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 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาการประยุกต์หลกัศาสนา

อิสลามมาใช้ในการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในบริบทของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  โดยศึกษา

กรณีของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที ่ตั้ ง ถ่ินฐานริมคลองแสนแสบ ในเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัในพื้นที่ ไดแ้ก่ อีหม่าม (ผูน้าํศาสนา) คอเต็บ (ผูท้าํหน้าที่แสดงธรรมแก่สัปบุรุษ (สมาชิก)ใน

มสัยดิ) บิหลัน่ (ผูป้ระกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบติัศาสนกิจ) คณะกรรมการมสัยิดผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง

จากสมาชิกจาํนวน 12 คนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน 22 ชุมชนๆ ละ 1 คน วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการหาขอ้สรุปและการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เชิงพรรณนา (Description Method) 

 ผลการวิจยั พบว่า ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลสูงต่อความเป็นอยู่ของมุสลิม ความศรัทธาต่อ

พระอลัลอฮ์เป็นส่ิงที่สําคญัที่สุดเป็นพลงัทางสังคมที่ทาํให้เกิดความสามคัคี ความผูกพนัภายใน

ชุมชนและมีผูน้าํศาสนาเป็นบุคคลสาํคญัในการประยุกตใ์ชศ้าสนาในการรักษาคลองแสนแสบผา่น

การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายโดยอีหม่ามวินยั สะมะอุน เป็นผูอ้ธิบายให้ความรู้และเชิญชวนให้

คนในชุมชนรับผิดชอบต่อทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึงเน้นแนวคิดในการพฒันาตน พฒันาสังคมให้

ชุมชนพึ่ งพาตนเอง อันจะนําไปสู่การมีส่ิงแวดล้อมที่ดี ซ่ึงมีความสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันา

ประเทศให้เกิดดุลยภาพที่จะพฒันาชีวิตให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ในทุกมิติ ซ่ึงส่งผลทาํให้เกิดการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามโดยมีอลัลอฮ์เป็นพระเจา้เพียง

องค์เดียวทาํให้เกิดการปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนัเป็นจุดยึดเหน่ียวทางจิตใจ โดยการปฏิบติั

ศาสนกิจ (ละหมาด) 5 คร้ังต่อวนัอย่างเคร่งครัด ทาํให้ชุมชนมีความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนัและ

แน่วแน่มัน่คง โดยมีมสัยิดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบติัศาสนกิจทาํให้ได้พบปะพูดคุย ปรึกษา



 (2) 

แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น เพือ่หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา ทั้งน้ีมสัยิดยงัเป็น

สถาบนัที่สําคญัในการปลูกฝังความศรัทธาและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจริยธรรมและส่ิงท่ีสําคญั

ท่ีสุดคือ ศกัยภาพของอีหม่าม ซ่ึงอีหม่ามเป็นผูน้าํท่ีมีบทบาททางสังคม โดยประยุกตใ์ชห้ลกัคาํสอน

ศาสนาจากพระมหาคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษมาเป็นแบบอยา่งในการพฒันา ผูน้าํหรืออีหม่าม

เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ทาํใหค้นในชุมชนเช่ือถือ ไวใ้จและปฏิบติัตามแบบอยา่งผูน้าํ ซ่ึงผูน้าํได้

ส่งเสริมและใหค้วามรู้ อบรมบุคลากรและคณะกรรมการมสัยิดอยูต่ลอด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

และศกัยภาพโดยถ่ายทอดผ่านเสียงตามสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้คนในชุมชนให้ความ

ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจงัในการพฒันา ทั้งน้ีเพราะชุมชนมีความเป็นอยูแ่บบเครือญาติ มี

ความใกลชิ้ดและผกูพนักบัคลองแสนแสบจึงทาํให้เกิดจิตสํานึกรักคลองแสนแสบและช่วยกนัดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามมีศกัยภาพในการพฒันาดว้ยตวัเอง โดยไม่คาดหวงัความ

ช่วยเหลือจากภายนอก  จึงทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งพร้อมรับมือกบัปัญหาต่างๆ ที่จะเขา้มาได้

อยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ให้ชุมชนประสบความสําเร็จเป็นตน้แบบของชุมชนที่พฒันาให้แก่ชุมชนอ่ืน

ได ้

คําสําคัญ : ส่ิงแวดลอ้ม, ผูน้าํศาสนา, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, ศาสนาอิสลาม 
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 The research is a qualitative study, aims to study the application of lslam principle for 

community and environmental development toward sustainable development. A case study of the 

research is Masjid Kamalulislam Communities located along Saen Saep canal, Bangkok. Gaining 

data through observation with participation and in-depth interview with stakeholders compose of 

religious leaders, Kho Tep (served preach the members in the mosque), Bi Lan (by invitation to 

Muslim ministry), 12 mosque committee members of the Masjid who are elected and community 

committee network of 22 communities. Data analysis was carried out by content analysis and 

description method. 

 The results showed that Islam had high influence on muslim’s living. A faith in God was 

the most important social forces that caused love and form unity within the community and 

religious leaders were also an important factor for applying Islam religion to conservation Khlong 

Saen Saep through public relations by broadcasting. Winai Samaun was a person who gave 

knowledge and persuasive the local community responsibility which focus on social development 

and community self-reliance led to a better environment for developing countries. The balance of 

life and development  covered all dimensions for sustainable development. 

 Most of Masjid Kamalulislam’s communities were Muslims and Allah is only their God 

who lead people perform the same ways as the anchor for the soul. They strictly dla-maht five 

times a day in order to get the community harmony, and stability. The mosque was a center of 

community for religious practices in which people in community meet, talk, consult and exchange 



 (6) 

their views for prevention and solution.  The mosque was an institution to get good faith in the 

community and encourage people to be ethical and the most important was the potential of EE-

Mah who was a leader. They applied the principles of the great religions, the Quran and Al-

Hadith for social development. EE-Mah had moral and ethic and so people in the community 

could trust and follow the exemplary leadership. They always promoted leadership of people, 

education and training in the mosque. The people in the community learned and development 

their community through their broadcasting. They were very closed relationship so this made the 

community string and did not expect help from others. They could fight and solve their problems 

by themselves. Then the community was a successful community development model for others. 

Keywords : environment , Religion Leader, Sustainable Development, Islam 



กติตกิรรมประกาศ 

 

 ดว้ยพระนามของอลัลอฮ์ ผูท้รงกรุณา ปราณี ผูท้รงเมตตาเสมอ ที่ทรงทาํให้วิทยานิพนธ์

ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้  ซ่ึงผูศึ้กษาเขียนดว้ยความตั้งใจและมุ่งมัน่เพือ่ให้

วทิยานิพนธ์สาํเสร็จอยา่งสมบูรณ์ ตอ้งขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา  อมรสงวนสิน 

เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาเป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และให้คาํปรึกษา แนะนาํที่เป็นประโยชน์ 

คอยห่วงใยติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนท่ีทาํการศึกษา การใชภ้าษาในการเขียนสําหรับเน้ือหาของ

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีแก่ผูศึ้กษา  พร้อมกบัแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทาํให้ผูศึ้กษาเกิดแนวคิดในการ

ทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จไดด้ว้ยความสมบูรณ์  จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอขอบคุณผูน้าํศาสนาอาจารย ์วนิยั สะมะอุน คอเต็บ บิหลัน่และคณะกรรมมสัยิดกมาลุล

อิสลามทั้ง 12 ท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบคาํถามขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งเจา้หนา้ที ่

ประชาชนทุกท่านของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลตลอด

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล  ไดใ้ห้คาํแนะนาํช่วยเหลือดา้นขอ้มูล เอกสาร เก่ียวกบัขอ้มูลภาคสนาม

เป็นอยา่งดี  ซ่ึงทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ อนัเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 สุดท้ายน้ีต้องขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าผูท่ี้เป็นแรงผลักดันอยู่เบ้ืองหลัง คอยเป็น

กาํลงัใจให้เสมอ คอยอยู่เคียงขา้งกันตลอดมาและเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยให้กาํลังใจซ่ึงกันและ

สนบัสนุนการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี และขอพระองค์

อลัลอฮท์รงตอบรับการงานที่ดีของขา้พเจา้และของท่าน  และขอพระองคท์รงโปรดประทานความ

เมตตา ปราณีใหข้า้พเจา้และท่านใหอ้ยูใ่นแนวทางอนัเท่ียงตรงดว้ยเทอญ.......อามีน 
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บทที ่1 
 

บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและทีม่า 
 

ในสองทศวรรษท่ีผา่นมาโลกมีการพฒันาอยา่งไม่มีขีดจาํกดั ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัส่งผลให้เกิดการส่ือสาร   
ไร้พรมแดนทาํให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเติบโตเป็นผลให้มนุษยเ์กิดความเห็นแก่ตวั แข่งขนั
กนัใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติเร่ิมเส่ือมโทรม รวมทั้งการเขา้
มาของวฒันธรรมตะวนัตกทาํให้มีการผสมผสานความหลากหลายทางวฒันธรรม เศรษฐกิจของ

ประเทศเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะดา้นอุตสาหกรรมมีการผลิตสินคา้มากเกินกว่าความ
ตอ้งการภายในประเทศในช่วงยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมจนทาํให้หลายประเทศในโลกไดรั้บผลจาก

มลพิษและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น องคก์รสหประชาชาติจึงได้
จดัใหมี้การประชุม Earth Summit ท่ีนครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 เป็นแผน
แม่บทของโลกสําหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) โดยเสนอให้ลดการบริโภคท่ีฟุ่ มเฟือยและไร้ประสิทธิภาพ ให้มี
ความสมดุลและไดก้ล่าวย ํ้าว่า การพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นหนทางท่ีจะเอาชนะทั้งในเร่ืองของความ
ยากจน การทาํลายส่ิงแวดลอ้มและทุกประเทศตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนัในระดบัโลก (สมพร 
แสงชยั, 2550: 340) 
 สาํหรับประเทศไทยมีการพฒันาและขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามกระแสยุคโลกาภิวตัน์ เกิด
วฒันธรรมต่างๆเขา้สู่สังคมไทย ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต ความสัมพนัธ์ในประเทศ
เปล่ียนไป สนใจเร่ืองส่วนตนเป็นหลกัมากกว่าส่วนรวม  มนุษยต์อ้งการมีอาํนาจ ทรัพยสิ์นเงินทอง  
การปฏิบติัตนและยึดหลกัศีลธรรม จริยธรรมเร่ิมให้ความสาํคญันอ้ยลง ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปัญญาถูกละเลยจนสูญหายและไม่มีการถ่ายทอดใหค้นในยคุต่อไปไดป้ฏิบติั ซ่ึงมีโอกาสทาํให้
เกิดความขดัแยง้ (Conflict) ทางสังคม มีเหตุมาจากความตอ้งการพฒันาประเทศให้มีความเจริญ  
ความทนัสมยั (Modernization) ทาํให้ส่งผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจจน
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เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ได้แก่ ขาดความรู้ความสามารถ ขาดเทคโนโลยีและขาดทุนในการ
สนบัสนุน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้อุตสาหกรรมเป็นหลกัเพื่อสร้างความมัง่คัง่ มัน่คงให้กบัประเทศทาํ
ให้ประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรมากเกินขอบเขตท่ี

ธรรมชาติจะรับได ้จึงทาํใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากร สภาวะแวดลอ้มเป็นพิษและคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศแยล่ง เกิดการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื เน่ืองจากการให้ความสาํคญักบัการพฒันา
มากกว่าความยัง่ยนื ดงันั้นการบริหารจดัการประเทศใหมี้ความสมดุลตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบติั 
ควบคู่กบัการพฒันาแบบบูรณาการ แบบองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพื่อให้เกิดการ

พฒันาประเทศท่ีสมดุลและยัง่ยนื ซ่ึงจุดแขง็ของสงัคม วฒันธรรมไทยคือระบบเครือญาติในการร่วม
แรงร่วมใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เก้ือกลูอาทรต่อกนั มีไมตรีจิต โอบออ้มอารีและพ่ึงพาอาศยักนั 
ในการช่วยแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชนร่วมกัน การพฒันาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ควบคู่กนัไป ซ่ึงจะทาํใหม้นุษยส์ามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ จึง
จะทาํใหมี้เศรษฐกิจท่ีมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว  
 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีประสบกับปัญหาการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน 
ชุมชนน้ีอาศยัอยู่ริมคลองแสนแสบ ซ่ึงคลองแสนแสบเป็นสายนํ้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติับรรพชน
มุสลิมในยุครัตนโกสินทร์มีความผูกพนัและเก่ียวขอ้งกันอย่างแนบแน่นในด้านประวติัศาสตร์

ชุมชน ชาวมุสลิมจากหวัเมืองมลายไูดย้า้ยออกจากชุมชนบา้นครัวและแถบคลองมหานาคในสมยั
รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2380 มาตั้งถ่ินฐานตลอดแนวลาํคลองแสนแสบ มีการหกัร้างถางป่ารกพงไพรเป็น
ทอ้งทุ่งไร่นาและตั้งชุมชน มีการสร้างมสัยิด สุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก่อตั้งเรียงราย
เป็นระยะๆ จาํนวนมากตามคลองแสนแสบ (อาลี เสือสมิง: 2554) ซ่ึงเป็นคลองท่ีขุดข้ึนในสมยั

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 3 เพื่อเช่ือมแม่นํ้ าเจา้พระยาและแม่นํ้ าบางปะกง  
คลองแสนแสบจึงเป็นแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัและจาํเป็นอย่างมากในการคมนาคมขนส่งท่ีสําคญัของ

กรุงเทพมหานครตลอดจนการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละสัตว ์ โดยเฉพาะการใชน้ํ้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในอดีต   

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัของชุมชนท่ีอาศยัอยู่ริมคลองแสนแสบไดรั้บผลกระทบทางลบ

จากการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการขยายตวัของเมือง นํ้ าเสียจากบา้นเรือน ร้านคา้และ
แหล่งชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่กลายเป็นนํ้าท้ิงจากการชาํระร่างกายและจากการชาํระซกัลา้ง ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยสบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมันและส่ิงปฏิกูลอ่ืนๆ ปนเป้ือนไหลลงสู่ลาํคลองทาํให้
คุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม ทาํใหไ้ม่สามารถนาํมาบริโภคและอุปโภคได ้ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต
ของคนในชุมชน นอกจากนํ้ าในคลองเน่าเสีย มีสีดาํและมีกล่ินเหมน็ ยงัส่งผลทาํให้ระบบนิเวศใน
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คลองขาดความสมดุล คุณภาพเส่ือมลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนท่ีอาศยัอยูริ่มคลองทั้งดา้น
สังคมและสุขภาพ ดงันั้น การท่ีจะให้นํ้ าในคลองกลบัมาใสสะอาด มีทศันียภาพท่ีงดงามทุกคนใน
ชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการรักษาฟ้ืนฟแูละดูแล เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงตอ้งพิจารณา
ถึงมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป การให้ขอ้มูลความรู้ในเร่ืองการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มแก่คนในชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนเห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม  ทาํใหช้าวบา้นเกิด
ความเล่ือมใสและมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะมนุษย์มี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มมาอยา่งยาวนานตั้งแต่คร้ังในอดีต ซ่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มยงัไม่รุนแรง   
เน่ืองจากประชาชนท่ีอยูอ่าศยัยงัมีไม่มาก ความเปล่ียนแปลงทางดา้นธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้ม
อยา่งค่อยเป็นค่อยไป จึงทาํใหธ้รรมชาติสามารถปรับดุลยข์องตวัเองไดร้ะบบนิเวศทางธรรมชาติยงั
มีความสมดุล เม่ือมาถึงยุคปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคแห่งการพฒันาท่ีมีการแข่งขนักนัใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินกวา่ท่ีธรรมชาติจะรับได ้จึงเป็นผลใหเ้กิดปัญหารุนแรงดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหามลภาวะทางนํ้ า ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ปัญหาการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนท่ีไร้ทิศทาง ทาํใหท่ี้อยูอ่าศยัเกิดการแออดัยดัเยียด ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตและกายของคน
ในชุมชน การใชท้รัพยากรผิดประเภทและใชอ้ย่างฟุ่ มเฟือย รวมทั้งปัญหาจากของเหลือท้ิงจาก

อาคารบา้นเรือน ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอย ดงันั้นการพฒันาในดา้นต่างๆส่งผลต่อทุกคนในชุมชน การมี
ส่วนร่วมในการรักษาคลองแสนแสบมีความสาํคญัอยา่งยิง่ ดงันั้น ควรปลูกจิตสาํนึกใหเ้กิดข้ึนตั้งแต่
เยาวชน เพื่อให้มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีรักคลองแสนแสบอนัจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนใน
ทา้ยสุด 
 ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีมสัยิดจาํนวน 177 มสัยิด มีผูน้ับถือศาสนาอิสลามประมาณ 
275,165 คน  เป็นเพศชายประมาณ 113,243 คน เป็นเพศหญิงประมาณ 161,922 คน มีครอบครัวผู ้
นับถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 55,033 ครอบครัว โดยประมาณ (คณะกรรมการอิสลามประจาํ
กรุงเทพมหานคร: 2555)  ส่วนปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครมีมสัยดิจาํนวน 189 มสัยดิ มีผูน้บัถือ
ศาสนาอิสลามประมาณ 258,185 คน เป็นเพศชายประมาณ 117,275 คน เป็นเพศหญิงประมาณ 
140,910 คน มีครอบครัวผูน้บัถือศาสนาอิสลาม จาํนวน 51,612 ครอบครัว (คณะกรรมการอิสลาม
ประจาํกรุงเทพมหานคร, 2551 อา้งถึงใน อนุชา หวงัภกัดี, 2553:45) ศาสนาอิสลามมีมสัยิดเป็น 
ศาสนสถานและมีโต๊ะอีหม่ามเป็นผูน้ํา มสัยิดเป็นสถาบนัท่ีสําคญัในการปลูกฝังความศรัทธา 
ส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีจริยธรรมและเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการปฏิบติัศาสนกิจรวมทั้งเป็น

สถานท่ีในการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความรู้ของชุมชนทาํให้มีการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีโต๊ะอีหม่ามทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํชุมชนและถ่ายทอดคาํสอนศาสนาอิสลามซ่ึงมาจากอลักุรอ่าน

และอลัหะดีษ ซ่ึงเป็นแกนหลกัในการพฒันาสังคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สถาบนัศาสนามีส่วน
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สาํคญัอยา่งมาก หากมีการทาํงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัระบบ
อ่ืนๆ เช่น ครอบครัว สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นผูน้าํสามารถทาํใหบ้ริบทของ
สงัคมเปล่ียนแปลงไป การพฒันาท่ีไม่เนน้วตัถุนิยมและบริโภคมากจนเกินความเป็นจริง แต่เนน้การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนและความร่วมมือในชุมชนส่งผลให้ชุมชนไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงหากมสัยิดใดมี
ผูน้าํท่ีดีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการพฒันาคนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม จะทาํให้
มัสยิดนั้ นเกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์และปรองดองกันในชุมชนย่อมเป็นผลดีต่อชุมชน  
ก่อให้เกิดการพฒันาท่ีดีเพราะมุ่งท่ีจะพฒันาคน  พฒันาสังคมให้มีคุณภาพ ฉะนั้นผูน้าํศาสนาจึง

ไดรั้บความเช่ือถือจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก มีหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํ สั่งสอนคนให้เคร่งครัดอยู่
ในศาสนาเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาและช้ีแนะเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตตามครรลองของศาสนาอิสลามแก่

คนในชุมชน    
 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีหลกัศาสนาเป็นแกนนาํในการผลกัดนั 3 ดา้น เช่น  สังคม  
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สามารถนาํชุมชนไปสู่แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนดีข้ึนเป็นแนวทางการพฒันาชุมชนเขา้สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชุมชนตามแนวทางของ

นโยบายทอ้งถ่ิน “การพฒันาคน พฒันาสังคม” โดยมุ่งเนน้คนและสังคมเป็นหลกั การพฒันาใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมพลงัให้ชุมชน เพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ชุมชน คาํสอนทางศาสนาอิสลามซ่ึงสอนให้รู้จกัรักษาความสะอาด จึงเป็นตวักระตุน้ให้คนใน
ชุมชนเขา้ใจเหตุผลและความสาํคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้มและก่อให้เกิดการปฏิบติัจริง โดยเร่ิม
จากเร่ืองใกลต้วั เช่น การรักษาความสะอาดในชุมชน อาหารการกิน การประกอบอาชีพ ซ่ึงผูน้าํ
ศาสนาอิสลามมีหนา้ท่ีคอยดูแลชุมชนใหมี้ความรู้และทาํใหค้นในชุมชนเกิดสาํนึกความรับผดิชอบ

ต่อทอ้งถ่ินของตน ในท่ีสุดจะส่งผลดีต่อชุมชนคือชุมชนจะมีสุขภาพท่ีดีและส่ิงแวดลอ้มกลบัมา
สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอิสลามกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ในการพฒันาของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ซ่ึงใช้หลักศาสนากับวิทยาศาสตร์บูรณาการร่วมกันเพื่อรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองดว้ยผูว้ิจยันบัถือศาสนาอิสลาม จึงสนใจท่ีจะศึกษาการนาํหลกัคาํสอนของศาสนา
อิสลามท่ีเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนใน 3 ดา้น เช่น สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชห้ลกั
ศาสนาเป็นตวัผลกัดนัไดผ้ลเช่นไรและส่งผลต่อการสร้างจิตสาํนึกในการพฒันาคลองแสนแสบมาก

นอ้ยเพียงไรและนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอยา่งไร โดยปกติแลว้ชุมชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามมี
การนาํหลกัศาสนาอิสลามมาปฏิบติักนัเป็นเวลาเน่ินนานในชีวิตประจาํวนั  แต่เม่ือความเจริญ ความ
ทนัสมยัเขา้มา ทาํให้ความเขม้แข็งของชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ การ
ยึดถือปฏิบติัอ่อนแอลง ศาสนาสามารถต่อตา้นกระแสสังคมจากภายนอกได้มากน้อยเพียงไร  
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เพื่อให้ประชาชนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจและกลบัมายึดปฏิบติัตามคาํสอนในศาสนาอิสลามอย่าง
เคร่งครัดและครบถว้นในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  การนาํหลกัความรู้ทางศาสนาอิสลามมาใชใ้น
สถานการณ์ปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ซ่ึงเป็นพลงัทาง
สังคมของชุมชนมุสลิมท่ีคนมารวมตวักนัดว้ยความเก่ียวขอ้งดา้นศาสนา ทาํให้เกิดความรัก ความ
ผูกพนัและผลประโยชน์ร่วมกัน  มีความศรัทธาเดียวกันเป็นจุดยึดเหน่ียวทางจิตใจ มีกิจกรรม
ร่วมกนัรู้จกัการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสังคมแวดลอ้ม  กฎระเบียบของชุมชน การบริหารงานของกลุ่ม 
ผลประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากการมีส่วนร่วม โดยการพฒันาอย่างมีทิศทางและยัง่ยืน การสร้าง
จิตสาํนึกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันานํ้ าในคลอง

แสนแสบ อนัจะนาํไปสู่การมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงมีความสาํคญัอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศให้เกิด
ดุลยภาพท่ีจะพฒันาชีวิตใหค้รอบคลุมและสมบูรณ์ในทุกมิติ 

  
1.2  วตัถุประสงค์ 
 
  1.2.1  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม 
  1.2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
 1.2.3  เพื่อศึกษาหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและการนาํไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวปฏิบติัของชุมชนอิสลาม 
 

1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
  1.3.1  ทาํใหท้ราบบริบทของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลวฒันธรรม ความเช่ือ 
ความผกูพนัธ์ของคนในชุมชน อาชีพ ปัญหา คลองแสนแสบ ความเป็นอยูใ่นชุมชน สภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม  
 1.3.2  ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับเป็นแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอิสลามท่ีมีการ
พฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนืนาํไปปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพแต่ละชุมชนใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 1.3.3 ทาํให้ทราบหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและการ

ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 
 ขอบเขตการศึกษาเก่ียวกบัอิสลามกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม

มีดงัน้ี 
 1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาบริบทของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม แนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามจากคมัภีร์อลักุรอาน (คาํสอนของพระ
เจา้) และอลัหะดีษ (คาํสอนของพระศาสดา) ท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 1.4.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
 การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม แขวงทรายกองดินใต ้เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร 
 1.4.3  ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูน้าํศาสนา  คอเตบ็ (ผูท้าํหนา้ท่ีแสดงธรรมแก่สัปบุรุษ (สมาชิก) 
ในมสัยิด)  บิหลัน่ (ผูป้ระกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบติัศาสนกิจ) คณะกรรมการมสัยิดผูไ้ด้รับ

เลือกตั้งจากสมาชิกจาํนวน 12 คนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน 22 ชุมชนๆละ 1 คน 
 1.4.4  ขอบเขตดา้นเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ี  เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามในเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556   
รวมระยะเวลา 2 เดือน 
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1.5  กรอบแนวคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 จากกรอบแนวคิดแสดงให้เห็นถึงแนวทางการศึกษากบัความเช่ือมโยงของแต่ละกรอบวง

ลอ้ ดงัน้ี 
 กรอบวงลอ้ท่ี 1  บริบทของชุมชน คลองแสนแสบเป็นสายนํ้ าสาํคญัในการอุปโภคและใช้
ในการสัญจรตั้งแต่ในอดีต (พ.ศ. 2520) จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2555) ภายในชุมชนมีความสัมพนัธ์
แบบเครือญาติ มีการสร้างบา้นเรือนอยู่ใกลก้นั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ทาํให้ภายในครอบครัวมี
ความรัก ความเอ้ืออาทรและยึดมัน่ในศาสนาอย่างเคร่งครัด มีความเช่ือในพระเจา้องค์เดียว คือ 
อลัลอฮ ์เช่ือในศาสนฑูตท่ีพระอลัลอฮ์ทรงประทานให้เป็นผูช้ี้ทางนาํให้กบัผูท่ี้ศรัทธาและมีมสัยิด
เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหแ้ขง็แกร่ง (กรอบวงลอ้ท่ี 4) นาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 กรอบวงลอ้ท่ี 2  พฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) โดยศึกษาทั้ง 3 ดา้นดงัน้ี 1. 
ดา้นเศรษฐกิจ (Economit)  ในสมยัก่อนอาชีพท่ีสาํคญัคือเกษตรกรรม การทาํนาเพราะป็นพื้นท่ีราบ
ลุ่มซ่ึงเหมาะกบัการทาํนาและอยูใ่กลก้บัคลองแสนแสบ การดาํรงชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ กรอบวง

คลองแสนแสบ 

อาชีพ 
ความสัมพนัธ์ 
ในชุมชน 

ความเช่ือใน 
ศาสนา ปัญหา 

ประเพณี 
วฒันธรรม 

บริบท

ชุมชน 

1

2

3

4
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ลอ้ท่ี 1)  ดา้นสังคม (social) คนในชุมชนมีการปฏิบติัศาสนกิจอยา่งเคร่งครัด 5 คร้ังต่อวนั ซ่ึงถือว่า
เป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อพระผูเ้ป็นเจา้อลัลอฮ์ และมีการแต่งกายและการปฏิบติัตาม

ประเพณี (กรอบวงลอ้ท่ี 4) โดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมของชุมชนนัน่ก็คือความ
ร่วมมือร่วมใจ มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผก่นั 3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ชุมชนมสัยิดกมาลุล

อิสลามมีคลองแสนแสบ (กรอบวงลอ้ท่ี 1) ซ่ึงเป็นคลองท่ีใสสะอาดท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิต มีสัตวน์ํ้ า
อุดมสมบูรณ์ในการบริโภคเป็นแหล่งพึงพาของคนในชุมชน ทาํให้ชุมชนมีความสมามฉันทเ์ป็น
หน่ึงเดียวกนั 
 กรอบวงลอ้ท่ี 3 การพฒันา ความเจริญและความทนัสมยัส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาในชุมชนเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง เร่ิมมีจาํนวนประชากรในชุมชนเพิ่มมากข้ึน มีการสร้างถนน 
สะพานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง จึงทาํให้คลองเร่ิมหมดความสําคญั ขาดการดูแล
รักษาเต็มไปดว้ยผกัตบชวา มีการท้ิงของเสียลงคลอง ทาํให้สภาพนํ้ าในคลองเร่ิมเปล่ียนแปลง คน
ในชุมชนเร่ิมอ่อนแอ ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม ความเขม้แขง็ในชุมชนนอ้ยลง ไม่ค่อยเคร่งครัดจริงจงั 
(กรอบวงลอ้ท่ี 1)  
 กรอบวงลอ้ท่ี 4 ศาสนาอิสลาม  ผูน้าํชุมชน จึงไดน้าํหลกัศาสนาเขา้มากระตุน้ โดยนาํคาํสั่ง
ของพระเจา้จากอลักรุอานและอลัหะดีษมาเป็นแรงผลกัดนัใหค้นในชุมชนมีการปฏิบติัท่ีเขม้แขง็ข้ึน 
เพื่อไม่ใหค้นในชุมชนหลงลืมไปกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเชิญชวนใหทุ้กคนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกนัอยา่งจริงจงัและแขง็ขนัเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัเพื่อให้เกิดการ

ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั   จึงเกิดเป็นพลงัข้ึนในชุมชนทาํให้ชุมชนเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(กรอบวงลอ้ท่ี 2) 
 วงลอ้ทุกวงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั โดยองคป์ระกอบในวงลอ้ท่ี 1 (บริบทของชุมชน) 
มีความสัมพนัธ์ต่อกนั โดยมีวงลอ้ท่ี 4  (ศาสนาอิสลาม) เป็นหัวใจสําคญัในการทาํให้ชุมชนมีการ
พฒันายัง่ยนื (วงลอ้ท่ี 2) ภายใตค้วามกดดนัของการพฒันา ความเจริญและความทนัสมยั (วงลอ้ท่ี 3) 
ท่ีมีผลต่อบริบทของชุมชน (วงลอ้ท่ี 1)  ก่อให้เกิดกระบวนการของการพฒันาชุมชนมสัยิดกมาลุล
อิสลามเกิดความเขม้แข็งจากปัจจยัสําคญัในการผลกัดนัของผูน้าํ โดยนาํหลกัศาสนาเขา้มา

ประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทของชุมชนทั้งวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือใน
พระเจา้องคเ์ดียว คือ อลัลอฮ์ ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ โดยมีมสัยิดเป็นศูนยก์ลางของชุมชน  
การพฒันาชุมชนมีปัจจยัภายในท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ หลกัศาสนา มสัยดิ ภาวะผูน้าํ ซ่ึงผูน้าํศาสนาหรืออี
หม่าม เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีจนไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจ โดย
พฒันาชุมชนตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชนตามนโยบายทอ้งถ่ิน “พฒันา
ตน พฒันาสังคม” ไดรั้บการร่วมมืออย่างดีจากคนในชุมชน โดยใชอ้าํนาจและศกัยภาพของความ
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เป็นผูน้าํท่ีคนในชุมชนใหค้วามศทัธา เช่ือถือและการยอมรับจากคนในชุมชนมาเป็นแรงพลกัดนัใน
การพฒันา โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสายให้ความรู้เร่ืองหลกัปรัชญาศาสนาและการ
ดาํรงชีวิตใหเ้กิดการปฏิบติัจริง ซ่ึงปลูกจิตสาํนึกใหค้นในชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัเยาวชน มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสายทุกวนัอย่างต่อเน่ืองจนทาํให้เกิดการซึมซับและเกิดการยอมรับ

ตามมาทาํให้คนในชุมชนมีความเขม้แข็ง สามคัคี ช่วยกนัดูแลรักษาทอ้งถ่ินของตนสามารถพึง
ตนเองได ้มีความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.6.1  บริบทของชุมชน หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน สภาพความเป็นอยู่ทาง 
วฒันธรรม ความเช่ือ ความสมัพนัธ์ อาชีพ ปัญหา คลองแสนแสบ  
 1.6.2  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) หมายถึง การพฒันาแบบองคร์วมให้
เกิดความสมดุลยท์างดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจใหส้มบูรณ์เขา้ดว้ยกนั  โดยใชม้นุษยเ์ป็น
แกนกลางการพฒันา ซ่ึงเน้นท่ีพฒันาคนเป็นอนัดบัแรก ตามนโยบายทอ้งถ่ิน “พฒันาตน พฒันา
สงัคม” ซ่ึงเร่ิมท่ีระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน 
 1.6.3  ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง การท่ีคณะกรรมการมสัยิดดาํเนินการพฒันา
ชุมชนโดยดูแลกิจกรรมและรณรงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะและการอนุรักษท์รัพยากรเพื่อให้คน
ในรุ่นต่อไปไดใ้ชป้ระโยชน์ 
  1.6.4 เศรษฐกิจ (Ecomomic) สมยัก่อนอาชีพหลกัของคนในชุมชนคือเกษตรกรรม  แต่
ต่อมาคนในชุมชนส่วนใหญ่เร่ิมหนัมาทาํอาชีพเล้ียงสัตว ์เช่น เล้ียงแพะ เล้ียงไก่ เล้ียงปลาในกระชงั 
ส่วนคนรุ่นใหม่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นรับจ้าง ค้าขาย  ครูสามัญ ครูสอนศาสนา   ลูกจ้าง
บริษทัเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 1.6.5  สังคม (Social)  มีความเป็นอยูท่ี่ผกูพนักบัธรรมชาติและคลองแสนแสบ ส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาอิสลาม คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเครือญาติ คอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
โอบออ้มอารี มีความสามคัคีกนัอยา่งเขม้แขง็ภายในชุมชน และการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
มสัยดิทั้งในดา้นครอบครัว สงัคมภายในและสงัคมภายนอกมสัยดิ 
  1.6.6  ความทนัสมยั (Modernisation) หมายถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุย ั้ง 
จากสงัคมแบบชนบทมาเป็นสงัคมเมือง ซ่ึงมีแนวคิดและการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
  1.6.7  ความเจริญ (Prosperous) มีถนนตดัผ่าน จึงทาํให้คนส่วนใหญ่หันไปใชถ้นนเป็น
เสน้ทางสญัจร มีการใชร้ถยนตแ์ทนเรือกนัมากข้ึน มีไฟฟ้า นํ้าประปาเขา้ถึงทุกหลงัคาเรือน 
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  1.6.8 การพฒันาชุมชน (Development Community) หมายถึง บทบาทของผูน้าํศาสนา
อิสลาม (คณะกรรมการมสัยิด) ในการบริหารพฒันาโดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนเปล่ียนแปลงให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การปรับปรุงความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมไทยให้ดีข้ึน มีความเสมอภาคและยุติธรรมในการพฒันาจนพน้จากความ
ยากจน ความไม่รู้ มีการพึงพาและเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อระบบความเป็นอยู่ ค่านิยมและการ
กระจายโอกาสท่ีดีข้ึนของบุคคล 
 1.6.9  ศาสนาอิสลาม (Islam) หมายถึง ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาท่ีนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว 
คือ พระอลัลอฮ์ โดยมีท่านนบีมูฮมัมดัเป็นศาสดาและเป็นผูป้ระกาศศาสนา สาวกของศาสนา
อิสลาม เรียกว่า มุสลิม ศาสนาอิสลามจะเผยแผ่ศาสนา โดยอิหม่ามเป็นเพียงผูน้าํในการนมสัการ
พระเจา้เท่านั้น  
 1.6.10  อลักรุอาน (Al-Quran) หมายถึง คมัภีร์ท่ีพระเจา้ (อลัลอฮ)์ ไดป้ระทานมาใหแ้ก่ท่าน
ศาสดาท่าน นบีมูฮาํมดั เป็นบทบญัญติัท่ีทุกคนตอ้งนอ้มรับปฏิบติัตาม ซ่ึงการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน
ทาํใหจิ้ตใจสงบสุขและมีภาคผลมหาศาล  
 1.6.11  อลัหะดีษ (Al-Hadith) หมายถึง การกระทาํหรือการพูดของท่านนบีมูฮาํมดั การ
ปฏิบติัตนของท่านเป็นแบบอยา่งท่ีถูกตอ้งใหม้นุษยป์ฏิบติัตาม 
 1.6.12  ผูน้าํศาสนาอิสลาม (Religion Leader) หมายถึง ผูน้าํศาสนา - ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง
จากสมาชิกให้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นอีหม่าม บิหลัน่ คอเต็บ อีหม่าม-บุคคลท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอี
หม่ามประจาํมสัยิด คอเต็บ-ผูแ้สดงธรรมประจาํมสัยิด บิหลัน่-ผูป้ระกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบติั
ศาสนกิจตามเวลา คณะกรรมการมสัยิด-ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งจากอีหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ เพื่อมาดาํรง
ตาํแหน่งบริหารกิจการมสัยดิ 



 

 

บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

 ศึกษาเกี่ยวกบัอิสลามกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม  

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและหนังสือวิชาการ

ต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยเรียงลาํดบัหัวขอ้ 

ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดศาสนาอิสลาม 

2.2  แนวคิดอิสลามกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.3  แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.4  แนวคิดการพฒันาชุมชน 

2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิศาสนาอสิลาม 

 

  2.1.1  ความหมายของศาสนาอสิลาม 

  ศาสนาอิสลามมีผูใ้หค้วามหมายศาสนาอิสลาม ไวด้งัน้ี 

  คาํว่า “อิสลาม” มาจากรากศพัท์ภาษาอาหรับคือ ซ.ล.ม. ส่วนใหญ่หมายถึงสันติ ความ

บริสุทธ์ิ การนอบน้อมและการเชื่อฟัง อิสลามในทศันะของศาสนา  หมายถึง การนอบน้อมต่อ

ความปรารถณาของพระเจา้ (อลัลอฮ) และการเช่ือฟังกฎหมายของพระองค ์เท่านั้นที่จะไดรั้บความ

สันติอย่างแท้จริงและจะได้รับความบริสุทธ์ิตลอดไป คําว่า “อัลลอฮ” ในศาสนาอิสลามมี

ความหมายสําคญัมาก เพราะแสดงถึงความเป็นเอกะและเป็นผูท้รงนิจนิรันดร์ ผูท้รงสร้างจกัรวาล  

ผูท้รงอภิบาลและเป็นจอมราชนั บาปที่มิอาจให้อภยัในอิสลามคือการศรัทธาพระเจา้อื่นนอกจาก

อลัลอฮ ์(ฮมัมูดะฮ อบัดุลอาฎียแ์ละอบัดุลเลาะ อบัรู, 2542: 14-18) 
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  ศาสนาอิสลาม คือ การยอมรับและปฏิบติัตามโอวาท คาํสอนของพระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงพระองค์

ทรงเปิดเผยต่อศาสนทูตองคสุ์ดทา้ยของพระองค ์นัน่คือ นบีมูฮาํหมดั นัน่เอง (อบัดุลเราะหฺมาน บิน 

อบัดุลกะรีม อลัชีหะฮฺและอิบนุรอมลี ยนุูส, 2553) 

  อิสลาม คือ ศาสนาที่อลัลอฮ์ ไดป้ระทานมาเป็นแบบอย่างแก่มนุษยช์าติ เป็นหลกัประกนั

ใหค้วามผาสุกแก่ปัจเจกและส่วนรวม ทั้งทางสังขารและวญิญาณ ทางวตัถุและจิตใจ ตลอดจนโลกน้ี

และโลกหนา้ (อะหมดั อซัฮาร์ บาซิร, 2545:17 อา้งถึงในอุษณีย ์นรฮีม, 2550: 12) 

  อิสลาม คือ ศาสนาที่ถูกกาํหนดโดยพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ีไม่

วา่จะเป็นคน สัตว ์หรือส่ิงอ่ืนๆทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม พระองคท์รงกาํหนดให้สรรพส่ิงทุก

อยา่งในโลกดาํเนินไปตามกฎเกณฑท่ี์พระองคไ์ดท้รงกาํหนดไวแ้ละพระองคเ์ป็นผูท้รงควบคุมดูแล

ส่ิงต่างๆเหล่านั้นใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์(มยรุา วงษส์ันต,์ 2546: 13) 

  ศาสนาอิสลาม ถูกนาํมาเผยแพร่ โดยผ่านท่านศาสดามุฮมัมดั ในฐานะศาสนทูตแห่งพระผู ้

เป็นเจา้ โดยมีคมัภีร์อลักุรอาน (ดาํรัสของพระผูเ้ป็นเจา้) เป็นตวับทในการเผยแพร่ พื้นฐานของ

อิสลามและความรู้จึงถูกกล่าวเอาไวใ้นคมัภีร์ดงักล่าว อลักุรอานจึงเป็นทั้งดาํรัสแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

เป็นส่ิงยืนยนัการเป็นศาสนทูตของท่านศาสนดามุฮมัมดั (ศ็อลฯ) เป็นคาํสอนและกฎหมายในการ

ปกครองสังคมมนุษยใ์นเวลาเดียวกนั ศาสนาอิสลาม จึงไม่ใช่สายใยที่เช่ือมระหวา่งมนุษยก์บัพระผู ้

เป็นเจา้เพียงอยา่งเดียว แต่เช่ือมมนุษยแ์ละสังคมกบัพระผูเ้ป็นเจา้เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งสนิทแนบแน่น 

คาํสอนของอิสลามจึงครอบคลุมในทุกแง่ทุกมุมทั้งเร่ืองศาสนจกัรและอาณาจกัร หมายความว่า 

อิสลามไม่แยกศาสนาออกจากการเมือง ซ่ึงเมื่อใดที่ทั้งสองแยกออกจากกนั สังคมก็จะพบกบัความ

วิบติัทนัที ดว้ยเหตุน้ี พระผูเ้ป็นเจา้จึงเรียกอิสลามวา่ เป็นศาสนาแห่งธรรมชาติและเรียกร้องให้ทุก

คนรักษาธรรมชาติของความเป็นมนุษยใ์หมี้ชีวิตชีวาเสมอ (มุฮมัมดั ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย,์ 2547: 

24-25) 

  อลัลามะฮ เชค มุฮมัมดั ศอลิห์ อลั ฮุชยัมีน (2552: 9-10) อิสลามนั้นเหมาะสมที่สุดสําหรับ

ทุกกาลเวลาสถานที่และทุกประชาชาตินั้นคือ ผูใ้ดไดย้ึดมัน่จะไม่ขดัต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของ

ประชาชาตินั้นๆ อิสลามมีความเทีย่งธรรม ยุติธรรมและถูกตอ้ง อิสลามจะไม่ยอมจาํนนหรืออ่อน

ขอ้ให้กบัความอยุติธรรม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ทรงธรรม ซ่ึงพระอลัลอฮ์ทรงประกนัสิทธิ

และสัญญาวา่จะช่วยเหลือแก่ผูใ้ดก็ตามที่ยึดถือและปฏิบติัตามศาสนบญัญติั พระองคจ์ะทรงยกยอ่ง

ผูศ้รัทธาเหนือกวา่และดีเด่นกวา่ผูป้ฏิเสธศรัทธา  ดงัทรงตรัสวา่ 

ความวา่ “พระองศคื์อผูท้รงส่งเราะซูลของพระองศด์ว้ยการช้ีนาํทางและ 

ศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองศจ์ะทรงใหศ้าสนาอิสลามอยูเ่หนือศาสนา

ทั้งมวล แมว้า่บรรดาผูต้ ั้งภาคีจะเกลียดชงัก็ตาม” (อศัศอฟ 9)  
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  ซุฟอมั อุษมาน (2548: 12-13) อิสลาม คือศาสนาที่เช่ือในสาสน์แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ (ชาว

มุสลิมเรียกว่า อลัลอฮฺ) หลกัคาํสอนและบทบญัญติัทุกประการในอิสลามลว้นไดรั้บมาจากพระ

ดาํรัสแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ผา่นศาสนทูตของพระองค ์ โดยมีมลาอิกะฮฺญิบรีล (ซ่ึงอาจจะเรียกวา่เทว

ทูต) เป็นส่ือท่ีนาํคาํสอนต่างๆ จากพระผูเ้ป็นเจา้ให้แก่ท่านศาสนทูตอีกทอดหน่ึง ในคาํสอนแห่ง

พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์ดเ้ปิดเผยวา่เราทุกคนเป็นส่ิงที่พระองคไ์ดใ้ห้บงัเกิดข้ึน เพือ่อยูใ่นฐานะบ่าว

ท่ีมีหนา้ท่ีท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคือการเคารพภกัดีแด่พระองคเ์พียงผูเ้ดียว  

ความวา่ “และขา้ (อลัลอฮ)์ มิไดใ้ห้บงัเกิดมวลญินและมนุษยม์าเพือ่การ

ใด เวน้แต่เพือ่ใหพ้วกเขาอิบาดะฮฺ (ทาํหนา้ที่เป็นบ่าว) ต่อขา้” (อลักุรอาน 

51: 56) 

  ไม่ใช่สาระสาํคญัสาํหรับมนุษยท่ี์ตอ้งรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ประสงคอ์นัใดท่ีทรงกาํหนดให้มีส่ิง

ถูกสร้างทั้งหลาย รวมทั้งมนุษยด์ว้ย เพราะพระองคไ์ม่ไดเ้ปิดเผยให้เราทราบ แต่ส่ิงท่ีสําคญัคือ เม่ือ

เรากาํเนิดมาเป็นมนุษยแ์ลว้ จาํเป็นที่เราตอ้งปฏิบติัหนา้ที่เยี่ยงผูถู้กสร้างให้ดีที่สุด มิเช่นนั้นแลว้การ

มีชีวติก็ไม่มีค่าใดๆ สาํหรับเราอลักุรอานระบุวา่ 

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มูฮมัมดั) แทจ้ริงการนมาซของฉนัการเชือดพลี

ของฉนั ชีวิตและความตายของฉนั ลว้นเพื่ออลัลอฮฺผูเ้ป็นเจา้แห่งจกัรวาล

ทั้งมวล ไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค ์และส่ิงนั้นคือส่ิงที่ฉนัถูกบญัชา 

และฉนัคือผูแ้รกในบรรดาผูม้อบตน (เป็นมุสลิม)” (อลักุรอาน 6 : 162-

163) 

  การมีชีวิตของมนุษยต์อ้งอยูภ่ายใตก้รอบวิถีที่พระผูเ้ป็นเจา้บญัญติัไว ้ เพราะพระองค์เป็น

ผูใ้ห้บงัเกิด เป็นผูใ้ห้ชีวิต เป็นผูที้่จะเอาชีวิตคืน พระองค์จึงเป็นผูที้่รู้ดีที่สุดว่า อนัใดคือวิถีท่ี

เหมาะสมและคู่ควรแก่การดาํเนินชีวติของส่ิงท่ีพระองคส์ร้างข้ึนมาอลักุรอานไดบ้นัทึกวา่ 

ความวา่ “และน่ีคือเส้นทางของขา้ที่เที่ยงตรง ดงันั้นสูเจา้จงตามมนัเถิด 

และอย่าได้ตามเส้นทางอืน่ เพราะมนัจะทาํให้สูเจา้แตกออกไปจาก

เส้นทาง (อนัเท่ียงตรง) นั้น” (อลักรุอาน 6 : 153) 

   อิสลามคือ ศาสนาของอลัลอฮที์่อยูบ่นพื้นฐานของความรู้และทางนาํจากพระองค ์บทปฐม

โองการของอลักุรอานซ่ึงมีจาํนวน 5 โองการ ท่ีอลัลอฮป์ระทานแก่นบีมุฮมัมดั เร่ิมตน้ดว้ยประโยค

วา่ “จงอ่านดว้ยพระนามของพระผูอ้ภิบาลของเจา้ผูท้รงสร้าง” โดยมีการทวนซํ้ าคาํวา่จงอ่าน จาํนวน 

2 คร้ัง และมีการทวนซํ้ าคาํว่า สอน/ให้ความรู้ จาํนวน 2 คร้ัง เช่นเดียวกนั อนัแสดงถึงการให้

ความสาํคญัของอิสลามต่อความรู้และกระบวนการเรียนรู้เป็นอยา่งยิง่ (มสัลนั มาหะมะ, 2552: 16) 
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  สรุป ผูน้บัถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า “มุสลิม”  ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัศาสนากิจเหมือนกนั

หมด ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว คือ พระอลัลอฮ ์โดยมีท่านนบีมูฮมัมดัเป็น

ศาสดาและเป็นผูป้ระกาศศาสนา  ส่วนอิหม่ามเป็นเพียงผูน้าํในการนมสัการพระเจา้เท่านั้น  ทุกคน

ตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามคาํบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้  ซ่ึงเป็นส่ิงที่สําคญัที่สุดในอิสลาม ทาํให้เกิด

ความสันติกบัตนเองและสังคม  เกิดความสามคัคีที่ดีกบัพวกพอ้งเดียวกนัและที่แตกต่างกนั ให้มี

ความกลมกลืน สามารถอาศยัอยู่ในสังคมร่วมกนัได้  เกิดความปราถนาดีและความสํานึก ทาํให้

มนุษยไ์ดพ้บกบัสันติภาพทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้  

  

 2.1.2   หลกัศรัทธาของอสิลาม 

 หลกัการของศาสนาแบ่งออกได ้2 ประการ คือ ภาคปฏิบติัและภาคศรัทธา (ปริญวิทย ์อิสมา

แอลและคณะ, 2540: 6-8) 

  2.1.2.1  ภาคปฏิบติัหรือเรียกวา่ “รุก่นอิสลาม” มี 5 ประการ ดงัน้ี 

   1) การปฏิญาณตน โดยกล่าววา่ “ขา้พเจา้ขอปฏิญาณว่าแทจ้ริงไม่มีพระเจา้

อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮอ์งคเ์ดียวและท่านนบีมฮูาํหมดัเป็นศาสนฑูตของอลัลอฮ”์  ซ่ึงเป็นการยอมรับ

วา่อลัลอฮเ์ป็นพระเจา้เพียงองคเ์ดียวและยอมรับวา่ท่านนบีมูฮาํหมดัเป็นศาสนฑูต เป็นคาํปฏิญาณที่

มุสลิมทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัในส่ิงที่อลัลอฮ์และศาสนฑูตใช้  และหลีกเล่ียงในส่ิงท่ีอลัลอฮ์

และศาสนฑูตทรงหา้ม  

   2)  การละหมาด คือการเขา้เฝ้าพระเจา้ทั้งร่างกายและจิตใจที่สงบ  การ

สรรเสริญและการวิงวอน เป็นพิธีกรรมทีส่ําคญัที่สุดถือว่าเป็นขอ้บงัคบัที่มุสลิมทุกคนตอ้งปฏิบติั

ตามอย่างเคร่งครัด เร่ิมตั้งแต่บรรลุศาสนภาวะเพือ่แสดงออกซ่ึงความยาํเกรงในพระองค์  โดย

ละหมาดวนัละ 5 เวลา/คร้ัง และละหมาดรวมกนัในตอนบ่ายของวนัศุกร์ ไดแ้ก่  

     (1) ละหมาดซุบฮ์ เวลาก่อนพระอาทิตย์ข้ึน เร่ิมตั้งแต่แสงอรุณข้ึน

จนกระทัง่ดวงอาทิตยข้ึ์น 

                (2) ละหมาดซุฮร์ เวลากลางวนั เร่ิมตั้งแต่ดวงอาทิตยค์ลอ้ยไปทางทิศ

ตะวนัตก จนกระทัง่เงาของส่ิงเท่าตวัของมนั  

                 (3)  ละหมาดอศัร์  เวลาบ่าย เร่ิมตั้งแต่เงาของส่ิงเท่าตวัของมนั จนกระทัง่

ดวงอาทิตยต์ก  

                 (4)  ละหมาดมกัริบ เวลาพลบคํ่า เร่ิมตั้งแต่ดวงอาทิตยต์ก จนกระทัง่หมด

แสงอาทิตยห์มด  
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                  (5)  ละหมาดอิซาอ์ เวลากลางคืน เร่ิมตั้งแต่หมดแสงอาทิตยท่ี์ขอบฟ้า

