าตนเป็นแบบอยา่งโดยผูท้ี่ถ่ายทอดจะแสดงตวัเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัผูท้ี่รับการถ่ายทอดไดเ้ห็นและจึงเกิดการเรียนรู้หรือการลอกเลียนแบบจากตวัแบบที่
กระท าใหดู้เป็นแบบอยา่งและอีกวธีิการในการเสริมสร้าง คือการดุ-ลงโทษอนัเป็นวธีิการควบคุมให้ 
บุคคลประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งของพ่อม่หรือตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่วางไวก้็คือการใช้การ 
ลงโทษมาเป็นเคร่ืองมือควบคุม การลงโทษจะระงบัหรือกลบัเร้าใหเ้กิดพฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นๆ
เพิม่มากขึ้นและทา้ยที่สุด คือ การยกตวัอยา่งและสถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอยา่งในการถ่ายทอด  
ซ่ึงเป็นวิธีการที่ผูอ้บรมยกเหตุการณ์หรือการแสดงตนเป็นแบบอยา่งให้กบัผูท้ี่ถูกอบรมไดเ้รียนรู้ 
และเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัอยา่งหรือจากเหตุการณ์ที่ไดพ้บเจอเป็นตน้  
 

4.7 ปัญหาและอปุสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม      
 
 จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญัพบวา่ปัญหาและอุปสรรคเพือ่สร้าง    
เสริมความเป็นธรรมคือการเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน (ร้อยละ 86.60) รองลงมา คอื    
ความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พดู การมีอคติต่อกนั การไม่รับฟังความคิดเห็นของกนั (ร้อยละ 66.60) และ
การชิงเชิงเด่นกนั-ความเห็นแก่ตวั (ร้อยละ 33.30) ดงัตารางที่ 4.8 
 
ตารางที ่4.8 แสดง ปัญหาและอปุสสรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม   

ปัญหา-อุปสรรค จ านวน  
(n=15)   

ร้อยละ  
(ร้อยละ100.00)   

                  การเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน   13   86.60   
            ความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พดูและการมีอคติต่อกนั                     

และการไม่รับฟังความคิดเห็นของกนั 
                  การชิงดีชิงเด่นกนั-ความเห็นแก่ตวั 

 10 
 
5 

 66.60 
 

33.30     
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ   
   ** ฐาน100 คิดจาก 15       

 จากขอ้มูลพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน 
เป็นประเด็นปัญหาส าคญัมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสงัคมไทยเป็นสงัคมนบัถือตวับุคคลและพวกพอ้ง 
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ของตน ท าให้เม่ือคิดที่จะท าส่ิงใดก็มกัจะนึกถึงประโยชน์ส่วนตวัหรือเฉพาะกลุ่ม อนัจะท าให้อีก 
ฝ่ายเสียเปรียบ ท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัได ้จนน ามาสู่ปัญหาความเป็นธรรมในสังคมและเกิด
ความเล่ือมล ้ากนัในสงัคม ส่วนปัญหารองลงมา คือความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พูด การมีอคติต่อกนัและ 
การไม่รับฟังความคิดเห็นของกนั ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่รับฟังกนัและกนั จนน ามาสู่ปัญหา 
ความไม่เขา้ใจกนัและท าใหกิ้ดความขดัแยง้กนั ปัญหาต่อมา คือการชิงดีชิงเด่นกนั ความเห็นแก่ตวั 
ท  าให้เกิดการแข่งขนัและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม ส่งผลให้เกิดการแก่งแยง่และผูท้ี่ไม่มี 
พลงัก็เสียเปรียบ จนท าใหเ้กิดความเล่ือมล ้ากนัขึ้น 
 
 4.7.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม     
                     จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการเสริมสร้างความเป็นธรรม มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ   
อุปสรรค ดงัน้ี   
  4.7.1.1 การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งและไม่คอรัปชัน่  
             (ร้อยละ 86.60) 
  4.7.1.2 การพบปะพดูคุยอธิบายช้ีแจงกนัเป็นประจ า (ร้อยละ 66.60) 
              4.7.1.3 ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีและรู้จกัเสียสละ (ร้อยละ 33.30)                 
  4.7.1.4 ควรยดึถือระบบและระเบียบของทางราชการ (ร้อยละ 6.60)   
  ดงัแสดงขอ้มูลในตารางที่ 4.9 
ตารางที่ 4.9 แสดง แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  

แนวทางการแกไขปัญหาและอปุสรรค 
ในการเสริสร้างความเป็นธรรม  

จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(ร้อยละ100.00) 

       การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวก
พอ้งและการไม่คอรัปชัน่ 

13 86.60 
 

                ควรยดึถือระบบและระเบียบของทาราชการ 1 6.60 

              การพบปะพดูคุยอธิบายช้ีแจงกนัเป็นประจ า 
และใชเ้วลาในการเสริมสร้าง 

10 66.60 
 

ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีและรู้จกัเสียสละ 5 33.30 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ       

              ** ฐาน100.00 คิดจาก 15       
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 จากขอ้มูลพบวา่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมที่
จะน ามาใชเ้ป็นประเด็นแรก คือการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งและการไม่คอรัปชัน่ 
โดยการยดึของระบบหรือระเบียบของทางราชการเป็นแนวทางในการท างานและเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหาที่เกิดจากความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พูดการมีอคติต่อกนัและการไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของกนั ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญัเสนอว่า ควรมีการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงกนัเป็นประจ า
และใชเ้วลาในการเสริมสร้าง ส่วนปัญหาการชิงดีชิงเด่นกนัและการเห็นแก่ตวัควรแกโ้ดยผูน้ าตอ้ง
เป็นแบบอยา่งที่ดีและรู้จกัเสียสละ  
 
 4.7.2 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
            จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั (Key-informant) พบว่าขอ้เสนอแนะใน
การเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ   
 ทุกๆคนตอ้งรู้จกัเสียสละเพือ่ส่วนรวม (ร้อยละ 86.60)  
 ทุกคนในสงัคมตอ้งมีคุณธรรม (ร้อยละ 6.60)  
 ตอ้งสร้างความเขา้ใจและสร้างความสมานฉนัทใ์ชเ้วลาในการเสริมสร้าง (ร้อยละ 66.60)  
 ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆดา้นใหม้ากขึ้น (ร้อยละ 6.60)  ดงัแสดงขอ้มูล ในตารางที่
4.10 
ตารางที ่4.10 แสดงข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(ร้อยละ100.00) 

       ทุกๆคนตอ้งรู้จกัเสียสละเพือ่ส่วนร่วม 13 86.60 
 

       ทุกคนในสงัคมตอ้งมีคุณธรรม 1 6.60 

   สร้างความเขา้ใจและสร้างความสมานฉนัท ์ 
   ใชเ้วลาในการเสริมสร้าง 

10 66.60 
 

       ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้นใหม้ากขึ้น 1 6.60 
หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1ค าตอบ      
                ** ฐาน100.00 คิดจาก 15       

 จากขอ้มูลพบวา่ ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมเป็นขอัเสนอแนะที่มาจาก
ประเด็นปัญหาที่ เ กิดจากการเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยส่ิงที่ผู ้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-
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informant) เสนอเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ ทุกๆคนตอ้งรู้จกัเสียสละเพื่อส่วนร่วมทั้งน้ี
เพราะถา้มีการเสียสละเพือ่ส่วนรวมก็สามารถท าใหทุ้กคนมีความเท่าเทียมกนัและพึงพอใจประเด็น
ต่อมา คือการสร้างความเขา้ใจสร้างความสมานฉนัทแ์ละใชเ้วลาในการเสริมสร้างในการที่จะสร้าง
ความเป็นธรรม จ าเป็นที่จะตอ้งท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัเ ห็นพอ้งตอ้งกนั และที่ส าคญั คือ การ
ใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ เพือ่ความแน่ใจและเพือ่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั 
 