จนกระทัง่แสงอรุณของอีกวนัปรากฏข้ึน  

    (6)  การละหมาดวนัศุกร์ เป็นขอ้บงัคบัให้มุสลิมละหมาดพร้อมกนัช่วย

พฒันาความคิด  ฟ้ืนฟูจิตใจให้มนุษยรู้์สึกสํานึกต่อส่ิงที่ได้ปฏิบติั เพือ่ให้มนุษย์อยู่ในหนทางที่

ถูกต้อง เตือนใจให้รําลึกถึงพระเจ้า ในทุกๆสัปดาห์วนัศุกร์ ซ่ึงมีความสําคัญเป็นพิเศษ ดังน้ี       

(ฮมัมูดะฮ อบัดุลอาฎียแ์ละอบัดุลเลาะ อบัรู, 2542: 98) 

     6.1 เป็นเวลาที่พระเจ้าได้กาํหนดให้มุสลิมแสดงความภกัดีต่อ

พระองคร่์วมกนั 

     6.2 เป็นการนดัหมายกนัเพือ่จะได้ใคร่ครวญถึงเร่ืองเกี่ยวกบัจิต

วิญญาณของตนในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับสัปดาห์ที่กาํลงัจะมาถึง 

เหมือนกบัคนท่ีกาํลงัดาํเนินอยูใ่นธุรกิจต่างๆ 

     6.3 เป็นการชุมนุมบรรดามุสลิมในอนัที่จะสร้างความมัน่ใจแก่

ตวัเองและยนืหยดัพนัธะผกูพนัทางศาสนาตลอดจนความมัน่คงทางสังคม บนรากฐานของศีลธรรม

และจิตวญิาณ 

     6.4 เป็นการแสดงให้เห็นว่ามุสลิมให้ความสําคญัอย่างไรกบัการ

เชิญชวนของพระเจา้ท่ีอยูน่อกเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งปวง 

   3) การถือศีลอด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพือ่ให้มนุษยผ์ูศ้รัทธามี

ความยาํเกรงพระเจา้ (อลัลอฮ)์ ปลูกฝังความอดทน ไม่เห็นแก่ตวั ความซ่ือสัตยแ์ละให้มีจิตใจท่ีรู้จกั

เสียสละ รู้จกัปรับสภาพร่างกายตวัเอง นอกจากน้ีการถือศีลอดยงัฝึกให้มนุษยมี์ระเบียบวินยั ความ

อดทนทั้งร่างกายและจิตใจ อดทนต่อความหิว อดกลั้นในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และกระตุน้ให้

มนุษยมี์จิตสาํนึกในการอยูร่่วมกนัในสังคม ความเท่าเทียมกนั ความเป็นพี่นอ้งกนั ตั้งแต่พระอาทิตย์

ข้ึนจนถึงพระอาทิตยต์กดินเป็นเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน (เดือน 9 ทางจนัทรคติของอิสลาม)  

โดยงดเวน้การบริโภคอาหาร นํ้ าด่ืม และร่วมประเวณี  ซ่ึงการถือศีลอดเป็นหนา้ท่ีของมุสลิมทุกคน

ที่อายุครบ 15 ปีข้ึนไป จะตอ้งปฏิบติั  แต่มีขอ้ยกเวน้สําหรับหญิงท่ีมีรอบเดือนและหลงัคลอด 

บุคคลในระหว่างเดินทาง หญิงมีครรภ ์แม่ลูกอ่อน บุคคลที่มีสุขภาพไม่ปกติ มีโรคภยั คนชราและ

บุคคลทีท่าํงานหนัก สําหรับคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ได้จะตอ้งชดเชยวนัที่ขาดให้

ครบถว้นในภายหลงั 

   4) การบริจาคซะกาต เป็นขอ้กาํหนดทีพ่ระเจา้ประทานแก่มุสลิมท่ีมี

ทรัพยสิ์นเงินทองครบจาํนวนที่กาํหนดจ่ายให้แก่ผูมี้สิทธ์ิรับตามอตัรา อาจเปรียบเทียบไดก้บัภาษี

หรือการเก็บภาษี 1 ใน 10 ของรายได ้การจ่ายซะกาตสําหรับผูท่ี้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นที่ครบ
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จาํนวนและครบรอบปี โดยการจ่ายซะกาตมีเป้าหมายเพือ่ช่วยเหลือผูที้่เดือดร้อน ยากจน ขดัสนใน

สังคมให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน อิสลามถือวา่จาํนวนทรัพยที์ถู่กจ่ายเป็นทานซะกาตนั้น ยงัความ

จาํเริญงอกเงยให้แก่ทรัพยที์่เหลือและเป็นการชาํระกิเลสของผูบ้ริจาคอีก นอกจากนั้นยงัทาํไห้

มนุษยไ์ม่เห็นแก่ตวั ละโมภจนทาํให้เกิดความแตกร้าวในสังคมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อ

สังคม ผูมี้สิทธ์ิในการรับซะกาตก็จะมีความรู้สึกมัน่คงและส่วนร่วมในสังคม 

   5) การบาํเพ็ญฮจัย์ การประกอบพิธีฮจัย์ ณ บยัตุ้ลลอฮ์ แห่งนครมกักะห์ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย สําหรับผูที้่มีความสามารถเดินทางไปไดท้ั้งสภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์ 

ฐานะทางการเงิน เมื่ออายุครบเกณฑ์ท่ีมีความรับผิดชอบไดจ้ะตอ้งไปทาํฮจัยอ์ย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังใน

ชีวติ อนัเป็นการปฏิบติัศาสนกิจร่วมกนัของพี่นอ้งมุสลิมทัว่โลก ในพธีิกรรมยงัช่วยขดัเกลาจิตใจทั้ง 

กาย วาจา ใจ และเป็นการสะสมความดีเพิ่มข้ึนใหม่  

   ฮจัญ ์= การมุ่งสู่หรือการไปเยอืนบยัตุลเลาะห์กะบะห์ ณ นครมกักะห์ เพื่อประกอบ

ศาสนกิจตามขั้นตอนปฏิบติัตามระยะวเลาท่ีกาํหนด 

   อุมเราะห์ = การเดินทางไปเยอืนบยัตุลเลาะห์ เพื่อประกอบศาสนกิจโดยไม่กาํหนด

ระยะเวลา 

  ผูป้ระกอบพิธีฮจัญ์ นบัเป็นผูน้้อมยอมจาํนนต่อพระองคอ์ย่างส้ินเชิง ตอ้งละทิ้งครอบครัว 

บา้นเรือน สถานภาพและอภิสิทธ์ิต่างๆเป็นการทดสอบคุณธรรมความอดทนความเสียสละและ

ทดสอบการบริหารเงินท่ีพระองคฝ์ากไวแ้ก่มุสลิมทุกคน 

  พิธีการฮจัญ์ แสดงถึงเอกภาพและพลงัอาํนาจของพระองค ์เป็นจุดศูนยร์วมแห่งจิตใจของ

มวลมุสลิมทัว่โลก ทีแ่ต่งกายและมีพฤติกรรมเหมือนกนัอยา่งพร้อมเพรียง  

  2.1.2.2  ภาคศรัทธาหรือเรียกว่า “รุก่นอีหม่าม” มี 6 ประการ ดงัน้ี (ฮมัมูดะฮ อบัดุล

อาฎีย ์และอบัดุลเลาะ อบัรู, 2542: 19-23) 

   1) ศรัทธาในพระผูท้รงเอกะ (อลัลอฮ) ผูท้รงยิ่งใหญ่และอมตะ ผูท้รงไม่มีที่

ส้ินสุดและผูท้รงอาํนาจ ผูท้รงกรุณาและเมตตาเสมอ ผูท้รงสร้างและประทานเคร่ืองยงัชีพทุกส่ิง

อยา่งดว้ยอาํนาจของพระองคเ์พียงผูเ้ดียว เป็นผูส้ร้างจกัรวาลและเป็นผูบ้ริหารควบคุมอยา่งมีระบบ 

  2) ศรัทธาต่อบรรดาศาสนฑูต  โดยปราศจากการแบ่งแยกกนั ทุกชาติเป็นที่

รู้จกักนัดีจะตอ้งมีผูต้กัเตือนหรือศาสนฑูตจากพระเจา้ บรรดาศาสนาฑูตเหล่าน้ีเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ สั่ง

สอนในเร่ืองดีงามและต่อสู้เพื่อความถูกตอ้ง พระเจา้ไดเ้ลือกเฟ้นท่านเหล่านั้นเพือ่สั่งสอนมนุษย์

และเผยแพร่ศาสน์ของพระองค ์ข่าวสสารและศาสนาท่ีท่านเหล่านั้นนาํมาเผยแพร่คืออิสลาม เพราะ

มาจากแหล่งเดียวกนัคือมาจากพระเจา้ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองจุดประสงคเ์ดียวกนั นัน่คือเพื่อนาํมนุษย์

สู่วถีิทางท่ีเท่ียงตรงของพระเจา้ 
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  3) ศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์ต่างๆ คือ หลกัธรรมของพระเจา้เพือ่ช้ีทางสว่าง

แก่ประชาชาติของเขาสู่วิถีทางอนัเที่ยงตรง อลักุรอานจึงถูกประทานแก่มุสลิมเพือ่เป็นมาตรฐาน

หรือหลกัการในการช้ีขาดคมัภีร์อ่ืนๆ ทั้งหมด อิสลามถือวา่คมัภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือ อลักุรอาน  ซ่ึง

ไดถู้กประกาศใชต่้อมวลมนุษยช์าติ  เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมและความสันติสุขแก่มวลมนุษยทุ์ก

คน อะไรก็ตามท่ีสอดคลอ้งกบัอลักุรอานจะเป็นท่ียอมรับวา่เป็นความถูกตอ้งจากพระเจา้และอะไร 

ก็ตามท่ีแตกต่างไปจากอลักุรอานจะถูกปฏิเสธและงดใช ้

  4) ศรัทธาในบรรดามาลาอิกะฮ (ฑูตสวรรค)์ ของพระเจา้ มลาอิกะฮเหล่านั้น

คือวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นชีวิตที่วิเศษ  ผูท้าํหน้าที่เป็นส่ือกลางระหว่างพระเจา้กบัศาสดา ธรรมชาติ

ของเขาไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัอาหาร นํ้ าหรือการหลบันอน ไม่มีความตอ้งการทางสังขารหรือความ

จาํเป็นทางดา้นวตัถุ เขาใชเ้วลาในการภกัดีต่อพระเจา้ทั้งกลางวนักลางคืน มาลาอิกะฮมีจาํนวนมาก

และต่างก็มีหน้าที่เป็นการเฉพาะตน เราไม่อาจเห็นมาลาอิกะฮ์เหล่านั้นด้วยตาของเราและก็ไม่

จาํเป็นท่ีเราจะปฏิเสธความมีอยูจ่ริงของท่าน มีหลายส่ิงหลายอยา่งในโลกน้ีท่ีเราไม่อาจมองเห็นดว้ย

ตาหรือสัมผสัดว้ยความรู้สึก แต่เราก็ยงัเช่ือถือการปรากฏอยูข่องมนั มีบางอยา่งที่เราไม่เคยเห็น เช่น 

ก๊าซและอากาศธาตุ ซ่ึงเราไม่อาจมองดว้ยตาเปล่า ด่ืม สัมผสัหรือไดย้ินได ้แต่เราก็ยอมรับถึงการมี

อยู่จริง การศทัธาต่อมาลาอิกะฮทีไ่ดรั้บจากหลกัการของอิสลามนั้นคือความรู้ความแทจ้ริงมิใช่จะ

จาํกดัเพียงความรู้ทางดา้นความรู้สึกหรือประสาทสัมผสัเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

  5) ศรัทธาในวนัสุดทา้ยแห่งการตดัสิน โลกน้ีจะถึงจุดจบ ณ วนัหน่ึง ผูที้่ตาย

ไปแลว้จะฟ้ืนข้ึนมาเพือ่รับการพิจรณาคดีคร้ังสุดทา้ย ส่ิงที่เราไดป้ฏิบติัทุกอย่างในโลกน้ี ทุกการ

เคล่ือนไหว ทุกเจตนารมณ์ ทุกความคิดและทุกคาํพดู จะถูกรักษาในบนัทึกอยา่งละเอียด จะถูกนาํมา

ตีแผ่ ณ วนัแห่งการตดัสิน ผูใ้ดที่ทาํส่ิงดีงามก็จะไดรั้บการเช้ือเชิญให้เขา้สวรรค์ของพระเจา้อย่าง

อบอุ่น ผูที้่ทาํส่ิงที่เลวร้ายจะถูกลงโทษและโยนลงไปในไฟนรกนัน่คือวนัแห่งความยุติธรรมและ

เป็นวนัช้ีขาดคร้ังสุดทา้ยในทุกกิจกรรมของมนุษย ์

  6) ศรัทธาต่อการกาํหนดสภาวะของอลัลอฮ ์อาํนาจวางแผนและบริหารไป

ตามแผนการณ์ของพระองค์  พระองค์ทรงคุ้มครองอย่างเต็มที่เหนือสรรพส่ิงที่พระองค์บงัเกิด 

พระองค์ทรงปรีชาญาณและทรงรักใคร่ อะไรก็ตามที่พระองค์ทรงปฏิบติัก็ย่อมมีเจตนาที่ดีและมี

ความหมาย  การที่มนุษย ์ไดก้ระทาํความดี  ความชัว่นั้น อลัลอฮ ์ไม่ไดเ้ป็นผูลิ้ขิต พระองคท์รงให้

มนุษยไ์ด้คิด ตดัสินใจเอง ว่าส่ิงไหนดีไม่ดีข้ึนอยู่กบัการกระทาํของมนุษย ์เหตุการณ์ในปัจจุบนั

ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน ก็เกิดจากส่ิงทีม่นุษยไ์ดเ้ลือก ตดัสินใจที่จะทาํ เช่น ปัญหาบา้นเมือง เศรษฐกิจ ความ

วุน่วายต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมคือส่ิงท่ีมนุษยจ์ะตอ้งรับผดิชอบในส่ิงท่ีไดก้ระทาํไว ้
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  อลัลามะฮ เชค มุฮมัมดั ศอลิห์ อลั ฮุชยัมีน (2552: 11) ศาสนาอิสลาม ประกอบดว้ยหลกัการ

ศรัทธา (อะกีดะฮ)์ หลกักฎหมาย (ชะรีอะฮ)์ ท่ีสมบูรณ์ ดงัน้ี 

  1) บทบญัญติัในเร่ืองหลกัเอกภาพ (เตาฮีด) หา้มการตั้งภาคี (ชิริก) 

  2) บทบญัญติัในเร่ืองความสัจจะ หา้มพดูเทจ็ พดูโกหก 

  3) บทบญัญติัในเร่ืองความยติุธรรม หา้มการคดโกง ฉอ้ฉล 

  4) บทบญัญติัในเร่ืองความซ่ือสัตย ์หา้มการบิดพลิ้ว 

  5) บทบญัญติัในเร่ืองความซ่ือสัตยต์่อสัญญา หา้มการทุจริตคดโกง 

  6) บทบญัญติัในเร่ืองการทาํความดีต่อบิดา มารดา หา้มการเนรคุณ 

  7) บทบญัญติัในเร่ืองความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ หา้มการตดัญาติขาดมิตร 

  8) บทบญัญติัในเร่ืองอธัยาศยัไมตรีท่ีดีงาม หา้มกระทาํความเลวทราม 

  ศาสนาอิสลามบญัญติัใชใ้นเร่ืองคุณธรรมจรรยามารยาทท่ีดีงามและห้ามการกระทาํส่ิงท่ีตํ่า

ชา้เลวทรามทั้งหลาย อิสลามใชใ้ห้กระทาํและส่งเสริมให้ปฏิบติัความดีงามทุกประการ ดงัพระองค์

ทรงตรัสท่ีวา่ 

ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮท์รงใชใ้ห้รักษาความยุติธรรมและทาํดี และการ

บริจาคแก่ญาติใกลชิ้ค และให้ละเวน้การทาํลามก และการชัว่ชา้ และการ

อธรรม พระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้ เพือ่พวกเจา้จกัไดรํ้าลึก” (อลันะหล์: 

90) 

  การศรัทธาต่ออลัลอฮ ์ประกอบดว้ยหลกั 4 ประการ ดงัน้ี 

  ประการแรก 

  การศรัทธามั่นในการมีอยู่ของอัลลอฮ์และบรรดาส่ิงที ่ท ําให้เชื่อมั่นถึงการมีอยู่  คือ 

ธรรมชาติ ความคิด กฎหมายชะรีอะฮ ์(บญัญติัศาสนา)และความรู้สึกหรือประสาทสัมผสัทั้งหา้ 

  ประการท่ีสอง 

  การศรัทธาต่อการเป็นผูอ้ภิบาลของอลัลอฮ ์คือพระองคเ์ป็นพระผูท้รงอภิบาลไม่มีหุ้นส่วน

ใดๆ ปราศจากผูช่้วยเหลือ ไม่มีเจา้ผูค้รอบครองอื่นใดนอกจากพระองค์ไม่มีกิจการใดๆ นอกจาก

เป็นของพระองค ์ดงัพระราชดาํรัสท่ีวา่ 
 

ความวา่ “......พึงรู้เถิดวา่การสร้างและกิจกรรมทั้งหลายนั้น เป็นสิทธิของ

พระองค์เท่านั้ น มหาบริสุทธ์ิ อัลลอฮ์ผู ้ เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก”       

(อลั อะรอฟ 54) 
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ความวา่ “นัน่คืออลัลอฮ ์พระเจา้ของพวกเจา้ อาํนาจการปกครองทั้งมวล

เป็นสิทธิของพระองค์ และส่ิงที่พวกเจา้วิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้น 

พวกมันมิได้ครอบครองส่ิงใด แม้แต่เยื อ่บางหุ้มเมล็ดอินทผลัม”      

(ฟาฏิร 13) 
 

  ประการท่ีสาม 

  การศรัทธาต่อการเป็นพระเจา้ นั่นคือพระองค์เท่านั้นเป็นเจา้ที่แทจ้ริง ไม่มีภาคี หุ้มส่วน

ใดๆ สําหรับพระองค ์คาํวา่ อิลาฮ ์หมายถึงผูที้่ถูกยกยอ่งนบัถือ ผูที้่ถูกเคารพบูชา พระองคท์รงตรัส

วา่ 

ความวา่ “และผูที้่ควรเคารพสักการะของพวกเจา้นั้น มี 1 2เพี1 2

  ประการท่ีส่ี 

ยงองคเ์ดียว ไม่

มีผูใ้ดควรแก่การเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองค ์ผูท้รงกรุณาปรานี 

ผูท้รงเมตตาเสมอ” (อลับะเกาะเราะฮ ์163) 

  การศรัทธาในพระนามและคุณลกัษณะของอลัลอฮ์ คือการยืนยนัต่อการที่พระองค์ทรง

กล่าวถึงพระองค์เองในคาํภีร์ของพระองคแ์ละที่ปรากฎในฮาดีษ คาํกล่าวของท่านศาสดาเกี่ยวกบั

พระนามและคุณลกัษณะโดยปราศจากการตชับีฮ์ (เปรียบเทียบ) ตมัฮซี์ล (จินตนาการ) ตะฮร์ีฟ ตกั

ยฟี (การตั้งคาํถาม)และตะอตี์ล (ไม่เช่ือมัน่) พระองคท์รงตรัสวา่ 

ความวา่ “และของอลัลอฮ ์นั้นมีบรรดาพรนาม (ลกัษณะคุณ) อนัสวยงาม

ยิ่ง ดงันั้นพวกเจา้จงเรียกหา พระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิด และจง

ปล่อยบรรดาผูที้่ทาํให้เฉ ในบรรดาพระนามของพระองค์เถิด ในไม่ช้า

พวกเขาจะถูกตอบแทนในส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ระทาํ” (อลั อะอรอฟ 180) 

   

  2.1.3 จริยธรรมอสิลาม 

  จริยธรรมอิสลาม หมายถึง พฤติกรรมของคนมุสลิมที่ไดป้ระพฤติปฏิบติัที่ดี ที่ถูกตอ้ง ที่

ควรตามระเบียบต่างๆ ที่อิสลามไดก้าํหนดข้ึน และการประพฤติปฏิบติัดงักล่าวรวมทั้งพฤติกรรม

ทางใจ วาจา และกาย ซ่ึงจะทาํให้ผูป้ฏิบติัพึงไดรั้บความสุขทั้งบนโลกน้ีและโลกหนา้ (ซาฮาบียะ๊ห์ 

โตะ๊อาลิม, 2544) 

  จริยธรรมในอิสลาม (อคัลาก) เป็นคาํท่ีแสดงถึงรากฐานหรือหลกัการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์

ผา่นจริยธรรมที่ดีงามของท่านเราะสูล  ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นแบบอยา่งจากอลัลอฮ์  ดงัที่ท่าน

เราะสูล  ไดท้รงกล่าวไว ้(มนูศกัด์ิ โตะ๊เถ่ือน และนิเลาะ แวอุเซ็ง, 2553: 72) 
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ความว่า “แทจ้ริงแล้วขา้ไดถู้กส่งมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมดีงามให้มี

ความสมบูรณ์” (บนัทึกโดย อิบนิ อลั-ฮมับลั, เลขท่ี: 8952) และตามที่ได้

ระบุในอลักุรอาน อลัลอฮ ์ ทรงตรัสวา่ 

ความวา่ “และแทจ้ริงเจา้ (มุฮมัมดั) คือ ผูมี้จริยธรรมสูงส่ง” (ซูเราะห์ อลั

เกาะลมั, 68: 4) 
 

  หลักการของศาสนาอิสลามมีความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ศรัทธาและด้านบทบญัญติัศาสนา ผูศ้รัทธาจะต้องพนัธนาการชีวิตของเขากับจริยธรรมในทุก

สถานภาพ จิตศรัทธามัน่คง รําลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้ และมอบหมายตนเองให้อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง

ของพระองคต์ลอดเวลา ซ่ึงหมายถึงความสมบูรณ์ของการศรัทธา ตามที่ท่านเราะสูล  ไดท้รงกล่าว

ไวว้า่ (มนูศกัด์ิ โตะ๊เถ่ือน และนิเลาะ แวอุเซ็ง, 2553: 73) 

ความว่า “ผูที้ ่มีความศรัทธาสมบูรณ์ที่สุด คือผูมี้จริยธรรมมากที่สุด” 

(บนัทึกโดย อบีดาวดู, เลขท่ี: 4062, ติรมีซีย ์เลขท่ี: 1162, และ อิบนิ ฮมั

บลั, เลขท่ี: 7396) 

  หลกัจริยธรรม (อลั–อิฮฺศาน) มีหลายประการ กล่าวคือ “ จริยธรรมอนัสูงสุด คือ การที่เรา

กระทาํความดีตามคาํสั่งของอลัลอฮ์ อธิบายว่าเป็นเหมือนเราเห็นพระองค์เพราะถึงแมว้่าไม่เห็น

พระองค์ แต่พระองค์ทรงเห็นเราตลอดเวลา” หลกัจริยธรรมที่มาจากคมัภีร์อลักุรอานและอลั - 

หะดิษ ซ่ึงมีทั้งส่ิงที่สั่งให้ปฏิบติั ส่ิงที่ห้ามปฏิบติั ส่ิงที่ควรปฏิบติัและส่ิงที่ไม่ควรปฏิบติั จริยธรรม

เหล่าน้ี การนาํหลกัธรรมทางศาสนาอิสลามของพระเจา้สู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นหลกัธรรมท่ีผูส้อนนาํมา

เผยแพร่ เพือ่พฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี รักสันติ รักความสงบ มีความเสียสละและเป็นมิตรกบัคน

ทัว่ไป ครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคญัในการส่ือสารหลกัธรรมของพระเจา้และตอ้งเป็นแบบอยา่ง 

ในการปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอนนั้นดว้ย ศาสนาอิสลามให้ความสําคญัต่อการศึกษา และถือว่า

เป็นหน้าที่สําหรับมุสลิมทุกคน ทุกคนจะตอ้งศึกษาตลอดชีวิต เพราะการศึกษาหลกัธรรมคาํสอน

ของศาสนาอิสลาม กล่าวถึง ระบอบของการดาํเนินชีวิตมีคาํสอนหลากหลายต่อการดาํเนินชีวิตของ

มุสลิมในแต่ละวนั เพราะแต่ละชีวิตจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพระเจา้อยู่ตลอดเวลา ตามที่ปรากฏ

ในอลั-กุรอาน  ดงัน้ี 

ความวา่ “จงอ่านดว้ยพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้  ผูท้รงสร้างมนุษย์

มาจากกอ้นเลือด จงอ่านและพระผูอ้ภิบาลของเจา้ ผูท้รงเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผย่ิ่ง  

ผูท้รงสอนให้เขียนด้วยปากกา ผูท้รงสอนมนุษยใ์ห้รู้ในส่ิงทีเ่ขาไม่รู้...” 

(กนกวรรณ จิตตสุ์ภาพ, 2542: 30 -32) 
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  ในศาสนาอิสลามครูมีบทบาทและมีความสําคญัยิ่ง มีคาํกล่าวว่า “...อลัลอฮ์ (พระเจา้) จะ

ทรงยกยอ่ง ผูศ้รัทธาและผูศึ้กษาหาความรู้ไวใ้นตาํแหน่งท่ีสูง ” ผูที้่กล่าววา่ความรู้ออกมาเท่ากบัเขา

ไดส้รรเสริญพระเจา้ ผูใ้ดเผยแพร่ความรู้เท่ากบัเขาไดบ้ริจาคทาน ผูที้่สอนความรู้ ทาํการเคารพภกัดี

ต่อพระเจา้ และผูใ้ดแสวงหาความรู้ เท่ากบัเขากาํลงัอยูใ่นหนทางของพระเจา้ ในสังคมมุสลิมอาชีพ

ครูเป็นอาชีพมีเกียรติ เป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัการเสียสละ อุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงสืบ

ทอดมาจากการปลูกฝังคาํสอนของอิสลามมาอยา่งต่อเน่ือง ผูน้บัถือศาสนาอิสลามไดใ้ห้ความสําคญั 

และยกยอ่งครูไวใ้นตาํแหน่งท่ีสูงเป็นปูชนียบุคคลเช่นกนั (กนกวรรณ จิตตสุ์ภาพ, 2542: 30 -32) 

  อาศิส พิทกัษคุ์มพล (2554: 85-86) ความสุขมุรอบคอบและการรู้จกัยบัย ั้งตนเอง ความสุขุม

เป็นส่ิงหน่ึงทีจ่ะยบัย ั้งเรามิให้กา้วร้าวเมื่อมีความโกรธรุนแรงการรู้จกัยบัย ั้งจิตใจจะทาํให้ช่วยรักษา

สุขภาพจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสอยู่เสมอ เพราะความโกรธความทุกข์ความวิตกกงัวลและการ

อิจฉาริษยา จะทาํให้เกิดความทุกข์ร้อนข้ึนในจิตใจ บางคนจะมีอาการทางประสาท เช่น เหน็บชา 

โรคจิต เม่ือเกิดอารมณ์อยา่งรุนแรง เช่น 

1)  อารมณ์ท่ีแสดงออกอยา่งรุนแรง จะทาํให้เกิดการเผาผลาญในร่างกาย โดยเฉพาะ

อาหารท่ีใหพ้ลงังาน เช่น คาร์โบไฮเดรต ทาํใหสู้ญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

2)  การรู้จกัยบัย ั้งจะทาํให้ไม่เกิดความระทมทุกข ์เพราะเมื่อคนเราขาดความยบัย ั้งใจ 

ก็จะทาํอะไรไปโดยไม่รู้สึกตวั ไม่ไดไ้ตร่ตรองถึงผลร้ายที่จะเกิดจนเมื่อไดก้ระทาํลงไปแลว้จึงเกิด

ความระทมทุกขใ์นภายหลงั 

3)  การรู้จกัยบัย ั้งจิตใจจะทาํให้ไดก้ารยกยอ่งนบัถือจากเพือ่นมนุษย ์เพราะคนเราจะ

ให้ความเคารพต่อคนเข้มแข็งรู้จกัระงับอารมณ์ ไม่โกรธและไม่หว ัน่ไหวง่าย ส่วนคนอ่อนแอ

หวัน่ไหวง่ายเพือ่นมนุษยก์็จะดูถูกดูแคลน ดว้ยเหตุน้ีท่านนบี ซ.ล. จึงกล่าววา่ ผูใ้ดสุขุมรอบคอบเขา

จะไดเ้ป็นผูน้าํ นอกจากนั้นอลัเลาะห์ยงัทรงยกยอ่งผูท่ี้รู้จกัระงบัอารมณ์ตนไวใ้นอลักรุอานกล่าววา่ 

ความว่า “และบรรดาผูที้ย่บัย ั้งความโกรธ บรรดาผูที้อ่ภยัต่อเพือ่นมนุษย์

และอลัลอฮทรงรักผูท้าํดีทั้งหลาย” (อลักรุอาน 3:134) 

  มุฮัมมัด ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย์ (2547:15-16)  ศาสนาสอนว่า ในการดําเนินชีวิตจง

เลือกสรรเฉพาะส่ิงทีดี่ อนัเป็นที่ยอมรับของสังคม จงทาํตนให้เป็นผูด้าํรงอยู่ในศีลธรรม พฒันา

ตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่รู้จกัหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ห่วงใย มีเมตตา มีความรัก 

ซ่ือสัตยต่์อผูอ่ื้น เป็นผูมี้ความร่าเริงสดใส มีความยุติธรรม รู้จกัปกป้องสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิ

ของผูอื้ ่น เป็นผู ้ มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและหมั่นใฝ่หาความรู้ ทั้ งหมดทีก่ล่าวมาน้ีเป็น

คุณสมบติัของผูมี้จริยธรรม ซ่ึงความสมบูรณ์ทั้งหมดอยูท่ี่ความยติุธรรม 
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  ทรงยศ  แววหงษ ์(ม.ป.ป: 145) การกาํหนดบญัญติัแห่งศาสนา เป็นส่ิงที่กาํหนดชีวิตของ

ชาวมุสลิมทั้งในทางศาสนา การเมืองและสังคม เป็นส่ิงท่ีควบคุมความสัมพนัธ์ในชีวติสมรสและผล

เมืองรวมถึงความสัมพนัธ์ที่มีต่อผูที้่มิใช่มุสลิมดว้ย ในทาํนองเดียวกนัขอ้ปฏิบติัดา้นจริยธรรมได้

สร้างการใหค้วามเห็นชอบและขอ้ห้ามข้ึนมาจากกฏอนัศกัด์ิสิทธ์ิ การกระทาํทุกอยา่งของมนุษยถู์ก

จาํแนกอยูบ่นกฏ 5 หมวดหมู่ คือ (1) ส่ิงทีถื่อเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งกระทาํ (ฟัรดู) ซ่ึงรวมถึงส่ิงที่จะไดรั้บ

รางวลัเม่ือกระทาํและถูกลงโทษโดยกฏหมายหากละเลย  (2) ส่ิงที่สมควรไดรั้บการช่ืนชม หรือการ

ทาํคุณงามความดี คือส่ิงที่ไดรั้บรางวลัเมื่อกระทาํ แต่ไม่มีบทลงโทษสําหรับการละเวน้ที่จะกระทาํ 

(3) ส่ิงท่ีสามารถกระทาํได ้คือส่ิงท่ีไม่ผดิกฏ (4) การกระทาํที่สมควรจะถูกตาํหนิ คือส่ิงที่ไม่สมควร

กระทาํแต่ไม่มีบทลงโทษ (5) ส่ิงที่ต้องห้าม (หะรอม) คือส่ิงที่เมื ่อกระทาํลงไปแล้วจะต้องถูก

ลงโทษ  

   สรุป เป็นแนวทางความประพฤติทั้งกาย วาจา ใจ คาํพูด การกระทาํ และกิริยามารยาทอยา่ง

เหมาะสมเป็นทีย่อมรับของสังคม พร้อมทั้งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัคมัภีร์ของอลัลอฮแ์ละแนว

ทางการปฏิบติัของท่านศาสดามุฮมัหมดั ซ่ึงจริยธรรมไม่ไดเ้ป็นเพียงส่วนหน่ึงของศาสนาแต่เป็น

แก่นแท้และเป็นจิตวิญญาณของอิสลาม การปฏิบติัตนให้อยู่ในศีลธรรม ก่อให้เกิดจิตสํานึกใน

คุณธรรม จริยธรรมต่อพระเจา้และต่อตนเอง เพื่อนบา้น การทาํความดีต่อบิดามารดา มีความเมตตา

กรุณาต่อคนยากจน มีความรักต่อเพื่อนมนุษย ์ รู้จกัให้อภยั ซ่ือสัตยต์่อผูอ่ื้น เป็นผูมี้ความเสียสละไม่

เห็นแก่ตวัและหมัน่ใฝ่หาความรู้ ทั้งหมดน้ีเป็นวิถีในการดาํเนินชีวิตตามแบบอิสลามซ่ึงเป็น

คุณสมบติัของผูมี้จริยธรรมท่ีสมบูรณ์ 

  

  2.1.4  องค์ประกอบของศาสนา 

  การจะตดัสินวา่คาํสอนใดเป็นศาสนาหรือไม่จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ

ดงัน้ี  

1) ศาสดา คือ ท่านศาสดามุฮาํมดั 

2) คมัภีร์ คือ พระมหาคมัภีร์อลักุรอาน 

3) สาวกหรือผูสื้บทอด คือ มุสลิมทุกคน ทั้งน้ีเพราะในอิสลามไม่มีสถาบนันกับวช 

มุสลิมทุกคนมีหนา้ทีท่ ั้งเป็นผูเ้รียนรู้ ผูป้ฏิบติัและผูเ้ผยแพร่ 

4) ศาสนสถาน คือ มสัยดิ ซ่ึงมีความหมายวา่ บา้นของอลัลอฮ ์โดยมีรากศพัทจ์ากคาํ

วา่ “ซะญะดะ” แปลวา่ กราบไหว ้(สุ�ูด) มสัยดิเป็นศาสนสถานใหญ่ใชล้ะหมาดวนัศุกร์ร่วมกนั 

5) พิธีกรรม เน่ืองจากอิสลามเป็นศาสนาท่ีเนน้ในการปฏิบติั เพราะฉะนั้นจึงตอ้งมี

รูปแบบของพฤติกรรมของอิสลามตั้งแต่เกิดจนตาย ต่ืนจนหลบั (เสาวนีย ์จิตตห์มวด, 2535: 7-8) 
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 2.1.5 บทบัญญตัิอสิลามตามคัมภีร์อลักุรอาน 

  อาศีล พิทกัษคุ์มพล (2554: 10) อลักุรอานเป็นนามคมัภีร์สูงสุดของศาสนาอิสลาม เป็นคาํ

ดาํรัสของอลัลอฮที์่ประทานมาให้แก่ท่านศาสดาท่านนบีมุฮาํมดั เป็นช่วงเป็นตอนตามสถานการณ์

จนครบถว้นอยา่งในปัจจุบนั เป็นเวลาทั้งส้ิน 22 ปี แบ่งออกเป็น 30 ส่วน (�ุจอ) 114บท (ซูเราะห์) มี

โองการ (อายะฮ) ทั้ งส้ิน 6,000 กว่าโองการ อัลกุรอานมีสํานวนภาษาที่สูงส่ง เป็นคําดํารัส

ของอลัลอฮ์ ซ่ึงกวีชั้นสูงไม่อาจประพนัธ์เทียบเคียงได้  การประทานอลักุรอานเร่ิมข้ึนในเดือน

รอมฎอน ตามท่ีอลักุรอ่านระบุไว ้
 

ความวา่ “เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการประทานอลักุรอาน” และยงัมี

ระบุอีกวา่ “เป็นคืนอลักอดร” (2:185) 

ความว่า “แท้จริงเรา (อลัลอฮ) ได้ประทานอลักุรอานในคืนอลักอดร” 

(97: 1) 
 

  มยรุา วงษส์ันต ์(2546: 34) เป็นคมัภีร์ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้สัญญาวา่จะรักษาคมัภีร์น้ีไวมิ้ให้มีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ เพือ่ให้เป็นคมัภีร์ของมนุษยชาติสืบต่อไปทุกยุคทุกสมยั สําหรับความสําคญัของ

คมัภีร์อลักุรอานนั้น ถือว่าอลักุรอานคือธรรมนูญของชีวิต เป็นบทบญัญติัทีทุ่กคนต้องน้อมรับ

ปฏิบติัตาม ไม่มีมุสลิมคนใดปฏิเสธขอ้ความในอลักุรอานแมแ้ต่เพียงวรรคตอนเดียว เพราะถือเป็น

บญัชาของอลัลอฮ ์การอ่านคมัภีร์ทาํให้จิตใจสงบสุขและมีภาคผลมหาศาล (อลักุรอานถูกประทาน

มาเป็นภาษาอาหรับ) ซ่ึงบทบญัญติัของอิสลามครอบคลุมหลกัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

    2.1.5.1  หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความศรัทธา (อะกีดะห์) 

    2.1.5.2  หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม (อคัล๊าก) 

    2.1.5.3  หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัศาสนกิจต่อพระเจา้ (อิบาด๊าต) 

    2.1.5.4  หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (มุอามะล๊าต) ซ่ึง

มีอยูห่ลายประเภท ดงัน้ี 

     1) บญัญติัเกี่ยวกบัครอบครัว เช่น เร่ืองการแต่งงาน การหย่าร้าง สิทธิและ

หนา้ท่ีของบุคคลในครอบครัว เร่ืองมรดกและอ่ืนๆ ซ่ึงในปัจจุบนัเรียกเร่ืองเหล่าน้ีวา่ “กฏหมายแพ่ง

วา่ดว้ยบุคคล” 

     2) บทบญัญติัที่เกี่ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการดาํเนินธุรกิจ

หรือท่ีในปัจจุบนัเรียกวา่ “กฎหมายแพง่และพาณิชย”์ 

     3) บัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินคดีความหรือท่ีเรียกในปัจจุบันว่า 

“กฏหมายวธีิพิจารณาความ” 
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     4) บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนต่างดา้วที่มิใช่มุสลิมซ่ึงพาํนกัอาศยัอยูใ่นประเทศ

มุสลิม 

     5) บญัญติัที่เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งในยามสงบและใน

ยามสงคราม 

     6) บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง การปกครองรัฐและการเลือกผูน้าํ 

     7) บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินและการคลงัของรัฐ 

     8) บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนและสอบสวน และการลงโทษทางอาญา 

  ดิเรก กุลสิริสวสัด์ิ (2512:15) อลักุรอาน คือเนน้ให้รู้ว่ามีพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูท้รงบนัดาล

บริหารและทรงเอกะ ซ่ึงเรียกวา่ วะดานียะฮ (เอกภาพของพระผูเ้ป้นเจา้) พระองค์ไดท้รงส่งรอซูล

แก่ทุกชาติ เพือ่จะได้เผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ ซ่ึงหลักธรรมของบรรดารอซูลนั้นเป็นอนั

เดียวกนั ดงัอลักรุอานท่ีวา่ 

ความวา่ “หมู่ชนของฉนัเอ๋ย! จงเคารพภกัดีอลัลอฮ พวกท่านไม่มีพระเจา้

ใดอ่ืนนอกจากพระองค”์ 

  นอกจากเป็นคมัภีร์ทีไ่ดว้างบทบญัญติัต่างๆ ทั้งดา้นหลกัศรัทธาและหลกัปฏิบติัแก่ผูป้ฏิบติั

แล้ว อลักุรอานได้แนะที่มาของศาสตร์ต่างๆ ด้วย พึงเขา้ใจว่า อลักุรอานไม่ใช่พระคมัภีร์ว่าด้วย

ศาสตร์ใดๆโดยเฉพาะจะเป็นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ได้แนะให้

มนุษยไ์ดเ้ฉลียวใจเพื่อศึกษาและคน้ควา้ ซ่ึงในกาลต่อมาการศึกษาและคน้ควา้ของมนุษยไดย้ืนยนัวา่ 

อลักรุอานเป็นคมัภีร์แห่งวทิยปัญญาโดยแทจ้ริง 

  มานี ชูไทย (2544:73) อัลกุรอานเป็นชื่อพระคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เป็นคําตรัส

ของอลัลอฮ ์(พระผูเ้ป็นเจา้) ท่ีประทานแก่ท่านนบีมูฮาํมดั อลักุรอานจึงเป็นคมัภีร์ที่มีการบนัทึกไว ้

ขณะทีศ่าสดายงัมีชีวติอยูแ่ละมีการลาํดบัเป็นบทเป็นตอนตามบญัชาของอลัลอฮ ์อลักุรอานแบ่งเป็น 

30 ภาค 114 บท แต่ละบทจะมีช่ือเรียกที่แตกต่างกนั และมีความยาวไม่เท่ากนั อลักุรอานเป็นคมัภีร์

ที่ไม่มีการสังคายนนา ไม่มีการตดัต่อ แต่งเติมหรือแกไ้ข และไม่มีใครสามารถทาํเช่นนั้นไดเ้พราะ

อลัลอฮ์เป็นผูรั้กษาไว ้มีหลกัฐานเกี่ยวกบัลกัษณะและความเป็นมาของอลักุรอาน จากคมัภีร์อลักุ

รอานส่วนหน่ึง ดงัน้ี 
 

ความวา่ “อลักุรอานเป็นพระดาํรัสของอลัลอฮ พระองคท์รงประทานทรง

สอนและทรงรักษามนั”  

ความว่า “แท้จริงมนั (อลักุรอานน้ี) คือการประทานลงมา จากพระผู ้

อภิบาลแห่งสากลโลก” (26: 192) 
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ความวา่ “บรรดาการสรรเสริญเป็นของอลัลอฮ ผูท้รงประทานคมัภีร์ (อลั

กุรอาน) แก่บ่าวของพระองค ์(คือมูฮาํมดั) พระองค์มิไดท้รงทาํให้มีการ

บิดเบือนใด” (18: 1) 

ความว่า “และแทจ้ริงมนัอยู่ใน (จารึกแห่ง) ตน้ฉบบัของคมัภีร์ ณ ทีเ่รา 

(อลัลอฮ) ซ่ึง (มีกิตติคุณ) สูงส่งและพร้อมดว้ยวทิยปัญญา (43: 4) 
 

  มุรเตซา มุเฏาะฮารี (2526: 57-59) คมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวถึงปรัชญาสําหรับบทบญัญติั

ของตวัเองไว ้กล่าวคือบทบญัญติัต่างๆ ท่ีถูกประทานมาใหน้ั้นจะป็นผลดีถา้มีการปฏิบติั นกัปราชญ์

ทางดา้นกฎหมาย (อุศูลฟิกฮ) กล่าวว่าผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและรูปแบบของความฟอนเฟะต่างๆ

เป็นสาเหตุหน่ึงซ่ึงก่อให้เกิดบทบญัญติัทางศาสนาข้ึน เช่น ในที่หน่ึงคมัภีร์อลักุรอานบอกเราให้

ดาํรงการนมาซ ขณะท่ีอีกท่ีหน่ึงคมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวถึงปรัชญาของการนมาซไวว้า่ 

ความวา่ “แทจ้ริง การนมาซจะช่วยยบัย ั้งความชัว่ชา้และความลามก” 

  คมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวว่า เจตนารมณ์ในการนมาซก็คือเพื่อให้มนุษยไ์ดรั้บการยกระดบั

และด้วยการยกระดับน้ีเองที่ทาํให้มนุษย์เกลียดชังความชั่วช้าลามกและหลีกเลี่ยงมนั ทาํนอง

เดียวกนัคมัภีร์อลักรุอานก็ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการถือศีลอดไวแ้ละหลงัจากสั่งใหป้ฏิบติั คมัภีร์อลักุรอาน

ก็ไดบ้อกวา่ 

ความว่า “การถือศีลอดได้ถูกกําหนดแก่สูเจ้าดังที ่ได้ถูกกําหนดแก่

ประชาชาติก่อนสูเจา้มาแลว้ ทั้งน้ีเพื่อท่ีวา่สูเจา้จะไดย้าํเกรงพระผูเ้ป็นเจา้” 

(อลักรุอาน: 183) 

  มะฮ์ดี กุล้ฉะนี (2546: 208-209) อลักุรอานมิใช่ตาํราที่ว่าดว้ยศาสตร์ธรรมชาติวิทยา แต่   

อลักุรอานเป็นคมัภีร์แห่งการช้ีนาํและถา้มีการพดูถึงการเกิดสภาวการณ์ต่างๆ นัน่ โดยอาศยัแนวทาง

น้ีมนัจะช่วยช้ีนาํมนุษยไ์ด ้เราไดอ้ธิบายวา่ อลัลอฮ ์ไดท้รงจดัวางศกัยภาพในการรับรู้น้ีไวใ้นตวัตน

ของมนุษยด์ว้ยกบัความพยายามของตนเองและศกัยภาพที่ถูกประทานมาเขาจะค่อยๆคน้พบความ

เป็นจริงของสัญญาณต่างๆ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในขอบฟ้ากวา้งและในตวัตนเขาเอง ตามแนวทางน้ี

เท่านั้นท่ีจะทาํใหเ้ขาเขา้ใกลชิ้ดองคพ์ระผูส้ร้าง ดงัโองการดงัต่อไปน้ี 
 

ความวา่ “...เราไดป้ระทานคมัภีร์น้ีลงมายงัเจา้ เพือ่เป็นตวัอรรถาธิบายทุก

สรรพส่ิง..” (อนันะฮลุ: 89)  

ความวา่ “...เรามิไดท้าํให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่อยูใ่นคมัภีร์ (แม่บท) นั้นขาดตก

บกพร่องเลย...” (อลัอนัอาม: 38) 
 

  อลักุรอานจะเป็นหลกัประกนัการช้ีนาํมนุษยชาติในทุกยา่งกา้วของการดาํเนินชีวติ   



 

 

26 

  คณาจารยจ์ากคณะอุศูลุดดีนโดยเชคซัยนุลอาบิดีน ฟินด้ี (2540: 158-159) อลักุรอาน คือ

หลกัฐานอนัอมตะของอิสลามที่ส่องแสงสวา่งไสวเหนือความคิดของมนุษยชาติ คือคบเพลิงหน่ึงที่

ลุกโชติช่วงอยู่เหนือความมืดมิดที่ปกคลุมศาสนาอนัสูงส่งของมุฮมัมดั มนัได้จุดประการอยู่ใน

จุดสูงสุดของสมองอนัปราดเปร่ืองของมนุษยชาติและจะยงัสุกสกาว ตราบเท่าที่ดวงอาทิตยย์งัคง

โคจรอยู่ คือวิถีของพระผูเ้ป็นเจา้อนัแจง้ชดัดุจดงัแสงอาทิตยที์่สาดส่องไปยงัทุกอณูของส่ิงมีชีวิต 

ตลอดทุกยุคทุกสมยัตลอดไป คือความจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตและเตรียมพร้อมสําหรับความ

ผาสุกของชนทุกหมู่เหล่า อลักุรอานจะทาํการอรรถาธิบายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมของ

ประชาชนทั้งหลาย สอนวถีิแห่งการใชชี้วติอยูร่่วมกนั ความหวงัอนัสูงสุด ความเป็นเพื่อน ความเท่า

เทียมกนัและการอบรมสั่งสอนประชาชน 

 

  2.1.6 หะดีษของท่านศาสดามูฮํามัด 

  อาศีส พิทกัษคุ์มพล (2554: 50-51) การกระทาํหรือการพูด หรือการยอมรับของท่านรอซูล 

คาํว่า “หะดีษ” ยงัมีช่ือีกว่า “สุนนะฮ์” และ “เคาะบรั” หะดีษเป็นที่มาแห่งบทบญัญติัในศาสนา

อิสลามรองลงมาจากอลักุรอานท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม ในอลักุรอ่านไดร้ะบุไวว้า่ 

ความว่า “ส่ิงใดทีท่่านรอซูลนาํมา ก็จงรับไวป้ฏิบติัและส่ิงใดที่ท่านสั่ง

หา้มก็จงละเวน้” (59: 7) 

  ดงันั้นมุสลิมทุกคนจะตอ้งศึกษาหะดีษเพือ่นาํไปปฏิบติัให้ถูกตอ้ง ผูที้่ศึกษาหะดีษแล้ว

นาํไปถ่ายทอดแก่ผูอ่ื้น เขาจะเป็นท่ีโปรดปรานของอลัลอฮ ์ดงัปรากฎในหะดีษท่ีวา่ 

ความวา่ “ท่านรอซูลุลเลาะฮไ์ดก้ล่าววา่ ขา้แต่อลัลอฮข์อไดโ้ปรดประทาน

ความโปรดปรานแก่คอลีฟะฮข์องขา้พระองคเ์ถิด พวกเราถามวา่ โอร้อซู

ลุลเลาะฮ์ผูใ้ดคือคอลีฟะฮ์ของพระองค์ ท่านรอซูลตอบว่า    ผูที้่รายงาน

หะดีษของฉนัและสอนหะดีษของฉนัแก่คนอ่ืน” 

  นอกจากบุคคลเหล่าน้ีจะไดรั้บความโปรดปรานจากอลัลอฮ์แลว้ พระองค์ทรงให้พวกเขา

อยูใ่นแนวทางของพระองคอี์กดว้ย ดงัท่ีท่านรอซูลไดก้ล่าววา่ 

ความว่า “แท้จริง ฉันได้ละไวส้ําหรับพวกท่านสองส่ิง พวกท่านจะไม่

หลงผิดตราบที่พวกท่านยึดสองส่ิงนั้นคือ คมัภีร์แห่งอลัลอฮ ์(อลักุรอาน)

และสุนนะฮร์อซูลของพระองค”์  

  ดงัตวัอยา่งหะดีษท่ีเป็นการพดูของท่านรอซูล 

ความว่า “แท้จริงกิจการงานทั้งหลายข้ึนอยู่กับเจตนาและทุกๆ คนจะ

ไดรั้บการตอบแทนตามท่ีเขาไดมี้เจตนาไว”้ 
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  ตวัอยา่งหะดีษท่ีเป็นการกระทาํของท่านรอซูล 

ความวา่ “ท่านนบีสวมเส้ือคลุมยาวเหนือตาตุ่ม” 

  ตวัอยา่งหะดีษท่ีเป็นการยอมรับของท่านรอซูล มีอยูค่ร้ังหน่ึงศอฮาบะฮช่ื์อ คอลิค อิบนุ อลั-

วะลีค กินเน้ือฏอ็บ (แยช้นิดหน่ึง) ท่านรอซูลก็ทราบ แต่ท่านไม่ไดห้า้ม คอลิคจึงกล่าววา่ 

ความว่า “ดงันั้น ฉันจึงหยิบมนัแลว้รับประทาน ขณะทีท่่านรอซูลมองดู

ฉนัอยู”่ 

  มานี ชูไทย (2544: 81) คาํบอกเล่าที่กล่าวถึงโอวาทของท่านนบีมูฮาํมดั การปฏิบติัตนของ

ท่านหรือการท่ีท่านรับรองการกระทาํของสหายหรือสาวกวา่ถูกตอ้ง แลว้ไดถู้กรวบรวมเป็นเล่มโดย

นกัรวบรวมหะดีษ เช่น ท่านอลับุคอรีหรือท่านบุคอรี ท่านมุสลิม ท่านอบูดาวดู มาญะฮ ท่านติรมิซีย 

ท่านอนันะสาอียหรือนะสาอียและท่านอะหมดั เป็นตน้ แต่หะดีษมิได้ถูกสั่งให้บนัทึกไวข้ณะที่

ท่านนบีมูฮาํมดั ยงัมีชีวติอยู ่เม่ือท่านจะใหโ้อวาทในเร่ืองใด ท่านจะพูดประโยคสั้นๆ พูดซํ้ าและพูด