4.8 สถาบันทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเสริมสร้างความเป็นธรรมในชุมชน   
 
 จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญัพบวา่สถาบนัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ   
เสริมสร้างความเป็นธรรมในชุมชนไดแ้ก่สถาบนัทางครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัทาง   
ศาสนา (ร้อยละ 100.00) และนอ้ยที่สุดคือสถาบนัทางการปกครอง (ผูน้ า) (ร้อยละ 13.30) 
 ดงัรายละเอียดตารางที่ 4.1 
 
ตารางที ่4.11 แสดงสถาบันที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม    

สถาบัน   จ านวน*  
(n=15)    

ร้อยละ**  
(100.00)   

                 สถาบนัทางครอบครัว   15   100 .00  
                 สถาบนัทางการศึกษา 15   100.00   
                 สถาบนัทางศาสนา 15    100.00   
                 สถาบนัทางการปกครอง(ผูน้ า)   2  13.30   

   หมายเหตุ:  * ตอบไดม้ากกวา่ 1ค าตอบ        
                             ** ฐาน100.00 คิดจาก 15            
 จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่าสถาบนัที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมคือ    
สถาบนัทางครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัทางศาสนาและน้อยที่สุด คือสถาบนัทางการ  
ปกครอง (ผูน้ า)โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) สถาบนัครอบครัว เร่ิมที่หวัหนา้ครอบครัวตอ้งมีความยติุธรรมใหก้บัทุกคนในครอบครัว
ก่อนเพราะหากผูน้ าครอบครัวมีความยติุธรรมแลวัคนในครอบครัวก็ยอ่มมีทศันคติที่ดีและมีความ
เป็นกลางและพงึพอใจและควรมีการปลูกฝังเร่ืองการไม่เอาเปรียบไม่ชิงชงั ไม่แข่งขนักนั เร่ืองของ
การไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสตัย ์และการใหรู้้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในครอบครัว  
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 2) โรงเรียน โดยเร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหารที่ไม่ควรจะเก็บเล็กเก็บน้อยหรือการไม่คอรับชั่นไม่
ทุจริตนั่นเองและหลกัสูตรการเรียนการสอนควรมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับเร่ืองของความเป็นธรรม 
โดยเฉพาะเด็กควรมีการฝึกให้รู้จกัในเร่ืองของการบริจาค การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และครูก็ตอ้งเป็น
ตวัอย่างที่ดี เช่นตอ้งแสดงความรักอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ควรเลือกที่รักมกัที่ชัง และควรที่จะตอ้ง
สอน และท าตวัเป็นตวัอยา่งให้กับนักเรียนไดเ้ห็น เช่นถา้ชมก็ตอ้งชมเหมือนๆกนั การแสดงออก
ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั และโรงเรียนเองควรจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เขา้มามีส่วน
ร่วม เช่นการใหร่้วมกิจกรรม การปรึกษาหารือ เป็นตน้ 
 3) สถาบนัทางศาสนาควรน าเอาค  าสอนที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัความยติุธรรมมาสอนประชาชน   
อยา่งสม ่าเสมอ และที่ส าคญัคือผูน้ าศาสนา ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่เอาเล็ก
เอา    นอ้ย, ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง ผูบ้ริหารมสัยดิอนัไดแ้ก่ อิหม่าม คอเต็บและบิหลัน่ ตอ้งมีการ
อบรม เร่ืองความเป็นธรรม ความยตุิธรรมหรือการปลูกฝังใ หอ้ยูใ่นจิตใจของคนใหไ้ด ้
  4) สถาบันการปกครอง (ผู ้น า ) ควรท าตัวเป็นแบบอย่างและวางตัวเป็นกลางรู้จัก                                   
เสียสละเพือ่ส่วนรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