ช้าๆชดัถอ้ยชดัคาํ ดงัปรากฎในหะดีษที่เล่าโดยท่านหญิงอาอีซะห์ (ภรรยาคนหน่ึงของท่าน) และ

สาวกของท่านดงัน้ี 
 

ท่านหญิงอาอีซะห์ กล่าวว่า “แทจ้ริง ท่านรอซูล ศ็อลฯไม่เคยพูดล้ินรัว 

เหมือนอยา่งท่ีพวกท่านพดูล้ินรัว” (บุคอรี มุสลิมและติรมิซีย) 

ท่านติรมิซีย กล่าววา่ “แต่ท่านจะพดูดว้ยคาํพดูท่ีมีจงัหวะ หยดุคัน่ระหวา่ง

คาํพดูนั้น ซ่ึงบุคคลท่ีนัง่สนทนาดว้ยจะสามารถจดจาํไดห้มด” 

ท่านหญิงอาอีซะห์ กล่าววา่ “ท่านนบี ศอ็ลฯ นั้นเม่ือพดูเร่ืองหน่ึง หากจะ

มีคนนบัคาํพดูของท่าน ก็สามารถนบัไดห้มด” (บุคอรีและอบูดาวดู) 

ท่านหญิงอาอีซะห์ กล่าววา่ “คาํพดูของท่านรอซูล ศอ็ลฯ นั้นเป็นคาํพดูท่ี

มีจงัหวะและพดูเนิบๆ ผูท่ี้ไดย้นิท่านจะเขา้ใจหมด” (อบูดาวดู) 

 

2.2  แนวคดิอสิลามกบัส่ิงแวดล้อม 

  

  2.2.1  ความหมายของส่ิงแวดล้อม 

  ส่ิงแวดลอ้ม คือ ส่ิงต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีแวดลอ้มมนุษยห์รือส่ิงต่างๆ ท่ีมี

ลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูร่อบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเป็นส่ิงที่มนุษย์

สร้างข้ึนมา (อุษณีย ์นรฮีม, 2550: 8) 

  ส่ิงแวดลอ้ม คือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพหรือทางวตัถุเท่านั้น แต่ก็มีคนอ่ืนๆ ท่ีรวมไวท้ั้งใน

ดา้นวตัถุและศีลธรรมของการดาํรงอยู่ของเรา มนุษยมิ์ไดด้าํรงอยูต่ามลาํพงั ในการดาํรงอยูข่องเขา
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นั้นยงัมีส่ิงอื่นๆ ทั้งทีเ่ป็นวตัถุและจิตวิญญาณอีกมากมาย รวมถึงวตัถุแห่งแผ่นดิน นํ้ าและอากาศ

รอบๆรวมทั้งอวกาศภายนอกของจกัรวาล (บรรจง บินกาซนั, 2547) 

  สรรพส่ิงทั้งหลายท่ีธรรมชาติไดส้รรสร้างไว ้ซ่ึงมนุษยส์ามารถหยิบฉวยมาใชป้ระโยชน์ใน

การดาํรงชีวิตได ้อนัไดแ้ก่ ดิน นํ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า แร่ธาตุ อากาศ สถานที่นนัทนาการและ

มนุษยชาติ ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือทรัพยากรธรรมชาติที ่ใช้ไม่หมด 

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถบาํรุงให้คงสภาพอยู่ต่อไปและทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลือง (วนิยั 

เทียนนอ้ย, 2540) 

  ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างที่อยู่รอบตวัทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติและส่ิงที ่มนุษย์สร้างข้ึน  ประกอบด้วยส่ิงที ่เ ป็นรูปธรรมและนามธรรม มี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งแนบแน่นและเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ (เกษม 

จนัทร์แกว้, 2525 อา้งถึงใน กนก จนัทร์ทอง, 2539) 

              ประเภทของส่ิงแวดลอ้ม มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

              1. ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

              ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Natural Environment) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น 

ดิน นํ้ า อากาศ ป่าไม ้สัตวป่์า ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มประเภทน้ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอาจใช้เวลาเร็ว

หรือชา้เพยีงใดข้ึนอยูก่บัชนิดและประเภท  

             ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

                        1) ส่ิงมีชีวิต (Biotic Environment) เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มีลกัษณะและ

คุณสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงมีชีวิตเช่น พืช สัตวแ์ละมนุษยเ์ราอาจจะเรียกวา่ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 

(Biological Environment) ก็ได ้

                       2) ส่ิงไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต 

อาจจะมองเห็นหรือไม่ก็ได ้เช่น ดิน นํ้ า ก๊าซ อากาศ ควนั แร่ธาตุ เมฆ รังสีความร้อน เสียง ฯลฯ เรา

อาจเรียกวา่ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดเ้ช่นกนั  

              2.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  

             ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man-Make Environment) เป็นส่ิงที่มนุษย์ใช้ความรู้

ความสามารถท่ีไดรั้บการสั่งสอน สืบทอด และพฒันากนัมาตลอด ซ่ึงไดแ้บ่งไว ้2 ประเภทคือ  

                       1) ส่ิงแวดล้อมทางวตัถุหรือส่ิงแวดล้อมที่สามารถมองเห็นได้ เช่น บ้านเรือน 

เคร่ืองบิน โทรทศัน์ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีสร้างข้ึนเพือ่อาํนวยความสะดวก หรือตอบสนองความตอ้งการ

ในการดาํรงชีวติ บางอยา่งอาจมีความจาํเป็น แต่บางอยา่งเป็นเพียงส่ิงฟุ่มเฟือย  
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                      2) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม (Social Environment) หรือ 

(Abstract Environment) เป็นส่ิงที่มนุษยส์ร้างข้ึนเพือ่ความเป็นระเบียบสําหรับอยู่ร่วมกนัอย่างมี

ความสุข ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมไดแ้ก่ระบอบการปกครอง ศาสนา การศึกษา อาชีพ ความเช่ือ เจตคติ 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบขอ้บงัคบั ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมองไม่เห็นจะแสดงออกมา

ในรูปพฤติกรรม 

  สรุป ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกๆ ส่ิงทุกๆ อยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิตเและไม่มีชีวิต 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และส่ิงที่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาและไม่สามารถเห็น

ไดด้ว้ยตา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลเช่ือมโยงและเก่ียวพนักนัอยา่งแนบแน่น  เก้ือหนุนซ่ึงกนั

และกนั มีความเกี่ยวขอ้งกนัโดยไม่สามารถแยกออกจากกนัไดซ่ึ้งเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต

ของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก  

 

  2.2.2  อสิลามกบัส่ิงแวดล้อม 

 ในทศันะของอิสลาม ส่ิงแวดลอ้มหมายถึงส่ิงที่อลัลอฮ ์(ซ.บ.) ไดท้รงสร้างข้ึนมาทั้งหลาย

ทั้งปวงเพื่อเป็นประโยชน์และสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละสัตว ์ทั้งท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น 

อลัลอฮ ์(ซ.บ.) ไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอาน ซูเราะห์ท่ี 2 อลับากอเราะห์ อายะห์ที่ 29 ความวา่ (1อบัดุล

รอซสาก โซพยาดะ1, อบัดุลอาซิ หะยวีนันิก,1 มูฮมัมดั เบญ็นุย้1

ความว่า “พระองคคื์อผูที้ไ่ดท้รงสร้างส่ิงทั้งมวลในโลกน้ีไวส้ําหรับพวก

เจา้ ภายหลงัไดท้รงมุ่งสู่ฟากฟ้า แลว้ไดท้าํให้มนัสมบูรณ์ข้ึนเป็นเจ็ดชั้น

ฟ้า และพระองคน์ั้นทรงรอบรู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง”    

และคณะ, 2552: 5) 

  และอีกอายะหน่ึง  

ความว่า “พระองค์ผูท้รงสร้างชั้นฟ้าทั้ งหลายและแผ่นดิน จะไม่ทรง

สามารถที่จะสร้างเช่นเดียวกับพวกเขากระนั้ นหรือ? แน่นอนและ

พระองค์เป็นผูท้รงสร้างที่ยิ่งใหญ่ผูท้รงรอบรู้” (ซูเราะห์ที ่36 (ยาซีน)    

อายะห์ท่ี 81) 

  มุสลิมทุกคนเช่ือวา่ทุกๆ ส่ิงที่มีอยูใ่นสากลจกัรวาลซ่ึงรวมถึงมนุษยเ์กิดจากการสรรคส์ร้าง

ของอลัลอฮ์และพระองค์เท่านั้นทีบ่ริหารจดัการสรรพส่ิงต่างๆ ให้มีวิถีท่ีเป็นระเบียบแบบแผน 

เพือ่ให้เกิดการเอ้ือประโยชน์ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติที่สอดคลอ้งกลมกลืนกนัดงันั้น กรรมสิทธ์ิใน

สรรพส่ิงต่างๆ ที่อยู่ในจกัรวาลจึงเป็นเอกสิทธ์ิของพระองค์เพียงพระองค์เดียวดงัปรากฏหลกัฐาน

จากส่วนหน่ึงของอายะฮ์ในอลักุรอานในบทท่ี 3 อาลิอิมรอน โองการที่ 109 (มรัวาน สะมะอุน, 

2550: 116)  
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ความว่า “และส่ิงที่อยู่ในบรรดาชั้ นฟ้าและส่ิงที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็น

กรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺเท่านั้นและยงัอลัลอฮฺนั้นกิจกรรมทั้งหลายจะถูกนาํ

กลบัไป”  

  และพระองคท์รงตรัสไวใ้นบทท่ี 6 อลั-มาอิดะฮฺ โองการท่ี 19 

ความว่า “...และผูที้่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมด และอาํนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้า 

และแผ่นดินและส่ิงที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ

เท่านั้น และ อลัลอฮฺนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง” (มรัวาน สะ

มะอุน, 2550: 202) 

  และพระองคท์รงตรัสไวใ้นบทท่ี 24 อลันูร โองการท่ี 42 

ความว่า “...และอาํนาจอนัเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้น 

เป็นสิทธิของอลัลอฮฺ และยงั อลัลอฮฺ คือ จุดหมายปลายทาง” (มรัวาน สะ

มะอุน, 2550: 669) 

  และพระองคท์รงตรัสไวใ้นบทท่ี 35 ฟาฏิร โองการท่ี 13 

ความว่า “พระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเขา้ไปในกลางวนั และทรง

ให้กลางวนัคาบเกี่ยวเขา้ไปในกลางคืน และทรงให้ดวงอาทิตยแ์ละดวง

จนัทร์เป็นประโยชน์ (แก่มนุษย)์ ทุกส่ิงโคจรไปตามวาระที่ไดก้าํหนดไว้

นัน่คือ อลัลอฮฺพระเจา้ของพวกเจา้ อาํนาจปกครองทั้งมวลเป็นสิทธิของ

พระองค…์” (มรัวาน สะมะอุน, 2550: 862) 

  ส่ิงแวดลอ้มมีความสําคญักบัชีวิตของเรามาก  หากเราไม่บริหารส่ิงแวดลอ้มให้เป็นระบบ

และระเบียบ  ส่ิงแวดลอ้มนั้นอาจจะนาํอนัตรายมาสู่เราได ้ส่ิงแวดลอ้มที่เรามองเห็นหรือรู้สึกชดัๆ

วา่มนัเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของเรา  เราเจริญเติบโตไดต้ามที่อลัลอฮท์รงกาํหนดนั้น  เราตอ้ง

อาศยัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของเราทีอ่ลัลอฮ์สร้างเตรียมให้เรา เช่น อากาศที่เราหายใจ สัตวที์่เราตอ้ง

นาํมาทาํอาหารรับประทาน  นํ้ าที่เราใชด่ื้มหรือชาํระลา้ง  พืชที่เราใชบ้ริโภค พืชที่มนัคายออกซิเจน

จากมนัให้เราใช้หายใจ  หลงัจากมนั สูดคาบอนไดออกไซเขา้ไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง และ

สรรพส่ิงต่างๆ อีกมากมายท่ีแวดลอ้มตวัเราสัมพนัธ์กบัเราลว้นสร้างประโยชน์มหาศาลแก่เราทั้งส้ิน 

ทั้งน้ีเป็นเจตจาํนงของอลัลอฮท่ี์กรุณาแก่เรา อลักุรอานบญัญติัความวา่ (วนิยั สะมะอุน, ม.ป.ป.) 

 ความวา่ “และอลัลอฮไ์ดส้ร้างสรรพส่ิงทั้งหลายในแผน่ดินเพือ่พวกเจา้”  

 จกัรวาลทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮ์ได้ทรงสร้างข้ึนมาพร้อมกบัระบบความสมดุลระหว่าง

สรรพส่ิงทั้งปวงและส่ิงมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้น มนุษยแ์ละพระผูท้รงสร้างเขามีความสัมพนัธ์

ระหว่างกนั โดยส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์นั้นก็คือมนุษยเ์ป็นบ่าวของพระองค์และคุณลกัษณะ
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ของเขาบางอย่าง เช่น ความรู้ การมองเห็นและการได้ยินล้วนมาจากพระองค์ นอกจากนั้นแล้ว

มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ก็ยงัมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ย เราจะตอ้งรักษาส่ิงดงักล่าวมาขา้งตน้

ไวโ้ดยหลกัความเช่ือในพระเจา้องคเ์ดียวของเราและโดยการเคารพภกัดีต่อพระองคเ์ท่านั้น  (บรรจง 

บินกาซนั, 2547: 202)  อลัลอฮไดท้รงกล่าวไวใ้นอลักุรอานวา่ 

ความว่า “จงสดุดีพระนามของพระผูอ้ภิบาลของเจ้าผูท้รงสูงส่ง ผูท้รง

สร้างและผูท้รงทาํให้สมบูรณ์ ผูท้รงกาํหนดกฎระเบียบและผูท้รงนาํทาง 

และผูท้รงทาํให้ทุ่งหญา้งอกเงยออกมาแลว้ทาํให้มนัแห้งเป็นซังสีคลํ้ า”  

(อลักรุอาน 87: 1-5) 

  จากทศันะของอลักุรอาน การเรียนธรรมชาติเพื่อตอบสนองความรู้สึก อยากค้นควา้หา

คาํตอบนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกยอมรับ การเรียนรู้ธรรมชาติตอ้งไม่ทาํใหเ้ราหยดุน่ิงและหมกมุ่นอยูก่บัส่ือ

ต่างๆ แต่มนัตอ้งทาํให้เราถึงพร้อมไปกบัการรําลึกถึงพระเจา้ หากคนที่เป็นนกัคน้ควา้วิจยัให้ความ

เอาใจใส่ในประเด็นที่วา่อลัลอฮท์รงไร้ซ่ึงขอบเขตจาํกดั ถอ้ยคาํของพระองคก์็ไร้ขอบเขตจาํกดัดว้ย 

เมื่อเขาให้ความสนใจแก่นแทอ้นัไร้ขอบเขตจาํกดัแลว้ เขายอ่มไม่มีวนัหยุด ณ ระดบัใดระดบัหน่ึง 

เขาจะตอ้งคน้หาความยิ่งใหญ่ของการสร้างสรรคน้ี์ให้ไดม้ากข้ึนเร่ือยๆเพราะเขาคิดว่าดว้ยวิธีการ

ดงักล่าวจะทาํใหเ้ขาไดเ้ขา้ใกลชิ้ดองคผ์ูส้ร้างมากยิ่งข้ึน การรู้จกัธรรมชาติตอ้งทาํให้เรากา้วผา่นจาก

สาเหตุทั้งหลายไปสู่องคป์ฐมเหตุของทุกสรรพส่ิงซ่ึงก็คือพระเจา้แห่งสากลจกัรวาล น่ีคือแนวทางท่ี

ท่านนบีอิบรอฮีม (มะฮดี์ กุล้ฉะนี, 2546: 210 -211) กล่าววา่ 
 

ความวา่ “เม่ือกลางคืนเขา้บดบงัเขา เขาเห็นดวงดาวหน่ึง เขากล่าววา่ น่ีคือ

ผูอ้ภิบาลของฉัน เมื่อมนัตกลบัไป เขากล่าวว่า ฉันไม่ชอบส่ิงที่ลบัหาย 

เมือ่เขาเห็นดวงจนัทร์ปรากฎ เขากล่าววา่ น่ีคือผูอ้ภิบาลของฉนั (แต่) เม่ือ

ตกลบัไป เขากล่าวว่า หากผูอ้ภิบาลของฉันไม่สามารถช้ีนาํฉันได ้ฉันก็

จะตอ้งกลายเป็นส่วนหน่ึงจากกลุ่มชนผูห้ลงผิด เมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์

ปรากฎ เขากล่าววา่ น่ีคือผูอ้ภิบาลของฉนั น่ีใหญ่ท่ีสุด (แต่) เม่ือมนัตกลบั

ไป เขากล่าววา่ โอก้ลุ่มชนของฉนั แทจ้ริงฉนัขอเป็นเอกเทศจากส่ิงท่ีพวก

ท่านตั้งภาคี แทจ้ริงฉันของมุ่งหน้าตรงไปยงัพระองค์ ผูท้รงสรรค์สร้าง

ชั้นฟ้าทั้งหลายและผืนแผ่นดินอย่างผูที้่มุ่งสู่สัจธรรมและฉันมิใช่ส่วน

หน่ึงจากบรรดาผูต้ ั้งภาคี” (อลัอนัอาม: 76-79) ผลของมนัก็คือการได้

มองเห็น “อาํนาจการครอบครองชั้นฟ้าทั้งหลายและผนืแผน่ดิน” 
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ความวา่ “ประการฉะน้ีเอง ท่ีเราใหอิ้บรอฮีมไดเ้ห็นอาํนาจการครอบครอง

ชั้นฟ้าทั้งหลายและผนืแผน่ดิน และเพือ่เขาไดเ้ป็นส่วนหน่ึงจากบรรดาผูมี้

ความเช่ือมัน่” (อลัอนัอาม: 75) 
 

  และนี่คือแนวทางที่บรรดานักค้นควา้วิจัยทุกคนได้รับการเรียกร้องเชิญชวนให้เข้าสู่

แนวทางนั้น 

   สรุป มุสลิมจะยอมรับส่ิงที่พระเจา้ให้ปฏิบติัดว้ยความสมคัรใจและพยายามดาํเนินชีวิตให้

อยูใ่นกรอบแนวทางคาํสอนของศาสนา ซ่ึงมุสลิมส่วนใหญ่จะผกูพนักบัหลกัคาํสอนของพระเจา้ไม่

วา่จะกระทาํอะไร รวมทั้งความคิดตอ้งอยู่ในแนวทางที่ถูกตอ้ง ในขณะเดียวส่ิงแวดลอ้มต่างๆเป็น

ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างมอบใหก้บัมนุษยไ์ดใ้ชใ้นการดาํรงชีวิต ดงันั้นมุสลิมทุกคนจึงตอ้งบาํรุงรักษา

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆใหม้นัดาํรงอยูเ่หมือนทีพ่ระเจา้ให้มา ใชอ้ยา่งคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็จะ

ส่งผลใหมี้คุณภาพและสุขภาพท่ีดีแก่ทุกคนในสังคม  

 

2.3  แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 

 2.3.1 ความยัง่ยนื 

 โครงการจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สถาบนัวจิยั

เพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2549) ไดใ้หแ้นวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงสถาบนัไวว้า่ การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่นาํไปสู่สังคมที่ย ัง่ยืนตอ้งอาศยักระบวนการท่ีหลากหลาย

เพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรอบดา้น เช่น การจดัการดว้ยการบงัคบัใชบ้ทลงโทษต่างๆ เพียงอยา่งเดียวจะ

ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ถา้สังคมมีกระบวนการเสริม เช่น การสร้าง

จิตสํานึกท่ีดีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพร้อมๆ กบัการกาํหนดมาตรการจูงใจและการ

บงัคบัใช้บทลงโทษ ต่างก็จะทาํให้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 คู่มือการจดัทาํตวัช้ีวดัการพัฒนาที่ย ัง่ยืนของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547: 8) กล่าววา่ การพฒันาที่ย ัง่ยืนในบริบทไทยมีพื้นฐาน

แนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความสําคญักบัการพฒันาที่มีดุลยภาพ ทั้งดา้นสังคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาทั้งสามมิติจะตอ้งเก้ือกูลและไม่เกิดความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั 

โดยการพฒันาเศรษฐกิจให้ขยายตวัอย่างมีคุณภาพและแข่งขนัได้ จะต้องคาํนึงถึงขีดจาํกดัของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไวใ้ช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้
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ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการของ

คนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

 ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ (2550: 71) จากพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัวท่ีทรงแนะนาํให้ใช ้ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองโดยการใชว้ิถีทางของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างฐานรากของสังคมให้

แขง็แกร่ง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนืในท่ีสุด 

 สุนยั เศรษฐ์บุญสร้าง (2550: 27) เร่ืองคุณธรรม 4 ประการ เร่ิมตน้ขอ้แรกดว้ยการประพฤติ

ปฏิบติั “ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม” (โดยเป็นการลงมือปฏิบติัจริงไม่ใช่สักแต่วา่รู้หรือนึกคิด

เฉยๆ) ซ่ึงการปฏิบติัใน “ส่ิงที่เป็นประโยชน์” ได้อย่างเหมาะสม ก็ต้องอาศยัความรอบรู้ ความ

รอบคอบและนาํวชิาการต่างๆมาใชด้าํเนินการในทุกขั้นตอนดว้ยความระมดัระวงั ขณะเดียวกนัการ

ปฏิบติัใน “ส่ิงท่ีเป็นธรรม” ไดก้็ตอ้งอาศยัความสํานึกในคุณธรรมต่างๆ เป็นกรอบการทาํงานควบคู่

ไปด้วย ผลที่สุดทิศทางของการปฏิบติั “ส่ิงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม” นั้นก็จะนาํไปสู่การ

พฒันาที่ย ัง่ยืนแข็งแรง มีความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล อันจะ

ก่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงก็คือสารัตถะสําคญัแห่งปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงนัน่เอง 

 วิทยากร เชียงกูล (2547) การพฒันาชนิดหลีกเลี่ยงการทาํลายทรัพยากร สภาพแวดล้อม

เพื่อใหส้ามารถพฒันาต่อเน่ืองไดย้าวนาน เช่น การเลิกหรือลดการใชส้ารเคมี ใชข้องธรรมชาติแทน

ลดการใชพ้ลงังานฟอสซิล การช่วยให้ชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลกสามารถที่จะอยูไ่ด้

อยา่งย ัง่ยนื 

 พระธรรมปิฎก ประยทุธ์ ปยุตโต (2546: 63) การพฒันาที่ย ัง่ยืนเนน้เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

แต่ตั้งเง่ือนไขข้ึนโดยเอาส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเป็นตวัคุมความเจริญทางเศรษฐกิจอีกทีหน่ึง หมายความ

ว่าให้ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้ม คือมีปัจจยัอีกตวั

หน่ึงเสริมเข้ามา ได้แก่  สภาพแวดล้อมจึงมีการพัฒนา (Development) คู่กับส่ิงแวดล้อม 

(Environment) ตอ้งใหก้ารพฒันาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยูใ่นภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มรองรับ

ไหวหรืออาจจะพดูอีกภาษาหน่ึงวา่เจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจึงมีอีกศพัทห์น่ึงเขา้

มาคู่กนัคือใหเ้ศรษฐกิจคู่กบัธรรมชาติแวดลอ้มหรือระบบนิเวศ 

 องคก์ารสหประชาชาติ (ม.ป.ป., อา้งถึงใน สุทธิพร รัตนธร ศรัทธา, 2553: 32-33)  หมายถึง

กระบวนการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อิงวฒันธรรม ในลกัษณะเป็นองค์

รวมเป็นการบูรณาการ และดว้ยความสมดุล ทั้งระหว่างการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมไปกบัการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันา เพื่อใหบ้รรลุตามความตอ้งการของมนุษยแ์ละเพือ่ส่งเสริม
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คุณภาพชีวิตทั้งคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตดว้ยความยุติธรรม อน่ึง การพฒันาที่ย ัง่ยืน (Sustainable 

Development) มีขอ้ควรพิจารณาในความหมาย 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การพฒันาที่ย ัง่ยืนควร

ไดรั้บการพสูิจน์วา่เป็นแนวคิด (Concept) อยา่งหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ ประเด็นท่ี 2 การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ก่อใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีตอ้งใชส้ติปัญญามากพอๆ กนักบัความจาํเป็นที่ตอ้งใชค้วามเห็น (นโยบาย) 

ในทางการเมืองเพราะความคิดเร่ืองความย ัง่ยืนสะทอ้นถึงความกงัวลในเร่ืองเงื่อนไข หรือความ

จาํกดัที่เกี่ยวกบัมนุษย ์อนัเน่ืองมาจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงนาํไปสู่ความ

ไม่พอใจของมวลมนุษยท์ั้งหลาย 

 สุริยา เหมตะศิลป (ม.ป.ป) กล่าววา่การพฒันาที่ย ัง่ยืนคือการพฒันาที่ดาํเนินไปในขอบเขต

เพียงตามความจาํเป็นในปัจจุบนั โดยไม่ต้องไปสะสมโดยพะวงว่าลูกหลานรุ่นต่อไปจะไม่มี

ความสามารถในการพฒันาหรือหาไดต้ามความจาํเป็นในยุคของพวกเขา” ซ่ึงตามความหมายเช่นน้ี

มกัจะใหน้ํ้าหนกัท่ีส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาหรือการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ท่ีให้ใชเ้ท่าท่ีจาํเป็นใน

ชีวติ 

 สรุป การพฒันาในปัจจุบนัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ โดยตอ้งไม่ทาํให้เกิดปัญหาใน

อนาคตและคนในอนาคตสามารถท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์ดว้ย  การดาํเนินชีวิตที่มีการช่วยเหลือกนั ไม่

เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นแบบฉบบัของสังคมไทยที่มีมานาน การรักษาศิลปวฒันธรรม ภูมิ

ปัญญา ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบนัอย่างคุ้มค่า มีการ

บาํรุงรักษาและมีอตัราการใช้ที่อยู่ในขอบเขตที่ทรัพยากรจะฟ้ืนฟูได้ ดงันั้นต้องมีการป้องกัน

ผลกระทบท่ีจะเกิดแก่ส่ิงแวดลอ้มหรือถา้ตอ้งเกิดความเสียหาย  ก็จะตอ้งทาํใหเ้สียหายนอ้ยท่ีสุดและ

เหลือให้สําหรับคนรุ่นต่อไป ดงันั้นตอ้งพิจารณาจากหลายๆ องค์ประกอบ เพือ่ให้เกิดการพฒันา

แบบองคร์วมและใหเ้กิดความสมดุลย ทรัพยากรธรรมชาติกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนั

โดยปกป้องคุม้ครองสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงมนุษยเ์ป็นแกนกลางการ

พฒันาทาํให้เกิดความสมดุลระหวา่งคนและธรรมชาติ สามารถอยูร่่วมกนัดว้ยความเก้ือกูลกนั ไม่

ทาํลายลา้งกนั ก็จะเกิดความสงบสุข ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

 

 2.3.2  แนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 สมพร เทพสิทธา (2549: 31-32) สนบัสนุนใหป้ระชาชนใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผน

ทาํนุบาํรุงส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมแห่งชาติ ในคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติไดส้นบัสนุน

ใหป้ระชาชนใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
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  2.3.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตและการ

ปฏิบติัตน ตั้ งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนจึงถึงระดับชาติ ความพอเพียงหมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุมีผล เศรษฐกิจพอเพยีงและชีวติท่ีพอเพยีงเกิดไดเ้พราะใจท่ีพอเพยีง 

  2.3.2.2 เศรษฐกิจพอเพียงระดบับุคคล คือ ความสามารถในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งไม่

เดือดร้อน กาํหนดความเป็นอยูอ่ย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ ที่สําคญัคือไม่หลงไหลไป

ตามกระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 

  2.3.2.3 เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับครอบครัว คือ การพอมีพอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่

ฝืดเคืองนกั 

  2.3.2.4 เศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเขม้แข็งสามารถพึง

ตนเองได ้ประชาชนมีการรวมกลุ่มในดา้นเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์กลุ่มอาชีพ

ต่างๆ มีการพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลและผสมผสานทั้งทางดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจและดา้นจิตใจ 

  2.3.2.5 เศรษฐกิจพอเพียงระดบัชาติ คือ จะตอ้งมีการพฒันาและบริหารประเทศให้

ดาํเนินไปในทางสายกลาง จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที่ของ

รัฐ นกัธุรกิจ ทุกระดบัให้ดีจิตสํานึกในความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาํเนิน

ชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งด้านวตัถุและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น

อยา่งดี 

  2.3.2.6 ใชศ้าสนธรรมสนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่สร้างระบบภูมิคุม้กนัในตวัดี

พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยเป็นผูมี้

สติท่ีมัง่คงและปัญญาท่ีเฉียบแหลมอยูเ่สมอ 

  2.3.2.7 ส่งเสริมการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งใชที้่ดินอยา่งจาํกดัหรือแบ่งเป็น

สัดส่วน เพื่อใชข้ดุสระเก็บกกันํ้า ปลูกขา้ว ปลูกผกัผลไม ้ไมย้นืตน้ ท่ีอยูอ่าศยั 

  2.3.2.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและรายจ่ายนอ้ยลง การเพิ่มรายไดอ้าจ

ทาํไดโ้ดยการส่งเสริมอาชีพหลกั อาชีพรอง อาชีพเสริม 

 คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (2546: 22) เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

เศรษฐกิจท่ีเนน้การพงึตนเอง เป็นเร่ืองของเศรษฐกิจชุมชน เป็นเร่ืองเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศซ่ึงอยูแ่บบชุมชน ไม่ไดอ้ยูแ่บบปัจเจกชน ทั้งน้ีเพราะความสัมพนัธ์ของปัจเจกชนนั้น มิไดมี้

เฉพาะมิติที่เป็นความสัมพนัธ์กบัตลาดเท่านั้น แต่มีความสัมพนัธ์ต่อครอบครัวและชุมชนในมิติ

อ่ืนๆ ของการวิเคราะห์จากเศรษฐกิจระบบตลาดแต่เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอเพราะในสังคมไทย
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ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ อนัเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจและวฒันธรรมของไทยมาช้านานเป็น

รากฐานของชีวติและสังคมของประเทศชาติ 

 กงัสดาล อยูเ่ยน็ และคณะ (2546: 147) การพฒันาบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงหมายถึง 

การพฒันาชุมชนในลกัษณะที่ใช้ “คน” เป็นเป้าหมายเน้น “ การพฒันาแบบองค์รวม” หรือ “การ

พฒันาอย่างบูรณาการ” ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การเมือง ฯลฯ 

โดยใช ้“พลงัทางสังคม” เป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา ในรูปของกลุ่มเครือข่ายหรือประชา

สังคม กล่าวคือ ผนึกกาํลงัของทุกฝ่ายในลกัษณะ “พหุภาค” ซ่ึงประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 

 เสรี พงศพ์ิศ (2550: 19) เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากวิธีคิด คิดถูก คิดดี คิดชอบ เป็นสัมมาทิฐิ

อนัเป็นขอ้แรกของมรรคมีองค ์8 เม่ือเร่ิมดว้ยคิดชอบแลว้ ปฏิบติัชอบก็ตามมา ประกอบอาชีพชอบก็

ตามมา 

 สุนยั เศรษฐ์บุญสร้าง (2551: 58) วิถีการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงกระบวนการ 

จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการเรียนรู้ “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” (ไม่ใช่เรียนรู้แค่ตวัเน้ือหา

สาระของกฎหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์) เพื่อให้เขา้ใจและเขา้ถึง “หลกัคิด” ของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงสามารถจาํแนกการเรียนรู้เชิงกระบวนการน้ีไดเ้ป็น 3 ระดบัขั้นตอน คือ 

คิดใหเ้ท่ียงตรงในเหตุและผล 

ลงมือทดลองปฏิบติัใหถึ้งจุดพอประมาณ 

เขา้ถึงความพอเพียงจนตกผลึกเป็นระบบภูมิคุ้มกนัทีม่ ัน่คง 

 “ปัญญา” ตามแนวทางแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดข้ึนในแต่ละระดบัขั้นตอน

ทั้ง 3 ขั้นน้ี จะเป็นปัญญาทีเ่กิดจากการบูรณาการของ “คุณธรรมกบัความรู้” หรือเป็นบูรณาการของ 

“ปัญญาเชิงปทฎัฐานกบัปัญญาเชิงปฎิฐาน” ใหอ้ยูภ่ายใตโ้ครงการกรอบของ “หลกัคิด” เดียวกนั 

 โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ์ (2551: 82-83) การดาํรงตนและปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั

ให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 

ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นที่จะต้องมีระบบ

ภูมิคุม้กนัในตวัที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนาํวิชาการ

ต่างๆ มาใช้ในการวางแผน โดยเฉพาะเจา้หน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดบัให้มี

สาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งทางดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอก 
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การพึ่งตนเอง  ตอ้งเขา้ใจเร่ืองการพึ่งตนเอง ตอ้งเคารพ ตอ้งเช่ือมัน่ ความสามารถในการพึ่งตนเอง 

ตอ้งเขา้ใจการบูรณาการและตอ้งเคารพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551 ก: 11-13) ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แล้วผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงเราหลบหนีไม่พน้ เราจึงตอ้งสร้างความเขม้แข็งในระดบัพื้นฐาน 4 ดา้น เพื่อรับมือกบั

การเปล่ียนแปลง เป็นหลกัประกนัอนาคต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งการสร้างหลกัประกนั

อนาคตให้กบัครอบครัว โรงเรียน บริษทั ชุมชน และประเทศ ตอ้งการสร้างหลกัประกนัความ

เขม้แขง็ท่ีเราใชก้นัในภาษาของปรัชญาฯน้ีวา่ ภูมิคุม้กนั ตอ้งการใหเ้ราสร้างภูมิคุม้กนัครบทั้ง 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม การจะประสบความสําเร็จตอ้งใชบ้นัได 3 ขั้น ใน

การท่ีจะทาํใหส้าํเร็จดงัน้ี 

  ขั้นทีห่น่ึงคือ ตอ้งเรียนรู้และเกิดศรัทธาในปรัชญาฯ น้ีให้ได ้พวกเราจาํพระบรมราโชวาทที่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานใหพ้วกเราแลว้พวกเราก็พูดกนัติดปากวา่ “รู้ รัก สามคัคี” 

อนัน้ีสามารถนาํมาใช้กบักรณีน้ีได ้รู้ ก็คือการที่พวกเรามาช่วยกนัถกแถลงและศึกษา เพื่อให้รู้ถึง

แก่นของความจริงในปรัชญาฯน้ี หลายคนไม่เขา้ใจ พอไดย้ินคาํว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แลว้ก็คิดวา่ ตอ้งไม่ให้รวย ตอ้งข้ีเหนียว ซ่ึงไม่ใช่อย่างที่เขา้ใจกนั เพราะฉะนั้นเป็นหนา้ที่ของพวก

เราทุกคนตอ้งสร้างความรู้เรียนรู้ปรัชญาฯ น้ีใหเ้ขา้ใจ และเม่ือเกิดความรู้แลว้ก็จะทาํใหเ้กิดขั้นต่อไป   

 ขั้นท่ีสองคือ เห็นคุณค่าและรักปรัชญาฯน้ี และเกิดศรัทธา 

 ขั้นท่ีสามคือ สามัคคี ต้องช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน มาช่วยกนัขบัเคล่ือนปรัชญาน้ีให้ลงไปถึงทุกครัวเรือนให้ได ้ถา้ทาํเช่นนั้นได ้ใน 2-3 ปี 

ขา้งหนา้ประเทศเราจะมีเศรษฐกิจท่ีมัน่คง สามารถรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายใน

และภายนอกไดห้มด 

 สรุป ความพอเพียงคือไม่ฟุ่มเฟ้อ มีความประหยดั รู้จกัประมาณตน ควบคุมใจไม่ให้ใชจ่้าย

เกินความสามารถของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผูอื้่น การดาํเนินชีวิตที่อยู่บน

ทางสายกลาง 2 4และความไม่ประมาท 2 4การพฒันาที่กา้วสู่ยุคโลกาภิวตัน์ โดยไม่ทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อคนส่วนใหญ่ 2 4การตดัสินใจและการกระทาํ 2 4ตอ้ง 2 4คาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ

สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี รวมทั้ งการใช้ความรู้และคุณธรรมมาประกอบการวางแผน 2 4ซ่ึงตรงกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2550) ท่ียึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง” เป็นปรัชญานาํทางให้การพฒันายึดทางสายกลางอยูบ่นพื้นฐานของความสมดุล

พอดี นาํไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุม้กนั

และรู้เท่าทนัโลก ซ่ึงจะทาํให้สังคมไทยที่มีความสามคัคีและเอ้ืออาทร มีนํ้ าใจช่วยเหลือต่อกนั ก็จะ
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ทาํให้ประเทศพฒันาอย่างสมดุลและย ัง่ยืน และสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554

 

) เพือ่มุ่งสู่การพฒันาที่สมดุล ย ัง่ยืน และมีภูมิคุม้กนั เพือ่ความ

อยูดี่มีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างย ัง่ยืน หรือที่เรียกวา่ “สังคมสีเขียว” ทาํให้คนในประเทศมี

จิตสํานึกร่วมกนัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่สมบูรณ์ นาํมาสู่

ความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

2.4  แนวคดิการพฒันาชุมชน 

 

 2.4.1  ความหมายการพฒันาชุมชน 

 ธนากร สังเขป (2547)3 การพฒันาชุมชน3 

 วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2532: 5) สรุปความหมายการพฒันาชุมชนไว ้3 ประการ คือ 

เป็นการทาํให้กลุ่มคนดีข้ึน เจริญข้ึน ในทุก ๆ ดา้น 

เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

1) เป็นการสร้างความเจริญและส่งเสริมการพฒันาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ    

วฒันธรรมรวมทั้งการพฒันาทางดา้นวตัถุและจิตใจ 

2) เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความคิดริเร่ิมและร่วมมือกนัช่วยเหลือตวัเอง 

3) มีการช่วยเหลือสนบัสนุนทางดา้นวชิาการจากหน่วยงานราชการ 

 ทว ีทิมขาํ (2528: 4) สรุปการพฒันาชุมชนนั้นมีลกัษณะท่ีสาํคญั 7 ประการ คือ 

1)  การพฒันาชุมชน คือ ความพยายามที่จะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน

ภายในกลุ่มให้ดีข้ึนหรืออาจกล่าวไดว้า่การพฒันาชุมชน คือ การทาํให้คนที่อยูใ่นชุมชนนั้นมีความ

เป็นอยูดี่ข้ึน โดยอาศยัความร่วมมือจากราษฎรเอง เขา้มาคิดพิจารณาตดัสินใจและดาํเนินการพฒันา

ดว้ยตนเองบนพื้นฐานของการสมคัรใจและมีความรับผดิชอบท่ีจะช่วยตนเอง 

2) การพฒันาชุมชน คือการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มหรือลกัษณะทางกายภาพตลอดจน

การเปล่ียนแปลงทศันคติของประชาชนใหดี้ข้ึน 

3)  การดาํเนินงานจะตอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ีหมายความ

วา่กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะนาํไปส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบติั จะตอ้งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการอยูแ่ลว้ หรือเป็นกิจกรรมที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีพของประชาชน และพยายามกระตุน้

ใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกถึงความจาํเป็นนั้นได ้

4) การพฒันาชุมชน ตอ้งใชห้ลกัการย ัว่ยุ เร่งเร้า ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชาชนเกิด

ความคิดริเร่ิม ตลอดจนการดาํเนินการไปตามโครงการพฒันานั้นๆ 
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5) รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น ที ่จะให้ความช่วยเหลือ จะต้องพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือเฉพาะส่ิงที่เกินความสามารถที่ชุมชนหรือราษฎรจดัหามาไดเ้อง เช่น ความรู้ทางวิชาการ 

วสัดุและเงินเท่าท่ีจาํเป็น 

6) การพฒันาชุมชน จะตอ้งมีผูน้าํการเปล่ียนแปลง ทาํหน้าที่เป็นผูย้ ัว่ยุ กระตุน้เตือน

ใหป้ระชาชนมีความคิดริเร่ิมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

7) จะตอ้งมีความร่วมมือกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกสาขา เพราะปัญหาของชุมชน

อยูน่อกเหนือความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะและการพฒันาชุมชน เรามุ่ง

ท่ีจะพฒันาในทุกๆ ดา้น  

 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2523: 

 พิสันต์ิ ประทานชวโน (2553: 2) ความหมายการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชน 

ประกอบดว้ย 2 คาํ คือ การพฒันา และชุมชน 

4) การพฒันาชุมชน คือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของ

ชุมชนจากสภาพท่ีเป็นอยู ่(สภาพที่ไม่พึงปราถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่กาํหนดไว ้(สภาพที่พึง

ปราถนา ที่ดีงามหรือเจริญ) กล่าวคือ เป็นการจงใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชน เพื่อ

เปลี่ยนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่างๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปราถนาไปสู่สภาพที่พึง

ปราถนาอนัเป็นเป้าหมายท่ีชุมชนตั้งไว ้

 การพฒันา หมายถึง ทาํใหเ้จริญ การเปล่ียนแปลง เปล่ียนสภาพ ปรับปรุงใหต้่างจากเดิม 

 ชุมชน หมายถึง การรวมตวัของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและ

ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นขอบเขตพื้นท่ีหน่ึงๆ ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ระดบัพื้นฐานที่สุด คือ

หมู่บา้น หรือชุมชนในรูปแบบอื่นๆ ที่มีมารวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหาเดียวกนั เช่น ชุมชนลุ่มนํ้ า 

ชุมชนวฒันธรรม เป็นตน้ 

 การพฒันาชุมชน (Community Development) ตามหลกัการพื้นฐานเป็นกระบวนการให้

การศึกษา (Educational Process) แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได ้(Self – reliance) หรือ

ช่วยตนเองได ้(Self – help) ในการคิด ตดัสินใจ และดาํเนินการแกปั้ญหา ตลอดจนตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเอง และส่วนรวม 

 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนสระบุรี (ม.ป.ป) เป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน

เพื ่อให้สามารถพึ่ งตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ ในการคิด ตัดสินใจและดําเนินการแก้ปัญหา 

ตลอดจนสนองความตอ้งการของตนเองและส่วนรวม 

 อภิชยั พนัธเสน (2539: 23) การพฒันา หมายถึงการเปล่ียนแปลงเพือ่ให้มีวตัถุเพิ่มข้ึน เพือ่

ทาํใหมี้ผลิตผลเพื่อการบริโภคเพิ่มข้ึนหรือมีการเปล่ียนแปลงแบบแผนของการบริโภคในลกัษณะท่ี
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ยกระดบัการบริโภคให้สูงข้ึน ทั้งในดา้นรสนิยมและปริมาณ อนัเป็นความคาดหวงัที่จะตามมาจาก

การพฒันาในแนวทนัสมยั (Modernization) การผลิตเพิ่มข้ึนจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 สรุปไดว้่า การพฒันาชุมชน คือ การร่วมมือกนัของประชาชนและทุกฝ่ายในชุมชน มีการ

ปรับปรุง พฒันาชุมชนให้ดีข้ึนดว้ยกาํลงัความสามารถของคนในชุมชนเป็นแรงขบัเคล่ือน ร่วมกนั

วางแผนจดัการ แกไ้ขปัญหาร่วมกนั ให้ทุกคนไดมี้ส่วนแสดงความคิดเห็นซ่ึงจะทาํให้ทุกคนเต็มใจ

ที่จะทาํเพือ่ชุมชนของตน การพฒันาสภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชนให้มีสภาพที่ดีข้ึน มีความ

มัน่คง มีความเป็นปึกแผ่น ทั้งด้านการพฒันาความคิด วตัถุ จิตใจ ให้เกิดความเชื่อมัน่ ช่วยเหลือ

ตนเองและชุมชนรอบขา้ง ซ่ึงการยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ประสบความสําเร็จมีความเป็นอยู่ท่ีดี  

จะตอ้งไดรั้บความร่วมมืออยา่งจริงจงัของคนในชุมชนใหก้ารช่วยเหลือร่วมมือกนัดาํเนินงาน  ซ่ึงจะ

ทาํให้คนในชุมชนหล่อหลอมเป็นหน่ึงเดียวกันทาํให้เกิดความเข้มแข็ง ความรักสามคัคี ความ

ร่วมมือกนัในการเสียสละ ความรู้ ความมีนํ้าใจกนัในชุมชน โดยคิดถึงประโยชน์ของชุมชนมากกวา่

ประโยชน์ของส่วนตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหชุ้มชนมีความสุขและเจริญกา้วหนา้ 

 

 2.4.2  จุดมุ่งหมายในการพฒันาชุมชน 

 วรรณี เล่าสุวรรณ (2526) จุดมุ่งหมายในการพฒันาทีช่่วยให้การดาํเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมาย 

คือ 

1) เพื่อพฒันาคนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2) ส่งเสริมใหป้ระชาชนร่วมมือกนัในการพฒันาหมู่บา้นของตนเอง 

3) ส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้สึกภาคภูมิใจที่จะอาศยัและประกอบอาชีพในหมู่บา้นของ

ตนอยา่งมีความสุข 

 4) ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนใหดี้ข้ึน 

5) ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล ให้แต่ละคนนาํเอาความสามารถในตวัเอง

ออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

 6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการดาํเนินชีวติตามระบอบประชาธิปไตย 

 7) เพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มในสังคมใหดี้ข้ึน 

 8) เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถแกปั้ญหาตนเองและชุมชนได ้

 9) เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ 

10) เพือ่ใหก้ารศึกษาประชาชนในทุกรูปแบบเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวใหดี้ข้ึน 
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 ปรีชา เศรษฐีธร (2527: 12) กล่าววา่การพฒันาชุมชนมีจุดหมายก็เพือ่เสริมสร้างความเจริญ

ทั้งทางด้านวตัถุและจิตใจ เป็นความพยามยามที่จะปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมให้แก่

ชุมชนเพื่อใหมี้การกินดี อยูดี่โดยมีวตัถุประสงคอ์ยา่งกวา้ง ดงัน้ี 

1) มุ่งเน้นในเร่ืองการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มหรือสถานะทางกายภาพ ซ่ึงสมาชิก

ในชุมชนนั้นอาศยัอยู ่การเปล่ียนแปลงทางกายภาพน้ี หมายถึง โครงการทุกโครงการที่เก่ียวขอ้งกบั

งานสร้างสาธารณสมบติั เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างถนนหนทาง บ่อนํ้ าฯลฯ มีจุดมุ่งหมายเพือ่

เพิ่มโอกาสใหม่ๆทางดา้นเศรษฐกิจ 

2) มุ่งเนน้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงเจตคติของประชาชน จากสภาวะหรือสถานการณ์

เก่าแก่ล้าสมัยให้มาสนใจและทาํความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื ่อจะได้เป็นผูที้ ่ทันต่อ

เหตุการณ์ มีความคิดกา้วหนา้และมีความสํานึกในการทีต่นเป็นสมาชิกของชุมชน เพือ่ความเจริญ

ของตนเองและชุมชน มีความรับผิดชอบในกิจกรรมการดาํเนินงาน รับผิดชอบต่อตนเองต่อชุมชน

ต่อประเทศชาติในท่ีสุด 

 การเปล่ียนแปลงเจตคติของประชาชนนั้น เป็นวิธีการที่ค่อนขา้งจะลาํบากอยู่ จะตอ้งมีการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางสังคมและการยอมรับการนําเอา

วิทยาการสมยัใหม่มาใช้ โดยให้เห็นจุดมุ่งหมายก็เพือ่ที่จะทาํให้ชุมชนเจริญข้ึนและพฒันาตนเอง

โดยอิสระเสรี โดยการให้ความรู้ เพิ่มพูมทกัษะ แก่บรรดาสมาชิกในชุมชนนั้นและฝึกสมาชิกให้

รู้จกัตดัสินใจและตดัสินปัญหาร่วมกนั 

 สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2523:20) สรุปว่าจุดมุ่งหมายในการพฒันาชุมชนแบ่งออกเป็นสอง

ส่วนคือ คนและส่ิงแวดล้อมในระหว่างสองส่วนน้ีอาจจัดลําดับได้เป็นเป้าหมายอุปกรณ์ 

(Instrumental Goal) และเป้าหมายสุดยอด (Ultimate Goal) กล่าวคือการพฒันาคนเป็นเป้าหมายสุด

ยอดและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มคนเป็นเป้าหมายอุปกรณ์ ทั้งน้ีเพราะว่าหากสามารถพฒันาคนให้

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถฉลาดเฉลียว หรือที่มกัเรียกกนัวา่คนสมยัใหม่ (Modern or Developed 

Man) ไดแ้ลว้ พฒันาการส่วนอ่ืนยอ่มตามมา  

 การพฒันาชุมชนมีจุดมุ่งหมาย 3 จุดหมายคือ 

 1. จุดหมายเชิงกระบวนการ                        พฒันาความคิด จิตใจ 

 2. จุดหมายเชิงสัมพนัธภาพ                         พฒันากลุ่ม องคก์ร 

 3. จุดหมายเชิงการงาน                                 พฒันาความเป็นอยู ่

 

ภาพที ่2.1 แสดงจุดมุ่งหมายการพฒันาชุมชน 

ทีม่า: ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนสระบุรี (ม.ป.ป) 
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 สรุป  การพฒันาท่ีเกิดจากพลงัความรัก ความผกูพนั ความเอ้ืออาทรของคนในชุมชนที่มีต่อ

กนั ทาํใหชุ้มชนสามารถพฒันาต่อไปดว้ยศกัยภาพของทุกคนที่ให้ความร่วมมือ มีทศันคติที่ดีและมี

จุดมุ่งหมายเดียวกนัในการให้ชุมชนเกิดความเจริญ เพือ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลให้ชุมชนมี

ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพฒันาความคิด ความสามารถของประชาชนในชุมชนให้

ช่วยเหลือตวัเองได ้

  

 2.4.3  แนวความคิดพืน้ฐานในการพฒันาชุมชน3

 

  

CDD Phetchaburi Community (2552)3 การศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของงานพฒันา

ชุมชนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารพฒันาสามารถทาํงานกบัประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทาํให้งาน

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร พัฒ น า ชุ ม ช น ใ น ร ะ ดับ ก า ร ป ฏิ บั ติ  มี ดั ง น้ี 3   

                2.4.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 3 (People Participation) เป็นหัวใจของงาน

พฒันาชุมชน โดยยดึหลกัของการมีส่วนร่วมที่วา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจวางแผน

งานการปฏิบติัการและร่วมบาํรุงรักษา3

   2.4.3.2 การช่วยเหลือตนเอง 3

  

 (Aided Self - Help) เป็นแนวทางในการพฒันาที่ยึดเป็น

หลกัการสําคญัประการหน่ึง คือ ตอ้งพฒันาให้ประชาชนพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน โดยมีรัฐคอยให้การ

ช่วยเหลือ  สนบัสนุน  ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน  ตามโอกาสและหลกัเกณฑ์ที่

เหมาะสม3

   2.4.3.3 ความคิดริเร่ิมของประชาชน 3

  

 (Initiative) ในการทาํงานกบัประชาชนตอ้งยึด

หลกัการที่ว่า  ความคิดริเร่ิมตอ้งมาจากประชาชน  ซ่ึงตอ้งใชว้ิถีแห่งประชาธิปไตย  และหาโอกาส

กระตุน้ให้การศึกษา  ให้ประชาชนเกิดความคิด  และแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์

ต่อหมู่บา้น ตาํบล3

   2.4.3.4 ความตอ้งการของชุมชน 3

  

 (Felt - Needs) การพฒันาชุมชนตอ้งให้ประชาชน 

และองคก์รประชาชนคิดและตดัสินใจบนพื้นฐานความตอ้งการของชุมชนเอง  เพื่อให้เกิดความคิด

ท่ีวา่งานเป็นของประชาชน และจะช่วยกนัดูแลรักษาต่อไป3

   2.4.3.5 การศึกษาภาคชีวิต 3

  

 (Life - Long Education) งานพฒันาชุมชนถือเป็น

กระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคน  การให้การศึกษา ตอ้ง

ใหก้ารศึกษาอยา่งต่อเน่ืองกนัไป ตราบเท่าท่ีบุคคลยงัดาํรงชีวติอยูใ่นชุมชน3

  พสินัต์ิ ประทานชวโน (2553: 2) ความเช่ือมัน่และศรัทธาในมนุษยชาติวา่ มนุษยทุ์กชีวิต มี

คุณค่า มีความหมาย มีศกัด์ิศรี มีศกัยภาพ และสามารถพฒันาไดถ้า้มีโอกาส วิธีการพื้นฐานของการ

พฒันาชุมชน คือ 1.การรวมกลุ่มหรือจดัตั้ งองค์กรประชาชน เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

  

http://www3.cdd.go.th/phetchaburi/boardsmf/index.php�
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ประชาชน ซ่ึงเป็นสมาชิก มีบทบาท และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร ซ่ึงจะส่งผล

กระทบไปถึงส่วนรวมดว้ย  2.การส่งเสริม/สร้างสรรคผ์ูน้าํและอาสาสมคัร เพื่อเปิดโอกาสและ

สนบัสนุนใหป้ระชาชน มีความพร้อมจะเป็นผูน้าํและเป็นผูเ้สียสละ ไดอุ้ทิศตน ไดแ้สดงบทบาท มี

ส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาชุมชนเพื่อส่วนรวม 

 

  2.4.4  องค์ประกอบของการพฒันาชุมชน 

  สนธยา พลศรี (2547:51) ในการพฒันาชุมชนนั้น มีองค์ประกอบต่างๆมากมาย แต่

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ควรมี  10 ประการ คือ 

1)   คนในชุมชน เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะการพฒันาชุมชนเป็นเร่ืองของ

คนในชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะศกัยภาพหรือพลงัความสามารถของคนในชุมชน 

2) ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ทั้ ง ส่ิงแวดล้อมที ่เ กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น 

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และส่ิงแวดลอ้มที่มนุษยส์ร้างข้ึน เช่น การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนั

ทางสังคม ขนบธรรมเนียมประแพณี วฒันธรรม เทคโนโลยตี่างๆ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนสําคญัใน

การสนบัสนุนงานพฒันาชุมชน 

3)  วสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา เช่น วสัดุสํานกังาน วสัดุก่อสร้าง เคร่ือง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ ยานพาหนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เป็นต้น วสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีต้องมี

คุณภาพเหมาะสมและเพียงพอกบักิจกรรมการพฒันาชุมชนท่ีกาํหนดข้ึน 

4)  กลวิธีหรือวิธีการพฒันา การพฒันาชุมชนมีหลายกลวิธี เช่น การให้การศึกษา

อบรม การจดัระเบียบชุมชน การสร้างผูน้าํ การสร้างกลุ่มและองคก์ร การวางแผนและโครงการ การ

ประสานงาน เป็นตน้ 

5)  กระบวนการพฒันาชุมชน ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนดาํเนินงาน คือ การศึกษาชุมชน 

การวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน การวางแผนแกปั้ญหาในลกัษณะของโครงการ 

การพิจารณาวิธีดาํเนินงาน การดาํเนินงาน การประเมินผลงานและการทบทวน เพือ่แกไ้ขปัญหา

และอุปสรรค 

6)  การสนบัสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือ

เฉพาะในส่ิงที่มีความจาํเป็น เกินขีดความสามารถของชุมชนหรือเพือ่กระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้

ประชาชนเกิดความต่ืนตวัและเขา้ร่วมในกระบวนการพฒันา ไม่ใช่ในเร่ืองพื้นฐานของการพฒันา 

7)  การบริหารและการจดัการ การพฒันาชุมชนมีความเกี่ยวข้องสัมพนัธ์กบัคน 

กลุ่มคน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐบาลและ
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ภาคเอกชน มีวธีิการและกระบวนการหลายขั้นตอน จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารและการจดัการท่ีดีทั้ง

ในระยะเตรียมการ ระหวา่งดาํเนินงานและหลงัจากไดรั้บผลของการพฒันาแลว้ 

8)  นกัพฒันาชุมชน นกัพฒันาชุมชนเป็นผูที้่มีความรู้ ความสามารถ ในการพฒันา

ชุมชนมีเทคนิควิธีในการจูงใจ การระดมพลงัหรือศกัยภาพของคนในชุมชนมาใชพ้ฒันาชุมชนของ

ตนเองตามปรัชญา แนวคิดและวธีิการพฒันาชุมชนท่ีแทจ้ริง ในระยะแรก นกัพฒันาชุมชนอาจจะมา

จากภายนอกชุมชนที่เป็นขา้ราชการหรือนกัพฒันาขององค์กรพฒันาเอกชนก็ได ้นกัพฒันาชุมชน

ดงักล่าวน้ีจะตอ้งสร้างนกัพฒันาท่ีเป็นคนในชุมชนข้ึนมารองรับงานพฒันาชุมชนของตนต่อไป 

9)  การประสานงาน การพฒันาชุมชนมีลกัษณะและองค์ประกอบหลายประการ 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การประสานงาน เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ดาํเนิน

กิจกรรมพฒันาอยา่งประสาน สอดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีวางไว ้

10)  ผลงานทีเ่กิดข้ึน องคป์ระกอบทีส่ําคญัของการพฒันาชุมชน คือ ความสําเร็จใน

การพฒันา ดงันั้น กระบวนการพฒันาชุมชนที่ผ่านไปในแต่ละขั้นตอน จึงอาจจะมีผลเกิดข้ึน ไม่

อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง ไม่มากก็นอ้ย เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในความสาํเร็จของการพฒันาชุมชน ผลงาน

ท่ีเกิดข้ึนน้ี ตอ้งเป็นของประชาชนในชุมชนอยา่งทัว่ถึงและยติุธรรม  

 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  ณฐัวชัร์ เผา่ภู่ (2554) ทาํการศึกษาเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน: ความเป็นเครือข่ายทางสังคม 

คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนมุสลิมบา้นสมอเอก ตาํบลดอนฉิมพลี อาํเภอบางนํ้ าเปร้ียว 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า ชุมชนสมอเอกเป็นแบบ “ชุมชนชนบท” มีความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็น

แบบกนัเอง เน่ืองจากเป็นเครือญาติกนัเกือบทั้งหมด มีการรวมตวักนัอยา่งเหนียวแน่น ปัญหาของ

ชุมชนท่ีมี เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนสมอเอกเป็นชุมชน

มุสลิมที่เคร่งครัดต่อการปฏิบติัศาสนกิจ ชุมชนมีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร อาชีพทาํนาขา้ว

เป็นอาชีพหลกัประมาณร้อยละ 90  แนวทางการพฒันาชุมชนสมอเอกจะผา่นกลุ่มแกนหลกัที่สําคญั 

เช่น กลุ่มกรรมการมสัยดิ กลุ่มกรรมการชุมชน กลุ่มธนาคารตน้ไม ้กลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้น เป็นตน้ 

ความเขม้แข็งของชุมชนพบวา่มีความคิดที่หลากหลายมีทั้งเห็นว่าชุมชนมีความเขม้แข็ง เพราะการ

อยู่แบบเครือญาติเป็นปัจจยัหลกัของความเขม้แข็งของชุมชน เพราะเป็นเหมือนญาติกนัทั้งหมด 

พิจารณาชุมชนในมิติสังคม มิติเศรษฐกิจและมิติส่ิงแวดล้อม พบว่าในมิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ

ชุมชนสมอเอกมีความเข็มแข็งมัน่คงและย ัง่ยืนพอสมควร แต่สําหรับมิติส่ิงแวดลอ้มพบวา่ชุมชนยงั

อ่อนแออยู่  คุณภาพชีวิตจากการประชุมกลุ่มพบว่าชุมชนสมอเอกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้
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พอเพียง มีการแบ่งปันช่วยเหลือกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กนั มีสุขภาพกายและ

สุขภาพใจดี ผูสู้งอายุไดรั้บการดูแลจากลูกหลานและชุมชนเป็นอย่างดี ครอบครัวมีความสุข ความ

เป็นมุสลิมเป็นปัจจยัหลกัของความเป็นเครือข่ายที่เขม้แข็งและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การขบัเคล่ือน

ชุมชนสามารถทาํได้โดยการขบัเคลื่อนกลุ่มแกนหลกัโดยผสานกบัวิถีของชุมชนมุสลิม ซ่ึงเป็น

แนวทางของวถีิความพอเพียงและสามารถนาํไปสู่ความย ัง่ยนื 

  อนุชา หวงัภกัดี (2553) ทาํการศึกษาเร่ืองการเผยแพร่คาํสอนในศาสนาอิสลามที่เก่ียวกบั

การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษาโตะ๊อิหม่านในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  

  1. ทศันคติของโต๊ะอิหม่ามต่อชุมชน มองว่าการพฒันาสังคมเป็นหน้าที่จาํเป็นสําหรับทุก

คนควรใช้โรงเรียนและมสัยิดเป็นศูนยก์ลางด้านส่ิงแวดล้อม รองลงมามองว่าการพฒันาสังคม

ชุมชนตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์คูคลอง ตน้ไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมองวา่ชุมชนในมสัยิดจะดีไดก้็ต่อเมื่อ

ส่ิงแวดลอ้มตอ้งดีก่อน  

   2. บทบาทหน้าที่ของโต๊ะอิหม่ามในการพฒันาชุมชน พบว่ามีโต๊ะอิหม่ามควรให้ความรู้

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่แก่ประชาชน รองลงมาคือเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของ

ทอ้งถ่ิน ในดา้นส่ิงแวดลอ้มโต๊ะอิหม่ามมีบทบาทการรักษาทรัพยากรของชุมชน  รองลงมามีสอง

เร่ือง คือ เร่ืองการใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนและเร่ืองการ

เป็นแกนนาํในการปฏิบติัการฟ้ืนฟ ูสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

  3. ความคิดเห็นของโต๊ะอิหม่ามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน พบวา่ การร่วมสอดส่อง

ดูแลและรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด รองลงมาคือเร่ือง การร่วมทาํบุญรับขวญัให้กบัเด็กที่เกิดใหม่ 

สาํหรับดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นของโต๊ะอิหม่ามตรงกนัมากที่สุดคือความร่วมมือของชุมชน

กบัเจา้หน้าที่สํานกังานเขตขุดลอกคูคลองในชุมชน รองลงมา คือ เร่ืองการรณรงค์ให้รักษาความ

สะอาดในชุมชน  

   4. ผลของการเผยแพร่คาํสอนในศาสนาอิสลามของโต๊ะอิหม่ามที่เก่ียวกบัการพฒันาสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม พบวา่มีผลในเร่ืองสามารถช่วยลงปัญหาความขดัแยง้ของคนในชุมชนได ้รองลงมา

สามารถช่วยลดปัญหายาเสพติดไดใ้นระดบัหน่ึง สําหรับดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีผลสามารถช่วยทาํให้

ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มดีข้ึน รองลงมามีการณรงค ์ปลูกฝังใหรั้กษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

  ไพศาล วงษ์อารี (2552) ทาํการศึกษาเร่ืองบทบาทของคณะกรรมการมสัยิดต่อการพฒันา

ชุมชนมุสลิม: ศึกษากรณีมสัยิดในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบวา่ คณะกรรมการมสัยิด ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส อายุระหวา่ง 39 - 75 ปี  กรรมการมสัยิดมีอาชีพหลกัในการประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั (หอ้งพกัใหเ้ช่า) รองลงมามีอาชีพคา้ขายและรับราชการ ส่วนใหญ่มีการศึกษาส่วนหน่ึงดา้น

ศาสนาในระดบัพื้นฐาน อีกส่วนหน่ึงจบสามญัในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายถึงระดบัปริญญาตรี 
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บทบาทของคณะกรรมการมสัยิดที่ปฏิบติัอยู่จริงในภาพรวมนั้น บทบาทส่วนใหญ่จะเป็นด้าน

ศาสนาและด้านสาธารณสุข ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจากสมาชิก/สัปบุรุษมากที่สุดและได้รับการ

สนบัสนุนจากภาคเอกชนมากกวา่ภาครัฐ ซ่ึงภาครัฐจะสนบัสนุนดา้นสาธารณสุขเป็นส่วนมาก อาทิ 

การมีเจา้หน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และจดัหายาสามญัประจาํบา้นให้กบัศูนยอ์นามยัย่อยใน

มสัยดิ ส่วนดา้นสงัคม ดา้นการศึกษา ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นอาชีพมีบทบาทอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  นิเลาะ มิสะแม (2549) ทาํการศึกษาเร่ืองการนาํหลกัศาสนาอิสลามมาปฏิบติัในสังคม: 

กรณีศึกษา ตาํบลจะบงัติกอ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี พบว่า ประชาชนมีการนาํหลกัศาสนาไป

ปฏิบติัในระดบัมาก โดยประชาชนมีการนาํหลกัศาสนาไปปฏิบติัดา้นการศึกษามากมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมาคือดา้นเศษรฐกิจ ดา้นการเมืองและดา้นสังคม ตามลาํดบั 

  กนกรัตน์ ยศไกรและคณะ (2547) ทาํการศึกษาเร่ืองการศึกษากบัการสร้างจิตสํานึก: กรณี

คลองแสนแสบ พบวา่ การถ่ายโอนภูมิปัญญาระหวา่งชุมชนกมาลุลอิสลามมาสู่ชุมชนศาลาแดงยงั

ไม่ประสบความสําเร็จมากนกั เน่ืองจากเป็นการกา้วขา้มขั้นตอนที่ชุมชนศาลาแดงตอ้งตระหนกัใน

ปัญหาของคลองแสนแสบเสียก่อน แต่ไดมี้การวางรากฐานของวิธีคิดในการรักษาคลองแสนแสบ

ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ชุมชน และผ่านการบรรยายของอีหม่ามวิยนั สะมะอุนแห่งมสัยิดกมาลุล

อิสลาม นอกจากน้ียงัไดข้อ้สรุปวา่ภูมิปัญญาในการรักษาคลองแสนแสบของชุมชนศาลาแดงน่าจะ

ระเบิดจากขา้งในมากกวา่การรับมากจากภายนอก เน่ืองจากมีศกัยภาพเพียงพอ 

  รัชนี ไผ่แก้ว (2545) ทาํการศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมชุมชนหนองจอก พบว่า 

ชาวบา้นมีความสํานึกวา่ตนเป็นมุสลิมอยา่งแทจ้ริง มีความศรัทธาในศาสนาอิสลามและรับอิสลาม

เป็นวิถีในการดาํเนินชีวิต ศาสนาอิสลามจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ผูน้าํศาสนา

เป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในสังคม ครอบครัว โรงเรียนสอนศาสนาและมสัยิดเป็นสถาบนัที่สําคญั ใน

การปลูกฝังความศรัทธา ส่งเสริมในเยาวชนมีจริยธรรมอิสลามและค่านิยมตามแบบฉบบัของบรรพ

บุรุษในอดีต ซ่ึงมีผลทาํใหเ้ยาวชนเติบโตข้ึนมาในสังคมมีความเป็นมุสลิมภายใตว้ฒันธรรมอิสลาม 

ดดยการปฏิบติัตนไปในแนวทางเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความศรัทธาต่อพระเจา้ 

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูใ้หญ่ในชุมชนตอ้งปลูกฝังใหกบัสมาชิกในครอบครัวของตน ประชาชนในชุมชนมี

ความเป็นอยู่ภายใตว้ฒันธรรมอิสลามคล้ายกบัชาวไทยมุสลิมในภาคใตข้องประเทศไทย คนใน

ชุมชนไดรั้กษาวฒันธรรมในช่วงชีวติไดต้ามแบบอยา่งท่ีศาสดากาํหนดไวเ้ป็นส่วนใหญ่ 
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วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

  การศึกษาเร่ืองอิสลามกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม 

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   3.2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

  3.1.1  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  

   3.1.1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยวิธีการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาคร้ังน้ีโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interview) ผูน้าํศาสนาอิสลามผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (Key Informants) สาํหรับการตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ความเช่ือมโยงของเร่ืองราว สามารถตอบประเด็นการวิจยัไดอ้ย่างสมบูรณ์ และการสังเกต

แบบมีส่วนร่วมโดยการเขา้ไปเก็บขอ้มูลในลกัษณะของนกัศึกษาและเป็นมุสลิม สร้างความคุน้เคย

กบัชาวบา้นและสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน เพื่อนาํขอ้มูลมาประกอบการวิเคราะห์ผล ขอ้มูล

ที่เก็บโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลด้านกายภาพ ส่ิงแวดล้อม และลกัษณะในการมี

ปฏิสัมพนัธ์ของผูน้าํกบัคนในชุมชน 

  3.1.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ รวบรวม ขอ้มูล

จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ เอกสารทางราชการ เป็นตน้ นอกจากนั้น

ยงัศึกษาขอ้มูลจากส่ือในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิค เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัอิสลามกบัการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ความเป็นเครือข่ายทางสงัคมของชุมชน เป็นตน้ 
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  3.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  3.1.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาอิสลามกบัการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืนของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม โดยกาํหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เป็น 3 มิติ 

ไดแ้ก่ บริบทของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชน  การนาํคาํสอนศาสนาไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

  มิติที ่1 ขอ้มลูเก่ียวบริบทของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

   มิติท่ี 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชน โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่   

     ดา้นท่ี 1  สังคม 

      การศึกษา 

   - นโยบายทอ้งถ่ินท่ีเนน้ “พฒันาตน พฒันาสังคม” 

  - การพฒันาการศึกษาทั้งสายสามญัและดา้นศาสนา แก่สมาชิกในชุมชน  

    ศาสนา 

  - การพฒันามสัยดิใหเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

  - การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการพฒันาชุมชน 

  - การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพฒันา การประสาน

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม      

     - ส่ิงท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

     ดา้นท่ี 2 เศรษฐกิจ การสร้างรายไดใ้นชุมชนและการส่งเสริมการออม 

   - การจดัตั้งกองทุนออมทรัพยชุ์มชนหรือกองทุนหมู่บา้น 

  - การส่งเสริมการอบรมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน  

  - การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนมีภูมิคุม้กนั พึงพาตนเองได ้

     ดา้นท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้ม 

  - การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม ปลูกตน้ไมแ้ละทาํความสะอาดของมสัยดิ 

  - กิจกรรมวนัอนุรักษแ์ละพฒันาแม่นํ้า คู คลองแห่งชาติ  

   - การจดัการขยะของชุมชน 

  - วิธีการที่ทาํให้เกิดการยอมรับจากชาวบา้นในการให้ความร่วมมือเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม 

  - การรักษาคลองแสนแสบ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื 

  - การเป็นผูน้าํในการพื้นฟู รักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
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   - การจดักิจกรรมรณรงค ์อนุรักษ ์เพือ่ให้ชาวบา้นเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ

ต่อส่วนร่วมทาํใหท้รัพยากรสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

  - การทาํใหชุ้มชนเป็นตน้แบบดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

   - การกระจายโอกาสให้คนส่วนใหญ่สามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรได้

อยา่งเท่าเทียม 

    มิติที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน

และการนาํไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบติัของชุมชนอิสลาม โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ 3 ดา้น 

ไดแ้ก่   

               ดา้นท่ี 1 เศรษฐกิจ  

   - การนาํหลกัความรู้ทางศาสนาอิสลามมาใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัในเชิง

เศรษฐกิจ 

   - วธีิการใชท้รัพยากรให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของศาสนบญัญติั (7คาํสอน

และขอ้ปฏิบติัทีถู่ก7

    ดา้นท่ี 2 สังคม 

กาํหนดอยา่งถูกตอ้ง)  

  - วิธีการใชห้ลกัศาสนาอิสลามในการนาํมาปรับใชใ้ห้เกิดความเหมาะสม

กบัการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

  - การบูรณการหลกัศาสนาอิสลามกบัหลกัวิทยาศาสตร์ในการพฒันา

ชุมชน 

  - อิทธิพลทางศาสนากบัการต่อตา้นกระแสสังคมจากภายนอก เพื่อให้

ชุมชนมีความเขม้แขง็  

    ดา้นท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้ม 

  - คมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษที่นาํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนื ส่งผลต่อการสร้างจิตสาํนึกในการพฒันาคลองแสนแสบ 

   - ผลที่ได้จากการพฒันาตามคาํสอนในศาสนาอิสลามมาปฎิบติัให้เกิด

ความย ัง่ยนื 

  - แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนศาสนาอิสลาม 

 มิติที ่4  ปัญหาอุปสรรค 
 

 3.1.2.2  การประชุมกลุ่ม (Focus Group) การระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ

เครือข่ายชุมชน 22 ชุมชนๆ ละ 1 คนในการรับฟัง เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัในการแกปั้ญหา 
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 3.1.2.3  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตโดยตรง เพือ่ใหคุ้น้เคยกบัชาวบา้นและ

สังเกตส่ิงแวดลอ้ม บุคคล พฤติกรรม กิจกรรม ความสัมพนัธ์ของผูน้าํกบัคนในชุมชน ซ่ึงเขา้ไปเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชน โดยเก็บขอ้มูลในลกัษณะของนกัศึกษาและเป็นมุสลิม เพือ่ให้เขา้ใจความหมาย

ในเหตุการณ์อยา่งแทจ้ริง  

  3.1.2.4 อุปกรณ์บนัทึกภาพ บนัทึกขอ้มูลที่เป็นภาพ บรรยายกาศ สภาพแวดลอ้มใน

พื้นท่ีศึกษา เม่ือไดข้อ้มูลจากการสังเกตนาํมาประเมินและสรุป ซ่ึงทาํใหเ้ขา้ใจพื้นท่ีศึกษามากข้ึน 

   3.1.2.5 อุปกรณ์บนัทึกเสียง ท่ีใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์ผูที้่ให้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงทาํให้ผู ้

ศึกษานาํขอ้มูลท่ีไดก้ลบัมาสรุปและวเิคราะห์ไดอ้ยา่งสมบูณ์ 

   

  3.1.3  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

  การตรวจสอบสามเส้า เ กี ่ยวกับสถานที ่ เวลาและข้อมูลด้านข้อมูล เ น้ือหา  (Data 

Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้มามีความเหมือนกันหรือต่างกัน ด้านวิธี (Method 

Triangulation) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการมีส่วนร่วมและด้านผู ้ให้ข้อมูล  (Informant 

Triangulation) เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคน เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

คุณภาพมีความถูกตอ้ง จากนั้นนาํแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของขอ้

คาํถามและการปรับปรุงแกไ้ข   ทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความสมบูรณ์และความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

 

3.2  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาอิสลามกับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ใช้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของชุมชน ประกอบด้วย 

ไดแ้ก่ ผูน้าํศาสนา คอเตบ็ (ผูท้าํหนา้ท่ีแสดงธรรมแก่สัปบุรุษ(สมาชิก)ในมสัยดิ)  บิหลัน่ (ผูป้ระกาศ

เชิญชวนให้มุสลิมปฏิบติัศาสนกิจ) คณะกรรมการมสัยิดผูไ้ดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกจาํนวน 12 คน

และคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน 22 ชุมชนๆละ 1 คน 

 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เก่ียวกบัอิสลามกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของชุมชนมสัยิดกมา

ลุลอิสลาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตสํานึกให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในทอ้งถ่ินให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันานํ้ าในคลองแสนแสบ

อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบหาขอ้สรุปดว้ยวิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis)  โดยบรรยายเน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์, ขอ้ความและเอกสาร ซ่ึงเนน้

เน้ือหาตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยแจกแจงเน้ือหาหรือแนวคิดที่ปรากฏในหนงัสือ เอกสาร บท  
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สัมภาษณ์สนทนาและรูปภาพ ทาํใหท้ราบถึงขอบเขตเน้ือหาอยา่งละเอียด และการเปล่ียนแปลงของ

เน้ือหาในแต่ละช่วงเวลาที่ทาํการวิเคราะห์ดว้ย และการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา (Description 

Method) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  

 3.3.1  การสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 นาํขอ้มูลที่ไดส้รุปรวบรวมและเรียบเรียงตามประเด็นขอ้คาํถามและคาํสําคญั (Typology 

and Taxonomy) และวิเคราะห์เน้ือหา บริบท องค์ประกอบของระบบสังคม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษาและกระบวนการต่างๆทีเ่กิดข้ึนในชุมชน โดยทาํการอรรถาธิบายรายละเอียดที่ไดจ้าก

ขอ้มูลในรูปแบบของการบนัทึกและบรรยาย โดยมีรูปภาพน่ิงประกอบ การบนัทึกเสียง กล้อง

ถ่ายภาพ สมุดบนัทึก  ซ่ึงใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบหาขอ้สรุปดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) และการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา (Description Method) ซ่ึงเป็นแนวทางการวิเคราะห์

เชิงคุณภาพ  

 

 3.3.2   การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

  ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกต บนัทึกภาพและการบนัทึกรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งของการสํารวจ

ภาคสนาม ซ่ึงนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ดงัน้ี 1.การจาํแนกและจดักลุ่มขอ้มูล 2.การวิเคราะห์

หาความสอดคล้องและเชื่อมโยง 3.การสรุปประเด็นจากข้อมูลที่ได้รับ โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นท่ี

เป้าหมาย นาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทุติยภูมิ  แลว้จึงวเิคราะห์การพฒันาคลองแสนแสบแบบมีส่วน

ร่วม นาํขอ้มูลมารวมเพื่อสรุปเป็นผลการศึกษา  

 



 
 

 

บทที ่4 

 

ผลการศึกษาบริบทชุมชนมัสยดิกมาลุลอสิลาม 

 

 การศึกษาวจิยัเร่ืองอิสลามกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม 

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร โดยเน้ือหาของบทน้ีเป็นขอ้มูลทีป่ระกอบด้วย ประวติัความ

เป็นมาและสภาพของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม สภาพที่ตั้งชุมชน อตัลกัษณ์ของชุมชน ขอ้มูลทาง

ประชากรและอาชีพ การเก็บขอ้มูลบริบทของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามซ่ึงคนในชุมชนส่วนใหญ่

นบัถือศาสนาอิสลาม มีความเช่ือและความศรัทธาต่ออลัลอฮ์ซ่ึงเป็นพระเจา้เพียงองค์เดียว โดยมี

มสัยิดเป็นศูนยก์ลางในการยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทัว่ๆไป

ของชุมชน ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ประวตัิความเป็นมาของมสัยดิกมาลลุอสิลามกบัความสัมพนัธ์ของคลองแสนแสบ 

  

  คลองแสนแสบมีอาย ุ166 ปี  เป็นเส้นทางนํ้ าที่สําคญัของกรุงเทพมหานครหรือบางกอกใน

อดีต เน่ืองจากเป็นทั้งเส้นทางยุทธศาสตร์ เส้นทางคมนาคม แหล่งการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร

ของประชาชน เร่ิมขุดข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 3 ปีพ.ศ. 2380   

แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2383 เพื่อเช่ือมแม่นํ้าเจา้พระยาและแม่นํ้ าบางปะกง มีความยาว 29 กม. (เขตมีน

บุรี-สะพานผ่านฟ้าลีลาศ) ให้เป็นเส้นทางลาํเลียงเสบียงและยุทโธปกรณ์  เม่ือคร้ังท่ีประเทศไทย

หรือสยามรบกบัเวยีดนาม ซ่ึงใชเ้วลารบนานถึง 14 ปี ใน “สงครามอานามสยามยทุธ” เม่ือร้อยกวา่ปี

ก่อนบริเวณน้ีเป็นป่าทึบมียงุป่าจาํนวนมาก โดนกดัจะแสบไปหลายวนั ชาวบา้นจึงเรียกคลองสายน้ี

วา่ “คลองแสนแสบ” 

  ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5  เสด็จประพาสทาง

ชลมารคจากบางกอกไปเมืองแปดร้ิวเพือ่ปราบปรามอั้งยี ่โดยผ่านมาทางคลองแสนแสบ ส่วน

ในช่วงสมยัรัชกาลที่ 6 มีการสร้างถนน เพือ่การติดต่อคา้ขายทาํให้การคมนาคมได้เปลี่ยนไปจาก

การใช้แม่นํ้ าลาํคลองไปเป็นถนนมากข้ึน แต่ชาวบา้นที่อยูบ่ริเวณนั้นก็ยงัใช้นํ้ าในคลองแสนแสบ 

เป็นทั้งแหล่งนํ้าด่ืม แหล่งอาหารและทาํการเกษตรอยูเ่หมือนเดิม  
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  4.1.1  ยุคตั้งถิน่ฐาน (ชุมชนกบัการขุดคลองแสนแสบ) (พ.ศ. 2329 – 2383) 

  มสัยิดกมาลุลอิสลามหรือสุเหร่าทรายกองดิน เป็นมสั ยิดเก่าแก่มีประวติัความเป็นมา

ยาวนานเกือบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2329 บรรพบุรุษของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม ไดอ้พยพมาจากรัฐ

ไทรบุรีทางตอนใตข้องประเทศไทย ซ่ึงคร้ังแรกที่อพยพเป็นจาํนวน 4,000 คน และใน พ.ศ. 2375 มี

การอพยพ อีก 6,000 คน เป็นคร้ังที่สอง มาอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบและมีการถากถางป่าที่รก

ร้าง จบัจองท่ีดินทาํกินประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกสร้างบา้นเรือนอยูอ่าศยัร่วมกนัเป็นหมู่บา้น 

จนต่อมาไดรั้บสิทธิในการครอบครองท่ีดินบริเวณนั้น 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2380 – 2383  ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 3 ให้

มีการขุดคลองระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร กวา้ง 6 วา โดยใช้แรงงานรับจา้งชาวจีน เพื่อ

ยุทธศาสตร์ทางการรบระหว่างสยามกบัญวนหรือประเทศไทยกบัประเทศเวียดนามในปัจจุบนั   

เช่น  ลาํเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์  การคมนาคม เป็นตน้และไดรั้บพระบรมราชานุญาตให้ถือครอง

ท่ีดินบริเวณริมฝ่ังคลองแสนแสบนบัแต่นั้นมา 

  ชาวบา้นไดร่้วมกนัสร้างมสัยดิข้ึนเป็นเรือนไมห้ลงัแรก เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางประจาํหมู่บา้น

รวมทั้งประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมาประชากรมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัมสัยิดไมมี้

อายุประมาณ 70 ปี ทาํให้มสัยิดไม่แข็งแรง เส่ือมโทรมไปตามกาลเวลาและไม่สามารถรองรับ

ประชาชนไดจึ้งมีการขยายมสัยิด โดยชาวบา้นช่วยกนัซ้ือทราย ดินมากองไวเ้พื่อสร้างมสัยิด ดว้ย

ความสามัคคีในชุมชนทําให้กองทรายมีขนาดใหญ่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เสด็จประพาสทางชลมารคผ่านมาทางคลองแสนแสบ เพื ่อ

ปราบปรามอั้งยีท่รงแวะเยีย่มท่ีมสัยดิและชุมชนมุสลิม แต่เรือกลไฟพระท่ีนัง่เกิดขดัขอ้งไม่สามารถ

แกไ้ขได ้ทรงรําพึงวา่ หากบริเวณน้ีมีผูมี้บุญญาธิการสถิตอยู ่ขอให้เคร่ืองยนตเ์ดินไดต้ามปกติดว้ย 

และจะสร้างอนุสรณ์ไวเ้ป็นกุศลแก่หมู่บา้นน้ี ทนัใดนั้นเคร่ืองยนตก์็ทาํงานไดต้ามปกติ จึงรับสั่งให้

มหาดเลก็ข้ึนฝ่ังไปสอบถามวา่กองดินกองทรายที่กองไวริ้มคลองนั้นจะสร้างอะไร ไดค้าํตอบวา่จะ

สร้างมสัยิดหรือสุเหร่า พระองค์จึงรับสั่งกบัมหาดเล็กว่าเมื่อเสร็จกิจแล้ว ให้นาํอิฐ หิน ทรายมา

สมทบบริเวณน้ีอยา่งละ 7 ลาํเรือ พระองคท์รงพระราชทานสมทบเพื่อก่อสร้าง ต่อเติมอาคารมสัยิด

หลงัใหม่ สถานที่ดงักล่าวจึงกลายเป็นชื่อเรียกว่า “ทรายกองดิน” หรือ “ชุมชนกมาลุลอิสลาม”    

(พรภิรมย ์ดสักมัพล, 2550) 
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  4.1.2  ยุคปัจจุบัน (ชุมชนกบัการพฒันาคลองแสนแสบ) (พ.ศ. 2520 – 2555) 

  ปัจจุบนัมสัยดิกมาลุลอิสลามเป็นศูนยก์ลางของคนในชุมชน ทาํให้คนในชุมชนมีจิตใจเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั บริเวณหนา้มสัยิดมีคลองแสนแสบเป็นสายนํ้ าสําคญัในการอุปโภคและสัญจร

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั มสัยิดในปัจจุบนัเป็นอาคารคอนกรีตมีความแข็งแรง สวยงาม ด้าน

อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ไดแ้ก่ เกษตรกรรม รับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการและมีส่วนนอ้ยท่ียงั

ทาํไร่ทาํนา ฐานะทางเศรษฐกิจจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวนประชากรทั้งหมด  2,000  ครอบครัว  

คิดเป็นจาํนวนประชากรประมาณ  18,000  คน  กระจายอยูใ่นแขวงทรายกองดินใต ้ แขวงทรายกอง

ดินและแขวงแสนแสบ  มสัยดิจึงถือวา่เป็นท่ีเป็นศนูยร์วมของคนในชุมชน ทาํให้เกิดความรัก ความ

ผกูพนัและความสามคัคีข้ึนภายในชุมชนและคลองแสนแสบ  

  สภาพคลองแสนแสบในปัจจุบนัมีผกัตบชวาหนาแน่นเต็มคลองและมีการทิ้งของเสียลง

คลอง มีกล่ินเหมน็ ทาํใหส้ภาพนํ้าในคลองเร่ิมเปล่ียนแปลง อีหม่าม (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ซ่ึงเป็น

ผูน้าํชุมชนมีความตั้งใจจริงกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงเร่ิมพฒันาบุคลากรของมสัยิด ส่งเสริม

เยาวชนใหม้าร่วมกนัทาํงานดา้นสาธารณะให้กบัมสัยิด โดยมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร์ใหช้าวบา้นเขา้ใจสภาพปัญหาอยา่งต่อเน่ือง ทาํ

ใหช้าวบา้นเกิดจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อทอ้งถ่ินของตน โดยเร่ิมโครงการแรกเชิญชวนนกัเรียนท่ีเรียน

ศาสนาให้ช่วยกันเก็บผกัตบชวาและขยะ รวมทั้งชวนผูป้กครองนักเรียนและชาวบ้านเข้าร่วม

กิจกรรมลงคลองและประสานงานกบัหน่วยงานรัฐในทอ้งถ่ิน 

  อีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) มีแนวคิดรณรงค์ให้ชาวบา้นที่อาศยัริมคลองมาร่วมกนั

ฟ้ืนฟูสภาพคลองแสนแสบ โดยไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยนํ้ าเสีย มีการระดมคนเก็บผกัตบชวาเป็นระยะ 

โดยร่วมมือกบั ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดพ้บกบัอิหม่าม (อาจารยว์ินยั 

สะมะอุน) มีนโยบายเหมือนกนั จึงร่วมโครงการดว้ยกนัเป็นที่มาของชมรมร่วมใจภกัด์ิรักคลอง

แสนแสบ ทางชมรมไดก้ราบบงัคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

ประพาสคลองแสนแสบ ทาํให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้สึกปลาบปล้ืม ประทบัใจท่ีไดช่ื้นชม

ในพระบารมีท่ีพระองคเ์สด็จมาแวะเยีย่ม ประชาชนท่ีมสัยดิกมาลุลอิสลาม พร้อมทั้งทรงปล่อยพนัธ์ุ

ปลา จาํนวน 30,000 ตวั ประชาชน เรียกสั้นๆ วา่ “ปลาพระเทพ”  และทรงปลูกตน้ตะแบก ไวเ้ป็นท่ี

ระลึกแก่ชาวชุมชน (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพที ่4.1 ตน้ตะแบกและปลาพระเทพ 

 

  จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คลองแสนแสบใสสะอาด อีหม่าม (อาจารยว์ินัย สะมะอุน) นาํ

เหตุการณ์คร้ังนั้นมาเป็นจุดประชาสัมพนัธ์ให้ทุกคนช่วยกนัรักษาสภาพแวดลอ้มของคลองแสน

แสบและปลาพระเทพ เพื่อแสดงความจงรักภกัดีอย่างใจจริง ทุกคนจึงรักษาปลาหน้ามสัยิด และ

คลองแสนแสบเป็นอยา่งดี ต่อมาวนัท่ี 20 กนัยายนของทุกปี จึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความจงรักภกัดี 

ทุกคนจะร่วมกนัจดังานอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยไดรั้บการประกาศจากคณะรัฐมนตรีให้เป็น 

“วนัอนุรักษแ์ละพฒันาแม่นํ้ า คู คลองแห่งชาติ” ซ่ึงการพฒันาคลองแสนแสบ มีลาํดบัเหตุการณ์ดงั

แสดงในภาพท่ี 4.2 
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การพฒันาคลองแสนแสบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 
      มสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นแหล่งดูงานด้านส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร การพฒันาท้องถ่ินและ

การบูรณาการหลักวิชาการกับศาสนา จนได้รับเกียรติประวติัมากมายจากหลายสถาบัน เช่น 

กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม และรางวลัลูกโลกสีเขียว 

เป็นตน้ 

    ส่วนอิหม่ามวนิยั สะมะอุน ไดรั้บรางวลั "เพชรเกษมกรุงเทพ" จากกรุงเทพมหานคร มหาวทิยา

ราชภฎัจนัทรเกษมมอบรางวลั "เพชรสยาม" และมอบปริญญาบตัรกิตติมศกัด์ิสาขานิเทศศาสตร์ 

และกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเ้ป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นท่ี 4 

 

2537 
ทางชมรมไดก้ราบบงัคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จประพาสคลองแสนแสบ 

ทาํใหป้ระชาชนในชุมชนเกิดความรู้สึกปลามปล้ืม    พร้อมทั้งทรงปล่อยพนัธ์ุปลา จาํนวน 30,000 

ตวั ประชาชน เรียกสั้นๆ วา่ "ปลาพระเทพ"  และทรงปลูกตน้ตะแบก ไวเ้ป็นท่ีระลึกแก่ชาวชุมชน 

การเสด็จพระราชดาํเนินในคร้ังนั้นเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของโครงการอนุรักษค์ลอง

แสนแสบของชุมชนฯ มาจนถึงปัจจุบนั มีการกาํหนดเขตรักษาพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า การจดัการขยะมูลฝอย

จากบา้นเรือน ทาํให้สภาพนํ้ าในคลองระยะทาง 3 กม. ในเขตคลองสามวา สะอาด ไม่มีผกัตบชวา 

สามารถทาํกระชงัเล้ียงปลาได ้ความสาํเร็จน้ี ทาํให้ชุมชนกาํหนดให้วนัท่ี 20 กนัยายน ของทุกปี 

เป็นวนัประชุมเพ่ือทาํกิจกรรมอนุรักษค์ลองมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 

2536 
 ดร.โกวิท  วรพิพฒัน์  ปลดักระทรวงศึกษาธิการได้พบกับอิหม่ามอาจารยว์ินัย มีนโยบาย

เหมือนกนัเก่ียวกบัคลองแสนแสบซ่ึงเป็นคลองประวติัศาสตร์ของชุมชน  จึงร่วมโครงการดว้ยกนั  

เป็นท่ีมาของชมรมร่วมใจภกัด์ิรักคลองแสนแสบ 

2535 
 อาจารยว์นิยั  สะมะอุน มีแนวคิดรณรงคใ์หช้าวบา้นท่ีอาศยัริมคลองมาร่วมกนัฟ้ืนฟสูภาพคลอง

แสนแสบ โดยไม่ท้ิงขยะ ไม่ปล่อยนํ้ าเสีย มีการระดมคนเก็บผกัตบเป็นระยะและเกิดโครงการต่างๆ 

ในการร่วมแกไ้ขปัญหา แต่ไม่ประสบความสาํเร็จมากนกั 
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ภาพที ่4.2  ลาํดบัการพฒันาคลองแสนแสบ 

 

4.2  ทีต่ั้งและอาณาเขต 

 ตาํแหน่งท่ีตั้งบริเวณคลองแสนแสบ ทิศเหนือติดกบัอาํเภอลาํลูกกา (จงัหวดัปทุมธานี) โดย

มีแนวคนันาแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัปทุมธานีเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเขตหนองจอก  มีคลองเกา้ คลองแบนชะโดและคลองลดัตาเต้ียเป็นเส้น

แบ่งเขต ส่วนทางทิศใตติ้ดกบัเขตมีนบุรี มีคลองแสนแสบ คลองลาํบึงไผ่ ซอยนิมิตใหม่ 8  ถนน

นิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 5  คลองสามวา  คลองเจก๊ ลาํรางโตะ๊สุข ถนนหทยัราษฎร์ ซอยหทยัราษฎร์ 

29  ลาํรางคูคต และคลองพระยาสุเรนทร์ 1 (กีบหมู) เป็นเส้นแบ่งเขตและทิศตะวนัตกติดกบัเขตคนั

นายาว เขตบางเขน และเขตสายไหม มีคลองบางชนั คลองคูบ้อน คลองคูชุ้มเห็ด และคลองพระยา

สุเรนทร์ (หนองใหญ่) เป็นเส้นแบ่งเขต (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ม.ป.ป) 

 

 

 

2530 
 จุดเร่ิมตน้ของการพฒันา มีการเร่ิมก่อตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนในชุมชน ไดเ้ขา้

ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนชุมชน ตามโครงการพฒันาชุมชนในหมู่บ้านเขตชั้ นนอกของ

กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบนั 22 ปี 

 

2527 
สภาพในคลองมีผกัตบชวาแน่นเต็มคลองและมีการท้ิงของเสียลงคลอง มีกล่ินเหม็น ทาํให้

สภาพนํ้ าในคลองเร่ิมเปล่ียนแปลง 

 

2523 
 อาจารยว์นิยั  สะมะอุน เขา้รับตาํแหน่งอิหม่านและเป็นครูสอนศาสนา 

2520 
 สภาพนํ้ าของคลองแสนแสบยงัสามารถใชอุ้ปโภคและทาํเกษตรกรรมได ้ เน่ืองจากผูค้นท่ีอาศยั

อยูใ่นชุมชนยงัมีปริมาณไม่มาก 
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4.3  สภาพประชากร 

 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเครือข่ายชุมชนหมู่บา้นจาํนวน 22 

ชุมชน ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 18,000 คน กวา่ 2,000 ครัวเรือน ซ่ึงทุกคนท่ีเป็นมุสลิมตอ้งเป็น

สมาชิกของมสัยดิและตอ้งเสียเงินค่าบาํรุงมสัยดิเป็นรายปีๆ ละ 100 บาท ชุมชนทั้งหมดตั้งขนานไป

กบัคลองแสนแสบ โดยเขตคลองสามวาแบ่งหน่วยการปกครองยอ่ยออกเป็น 5 แขวง ไดแ้ก่ สามวา

ตะวนัตก  สามวาตะวนัออก  บางชนั   ทรายกองดิน  ทรายกองดินใต ้ (ดงัภาพท่ี 4.3)  

 

4.4  ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม 

  

 4.4.1  อตัลกัษณ์ของชุมชน 

 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีความผูกพนักับคลองแสนแสบตั้งแต่คร้ังอดีต มีวิถีชีวิตที่

ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ เป็นมุสลิมส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเครือญาติ จึงทาํให้มีความคิดเห็น

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาํให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันโดยมีผูน้ําชุมชนหรืออีหม่าม 

(อาจารยว์ินัย สะมะอุน) เป็นพลงัขบัเคลื่อนในการประยุกต์ใช้ศาสนาให้ทุกคนเกิดจิตสํานึกต่อ

ชุมชนและมีลกัษณะสังคมแบบพหุสังคมสามารถอยู่ดว้ยกนัอย่างสงบ ไม่วา่จะเป็นศาสนาอิสลาม 

พุทธ คริสต ์อยูก่นัอย่างเรียบง่ายและปฏิบติักนัอยา่งฉันทมิ์ตร แมว้่าจะต่างศาสนาแต่ความขดัแยง้

กนัมีนอ้ยมาก   

 จากการสังเกตอตัลกัษณ์ของชุมชน พบวา่ในชุมชนเม่ือเวลาพบปะหรือเจอกนัจะทกัทายกนั

ดว้ยการสลาม ซ่ึงการให้สลามหมายถึงการกล่าวคาํทกัทายของอิสลาม โดยกล่าวเป็นภาษาอาหรับ

ว่า “อสัสลามุอะลยักุม วะเราะมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ”  ซ่ึงแปลว่า “ขอความสันติสุข ความ

เมตตาและความจาํเริญจากพระองค์อัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน” และการปฏิบติัศาสนกิจอย่าง

เคร่งครัด 5 คร้ังต่อวนั ซ่ึงถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อพระผูเ้ป็นเจา้อลัลอฮ ์ ดว้ยจิตใจที่

สงบ สาํรวม เป็นส่ิงท่ีศาสนาไดบ้ญัญติัไว ้เมื่อถึงเวลาที่จะตอ้งปฏิบติัตามและมีความสําคญัมาก ซ่ึง

เป็นหนา้ท่ีของมุสลิมทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจาํวนั (ภาพท่ี 4.4) 
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ภาพที ่4.3  แผนภาพมสัยดิกมาลุลอิสลาม 
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 ภาพที ่4.4  การปฏิบติัศาสนกิจ (ละหมาด) อยา่งพร้อมเพียงกนัของนกัเรียน 

  

 นอกจากนั้ นการแต่งกายตามแบบฉบับของอิสลาม คือ ผูห้ญิงจะคลุมศีรษะที่เรียกว่า

“ฮิญาบ” เหลือเพียงแต่ใบหนา้ สวมเส้ือแขนยาว กระโปรงหรือกางเกงขายาวจนถึงขอ้เทา้ ปกปิด

ร่างกายให้มิดชิด ซ่ึงผูห้ญิงมุสลิมนั้นเป็นวายิบ (ข้อบงัคบัว่าต้องทาํจะละเวน้มิได้) เพราะเป็น

บทบญัญติัทีม่าจากอลัลอฮ์  นอกจากน้ีการคลุมศรีษะและปกปิดร่างกายยงัเป็นการยบัย ั้งความชัว่

ร้ายท่ีอาจเกิดการข่มขืนหรืออาชญากรรม ซ่ึงบางคนอาจปิดหน้าเหลือแต่นยัน์ตาอย่างเดียวนั่น 

แสดงว่าเป็นคนที่เคร่งศาสนามาก สังเกตไดว้่าสตรีในชุมชนจะให้ความสําคญักบัการคลุมฮิญาบ 

(ผา้คลุมศีรษะ) ส่วนการแต่งกายของผูช้ายจะสวมหมวกและนุ่งโสร่งหรือใส่ชุดยาว เป็นส่ิงท่ีดู

สวยงาม สุภาพ น่าเล่ือมใสและน่าใหเ้กียรติของผูศ้รัทธาในอิสลาม ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนกมา

ลุลอิสลามและอิสลามทัว่โลก (ภาพท่ี 4.5 และ 4.6) 
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 ภาพที ่ 4.5  การแต่งกายของสตรีมุสลิม 

 

 
 

 ภาพที ่ 4.6  การแต่งกายของผูช้ายมุสลิม 

 

 4.4.2  ความสัมพนัธ์ภายในชุมชน 

 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ โดยสังเกตเห็นไดจ้ากบา้นเรือน

ทีมี่การสร้างอยูใ่กลก้นั โดยมีสะพานปูนถอดยาวทั้งสองฝ่ังสามารถเดินหรือป่ันจกัรยานไดส้ะดวก 
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(ภาพท่ี 4.7)  และแต่ละบา้นจะปลูกตน้ไม ้ดอกไมห้รือปลูกผกัสวนครัวไวรั้บประทานเอง เป็นวิถี

ชีวิตที่คนในชุมชนปฏิบติัตามคาํสอนศาสนา ครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยายอาศยั

รวมกนัหรือสร้างบา้นเรือนใกล้ๆ กนั จึงทาํให้ภายในครอบครัวมีความรัก ความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือ

กนัทั้งในเครือญาติและเพือ่นบา้นใกลเ้คียง ดงัคาํสอนที่กล่าวไวว้า่ “มุสลิมเป็นพี่นอ้งกนัและเปรียบ

ดงัเป็นร่างกายเดียวกนั”  สถาบนัครอบครัวถือว่าเป็นส่ิงที่สําคญัอย่างยิ่ง อิสลามไดเ้น้นการฟ้ืนฟู

สถาบนัครอบครัวซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของศาสนา ครอบครัวตอ้งมีความอบอุ่น อ่อนโยน ผกูพนั โดย

เร่ิมตน้ตั้งแต่การเลือกคู่ครอง ตามคาํกล่าวของพระเจา้และท่านศาสดาวา่ไว ้ (ปริญวิทย ์อิสมาแอล, 

2540: 30) 

ความว่า “แทจ้ริงผูที้่ศรัทธาที่สมบูรณ์คือบุคคลทีมี่มารยาทอนัดีงามและ

อ่อนโยนต่อครอบครัวของเขา” 

 เช่นเดียวกับนักปรัชญาในสายวิชาการอิสลาม สัยยิด มุฮัมหมัด ฮุเซน ตะบะตาบาอีย์

(ม.ป.ป.) กล่าววา่ ตามหลกัการแลว้เคร่ืองหมายทางสังคมอิสลามนั้นก็คือการปฏิบติัตามความคิด

และการกระทาํที่ถูกตอ้ง ในขณะที่สังคมของอารยธรรมสมยัใหม่ตอ้งปฏิบติัตามการออกเสียงและ

เจตนารมณ์ของคนส่วนมาก อิสลามวางพื้นฐานของสังคมไวบ้น “ความศรัทธา” มิใช่ “เผ่าพนัธ์ุ” 

หรือ “ชาติ” หรือ “ปิตภูมิ” แมก้ระทัง่ในเร่ืองการแต่งงานและความเป็นญาติก็ใช้พ้ืนฐานของความ

ศรัทธาเช่นนั้นดว้ย ขอบเขตของการแต่งงานและความเป็นญาตินั้นอยูท่ี่การนบัถือศาสนาท่ีมีพระเจา้

องคเ์ดียว  

 

              
 

 ภาพที ่ 4.7  ความสัมพนัธ์และสภาพภายในชุมชน 
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  ผูศึ้กษาพบวา่  ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเกิดการระเบิดจากขา้งใน โดยการดึงชาวบา้นให้

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดจิตสํานึกในการรักษาและพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองจากภายใน

ชุมชนแลว้ขยายการพฒันาออกมาสู่ภายนอก  ซ่ึงมาจากแนวคิดของผูน้าํที่เช่ือมโยงระหวา่งคาํสอน

ศาสนาอิสลามกบัการพฒันา โดยใชค้วามศรัทธาต่อพระเจา้มาเป็นแรงบนัดาลใจในการรักษาคลอง

แสนแสบและธรรมชาติที่พระเจ้าให้มา  ซ่ึงเร่ิมต้นจากการพฒันาคนเป็นอันดับแรก  เร่ิมจาก

รับผิดชอบครอบครัวตวัเอง นาํไปสู่การรับผิดชอบคนรอบขา้งและรับผิดชอบสังคม   ส่งผลให้เกิด

พลงัชุมชนท่ีเขม้แขง็ในการพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง นาํไปสู่การเป็นแบบอยา่งของการพฒันาชุมชน