4.9 สรุปภาพรวมความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชน 
 
 จากการศึกษา ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษา ชุมชนธรณีค า* 
เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปความหมาย ส่ิงบ่งช้ี การเสริมสร้างความเป็นธรรม
และปัญหาอุปสรรค แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในทศันะ
ของชาวชุมชนไดว้่า ความเป็นธรรม คือ การมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั การไดรั้บโอกาส
ต่างๆตามสิทธิของความเป็นมนุษย ์และมีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง การไดรั้บการปฏิบตัิจากรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่
เบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกนัและกนั มีความโปร่งและไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ส่วนส่ิงบ่งช้ีหรือ
ลกัษณะความเป็นธรรมในทนัศนะของชาวชุมชน คือ หากประชาชนมีส่วนร่วมเพิม่มากขึ้นละมีการ
รักษาค าพดูและรักษาสญัญาจะเป็นวธีิการที่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได ้ซ่ึง
จากการศึกษา พบว่า คนในชุมชนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ
ปกครองชุมชน เช่น การร่วมเสนอปัญหาและแนวทางในการจดัท านโยบายเพื่อปกครองชุมชน การ
เสนอแนวทางในการพฒันาชุมชน และการรวมกลุ่ม หรือเม่ือมีความตอ้งการที่จะเสนอแนะร่วม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานชุมชน ก็ไดมี้การเปิดอากาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วม
อยา่งเตม็ที่ ซ่ึงมกัจะใชว้ธีิการพดูคุยเป็นการส่วนตวั และการพูดคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการ
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ชุมชน ตลอดจนการพูดคุยกันหลงัจากการละหมาดในทุกๆวนัศุกร์ และมีการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนไดมี้โอกาสที่จะแสดงศกัยภาพตามความสามารถของตนเองในการแสวงหาผลประโยชน์
อยา่งเตม็ที่ ซ่ึงผลที่ตามมาจากการไดรั้บความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค เท่าเทียม คือ การที่คน
ในสงัคมมีความรักกนัและรักผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีความเหล่ือมล ้ าในสังคม ประโยชน์
สุขของราษฎรมีความเจริญขึ้น ช่องวา่งระหวา่งรายไดข้องประชาชนลดลง ประชาชนสามารถเขา้ถึง
โอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั ไดรั้บสวสัดิการจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการกีด
กนัในสงัคม และมีเสรีภาพในการท างานการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น   
   การเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิชุมชน คือ การบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาวา่ อนัไหน 
ถูก อนัไหนผิด อนัไหนควรท าและไม่ควรท า ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูท้ี่ถูกอบรมมีการปฎิบตัิหรือมีความ 
ประพฤติตามความตอ้งการของผูอ้บรม วิธีการต่อมา คือ การกระท าตนเป็นแบบอย่างโดยผูท้ี่
ถ่ายทอดจะตอ้งท าตวัเป็นตวัอยา่งให้กบัผูท้ี่รับการถ่ายทอดไดเ้ห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือการ  
ลอกเลียนแบบจากตวัแบบที่กระท าให้ดูเป็นแบบอยา่ง และอีกวิธีการในการเสริมสร้าง คือ การดุ-   
ลงโทษ อนัเป็นวธีิการควบคุมใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งของพ่อแม่หรือตามกฎเกณฑข์อง    
สงัคมที่วางไว ้โดยใชก้ารลงโทษมาเป็นเคร่ืองมือควบคุม ซ่ึงการลงโทษจะระงบัหรือกลบัเร้าให้เกิด      
พฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นๆเพิม่มากขึ้น และการยกตวัอยา่งและสถานการณ์ที่พบเจอเป็นตวัอยา่งใน
การถ่ายทอด ซ่ึงเป็นวิธีการที่ผูอ้บรมยกเหตุการณ์หรือการแสดงตนเป็นแบบอย่างให้กับผูท้ี่ถูก
อบรมไดเ้รียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัอยา่งหรือจากเหตุการณ์ที่ไดพ้บเจอ เป็นตน้  
 ปัญหาและอุปสรรคที่ชาวชุมชนเห็นว่ามีผลต่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ การเห็น   
แก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน ความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พูด การมีอคติต่อกนั การไม่รับฟังความ    
คิดเห็นของกนัและกนั การชิงเชิงเด่นกนั กบัความเห็นแก่ตวั   
 แนวทางในการแกไ้ขปัญหา ที่ชาวชุมชนเสนอ คือการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือ   
พวกพอ้งและการไม่คอรัปชัน่ โดยการยดึของระบบหรือระเบียบของทางราชการเป็นแนวทางใน 
การท างานและเป็นเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบการท างาน มีการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงกันเป็น 
ประจ าและใช้เวลาในการเสริมสร้าง ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีรู้จกัเสียสละ ทุกๆคนตอ้งรู้จกั
เสียสละเพื่อส่วนร่วม ตอ้งสร้างความเขา้ใจสร้างความสมานฉันท์ และใชเ้วลาในการเสริมสร้าง 
และที่ส าคญั คือ การใชเ้วลาในการท าความเข้าใจ เพื่อความแน่ใจและเพื่อความเห็นพอ้งตอ้งกัน 
และการใชว้ธีิการพดูคุยเป็นการส่ส่วนตวั เพือ่ประสานความเขา้ใจและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย 
ประกอบการใชส้ถานเฉาะหนา้ เป็นตวัน าทางในการแกปั้ญหา 
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 สถาบนัทางสงัคมที่ชาวชุมชนเห็นวา่ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ  
 1) สถาบันครอบครัวโดยเร่ิมที่หัวหน้าครอบครัว ต้องมีความยุติธรรมให้กับทุกคนใน 
ครอบครัวก่อน เพราะหากผูน้ าครอบครัวมีความยตุิธรรมแลวั คนในครอบครัวก็ยอ่มมีทศันคติที่ดี 
และมีความป็นกลาง และควรมีการปลูกฝังเร่ืองการไม่เอาเปรียบ ไม่ชิงชงั ไม่แข่งขนักนั เร่ืองของ
การไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสตัย ์และการใหรู้้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในครอบครัว  
 2) สถาบนัการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหารที่ไม่ควรจะเก็บเล็กเก็บน้อย หรือ การไม่คอ
รับชั่น ไม่ทุจริตนั่นเอง และหลกัสูตรการเรียนการสอนควรมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัเร่ืองของเป็น
ธรรม โดยเฉพาะเด็กควรมีการฝึกให้รู้จกัในเร่ืองของการบริจาค การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และครูก็ตอ้ง
เป็นตวัอย่างที่ดี เช่นตอ้งแสดงความรักของอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชงัและควรที่
จะตอ้งสอนและท าตวัเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็น เช่น ถ้าชมก็ตอ้งชมเหมือนๆกัน การ
แสดงออกตอ้งมีความเท่าเทียมกนัและโรงเรียนเองควรจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วม เช่น การใหร่้วมกิจกรรม การปรึกษาหารือ เป็นตน้  
 3) สถาบนัทางศาสนา ควรน าเอาค  าสอนที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัความยติุธรรมมาสอนประชาชน   
อยา่งสม ่าเสมอ และที่ส าคญั คือ ผูน้ าศาสนาตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่เอาเล็ก
เอานอ้ย, ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง ผูบ้ริหารมสัยดิ อนัไดแ้ก่ อิหม่าม คอเต็บ และบิหลัน่ ตอ้งมีการ
อบรมเร่ืองความเป็นธรรม ความยติุธรรมหรือการปลูกฝังใหอ้ยูใ่นจิตใจของคนใหไ้ด ้    
  4) สถาบันการปกครอง (ผูน้ า) ตอ้งท าตัวเป็นแบบอย่างและตอ้งวางตัวเป็นกลางรู้จัก               
เสียสละเพือ่ส่วนรวมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน        
 เม่ือวิเคราะห์ความหมาย/ส่ิงบ่งช้ีถึงความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุนชน พบว่าเป็นไป        
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550  ความยตุิธรรมในคมัภีร์อลักรุอานและอลั 
หะดีษ  ประเวศ วะสี (2553) ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2553 ) ซ่ึง สามารถจดักลุ่มการให้ความหมาย  
ของความเป็นธรรมไดด้งัน้ี คือ การยดึวิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรม ยดึผลที่เกิดจากความเป็น 
ธรรม และยดึองคป์ระกอบของความเป็นธรรม โดยมีรายละเอียด คือ บุคคลยอ่มเสมอกนัในทาง 
กฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การ
ไดรั้บการคุม้ครองในชีวติและทรัพยสิ์น มีเสรีภาพในการแสดงออก ทุกคนทุกฝ่ายมีความเท่าเทียม
และมีความเสมอภาคกนั ผูค้นจะมีความรักต่อกนั 
 ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของความเป็นธรรม เน้นที่ผลลัพธ์ที่สะทอ้นความหมาย
มากกวา่วธีิการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณี ไชยอ าพร (2554) ทั้งน้ีเน่ืองมากจากคนไทยส่วน
ใหญ่จะมีลกัษณะของปฏิบตัินิยม (Pragmatism) คือ ชอบหรือคาดหวงัที่จะเห็นไดร้วดเร็วมากกว่าที่
จะเนน้วธีิการ ซ่ึงใหผ้ลชา้กวา่ (แมจ้ะมีผลที่ย ัง่ยนื) 
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 ในดา้นการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชน จะเป็นไปในลกัษณะการอบรมเล้ียงดูใน 
ครอบครัว ซ่ึงผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการอบรม คือ บิดาและมารดาซ่ึงมกัจะใชว้ิธีการ คือ การบอก 
กล่าวอยา่งตรงไปตรงมาว่า อนัไหนผิด อนัไหนถูกและควรท า ไม่ควรท า พร้อมกบัการกระท าตน
เป็นแบบอย่างให้เห็น ประกอบการกับการยกตวัอย่างจากสถานการณ์ที่พบเจอให้เห็น เพื่อเป็น
สถานการณ์ใหผู้ท้ี่ถูกอบรมเห็นภาพ จนน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมตามที่ผูอ้บรมตั้งใจใหเ้กิด 
 เม่ือวิเคราะห์ จะพบว่าแนวทางหรือวิธีการและแหล่งที่มาของการขดัเกลา คือพ่อแม่จะมี
บทบาทและมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการอบรมเล้ียงดู ตั้งแต่ในระดบัเด็กวยัรุ่นจนมาถึงวยัท างานและมี
ครอบครัว ทั้งน้ีเพราะพอ่แม่จะเป็นผูท้ี่ใกลชิ้ดและมีความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงและมีอิทธิพลต่ออารมณ์
ทศันคติและเป็นแบบของความประพฤติ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าตามวิถีของชาวมุสลิม นับตั้งแต่เกิด
ที่บิดา มารดาก็ตอ้งกล่าวอะซาน (กรอกที่หูขา้งหวา) และกอมดั (กรอกที่หูขา้งซ้าย)ให้กบัเด็กจน
มาถึงการสุนดั ที่ผูป้กครองก็ตอ้งท าพธีิเขา้สุหนดัหรือพธีิคัน่ใหต้ามหลกัการทางศาสนาอิสลามและ
เม่ือถึงวยัศึกษา บิดา มารดาหรือผูป้กครองก็จะเร่ิมให้เรียนภาษาอาหรับและคมัภีร์อลักรุอานซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่ บทบาทของพอ่แม่ มีความส าคญัต่อการอบรมเล้ียงดูเป็นอยา่งยิง่ ประกอบกบัสังคมไทย 
เป็นสงัคมที่อยูก่นัในลกัษณะของครอบครัวและมีครอบครัวเป็นจุดเร่ิมตน้ในการปลูกฝังถ่ายทอด 
ทั้งแนวความคิด พฤติกรรมต่างๆ โดยมีพอ่และแม่ เป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าว จึงเห็นไดว้า่ในการเสริมสร้างความเป็นธรรมของชุมชนจะเร่ิมกระท าตั้งแต่วยัเด็กจนมาถึง
วยัผูใ้หญ่และเป็นหน่วยทางสังคมที่ส าคญัหน่วยหน่ึง ในการหล่อหลอมพฤติกรรม แนวความคิด
ต่างๆ โดยผา่นกระบวนการอบมเล้ียงดู เช่น การบอกกล่าว การเป็นแบบอยา่ง ตลอดจนการว่ากล่าว
หรือลงโทษ เป็นตน้ 
 สถาบนัทางสังคมที่ชาวชุมชนเห็นว่า ควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรม เม่ือ
วิเคราะห์ จะพบว่าสถาบนัดงักล่าวล้วนมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อมนุษยม์ากที่สุด ครอบครัว ซ่ึง
เป็นสถาบนัหน่วยแรกที่มนุษยมี์ความสัมพนัธ์ดว้ยและป็นความสัมพนัธ์ในลกัษณะใกลชิ้ดผูกพนั
อยา่งแนบแน่น โรงเรียน เป็นสถานที่ท  าให้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการต่างๆ อยา่งเป็นทางการและยงั
เป็นสถานที่ใหไ้ดโ้อกาสไดรั้บความรู้และคุณค่าต่างๆ โรงเรียนจึงมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของ
บุคคลเป็นอยางมาก สถาบนัทางศาสนาหรือตวัแทนทางศาสนา ซ่ึงจะช่วยขดัเกลาในแง่การให้
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัศีลธรรม จริยธรรมและความประพฤติที่ถูกที่ควร ตลอดจนหลกัปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิต สถาบันทางการปกครองซ่ึงจะคอยอ านวยประโยชน์ในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและจดัระเบียบสังคมให้เกิดสันติสุขการท าตวัเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคม ทั้งน้ีก็
เพือ่ใหผู้ค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข   
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 ปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองการเห็นแก่พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน เป็นประเด็นปัญหา
ส าคญัมากที่สุด ทั้งน้ี เน่ืองจากสงัคมไทย เป็นสงัคมนบัถือตวับุคคลและพวกพอ้งของตน ท าให้เม่ือ
คิดที่จะท าส่ิงใด ก็มกัจะนึกถึงประโยชน์ส่วนตวัหรือเฉพาะกลุ่ม อนัจะท าให้อีกฝ่ายเสียเปรียบ ท า
ใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัได ้จนน ามาสู่ปัญหาความเป็นธรรมในสงัคมและเกิดความเล่ือมหล ้ ากนั
กนัสังคม ส่วนปัญหารองลงมา คือ ความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พูด การมีอคติต่อกัน และการไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของกนั ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่รับฟังกันและกัน จนน ามาสู่ปัญหาความไม่
เขา้ใจกนั และท าใหกิ้ดความขดัแยง้กนั ปัญหาต่อมา คือ การชิงดีชิงเด่นกนั ความเห็นแก่ตวั ท  าให้
เกิดการแข่งขนัและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรว ม ส่งผลให้เกิดการแก่งแยง่และผูท้ี่ไม่มีพลงัก็
เสียเปรียบ จนท าใหเ้กิดความเล่ือมล ้ากนัขึ้น 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรมที่จะน ามาใชเ้ป็น
ประเด็นแรก คือ การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งและการไม่คอรัปชัน่ โดยการยึด
ของระบบหรือระเบียบของทางราชการเป็นแนวทางในการท างานและเป็นเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบ
การท างาน ปัญหาที่เกิดจากความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พูด การมีอคติต่อกัน และการไม่รับฟังความ
คิดเห็นของกนั  ควรแกโ้ดย มีการการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงกนัเป็นประจ า และใชเ้วลาในการ
เสริมสร้าง ส่วนปัญหาการชิงดีชิงเด่นกนัและการเห็นแก่ตวั ควรแกโ้ดย ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดี
และรู้จกัเสียสละ  
 ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม เป็นขอ้เสนอแนะที่มาจากประเด็นปัญหาที่
เกิดจากการเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยส่ิงที่ผูใ้ห้ข้อมูลที่ส าคญั (Key-Informant) เสนอเพื่อ 
เสริมสร้างความเป็นธรรม คือ ทุกๆคนตอ้งรู้จกัเสียสละเพื่อส่วนร่วม ทั้งน้ีเพราะ ถา้มีการเสียสละ
เพือ่ส่วนรวม ก็สามารถท าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกนัและพึงพอใจ ประเด็นต่อมา คือ การสร้าง
ความเขา้ใจ สร้างความสมานฉันท์และใชเ้วลาในการเสริมสร้าง ในการที่จะสร้างความเป็นธรรม
จ าเป็นที่จะตอ้งท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั เห็นพอ้งตอ้งกนั และที่ส าคญั คือ การใชเ้วลาในการท า
ความเขา้ใจ เพือ่ความแน่ใจและเพือ่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั  
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บทบาทของสถาบันทีส่่วนเกีย่วข้องกับการเสริมสร้างควสามเป็นธรรม 

สถาบัน บทบาท 
1.ครอบครัว  ผูน้ าครอบครัวตอ้งใหค้วามยติุธรรมกบัมาชิกในครอบครัว,สอนให ้ 

รู้จกัเร่ืองของการบริจาค,การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในรอบครัว 
2.การศึกษา ผูบ้ริหารไม่คดโกง,ครูเป็นแบบอยา่งและไม่เลือกที่รักมกัที่ชงั 

             3.ศาสนา ผูน้ าทางศาสนาไม่คดโกง,ไม่แบ่งพกัแบ่งพวก,การปลูกฝัง เร่ือง
ความยตุิธรรม ความเป็นธรรม ใหอ้ยูใ่นจิตใจคน 

ภาพที่ 4.1 แสดงการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิ 
 
4.10 บทสรุป 
 
 ชุมชนธรณีค า* เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหน่ึง ที่มีความโดดเด่นทางวฒันธรรม และมี  
ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานยาวนานกวา่ 140 ปี ประชาชนในชุมชนมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะของ  
เครือญาติ ทั้งน้ืสืบเน่ืองจากการมีบรรพบุรุษคนเดียวกนัและนอกจากน้ี ยงัอยูท่่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของเมืองหลวง อนัเป็นศูนยก์ลางของทุกกิจกรรมหลกัของประเทศ และถูกถาโถมดว้ย  
กระแสโลกาภิวตัน์ แต่ทั้งน้ีชุมชนก็ยงัมีภาพของการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดและยงั  
สามารถจดัระเบียบชุมชนใหเ้กิดความเป็นธรรม เท่าเทียมกนัไดอ้ยา่งเสมอภาค ซ่ึงส่ิงที่พบได ้คือ
เร่ืองของการปกครองชุมชน ที่ประชาชนในชุมชนไดมี้โอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และ

ความเป็นธรรมของชุมชน 

1.ความเสมอภาคเท่าเทียม
  
2.การไดรั้บโอกาสต่างๆตาม
สิทธิ 

 3.มีความเท่ียงธรรมไม่เอน
เอียง 
4.ไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐ
อยา่งเท่าเทียม 
5.ไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 6.ไม่เบียดเบียนและไม่เอา
เปรียบกนั 
   

การบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา 
การแสดงตนเป็นแบบอยา่งและการยกตวัยกตวั 
การด-ุการลงโทษ 

 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง 
ความไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีพูด 
การมีอึติต่อกนัและไม่รับฟังความคิดเห็นกนั 

  1    1.ยึดของระบบหรือ
ระเบียบของทางราชการ 
2.       2.การพบปะพูดคุย
อธิบายช้ีแจงกนัเป็น ประจ า 
           3. ผูน้ าตอ้งเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
          4.ใชเ้วลาในการ
เสริมสร้าง 

5. การใช้
สถานการณ์เฉพาะ
หนา้เป็นแนวทาง 
6.การเจรจา
ประสาน
ผลประโยชน์ 
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การเขา้มาท าหนา้ที่ผูน้  าชุมชน ซ่ึงทุกคนที่อาศยัอยูใ่นชุมชนลว้นมีสิทธ์ิที่จะเขา้มาท าหนา้ที่ในฐานะ
ผูน้ าชุมชน แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บัความพร้อมหรือคุณสมบติัที่ทางราชการก าหนดไว ้เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่
อาศยัอยูใ่นชุมชน เป็นที่ยอมรับและถูกเลือกโดยประชาชนในชุมชน นอกจากการเขา้มาท าหนา้ที่
ประธานชุมชนอยา่งเท่าเทียมแลว้ ยงัมีการปกครองอีกรูปแบบหน่ึง คือ การแบ่งกลุ่มการปกครอง
และการบริหารงานดูแลภายในชุมชนออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่ม เรียกวา่กลุ่มบา้น ซ่ึงจะมีการ
คดัเลือกหวัหนา้และรองหวัหนา้กลุ่มบา้นโดยประชาชนที่อาศยัอยูใ่นกลุ่มบา้นนั้นๆ ทั้งน้ีก็เพือ่ให้
สามารถดูแล บริหารงานหรือกระจายข่าวสารต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึงกนัในทุกหลงัคาเรือน ซ่ึง
การบริหารงานดงักล่าว เป็นลกัษณะการกระจายอ านาจการปกครองและการกระจายการ
ประสานงานภายในชุมชน และในกรณีที่ไดมี้การรวมกลุ่มหรือมีความตอ้งการที่จะร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานชุมชน ก็ไดมี้การเปิดโอากาสใหเ้ขา้มีส่วนร่วมอยา่งเตม็ที่ ซ่ึงมกัจะใช้
วธีิการพดูคุยเป็นการส่วนตวัและการพดูคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนการ
พดูคุยกนัหลงัจากการละหมาดในทุกๆวนัศุกร์ และยงัมีการส่งเสริมใหค้นในชุมชนไดมี้โอกาสที่จะ
แสดงศกัยภาพตามความสามารถของตนเองในการแสวงหาผลประโยชน์อยา่งเตม็ที่ อีกทั้งในเร่ือง
ของการประกอบอาชีพก็มีการสนบัสนุนเร่ืองทุน กล่าวคือ หากผูท้ี่ตอ้งการประกอบอาชีพ แต่ไม่มี
ทุนในการเร่ิมตน้ ก็ไดมี้การสนบัสนุนเร่ืองทุน โดยมีการเปิดใหกู้เ้งินจากกองทุนสจัจะออมทรัพย์
ของชุมชน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยหรือการลงทุนใหก่้อนในระยะเร่ิมแรก เช่น การหาพนัธุป์ลามา
แจกจ่ายใหก้บัชาวบา้น ตลอดจนการเปิดโอกาสและใหสิ้ทธิต่างๆกบัชาวชุมชน อาทิ เช่น การใช้
ทรัพยากรต่างๆที่มีอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งเท่าเทียม ดงัเช่น การใชท้รัพยากรน ้ า อนัไดแ้ก่ บ่อน ้ าบาดาล 
คลองสาธรณะไดอ้ยา่งเท่าเทียม โดยไม่มีการปิดกั้นและจ ากดัวา่ใครมีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิ ตลอดจน
การใหอ้าศยัพื้นที่สาธารณะหรือที่เรียกวา่ ที่วากฟั เพือ่เป็นที่อยูอ่าศยัและที่ท  ากินส าหรับประชาชน
ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ซ่ึงที่ดงักล่าว ก็มีการจดัสรรใหก้บัคนที่ไร้พื้นที่ท  ากินไดอ้ยา่งเสมอภาค
โดยที่ชาวชุมชนไม่มีขอ้โตแ้ยง้ ดว้ยขอ้ตกลงที่วา่การใหโ้อกาสกบัคนที่ไม่มีโอกาสไดใ้ชเ้ป็นที่อยู่
อาศยัและที่ท  ากิน หรือผูท้ี่มีแลว้ใหโ้อกาสกบัผูท้ีไ่ม่มี  
 นอกจาก การมีสิทธิที่จะเขา้มาเป็นผูน้ าชุมชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูอ้ยา่งเป็นทางการ การมี
โอกาสและการมีส่วนร่วมในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น การใชท้รัพยากรต่างๆที่มีอยใูน
ชุมชนอยา่งเท่าเทียมกนัแลว้ อีกสถานะหน่ึง ที่ถือไดว้่ามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาชุมชนและมี
ความส าคญัต่อการด าเนินชีวติของชาวมุสลิม คือ โตะ๊อิหม่าม ซ่ึงถือว่าเป็นผูน้ าทางจิตวิญญาณของ
ชาวมุสลิมและยงัเป็นที่ปรึกษาทั้งคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน การเขา้มาท าหน้าที่
ในต าแหน่งโตะ๊อิหม่ามของชุมชนธรณีค า*ประชาชนในชุมชนธรณีค า* ทุกคนลว้นมีสิทธิอยา่งเท่า
เทียมกนัที่จะเขา้มาท าหน้าที่ดงักล่าว แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่บัชาวบา้นว่าจะเลือกหรือไม่ และนอกจาก
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ชาวบา้นจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกแลว้ ผูท้ี่จะมาเป็นผูน้ าทางศาสนาไดก้็ตอ้งมีคุณสมบติัซ่ึงประกอบไปดว้ย
1) มีความรู้ทางศาสนา 2) ตอ้งมีความสามารถในการบริหารมสัยดิและเป็นผูน้ าได้ 3) ตอ้งเป็นผูท้ี่
อาศยัอยูใ่นชุมชนและสามารถประกอบศาสนกิจได ้เป็นตน้  
 ในดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ชุมชนธรณีค า*ยงัมีสถานศึกษา คือ โรงเรียนอิสลามธรณี
ค า* ที่คอยใหบ้ริการกบัเยาวชนในชุมชนโดยไม่มีการจ ากดัวา่จะนับถือศาสนาหรือเช้ือชาติใด ทั้งน้ี
สืบเน่ืองจากชาวบา้นในชุมชนธรณีค า* มีทั้งผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธอาศยัอยู่
ร่วมกนั แต่เยาวชนในชุมชนก็ยงัสามารถเขา้ศึกษาในโรงเรียนอิสลามธรณีค า*ไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั
ทั้งในดา้นอุปกรณ์การเรียน อาทิเช่น เส้ือผา้ เคร่ืองเขียน สมุดหนงัสือ ก็มีการแจกใหก้บันกัเรียนโดย
ที่ผูป้กครองไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเหมือนๆกนัทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลที่
สนบัสนุนใหเ้ด็กไทยเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เป็นตน้ และจากที่นกัเรียนในโรงเรียนมีทั้งผูท้ี่นับ 
ถือศาสนาอิสลามที่ตอ้งมีการปฏิบติัศาสนากิจ คือการละหมาด ก็มีการส่งเสริมใหเ้ด็กในโรงเรียนได ้
มีการหัดกล่าวอะซานก่อนละหมาดใหญ่ที่มัสยิดในทุกวนัศุกร์ และมีเด็กบางส่วนที่นับถือ พุทธ 
ศาสนา ก็มีการจดัหอ้งสวดมนตไ์วส้ าหรับการประกอบศาสนกิจ เฉกเช่นเดียวกนั  
 ในด้านการสาธรณสุข ชุมชนธรณีค า* ยงัมีศูนยท์ี่เรียกว่า ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ไวค้อย 
ใหบ้ริการรักษาพยาบาล อาการเจบ็ป่วยเล็กๆนอ้ยๆหรือเพื่อการปฐมพยบาลเบื้องตน้ ก่อนน าตวัส่ง 
โรงพยาบาล ซ่ึงชาวบา้นในชุมชน ตลอดจนผูท้ี่เขา้ไปเยี่ยมชมชุมชนธรณีค า* สามารถเขา้ไปใช ้
บริการจากศูนยไ์ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการเก็บค่าใชจ่้ายๆใด จากการเขา้รับบริการของศูนย ์
สุขภาพแห่งน้ี 
 จากความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของเครือญาติ ประกอบกบัการมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 
โดยการอาศยัหลกัการศาสนาน าชีวิต การเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีของชุมชนธรณีค า* จึง
เป็นไปในลกัษณะที่สอดคลอ้งและเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน (เน้น
การอบรมเล้ียงดูเป็นส าคญั) ซ่ึงอาจเป็นการกระท าแบบไม่มีระบบ ที่ไม่ไดมี้การเตรียมการหรือ
คาดการณ์ไวก่้อนล่วงหนา้ นอกจาการเสริมสร้างในลกัษณะการอบรมเล้ียงดู ซ่ึงมกัพบในครอบครัว
แลว้ สถาบนัการศึกษาและสถาบนัทางศาสนา ก็ยงัเป็นส่วนส าคญัในการที่จะเสริมสร้างความเป็น
ธรรม ใหเ้กิดขึ้น  
 จากภาพของการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดและการจดัระเบียบชุมชนให้เกิด 
ความเป็นธรรมเท่าเทียมกันได้อย่างเสมอภาคของชุมชนธรณีค า* ดังที่ผูศ้ึกษาไดย้กตวัอยา่งมา
ขา้งตน้ ในทศันะของผูศ้ึกษา ที่ไดท้  าการศึกษาทั้งบริบทของชุมชน ระบบเครือญาติ ตลอดจนวิถี
ชีวติของชาวชุมชนและทศันะเก่ียวกบัความเป็นธรรม แนวทางการเสริมสร้างความเป็นธรรมของ
ชาวชุมชนธรณีค า* ผูศึ้กษามองว่า จากสภาพดงักล่าว เป็นส่ิงที่สะทอ้นจากการที่ในชุมชนแห่งน้ีมี
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ความเป็นธรรมเกิดขึ้น ดว้ยองคป์ระกอบ คือ ความเสมอภาคและเท่าเทียม ซ่ึงภาพลกัษณ์ของชุมชน
ธรณีค า* ที่ถือไดว้่าเป็นชุมชนที่มีความแข็มแข็ง ดงัเห็นได้จากการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆทั้ง
ของภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน ที่ไดย้กให้ชุมชนแห่งน้ีเป็นชุมชนตน้แบบ ทั้งดา้นการเรียนรู้ การ
ด าเนินวถีิชีวติ ที่อยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเมืองหลวง แต่ชุมชนก็ยงัสามารถที่จะด าเนินวิถี
ชีวิตตามแนวทางของศาสนา และยงัคงเอกลกัษณ์ของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งกลมกลืนกบัสภาพบริบท
ภายนอกชุมชนที่เขา้มากระทบชุมชน ซ่ึงผลที่ตามมาจากการที่ชุมชนแห่งน้ีมีความเป็นธรรมความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั คือ การที่ประชาชนในชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้นและมีความรักต่อกนัซ่ึง
จากทศันะของผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญั (Key-informant) ไดร้ะบุว่า หากประชาชนมีความสุข มีความรัก
กนั ก็เป็นส่ิงบ่งช้ีไดว้่า ชุมชนมีความเป็นธรรมและมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ท าให้คาด
คาดการณ์ไดว้า่ ระยะเวลาต่อไปในอนาคต หากในชุมชนมีความเป็นธรรมเกิดขึ้น ผลที่ตามมาที่จะ
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  คือ คนมีความรักต่อกนัมีความสุขมากยิง่ขึ้น การประกอบอาชีพและรายไดมี้
ความเท่าเทียมกนั หรือไม่มีความเหล่ือมล ้ากนัในสงัคม โดยที่ประชาชนมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆที่เขา้มากระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ คนในสงัคมสามารถเขา้ถึงบริการทางสงัคมและทรัพยากรไดอ้ยา่งเป็นธรรม ไดรั้บโอกาส
และการพฒันาศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินของตนเองและพฒันาประเทศอยา่งเตม็ที่และเป็นธรรม และทา้ยที่สุด คือ ชุมชนและสงัคมมี
ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข มีการเก้ือกูลกันภายใตค้วาม
หลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กันให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพและยงัเป็น
ภูมิคุม้กันที่ส าคญั ในการพฒันาประเทศให้ทนัและสามารถทดัทานต่อสภาวการณ์โลกที่เขา้มา
กระทบต่อสงัคมไทยไดใ้นที่สุด 