และการจดัการส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง 

 

  4.4.3   ความเช่ือ  

  ผูที้่นับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว คือ อลัลอฮ์ เชื่อในบรรดานบี 

(ศาสนฑูต) ต่างๆ ที่พระอลัลอฮท์รงประทานให้เป็นผูช้ี้ทางให้กบัผูที้่ศรัทธา ชุมชนมสัยดิกมาลุล

อิสลามเป็นชุมชนหน่ึงท่ีนบัถือศาสนาอิสลามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั คนในชุมชนนบัถือศาสนา

อิสลาม โดยมีความเช่ือในพระเจา้อยา่งมีเหตุผลใชส้ติปัญญา ซ่ึงศาสนาไม่ไดส้อนให้เช่ือพระผูเ้ป็น

เจา้โดยปราศจากเหตุผล ชาวบา้นในชุมชนมีความรู้สึกศรัทธา เช่ือถือ ยดึมัน่และยอมรับในคมัภีร์อลั

กุรอานและอลัหะดีษซ่ึงเป็นส่ิงทีพ่ระเจา้ไดป้ระทานให้ พระองค์ทรงเป็นผูส้ร้างทุกสรรพส่ิง ทรง

เมตตาปราณี คุม้ครอง มีอาํนาจเหนือทุกส่ิงและเป็นผูที้่สมควรไดรั้บการเคารพและเช่ือฟังเพียงองค์

เดียว 23มุสลิมในชุมชนมีความเช่ือไปในทิศทางเดียวกนัจึงทาํให้เกิดความเขา้ใจอนัดีของคนในชุมชน 

ทั้งกริยา การกระทาํเป็นไปตามคาํสอนของศาสนา  2 3

 

คนในชุมชนจะไม่สนับสนุนส่ิงอื่นใดมา

เทียบเคียงพระเจา้ ไดแ้ก่ รูปป้ัน รูปแกะสลกัหรือส่ิงที่สร้างโดยมนุษย ์ การกราบไหวห้รือเคารพส่ิง

อ่ืนใดนอกจากพระอลัลอฮ ์ หากผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหลกัศาสนาก็จะไดรั้บการลงโทษจากการกระทาํ

ของแต่ละคน  ดงัอลักุรอานไดก้ล่าวไวว้า่ 

ความวา่ “อยา่มีพระเจา้อ่ืนใด นอกจากอลัเลาะห์ อยา่ทาํรูปเคารพสําหรับ

ตน เป็นรูปส่ิงใดทีมี่อยูใ่นทอ้งฟ้าเบ้ืองบน หรือบนแผน่ดินเบ้ืองล่าง หรือ

ในนํ้ าใตแ้ผ่นดิน อยา่กราบไหวห้รือปรนนิบติั รูปเหล่านั้น เพราะเราคือ

พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที ่หวงแหน   ให้โทษบิดาตกทอดไปถึง

ลูกหลานของผูที้่ชงัเรา จนถึงสามชัว่ส่ีชัว่อายุคน” (คมัภีร์เตารอต อพยพ 

บทท่ี 20 ขอ้ 3-5) 

ความว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย  จงระวงัรักษาตวั อย่าเกี่ยวข้องกับรูป

เคารพ” (คมัภีร์อินญีล  1ยอห์น  บทท่ี 5 ขอ้ท่ี 21) 
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ความวา่ “ จงกราบนมสัการพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน และปรนนิบติั

พระองคแ์ต่ผูเ้ดียว”  (คมัภีร์อินญีล มทัธิว บทท่ี 4 ขอ้ท่ี 10) 
 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชะฮีด ชยัยดิ มุฮมัมดั บาเก็ร อศัศาดรุ (2526: 27-29) ไดก้ล่าว

วา่ ความยุ่งยากลาํบากที่มุสลิมเผชิญหน้าอยู่ในการที่จะนาํหลกัการมาใช ้นัน่คือใช้หลกัการให้ได้

สัดส่วนสัมพนัธ์กนักบัหลกัความศรัทธาของเขาและความแน่นอนมัน่คงไดอ้ยา่งไร ความกดดนัที่

จะเกิดข้ึนแก่มุสลิมในอนัท่ีจะนาํชีวติของเขาเขา้มาใชใ้หส้มดุลยก์บัคุณค่าแบบอิสลาม และส่ิงต่างๆ

ท่ีจะทาํให้เขาหลงลืมคุณค่าแบบอิสลามนั้นเพราะว่าความแน่วแน่ในดา้นความศรัทธาน้ีผนวกกบั

ความกดดนัต่างๆ อีกทั้งส่ิงที่จะชกันาํให้มุสลิมหลงลืมจะร่วมกนัมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเขา

และมีสาเหตุมาจากตวับุคคลนั้นเอง  อีกทั้งส่ิงแวดลอ้มของเขา แทจ้ริงแลว้ความเจริญกา้วหนา้ของ

มนุษยชาติในทศันะของอิสลามจะตอ้งผูกพนัอยู่กบัการยึดถืออนัมัน่คงต่ออลัลอฮ์ในฐานะที่เป็น

พลงัเร่งเร้าวธีิการและเป้าหมายต่างๆ เพราะวา่ถา้ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงซ่ึงถูกจาํกดักบัความ

สมบูรณ์สูงสุด (อลัลอฮ)์ ระหวา่งส่ิงถูกสร้างกบัพระผูส้ร้าง (อลัลอฮ)์ แลว้ ความเจริญกา้วหนา้แห่ง

การสร้างสรรคก์็จะเบีย่งเบนและพบกบัความหายนะ และประชาชนเหล่านั้นจะคงตกอยูใ่นที่คุมขงั

อนัเป็นเสมือนคุกแห่งความโง่เขลาเบาปัญญาและความเขา้ใจชีวิตอนัผิวเผินตลอดทั้งความเขา้ใจ

อยา่งผดิๆ ในกิจการทั้งมวลทั้งสาเหตุต่างๆ และเป้าหมายต่างๆ ของมนั 

 

  4.4.4   ประเพณ ีวฒันธรรม 

  ประเพณี วฒันธรรมของอิสลาม จะต้องไม่ขัดกับหลักคาํสอนของอิสลาม ต้องอยู่ใน

แนวทางที่ศาสนาไดก้าํหนดไว ้ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งนึกถึงพระเจา้และกล่าวพระนาม

ของพระเจา้ คือ บิสมิ้ลลา ฮิรเราะมาน  นิรเราะฮีม โดยมีดงัน้ี 

   1) มารยาทในการใหส้ลาม เป็นการทกัทายกนัของมุสลิมท่ีปฏิบติัการมานาน จะตอ้ง

มีการจบัมือกนัระหวา่งหญิงกบัหญิงและชายกบัชาย ยกเวน้หญิงกบัชาย   มุหมัมดั บิน อิบรอฮีม บิน 

อบัดุลลอฮฺ อตั-ตุวยัญิรีย ์(2551: 4) กล่าววา่ความประเสริฐของผูที้่เร่ิมให้สลามก่อนไดมี้รายงานจา

กอบู อยัยบู อลั-อนัศอรีย ์ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิวะสัลลมั วา่ท่านรอซูล ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิวะสัลลมั 

ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี  
 

ความวา่ “ไม่อนุมติัใหมุ้สลิมตดัสัมพนัธ์กบัพี่นอ้งของเขาเกินกวา่สามคืน 

ซ่ึงสองคนนั้นเจอกนัแล้ว ต่างคนต่างหนีหน้า และผูที้่ประเสริฐกว่าใน

สองคนนั้นคือผูที้่เร่ิมให้สลามก่อน” (บนัทึกโดย อลั-บุคอรีย ์: 6077, 

มุสลิม : 2560) 
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ความวา่ “แทจ้ริงผูมี้ความพิเศษกบัอลัลอฮม์ากที่สุด คือ คนที่เร่ิมให้สลาม

ก่อนคนอ่ืน” (เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ บนัทึกโดย อบ ูดาวดู : 5197 สํานวนเป็น

ของท่าน ดู เศาะฮีหฺ สุนนั อบี ดาวดู : 4338, อตั-ติรมิซีย ์: 2694 ดูเศาะฮีหฺ 

สุนนั อตั-ติรมิซีย ์: 2167) 

ความวา่ “และเมื่อพวกเจา้ไดรั้บการอวยพรดว้ยคาํอวยพรหน่ึง พวกเจา้ก็

จงกล่าวตอบ (แก่ผู ้ท่ีอวยพร) ด้วยคาํอวยพรที่ดีกว่านั้ น หรือด้วยคํา

เช่นเดียวกนั แทจ้ริง อลัลอฮ์นั้นเป็นผูท้รงคาํนวณนบัในทุกส่ิง” (อนั-นิ

สาอ ์: 86) 
 

   2) ประเพณีกินนํ้ าชา  หมายถึง การจดังานเล้ียงเพื่อหารายได้สร้างมสัยิด สร้าง

โรงเรียนสอนศาสนา ซ่ึงจะจดักนัเป็นประจาํทุกปี ในงานก็จะมีร้านคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้ อาหาร 

สินคา้อุปโภคต่างๆ รวมทั้งมีการบรรยายศาสนาหรือเสวนากนับนเวที ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากพี่

นอ้งมุสลิมอยา่งดีมาตลอด 

                  3) ประเพณีการเขา้สุหนตั หมายถึง พิธีขลิบหนงัปลายอวยัวะเพศชาย เป็นพิธีกรรมท่ี

มุสลิมชายทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนา ซ่ึงจะทํากันเมื ่ออายุตั้ งแต่ 5-15  ขวบ 

นอกจากนั้นการขริบหนงัหุ้มปลายอวยัวะเพศยงัทาํให้เกิดความสะดวกในการทาํความสะอาดและ

ป้องกนัการเกิดโรคบางชนิดทางเพศสัมพนัธ์ รวมทั้งเป็นการบรรลุศาสนภาวะท่ีตอ้งรับผิดชอบทาง

ศาสนา  

   4) ประเพณีฮารีรายอหรือวนัอิฎิลฟิตรี เป็นประเพณีหลงัจากส้ินสุดการถือศีลอดใน

เดือนรอมฎอน มีการจ่ายซะกาต (บริจาคทาน) แก่คนจนและร่วมละหมาด (ภาพท่ี 4.8) ฟังบรรยาย

ธรรมที่มสัยิด เป็นวนัร่ืนเริง สนุกสนาน ทุกคนจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม    

มีการพบปะญาติพีน่อ้งทั้งใกลแ้ละไกล ซ่ึงทาํให้เกิดความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการ

ขอโทษซ่ึงกนัและกนักบัความผิดพลาดหรือส่ิงไม่ดีท่ีไดก้ระทาํทั้งทีรู้่ตวัและไม่รู้ตวั ตลอดเวลาท่ี

ผา่นมา 
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 ภาพที ่4.8  การร่วมละหมาดพร้อมกนัหลงัจากการส้ินสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

 

  5) ประเพณีอาซูรอ คือการผสมหรือการรวมกนั ในการนาํส่ิงของทีรั่บประทานได้

หลายๆอย่างมาผสมและมากวนรวมกนัทั้งผลไม ้ เน้ือสัตว ์ไข่  กระเทียม เกลือ นํ้ าตาล กะทิ กลว้ย

เป็นต้น มีทั้งชนิดคาวและหวาน ซ่ึงการกวนอาซูรอคนในชุมชนจะมาช่วยกัน  ทาํให้เกิดความ

สามคัคีและความพร้อมเพรียง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จนทาํให้คนในชุมชนเป็นหน่ึงเดียวกัน 

ส่งผลใหก้ารอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนมีความสุขและเขา้ใจกนั หลงัจากนั้นก็แจกจ่ายให้ทุกคนได้

รับประทาน ซ่ึงในประวติัศาสตร์สมยัท่านนบีนุฮ ได้เกิดนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ทาํให้ทรัพย์สินของ

ประชาชนเสียหาย อาหารขาคแคลง ท่านนบีนุฮจึงให้ทุกคนนาํวตัถุดิบของกินที่เหลือของแต่คนมา

กวนรวมกนั แลว้แบ่งใหทุ้กคนไดรั้บประทาน จึงทาํใหมุ้สลิมยดึถือปฏิบติักนัมา (ภาพท่ี 4.9) 
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 ภาพที ่4.9  การกวนอาซูรอของคนในชุมชน ซ่ึงทุกคนมาช่วยกนั ทาํใหเ้กิดความสามคัคี  

 

  6) การละเล่นและการแสดง เป็นการผสมผสานของวฒันธรรมมาประยุกตเ์ป็นของ

ท้องถ่ิน เช่น นาเสบ เป็นคําเรียกของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตมีนบุรีและหนองจอกของ

กรุงเทพมหานคร เดิมทีนาเสบเพี้ยนมาจากคาํวา่ “นาเสะ” ซ่ึงเป็นคาํในภาษามลายขูองภาคใต ้มีการ

ใชเ้คร่ืองดนตรีคือกลองประกอบในการเล่น ทาํใหก้ารขบัร้องสนุกสนานมีรสชาติมากข้ึน ซ่ึงเน้ือหา

เป็นเร่ืองของหลกัคาํสอนทางศาสนาและมีการแต่งเน้ือร้องช่ืนชมธรรมชาติซ่ึงมีความผกูพนัธ์กบั

คนในชุมชน ปัจจุบนัยงัคงมีใหเ้ห็นบา้งแต่ค่อนขา้งนอ้ย ส่วนการละเล่นอีกอยา่งคือมวยไทยถือว่า

เป็นภูมิปัญญาของไทย เป็นอีกศิลปวฒันธรรมไทยที่ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและไดรั้บการ

กล่าวถึงมาโดยตลอด (ภาพท่ี 4.10) 

 

             
 

 ภาพที ่4.10  การแสดงนาเสบและการละเล่นชกมวยไทย 
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  4.4.5  ความเป็นอยู่ภายในชุมชน 

   4.4.5.1 การตั้งถ่ินฐาน 

   การปลูกบา้นเรือนในสมยัก่อนจะสร้างบา้นอยูริ่มคลองแสนแสบ เพื่อใชป้ระโยชน์

จากคลองไดส้ะดวก บา้นเรือนจะสร้างดว้ยไมห้รือวสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็น

บา้นชั้นเดียวยกพื้นสูง เน่ืองจากอยูใ่กลค้ลองเมื่อถึงฤดูนํ้ าหลาก นํ้ าจะท่วมบริเวณใตถุ้นเป็นประจาํ 

แต่ละบา้นจะสร้างห่างๆกนั เน่ืองจากมีบริเวณพื้นที่ในการทาํเกษตรกรรม ทาํนา ทาํสวนผกั สวน

ผลไม้และเล้ียงปลาเพราะมีปริมาณประชากรอาศยัอยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายปลูก

บา้นเรือนอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนัมีความผกูพนัแบบเครือญาติซ่ึงอพยพยา้ยถ่ินมาอยูร่วมกนัในชุมชน จึง

ทาํใหเ้กิดความสามคัคี ความปรองดอง ดงันั้นคลองแสนแสบจึงมีความสําคญักบัคนในชุมชนอยา่ง

มาก นอกจากจะเป็นแหล่งนํ้ าที่อุดมสมบูรณ์แลว้ยงัเป็นเส้นทางคมนาคมเพียงเส้นทางเดียวในการ

สัญจรทางเรือ (ภาพท่ี 4.11) 
 

 

 

 

 

 

 

   =  บา้นเรือน 

 ภาพที ่4.11  การตั้งถ่ินฐานในอดีต 

 

   การอยูอ่าศยัในปัจจุบนัคนในชุมชนยงัอยูบ่า้นริมคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็นบา้นเรือนท่ี

ไดรั้บมรดกตกทอดมาจากครอบครัว โดยบางหลงัมีการออกแบบทีท่นัสมยั เน่ืองมาจากมีการยา้ย

เขา้มาอยู่เพิ่มมากข้ึน จึงมีการปลูกบา้นกระจายอยู่ตามคลองแสนแสบเพิ่มข้ึนทั้งสองฝ่ัง สภาพ

บา้นเรือนกจะแตกต่างกนัไป เช่น เป็นบา้นสร้างดว้ยไมช้ั้นเดียวและยกใตถุ้นสูง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

สองชั้น ชั้นบนสร้างดว้ยไมส่้วนชั้นล่างสร้างดว้ยปูน  บางบา้นเป็นทรงไทยและบางบา้นเป็นปูนทั้ง

หลงั ซ่ึงจะสร้างอยู่ใกล้ๆ กนัหรือในบริเวณเดียวกนั เน่ืองจากคนในชุมชนเป็นเครือญาติกนัมี

ลักษณะเป็นครอบครัวขยายเหมือนสมัยก่อนมีปู่ ย่าและญาติคนอื่นๆ อาศัยรวมอยู่ด้วย เม่ือมี

ครอบครัวไม่ได้ยา้ยออกไป ยงัคงอาศยัอยู่ในบา้นหลงัเดียวกนัหรือสร้างบา้นอยู่ในพื้นที่บริเวณ

เดียวกนั โดยไม่มีกาํแพงหรือร้ัวกั้น ทาํให้เกิดความรัก ความห่วงใยซ่ึงกนั สามารถพูดคุยกนัอย่าง

เปิดเผย ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในครอบครัว ต่อมาความสําคญัของคลองแสนแสบเร่ิมลด

คลองแสนแสบ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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นอ้ยลง เน่ืองจากมีถนนตดัผา่นคือถนนมิตรไมตรี ถนนประชาร่วมใจ ชาวบา้นจึงหนัไปสัญจรทาง

บกกนัมากเพราะสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง (ภาพท่ี 4.12 และ 4.13) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

           =   บา้นเรือน 

                      =   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
 

 ภาพที ่4.12  การตั้งถ่ินฐานในปัจจุบนั 

 

                                                                                                                                                           
  

 ภาพที ่4.13  สภาพบา้นเรือนในชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

ถนนประชาร่วมใจ 48 

มสัยดิกมาลุลอิสลาม 

ถนนมิตรไมตรี 

คลองแสนแสบ 
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   4.4.5.2 การคมนาคม 

  ในอดีตจะใชค้ลองเป็นเส้นทางในการเดินทาง คนในชุมชนจะปลูกบา้นอยูริ่มคลอง

แสนแสบโดยหันหน้าเขา้คลอง แต่เมื่อความเจริญเขา้มามีถนนตดัผ่านคือถนนประชาร่วมใจและ

ถนนมิตรไมตรี ซ่ึงมีรถประจาํทาง รถสองแถว รถตูว้ิ่งผ่านตลอด จึงทาํให้คนส่วนใหญ่หันไปใช้

ถนนเป็นเส้นทางสัญจร มีการใชร้ถยนตแ์ทนเรือกนัมากข้ึน เพราะสะดวก สบายในการเดินทาง จึง

ทาํให้คลองหมดความสําคญั คลองแสนแสบเร่ิมเปลี่ยนแปลงมีผกัตบชวา ขยะจากการอุปโภค

บริโภคมากข้ึน ส่งผลให้นํ้ ามีสภาพเน่าเหม็น โดยยืนยนัไดจ้ากคาํกล่าวของเครือข่ายชุมชนที่แสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคมนาคม ซ่ึงสรุปไดว้า่ส่ิงแวดลอ้มมีความสําคญัต่อชีวิตความเป็นอยูข่อง

มนุษย ์โดยเฉพาะคลองแสนแสบที่มีความผูกพนักบัคนในชุมชน ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงที่คอยคํ้าจุน

ความเจริญของมนุษยใ์นทุก ๆ ดา้น เมื่อการพฒันาเมืองมากข้ึน ทาํให้การสัญจรทางนํ้ าเปล่ียนเป็น

การสัญจรทางบกแทน ส่งผลให้คลองไม่ได้รับความสนใจ ขาดความระมัดระวงั และความ

รับผิดชอบต่อการใชแ้ละบาํรุงรักษา ทาํให้นํ้ าในคลองเร่ิมเน่าเสีย ดงันั้นผูน้าํชุมชนจึงประกาศเชิญ

ชวนให้คนในชุมชนเขา้มาช่วยกนัดูแลสภาพแวดลอ้มของชุมชน ทาํให้คนชุมชนเกิดจิตสํานึกและ

รู้จกัใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นอยา่งชาญฉลาด ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี 
 

   4.4.5.3  ระบบสาธารณูปโภค 

  ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีไฟฟ้า นํ้ าประปาเขา้ถึงทุกหลงัคาเรือน บางบา้นยงัใช้

นํ้าจากคลองแสนแสบเล้ียงปลาในกระชงั เน่ืองจากไดเ้น้ือปลาที่มีรสชาดดีและเป็นการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศ  รดนํ้าตน้ไมแ้ละเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของชุมชน 

    

4.5  ปัญหาของชุมชน 

 

  เน่ืองดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ไดเ้ขา้มาในชุมชนมากข้ึน จึงทาํให้ความสนใจในศาสนาอ่อน

ลงบา้งไปตามกระแสวฒันธรรมใหม่ที่เขา้มา เกิดปัญหายาเสพติด การเขา้มาแอบตกปลาในเขต

รักษาพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าของมสัยิด ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลนอกทอ้งถ่ิน แต่ดว้ยความเป็นชุมชนอิสลาม

ดั้งเดิมและการท่ีคนในชุมชนเคารพและเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ จึงทาํให้ชุมชนกลบัมาเขม้แข็งและยึดมัน่

ในหลกัศรัทธาของศาสนาอยา่งมัน่คง จึงทาํใหปั้ญหาต่างๆ ลดลงซ่ึงมสัยดิไดว้างกฎระเบียบสาํหรับ

การอาศยัอยูร่่วมกนัใหทุ้กคนปฏิบติัตามดงัน้ี   
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  1) การปฏิบติัศาสนา ทุกคนตอ้งยอมรับซ่ึงกนัและกนั ห้ามโตเ้ถียงในเร่ืองศาสนาอย่าง

เด็ดขาด หากมีปัญหาเกิดข้ึนอิหม่ามจะเป็นผูช้ี้ขาด โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการมสัยิด และ

หา้มนาํเร่ืองดงักล่าวออกไปนอกทอ้งถ่ินหรือนาํผูอ่ื้นจากภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

  2) การห้ามกระทาํของศาสนาภายในชุมชนในความรับผิดชอบของมสัยิด  ห้ามเล่นการ

พนนั เสพส่ิงเสพติด ลกัขโมย และการกระทาํใดๆท่ีผดิบทบญัญติัศาสนาอิสลาม 

  3)  การลงโทษทางศาสนาสาํหรับบุคคลทีก่ระทาํผิด มสัยิดไดก้าํหนดมาตรฐานการลงโทษ 

ตามขั้นตอนดงัน้ี 

    (1) ประทว้งดว้ยการไม่ใหก้ารสนบัสนุน 

    (2) ประกาศหา้มคบคา้สมาคม 

    (3) ตดัสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีไดรั้บจากมสัยดิ 

    (4) เมื่อเจ็บหรือตาย จะจดัการให้เฉพาะส่วนที่เป็นฟัรฎูกิฟายะฮ ์ (ส่ิงท่ี

บงัคบัให้มีการปฏิบัติ เช่น การจัดการเร่ืองศพ ซ่ึงถ้าหากไม่มีใครปฏิบติั ทุกคนจะได้รับบาป

ร่วมกนั) 

    (5) ตดัออกจากทะเบียนมสัยดิและแจง้ไปยงัมสัยดิอ่ืนๆ 
 

  พิจารณาไดจ้ากคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนในพื้นท่ีสรุปไดว้า่ 

 การแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชุมชนจะทาํอย่างเป็นกระบวนการและต่อเน่ือง  โดยสร้าง

จิตสาํนึกร่วมกนัวา่เป็นปัญหาของทุกคนและทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั ซ่ึงมีมสัยดิเป็นศูนยก์ลางในการ

ดาํเนินงาน  ทั้งน้ีทางมสัยิดจะพยายามบอกผา่นทางเสียงตามสายให้เขา้ใจและแจง้ตาํรวจให้เขา้มา

ดูแล  ซ่ึงเป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ประสบความสําเร็จ โดยร่วมกนัจดัทาํแผนการพฒันาชุมชนใน

ทุกๆ ด้าน รวมทั้งมีการเฝ้าระวงัติดตาม  เดินเวรยาม เฝ้าระวงัภยัที่อาจเกิดข้ึน เพื่อไม่ให้ปัญหา

กลับมาเกิดซํ้ าอีก ใครที่รู้ว่ามีการค้ายาก็มากระซิบบอกตาํรวจ  ดังนั้ นจึงมีการจดัแบ่งคนคอย

สอดส่องดูแลและติดตามสถานการณ์ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  รวมถึงทาํให้คนในชุมชนเกิดความ

ตระหนกัและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง  จนเช่ือมโยงกลายเป็นเครือข่ายทั้งภายในและ

ภายนอก เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหามีประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนัพฒันาชุมชนและ

เครือข่ายท่ีเขม้แข็งในทุกๆ ดา้น ส่งผลให้ช่วยลดปัญหาการคา้ยาเสพติดให้ออกห่างจากชุมชนได้

มากยิง่ข้ึน  ซ่ึงมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนนัน่เอง 
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4.6  ลกัษณะทางเศรษฐกจิ  

 

  ในสมยับรรพบุรุษของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม ไดอ้พยพมาจากรัฐไทรบุรีทางตอนใต้

ของประเทศไทย มาสร้างบา้นเรือนอยูบ่ริเวณริมคลองแสนแสบ  ซ่ึงพื้นที่บริเวณน้ีเป็นแหล่งทาํมา

หากินในการดํารงชีพที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์นํ้ าจ ํานวนมาก ซ่ึงในสมัยนั้ นอาชีพที่สําคัญคือ

เกษตรกรรม การทาํนาเพราะมีพื้นท่ีวา่งเปล่าจาํนวนมากและเป็นพื้นท่ีราบลุ่มซ่ึงเหมาะกบัการทาํนา

และอยูใ่กลก้บัคลองแสนแสบ คุณบนัฑิตยซ่ึ์งเป็นคณะกรรมการมสัยดิไดก้ล่าววา่ 
 

สมยัก่อนอาชีพทาํนาถือวา่เป็นอาชีพหลกัของคนในชุมชน เพราะทุกบา้น

จะมีที่ดินวา่งเปล่า และใชค้วายไถนา ใชชี้วิตกนัแบบเรียบง่าย ต่อมาเมื่อ

ความเจริญเข้ามาก็เปลี่ยนจากควายไถเป็นเคร่ืองยนต์หรือที่ชาวบ้าน

เรียกวา่ ควายเหล็ก เพราะง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
 

 นอกจากน้ีในปัจจุบนัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจาํนวนน้อยลง เน่ืองจากไม่ค่อยมี

พื้นที่ในการทาํนาเพราะไดข้ายที่ดินให้กบับุคคลภายนอก คนในชุมชนส่วนใหญ่หันมาทาํอาชีพ

เล้ียงสัตว ์เช่น เล้ียงแพะ เล้ียงไก่ เล้ียงปลาในกระชงั ส่วนเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนจะมีระดบัการศึกษา

ทั้งสายศาสนาในระดบัพื้นฐานและสายสามญัในระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่รับจา้ง คา้ขาย ครู

สามญั ครูสอนศาสนา ลูกจา้งบริษทัเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและทาํงานอุตสาหกรรม  ฐานะ

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงก็ตรงกบัคุณสุเกศท่ีกล่าววา่ 
 

ตอนน้ีไม่มีใครเขาทาํนาแล้ว หันไปทาํอาชีพอื่นแทน ก็มีงานรับจ้าง 

พอ่คา้ บางคนก็ทาํธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย ซ่ึงคนท่ีน่ีก็จะมีฐานปานกลาง 
 

 สรุปได้ว่าชุมชนให้ความเช่ือถือและศรัทธาผูน้าํชุมชน คือ นายวินยั สะมะอุน  เน่ืองจาก

เป็นผูมี้ความคิดดี ปฏิบติัดีและเป็นผูมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกลนาํแนวการสอนทางศาสนามาประยุกตใ์น

การพฒันาท้องถ่ิน เป็นผูน้ําที ่รู้จ ักการวางแผนที่ดี มีมนุษยสัมพนัธ์ทั้ งกับคนในชุมชน รักษา

ส่ิงแวดลอ้มและแม่นํ้ าลาํคลองตามโครงการรวมใจภกัด์ิรักษแ์ม่นํ้ าลาํคลอง  นองจากน้ียงัปฏิบติัตวั

ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่สมาชิกในชุมชน โดยมีความเล่ือมใสและแน่วแน่ มัน่คงในการปฏิบติัศาสนกิจ

และการพฒันาโดยมุ่งมัน่ท่ีจะใหค้วามรู้แก่ประชาชน ดงันั้นเม่ือขอความร่วมมือสมาชิกในชุมชนจะ

ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ปัจจยัที่ทาํให้ชุมชนมีพลงัมาจากผูน้าํทางศาสนาไดมี้การนาํคาํสอนใน

ศาสนาอิสลามมาประยกุตเ์ขา้กบัการพฒันาชุมชนซ่ึงมีโครงสร้างอาํนาจส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั 

ทาํใหทุ้กครอบครัวพร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อศาสนาและชุมชน 

 



 

 

บทที ่5 

 

ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

5.1  การพฒันาทีย่ัง่ยนืในบริบทไทย 

  

 การพฒันาที่ย ัง่ยืนในบริบทไทยมีพื้นฐานแนวคิดมาจาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทีใ่ห้ความสําคญักบัการพฒันาทั้งดา้น

สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาทั้ง 3 มิติ จะตอ้งเก้ือกูล สมดุลยแ์ละไม่เกิดความขดัแยง้

ซ่ึงกันและกัน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ให้ความสําคญักบัการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และใช้เศรษฐกิจเป็น

เคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพฒันา

แบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพือ่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้

อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ 

ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการ

พฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 โดยให้ความสําคญักบัการ

พฒันาที่สมดุลทั้งดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เพือ่นาํไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนและ

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  ส่วนในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 

(พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่สําคญัในหลายบริบท ทั้งที่เป็น

โอกาสและขอ้จาํกดัต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มี

ภูมิคุม้กนั พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมทีมี่ “คนเป็น

ศูนย์กลางการพฒันา” ต่อเนื่องจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 และ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 และให้ความสําคญัต่อการรวมพลงัสังคมจากทุก

ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดาํเนินการในทุกขั้นตอนของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้ง
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สร้างเครือข่ายการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการ

ดาํเนินงานตามแผนอย่างต่อเน่ือง ไดเ้นน้เร่ืองสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข มุ่งสร้างความสุขให้

คนไทยและสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนืและ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2554:7) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 มีแนวคิดที่ต่อเน่ืองจากแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8-10 โดยยงัคงยึดหลกัการปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง” เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน โดย

นาํทุนของประเทศที่มีศกัยภาพมาใช้ประโยชน์อยา่งบูรณาการและเก้ือกูลกนั พร้อมทั้งเสริมสร้าง

ใหแ้ขง็แกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศที่สําคญั ไดแ้ก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย ์

ทุนสังคม ทุนทางวฒันธรรม) ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่ง

สร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัวและชุมชน สามารถจดัการความเส่ียง และปรับตวัเขา้

กบัการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้เทคโนโลยีและนวตักรรม 

และความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนาํไปสู่การ

พฒันาประเทศที่มัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีอีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) 

เป็นผูที้น่าํหลกัศาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์มาพฒันาชุมชน โดยนาํคาํสั่งของพระเจา้เขา้มากระตุน้

ใหป้ระชาชนปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด ทาํให้ชุมชนยงัคงความเป็นมุสลิมเอาไว้

ไดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชน ปฏิบติัตวัอยูใ่นศีลธรรม ทาํให้คนใน

ชุมชนมีความเขม้แขง็ สามคัคี สาํนึกรักทอ้งถ่ินของตนและอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขตั้งแต่อดีตผา่น

มาถึงปัจจุบนั โดยมีการพฒันาทั้ง 3 มิติ ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 

 

5.2  ด้านสังคม 

 

 5.2.1  นโยบายท้องถิน่ของการพฒันาชุมชน 

 การพฒันาชุมชนที่ย ัง่ยืนจะตอ้งเนน้ที่การพฒันาคนเป็นอนัดบัแรก  ตามนโยบายทอ้งถ่ิน

ของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามที่เน้น “พฒันาตน พฒันาสังคม” ซ่ึงผูน้าํจะให้ความสําคญักบัคน

มากที่สุด โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้ช่วยกนัรักษาสภาพแวดล้อม  ซ่ึงสรุปจากคณะกรรมการ

มสัยดิไดว้า่  การพฒันาจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเองก่อน ตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตวัเอง 

มีความเช่ือหรือแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาตนที่ถูกตอ้งจากอลักุรอาน  โดยอีหม่ามใช้วิธีอบรม

จริยธรรมและถ่ายทอดเสียงตามสายทางด้านจิตใจให้ความรู้คนในชุมชน ทาํให้สามารถควบคุม

ความคิด ความรู้สึกและการกระทาํของตนเอง ซ่ึงจะเป็นส่ิงที่ช่วยส่งเสริมให้การพฒันาตนเอง
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ประสบความสําเร็จ เพราะทุกคนมีศกัยภาพมีคุณค่าอยูใ่นตวัเอง ทาํให้สามารถพฒันาตนเองไดใ้น

เกือบทุกเร่ือง แต่ถ้าทุกคนยงัมีความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทาํ ไม่มี

จิตสํานึก ก็ไม่สามารถที่จะพฒันาอะไรได้ เพราะการปรับปรุงและการพฒันาตนเองสามารถ

ดาํเนินการไดทุ้กเวลาและอยา่งต่อเน่ือง 

 ดงันั้นการพฒันาชุมชนตอ้งเร่ิมที่ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครัวเรือน และระดบัชุมชน โดย

มีผูน้าํทางศาสนาที่เขม้แข็งเป็นปัจจยัสําคญัในการผลกัดนัโดยการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองจน

ประชาชนเกิดจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อทอ้งถ่ิน ใชศ้าสนาเขา้มาเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงเร่ิมจากการรับผิดชอบครอบครัวตวัเอง นาํไปสู่การรับผิดชอบคนรอบขา้งและรับผิดชอบสังคม     

โดยผูน้าํชุมชน (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) ซ่ึงเป็นอีหม่ามประจาํมสัยิดไดล้งมือปฏิบติัเป็นประจาํเป็น

ส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตที่ทาํมาตลอด เพื่อเป็นแบบอยา่งให้คนในชุมชนปฏิบติัตาม ท่านมีความตั้งใจ

จริงกบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่การสร้างภาพหรือทาํเพียงชัว่คราวที่เกิดจากการกระตุน้หรือ

ความกดดนัจากภายนอก (Externalization) อีหม่าม (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ไดป้ระยุกตห์ลกัศาสนา

มาถ่ายทอดให้คนในชุมชน เพื่อให้เขา้ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมุสลิมทุกคนรู้หลกัคาํสอนของ

ศาสนาอิสลามจากอลักุรอานแลอลัหะดีษ มาเป็นตวัส่งเสริมเพื่อให้เกิดการนาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

ตามอลักุรอานท่ีวา่ “มุสลิมทุกคนตอ้งเช่ือวา่พระเจา้สร้างสรรพส่ิงทั้งหลายเพื่อยงัประโยชน์แก่มวล

มนุษยช์าติ”  ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงที่เตือนใจให้ทุกคนช่วยกนัดูแลรักษาสรรพส่ิงที่พระเจา้ทรงมอบให้ ทาํ

ให้ชาวบา้นเร่ิมคิดไดแ้ละเช่ือถือ เกิดความไวว้างใจตวัผูน้าํ ซ่ึงอีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) จึง

เร่ิมผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Original agents of changes) กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นเขา้ใจและเรียกร้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมกบัชุมชนและหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงาน โดยมีมสัยิดเป็นแกนกลางกับการ

ประสานเครือข่าย ในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่างๆ     

 

  5.2.2  หลกัการบริหารมัสยดิกมาลุลอสิลาม 

  คณะกรรมการบริหารมสัยิดไดม้าโดยการคดัเลือกบุคคล ที่มีจิตใจเสียสละตามความเห็น

ของสมาชิกชุมชน (สตับุรุษ) การคดัเลือกดาํเนินการตามขั้นตอน คือ 

  5.2.2.1  ให้สัตบุรุษเสนอช่ือบุคคลที่ตนเห็นชอบผ่านแบบสอบถามของมสัยิดโดย

ทุกครอบครัว 

 5.2.2.2  อีหม่ามและคณะผูอ้าวโุส ประชุมคดัเลือกผูเ้หมาะสมจากแบบสอบถามตาม

จาํนวนท่ีเห็นสมควร 

 5.2.2.3  นาํรายช่ือบุคคลท่ีถูกคดัเลือกเสนอใหป้วงสมาชิกรับรอง 
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 5.2.2.4  จดัประชุมตามระเบียบเลือกตั้งกรรมการมสัยิดท่ีระบุในกฎหมายการแต่งตั้ง

ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหารให้อีหม่ามเรียกประชุมคณะกรรมการ เพือ่เสนอแต่งตั้งบุคคลที่

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยมติของคณะกรรมการ 

 5.2.2.5  การตั้งเจา้หนา้ที่ในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นอาํนาจของอีหม่ามและเสนอเพื่อทราบ 

แก่คณะกรรมบริหารในภายหลงั 

 5.2.2.6  การริเร่ิมดาํเนินการโครงการใด จะตอ้งผ่านมติของคณะกรรมการบริหาร

และใหอี้หม่ามเป็นผูบ้ริหารโครงการนั้นใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 5.2.2.7  การตั้งอนุกรรมการให้ถือเป็นคณะทาํงานเฉพาะกิจ เมื่อบรรลุเป้าหมายแลว้

อนุกรรมการตอ้งหมดสภาพโดยการมอบงาน ทรัพยสิ์นและส่ิงที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดคือแก่มสัยิดตาม

เวลาท่ีกาํหนดไว ้การตั้งอนุกรรมการใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการมสัยดิ  

 การออกระเบียบต่างๆ จะตอ้งผา่นมติคณะกรรมการบริหารมสัยิดโดยอีหม่ามเป็นผูบ้ริหาร

ให้เป็นไปตามระเบียบนั้น และมีการแบ่งงานให้คณะกรรมการบริหารมสัยิด ซ่ึงคณะกรรมการ

มสัยิดเป็นผูก้าํหนดโครงการและมีมติในการฏิบติังาน โดยอิหม่ามในฐานะประธานเป็นผูค้วบคุม

การปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการมสัยิดไดจ้ดัตั้งเครือข่ายตามพื้นที่รับผิดชอบ ซ่ึงมี

ครอบครัวดูแลรับผดิชอบตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและควบคุมดูแล  

โดยภาระหนา้ท่ีงานในความรับผดิชอบของอีหม่ามบางส่วนนั้น อิหม่านไดแ้ต่งตั้งผูช่้วยข้ึน โดยคดั

จากบุคคลอาวโุสในทอ้งถ่ินให้ปฏิบติัหนา้ที่แทนอิหม่านเพื่อแบ่งเบาภาระ เช่น นาํละหมาดวนัศุกร์ 

วนัธรรมดา  ทาํพิธีแต่งงาน  ประนีประนอมกรณีพิพาท ทั้งน้ีกรรมการทุกคนจะมีผูช่้วยอีกหน่ึงคน  

เพื่อช่วยปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จ โดยไดรั้บมอบหมายจากอีหม่าม  ซ่ึงคณะกรรมที่จดัตั้งข้ึนจะ 

ประกอบดว้ยผูที้่มีอายทีุ่เหมาะสม มีประสบการณ์ในการทาํงานและเป็นที่เคารพนบัถือ ไดรั้บการ

ยอมรับจากสัปบุรุษ (สมาชิก) ในชุมชน โดยทาํหน้าที่ให้คาํแนะนาํในการบริหารกิจกรรมของ

มสัยิดและเป็นองคค์ณะวินิจฉยัขอ้พิพาทต่างๆ ระหวา่งสัปบุรุษในชุมชน รวมทั้งเป็นผูพ้ิจารณาผูมี้

สิทธิรับซะกาต (บริจาค)  

  เน่ืองดว้ยชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม เป็นชุมชนใหญ่ที่ครอบคลุมเครือข่ายชุมชนหมู่บา้น

จาํนวน 22 ชุมชน มีประชากรจาํนวน 18,000 คน กวา่ 2,000 ครัวเรือน ภารกิจของมสัยิดมีมากมาย

ครอบคลุมรอบดา้น จึงไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงมีการขยายองคก์รให้มีผูช่้วยคณะกรรมการ

มสัยดิเขา้มาช่วยรับผดิชอบชุมชน (ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5.1) 
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ตารางที ่5.1  ผูช่้วยคณะกรรมการมสัยดิจาํแนกตามตาํแหน่ง 
 

ลาํดบั ตาํแหน่ง จํานวน (คน) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

           ฝ่ายเลขานุการ 

           นายทะเบียน 

           เหรัญญิก 

           วศิวและโยธา 

           มวลชนสมัพนัธ์  

           ส่ิงแวดลอ้ม  

           อิเลคทรอนิกส์ 

           การศึกษาศาสนา 

           รักษาความสะอาด 

           รักษาความปลอดภยั 

           ประชาสัมพนัธ์ 

           กีฬาและชุมชน 

10 

8 

6 

12 

4 

6 

10 

18 

6 

6 

8 

5 

 รวม 99 

 

  โครงสร้างการบริหารกิจกรรมมสัยิดกมาลุลอิสลาม (ภาพท่ี 5.1) ในปัจจุบนัดาํเนินการ

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี (เอกราช มู

เก็ม, 2549) 

   มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 

๒๕๔๐” 

   มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 

   มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 

            (๑) พระราชบญัญติัมสัยดิอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

            (๒) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม พุทธศกัราช ๒๔๘๘ 

            (๓) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการศาสนูปถมัภฝ่์ายอิสลาม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 

   มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
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            “มสัยดิ” หมายความวา่ สถานท่ีซ่ึงมุสลิมใชป้ระกอบศาสนกิจโดยจะตอ้งมีละหมาดวนัศุกร์

เป็นปกติ และเป็นสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม 

            “สัปปุรุษประจาํมสัยิด” หมายความว่า มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดมีมติ

รับเข้าเป็นสัปปุรุษประจาํมสัยิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปปุรุษประจาํมสัยิด แต่ผูน้ั้นจะเป็น

สปัปุรุษเกินกวา่หน่ึงมสัยดิในเวลาเดียวกนัไม่ได ้

            “อิหม่าม” หมายความวา่ ผูน้าํศาสนาอิสลามประจาํมสัยดิ 

            “คอเตบ็” หมายความวา่ ผูแ้สดงธรรมประจาํมสัยดิ 

           “บิหลัน่” หมายความวา่ ผูป้ระกาศเชิญชวนใหมุ้สลิมปฏิบติัศาสนกิจตามเวลา 

   มาตรา ๓๐ ใหมี้คณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิคณะหน่ึง ประกอบดว้ย 

            (๑) อิหม่ามเป็นประธานกรรมการ 

            (๒) คอเตบ็เป็นรองประธานกรรมการ 

            (๓) บิหลัน่เป็นรองประธานกรรมการ และ 

(๔) กรรมการอ่ืนตามจาํนวนท่ีท่ีประชุมสัปปุรุษประจาํมสัยดินั้นกาํหนดจาํนวนไม่นอ้ยกวา่

หกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน ให้สัปปุรุษประจาํมสัยิดซ่ึงมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ข้ึนไป ประชุม

กนัคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดเลือกกรรมการตาม 

(๔) เป็นเลขานุการหน่ึงคน นายทะเบียนหน่ึงคน เหรัญญิกหน่ึงคน และตาํแหน่งอื่นตามความจาํ

เป็นให้ประธานกรรมการอิสลามประจาํจังหวดัหรือกรรมการอิสลามประจาํจังหวดัที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัเป็นประธานในที่ประชุมสัปปุรุษประจาํ

มสัยดิ เพื่อดาํเนินการคดัเลือกกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิ แลว้เสนอคณะกรรมการอิสลามประจาํ

จงัหวดัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกาํหนด 

   มาตรา ๓๑ อิหม่าม คอเต็บและบิหลั่น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดงัต่อไปน้ี 

            (๑) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๗ 

            (๒) อ่านพระคมัภีร์อลักรุอานไดถู้กตอ้ง 

            (๓) สามารถนาํในการปฏิบติัศาสนกิจไดถู้กตอ้งตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม 

            (๔) มีความสามารถแสดงธรรมได ้

            (๕) เป็นสัปปุรุษประจาํมสัยิดนั้นมาแลว้ไม่น้อยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัคดัเลือกอิหม่าม คอ

เตบ็ และบิหลัน่ ไม่ถือเป็นนกัพรตหรือนกับวชการพน้จากตาํแหน่งของ อิหม่าม คอเต็บ และบิหลัน่ 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกาํหนด 
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   มาตรา ๓๒ กรรมการตามมาตรา ๓๐ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดงัต่อไปน้ี 

            (๑) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๗ 

            (๒) เป็นสปัปุรุษประจาํมสัยดินั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัคดัเลือก 

            (๓) มีภมิูลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัท่ีมสัยดินั้นตั้งอยูไ่ม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัคดัเลือก 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.1 โครงสร้างการบริหารมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

 

  นอกจากคณะกรรมการบริหารมสัยิดที่มีส่วนสําคญัในการพฒันาชุมชนแลว้ ความร่วมมือ

ของคนในชุมชนเป็นพลงัทาํให้เกิดสภาพแวดลอ้มที่ดี  คนในชุมชนส่วนใหญ่เต็มใจช่วยดูแลงาน

ดา้นต่างๆของมสัยิด  ซ่ึงขอ้สังเกตหน่ึงทีท่าํให้ผูศึ้กษาทราบคือ การละหมาดร่วมกนัเป็นประจาํท่ี

มสัยิดทุกวนัศุกร์ ทาํให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยและปรึกษาหารือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา

ส่วนรวมของชุมชน โดยอีหม่าม (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ใส่ใจดูแลสภาพแวดลอ้มของคนในชุมชน 

ให้ความช่วยเหลือ คอยตกัเตือนและลงโทษผูที้่ฝ่าฝืนกฎระเบียยบของชุมชนตามระเบียบบริหาร

อิหม่าม ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา 

กรรมการ ผูช่้วย บิหลัน่ คอเตบ็ 

2 
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กิจการของมสัยิด ทาํให้เกิดอาสาสมคัรชุมชนข้ึน ไดแ้ก่ พิธีการศาสนา รักษาความสะอาด ปรับภูมิ

ทศัน์ อาสาสมคัรจะทาํหน้าที่ดูแลและป้องกนัไม่ให้ชุมชนได้รับความเสียหาย  ดูแลความสงบ

เรียบร้อยในการประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการจดัเวรยามตอนกลางคืนบริเวณรอบชุมชน โดย

อาสาสมคัรจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากมสัยิดหรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐ คนในชุมชนเป็นผูบ้ริจาค

ซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมให้ผูอ้ยูเ่วรยามทุกคืน ซ่ึงอาสาสมคัรไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทนใดๆ ทาํดว้ยใจ

ศรัทธา โดยมีอิหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) เป็นศูนยร์วมในการร่วมมือ เพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคล

อ่ืนมาจบัปลาท่ีเล้ียงอยูใ่นกระชงัหนา้มสัยดิ (ภาพท่ี 5.2)  ทาํให้ชาวบา้นผลดัเวนมาดูปลาในกระชงั

ทุกคืน  เพราะไม่ตอ้งการให้บุคคลอ่ืนขโมยปลาบริเวณหนา้มสัยิดซ่ึงเป็นเขตห้ามจบัสัตวน์ํ้ า ทั้งน้ี

จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการมสัยดิส่วนใหญ่พบวา่มีความตอ้งการพฒันาท่ีเร่ิมจากตวัเองก่อนซ่ึง

มาจากภายในชุมชนโดยพฒันามสัยดิใหเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน คุณวนิยัและคุณอาํนวยไดต้อบวา่ 
 

มสัยิดเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ  โรงเรียนก็อยูใ่นอุปการะของ

มสัยิด เช่นโรงเรียนพิทยพฒัน์ศึกษา โรงเรียนสอนศาสนาและศูนยเ์ด็ก

เล็ก เนน้บุคลากรตอ้งเป็นคนในทอ้งถ่ิน ตอ้งการพฒันาคนของเรา จะได้

เกิดความเขม้แข็งจากภายใน เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ตอ้งเร่ิมจากภายใน

มากกว่าภายนอก เพราะเราจะรู้จกั  วฒันธรรม สังคมทาํให้เขา้ใจกนัเอง 

ส่วนค่าตอบแทนสามารถที่จะคุยกนัได ้ส่วนใหญ่ทาํดว้ยใจโดยเร่ิมจาก

การเสียสละ  ประกอบดว้ยอีหม่าม คณะกรรมการมสัยิด ตอ้งสร้างความ

เขา้ใจในองคก์ร การส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัประชาชนให้มีความเขา้ใจ

ตรงกนั อาจจะมีความขดัแยง้บา้ง แต่ก็จะมานัง่คุยกนัหาขอ้สรุป โดยไม่

เพิ่มปัญหา ปัญหาที่เล็กที่ทาํให้หมดไป ปัญหาใหญ่ก็ทาํให้เล็กลง ปัญหา

ก็จะไม่เพิ่มข้ึน 
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 ภาพที ่5.2  ปลาท่ีเล้ียงอยูใ่นกระชงัหนา้มสัยดิ 

 

 สรุปได้ว่ามสัยิดเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนที่ใช้ปฏิบติัศาสนกิจ ส่งเสริมกิจกรรม 

ถ่ายทอดความรู้ โดยนาํหลกัศาสนามาใช้ในการดาํรงชีวิตซ่ึงพื้นฐานหลักของชุมชนคือศาสนา

อิสลาม  คณะกรรมการมสัยิดไดป้ลูกฝังเร่ืองศาสนาในทุกๆ ดา้นให้คนในชุมชนจนเป็นส่วนหน่ึง

ของวิถีชีวิต เพื่อปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยัพร้อมกบัคอยดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนในแต่ละ

ช่วงเวลานั้นๆ ทาํใหย้งัคงสามารถรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชนไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูค้นที่อยูอ่าศยัใน

ชุมชนไดน้าํมาปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจาํวนัจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า

ยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลง คนในชุมชนสามารถปรับตวัให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิ

วตัน์ของยุคสมยัและความเจริญของสังคม ยกตวัอย่างเช่น การทาํการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อ

ฟ้ืนฟธูรรมชาติใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ดงัเดิม การออมเงิน จดัตั้งกองทุนใหส้มาชิกจนชุมชนมีความ

มัน่คง เขม้แข็งและสามารถช่วยดหลือตวัเองได ้และการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เป็นช่องทาง

กระจายความรู้ โดยผ่านเสียงตามทาํให้ชาวบา้นเกิดความรู้และจิตสํานึก เพือ่ให้เกิดประโยชน์ใน

การนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีนกัวิชาการของศาสนาเขา้มาอบรมให้ความรู้ทาํให้เกิดการเรียนรู้

และนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยนาํแนวทางการปฏิบติัตามคมัภีร์อลักุรอานมาใชเ้ป็นทางนาํใน

การดาํเนินชีวิตอยา่งเคร่งครัด มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ให้อภยักนั พึ่งพากนั  ทาํให้

ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามไดรั้บการยอมรับจากประชาชนในชุมชน เกิดการพฒันาไปในทิศทาง

เดียวกบัรากฐานเดิมของชุมชนส่งผลทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  



 

 

82 

อิสลาม นํ้าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งมากเพราะมุสลิมตอ้งใชเ้พื่อปฏิบติัศาสนกิจในการเคารพ

พระเจา้ก่อนการละหมาด มุสลิมจาํตอ้งปฏิบติัศาสนกิจ 5 คร้ังในวนัหน่ึงๆ ดงันั้นความสะอาดจึง

เป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธาและเป็นเอกลกัษณ์ของอิสลาม  ในคาํสอนอิสลามไดก้ล่าววา่ “สวรรค์

มีธารนํ้าและตน้ไม”้  ถา้ใครไม่รักษาความสะอาดก็จะหมดศรัทธา อีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน)

ไดก้ล่าวว่า “หากอยากอยู่สวรรค์ตอ้งสร้างสวรรค์ สวรรค์ในชาติหน้าพระเจา้สร้าง แต่สวรรค์ใน

ชาติน้ีเราสร้างเองได”้ ทาํให้ชาวบา้นเช่ือและพร้อมปฏิบติัตาม ซ่ึงมุสลิมทุกคนจะตอ้งช่วยกนัดูแล

รักษานํ้ าให้มีสภาพดั้งเดิมให้เหมือนที่อลัลอฮ์ไดท้รงสร้างมา โดยการไม่ทิ้งของเสียลงแม่นํ้ า ลาํ

คลองทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษทางนํ้ าเพราะนํ้ าให้ประโยชน์กบัมนุษยอ์ยา่งมากในการดาํรงชีวิต หาก

โลกขาดนํ้ าส่ิงที่มีชีวิตทุกอย่างจะได้รับผลกระทบมากมาย ดงันั้นมนุษยทุ์กคนตอ้งใช้นํ้ าอย่างรู้

คุณค่า ใชอ้ยา่งคุม้ค่า  อยา่งระมดัระวงั อยา่งประหยดัให้ไดป้ระโยชน์มากที่สุดและตอ้งบาํรุงรักษา

ฟ้ืนฟูสภาพนํ้ าให้คนรุ่นหลงัไดมี้โอกาสเห็นคลองแสนแสบทีส่วยงามทีบ่รรพบุรุษไดใ้ห้ไว ้ จึงทาํ

ใหทุ้กคนในชุมชนเกิดจิตสาํนึกช่วยกนับาํรุงรักษาคลองแสนแสบ ปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน 

เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายและความหายนะแก่ตวัเราและส่วนรวม พิจารณาไดจ้ากคาํกล่าวของคุณ

ประสิทธ์ิท่ีวา่ 

ชาวบ้านให้ความร่วมมือ มีเ ร่ืองอะไรชาวบ้านก็จะออกมาร่วมกัน 

กิจกรรมที่ผูกพนัทางศาสนา ละหมาดวนัศุกร์ จดังานมสัยิด กิจกรรมทุก

อยา่งท่ีเช่ือมโยงกบัอตัลกัษข์องตวัเขา  
 

 จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า คนในชุมชนทุกคนยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรม

พฒันาชุมชน โดยอีหม่าม (อาจารยว์ินัย สะมะอุน) นาํหลกัศาสนาเขา้มากระตุน้เพื่อไม่ให้คนใน

ชุมชนหลงลืมกบัความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและป้องกนัไม่ให้ชุมชนสูญเสียความเป็นมุสลิมใน

กระแสโลกาภิวตัน์ ผูน้าํไดป้ระยกุตเ์อาคาํสอนของศาสนาอิสลาม ในอลักรุอาน ท่ีกล่าววา่ 

ความว่า “เหล่าน้ีการตอบแทนของพวกเขา คือการอภยัโทษจากพระผู ้

อภิบาลของพวกเขา และสวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบ้ืองล่าง มีลาํนํ้ า

หลายสายไหลผา่น เป็นผูพ้าํนกัในนั้น และช่างดีน่ีเสียกระไร รางวลัของผู ้

ทาํงาน” 

 เป็นตวัปลุกจิตสํานึกในการรักษาคลองแสนแสบ วา่หากชาวบา้นรักษาคลองแสนแสบซ่ึง

เป็นลาํนํ้ าไหลผา่นชุมชนของตนไวไ้ด ้ ก็เหมือนกบัวา่เราไดอ้ยูใ่นสรวงสวรรค ์ นอกจากน้ีอิหม่าม

แห่งชุมชนกมาลุลอิสลาม ไดก้ล่าววา่  

ใช้เหตุผลทางศาสนา มาเป็นตวัปลุกจิตสํานึก ศาสนาสอนวา่ นํ้ าเป็น

ปัจจยัในการทาํความสะอาด พระเจา้แถมมาให้ นํ้าอยูห่นา้บา้น ดึงเขา้หา
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ส่ิงที่ตนศรัทธา บทบญัญติัประสบความสําเร็จในการปลุกจิตสํานึก เช่น

รณรงคเ์ร่ืองการไม่ทิ้งขยะ เพราะศาสนาสอนวา่ การท่ีเราเก็บขยะออก

จากทางเดินถือเป็นการทาํทาน ทาํบุญ เราทาํบุญโดยไม่ตอ้งลงทุน ถา้เรา

ละเลยเท่ากบัเราขาดศรัทธาต่อพระเจา้ (กนกรัตน์ ยศไกรและคณะ 2544: 

85) 

 อลักุรอานเตือนใหม้นุษยไ์ดพ้ิจารณาถึงคุณประโยชน์มหาศาลของนํ้ า เพือ่มนุษยจ์ะไดมี้สติ

ไดคิ้ดถึงประโยชน์ของมนัสําหรับมนุษยเ์อง มนุษยจ์ะไดพ้ยายามรักษาปัจจยัพื้นฐาน 3 ประการน้ี

ให้มีสภาพที่ดีตลอดไป  เพือ่ความอยู่รอดและความอุดมสมบูรณ์และความสุขของมนุษยเ์อง  อลักุ

รอานบญัญติัไวห้ลายอายะฮ ์ดงัเช่น (วนิยั สะมะอุน, ม.ป.ป) 

ความว่า... “พระเจา้ไดส้ร้างแผ่นดินให้มีพื้นที่ราบสําหรับพวกเจา้ และ

สร้างผืนฟ้าให้เป็นหลงัคาสําหรับพวกเจา้ และให้นํ้ าฝนตกลงมาจากฟ้า 

แลว้ทาํใหมี้ผลผลิตเกษตรงอกเงยออกมาเพือ่เป็นชีวปัจจยัของพวกเจา้....” 