 

 

บทที่ 5  
  

สรุป และข้อเสนอแนะ 
  

  การศึกษาเร่ือง ความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษา ชุมชนธรณีค า*  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี  
  1)  เพือ่ศึกษา ความหมายความเป็นธรรม และลกัษณะความเป็นธรรมของชุมชน      
  2)  เพือ่ศึกษา วธีิการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิของชุมชน  
  3) เพื่อศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ลือกใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitive    
Study) และการรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารทางวชิาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั
ต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลที่ไดจ้ากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อาทิ รายงานการประชุม สถิติต่างๆฯลฯ
และข้อมูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth 
Interview) จากบุคคลที่อาศัยและตั้ งถ่ินฐานถาวรในชุมชน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บา้น หรือตวัแทนสตรีและตวัแทน
เยาวชนที่มีบทบาทในงานพฒันาของชุมชน การศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยการเขา้ไปในบทบาทของของนักศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ใน
ลักษณะของผูว้ิจยั และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคัญ
จ านวน15คน ซ่ึงเป็นบุคคลที่อาศยัและตั้งถ่ินฐานถาวรในชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ/คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน หรือตัวแทนสตรีและตวัแทน
เยาวชนที่มีบทบาทในงานพฒันาของชุมชน โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกบัการเก็บขอ้มูล 
รวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัเทคนิคสามเสา้ (Triangulation) เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ความน่า 
เช่อถือของขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบจากความหลากหลายของบุคคล ต่างวิธีการเก็บ 
ต่างระยะเวลา ต่างขอ้มูลและความต่างสถานที่ในการเก็บขอ้มูล แลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยยดึหลัก
ของตรรกะความสมเหตุสมผล เทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ควบคู่ไปกบัขอ้มูล
ที่ไดจ้ากบริบทจากการใชส้ถิติพรรณาประกอบ (Descriptive Statistics) 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาความเป็นธรรมในทศันะของชาวชุมชนมสลิม: กรณีศึกษา ชุมชนธรณีค า* เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลที่ส าคญัส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงและ
มีอายุระหว่าง 61-70 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและที่ส าคญัส่วนใหญ่สมรสแล้ว ส่วน
การศึกษาสูงสุด ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 5-10
คน อาชีพหลกั  คือเกษตรกรรม ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง
10,001-20,000 และ 20,001-30,000บาท นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด มีระยะเวลาในการอยู่ใน
ชุมชนตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมโดยอยูท่ี่ชุมชนน้ีมาตั้งแต่ก าเนิด 
 
 5.1.1 ความหมายความเป็นธรรม ลักษณะของความเป็นธรรม 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู ้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ สามารถสุปความคิดเห็นได้ดัง น้ี  
ความหมายของความเป็นธรรม คือ การมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การไดรั้บโอกาสต่างๆ
ตาม สิทธิของความเป็นมนุษยแ์ละมีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง การไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่ง
เท่า เทียมกนั และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่เบียดเบียน
และละเมิดสิทธิของกนัและกนั มีความปร่งและไม่เอารัดเอาเปรียบกนั 
 ส่วนส่ิงบ่งช้ีหรือลกัษณะความเป็นธรรมในทนัศนะของชาวชุมชน คือ หากประชาชนมี
ส่วนร่วมเพิม่มากขึ้น และมีการรักษาค าพดูและรักษาสญัญา จะเป็นวธีิการที่สามารถสร้างความเป็น
ธรรมให้เกิดขึ้ นในสังคมได้ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า คนในชุมชนมีบทบาทในการแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมในการปกครองชุมชน เช่น การร่วมเสนอปัญหาและแนวทางในการจดัท า
นโยบายเพื่อปกครองชุมชน การเสนอแนวทางในการพฒันาชุมชน และการรวมกลุ่ม หรือเม่ือมี
ความตอ้งการที่จะเสนอแนะร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานชุมชน ก็ไดมี้การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซ่ึงมกัจะใชว้ิธีการพูดคุยเป็นการส่วนตวั และการ
พดูคุยในที่ประชุมของคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนการพดูคุยกนัหลงัจากการละหมาดในทุกๆวนั
ศุกร์ และมีการส่งเสริมใหค้นในชุมชนไดมี้โอกาสที่จะแสดงศกัยภาพตามความสามารถของตนเอง
ในการแสวงหาผลประโยชน์อยา่งเตม็ที่ ซ่ึงผลที่ตามมาจากการไดรั้บความเป็นธรรมหรือความเสมอ
ภาค เท่าเทียม คือการที่คนในสังคมมีความรักกันและรักผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มีความ
เหล่ือมล ้าในสงัคม ประโยชน์สุขของราษฎรมีความเจริญขึ้น ช่องว่างระหว่างรายไดข้องประชาชน
ลดลง ประชาชนสามารถเขา้ถึงโอกาสต่างๆที่ควรจะไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั ไดรั้บสวสัดิการจากรัฐ
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อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการกีดกนัในสังคมและมีเสรีภาพในการท างาน การแสดงออกและแสดงความคิดเห็น   

 5.1.2 การเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชน  
        การเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชน คือ การบอกกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาว่า อัน
ไหนถูก อนัไหนผิด อันไหนควรท าและไม่ควรท า ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผูท้ี่ถูกอบรมมีการปฎิบตัิหรือมี
ความ ประพฤติตามความตอ้งการของผูอ้บรม วธีิการต่อมา คือ การกระท าตนเป็นแบบอยา่ง โดยผูท้ี่
ถ่ายทอดจะตอ้งท าตวัเป็นตวัอยา่งให้กบัผูท้ี่รับการถ่ายทอดไดเ้ห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือการ  
ลอกเลียนแบบจากตวัแบบที่กระท าให้ดูเป็นแบบอยา่ง และอีกวิธีการในการเสริมสร้าง คือ การดุ-   
ลงโทษ อนัเป็นวธีิการควบคุมใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งของพ่อแม่หรือตามกฎเกณฑข์อง    
สงัคมที่วางไว ้โดยใชก้ารลงโทษมาเป็นเคร่ืองมือควบคุม ซ่ึงการลงโทษจะระงบัหรือกลบัเร้าให้เกิด      
พฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นๆเพิม่มากขึ้น และทา้ยที่สุด คือ การยกตวัอยา่งและสถานการณ์ที่พบเจอ     
เป็นตวัอยา่งในการถ่ายทอด ซ่ึงเป็นวิธีการที่ ผูอ้บรมยกเหตุการณ์หรือการแสดงตนเป็นแบบอยา่ง    
ให้กบัผูท้ี่ถูกอบรมไดเ้รียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรม จากตวัอยา่งหรือจากเหตุการณ์ที่ไดพ้บเจอ    
เป็นตน้ 
 5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสริมสร้างความเป็นธรรม   
 จากการศึกษา พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ การเห็นแก่
พวกพอ้งและประโยชน์ส่วนตน ความไม่เขา้ใจในส่ิงที่พูด การมีอคติต่อกัน การไม่รับฟังความ
คิดเห็นของกนั และการชิงเชิงเด่นกนั กบัความเห็นแก่ตวั   
 5.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  
 จากการศึกษา พบว่า  การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งและการไม่คอรัปชัน่ 
โดยการยดึของระบบหรือระเบียบของทางราชการเป็นแนวทางในการท างาน และเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
ตรวจสอบการท างาน มีการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงกนัเป็นประจ า และใชเ้วลาในการเสริมสร้าง 
ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดี รู้จกัเสียสละ ทุกๆคนตอ้งรู้จกัเสียสละเพือ่ส่วนร่วม ตอ้งสร้างความเขา้ใจ
สร้างความสมานฉันท์ และใชเ้วลาในการเสริมสร้าง และที่ส าคญั คือ การใชเ้วลาในการท าความ
เขา้ใจ เพือ่ความแน่ใจและเพือ่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั  
 5.1.5 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
  จากการศึกษา พบว่า ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือทุกๆคนตอ้งรู้จกั
เสียสละเพือ่ส่วนร่วม การสร้างความเขา้ใจ สร้างความสมานฉนัทแ์ละใชเ้วลาในการเสริมสร้างและ
ที่ส าคญั คือ การใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ เพือ่ความแน่ใจและเพือ่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั 
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 5.1.6 สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมในชุมชน     
 จากการศึกษา พบว่า สถาบันที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม คือ 
สถาบนัทางครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัทางศาสนา และน้อยที่สุด คือสถาบนัทางการ
ปกครอง (ผูน้ า)โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) สถาบันครอบครัว เร่ิมที่หัวหน้าครอบครัว ต้องมีความยุติธรรมให้กับทุกคนใน
ครอบครัวก่อน เพราะหากผูน้ าครอบครัวมีความยตุิธรรมแลวั คนในครอบครัวก็ยอ่มมีทศันคติที่ดี
และมีความป็นกลางและพงึพอใจ และควรมีการปลูกฝังเร่ืองการไม่เอาเปรียบ ไม่ชิงชงั ไม่แข่งขนั
กนั เร่ืองของการไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสตัย ์และการใหรู้้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในครอบครัว  
 2)โรงเรียน ในดา้นของโรงเรียน โดยเร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหาร ที่ไม่ควรจะเก็บเล็กเก็บน้อยหรือ
การไม่คอรับชัน่ ไม่ทุจริตนั่นเอง และหลกัสูตรการเรียนการสอน ควรมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัเร่ือง
ของเป็นธรรม โดยเฉพาะเด็ก ควรมีการฝึกใหรู้้จกัในเร่ืองของการบริจาค การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และครู
ก็ตอ้งเป็นตวัอยา่งที่ดี เช่น ตอ้งแสดงความรักอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ควรเลือกที่รักมกัที่ชงั และควรที่
จะตอ้งสอนและท าตนัเป็นตวัอย่างให้กับนักเรียนได้เห็น เช่น ถ้าชมก็ตอ้งชมเหมือนๆกัน การ
แสดงออกตอ้งมีความเท่าเทียมกนั และโรงเรียนเองควรจดักิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วม เช่น การใหร่้วมกิจกรรม การปรึกษาหารือ เป็นตน้ 
 3) สถาบันทางศาสนา ควรน าเอาค  าสอนที่ มีเน้ือหาเก่ียวกับ ความยุติธรรมมาสอน
ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ และที่ส าคญั คือ ผูน้ าศาสนาตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก
ไม่เอาเล็กเอานอ้ย, ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง ผูบ้ิหารมสัยดิ อนัไดแ้ก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ ตอ้งมี
การอบรมเร่ืองความเป็นธรรม ความยตุิธรรม หรือการปลูกฝังใหอ้ยูใ่นจิตใจของคนใหไ้ด ้     
  4) สถาบนัการปกครอง (ผูน้ า) ตอ้งท าตัวเป็นแบบอย่างและตอ้งวางตวัเป็นกลาง รู้จัก           
เสียสละเพือ่ส่วนรวมและรับฟังความคิดเห็ของประชาชน       
 