(อลับะเกาะเราะฮ ์ 22) 

อลักุรอานอายะฮน้ี์ไดบ้ญัญติัถึงปัจจยัพื้นฐานสําหรับการดาํรงอยูข่องมนุษย ์คือ มีแผน่ดิน  

มีทอ้งฟ้า มีนํ้ าฝนที่ตกลงมาจากฟ้า จากนํ้ าฝนเป็นอาหารสําหรับดูดซับบริโภคโดยพื้นดิน แลว้จึง

งอกเงยออกมาเป็นพืชชนิดต่างๆทัว่แผ่นดิน แล้วมีผลผลิตเกษตร เช่น ผลไม้  ข้าว เป็นอาหาร

สําหรับมนุษยไ์ดบ้ริโภคสร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกายทาํให้ชีวิตสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไม่มี

โรคเบียดเบียนมีสุขภาพที่ดี นอกจากมนุษยข์าดการระมดัระวงัตวัในดา้นระบบต่างๆ เช่น ระบบ

บริโภคก็บริโภคกนัอยา่งตะกละตะกลามและฟุ้งเฟ้อไม่ตรวจสอบคุณภาพของส่ิงที่ตนรับประทาน 

เรียกวา่กินกนัไม่เลือก 

 นอกเหนือจากการดูแลคนในชุมชนแลว้ อิหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) ยงัทาํหน้าท่ีเป็น

วทิยากรใหค้วามรู้หลกัธรรมศาสนาอิสลามภายนอกชุมชน ในการถ่ายทอดอบรมและสร้างจิตสํานึก

ใหเ้กิดการเสียสละ ชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามมีระบบการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพคือ การรวมกลุ่ม

ของชาวบ้านในการให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังและแข็งขนัเป็นนํ้ าหน่ึงใจ

เดียวกนั  จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า อีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) ไดใ้ห้ความรู้ผ่าน

เสียงตามสายของมัสยิดประมาณ 700 ลําโพง ซ่ึงเป็นช่องทางในการได้รับข่าวสารและการ

ประชาสัมพนัธ์ มีการจดัระบบสารสนเทศชุมชน (Community information system) ท่ีทนัสมยัเป็น

อีกวิธีหน่ึงในการพฒันาชุมชนให้เกิดความสําเร็จ โดยอีหม่าม (อาจารยว์ินัย สะมะอุน) ไดส้ร้าง

ระบบการบริหารเครือข่าย (Social network management system) ที่มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

อย่างย ัง่ยืน เพื่อให้เครือข่ายสามารถทาํงานร่วมกนัส่งผลให้เกิดความเขม้แข็งภายในชุมชน มีการ
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ส่ือสารระหว่างบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่โดยใช้ส่ือหอกระจายข่าวนาํคาํสอนของพระเจา้มา

ประยุกต์ใช้ในการพฒันาชุมชน ซ่ึงโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติ ทาํให้คนในครอบครัว

พร้อมที่จะเสียสละเพือ่ศาสนาและชุมชน โดยพื้นฐานของมุสลิมจะตอ้งเขา้ใจและเรียนรู้หลกัคาํ

สอนของศาสนาอิสลามจากส่ิงท่ีเรียกว่า “อลักุรอาน” และคาํสอนของท่านศาสดาเรียกว่า “อลั

หะดิษ” ซ่ึงเป็นคาํภีร์ที่มุสลิมทุกคนเคารพเป็นเหตุการณ์และขอ้บญัญติัต่างๆ ให้ปฏิบติัตาม  ผูน้าํ

ศาสนาได้ประยุกต์ใช้คมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดิษมาเป็นคาํสอนเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง

จิตสาํนึกให้คนในชุมชนซ่ึงผูน้าํหรืออีหม่ามมีส่วนสําคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดข้ึน

ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยใชศ้าสนาเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัเนน้การใชส่ื้อท่ีใหก้ารศึกษา

และอบรมสั่งสอนแก่ปวงสัปปุรุษ (สมาชิก) อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถเข้าถึง

ประชาชนไดง่้าย ส่ือท่ีสาํคญัก็คือ 

   1)  คุตบะฮว์นัศุกร์ 

   คุตบะฮ์เป็นการนาํเสนอหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามที่มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

เพื่อตกัเตือนให้ทุกคนมีความสํานึกและตระหนกัถึงเหตุการณ์หรือหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการ

นาํเสนอปัญหาของชุมชนและเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ให้สัปปุรุษ

(สมาชิก) ทุกคนไดต้ระหนกัถึงการรับผิดชอบ เพือ่นาํไปสู่ความศรัทธาและความยาํเกรงต่อพระเจา้ 

ถา้ผูไ้ม่ปฏิบติัตามจะถูกลงโทษจากพระเจา้ ดงันั้นจึงเป็นการปลูกฝังหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

ศีลธรรมแก่คนในชุมชน โดยผูน้าํชุมชนหรืออีหม่าม (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ไดแ้บ่งเขตชุมชนและ

มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละคนมีหนา้ทีส่อดส่องดูแลความเป็นไปในแต่ละเขตท่ีรับผิดชอบ   

ในอดีตการละหมาดพร้อมกนัที่มสัยิดคนในชุมชนไม่ค่อยให้ความสําคญัมากนกั แต่ปัจจุบนัการ

ละหมาดพร้อมกนัของชุมชนกมาลุลอิสลาม มีผูร่้วมปฏิบติัท่ีมสัยิดโดยเฉล่ียประมาณ 500-800 คน/

คร้ัง ซ่ึงมีนกัเรียนจากโรงเรียน 3 แห่งและประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีส่ิงท่ีสาํคญัคือเกิดจากความสัมพนัธ์

ของชุมชนใน 3 ดา้น เช่น ดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ ส่วนดา้นสังคม การละหมาดร่วมกนั

ท่ีมสัยิดเป็นประจาํทุกวนัศุกร์ แสดงให้ทราบว่าการที่คนในชุมชนได้พบปะพูดคุย มีการประชุม

กลุ่มย่อยที่มสัยิดอยู่เป็นประจาํ เป็นผลให้มสัยิดกลาย 5เป็น 5ศูนยก์ลาง 5ของชุมชน 5และ 5เป็น 5แหล่ง 5ยึด

เหน่ียว5จิตใจท่ี7สาํคญัยิง่สาํหรับคนในชุมชน ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนทาํใหทุ้กคนพร้อมจะ

ร่วมมือสนบัสนุนและตอบรับนโยบายต่างๆ ท่ีทางมสัยดิไดก้าํหนดข้ึน คุตบะฮ ์(คาํแนะนาํตกัเตือน) 

ซ่ึงผูน้าํศาสนาอิสลามนาํคาํสอนที่สอดคลอ้งกบัศาสนาในทุกมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม

มาพัฒนาชีวิตและเ รียก ร้องให้คนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์และ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในมสัยิดและชุมชนโดยรอบ อิสลามไดเ้น้นเร่ืองการรักษา

ความสะอาดโดยถือวา่ความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธา คือ ผูใ้ดไม่รักษาความสะอาดถือวา่
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ความเป็นมุสลิมของผูน้ั้นยงัไม่ครบสมบูรณ์ โดยอิสลามสอนให้รักษาความสะอาดทั้งกาย ใจและ

สภาพแวดล้อม ได้แก่ การรักษาความสะอาดแม่นํ้ า ลาํคลองการกาํจดัขยะมูลฝอย การกาํจดัส่ิง

ปฏิกลู เป็นตน้ ส่วนการทาํความสะอาดจิตใจทาํโดยการนมาซ 7(บูชาสักการะอลัลอฮ)์ 

   2) เสียงตามสาย 

และการจ่าย

ซะกาต ดงันั้นเมื่อไดเ้วลาปฏิบติัละหมาดทุกคนจึงพร้อมใจกนัปฏิบติัท่ีมสัยิด (โดยเฉพาะวนัศุกร์

การละหมาด�ุมอตั (ละหมาดวนัศุกร์) เป็นขอ้บงัคบัเหนือผูช้ายมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะแลว้) ดงันั้น

จึงมีผูม้าละหมาดที่มสัยิดเป็นจาํนวนมาก การละหมาดนั้นทาํให้คนในชุมชนมีความสามคัคีเป็น

หน่ึงเดียวกนัและแน่วแน่มัน่คงในการแสดงออกของคนในชุมชน การปฏิบติัตามประเพณีตามหลกั

ศาสนาอิสลาม การจดัทาํคุตบะฮ์ จะทาํให้ผูที้่นบัถือศาสนาอิสลามไม่หลงผิดปฏิบติัตวัอยู่ใน

แนวทางของศาสนาอยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรง 

   มสัยิดมีส่ือกระจายข่าวเสียงตามสายเพือ่แจง้บอกเวลาละหมาด การประชาสัมพนัธ์

กิจการต่างๆรวมทั้งการแนะนาํและการตกัเตือน เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน ผูน้าํหรืออีหม่าม (อาจารยว์นิยั) ไดใ้ชม้สัยิดในการกระจายข่าวเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด

ขอ้มูล ข่าวสารโดยผา่นลาํโพง 700  ตวั ซ่ึงแบ่งความรับผิดชอบเป็นวนัจนัทร์มสัยิดกมาลุลอิสลาม

และศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน วนัองัคารมสัยิดกมาลุลอิสลามและสถานีตาํรวจนครบาลมีนบุรี    

วนัพุธมสัยดิกมาลุลอิสลามและโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน วนัพฤหสับดีมสัยิดกมาลุลอิสลามและ

ท่ีวา่การเขตคลองสามวา วนัศุกร์มสัยดิกมาลุลอิสลามและโรงเรียนพิทยพฒัน์ศึกษา วนัเสาร์มสัยิดก

มาลุลอิสลามและเยาวชนมุสลิม วนัอาทิตยม์สัยิดกมาลุลอิสลามและเยาวชนมุสลิมะฮ ์ ในช่วงเวลา 

04.30-06.00 น. เป็นประจาํทุกวนั สอดคลอ้งกบัคนในชุมชนส่วนใหญ่กล่าววา่ เน้ือหาส่วนใหญ่เป็น

ข่าวสารในดา้นศาสนาการนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ข่าวสารทัว่ไป บา้นเมืองแต่ไม่อิงการเมือง ไม่

ฝักใฝ่และไม่โจมตี สาธารณูปโภค วถีิชีวติทอ้งถ่ิน วฒัธรรม สภาพแวดลอ้มของชุมชนโดยเช่ือมโยง

หลกัศาสนาเขา้มาสอดแทรกในเน้ือหา เป็นตน้ นอกเหนือจากนั้นยงัเปิดโอกาสให้เยาวชนไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงในการจดัรายการ หลงัจากเลิกเรียนในช่วงเวลา 16.30-18.30 น.  เป็นการปลูกฝังและสร้าง

จิตสาํนึกในการพฒันาตั้งแต่เด็กๆ เพือ่นาํไปสู่ความ  ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่พบวา่ ลาํโพง

เดิมท่ีมีเพยีง 3-4 ตวัซ่ึงเป็นเงินของมสัยดิ แต่ปัจจุบนัมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนซ่ึงมาจากเงินของชาวบา้น

ท่ีตอ้งการจะรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารจากผูน้าํชุมชน ทุกคนเห็นดว้ยเลยซ้ือลาํโพงมาติดบริเวณบา้นของ

ตนเองจนขยายออกไป เม่ือก่อนนั้นจะใชก้ลองในการบอกเวลา การทาํกิจกรรมต่อมาปรับเป็นเสียง

ตามสายทาํใหก้ารส่ือสารเขา้ถึงทุกคนในชุมชน   

   สรุปได้ว่าการได้รับขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ืองจากผูน้าํ ทาํให้ประชาชนให้ความ

ร่วมมือร่วมใจกนัในการทาํกิจกรรมต่างๆ และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทาํให้ชาวบา้น
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ตระหนกั เขา้ใจการดาํรงชีวติให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน โดยเนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

ในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทอ้งถ่ินของตน การส่ือสารในชุมชนทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบั

มิติต่างๆ ในการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนปฏิบติัตาม จากการโน้มน้าวใจให้ทุกคนร่วมกัน

พฒันาชุมชนตามผูน้าํหรืออีหม่าม (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ดงัคาํกล่าวในอลักุรอานท่ีอลัลอฮต์รัสวา่  

ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย  สูเจา้ทั้งหลายจงเช่ือฟังอลัลอฮแ์ละ

จงเช่ือฟัง ศาสนฑูตและผูป้กครองในหมู่พวกเจา้” (มุฮมัมดั บลัลูมี ป้อน

ขนุพล, ม.ป.ป: 128) 
 

   3) การเยีย่มเยยีนเป็นรายบุคคล 

   การเยี่ยมเยียนสัปปุรุษ (สมาชิก) ท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล  การเรียกพูดคุยแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นที่มสัยิดหรือที่บา้น  เพื่อจะไดห้าแนวทางป้องกนัแก้ไขและเสนอแนวทางออกของ

ปัญหาในการตดัสินใจร่วมกนั เป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ทาํให้คนในชุมชนเกิดความเช่ือใจ ไวว้างใจ

และให้ความร่วมมือ  การไดรั้บฟังปัญหาของประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชนจะช่วยป้องกนัปัญหา

ของชุมชนได ้ ซ่ึงเป็นการส่ือสารที่เขา้ถึงปัญหาไดต้รงจุดทาํให้สามารถแกไ้ขไดท้นั การเยี่ยมเยียน

ตามบา้นสามารถเดินไปหากนัไดต้ลอดภายในชุมชน  ดงันั้นอีหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดจึงใช้

การเยีย่มเยียนเป็นช่องทางที่เขา้ถึงคนในชุมชนทุกคน ซ่ึงภายในชุมชนทุกคนก็อาศยักนัเป็นแบบ

เครือญาติเลยสามารถพูดคุยไดง่้ายและสะดวก คุณกุลนารีซ่ึงเป็นเครือข่ายชุมชนไดแ้สดงความเห็น

ในเร่ืองน้ีไวว้า่  
 

ปัจจุบนัก็ยงัมีการเยีย่มเยีย่นสมาชิกกนัอยู่ เพราะสามารถหาสาเหตุของ

ปัญหาไดถู้กตอ้ง และทาํใหห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นั 

 

  5.2.3  การนําทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรมาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ 

  มสัยิดกมาลุลอิสลามมีการพฒันาแบบบูรณาการ (Integrated Approach) โดยดึงชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและทุกมิติของกิจกรรมมสัยิด  มีระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งให้คนใน

ชุมชนเขม้แข็ง มีสุขภาพที่ดีและพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

มุ่งเน้นความมัน่คงและความย ัง่ยืนของการพฒันา  ตามคาํนิยามของความเพียงพอทีป่ระกอบดว้ย  

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัที่ดีในตวั ตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมที่ตอ้งอาศยั

ความรู้และคุณธรรม โดยนาํทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรมาประยุกต์ใช้ภายในชุมชนให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุดและพฒันาชุมชน ซ่ึงใช้ฐานแนวคิดเดิมของชุมชนคือศาสนา เพือ่ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงที่ย ัง่ยืนและทุกคนไดป้ระโยชน์เท่าเทียมกนัทุกฝ่าย ตามท่ี (ชยัเสฎฐ์ พรหมศรี, 2550: 
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67) กล่าวถึงวิธีชนะ-ชนะ (Win- Win) วา่เป็นเทคนิคในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ที่จะนาํไปสู่ผลที่

พึงพอใจทั้งสองฝ่าย ซ่ึงจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในชุมชน โดยท่ีผูน้าํจะตอ้งมุ่ง

ให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าอะไรคือส่ิงที่ต้องแก้ไข โดยพิจารณาเหตุของความขดัแยง้และหาวิธีการ

จดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม 

   นอกจากน้ีชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามมีการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึน  โดยศาสนา

เป็นรากฐานหลกัของชุมชน ถึงแมว้า่การปฏิบติัจะมีความเขม้แข็งนอ้ยลง ไม่ค่อยเคร่งครัดจริงจงั 

อ่อนแอไปบา้งตามยคุสมยั แต่ศาสนาไดถู้กปลูกฝังรากลึกอยูใ่นจิตสํานึกของคนในชุมชนเป็นส่วน

ใหญ่ โดยไดรั้บการกระตุน้จากผูน้าํ (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ในการนาํคาํสั่งของพระเจา้จากอลักุ

รอานและอลัหะดีษมาเป็นแรงพลกัดนัใหค้นในชุมชนมีการปฏิบติัที่เขม้แข็งข้ึน การมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนทาํให้เกิดความเห็นท่ีตรงกนั ไม่ขดัแยง้ มีความปรองดอง เช่น เม่ือคลองถูกทาํลาย

เพราะคนในชุมชนเร่ิมไม่ให้ความสนใจ การทิ้งของขยะ ส่ิงปฏิกูลลงคลอง จนทาํให้เกิดมลภาวะ

ทางนํ้า คนในชุมชนไดร้วมตวักนัเป็นกลุ่มรักคลองแสนแสบ ร่วมกนัสร้างกฎระเบียบภายในชุมชน

ให้ทุกคนถือปฏิบติั ซ่ึงเป็นการจดัทาํแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนกล่าววา่ ผูน้าํ (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) ไดใ้ชม้สัยดิเป็น

ศูนยก์ลางใหค้นในชุมชนใชป้ฏิบติัศาสนกิจ ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม การท่ีคุณภาพของคนในชุมชนดีข้ึนนั้น การศึกษาเป็นส่ิงที่สําคญั อีหม่าม (อาจารยว์ินยั 

สะมะอุน) ให้ความสําคญัจดัเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านศาสนาและความรู้ทัว่ไปที่ถูกตอ้งใน

แนวทางอิสลาม เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัคนในชุมชน ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ หลงั

ละหมาดวนัศุกร์ทุกคร้ังจะมีการอ่านคุตบะฮ์ (บรรยายธรรมหรือเทศนาธรรม) โดยคอเต็บ (ผูท้าํ

หน้าที่แสดงธรรมแก่สมาชิกในชุมชน) และการศึกษาในชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม มีโรงเรียน

ทั้งหมด 8 แห่ง เป็นโรงเรียนสอนศาสนา 6 แห่ง คือโรงเรียนซาลีมุนยีนาน โรงเรียนสันนิธิอิสลาม 

โรงเรียนอิสลามพฒันวิทยา โรงเรียนนูรุดดีนวิทยา โรงเรียนกองเอียดวิทยา โรงเรียนนูรุ้ลอารีฟี  

โดยสอนศาสนาพื้นฐานเพื่อให้เขา้ใจหลกัการปฏิบติัศาสนกิจ (การละหมาด) ที่ถูกตอ้ง และอลักุ

รอานแก่คนในชุมชนเพื่อความถูกตอ้งในการอ่านคมัภีร์อลักุรอาน ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนัอยา่งหน่ึงที่ช่วย

ต่อตา้นกระแสโลกาภิวตัน์และวฒันธรรมอ่ืนๆ ทีข่ดัต่อหลกัการของศาสนาอิสลาม โดยสอนทั้งทาง

สามญัและทางศาสนาควบคู่กนัไป ส่วนในระดบัอนุบาลมี 1 แห่ง คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

และในระดบัชั้นประถมศึกษา 1 แห่ง คือโรงเรียนพิทยพฒัน์ศึกษา โดยเป็นไปตามหลกัสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนวิชาสามญัซ่ึงทางโรงเรียนยงัคงสอดแทรกวิชาทางศาสนาเขา้ไปดว้ย 

รวมทั้งเด็กนกัเรียนจะไดล้ะหมาดท่ีมสัยดิกมาลุลอิสลามหลงัรับประทานอาหารเท่ียงทุกวนั 
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  การพฒันาการศึกษาทั้งสายสามญัและด้านศาสนาแก่คนในชุมชน พบว่า มสัยิดกมาลุล

อิสลามและคนในชุมชนใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเป็นอยา่งมากไดป้ลูกฝังให้ทุกคนนาํมาปรับใช้

ให้เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิต ซ่ึงดา้นการศึกษาไดเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ดงัน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2545: 13-14) 

   หมวด 1 มาตรา 6 ที่วา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์่

สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ

ดาํรงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

   หมวด 4 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

   หมวด 4 มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสําคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

    1) ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 

ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ

ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

    2) ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ

ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 

    3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการ

ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

    4) ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง

ถูกตอ้ง 

    5) ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

  ซ่ึงสอดคล้องกับชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม เพื ่อให้เกิดการพฒันาชุมชนที่ย ัง่ยืน โดย

เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและอุปนิสัยของเยาวชน ผูซ่ึ้งเป็นอนาคตและความหวงั ตามธรรมชาติแลว้เด็ก

คือผูที้ ่พฒันาได้ง่ายที่สุด ในการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกทีดี่ทาํให้ได้ผลที่คุ ้มค่าและย ัง่ยืน มสัยิด

ส่งเสริมการศึกษาทั้งศาสนา สามญัและวิชาชีพ จึงรณรงค์ให้ทุกคนในชุมชนตั้งใจศึกษา นโยบาย

ของมสัยิดรณรงค์ให้ส่งบุตรหลานเรียนให้จบอย่างน้อยปริญญาตรี โดยให้ทุกครอบครัวพยายาม 
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ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวให้เรียนเกินภาคบงัคบั ในอนาคตจะไดเ้ป็นคนหนุ่มสาวที่มีคุณภาพมี

ประสิทธิภาพและสั่งสอนคนรุ่นต่อไปได ้ซ่ึงตอ้งเรียนทั้งสายสามญักบัศาสนาควบคู่กนั โดยอยูใ่น

ความดูแลของมสัยิดแบ่งเป็น 3 สถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัศาสนามีมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นศูนยก์ลาง  

สถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษามีโรงเรียนลูกๆ อีก 3 โรงเรียน ดงัน้ี (ภาพท่ี 5.3)  
 

    (1) ศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

    โดยเปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ระดบัอนุบาล โดยให้สมาชิกในทอ้งถ่ินที่เรียนจบ

มาทางครูมาเป็นอาสาสมคัรสอน โดยมีค่าตอบแทนเล็กนอ้ย ปัจจุบนัมีนกัเรียน 406 คน ครู 33 คน  

เก็บค่าเล่าเรียนและค่าอาหารเพียงเดือนละ 300 บาท ทาํให้ค่าใช่จ่ายสูงกว่ารายรับ แต่ไดร้ับการ

สนบัสนุนจากสาํนกัพฒันาสังคมและสวสัดิการสังคม กรุงเทพมหานคร เงินเดือนอาสาสมคัรผูดู้แล

เด็ก ค่าอาหารวนัละ 20 บาท ต่อคน (เก็บเพิ่มเดือนละ 400 บาท) มีการจดัอบรมครู,ส่ือการสอน ฯลฯ 

(ดงัแสดงตารางท่ี 5.2) 
 

    (2) โรงเรียนซาลีมุนยนีาน  

    เป็นโรงเรียนสอนศาสนา เก็บค่าเล่าเรียนครอบครัวละ 20 บาท แต่ก็เก็บไม่ได้

ตามจาํนวนท่ีแทจ้ริง หลกัสูตรสมาคมคุรุสัมพนัธ์และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากการ

บริจาค จากผูป้กครอง  ครู 20 คน นกัเรียน 486 คน 

 

ตารางที ่5.2  สมาชิกศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

 

สมาชิก จํานวน (คน) 

เด็กเลก็ 

ครูพี่เล้ียง 

แม่บา้น 

โภชนาการ 

406 

33 

2 

4 

รวม 445 
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ภาพที ่5.3  การจดัการดูแลของมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

 

    

สถาบนัศาสนา 

โรงเรียนพิทยพฒัน์ศึกษา 

โรงเรียนซาลีมนยนีาน ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

สถาบนัการศึกษา สถาบนัครอบครัว 

ศูนยก์ลาง 
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    (3)โรงเรียนพิทยพฒัน์ศึกษา 

    เ ป็ นโรง เ รีย น เอกช น ป ระ เภท ส ามัญ ระดับป ระถ มศึ ก ษา  หลัก สู ตร

กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 70 เปอร์เซ็นต ์ เปิดทาํ

การสอนปี 2552 (มีนกัเรียน 272 คน ครู 20 คน) นอกจากนั้นยงัมีโรงเรียนสอนศาสนาในเครือ

มสัยิดกมาลุลอิสลาม มีครูทั้งหมด 48 คน นกัเรียน 1,408 คน  ทั้งหมด 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ (ดงัแสดง

ในตารางท่ี 5.3) 

 

  ตารางที ่5.3   โรงเรียนในเครือมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

 

โรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) 

โรงเรียนสันนิธิอิสลาม 

โรงเรียนอิสลามพฒันวทิยา 

โรงเรียนนูรุดดีนวทิยา 

โรงเรียนกองเอียดวทิยา 

โรงเรียนนูรุ้ลอารีฟีน 

58 

113 

38 

59 

78 

รวม 1,408 
  

 

  ซ่ึงโรงเรียนทั้งหมด 8 แห่ง มีการสร้างจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมเร่ิมตั้งแต่เด็ก 

เพือ่ให้เกิดพฤติกรรมและทศันคติที่ดีต่อส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนดว้ย มี

การร่วมมือกนัจดักิจกรรมภายในชุมชน การเรียนรู้จากการปฏิบติัและขยายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไปสู่การปฏิบติัจริงซ่ึงทาํใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

  นอกจากนั้ นย ังเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้ได้ทุกเวลาจาก

ส่ิงแวดลอ้มที่อยูร่อบๆตวัไม่ว่าจะเป็นบา้น ชุมชน  มสัยิด โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ

ในการดาํเนินชีวิต สามารถพึ่ งพาตนเองได้ โดยสอดคล้องกบักระแสสังคมในปัจจุบนัที่มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ องัถฤษ อาหรับ  อบรม

ศาสนาประจาํเดือน  อบรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน  หอ้งสมุด 3 แห่ง มสัยิด  บา้นหนงัสือ  โรงเรียน

พิทยพฒัน์ศึกษา  พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินมสัยิดกมาลุลอิสลาม  โครงการฝึกว่ายนํ้ า จะถูกบรรจุลงใน

หลกัสูตรการเรียน นกัเรียนตอ้งตอ้งวา่ยนํ้าเป็นทุกคน เพือ่เป็นการปลูกฝังให้รักคลองแสนแสบจึงมี

การสร้างสระนํ้าในคลอง (ภาพท่ี 5.4) 
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 ภาพที ่5.4  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

 

  นอกจากน้ียงัมีการอบรมประจาํทุกสัปดาห์ สําหรับประชาชนที่สนใจศาสนา โดยบรรยาย

ธรรมประจาํทุกวนัวนัเสาร์ ซ่ึงมีวิทยากรมาให้ความรู้ เร่ิมบรรยายตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. ตอนบ่าย

จะเป็นการละหมาดบ่ายพร้อมกนั ซ่ึงผูน้าํไดป้ลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อให้เยาวชนไดรั้บการเอาใจใส่ใน

เร่ืองศาสนา นอกจากนั้นสัปบุรุษ (สมาชิก) ในชุมชนก็ไดรั้บการส่งเสริมให้มีการศึกษาและเรียนรู้

เป็นประจาํโดยใชม้สัยิดเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ ใหมี้การปฏิบติัศาสนกิจให้ถูกตอ้งและรวมถึง

การสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมด้วย ปัจจุบนัมีการสอนหนังสือศาสนาอิสลาม

ประจาํวนัพุธเวลา 20.00 น. – 21.30 น. และประจาํวนัศุกร์ หลงัละหมาดมฆัริบ (ตอนหวัคํ่า) โดย       

อาจารยม์รัวาน สะมะอุน ใชต้าํราภาษาอาหรับและมลายปูระกอบการสอนท่ีโรงเรียนสันนิธิอิสลาม 
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  สงัเกตไดว้า่ เม่ือมีเร่ืองสาํคญัท่ีจะแจง้ให้คนในชุมชนทราบอิหม่ามจะใชเ้วลาหลงัละหมาด

ทุกคร้ัง ในการสร้างความเขา้ใจกบัชาวบา้นในเร่ืองนั้นๆ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อิสลามอยา่งกวา้งขวาง

มากข้ึน และนาํไปสู่การเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นส่ิงที่นาํไปสู่ความสําเร็จ

ของการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ดงัคาํกล่าวของคณะกรรมการมสัยิดสรุปได้ว่า พื้นฐาน

อิสลาม มีวิถีชีวิตความเป็นอยูที่่เรียบง่าย เป็นคนเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกนั สอดคลอ้งกบัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีศาสนาและวฒันธรรมเป็นส่ิงยึดเหน่ียว และเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

ทาํให้เกิดความสามคัคีในชุมชน ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ เกิดการรวมตวักนัเพื่อสร้างวฒันธรรมที่

เขม้แขง็มีความศรัทธาและปฏิบติัตามคาํสอนทางศาสนาอยา่งเคร่งครัด    

  ดงันั้นจึงทาํให้คนในชุมชน เห็นคุณค่าทรัพยากรคนและธรรมชาติ โดยเร่ิมจากการพฒันา

ตวัเอง ครอบครัวและชุมชน ทาํให้ทุกคนช่วยกนัดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการ

ดาํเนินชีวิต ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามยัแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมกบัมีจิตใจที่มีคุณธรรม  

ซ่ึงการศึกษาทาํใหค้นในชุมชนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการพฒันาทอ้งถ่ินของตน ทาํให้อยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ สามารถท่ีจะรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ทาํให้เกิดพลงัในการขบัเคล่ือนที่มีศกัยภาพที่อยูบ่นแนวทางของศาสนา มีความมัน่คงไม่

เปล่ียนไปตามเวลา จนเป็นทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรท่ีมีค่าสาํหรับชุมชน ดงัต่อไปน้ี 
 

   5.2.3.1  ทุนทางสังคม 

  5.2.3.1.1 พลงัของผูน้าํ 

  นายวินยั สะมะอุน เป็นอีหม่ามและเป็นประธานมสัยิดกมาลุลอิสลาม เป็น

อิหม่ามท่ีมีคุณธรรมอยูใ่นแนวทางศาสนา เป็นผูน้าํหลกัคาํสอนศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา

ชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนทั้งการปฏิบติัศาสนกิจ การบริหารชุมชน มีความ

ตั้งใจจริงในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม จึงไดรั้บการยกยอ่งและความเคารพจากคนในชุมชน ทาํ

ใหค้นในชุมชนยดึถือเป็นแบบอยา่งในการตดัสินใจและปฏิบติัตาม โดยใชห้ลกัศาสนาใหทุ้กคนเกิด

ความศรัทธาก่อนซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความมีส่วนร่วมในชุมชน  โดยส่ือสารผา่นลาํโพงของมสัยิดให้

ความรู้เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัชุมชนและปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหา ซ่ึงคนในชุมชนจะฟังกนัเป็นประจาํทาํใหค้นในชุมชนเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อทอ้งถ่ิน

ตนเอง จนทาํให้ชุมชนเป็นตน้แบบด้านการรักษาส่ิงแวดลอ้มให้กบัชุมชนอื่นๆ ซ่ึงสรุปได้ว่า  อี

หม่ามจะพูดให้ความรู้ในเร่ืองศาสนา ส่ิงแวดลอ้มและดา้นอื่นๆ  รวมทั้งประชาสัมพนัธ์งานต่างๆ 

ของมสัยดิอยา่งต่อเน่ือง จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่ปฏิบติักนัมา  โดยมองดา้นคุณค่ามากกวา่

ทีจ่ะมองเพียงดา้นมูลค่า ครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได ้มีการเก้ือกูลช่วยเหลือกนัภายในชุมชน ทาํ
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ใหเ้กิดความสามคัคี กลมเกลียว ดงันั้นทุกคนจึงยึดหลกัคาํสอนของศาสนาเป็นหลกัในการดาํเนิน

ชีวติภายใตคุ้ณธรรม     

  สรุปไดว้า่ ผูน้าํศาสนาที่ดีจะตอ้งเป็นแบบอยา่งและปลูกฝังให้คนในชุมชนมีความสามคัคี 

ทาํให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่างสงบมีความสุข พึ่งพาอาศยักนัได ้ไม่คิดอิจฉาและปองร้ายกนั  

ฉะนั้นผูน้าํจึงเป็นผูที้่คนในชุมชนเช่ือใจ ไวใ้จและศรัทธาวา่เป็นผูอ้ยูใ่นศีลธรรม สามารถเป็นผูน้าํ

ในการประกอบพีธีทางศาสนา ให้คาํแนะนาํ สั่งสอน ช้ีแนะและให้คาํปรึกษากบัคนในชุมชน ซ่ึงก็

ตรงกบัสัยยิด มุฮมัหมดั ฮุเซน ตะบะตาบาอียแ์ละแปลโดยจรัญ มะลูลีม (ม.ป.ป.: 13) ไดก้ล่าวว่า 

ผูน้าํของอิสลาม โดยวถีิทางของโองการอนับริสุทธ์ิท่ีไดรั้บการเปิดเผยต่อมนุษย ์ไดเ้ชิญชวนผูค้นใน

ฐานะที่เป็นหมู่คณะให้เคล่ือนไปขา้งหนา้สู่ความสุขและชีวิตที่สะอาดบริสุทธ์ิ พระมหาคมัภีร์อลักุ

รอาน ไดป้ระกาศถึงการเชิญชวนน้ี ในสองทางดว้ยกนัคือ 

  1.  การเชิญชวน สู่หลกัการของชีวติทางสังคมและความเป็นเอกภาพ 

 2. คาํสอนเพื่อสร้างสังคมอิสลามบนพื้นฐานของความสมานฉนัทแ์ละการยดึมัน่ซ่ึงกนั

และกนั เพื่อท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ดา้นจิตใจและวตัถุของชุมชนนั้นและการปกป้องส่ิงนั้น 

     5.2.3.1.2 ความเช่ือใจ 

     ความไวเ้น้ือเช่ือใจและความจริงใจเป็นส่ิงสําคญั ที่ตอ้งคาํนึงถึงเพราะเป็น

พลงัให้ชุมชนประสบความสําเร็จเป็นตวัผลกัดนัให้คนในชุมชนเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) เป็นผูที้่มีคุณธรรม ไม่หวงัผลประโยชน์ทาง

ตาํแหน่งหนา้ที่ ไม่เสแสร้ง มีความยุติธรรม หลีกเล่ียงอบายมุข เป็นแบบอยา่งที่ดีของชุมชน ทาํให้

คนในชุมชนเช่ือและปฏิบติัตาม จนไดรั้บความเช่ือใจจากคนในชุมชนให้ทาํหนา้ที่ เพราะอีหม่ามมี

ศีลธรรม เคร่งครัดในการปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนา มีความตั้งใจในการพฒันาชุมชนให้มี

สภาพแวดลอ้มที่ดีอยา่งต่อเน่ือง คนในชุมชนจึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชน

โดยการดาํเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีสายสัมพนัธ์และคณะ (2539: 29) ได้

กล่าววา่ ศาสนาอิสลามยงัสอนใหม้นุษยม์องโลกในแง่ดีและมีการไวว้างใจกนั ช่วยเหลือ เก้ือกูลกนั 

มีความรักซ่ึงการและกนัซ่ึงจะทาํให้เกิดความกลมเกลียวข้ึนในชุมชน ถา้หากเป็นไปเพื่อการให้เกิด

ประโยชน์สุขขจดัทุกข์และภยัอนัตรายแลว้ ก็ย่อมเป็นเร่ืองที่ศาสนาให้การสนบัสนุน ทั้งน้ีเพราะ

เป็นส่ิงท่ีสร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ ดงัคาํสอนอลัลอฮ ์ท่ีกล่าววา่ 
ความว่า “และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในส่ิงทีเ่ป็นคุณธรรมความดีงาม

และความยาํเกรง และช่วยเหลือกนัในเร่ืองที่เป็นบาปและในเร่ืองที่เป็น

ศตัรูกนั” (อลัมาอิดะฮ 5: 2) 
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     5.2.3.1.3  บรรทดัฐานของชุมชน 

   แนวทางที่ทุกคนตอ้งยึดถือปฏิบติัตามกฎกติกาทอ้งถ่ินในการใช้คลองแสน

แสบ สาํหรับการอาศยัอยูร่่วมกนั ใหรู้้จกัการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ตลอดจนสามารถใชชี้วติร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และวถีิชีวิตอยา่งกลมกลืนและย ัง่ยืน 

เพือ่โนม้นา้วไปสู่การปฏิบติัของเครือข่ายชุมชน โดยเนน้ใหทุ้กคนในชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความ

ร่วมมือทาํใหส้ามารถผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันาต่างๆได ้ กติกามีดงัน้ี  

       1)   ไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในคลอง 

      2)   ไม่ซกัผา้ในคลอง 

      3)   ไม่ทิ้งขยะในคลอง 

      4)   ไม่ปล่อยนํ้าเสียลงคลอง 

      5)   ไม่จบัปลาบริเวณอนุรักษ ์2 กิโลเมตร 

      6)   ผลิตและใชน้ํ้าชีวภาพ 

      7)   เล้ียงปลาในกระชงั ปลูกผกัสวนครัว 

      8)   จดัภูมิทศัน์ริมคลองใหส้วยงาม 

     ทาํให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั มีความเก้ือกูลกนั (Reciprocity) มีความ

สามคัคีและการทาํกิจกรรมร่วมกนัอยูต่ลอดเป็นประจาํ ทาํให้คนในชุมชนไดก้ารเรียนรู้ รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารระหว่างกนัภายในชุมชนเกิดความรู้สึกนึกคิดรักทอ้งถ่ินของตน โดยใชต้น้ทุนท่ีมีอยู่เดิม

ของชุมชนทาํให้เขม้แข็งข้ึนจนครอบคลุมวิถีชีวิตของคนในชุมชน เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมและ

ปฏิบติัตาม ดงัเช่นการบริหารนโยบายสาํหรับการอยูร่่วมกนั  ดงัน้ี  

    1)  นโยบายการบริหารชุมชน 

   (1) การพฒันาการศึกษา ทั้งดา้นศาสนา สายสามญั สายวิชาชีพ แก่ปวง

สัปปุรุษในทุกรูปแบบ 

   (2) การพฒันาคุณภาพชีวิตของปวงสัปปุรุษให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและ

สามารถพึ่งตนเองได ้

   (3) การพฒันาอุดมการณ์อิสลามใหข้ยายผลสู่รูปธรรมอยา่งครบถว้น 

   (4) การพฒันามสัยดิใหเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน  

  (5) พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลให้มีศกัยภาพ เพือ่การ

สร้างสรรค ์

  (6) รักษาวฒันธรรมอิสลามใหย้ ัง่ยนืตลอดไป เป็นตน้ 
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  (7) ยกระดบัมสัยิดให้เป้นศูนยก์ลางของชุมชนและให้สัตบุรุษมีจิตผกูพนั

ตลอดไป 

  (8) ประสานนโยบายและประสานงานกบัหน่วยงานรัฐทุกระดบัเพือ่ความ

เจริญของทอ้งถ่ิน 

     (9) ขจดัอบายมุขและส่ิงท่ีผดิต่อหลกัการอิสลาม 

     (10) ใหส้มาชิกชุมชน มีส่วนควบคุมบริหารมสัยดิและสามารถคดัคา้นฝ่าย

บริหารได ้

     (11) มสัยิดแสวงหาทุนดาํเนินการต่างๆ ด้วยการพึ่ งตนเองและความ

รับผดิชอบร่วมของสมาชิกในทอ้งถ่ินพร้อมทั้งเปิดรับนํ้าใจจากบุคคลทัว่ไปท่ีสนบัสนุนโดยเสน่หา 

     (12) รับมอบซะกาตเพื่อนาํมาดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องอิสลาม 

     (13) สนบัสนุนระบบการเมืองบริสุทธ์ิโดยไม่ฝักใฝ่ 

  นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ โดยมสัยิดไดป้ระสานงานกบัหน่วยงาน

รัฐระดบัทอ้งถ่ิน เช่น สถานีตาํรวจนครบาลมีนบุรี เพือ่พฒันาชุมชนและแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหา

การพนนั ยาเสพติด ลกัขโมย เป็นตน้ ได้รับการร่วมมือจากสํานกังานเขตคลองสามวา ให้การ

สนับสนุนจดัเรือเก็บขยะและส่งเจ้าหน้าทีพ่ฒันาส่ิงแวดล้อมเข้ามาประสานงานร่วมกับชุมชน 

สํานักงานเขตมีนบุรีและสํานักงานเขตหนองจอกให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมัสยิด 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) มาช่วยฝึกอบรมการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ สนบัสนุนอุปกรณ์และ

วตัถุดิบในการทํานํ้ าหมักชีวภาพ และหนังสือพิมพ์มติชนก็ช่วยในการประชาสัมพันธ์และ

สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมต่างๆ มสัยิดร่วมกบัหน่วยงานรัฐนดัหมายกบัประชาชน

ร่วมกนัพฒันาตามนโยบายของทางราชการ เช่น การขุดลอกคูคลอง การรณรงค์ดา้นความสะอาด 

ผลที่ได้จากการช่วยเหลือเก้ือกูลกันของทุกภาคส่วนทาํให้ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีความ

เขม้แขง็ มีการเรียนรู้ร่วมและทาํกิจกรรมร่วมกนั เกิดจิตสํานึกในการพึ่งตนเอง ดูแลครอบครัว คน

รองขา้งและสังคมนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

พฒันาอยา่งบูรณาการ การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือ สนบัสนุน

ให้เขา้มามีส่วนร่วม ในด้านของการจดัการส่งเจา้หน้าที่มาเก็บขยะมูลฝอยเพือ่ไม่ให้นํ้ าเน่าเสีย

รวมทั้งการจดัหาถงัขยะ เป็นการส่งเสริมให้รู้จกัการมีระเบียบวินยัในตนเองซ่ึงเป็นส่ิงสําคญั ทาํให้

เกิดการอยูร่วมกนัในชุมชนไดอ้ยา่งสงบสุข  
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   5.2.3.2 ทุนทางทรัพยากร  

 คลองแสนแสบคือทุนทางธรรมชาติอย่างหน่ึง ที่คนในชุมชนร่วมมือกนัพฒันาและ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรจากการใช้ประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงใช้หลกัอิสลามมาประยุกต์ให้อยู่ในแนวทางของ

ศาสนาไม่ให้หลงระเริงกบัชีวิตหรือยึดติดกบัความสุขสบายในโลกน้ี โดยปลูกจิตสํานึกของคนใน

ชุมชนใหเ้ห็นความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ทาํให้คนในชุมชนร่วมใจกนั

ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า ซ่ึงคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

รักษาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพานในชุมชนให้อยู่ในสภาพดี ให้ความร่วมในการรักษาความ

สะอาดของสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดมี้โอกาสใชต่้อไป   

   คนในชุมชนมีการใชชี้วติตามแบบอยา่งอิสลาม มีความเช่ือมัน่ เช่ือถือในตนเอง การมี

ส่วนร่วมทาํใหเ้กิดความศรัทธาทีจ่ะคิดและกระทาํส่ิงต่างๆ อยู่ในกรอบของอิสลาม ผูน้าํเป็นแกน

หลกัในการขบัเคล่ือน ผลกัดนัและกระตุน้ให้กิดการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมเป็นปัจจยัที่ทาํให้เกิด

การติดต่อส่ือสารและพร้อมร่วมมือในการทาํกิจกรรม โดยมีความไวใ้จที่ทุกคนมีให้กนัทาํให้เกิด

เป็นความสามคัคีภายในชุมชน การอยู่รวมกนัแบบเครือญาติ ฉันท์พี่น้องทาํให้เกิดมิตรภาพและ

ไมตรีจิตท่ีดีเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เขม้แข็ง 22 ชุมชน เกิดการเรียนรู้และการทาํงานร่วมกนัใน

รูปแบบที่เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพนัธ์มาจากความสมคัรใจของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่

ทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งโดยผูน้าํประยุกตใ์ช้ภูมิปัญญาและหลกัศาสนาเขา้ดว้ยกนัเพือ่ให้คนใน

ชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสันติสุข 

   

5.3  ด้านเศรษฐกจิ 

 

 5.3.1  การสร้างรายได้ในชุมชนและการส่งเสริมการออม 

 มสัยิดกมาลุลอิสลามมีนโยบายส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน โดยการประชาสัมพนัธ์

และการแสดงคุตบะฮใหเ้ห็นความสาํคญัของการประกอบอาชีพ เพื่อให้ทุกครอบครัวหารายไดเ้พิ่ม 

โดยหางานง่ายๆ ที่เหมาะสมมาให้สมาชิกทาํหรือมสัยิดประกอบการเอง เพือ่นาํรายได้มาใช้ใน

กิจการของมสัยิดและทาํให้คนในชุมชนมีความขยนัและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 

ตามอลักุรอานท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 
  

ความวา่ “ เมื่อเสร็จกิจละหมาดแลว้พวกเจา้จงแยกกนัไปในหนา้แผน่ดิน

และแสวงหาความโปรดปรานของอลัลอฮเถิด” 

ความวา่ “พวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดวา่แทจ้ริงชีวิตในโลกน้ีคือ ความ

เพลิดเพลิน เป็นเคร่ืองเล่นและเป็นความโออ้วดกบัในหมู่พวกท่าน เป็น
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การแข่งขนักนัสะสมทรัพยก์นัและบุตรหลานเปรียบเสมือนเป็นซ่ึงพืช

พนัธ์ุ ทีง่อกเงยข้ึนมาทาํใหพ้วกทีไ่ร้ศรัทธาพึงพอใจ หลงัจากนั้นก็จะแห้ง

เห่ียว ท่านจะเห็นมนัเป็นสีเหลือง หลงัจากนั้นมนัจะเป็นซากที่ผุพงั ใน

โลกอาคีเราะห์นั้นมีการลงโทษที่รุนแรง มีการอภยัโทษและความพึง

พอใจจากอลัลอฮฺ ชีวติในโลกน้ีมิใช่ใดอื่น นอกจากเป็นความสุขที่ไม่จีรัง

ย ัง่ยนื” (อลัฮะดีษ ; 20) 

  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนมีความเป็นอยูที่่สมบูรณ์และสอดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้ม โดยมีการประกอบอาชีพที่ดาํเนินการในครอบครัว เช่น ทาํดอกไมพ้ลาสติก, ปักผา้ 

เยบ็ผา้  ส่วนอาชีพที่สัปบุรุษดาํเนินการเอง เช่น เล้ียงไก่ เป็ด ปลา ววั แพะ  รับจา้งในโรงงานต่างๆ 

ปลูกพืชลม้ลุกขาย  หาปลาในลาํนํ้ าสาธารณะ  ตั้งร้านขายของชาํ ขายของใชท้ัว่ไป  อาหาร  รับจา้ง

ขุดคิน ถมคิน รับจา้งทัว่ไป  รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ ขบัรถรับจา้งส่วนบุคคลและสาธารณะ  

รับเหมาก่อสร้างและทาํนา  การส่งเสริมการอบรมอาชีพให้กบัคนในชุมชน ทั้งน้ีคุณพีระพงษ์ได้

กล่าวถึงเศรษฐกิจของชุมชนสรุปไดว้า่   การส่งเสริมอาชีพเป็นการทาํให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มใน

การทาํงานที่มีความเขม้แข็ง โดยมีสติปัญญารู้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และ

สามารถกาํหนดวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต  และอนาคตของตนเองไดต้ามอตัภาพของแต่ละชุมชน เช่น 

การทาํนํ้ าพริกของกลุ่มแม่บา้นตาลเด่ียว ในการทาํให้เป็นมาตรฐานของอาหารอิสลาม เป็นสินคา้ 

OTOP ของชุมชน 1 OTOP 1 การเล้ียงแพะและการเล้ียงปลาในกระชงั เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัคนใน

ชุมชน  ทาํให้เกิดพลงัที่เขม้แข็งบนพื้นฐานการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  ซ่ึงในการพฒันาชุมชนนั้นมี

กิจกรรมท่ีสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนาํไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน   

  มสัยิดกมาลุลอิสลามมีการจดัตั้ งกองทุนดาํเนินการด้านต่างๆ ซ่ึงมีความสําคัญในการ

ส่งเสริมการทาํกิจกรรม ทุนมีทั้งท่ีไดรั้บจากภายนอก เช่น  หน่วยงานรัฐและภายในชุมชนเองไดจ้าก

การบริจาคของประชาชน  ค่าบาํรุงการใชท้รัพยสิ์นของมสัยดิ  ผลกาํไรจากการคา้ในการจดังานการ

กุศล  ค่าเช่าตลาดนดั  ค่าเช่าท่ีดิน  ค่าบาํรุงมสัยิด ทุนทีไ่ดน้าํมาใชเ้พือ่ประโยชน์ของคนในชุมชน 

ทาํให้เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยให้ทุกคนใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัให้คุม้ค่าที่สุด มี

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสวสัดิการสังคม  การฟ้ืนฟูอาชีพ การพฒันาคน ชุมชน สังคม  

วฒันธรรม สุขภาพอนามยัคือการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนัน่เอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน นาํไปสู่การพฒันาท่ีเขม้แข็งของชุมชน การรวมกลุ่มและการจดัการของชุมชน โดยวิธีคิดของ

ชาวบา้นเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน เช่น การจดังานประจาํปี  รับบริจาครอมดอนและวนัอีด ใหเ้ช่า

อสังหาริมทรัพย ์ ป๊ีบสวรรค์ ชาวบา้นจะมาเอาป๊ีบท่ีมสัยิดไปตั้งที่ร้านขายของตนเอง เมื่อขายได้
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เท่าไรจะแบ่งหยอดลงในป๊ีบแลว้นาํมาให้มสัยิด การจดัตั้งกองทุนออมทรัพยชุ์มชนหรือกองทุน

หมู่บา้นสอดคลอ้งกบัท่ีคุณสมานซ่ึงเป็นคณะกรรมการมสัยดิไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ 
 

มีกองทุนภายในชุมชน กองทุนออมทรัพย ์กองทุนคา้ขาย ซ่ึง 23 ชุมชน 

จะแบ่งให้แต่ละชุมชนจดัการเอง และให้มสัยิดเป็นส่วนกลางในการเขา

มาดูแล ในการจดัสรรกองทุนของชุมชน 
    

  ดว้ยเหตุน้ีจึงเห็นไดว้า่การนาํคาํสอนศาสนาอิสลามมาใช้ในกิจกรรมทางศาสนากบัวิถีการ

ดาํเนินชีวิตเป็นส่ิงที่ทาํให้มุสลิมมีความเป็นอยู่อย่างสมถะ ประหยดั ไม่ฟุ่มเฟือย  การแสวงหาแต่

เพียงเล็กน้อยและความดีงามตามหลักธรรมที่มุ่งต่อพระเจ้าในโลกหน้า  ซ่ึงภายใต้หลักธรรม

ดงักล่าวน้ีมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาชีวิตแบบพอเพียง ตามท่ีท่านรอชูลุลลอฮ (ศ.ล) ไดก้ล่าว

วา่  

ความว่า “แน่นอนผูที้่มอบตนแก่พระเจา้ได้ประสบความสําเร็จและเขา

ไดรั้บปัจจยัยงัชีพท่ีเพียงพอและเขาพึงพอใจในส่ิงที่อลัลอฮ ์ประทานให"้   

รายงานโดยมุสลิม 

อิบนุ อุมรั (ร.ด.) ไดก้ล่าวไวว้่า “เมื่ออยู่ในเวลาเยน็ท่านอย่าคอยถึงเวลา

เชา้ เมื่อท่านอยูใ่นเวลาเชา้ท่านอยา่คอยถึงเวลาเยน็ ท่านจงติดตามความดี 

ขณะทีมี่สุขภาพดี เมื่อยามเจ็บป่วยของท่านและท่านจะตกัตวงความดี

ขณะท่ียงัมีชีวติเพื่อความตาย ของท่าน” (รายงานโดยบุคอรี) 
 

  ทาํให้ชุมชนน้ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้ มีความกระตืนรือร้นและมุ่งมัน่ในการทาํงาน มี

ทกัษะดา้นอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในอนาคตและเขา้ใจวิถีชีวิตการทาํงาน  ส่งผลให้

เป็นคนมีวินยั ตรงต่อเวลา ขยนัหมัน่เพียร อดทน ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีการนาํทรัพยากร ภูมิปัญญา 

วฒันธรรม ประเพณีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผูน้ําที ่มีหลากหลายทางด้านทกัษะและ

ความสามารถในการจดัการ ให้คนในชุมชนมีสํานึกร่วมกนัในความเป็นเจ้าของชุมชน มีความ

รับผิดชอบ มีการปฏิบติักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ทาํให้คนในชุมชนเขา้ใจและสามารถเขา้ถึงและใช้

ทรัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า เช่น การเล้ียงแพะ การทาํนํ้ าพริกขายโดยกลุ่มบา้นตาลเด่ียวซ่ึงเป็นสินคา้

โอทอ็ป  คา้ขาย  การเกษตร สามารถสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนมีภูมิคุม้กนั พึงพาตนเองได ้ซ่ึงคุณ

สุไฮนีไดแ้สดงความคิดเห็นในส่วนน้ีวา่ 

 

มีการอบรม ประชุม หน้าทีต่่างๆ ของกรรมการ ทาํให้รู้ปัญหาต่างๆที่

เกิดข้ึนซ่ึงจะได้แก้ไขได้ทนัที โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนใน

ชุมชนเป็นเจา้ของ ตอ้งช่วยกนัรับผิดชอบดูแล เราจะตอ้งทาํให้ภายใน
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เขม้แขง็ก่อน ถึงไม่มีใครช่วยเราก็ทาํกนัได ้จึงทาํให้ทุกคนผกูพนั สามคัคี 

เวลามีปัญหาอะไรทุกคนก็จะช่วยกนั 
    

   โดยสรุป เป้าหมายเพื่อใหทุ้กคน “พฒันาตน  พฒันาสงัคม” ให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชน

คือการพึ่งตนเอง โดยใชว้ธีิการบริหารท่ี  “เปิดเผย  โปร่งใส” และหลกัในการทาํงาน  “ตั้งใจ  จริงใจ  

เต็มใจ เพื่ออลัลอฮ ์ตะอาลา” โดยมีขอ้ห้ามในการทาํงานคือ “อยา่เก่ียง  อยา่งอน  อยา่รอ” เป็นการ

ไดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวติ  ความสามารถในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการปรับตวั

เขา้กบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง คุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัว เศรษฐกิจ ศีลธรรม จริยธรรม 

การปกครองตนเอง ส่ิงแวดลอ้ม มีการสืบทอดในแง่ตวัภูมิปัญญาจะนาํมาซ่ึงความย ัง่ยนืในอนาคต 

 

5.4 ด้านส่ิงแวดล้อม 

 

  5.4.1  การจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

  การพฒันาประเทศให้เจริญท่ีผา่นมาทาํให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความทนัสมยัและ

ปัญหาเกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนท่ีมีคลอง

แสนแสบเป็นคลองท่ีสําคญัในการดาํรงชีวิต ซ่ึงเกิดการเน่าเสีย ผกัตบชวาหนาแน่น สัตวน์ํ้ าลดลง 

ไม่สามารถที่จะนาํนํ้ ามาใชไ้ดเ้หมือนก่อน แต่หลงัจากอิหม่ามเขา้มารับตาํแหน่งอีหม่าม เร่ิมมีการ

พฒันาให้ทุกคนเห็นความสําคญัของคลองโดยใช้ศาสนาอิสลามเขา้มาประยุกต ์หากทุกคนรักพระ

เจา้ทุกคนตอ้งช่วยดูแลส่ิงแวดล้อมที่พระเจ้ามอบให้  จึงทาํให้คลองแสนแสบนํ้ าเร่ิมกลบัมาใส 

สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค การเล้ียงปลาและเป็นแหล่งพึงพาของคนในชุมชนอีกคร้ัง ทาํ

ใหชุ้มชนมีความสามคัคี สมามฉนัทเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั มสัยดิกมาลุลอิสลามไดพ้ฒันาสภาพแวดลอ้ม

ของชุมชน เร่ิมจากการจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม ปลูกตน้ไมแ้ละทาํความสะอาดมสัยดิ คุณบณัฑิตย์

ซ่ึงเป็นคณะกรรมการมัสยิดได้กล่าวถึงการดูแลส่ิงแวดล้อมโดยสรุปว่าในแต่ละชุมชนจะมี

สภาพแวดลอ้มทีต่่างไดรั้บประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะของแต่ละชุมชน

ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิตของชุมชนโดยใช้เป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งรวม

ของความสวยงามตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งที่เรียนรู้ ดงันั้นการพฒัจาจึงเร่ิมจากมสัยิดก่อนโดย

ทาํอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพือ่ให้คนในชุมชนไดเ้ห็นเป็นแบบอย่าง จึงทาํให้เกิดการซึมซับและ

พร้อมเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนแบบสมคัรใจ 

  อีหม่าม (อาจารยว์ินยั) ทาํให้คนในชุมชนไดเ้ห็นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อช้ีชวนให้ทุกคนปฏิบติั

ตาม จนเกิดการรวมตวัตั้งเป็นชมรมร่วมใจภกัด์ิรักคลองแสนแสบ (ภาพท่ี 5.5) จึงจดัให้เป็นวนั
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อนุรักษแ์ละพฒันาแม่นํ้ า คู คลองแห่งชาติ ซ่ึงชาวบา้นจะมาร่วมทาํกิจกรรมในวนัที่ 20 กนัยายน

ของทุกปี ในการพฒันาคลองแสนแสบ เช่น กาํจดัผกัตบชวาและไม่ทิ้งของเสียลงในคลอง  ขุดลอก

คลองแสนแสบให้มีสภาพต้ืนเขิน  ปลูกพืชเศรษฐกิจริมคลองหนา้บา้นของตนเองไดแ้ก่ ผกับุง้  ผกั

กะเฉด บวั ปลูกตน้ไมบ้ริเวณที่ดินว่างเปล่า ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เรือในคลอง  จดักีฬาทางนํ้ า 

ส่งเสริมประชาชนให้เล้ียงปลาในกระชงัริมตล่ิงเพือ่เพิ่มรายได ้โดยสรุป พบวา่ ในอดีตการตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษยม์กัจะตั้งอยูต่ามแหล่งนํ้า เพื่อใชป้ระโยชน์มากมายจากแหล่งนํ้ า ทั้งดา้นการคมนาคม

ขนส่ง การอุปโภคบริโภค ตลอดจนเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงันั้นชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม

จึงมีการให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นการเสริมสร้างภูมิทศัน์ให้แก่ชุมชน 

นอกจากน้ีคลองแสนแสบยงัเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่สืบ

ทอดต่อกนัมาแต่โบราณ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมี

คุณค่าอยา่งยิง่ ทาํใหเ้กิดความรัก ความผกูพนักบัธรรมชาติและคลอง  

     

                 
 

 ภาพที่ 5.5  ทุกคนช่วยกนัดูแลรักษาคลองแสนแสบ จนเกิดการรวมตวัตั้งเป็นชมรมร่วมใจ

      ภกัด์ิรักคลองแสนแสบ  

 

 5.4.1.1 การจดัการขยะภายในชุมชน 

    สํานกังานเขตคลองสามวาให้การสนบัสนุนจดัเรือเก็บขยะและส่งเจา้หนา้ที่เก็บกวาด

จาํนวน 3 คนมาดูแล โดยมีเรือเก็บขยะในคลองเป็นประจาํทุกจาํนวน  2 ลาํ 2 เท่ียวคือ เชา้และเยน็

ซ่ึงจะปฏิบติังานเวลา 06.00 – 07.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น. ซ่ึงคนในชุมชนจะนาํขยะมาตั้งใน
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เวลาที่กาํหนด เพื่อให้เจา้หน้าที่นาํไปกาํจดัต่อไป โดยบริเวณหน้ามสัยิดจะเป็นเขตห้ามจบัสัตวน์ํ้ า

จนถึงโรงเรียนสอนศาสนาประมาณ  2 กิโลเมตร การที่คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด 

วิเคราะห์แกปั้ญหาในชุมชน การจดัการทรัพยากรทาํให้ชาวบา้นเกิดความตระหนกัในปัญหาของ

คลองแสนแสบและเกิดจิตสาํนึกในการรักษาคลองแสนแสบ คุณทองดีซ่ึงเป็นคณะกรรมการมสัยิด

ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการดาํเนินงานในปัจจุบนัไดข้อ้สรุปว่า  การทาํให้ชุมชนเห็นความสําคญัของ

ขยะเป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการขยะที่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน โดยเป็นการมุ่งเน้นให้

ชุมชนนาํขยะมากาํจดัร่วมกนั ทางเขตจะมีถงัแยกขยะและมีเรือมาเก็บเช้า เยน็ในคลองทุกวนั จน

กลายเป็นธรรมเนียมไปแลว้ ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว รวมทั้งนํ้ าจากบา้นเรือนท่ีถูก

ปล่อยลงคลอง ซ่ึงมีกฏของพื้นที่ในการปล่อยโดยกลัน่มาจากหลกัการอิสลาม อย่างไรก็ตามการ

ดาํเนินการจดัการขยะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดงันั้นจาํเป็นตอ้งกาํหนดแนวทางและ

ทิศทางในการดาํเนินงานและการจดัสรรงบประมาณ เพือ่นาํไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมซ่ึง

เป็นการแกไ้ขปัญหาขยะในระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ และถูกหลกัสุขาภิบาล เพือ่คุณภาพชีวิต

และสุขนามยัของคนในชุมชน     

  ซ่ึงคนในชุมชนยงัใชป้ระโยชน์จากคลองแสนแสบในการประกอบอาชีพ เช่น ทาํนา ทาํ

สวนขดุบ่อเล้ียงปลาและการเล้ียงปลาในกระชงั  รดนํ้าตน้ไม ้ปลูกผกัสวนครัวและสวนสมุนไพรริม

คลองโดยดึงนํ้ าไปใชต้ามบา้นเรือนซ่ึงมนุษยก์บัธรรมชาติตอ้งพึงพาอาศยักนั เม่ือทุกคนมีความคิด

เช่นน้ีจึงทาํให้เกิดความย ัง่ยืนในการรักษาคลองแสนแสบ  ตามหลกัศาสนาการแบ่งปันทรัพยากร

เป็นหนา้ท่ีของอลัลอฮฺ ซ่ึงอลัลอฮตะอาลาไดต้รัสวา่ 

 ความว่า “เรา เป็นผูแ้บ่งปันปัจจยัในการดาํรงชีวิตของพวกเขาขณะใช้

ชีวิตอยู่ในโลกน้ีและเรา ได้ยกฐานะบางคนเหนือกว่าบางคนหลายขั้น 

เพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะไดเ้อาบางคนมาใชง้าน” (อชัฐ ครุป: 32) 

  การรักษาสภาพแวดลอ้มไม่ใหเ้สียหายตามท่ีอลัลอฮไ์ดท้รงสร้างไวใ้ห้กบัมนุษย ์ให้มีความ

สมดุลยข์องส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ตามพระราชดาํรัสแห่งอลัลอฮ ์

ความว่า “อันพื้นดินนั้ น เราปลูกราดมันไว ้ทั้ งยงัตอกตรึงมันไวด้้วย

ขุนเขาและเราก็ให้ส่ิงต่างๆประดามีงอกเงยข้ึนมาอยา่งสมดุล” (อลัอิจรุ: 

19) 
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 ภาพที ่ 5.6  สภาพแวดลอ้มในมสัยดิและโรงเรียน 

 

  สังเกตไดว้่าสภาพแวดลอ้มในมสัยิดและโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย มีบ่อดกัไขมนัและถงั

ขยะตั้งตามจุดต่างๆ (ภาพที่ 5.6) วิธีการที่ทาํให้เกิดการยอมรับจากชาวบา้นในการให้ความร่วมมือ

เร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมเมื่อผูน้าํกล่าวตกัเตือนหรือเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกนัดูแลชุมชน ทาํให้

ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนได้ง่ายเพราะคนในชุมชนเกิดความเชื่อใจ เชื่อถือ ไวว้างใจ 

มัน่ใจกนั ทาํให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบ คอยช่วยเหลือกนั มีความโอบออ้มอารี มี

นํ้ าใจเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงคุณค่าของทุนทางสังคมเหล่าน้ี สามารถทาํให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน การบริหารจดัการในชุมชนของผูน้าํและคณะกรรมการทุกท่านมี

ความผกูพนัและสัมพนัธ์กบัพระเจา้ตามหลกัศาสนาอิสลามเป็นหลกั ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์กบั

คนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นความเขม้แขง็ในชุมชน การ

รักษาคลองแสนแสบ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืน ตอ้งเร่ิมจากการส่งเสริมให้คน

ในชุมชนรักษาความสะอาดของแม่นํ้ าลาํคลอง รักษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนไว  ้ซ่ึงจะ

นาํมาสู่ความต่อเน่ืองและความย ัง่ยืน โดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนดาํเนินชีวิตตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีผูน้าํให้ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพือ่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทาํ

ประโยชน์ใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน และเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาดว้ยความเตม็ใจ    

   โดยยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมของชุมชน คือความร่วมมือ ร่วมใจ 

ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัคิด มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่กนัได้อย่างเหน่ียวแน่น มัน่คง รวมทั้งวฒันธรรม

การละเล่นพื้นบา้นทางนํ้า เช่น การแข่งขนัพายเรือ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือ เกษตรกร การปลูกขา้ว 

สีขา้วและเร่ืองของอาหาร เช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมกไก่ ซุปหางววั การทาํกรงนก การเล้ียงไก่ชน เป็น
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ตน้ การจดักิจกรรมรณรงค์ อนุรักษ์ เพือ่ให้ชาวบ้านเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ทาํให้

ทรัพยากรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ัง่ยืนในระยะยาว ซ่ึงสรุปได้ว่าการพฒันาประเทศให้

เจริญกา้วหนา้นั้น  สังคมตอ้งมีดุลยภาพจากการพฒันาคนในสังคมในทุกดา้น ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ

การดาํเนินชีวิตที่ดี ซ่ึงยึดหลกัความพอเพียง ความพอดี และสามารถพึ่งตวัเองได ้ โดยพฒันาจาก

ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน  พูดรณรงคแ์ละเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกนัอนุรักษค์ลองแสนแสบ ซ่ึงเป็น

คลองที่ไหลผ่านหน้าบ้านของทุกคน โดยนําหลักศาสนาเข้ามากระตุ้นทาํให้คนในชุมชนเกิด

จิตสาํนึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน 

  ในการปฏิบติัศาสนกิจหลงัละหมาดทุกคร้ังผูน้าํจะยกปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนมาเล่าให้ทุก

คนเห็นและให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน  ซ่ึ งผู ้นําและ

คณะกรรมการมสัยิดจะทาํเป็นแบบอยา่งอยูต่ลอดและมีการจดัอบรมให้กบัคณะกรรมการเครือข่าย 

เช่น การอบรมเขา้ค่าย 10 วนัและจดับรรยายธรรมศาสนาประจาํเดือนให้กบัคนในชุมชนที่มสัยิด  

โดยการให้ความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วน

ร่วมกบัผูใ้หญ่ในทุกกิจกรรมดงัคาํพูดท่ีว่า  เพื่อ “เคารพผูใ้หญ่  เมตตาผูน้อ้ย” และป้องกนัช่องวา่ง

ระหว่างวยั รวมกันทาํงานสาธาณะให้กับมสัยิด ทั้งด้านการกีฬาเพือ่สร้างความรักสามคัคีและ

ป้องกนัตนเอง  ดา้นศิลปะ สันทนาการ ท่ีไม่ขดัต่อหลกัการอิสลามเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ การเป็น

ผูน้าํในการฟ้ืนฟูรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน ซ่ึงสรุปได้ว่าการเป็นผูน้ําที่ดีนั้นจะตอ้งเป็นผูที้่

ปฏิบัติดี คิดดี ทาํดี มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล สามารถกําหนดเป้าหมาย และแผนงานในการไปสู่

เป้าหมายนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่ใช่แค่ฝันแต่จะตอ้งทาํใหส้าํเร็จ โดยเนน้ทั้งงาน เนน้ทั้งคน  ทาํให้คน

ในชุมชนเลื่อมใส ศรัทธา เมื่อคนในชุมชนให้ความเชื่อมมัน่ผูน้าํแล้ว ก็พร้อมที่จะทาํตามเพราะ

พื้นฐานทุกคนเป็นมุสลิมและยึดในหลกัการศาสนา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน่ีเองที่ทาํให้ทุกคนเร่ิมหัน

มามองที่ตนเองก่อนและเร่ิมให้ความร่วมมือกนัมากข้ึน ส่ิงสําคญัเลยคือตวัผูน้าํ เพราะผูน้าํมีความ

เขม้แขง็  มีศกัยภาพ เอาจริงเอาจงักบัการฟ้ืนฟูคลองแสนแสบ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึง

เน้นให้ทุกคนร่วมกนัทาํงานจนทาํให้เกิดความสําเร็จ  จึงเปรียบเสมือนครูทีส่อนทั้งดา้นความรู้ใน

การทาํงานและเป็นตวัอยา่งสาํหรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมดว้ย 

   การพฒันาชุมชนเกิดจากแรงผลกัดนัท่ีผูน้าํประยุกตใ์ชห้ลกัศาสนาให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต

และปัญหาในชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นแหล่งดูงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร  

การพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเห็นไดจ้ากสภาพคลองแสนแสบดีข้ึน บริเวณหนา้มสัยดิมีปลาเป็นจาํนวนมาก

และคนในชุมชนมีจิตสาํนึกรักษาคลอง ดูแลส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและเกิดความสามคัคี รวมทั้งเป็น

แหล่งพกัผอ่นหยอ่ยใจของคนในชุมชน จนทาํให้ชุมชนเป็นตน้แบบดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดย

สรุปแลว้มสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นแหล่งดูงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริหาร การพฒันาทอ้งถ่ิน และดา้น
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ศาสนา เช่น อบจ. อบต. มหาวิทยาลยั โรงเรียน องค์กรศาสนาต่างๆ ให้เห็นถึงความย ัง่ยืน ด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้ งระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใน

อนาคต ในลกัษณะที่ชุมชนทาํได้เอง ด้วยความสามารถและศกัยภาพของชุมชน ในการนาํหลกั

ศาสนามาใช้ในวิถีชีวิตและนาํไปปฏิบติั  โดยให้ทุกคนพึ่งพาตนเองก่อนซ่ึงทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง 

มัน่คง เป็นการปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนร่วมกนัคิด  ตดัสินใจ   โดยเฉพาะเด็กๆ อยา่งต่อเน่ือง

และจริงจงั ทาํให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบติั จึงเป็นผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาแนว

ทางการพึ่งตนเองของชุมชนให้อยูไ่ดใ้นระยะยาวอย่างมีความสงบสุข โดยกาํหนดเป้าหมายดว้ย

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้งชุมชน   

  ชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม มีผูน้าํท่ีมีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถ โดยใชเ้สียงตาม

สายทาํให้ชุมชนเกิดความรักสามคัคี ความเขม้แข็งเป็นหน่ึงเดียวกนัและประสบความสําเร็จในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ

กระจายโอกาสให้คนส่วนใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรไดอ้ย่างเท่าเทียม โดยดึงให้ทุกคน

เขา้มามีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พฒันาศกัยภาพในการจดัการปัญหาได้ด้วย

ตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจาย

การพฒันาไดอ้ยา่งเต็มท่ีและทัว่ถึง ดงันั้นการพฒันาจะเนน้ที่การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ให้

สามารถพึ่งตนเองได ้โดยมีผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็เป็นตวันาํ ในการผนึกกาํลงัพฒันาและนาํไปสู่ความ

เข้มแข็งของชุมชน  โดยสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาความสัมพนัธ์

ของคนในครอบครัวและชุมชน โดยการจดักิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ทาํงาน ควบคุม และติดตามผลร่วมกนั 

  พอสรุปแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเป็น Model 

Sustainable Development ดงัน้ี (ภาพท่ี 5.7)  การพฒันาที่ย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนและทุกภาค

ส่วนตอ้งสนบัสนุนและให้ความร่วมมือในการขบัเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของ

ทุนทรัพยากรทีมี่อยู่ ทั้งน้ี ตอ้งสร้างจิตสํานึกใหม่ของคนในชุมชน ให้มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปรับวิธีคิด ทศันคติในการดาํเนินชีวิตใหม่ รวมทั้งตอ้งประสานกับ

ภาครัฐเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบั ทอ้งถ่ินและชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมทาํงานดว้ยกนั เพือ่สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดการพฒันาและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ในแต่ละดา้นดงัน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ  การสร้างผลประโยชน์จากพลงัชุมชนโดยรักษาทุนสังคมไว ้(ทรัพยากรธรรมชาติ 

และทรัพยากรมนุษย)์ จากการให้ความรู้ในเร่ืองอาชีพ เพือ่ให้คนในชุมชนไดมี้อาชีพรองรับ มีการ

อบรมจดัหาตลาด ซ่ึงทาํให้สมาชิกเห็นความสําคญัของการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดความขยนั
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และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ  เพื ่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที ่สมบูรณ์และ

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม  ทาํใหชุ้มชนน้ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้

ด้านส่ิงแวดล้อม  เนน้การรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศทั้งทางชีวภาพและกายภาพ โดยการสร้าง

จิตสาํนึกสาธารณะในการรักษาคลองแสนแสบ ซ่ึงความเขม้แข็งของชุมชนเก่ียวกบัคลองแสนแสบ

เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จากการรวมตวักนัตั้งเป็นชมรมร่วมใจภกัด์ิรักคลองแสนแสบ เพือ่เป็นพลงัและ

นาํไปสู่การปฏิบติัในระยะยาวระหวา่งชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความสามคัคี สมามฉนัท ์เป็นหน่ึง

เดียวกนั เร่ิมจากการจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม ปลูกตน้ไมแ้ละทาํความสะอาดมสัยิด การรณรงค์

เร่ืองการทิ้งขยะ  ทาํใหป้ระชาชนไดเ้ห็นอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนซ่ึงปัจจุบนั

มสัยิดกมาลุลอิสลามประสบความสําเร็จในการเป็นแบบอยา่งสําหรับการพฒันาชุมชนแบบบูรณา

การทุกดา้น  

ด้านสังคม  ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ มีคลองท่ีเป็นเสมือนเส้นชีวิตใน

การดาํรงชีพถูกทาํลายไม่สามารถใชป้ระโยชน์เช่นในอดีตได ้แต่จากการเป็นอิหม่ามนกัพฒันา  เขา้

มาดาํรงตาํแหน่งอีหม่ามทาํใหชุ้มชนมีร่มร่ืนเขียวขจี คลองแสนแสบนํ้ าใสข้ึนสามารถใชป้ระโยชน์

และเล้ียงปลาได ้เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชน ปัจจยัสําคญัที่สุดคือ ศกัยภาพของอิหม่าม ซ่ึง

เป็นผูน้าํที่มีคุณธรรม  มีจิตใจเป็นนกัพฒันา โดยใช้หลกัศาสนาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา 

รวมทั้งสร้างคณะกรรมการมสัยดิใหป้ฏิบติังานอยา่งจริงจงัเขม้แข็ง โดยรักษาความมัน่คงของสังคม

และวฒันธรรม รวมทั้งการลดความขดัแยง้ในสังคม  ทาํให้ชุมชนมีความรัก สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือ

อาทรต่อกนั โดยใช้คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทาํให้เกิดความเขม้แข็งกบัชุมชนและส่งผลให้

เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยืน  ทั้งน้ีอีหม่ามไดพ้ยายามนาํหลกัการของศาสนาอิสลามมาใช้ เพื่อการพฒันา

สังคม โดยพฒันาคนก่อนเป็นอนัดบัแรกโดยเห็นว่าคนนั้นเมื่อพฒันาไดค้รบองค์ประกอบ คือ 

พฤติกรรม จิตใจและปัญญาแลว้ คนเป็นปัจจยัตวักระทาํที่ทาํให้เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ใน

ส่วนของการจดัการศึกษาจดัให้มีการศึกษาทั้งภาคสามญัและภาคศาสนา โดยมสัยิดจดัการศึกษา

ภาคศาสนาเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตยเ์ท่านั้น อีกทั้งมสัยิดยงัให้ความสําคญักบัการอบรมเยาวชน

ในภาคฤดูร้อนหรือช่วงปิดภาคเรียนใหญ่เพื่อหล่อหลอมจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ใชเ้วลาวา่ง

ให้เป็นประโยชน์ และพยายามหลีกเล่ียงให้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง ทาํให้ชุมชนอยูร่่วมกนั

อย่างสันติ  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าการปฏิบติัของคณะกรรมการมสัยิดกมาลุลอิสลาม ภายใตก้ารนาํ

ของนายวินยั สะมะอุน  โดยพฒันาคนเพือ่ที่จะนาํไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มจึงประสบ

ความสาํ เร็จตามคาํขวญัท่ีวา่ “พฒันาตน พฒันาสังคม” และนาํพาใหชุ้มชนเขม้แขง็ในท่ีสุด 
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ภาพที ่5.7    โมเดลการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื 

ดา้นสงัคม 

1. การช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมความดี 

2. การรวมกลุ่มของชาวบา้น 

3. ความไวว้างใจและความเช่ือใจ 

4. ช่องทางในการส่ือสารและรับข่าวสาร 

5. ผูน้าํไดป้ระยกุตใ์ชศ้าสนา 

6.การพฒันาการศึกษาทั้งสายสามญัและศาสนา 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1. ส่งเสริมให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน 

2. การจดัการขยะ 

3. ตน้แบบดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

4. นํ้าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งมาก 

ดา้นเศรษฐกิจ 

1. จดัตั้งกองทุน 

2. ส่งเสริมอาชีพ 

3. มีความเป็นอยูอ่ยา่งสมถะ ประหยดั ไม่

ฟุ่ มเฟือย 

4. พึงพาตนเองได ้



 

 

บทที ่6 
 

ผลการศึกษาหลกัคาํสอนของศาสนาอสิลามเกีย่วกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

และการนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัตขิองชุมชนอสิลาม 

 

  การศึกษาเร่ืองอิสลามกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม 

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งการประยกุตใ์ชห้ลกัคาํสอนศาสนาอิสลามไปสู่แนวทางปฏิบติั จากอลักุรอานซ่ึง

เปรียบเสมือนธรรมนูญและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนและอลัหะดีษเป็นส่ิงหน่ึงที่

มุสลิมยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาํเนินชีวิต มาเป็นตวัผลกัดนัสู่แนวทางปฏิบติั เพือ่ให้เกิดการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หลักคาํสอนของศาสนาอิสลามเน้นเร่ืองความศรัทธา ความเชื่อ การปฏิบัติตนอย่าง

เคร่งครัดต่อพระเจา้ตามคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษ โดยปราศจากขอ้สงสัย คนในชุมชนส่วน

ใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงการนาํหลกัคาํสอนอิสลามมาใชใ้นชุมชนทาํใหเ้กิดความเขม้แข็ง สงบ

สุข มีการใช้จ่ายอย่างประหยดัตามสถานภาพ ไม่เป็นหน้ีสิน การช่วยเหลือพึ่งพากนัภายในชุมชน

มากกวา่ภายนอก นาํทรัพยากรและวฒันธรรมของชุมชนมาพฒันา รวมทั้งการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม

โดยรอบชุมชน ทาํใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่

9 และ 10 จะใหค้วามสาํคญักบัปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: 18-20) 

ไดก้ล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบติัเพือ่ให้ชีวิตดาํเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถี

ความเป็นอยู่อนัเรียบง่ายของคนไทย ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัประชาชนทุก

ระดบัทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและระดบัประเทศได ้โดยทุกคนสามารถนาํหลกั

กบัปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตได ้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือ

เกษตรกรโดยตอ้ง “ระเบิดจากขา้งใน” คือการเกิดจิตสํานึก มีความศรัทธา เช่ือมัน่ เห็นคุณค่าและ

นาํไปปฏิบติัดว้ยตนเองแลว้จึงขยายไปสู่ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป เช่น ความ

พอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข       

ทั้ ง ท า ง ก า ย แ ล ะ ท า ง ใ จ พึ่ ง พ า ต น เ อ ง อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ไ ม่ ทํ า อ ะ ไ ร เ กิ น ตั ว 
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ดาํเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งไฝ่รู้และมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ความมัน่คงในอนาคตและเป็นที่พึ่งให้ผูอ่ื้นไดใ้นที่สุด เช่น หาปัจจยัส่ีมาเล้ียงตนเองและครอบครัว

จากการประกอบสัมมาชีพ รู้ขอ้มูลรายรับ-รายจ่าย ประหยดัแต่ไม่ใช่ตระหน่ี ลด-ละ-เลิก อบายมุข 

สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จกัใช้ และรู้จกัออมเงินและส่ิงของเคร่ืองใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการ

แบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบขา้ง รวมถึงการรักษาวฒันธรรม ประเพณีและการ

อยูร่่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม และความพอเพียงระดบัชุมชน คน

ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัทาํประโยชน์เพือ่ส่วนรวม ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในชุมชนบนหลกั

ของความรู้ รักสามคัคี สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องคก์รการเงินสวสัดิการชุมชน 

การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาสร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่

สร้างเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และมีความเป็นอยูท่ี่พอเพียง 

 

6.1  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัหลกัคาํสอนศาสนาอสิลาม 

 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีความสอดคล้องกบัหลกัคาํ

สอนของศาสนาอิสลาม ซ่ึงปรากฏในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษที่กล่าวถึงความพอเพียงเพื่อ

นาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตามท่ีพระองคอ์ลัลอฮไ์ดท้รงดาํรัสวา่ : 
 

ความว่า “และในทาํนองเดียวกนันั้น เราได้ดลบนัดาลพวกเจา้ทั้งหลาย

เป็นประชาชาติทางสายกลางเพือ่ว่าเจา้ทั้งหลายจะไดเ้ป็นสักขีพยานแก่

มนุษยชาติและศาสนทูต (มุฮมัมดั) ก็เป็นสักขีพยานสําหรับพวกเขาทั้ง

มวล” (ซูเราะฮอลับะกอเราะฮ ์: 143) 

ความวา่ “ความพอเพียงคือคลงัสมบติัที่ไม่รู้จกัหมด” ( รายงานโดยอลับยั

ฮะกีย ์) 

ความว่า “ที่ดีที่สุดของกิจการทั้งหลายคือ ตรงกลางของมนั” (รายงาน

โดยอิบนุ อสัสัมอานีย-์ฎ่ออีฟ) 

ความว่า “ แมน้ว่ามนุษยค์นหน่ึงนั้นไดรั้บครอบครอบสองหุบเขาที่เต็ม

ไปดว้ยทรัพยสิ์น แน่นอนที่สุดเขายอ่มจะแสวงหุบเขาที่สาม และไม่มีส่ิง

ใดจะบรรจุเติมเตม็ทอ้งของมนุษยไ์ดน้อกจากดินเท่านั้น” (เป็นการเปรียบ

เทียงทาํนาองว่า ความตายคือส่ิงเดียวที่สามารถหยุดย ั้งกิเลสและความ
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ต้องการของมนุษย์ได้) (รายงานโดยบุคอรี ฮะดิษที่ 6072 และมุสลิม 

ฮะดิษท่ี 2390) 

ท่านรอชูลุลลอฮ (ศ.ล) ได้กล่าวว่า “แน่นอนผูที้่มอบตนแก่พระเจา้ได้

ประสบความสําเร็จและเขาไดรั้บปัจจยัยงัชีพที่เพียงพอและเขาพึงพอใจ

ในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ ประทานให”้ (รายงานโดยมุสลิม) 

ความวา่ “โชคดีเป็นของผูที้ไ่ดรั้บการช้ีนาํให้ไดรั้บอิสลามและเขามีปัจจยั

ยงัชีพท่ีพอเพียงและพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู”่ (ตรัมีซีย,์สุนนั, หมวด อซัซุดดู 

,บรรพ มาจาอาฟิลกีฟาฟวซัซีรอลยัฮี, เล่มท่ี : 2349) 

ความว่า “บรรดาผูซ่ึ้งเมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่

ตระหน่ี และระหวา่งของสภาพนั้น พวกเขาอยูส่ายกลาง”  

(ซูเราะฮฺ อลั-ฟุรกอน, 25: 67) 

ความว่า “ความผาสุกจะได้แก่ผูที้่ไดรั้บการช้ีนาํสู่อลัอิสลาม โดยที่การ

ดาํรงชีวิตของเขานั้น เป็นเศรษฐกิจพอเพียง และเขาพอใจด้วยส่ิงนั้น”  

(บนัทึกโดย อิบนุหิบบานและอลัหากิม ดูสิลสิละฮอศัเศาะฮีหะฮ เล่ม 4 

หนา้ 10 หะดิษหมายเลข 1506) 

ความว่า “ความร่ํารวยมนัมิไดอ้ยู่ที่การมีทรัพยสิ์นเงินทองมาก แต่ความ

ร่ํารวยนั้นอยู่ที่จิตใจ ร่ํารวยนั้น หมายถึง การมีพอ ความพอ ไม่มกัมาก

และไม่ฟุ้งเฟ้อ” (โดยมุสลิม, ซอฮีฮฺ, หมวด อซัซากาต, บรรพ ลยัซลัฆอนี

อนักสัรอฮฺตุลอารอด, เลขท่ี: 1051) 

ความวา่ “ท่าน จงอยูอ่ยา่งสมถะบนโลกใบน้ีแลว้อลัเลาะฮจ์ะรักท่าน และ

จงปล่อยวางในส่ิงที่มนุษยค์รอบครอง (รู้จกัพอไม่คิดแย่งชิงแข่งขนัอนั

ก่อให้เกิดโลภและริษยา) มนุษยจ์ะต่างพากนัรักท่าน” (รายงานโดย อิบนุ

มาญะห์ ฮะดิษท่ี 4102) 

ความว่า “และพวกสูเจา้จงกินและจงด่ืม และพวกสูเจา้อย่าไดสุ้รุ่ยสุร่าย 

แทจ้ริงพระองคมิ์ทรงรักบรรดาผูท่ี้สุรุ่ยสุร่าย” (อลั-อะอฺรอฟ อายะฮฺท่ี 31) 
 

  โดยรวมพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชทานแนวพระราชดาํริในการดาํเนินชีวิต

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอาไวแ้ก่พสกนิกรของพระองค์ ดงัน้ี (สํานกังานมูลนิธิชยัพฒันา, 

2550: 15) 

  1) ยดึถือความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้นลดละความฟุ่มเฟือยในการใชชี้วติ 

  2) ยดึถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้ง ซ่ือสตัยสุ์จริต 
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  3) ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการคา้แบบต่อสู้กนัอยา่งรุนแรง  

  4) ไม่หยดุน่ิงทีจ่ะหาทางให้ชีวิตหลุดพน้จากความทุกขย์าก ดว้ยการขวนขวายใฝ่หาความรู้

ใหมี้รายไดเ้พิ่มพนูข้ึน จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคญั 

  5) ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดี ลดละส่ิงชัว่ ประพฤติตนตามหลกัศาสนา 

  ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ขอ้ที่สอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม (อาลี 

เสือสมิง, 2553) ดงัน้ี 

1) ยดึถือความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้นลดละความฟุ่มเฟือยในการใชชี้วิต คือ 

การไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย ใชจ่้ายไปในส่ิงที่ศาสนาอนุมติัให้อยูใ่นความเหมาะสมตาม

ความจาํเป็นและห้ามเห็นแก่ตวั ตระหนี่ถี่เหนียว เพราะทาํให้มนุษยห์ลงใหลอยู่กบัทรัพยสิ์นเงิน

ทองจนลืมพระเจา้ มนุษยต์อ้งอยู่บนทางสายกลางใช้จ่ายในส่ิงที่จาํเป็นตอ้งจ่ายและไม่ใช้จ่ายเกิน

ขอบเขตกาํลงัของตน ตามพระดาํรัสของอลัลอฮท์รงตรัสวา่ 
 

ความวา่ “และ (คือ) บรรดาผูซ่ึ้งเมื่อพวกเขาใชจ้่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่าย  

และพวกเขาก็ไม่ตระหน่ีถี่เหนียวและปรากฏว่าระหว่างส่ิงดงักล่าวคือ

ความเป็นกลาง (ระหวา่งการสุรุ่ยสุร่ายและความตระหน่ี)” (สูเราะฮฺอลั-ฟุ

รกอน อายะฮฺท่ี 67) 

ความว่า “แทจ้ริงบรรดาผูที้สุ่รุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายนั้น พวกเขา

เป็นพี่น้องกับเหล่ามารร้ายและมารร้ายนั้นมนัเนรคุณต่อพระผูอ้ภิบาล

ของมนั” (สูเราะฮฺอลัอิสรออฺ อายะฮฺท่ี 27) 

ความว่า “และ (คือ) บรรดาผูซ่ึ้งตระหน่ีถ่ีเหนียวและใช้ผูค้นให้มีความ

ตระหนี่ถี่เหนียว ตลอดจนพวกเขาจะปิดบงัส่ิงที่พระองค์อลัลอฮฺทรง

นํามาให้แก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์และเราได้

เตรียมการลงทณัฑอ์นัอปัยศไวแ้ลว้แก่บรรดาผูเ้นรคุณทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ

อนันิสาอฺ อายะฮฺท่ี 37) 

ความว่า “2 ประการจะไม่ร่วมอยู่ด้วยกันสําหรับผู ้ศรัทธาคือ ความ

ตระหน่ีและการมีมารยาทท่ีเลวทราม”  (รายงานโดยติรมีซี) 

ความวา่ “ท่านทั้งหลายจงกิน จงด่ืม จากริซกี (ปัจจยัยงัชีพ) ที่อลัลอฮท์รง

ประทานมาใหแ้ละอยา่ไดส้ร้างความเส่ือมเสียบนหนา้แผน่ดิน”  

(บท อลับะเกาะเราะห์ โองการท่ี ๖๐) 

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงกิน จงด่ืม และอย่าไดฟุ่้มเฟือย แทจ้ริงอลัลอฮ์

ไม่ทรงรักบรรดาผูท่ี้ฟุ่มเฟือย” (บท อลัอะร๊อฟ โองการท่ี 31) 
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 และอลัหะดีษท่ีระบุวา่ 

ความว่า “และพวกท่านจงป้องกนั (ตวัของพวกท่านให้ห่างไกล) ความ

ตระหน่ีเพราะแทจ้ริงความตระหน่ีไดท้าํให้ผูค้นในยุคก่อนหนา้พวกท่าน

วบิติัมาแลว้” (รายงานโดยมุสลิม, 2538) 
 

 2) ยดึถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริต 

  อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนประกอบอาชีพทีสุ่จริต ในการดาํรงชีพทีถู่กตอ้งตามหลกั

ศาสนา และไม่อนุญาตใหมุ้สลิมข้ีเกียจไม่แสวงหาอาชีพ ซ่ึงหลกัคาํสอนระบุวา่ : 

ความว่า “คนหน่ึงในหมู่พวกท่านอย่าได้นั่ง (งอมืองอเท้า) จากการ

แสวงหาปัจจยัยงัชีพ” 

  ดงันั้นมุสลิมทุกคนจะตอ้งประกอบอาชีพตามที่ศาสนาอนุญาตตามศาสนาบญัญติั  เช่น 

เกษตรกรรม คา้ขาย หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม เป็นตน้ ส่วนอาชีพที่ขดัต่อศาสนบญัญติั ห้าม

กระทาํโดยเด็ดขาด เช่น ขายลอตเตอร่ี ขายสุรา เล้ียงสุกร ธุรกิจท่ีเป็นการพนันและธุรกรรมที่มี

ดอกเบ้ีย เป็นตน้  ซ่ึงมุสลิมในอดีตส่วนใหญ่จะทาํเกษตรกรรมเป็นจาํนวนมาก มกัประสบกบัปัญหา

ดา้นนํ้าท่ีใชก้ารเกษตร ภยัธรรมชาติและโรคระบาด เป็นตน้ 

  สํ า นัก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  (2554:99)  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเกษตรกรได้แก่ “ทฤษฎี

ใหม่” ว่าดว้ยการบริหารจดัการที่ดิน เพือ่การเกษตรทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยอยู่ร่วมกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนหรือก่อปัญหาให้เกิดข้ึนกบัสภาวะ

แวดลอ้ม เหตุที่ทรงให้ความสําคญัแก่สภาวะแวดลอ้มเพราะทรงตระหนกัดีว่าประเทศไทยนั้นเป็น

ประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐานประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรตอ้งอาศยัธรรมชาติในการ

ทาํมาหากินจึงจาํเป็นตอ้งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด และไม่ทาํลายธรรมชาติ ซ่ึงการ

บริหารจดัการตามหลกั “ทฤษฎีใหม่” ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนในศาสนาอิสลามดงัน้ี  

  1. การฟ้ืนฟูที่ดินรกร้าง     ไดร้ะบุไว ้ความว่า “ผูใ้ดทาํให้ผืนแผ่นดินที่ตายไปแลว้มีชีวิต 

(คือการพฒันามนั)  ผืนแผ่นดินนั้นย่อมเป็นสิทธิของเขา” (รายงานโดย อะฮฺหมดั และติรมีซี)  

และอลัหะดีษที่ระบุไว ้ความวา่  “ผูใ้ดพฒันาผืนดินหน่ึงซ่ึงมิใช่กรรมสิทธ์ิของผูใ้ดให้มีความเจริญ  

เขาผูน้ั้นยอ่มมีสิทธิต่อท่ีดินผนืนั้น” (รายงานโดย บุคอรี) 

  2. การเพาะปลูกพืชเกษตร ในอลัหะดีษท่ีระบุไว ้ความวา่ “ไม่วา่มุสลิมคนใดไดป้ลูกตน้ไม้

หรือทาํการเพาะปลูกแลว้มีนกมากิน หรือแมว้า่มนุษยก์็ตามนอกเสียจากยอ่มปรากฏเป็นการทาํทาน

สาํหรับเขาผูน้ั้นแลว้” (รายงานโดย บุคอรีและมุสลิม)  และ  “พวกท่านจงแสวงหาปัจจยัยงัชีพในส่ิง

ท่ีถูก ปกปิดไวข้องผนืดิน” (รายงานโดย บุคอรี) 
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  3. การจดัแบ่งท่ีดินตามทฤษฎีใหม่นั้น  ในคมัภีร์อลักุรฺอานไดร้ะบุไว ้

ความวา่  “และสัญญาณหน่ึงสาํหรับพวกเขานั้นคือ  ผนืแผน่ดินท่ีแหง้แลง้

เราไดใ้หม้นัมีชีวติข้ึนมาอีกคร้ังและเราไดน้าํเมล็ดพืชออกมาจากมนั แลว้

พวกเขาก็บริโภคส่วนหน่ึงจากมนั และเราไดท้าํให้มีเรือกสวนจากอินท

ผาลมัและองุ่นในที่ดินนั้นและเราไดท้าํให้มีตานํ้ าพุ่งออกมาในผืนดินนั้น 

เพือ่ที่พวกเขาจะได้กินผลไม้ของมนัตลอดจนส่ิงที่มือของพวกเขาได้

กระทาํมนั แลว้พวกเขาจะไม่ขอบคุณกระนั้นหรือ?” (สูเราะฮฺ ยาซีน อา

ยะฮฺท่ี 33-35) 

 4 อาลี เสือสมิง (2553)4

 

 เห็นไดว้่าในบรรดาอายะฮ์ขา้งตน้ได้ระบุถึงการพฒันาที่ดินให้มี

ผลประโยชน์เกิดข้ึนตามกระบวนการทางธรรมชาติท่ีพระองคอ์ลัลอฮท์รงกาํหนดเอาไว ้โดยระบุถึง

แหล่งนํ้าในการเกษตร 2 ประการ คือนํ้าฝนและตานํ้าอนัเป็นตน้กาํเนิดของลาํธารและแม่นํ้ าลาํคลอง 

การเพาะปลูกโดยใช้การหว่านเมล็ดพนัธ์ุพืช เพื่อใชเ้ป็นอาหารหลกัในการบริโภคและการปลูกไม้

ผลแบบสวนผสม (อินทผาลมั-องุ่น) ซ่ึงในคมัภีร์อลักุรฺอานไดก้ล่าวถึงพนัธ์ุพืชชนิดต่างๆเอาไวอ้ยา่ง

มากมาย ซ่ึงมุสลิมสามารถนาํมาเพาะปลูกไดใ้นท่ีดินของตนตามความเหมาะสม 

ความว่า “และปศุสัตว ์พระองคท์รงสร้างมนัสําหรับพวกท่านในปศุสัตว์

นั้นมีความอบอุ่น (คือหนงัและขนที่นาํมาทาํเคร่ืองนุ่งห่มให้ความอบอุ่น) 

และประโยชน์หลากหลายและส่วนหน่ึงจากมนันั้นพวกท่านไดบ้ริโภค 

และสําหรับพวกท่านในฝูงปศุสัตวน์ั้นคือความสวยงาม ขณะที่มนักลบั

จากทุ่งหญ้าและขณะที่มันออกสู่ทุ่งหญ้า และมัน (ปศุสัตว์)ได้แบก

สัมภาระของพวกท่านไปยงัเมืองที่ไม่ปรากฏว่าพวกท่านไปถึงเมืองนั้น

เวน้แต่ดว้ยความเหน่ือยยากลาํบากใจ แทจ้ริงพระผูอ้ภิบาลของพวกท่าน

ทรงเอน็ดูยิง่ อีกทั้งทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺอนั-นะหฺลุ อายะฮฺท่ี 5-7) 

ความว่า “และแทจ้ริงในปศุสัตวน์ั้นย่อมมีขอ้คิดที่น่าใคร่ครวญสําหรับ

พวกท่าน เราไดใ้หพ้วกท่านด่ืมจากส่ิงที่อยูใ่นทอ้งของมนัจากระหวา่งมูล

และเลือดเป็นนํ้ านมบริสุทธ์ิ เป็นโอชาแก่ผูดื้่มทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอนั-