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน   
  5.2.1.1 ควรมีการพบปะพดูคุยอธิบายช้ีแจง และรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั
ในหมู่ชาวชุมชนดว้ยกนั ควรจดัระบบการไกล่เกล่ียให้อภยักนัและกนั เน้นค่านิยมที่สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมวิถีชีวิต โดยเฉพาะการให้ผูน้้อยเขา้หาผูใ้หญ่และควรใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ เพื่อ
ความแน่ใจและเพือ่ความเห็นพอ้งตอ้งกนั  
  5.2.1.2 ผูน้ าตอ้งวางตวัเป็นกลางและเป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้บัประชาชนในชุมชน   
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          5.2.1.3 ทุกคนตอ้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง    
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการวิจัย   
  5.2.2.1 ควรท าการศึกษาเปรียเทียบทศันะ เร่ืองความเป็นธรรมในแต่ละพื้นที่ จะท า 
ให้เห็นทัศนะต่อความเป็นธรรมที่หลากหลาย ภายใต้บริบทชุมชนที่แตกต่างกัน เพื่อน าไป 
ประยกุตใ์ชใ้นแต่ละพื้นที่ไดอ้ยา่งเหมะสม  
          5.2.2.2 ควรศึกษาเก่ียว กบัการเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัใหเ้กิดขึ้นภายในชุมชน 
               5.2.2.3 ควรศึกษาเก่ียวกบัการเสริมสร้างหรือแนวทางในการสร้างความเป็นธรรม 
โดยศึกษาในพื้นที่ๆมีบริบทแตกต่างกนั อนัจะท าให้เกิดแนวทางหรือวิธีการในการสร้างความเป็น
ธรรมที่สอดคลอ้งกบับริบทของแต่ลชุมชน 
 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.2.3.1 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ควรน าเอาขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไป
ประยกุตใ์ชต่้อเพือ่วางแผนในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
  5.2.3.2 ในการสร้างความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียม ความเสมอภาค หน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งควรรับฟังจากทศันะของประชาชนเป็นหลกั 
  5.2.3.3 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ควรยดึระบบและระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้น 
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แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

ความเป็นธรรมในทัศนะของชาวชุมชนอิสลาม กรณีศึกษา : ชุมชนธรณีค า* 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 

แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก  

      ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ 

 -เพศ    -อาชีพหลัก 

 -อายุ    -อาชีพเสริม 

 -สถานภาพสมรส   -รายได้ต่อเดือน 

 -การศึกษาขั้นสูงสุด  -ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน 

 -จ านวนสมาชิกในครอบครัว -ภูมิล าเนาเดิม 

ตอนที่  2 ข้อมูลการให้ความหมายและลักษณะของความเป็นธรรมในทัศนะของชุมชน 

 -ความหมายของความเป็นธรรม 

- ลักษณะความเป็นธรรมของชุมชน   

   ตอนท่ี 3 วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีของชุมชน 

     - วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวดั้งเดิม 

    - วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในครอบครัวสร้างใหม่ 

      ตอนท่ี4  สถาบันท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

   -การเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชนและสังคมควร 

   เป็นหน้าท่ีของสถาบันใด (เช่น ครอบครัว โรงเรียน สถาบันทาง 

   ศาสนา) 

   -ครอบครัวควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

   อย่างไร 

   -โรงเรียนควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็นธรรมอย่างไร 

   -สถาบันทางศาสนาควรมีบทบาทในการเสริมสร้างความเป็น

   ธรรมอย่างไร 

 ตอนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 

   - ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม  

   - แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความ 
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           เป็นธรรม 
   - ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
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ภาคผนวก ข 
   แบบประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) 

 
    ค าช้ีแจง 
  แบบสอบถามน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ความเป็นธรรมในทศันะของชาว
ชุมชน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความหมาย ลกัษณะส่ิงบ่งช้ีถึงความเป็นธรรม ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวถีิชุมชน 
ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดจ้ะท าใหท้ราบถึง ความหมาย ลกัษณะส่ิงบ่งช้ีถึงความเป็นธรรม ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
  แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยชุดค าถาม 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความหมายและลกัษณะของความเป็นธรรม 
  ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
  ส่วนที่ 4 แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็น
ธรรม 
  ส่วนที่ 5 สถาบนัที่ควรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักบัการสร้างความเป็นธรรม 
 

 

      ขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ 

       วา่ที่ร้อยตรี วฒิุชยั สายบุญจวง 
              คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
            สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
    

 

 

       แบบสอบถามชุดที่....... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ตอบแบสอบถาม 
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1. เพศ.....ชาย.....หญิง 
2. อาย ุ .....  ปี   
3.  ศาสนา………………   
4. สถานภาพสมรส………………    
5. จ านวนสมาชิกในรอบครัว……………คน  
6.ระดบัการศึกษา.................................................    
7. อาชีพ............................................................ 
8. รายไดต่้อเดือน......................................บาท 
9. ภูมิล าเนาเดิม............................................................................ 
10. ระยะเวลาที่อาศยัอยูใ่นชุมชน.........ปี 
11. การเป็นสมาชิกกลุ่ม............................................................... 
12. ต าแหน่ง......................................................... 

ส่วนที่ 2 ความหมายและลกัษณะของความเป็นธรรม 
 1.ในความคิดของท่าน ท่านคิดความเป็นธรรมหมายถึงอะไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
   2. ท่านคิดวา่ส่ิงบ่งช้ีหรือลกัษณะของความเป็นธรรมเป็นอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
 การที่จะสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ้นทั้งในชุมชน สงัคม ตลอดจนใน
ระดบัประเทศ  ท่านคิดวา่ส่ิงที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคส าคญัในการเสริมสร้าง คืออะไร 
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...............................................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
 ท่านคิดวา่วธีิการแกไ้ขปัญหาจากปัญหาที่ท่านกล่าวขา้งตน้ควรท าอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 5 สถาบนัที่ควรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความเป็นธรรม 
 ในการที่จะสร้างความเป็นธรรมท่านคิดวา่สถาบนัใดบา้งควรเขา้มามีบทบาทหรือ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ท่านคิดว่าบุคคลใดในชุมชนของท่านที่น่าจะเป็นผูท้ี่รู้และมีส่วนเก่ียวขอ้งกับความเป็น
ธรรมของชุมชนมากที่สุด(กรุณายกตวัอยา่งบุคคลดงักล่าวมา 3 ท่าน) 
1……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………… 
               ขอขอบคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ    
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