นะหฺลุ อายะฮฺท่ี 66) 
 

4   อาลี เสือสมิง (2553)4 ท่านนบี มุฮมัมดั ก็เคยเล้ียงแพะแกะให้แก่ชาวนครมกักะฮฺ ท่านนบี มู

ซา (อ.ล) ก็เคยเล้ียงปศุสัตวใ์ห้แก่พ่อตาของท่าน ท่านนบี ดาวูด (อ.ล) ก็มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็ก 

ประดิษฐ์เกราะและโล่ ท่านนบี อาดัม (อ .ล) เป็นผู ้มีอาชีพเพาะปลูกและทํานาไถหว่าน ,            
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ท่านนบีนวัะฮฺ (อ.ล) เป็นช่างไมแ้ละท่านนบีอิดรีส (อ.ล) เป็นช่างเยบ็ผา้ (รายงานโดย อลั-หากิม) 

การประกอบอาชีพจึงเป็นแบบฉบบัของบรรดาศาสดาทั้งหลายที่มุสลิมควรถือเอาเป็นแบบอยา่งใน

การดาํเนินชีวติ ศาสนาอิสลามส่งเสริมใหป้ระกอบอาชีพท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต อยา่งเช่น เกษตรกรรมเป็น

อาชีพพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ที่มีลกัษณะผสมผสานระหวา่งการ

เพาะปลูกอาหารหลกั การปลูกไมผ้ล การทาํเกษตรสวนผสมตลอดจนการเล้ียงสัตว ์ลว้นแต่เป็นส่ิง

ท่ีอยูใ่นกรอบท่ีศาสนากาํหนดวางเอาไว ้ 

 3) ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการคา้แบบต่อสู้กนัอยา่งรุนแรง 

ทีร่ะบุเอาไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษ พระองคอ์ลัลอฮฺ ทรงดาํรัสวา่ : 

ความวา่ “โอบ้รรดาศรัทธาชนทั้งหลาย พวกท่านอยา่ไดกิ้นทรัพยสิ์นของ

พวกท่าน ระหวา่งพวกท่านโดยมิชอบ ยกเวน้ที่เป็นการคา้ขายอนัเกิดจาก

ความพึงพอใจจากพวกท่าน และพวกท่านอย่าได้ฆ่าตวัของพวกท่าน

ทั้งหลาย แทจ้ริงพระองค์อลัลอฮนั้นทรงเมตตาต่อพวกท่านเสมอ และ

ผูใ้ดกระทาํส่ิงดงักล่าวโดยละเมิดและอธรรม เราจะนาํเขาผูน้ั้นเขาสู่นรก

อเวจี” (สูเราะฮฺ อนั-นิสาอฺ อายะฮฺท่ี 29-30) 

  ซ่ึงหมายความวา่การคา้ขายตอ้งเกิดจากความพึงพอใจระหวา่งสองฝ่ายท่ีตกลงทาํการคา้ขาย

และการได้รับประโยชน์ของฝ่ายหน่ึงจะตอ้งไม่อยู่บนความเสียหายหรือขาดทุนของอีกฝ่ายหน่ึง  

ตอ้งทาํดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตจะส่งผลให้ประสบความสําเร็จในการงานที่ทาํ ดงัปรากฏในอลั-หะ

ดีษระบุวา่ : 
 

ความวา่ “ผูค้า้ขายท่ีมีความสุจริต ซ่ือสัตย ์ยอ่มไดอ้ยูพ่ร้อมกบับรรดาผูพ้ลี

ชีพเพื่อปกป้องศาสนาในวนักิยามะฮฺ” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ และอลั

หากิม) 

ความว่า “และผูใ้ดก็ตามจากพวกท่านไดอ้ยุติธรรม เราจะให้เขาผูน้ั้นได้

ล้ิมรสการลงทณัฑอ์นัใหญ่หลวง” (สูเราะฮฺอลั-ฟุรกอน อายะฮฺท่ี 19) 

ความวา่“พวกท่านจงเกรงกลวัความอธรรม เพราะแทจ้ริงความอธรรมนั้น

คือบรรดาความมืดมนในวนักิยามะฮฺ” (รายงานโดยอะฮฺหมดัและอลั-หา

กิม) 
 

 4) ไม่หยุดน่ิงที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพน้จากความทุกขย์ากดว้ยการขวนขวายใฝ่หาความรู้

ใหมี้รายไดเ้พิ่มพนูข้ึนจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคญั 

  หลกัคาํสอนของอิสลามท่ีมีพระดาํรัสในอลักุรฺอานระบุวา่ 
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ความว่า “และจงกล่าวเถิดว่า พวกท่านจงทาํงานเถิด แลว้ต่อไปพระองค์

อลัลอฮฺ ตลอดจนศาสนทูตของพระองค ์และมวลผูศ้รัทธาจกัไดป้ระจกัษ์

ถึงงานของพวกท่าน”(สูเราะฮฺอตั-เตาบะฮฺ อายะฮฺท่ี 105) 

ความวา่ “แทจ้ริงพระองคอ์ลัลอฮฺทรงโปรดปรานเมื่อคนหน่ึงในหมู่พวก

ท่านไดก้ระทาํงานหน่ึงในการที่เขามีความประณีต”(รายงานโดยอบูยะอฺ

ลา) 

  ท่านอิหม่ามอชัชาฟิอีย ์(ร.ฮ.) ไดก้ล่าววา่ 

ความว่า “ผูใ้ดปรารถนาโลกน้ี ผูน้ั้นตอ้งเรียนรู้วิชา  และผูใ้ดปรารถนา

โลกหนา้ ผูน้ั้นก็ตอ้งเรียนรู้วชิา” (กิตาบอลั-มจั�ฺมูอฺ เล่มท่ี 1 –คาํนาํ-) 

  จึงเป็นส่ิงที่มุสลิมตอ้งใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด  จนเกิดจากความรู้ความเขา้ใจในส่ิงนัน่

อยา่งแทจ้ริง เม่ือมีความรู้ก็จะทาํใหฐ้านะความเป็นอยูใ่หมี้ชีวติท่ีดีข้ึน   

 5) ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดี ลดละส่ิงชัว่ ประพฤติตนตามหลกัศาสนา 

  ซ่ึงหลกัคาํสอนของศาสนาที่สอนให้ประพฤติดี ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัการของศาสนา

และหลีกเล่ียงส่ิงชัว่ร้าย ดงัในอลัหะดีษระบุวา่ 

ความวา่ “แน่แทผู้ท่ี้ยอมจาํนนตามวถีิอิสลามยอ่มไดรั้บความสําเร็จ อีกทั้ง

เขาได้รับปัจจยัยงัชีพที่พอเพียง  และอลัลอฮฺได้ให้เขาผูน้ั้นมีความพึง

พอใจต่อส่ิงทีพ่ระองค์ทรงนํามาให้แก่เขา” (รายงานโดยบุคอรีและ

มุสลิม) 

4  อาลี เสือสมิง (2553)4

ความว่า “มาตรแมน้วา่มนุษยค์นหน่ึงนั้นไดรั้บครอบครอบสองหุบเขาที่

เตม็ไปดว้ยทรัพยสิ์น   แน่นอนท่ีสุดเขายอ่มจะแสวงหุบเขาท่ีสาม  และไม่

มีส่งใดจะบรรจุดเติมเต็มทอ้งของมนุษยไ์ดน้อกจากดินเท่านั้น (เป็นการ

เปรียบเทียงทาํนาองว่า  ความตายคือส่ิงเดียวทีส่ามารถหยุดย ั้งกิเลสและ

ความต้องการของมนุษย์ได้)” (รายงานโดยบุคอรี ฮะดิษที่ 6072 และ

มุสลิม ฮะดิษท่ี 2390) 

 ในอลัหะดีษบทน้ีมีหลกัคาํสอนที่กล่าววา่ ให้ประพฤติตนในฐานะอิส

ลามิกชนดว้ยการละเลิกส่ิงทีฝ่่าฝืนและขดัต่อหลกัคาํสอนของศาสนาและมุ่งปฏิบติัคุณงามความดีที่

ศาสนามีคาํสอนสั่งใชแ้ละการมีปัจจยัยงัชีพที่พอเพียงต่อความตอ้งการ รวมทั้งการมีความพึงพอใจ

ในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ไม่มกัมาก ไม่โลภ หรือแสวงหาส่ิงท่ีเกินความจาํเป็นทั้ง 3 ประการเป็นเง่ือนไขท่ีทาํ

ใหบุ้คคลไดรั้บความสาํเร็จทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ 



 

 

116 

  4อาลี เสือสมิง (2553)4

  ความสัมพันธ์ในชุมชนที่ทุกคนมาอยู่รวมกันทําให้เกิดการพัฒนาที ่ดี  นําไปสู่การ

เจริญเติบโตโดยผูเ้ป็นหวัหนา้ชุมชนจะตอ้งปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจให้

เกิดความเขม้แข็ง ซ่ึงศาสนาอิสลามให้ความเคารพบุคคลและสังคมตามที่สัยยิด มุฮมัหมดั ฮุเซน 

ตะบะตาบาอีย ์(ม.ป.ป.: 15-16) ไดก้ล่าววา่ ความสัมพนัธ์อนัแทจ้ริงซ่ึงมีอยูร่ะหวา่งบุคคลและสังคม

น้ี ก่อให้เกิด “ส่วนบุคคลในสังคม” ที่แตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างกนัจนถึงจุดที่ว่าส่วนบุคคลจะ

ช่วยผดุงความคงอยู่ของสังคมดว้ยพลงัและคุณภาพทั้งหลายทั้งหมด พลงัและคุณภาพทีค่ลา้ยคลึง

กนัก็ถูกผลิตข้ึนในสังคมนั้น ดว้ยเหตุน้ีอิสลามจึงใชค้าํสอนที่สําคญัและคาํบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

อยา่งเช่น การแสวงบุญ การสวดภาวนา ญิฮาด (การต่อสู้เพือ่ผลประโยชน์ของอิสลาม) การจ่ายทาน

และการเคารพให้เช่ือฟังนอบนอ้มต่อกนัและให้เกียรติกนั ซ่ึงขอ้ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นรากฐานทาง

สังคมของศาสนา ดงัคาํสอนจากพระมหาคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษกล่าววา่ 

 เร่ืองของความเพียงพอ หลกัคาํสอนและการปฏิบติัตวัของศาสดา 

นบีมูฮัมมัด (ซ .ล . )  ที ่เ ป็นองค์ศาสดาผู ้ยิ่ ง ใหญ่พระองค์ท่ านใช้ ชีวิตแบบพอเพียง ซ่ึงใน

ประวติัศาสตร์บบนัทึกให้ทราบวา่ท่านพอใจที่จะนอนบนเส่ือหยาบๆ ท่านหิวไม่ต่างไปจากคนจน

หิว ท่านยอมอดเพื่อให้คนท่ีหิวมากกว่าได้อ่ิม ท่านรับประทานอาหารเหมือนคนอ่ืนรับประทาน  

ท่านรีดนมแพะ ท่านเยบ็ท่านปะรองเทา้และเส้ือผา้ ท่านไม่เคยฟุ้งเฟ้อ ท่านสมถะและท่านยงัดูแล

ครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี  ในวนัท่ีท่านเสียชีวติ ท่านไดทิ้้งอาหารให้ภรรยาของท่านเพียงไม่ก่ีช้ินและ

ผา้ไม่กี่ผืน  ท่านไม่เคยให้อาํนาจบารมีของความเป็นผูน้ําทั้งที่มีผูต้ามท่านนับแสนๆ คนเพื่อหา

ประโยชน์เขา้ตนเองและแมน้วา่ท่านตอ้งการภูเขาอุฮุดทั้งลูกก็พร้อมท่ีจะกลายเป็นทองในชัว่พริบตา  

ท่านจึงเป็นแบบฉบบัของความพอเพียงอยา่งเตม็ตวั นบัตั้งแต่อดีตเป็นตน้มาอิสลามไดพ้ยายามสอน

ทางออกให้กบัมวลมนุษยใ์นการดาํเนินชีวิตโดยเร่ิมจากอ้นเน้ือที่เราเรียกมนัวา่หวัใจ  พยายามปลูก

จิตสาํนึกใหเ้ขา้ถึงแก่นแทแ้ห่งชีวติ ซ่ึงมีนบีมุฮมัมดั (ซ.ล.) เป็นแบบอยา่งจากหลกัการเหล่านั้น 

ความวา่ “และจงช่วยเหลือกนัและกนัในคุณงามความดี  และความยาํเกรง 

(ต่ออลัลอฮฺ) และจงอยย่าช่วยเหลือกนัและกนัในความบาปและการเป็น

ศตัรูกัน  และจงยาํเกรงอลัลอฮฺ  แท้จริงอลัลอฮฺทรงเข้มงวดยิ่งในการ

ลงโทษทณัฑ”์ (ซูเราะฮ ์ อลั-มาอิดะฮ ์ อายะฮท่ี์ 2) 

ความว่า “ไม่มีคุณความดีใดในการกระซิบกระซาบอย่างมากมายของ

มนุษยเ์วน้แต่(มี) เพือ่ให้เกิดการบริจาคหรือกาํชบักนัในคุณความดี  หรือ

เพื่อ (ก่อให้เกิด) การประสานกนัระหว่างเพื่อนมนุษย”์ (ซูเราะฮ ์ อนั-นิ

ซาอฺ  อายะฮท่ี์ 114) 
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ความว่า “และจงน้อมปีกของเจา้ (อ่อนน้อม)ให้แก่บรรดาผูศ้รัทธาเถิด” 

(ซูเราะฮ ์ อลั-ฮิจญรฺ์  อายะฮท่ี์ 88) 

ความว่า “และพวกเขา (ชาวอนัศอร)ได้เสียสละ(ด้วยทรัพย์สิน เคหะ

สถาน ฯลฯ แก่ชาวมุฮาญิรีน ผูอ้พยพ) แม ้(ตามจริงแลว้ ) พวกเขาจะมี

ความจาํเป็น (ต่อส่ิงดงักล่าว) ดว้ยก็ตาม” (ซูเราะฮ ์ อลั-ฮชัรฺ  อายะฮท่ี์  9) 

ความว่า “จงสํารวมตนต่อส่ิงตอ้งห้าม (ตามพระบญัญติั) ท่านจะเป็นผู ้

เป็นเลิศสุดในการนมัสการภักดี และจงพึงพอใจในส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรง

กาํหนดให้แก่ท่าน ท่านก็จะเป็นผูถึ้งซ่ึงความพอเพียงที่สุดในโลกและจง

ทาํดีต่อเพือ่นบา้นของท่าน ท่านจะไดเ้ป็นศรัทธาชน (มุอฺมิน) ที่สมบูรณ์

ท่ีสุด และจงรักท่ีจะใหแ้ก่ผูอ่ื้นในส่ิงท่ีท่านรักท่ีจะให้แก่ท่านตวัเอง  ท่าน

จะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบและจงอย่าหัวเราะมากเกิน  แทจ้ริงการ

หวัเราะมากนั้นทาํใหห้วัใจตายดา้น” (บนัทึกโดย  อิหม่าม อตั-ตุรมีซีย)์ 

ความวา่ “จงสํารวมตนต่ออลัลฮฺ  ไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ แห่งใด และจงทาํดี

ตอบแทนความชัว่  เพื่อจะไดล้บลา้งกนั  และจงอยูร่่วมกบัผูค้นดว้ยจรรยา

มรรยาทอนัดีเถิด” (บนัทึกโดย  อิหม่าม อะหมดั อตั-ตุรมีซีย ์และดารมีย)์ 
 

ความสุขทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงและพฒันาในสังคมตามหลกัปรัชญาแห่งความพอเพียง

คือ การทาํยงัไงให้คนในสังคมหาเล้ียงชีพตวัเองได ้โดยที่ไม่เบียดเบียนใคร รู้จกัเสียสละ แบ่งปัน

ช่วยเหลือคนท่ีอ่อนแอกวา่ มีความสมถะ นอบนอ้มถ่อมตน รับผดิชอบต่อหนา้ที่ ไม่นินทาให้ร้าย  มี

ความเมตตา ไม่อิจฉาและตดัขาดญาติมิตร มีมรรยาทที่ดี ไม่ยึดติดและหวงแหน  และตอ้งแบ่งปัน

และพร้อมท่ีรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา น่ีสิ คือปรัชญาของคาํวา่ “พอเพยีง” 

  ซ่ึงชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามไดน้าํหลกัคาํสอนศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกบัการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนมาประยุกตใ์ชใ้นชุมชน ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มผา่นเสียงตามสาย เพื่อให้คน

ในชุมชนได้เขา้ใจและแก้ปัญหาร่วมกนั หลงัจากละหมาดวนัศุกร์จะกล่าวคุตบะฮ์ (การบรรยาย

ธรรม) การนําเสนอหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม เพือ่ตกัเตือนให้ทุกคนมีความสํานึกและ

จิตสาํนึกต่อส่วนร่วม โดยเน้ือหาการบรรยายจะมีหลากหลายเร่ืองแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะขอยกเน้ือหา

การบรรยายมาเพียง 6 เร่ือง  ดงัต่อไปน้ี  
 

  1) เร่ือง การอนุรักษแ์ม่นํ้าคูคลอง (วนิยั  สะมะอุน, ม.ป.ป) 

  ผูศ้รัทธาท่ีรักทั้งหลาย “จงยาํเกรงอลัลอฮแ์ละหมัน่ดูแลสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของเรา

เถิด” ซ่ึงเราทุกคนได้อาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ ส่ิงต่างๆรวมทั้งสภาพแวดล้อมใน
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สังคมของเราเป็นมรดกทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัมีค่าที่สุด บรรพบุรุษของเราไดห้มัน่สร้างสรรค์

กนัมาดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและเหน็ดเหน่ือย ทอ้งถ่ินของเราจึงเขียวชอุ่มดว้ยตน้ไมห้ลากชนิด

แมน้อกฤดูฝนจะตอ้งหาแหล่งนํ้ าเพื่อขนยา้ยนํ้ านาํมารดตน้ไมใ้ห้เจริญงอกงาม บรรพบุรุษของเราก็

ไม่เคยแสดงความเหน็ดเหน่ือยหรือเกียจคร้านแลว้ปล่อยให้ทอ้งถ่ินของเราเกิดความแห้งแลง้จนเรา

ตอ้งมาฟ้ืนฟูกนัใหม่ ตรงกนัขา้มคนสมยัเราต่างไดรั้บและเสพความอุดมสมบูรณ์ทางส่ิงแวดลอ้มที่

พวกท่านไดส้ร้างไวใ้ห้แก่เราอยา่งไม่มีขอ้บกพร่องเลย  และบางทอ้งถ่ินมีแหล่งนํ้ าภายในที่ไม่ตอ้ง

เหน่ือยยากตอ้งขนยา้ยนํ้ ามาจากแหล่งนํ้ าไกลๆบรรพบุรุษของเราก็รักษาแหล่งนํ้ าดงักล่าวเป็นอยา่ง

ดีมาโดยตลอด 

 แผน่ดินที่เราไดอ้าศยัอยู่น้ีไม่วา่จะเป็นพื้นที่เล็กน้อยที่เราครอบครองโฉนดเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของเราและของเอกชนทั่วๆไปหรือเป็นพื้นที่สาธารณะและบรรดาสรรพส่ิงทั้ งหลายรวมทั้ ง

ส่วนประกอบอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหรืออากาศธาตุหรือพืชชนิดต่างๆรวมทั้งส่ิงที่

เคล่ือนไหวไดเ้ช่นมนุษยแ์ละสัตวจ์ะใหญ่จะเล็กจนเล็กที่สุดไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าไดย้อ่ม

อยูใ่นความหมายแห่งแผน่ดินที่อลักุรอานไดบ้ญัญติัไวซ่ึ้งผูศ้รัทธามีความยึดมัน่วา่ส่ิงเหล่านั้นลว้น

เป็นส่ิงซ่ึงถูกสร้างโดยพระผู ้ เป็นเจ้าทั้ ง ส้ิน หาใช่เกิดข้ึนมาเองด้วยทฤษฎีวิว ัฒนาการของ

นกัวิทยาศาสตร์ไม่  ความสลบัซบัซ้อนแห่งองคป์ระกอบของสรรพส่ิงต่างๆยอ่มแสดงให้เห็นถึงพ

ลานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง อลักุรอานบญัญติัไวห้ลายอายะฮ ์ดงัเช่น 

ความวา่ “พระเจา้ไดส้ร้างแผน่ดินใหมี้พื้นท่ีราบสาํหรับพวกเจา้ และสร้าง

ผนืฟ้าใหเ้ป็นหลงัคาสาํหรับพวกเจา้ และใหน้ํ้าฝนตกลงมาจากฟ้า แลว้ทาํ

ให้มีผลผลิตเกษตรงอกเงยออกมาเพื ่อเป็นชีวปัจจัยของพวกเจ้า....” 

(อลับะเกาะเราะฮ ์ 22) 

อลักุรอานอายะฮน้ี์ไดบ้ญัญติัถึงปัจจยัพื้นฐานสําหรับการดาํรงอยูข่องมนุษย ์คือ มีแผน่ดิน  

มีทอ้งฟ้า มีนํ้ าฝนที่ตกลงมาจากฟ้า จากนํ้ าฝนเป็นอาหารสําหรับดูดซับบริโภคโดยพื้นดิน แลว้จึง

งอกเงยออกมาเป็นพืชชนิดต่างๆ ทัว่แผน่ดิน แลว้มีผลผลิตเกษตร เช่น ผลไม ้ขา้วเป็นอาหารสําหรับ

มนุษยไ์ด้บริโภคสร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกายทาํให้ชีวิตสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างไม่มีโรค

เบียดเบียนมีสุขภาพทีดี่ นอกจากมนุษยข์าดการระมดัระวงัตวัในดา้นระบบต่างๆ เช่น ระบบบริโภค

ก็บริโภคกนัอยา่งตะกละตะกลามและฟุ้งเฟ้อไม่ตรวจสอบคุณภาพของส่ิงที่ตนรับประทาน เรียกวา่

กินกนัไม่เลือก 

 อลักุรอานเตือนให้มนุษยไ์ดพ้ิจารณาถึงคุณประโยชน์มหาศาลของแผน่ดินนํ้ าและฟ้า เพื่อ

มนุษย์จะได้มีสติได้คิดถึงประโยชน์ของมันสําหรับมนุษย์เอง มนุษย์จะได้พยายามรักษา

ปัจจยัพื้นฐาน 3 ประการน้ีให้มีสภาพที่ดีตลอดไป  เพือ่ความอยู่รอดและความอุดมสมบูรณ์และ
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ความสุขของมนุษย์เอง คุณภาพของดินนํ้ าและฟ้าเป็นความจาํเป็นทีสุ่ดสําหรับมนุษย์เอง  หาก

มนุษยป์ล่อยใหมี้ศตัรูรุกรานมนั นัน่คือมลพิษทีท่าํลายมนั ไม่วา่จะเป็นมลพิษทาํลายดิน หรือมลพิษ

ทาํลายนํ้ า และมลพิษทาํลายอากาศคือฟ้าที่อลักุรอานบญัญติัในโองการที่อา้งอิง เราทุกคนจะตอ้ง

เรียนรู้จากผูรู้้ในดา้นการบาํรุงรักษาดินนํ้ าและอากาศให้มีสภาพดั้งเดิมที่อลัลอฮไ์ดส้ร้างมา  สภาพ

ดั้งเดิมที่อลัลอฮ์ได้สร้างมานั้น เราเพียงแต่อย่าทาํลายสภาพนั้นด้วยมลพิษดงักล่าว เราไม่ตอ้งใช้

วิริยภาพของเราให้เหน็ดเหน่ือยและยากลาํบากกบัการสร้างดินนํ้ าอากาศเลยเพราะอลัลอฮไ์ดส้ร้าง

ใหเ้ราแลว้อยา่งสมบูรณ์ และถึงอลัลอฮไ์ม่สร้างใหเ้ราหลงัจากเราไดท้ราบถึงประโยชน์มหาศาลของ

มนั เราก็ไม่มีอาํนาจและความสามารถสร้างส่ิงเหล่านั้นได้เพราะผูท้รงอาํนาจการสร้างมีเพียง

อลัลอฮอ์งคเ์ดียวเท่านั้น  หนา้ท่ีของเราเพยีงแต่พยายามใชป้ระโยชน์มนัอยา่งทะนุถนอมใชม้นัอยา่ง

ระมดัระวงัอย่างประหยดัและตอ้งบาํรุงรักษามนัอย่างดี ตลอดชั่วอายุขยัของเราและของมนัเรา

จะตอ้งพากเพียรใชป้ระโยชน์มนัตามลกัษณะดงัที่กล่าวมาแลว้ อยา่ละเลยต่อหนา้ที่อนัสําคญัน้ีเป็น

อนัขาด มิฉะนั้นความเสียหายและความหายนะจะเกิดแก่เราและแก่โลกโดยส่วนรวม 
 

  2) เร่ือง ปัญหาขยะและการจดัการเบ้ืองตน้ (วนิยั  สะมะอุน, ม.ป.ป) 

  พีน่้องผูศ้รัทธาที่รักทั้งหลาย “จงยาํเกรงอลัลอฮ์และจงกาํจดัขยะให้หมดส้ินเถิด” ปัญหา

ขยะนบัเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนในเมืองหรือแมแ้ต่ในชนบทที่มีประชากรในชุมชนอาศยัอย่าง

หนาแน่น เร่ืองของขยะจะตอ้งเขา้มาสร้างปัญหาแก่ชุมชนจะมากจะนอ้ยข้ึนอยูก่บัจาํนวนประชากร  

ทีจ่ริงนั้นปัญหาอยูที่่คุณภาพประชากรในชุมชน หากประชากรในชุมชนมีความรับผิดชอบสูง และ

ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของชุมชนอย่างเคร่งครัด ชุมชนนั้นก็จะหมดปัญหาขยะเป็นชุมชนปลอด

ขยะอย่างแน่นอน จิตสํานึกของสมาชิกในเร่ืองความสะอาดย่อมเป็นรากฐานสําคญัที่สุดในการ

แกไ้ขปัญหาขยะ เพราะขยะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงสกปรก เป็นมลภาวะที่สร้างความเส่ือมโทรมแก่

สภาพของชุมชน เป็นเคร่ืองหมายแสดงความไม่เอาไหนหรือความบกพร่องและความไม่รับผิดชอบ

ของชุมชน เป็นความเสียหายในระดบัทาํลายภาพพจน์ของชุมชน  ชุมชมใดที่มีขยะเต็มพื้นที่ย่อม

แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสมาชิกชุมชนทุกครอบครัวล้วนแต่เป็นคนมกัง่ายไร้ระเบียบไม่คาํนึงถึง

วฒันธรรมและเกียรติยศแห่งชุมชน ชุมชนจะถูกตาํหนิวา่เป็นชุมชนสกปรก ชุมชนไร้คุณภาพขาด

เอกภาพ และไม่รับผดิชอบสังคม  

  การเก็บขยะในคําสอนของศาสนาอิสลามถือเป็นคําสอนหลักที ่ศาสนาอิสลามให้

ความสําคญัมาก แมใ้นสายตาโดยทัว่ไปอาจจะมองการเก็บขยะว่าเป็นกิจของคนชั้นตํ่า ในสังคม

หน่ึงหากสมาชิกสังคมชอบที่จะดูหม่ินซ่ึงกนัและกนัและมีความเกลียดชงักนัเพราะความแตกต่าง

กนัทางฐานะ สังคมนั้นจะกลายเป็นสังคมท่ีตกตํ่าเป็นสังคมท่ีเห็นแก่ตวัเป็นสังคมของคนใจแคบเฉย

เมยไม่กระตือรือร้น และจะไม่มีการพฒันาในดา้นใดๆเลย ทั้งน้ีเพราะการบริหารจดัการภารกิจการ
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เก็บขยะอยา่งจะให้ประสบความสําเร็จอยา่งถาวรอย่างมีประสิทธิภาพเราถือวา่เป็นภารกิจและเป็น

หนา้ท่ีๆสาํคญัมาก เป็นความสาํเร็จท่ียิง่ใหญ่สาํหรับสังคมแห่งชุมชนนั้นแน่นอน 

 ศาสนาอิสลามสอนชดัเจนเร่ืองของการเก็บขยะ และถือว่าภาคผลและอานิสงส์อนัพึงได้

ของผูเ้ก็บขยะนั้นเท่าเทียมกบัการทาํความดีระดบัสรรเสริญอลัลอฮ์ซ่ึงผูก้ระทาํจะไดรั้บการตอบ

แทนความดีของเขาท่ีไดเ้ก็บขยะนั้นมีผลถึงทาํใหเ้ขาพน้จากนรก ดงัหดิษหน่ึงระบุความวา่ 

“แทจ้ริงมนุษยเ์ป็นบุตรหลานของนบีอาดมัทุกคนถูกสร้างเป็นร่างกายอนั

ประกอบดว้ยขอ้ต่อ 360 ขอ้ต่อ  ดงันั้นใครที่กล่าวสรรเสริญความเกรียง

ไกรแห่งอลัลอฮ์  และกล่าวสดุดีอลัลอฮ์และกล่าวแสดงความเป็นหน่ึง

แห่งอลัลอฮ์และกล่าวแสดงความบริสุทธ์ิของอลัลอฮ์และกล่าวขออภยั

ต่ออลัลอฮแ์ละยา้ยกอ้นหินหรือไมห้นามหรือกระดูกให้พน้จากทางเดิน

ของคน  หรือใช้ให้คนทาํความดีหรือห้ามคนทาํเลว จาํนวนทาํความดี

เหล่านั้นได ้360 ประการ เท่ากบัขอ้ต่อร่างกายของเขา แน่นอนการเดินใน

วนันั้นของเขาไดผ้ลกัดนัตวัของเขาเองออกจากนรก” (มุสลิม) 

 จะเห็นชดัเจนวา่การทาํความดีในศาสนาอิสลามมิไดเ้นน้การบริกรรมอยา่งเดียว แต่จะผสม

กลมกลืนกบัการประกอบกิจกรรมดว้ยในมูลค่าเดียวกนั  ดงันั้นกิจกรรมใดๆหากให้ผลดีต่อสังคม

ผูก้ระทาํก็จะไดรั้บกุศลผลบุญโดยไม่ตอ้งบริกรรมประกอบแต่ประการใด ผลบุญแห่งการทาํความดี

เช่นน้ีผูก้ระทาํยอ่มไดรั้บเท่ากบัการทาํทานโดยเขาไม่ไดท้าํทานใดๆ แต่การทีเ่ขายอมเสียสละแรง

และเวลาขนยา้ยวตัถุอนัตรายตามระบุในหดิษให้พน้ทางเดินของคนทาํให้คนที่ใช้ทางเดินนั้นไม่

ตอ้งประสบกบัอนัตรายจากส่ิงที่เขาขนยา้ย น่ีคือการทาํทานตามอุดมการณ์อิสลามที่เราตอ้งทาํ แม้

เราไม่มีทุนทรัพยพ์อที่จะบริจาคทาน แต่เราก็สามารถบริจาคแรงของเราไดอ้นัมีค่าเท่ากบัทาํทาน

ดว้ยทุนทรัพยน์ัน่เอง อีกหดิษหน่ึงระบุคลา้ยกบัหดิษท่ีผา่นมาแลว้ มีความวา่ 

“แต่ละขอ้ต่อร่างกายมนุษยน์ั้นยอ่มไดรั้บผลเท่ากบัเขาทาํทานในทุกวนัที่

ดวงตะวนัข้ึนผ่านเขาท่าน ยุติธรรมแก่คนสองคนท่านก็ได้ทาํทานแล้ว   

ท่านช่วยเหลือพยุงให้คนข้ึนพาหะนะได้สะดวกข้ึนหรือช่วยลาํเลียงส่ง

ของของเขาให้เขาท่านก็ไดท้าํทานแลว้ คาํพูดที่ดีสักคาํเดียวที่พูดกบัคน

อื่นก็ถือเป็นการทาํทานแล้ว แต่ละก้าวที่ท่านเดินไปมสัยิดท่านก็ได้ทาํ

ทานแลว้ และท่านขจดัส่ิงอนัตรายออกจากทางเดินท่านก็ไดท้าํทานแลว้” 

(บุคอรี  มุสลิม) 

 การทาํความดีแม้จะเล็กน้อยและไม่ได้ลงทุนทางทรัพยสิ์นหากลงแรงเพียงเล็กน้อยดั่ง

กิจกรรมต่างๆท่ีปรากฏในหดิษท่ีอา้งอิงผา่นมาแลว้ แต่ผลทีไ่ดรั้บตอบแทนจากการทาํดีดงักล่าวมีค่า
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เท่ากบัการทาํทานท่ีทาํดว้ยทรัพยสิ์นเหมือนกนั คาํสอนน้ีเท่ากบัไดอุ้ดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคน

จนทาํให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างคนทั้งสอง  ความเท่าเทียมและเสมอกนัในศกัด์ิศรีไดเ้กิดข้ึน

เป็นอยา่งดีแก่คนทั้งสอง คนรวยเขามีโอกาสใช้ทรัพยข์องเขาทาํบุญทาํทานแต่คนจนก็มีโอกาสเท่า

เทียมกบัคนรวยได้ทาํบุญทาํทานเหมือนกนั โดยทาํด้วยแรงงานที่เขามีและนั่นคือทรัพยสิ์นทาง

แรงงานของเขา  สังคมจึงสามารถอยูร่่วมกนัไดร้ะหวา่งคนจนกบัคนรวยไม่มีการแบ่งชนชั้นให้เป็น

ท่ีระคายเคืองและนอ้ยเน้ือตํ่าใจหรือมีการดูถูกกนัในแต่ละฝ่ายใหเ้ป็นจุดเร่ิมตน้แห่งปัญหาสงัคม 

 ในหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามประเด็นน้ีจึงสรุปไดว้่า ทรัพยสิ์นแบ่งได ้3 ประเภท คือ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ทรัพยสิ์นทางแรงงาน และทรัพยสิ์นทางสมบติั ทรัพยสิ์นทั้ง 3 ประเภทน้ี

สามารถนาํมาบริจาคไดแ้ละผูบ้ริจาคก็ไดรั้บผลตอบแทนจากอลัลอฮ์ในมูลค่าแห่ง “การทาํทาน” 

เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงต้องถือเป็นวาระแห่งชีวิตของเราที่จะทาํทานทั้ งสามประเภทนั้ นหาก

สามารถ จะเล็กจะนอ้ยก็ขอใหท้าํดว้ยความจริงใจและบริสุทธ์ิใจ อลัลอฮต์ะอาลาไดใ้หส้ัญญาไวว้า่ 

ความว่า “...ดงันั้นผูใ้ดไดท้าํความดีแมน้ํ้ าหนกัเท่าปรมาณูเขาจะไดเ้ห็น

มนั และใครทาํความเลวแมเ้ท่าปรมาณูเขาก็จะไดเ้ห็นมนั” (ซลัซะละฮ ์ 7) 

  พี่นอ้งผูศ้รัทธาท่ีรักทั้งหลาย “จงยาํเกรงอลัลอฮแ์ละจงขจดัขยะใหพ้น้ครัวเรือนเถิด” 

  ที่อยู่อาศยัถือเป็นปัจจยัสําคญัของการดาํเนินชีวิตของคนทุกระดบั ไม่วา่เขาจะมีฐานะเป็น

อคัรมหาเศรษฐีหรือเป็นคนอนาถายากจน ส่ิงสําคญัในการดาํรงชีวิตของแต่ละกลุ่มชนจะตอ้งการ

เหมือนกนัก็คือความสะอาดของที่อยูอ่าศยั แมจ้ะนิยามความสะอาดแตกต่างกนับา้งในแต่ละหมู่ชน

แต่ก็ไม่ต่างกนัมากนกั ทุกกลุ่มชนไม่ตอ้งการให้บา้นของตนสกปรกรกไปดว้ยขยะยงัอนัตรายและ

รําคาญแก่ครอบครัว ซํ้ าร้ายยงัมีกล่ินเหม็นโชยไปรบกวนความสุขของคนอื่นๆ บา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย  

แมก้ล่ินของเราเราอาจจะเคยชินกบัมนัจนไม่รู้สึกเหม็น แต่กลบักลายเป็นความเหม็นท่ีร้ายกาจอยา่ง

ยิ่งสําหรับคนอื่นจนเขาทนไม่ไดก้็แอบติเราอยู่ในใจ เมื่อทนต่อไปไม่ไหวก็นินทาอย่างเป็นระบบ

จนถึงขั้นประทว้งเรา จนอาจกลายเป็นประเด็นแห่งการทาํร้ายร่างกายของกนัและกนัได ้หรือขยาย

ไปเป็นการจลาจลหรือสงครามยอ่ยๆ ก็อาจเป็นได ้

 ดงันั้นเราจะตอ้งแกปั้ญหากนัที่ตน้เหตุแห่งปัญหา นัน่คือตอ้งบริหารที่อยูอ่าศยัของเราเอง

ใหมี้ความสะอาดปราศจากขยะทุกประเภทอยา่ปล่อยใหก้ระแสปัญหาของขยะเดินทางออกจากบา้น

เราไปเที่ยวสร้างปัญหาแก่บา้นอื่น ขยะในบา้นเราเราตอ้งตรวจสอบทุกวนัและทาํความสะอาดทุก

วนั เราตอ้งมีขอ้มูลในการบริหารขยะว่าในบา้นเรามีขยะกี่ประเภท เช่น ประเภทขยะอาหารทิ้ง 

ประเภทขยะมูลฝอย ประเภทขยะอีเล็กโทรนิกส์ ประเภทขยะเศษส่วนเกินของใช้ลกัษณะต่างๆ 

ประเภทขยะอนัตราย ประเภทขยะรําคาญ ประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง บางทีเศษกระดาษเศษผา้ท่ีเรา
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เลิกใช้ไม่ได้สนใจมนัปล่อยให้หมกัหมมเป็นประชากรขยะที่เพิ่มมากข้ึนอยู่ในบ้านของเราจน

กลายเป็นแหล่งสะสมซ่องสุมเช้ือโรคต่างๆ เป็นความเลวร้ายท่ีเราจะตอ้งช่วยกนัขจดั  

อลักุรอานได้แบ่งความประพฤติต้องห้ามหรือเลวร้ายออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ความ

เลวร้ายทางดา้นความกกัขฬะหยาบชา้ลามกอนาจารเรียกวา่ “อลัฟะฮซ๊์าอ”์   2. ความเลวร้ายทางดา้น

ความประพฤติตอ้งหา้มทางศาสนา เรียกวา่ “อลัมุงกรั” เช่นการสะสมขยะก็อยูใ่นขอ้ห้ามประเภทน้ี 

ดงันั้นเราจึงตอ้งช่วยกนัขจดัความเลวร้ายน้ีให้ออกไปให้หมดจากบา้น จากโรงเรียน จากโรงงาน  

จากหมู่บา้นของเราใหค้งสภาพสะอาดตลอดไป  อลักุรอานบญัญติัวา่ 

ความวา่ “…ท่ีจริงอลัลอฮใ์ชใ้หม้ีความยุติธรรม และสร้างความดีงามและ

สงเคราะห์แก่ผูใ้กลช้ิด และอลัลอฮ์ห้ามความลามกอนาจารและความ

เลวร้ายและการข่มเหง พระองคเ์ตือนพวกเจา้ เพือ่พวกเจา้จกัไดต้ระหนกั”   

(อนันะห์นิ  90) 

 ส่ิงตอ้งห้ามตามคาํสอนของศาสนาอิสลามมีบญัญติัไวเ้พื่อเป็นวินัยของทุกคนจะได้อยู่

ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขสันติอย่างมั่นคงถาวร ไม่มีการกดขี่รังแกและสร้างความ

เดือดร้อนแก่กนัและกนั สภาพปราศจากส่ิงนั้นคือสภาพแห่งความสงบสุขสันติอยา่งแทจ้ริง เราตอ้ง

พยายามปลูกสร้างความดีเหล่านั้นให้เร่ิมตน้กนัที่บา้นของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะทุกประเภท

จะตอ้งหมดไปจากบา้นของเรา เราตอ้งกวาดบา้นถูบา้นให้สะอาดทุกวนัและเมื่อเห็นวา่มีคราบไคล

หมกัหมมสกปรกมานานเราก็จดัการลา้งบา้นกนัให้สะอาดเอ่ียมอ่อง วิธีการขจดัส่ิงเลวร้ายให้หมด

ไปนั้น ท่านศาสดา ฯ ไดส้อนความวา่ “ใครพบเห็นส่ิงเลวร้ายใดเขาจงเปล่ียนแปลงมนัดว้ยมือของ

เขา หากเขาไม่สามารถก็จงเปล่ียนแปลงดว้ยวาจาของเขา หากไม่สามารถก็ให้เปล่ียนแปลงดว้ยใจ

ของเขา นัน่เป็นศรัทธาท่ีอ่อนแอท่ีสุด” (บุคอรี  มุสลิม) 

 วิธีการขจดัส่ิงเลวร้ายให้หมดไปตามคาํสอนที่ผ่านมานั้น ท่านศาสดาฯ ได้สอนเราให้

กระทาํได ้3 ขั้นตอน คือ 

1. ใหท้าํดว้ยมือของเรา เช่น กรณีกวาดขยะในบา้น เราก็จบัไมก้วาดเสียเอง 

 2. เราชกัชวนหรือออกคาํสั่งใหค้นใตบ้งัคบับญัชาเราทาํโดยเราไม่ตอ้งทาํเอง 

 3. เรานึกคดัคา้นและติติงอยูใ่นใจเม่ือยงัเห็นขยะเกล่ือนกระจายเตม็บา้น 

  ส่ิงเลวร้ายทีก่ล่าวนั้นท่านศาสดามิไดจ้าํกดัส่ิงเลวร้ายดา้นใดดา้นหน่ึง  จึงหมายความรวม

ไปถึงส่ิงเลวร้ายทุกด้านไม่ว่าจะดา้นสังคม เช่น การก่ออาชญากรรม หรือดา้นส่วนตวั เช่น ความ

ประพฤติไม่ดีต่างๆ รวมทั้งก่อความสกปรกหรือการสะสมขยะที่เรากาํลงัพูดถึง เป็นหนา้ที่ของเรา

ทุกคนทีจ่ะตอ้งปฏิบติัดว้ยความจริงใจและจริงจงั อยา่ปฏิบติัเพียงเพือ่สร้างภาพชัว่คร้ังชัว่คราวตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการหน่ึงโครงการใด เราตอ้งยึดเป็นภาระหน้าที่อนัจาํเป็นของตวัเราจนเป็น
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นิสัยของเราทีเ่ราขาดมนัไม่ได ้เราเห็นขยะหรือความสกปรกใดๆ ภาระหนา้ที่อนัเป็นนิสัยของเราน้ี

จะกระตุน้ใหเ้รารู้สึกกระตือรือร้นที่จะกม้ลงเก็บขยะนั้นนาํไปทิ้งในถงัขยะ หรือหากไม่มีถงัขยะเรา

จะยอมเสียเวลาเดินหาที่อนัควรที่จะทิ้งขยะนั้น แมจ้ะตอ้งเก็บมนัไวใ้นตวัเราจนเราลืมมนัก็ตาม 

ทั้งน้ีหากขยะนั้นไม่เป็นนะยิส แต่ถา้เป็นนะยิสเราตอ้งรีบขจดัมนัออกดว้ยอุปกรณ์ภายนอกโดยเรา

ไม่ไดส้ัมผสัมนั  
   

  3) เร่ือง การจดัการขยะอนัตรายในครัวเรือน  (วนิยั  สะมะอุน, ม.ป.ป) 

  พี่นอ้งผูศ้รัทธาท่ีรักทั้งหลาย “จงยาํเกรงอลัลอฮแ์ละจงระมดัระวงัอนัตรายในครัวเรือนเถิด” 

  ศาสนาอิสลามมีหลกัคาํสอนที่บูรณาการระหวา่งปัจจยัที่จาํเป็นแก่การดาํรงชีวิตในโลกน้ี

อนัเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัที่จาํเป็นแก่การดาํรงชีวิตภายในนัน่คือจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิด

และจิตสํานึกแห่งคุณธรรมซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานที่เร่ิมจุติข้ึนภายในและควบคุมพฤติกรรมภายนอก

จนแยกออกจากกนัไม่ได ้ความสําคญัทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในจึงตอ้งให้ความสําคญัทั้ง

สองปัจจยัอยา่งเท่าเทียมกนัจะทอดทิ้งไม่สนใจนั้นไม่ไดถื้อวา่ขดัต่อหลกัการอิสลาม 

 ดงันั้นศาสนาอิสลามจึงไม่เวน้ต่อการสร้างระบบจริยธรรมควบคุมทุกสถาบนัแห่งชีวิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสําคัญต่อชีวิตและสังคมรวมไปถึง

ประเทศอยา่งปฏิเสธไม่ได ้หากเราบริหารครอบครัวอยา่งมีคุณภาพ แน่นอนคุณภาพนั้นจะส่งผลไป

ถึงการบริหารประเทศด้วย สถาบนัครอบครัวมิใช่จะมีส่วนประกอบเฉพาะบุคคลเท่านั้นคือ สามี 

ภริยา และบุตรหลาน  แต่ส่วนประกอบทางดา้นวตัถุอีกมากมายท่ีเราจะตอ้งใหค้วามสนใจ เช่น บา้น

หลงัหน่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยห้องครัว ห้องนอน ห้องนัง่เล่น และห้องเหล่านั้นสามารถดดัแปลง

เป็นห้องประชุมสําหรับสมาชิกครอบครัวได้ในทุกโอกาส สถาบนัครอบครัวเราจะตอ้งให้ความ

สนใจด้านการบริหารจดัการโดยใช้ความรักความเมตตาเป็นหลกัหรือเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน มิใช่

บริหารครอบครัวด้วยการใช้อาํนาจจนขาดอิสรภาพทางความคิดของสมาชิกครอบครัว สมาชิก

ครอบครัวถูกบงัคบัเคี่ยวเข็ญกดขี่ราวกบัเป็นทาส  เราตอ้งยอมรับในอาํนาจหนา้ที่ของตวัเราเองใน

ฐานะผูน้าํบริหารในสถาบนัครอบครัว อาํนาจหนา้ที่น้ีอลัลอฮต์ะอาลาไดม้อบหมายให้เราในฐานะ

บุรุษผูเ้ป็นสามี โดยบญัญติัในอลักรุอาน นัน่คือ 

ความว่า “…บรรดาบุรุษย่อมมีอาํนาจเหนือสตรี ดว้ยเหตุปัจจยัท่ีอลัลอฮ์

ไดโ้ปรดปรานบางส่วนใหเ้หนือกวา่บางส่วน และดว้ยเหตุท่ีพวกเขาไดใ้ช้

จ่ายจากทรัพยสิ์นของพวกเขา  ดงันั้นสตรีที่ดีนั้นคือสตรีที่จงรักต่อสามี

อีกทั้ งรักษา (ตัวและทรัพย์ของสามี) เนื่องเพราะสามีไม่อยู่ ด้วยส่ิง

ท่ีอลัลอฮไ์ดรั้กษา...” (อนันิซ๊าอฺ  34) 
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 แมอ้าํนาจบริหารครอบครัวเป็นเอกสิทธิของสามีแต่วธีิการบริหารครอบครัวอลัลอฮก์็กาํชบั

ว่าจะตอ้งบริหารดว้ยคุณธรรมความดี มิใช่ดว้ยอาํนาจบาตรใหญ่ คืออาํนาจเผด็จการ หรือบริหาร

ด้วยความเสแสร้งแสดงออกต่อกันเพื ่อกลบเกลื่อนความบกพร่องหรือลบปมด้อยของตนเอง         

อลักรุอานไดบ้ญัญติัวา่ “…และพวกเจา้จงอยูร่่วมกบัพวกนางดว้ยคุณธรรม” (อนันิซ๊าอฺ18) 

  เราไดรั้บความสุขจากส่ิงบริโภคและของใชต่้างๆ ในครอบครัว แต่ก็ตอ้งเรียนรู้อีกดา้นหน่ึง

ของมนัคือดา้นที่เป็นอนัตรายกบัเรา อาหารที่เรารับประทานทุกวนันั้นเมื่อมนัยงัมีสภาพสดเราก็จะ

ได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ แต่เมื ่อมันเน่าเสียประโยชน์ที่เราเคยได้รับจากมันก็กลับ

กลายเป็นอนัตรายที่น่าสะพรึงกลวัและพึงระวงั ซ่ึงขยะอนัตรายต่างๆ ท่ีสะสมหมกัหมมอยู่ใน

ครอบครัวของเราอาจไดรั้บการปล่อยปละละเลยจากเรา  

 ความจริงแลว้เมื่อมนัเป็นขยะคือส่ิงที่นาํมาใช้ไม่ไดเ้พราะหมดสภาพอนัพึงประสงค์ดา้น

หน่ึงแต่อาจใช้ประโยชน์ในด้านอื่นบา้งตามสมควร เราก็ตอ้งบริหารจดัการขยะนั้นอย่างอย่างมี

ความเขา้ใจ เช่น อาหารเหลือใช้เมื่อเรารับประทานมนัไม่ได ้แต่เรายงัให้สัตวอื์่นๆ กินต่อไดห้รือ

สามารถแปรสภาพเป็นปุ๋ยซ่ึงเป็นอาหารอนัโอชะของตน้ไม ้ เมื่อเราบริหารขยะอย่างมีความเขา้ใจ

เราสามารถแยกแยะขยะทีเ่ป็นประโยชน์และขยะที่ไร้ประโยชน์ซํ้ าร้ายทาํให้เกิดอนัตรายแก่เราได้

อีกดว้ย 

 การรับประทานอาหารคุณภาพ ศาสนาอิสลามได้ให้ความสําคญัและบญัญติัไวใ้นอลักุ

รอานอยา่งชดัเจน เพื่อเราจะไดไ้ม่ผลีผลามหรือสะเพร่าในการบริโภคของเรา  จนไม่เลือกอาหารท่ีมี

คุณสมบติัที่ดีตามที่อลักุรอานได ้บญัญติัไว ้อลักุรอานบญัญติัวา่ “มนุษยเ์อ๋ย พวกเจา้จงบริโภคจาก

ส่ิงท่ีมีในแผน่ดิน เฉพาะที่อนุมติัอีกทั้งที่ดี  และพวกเจา้อยา่ตามกา้วเดินแห่งมาร เพราะมนัเป็นศตัรู

อนัเด่นชดัของพวกเจา้” (อลับะเกาะเราะฮ ์ 168) 
 

  4) เร่ือง การจดัการขยะอินทรีย ์(วนิยั  สะมะอุน, บรรยายธรรม) 

  พีน่้องผูศ้รัทธาที่รักทั้งหลาย “จงยาํเกรงอลัลอฮ์และจงรักษาความสะอาดในบริเวณบา้น

เถิด” 

  การรักษาความสะอาดเป็นหน้าที่ที ่เราจะต้องช่วยกันโดยพร้อมเพรียงที่จริงในพื้นที่

สาธารณะทัว่ไปเราก็จะตอ้รับผิดชอบร่วมกนัอยู่แลว้ แต่อยา่งน้อยพื้นที่ส่วนตวัในบา้นของเราเรา

จะเปล่อยใหส้กปรกไม่ได ้ทุกคนจะตอ้งดูแลทาํความสะอาดในบา้นของตนเองอยา่งเคร่งครัด ขยะท่ี

มีอยูใ่นบา้นของเรานั้นเราสามารถแบ่งได ้ 4  ประเภท คือ  1. ขยะอินทรีย ์  2.ขยะรีไซเคิล   3. ขยะ

ทัว่ไป   4.  ขยะอนัตราย 

 อนัขยะทุกประเภทนั้นเราตอ้งบริหารจดัการมนัอยา่งถูกวิธี และควรมีทศันคติที่เหมาะสม

เพราะขยะมิใช่ส่ิงปฏิกลูไร้ค่าท่ีตอ้งทิ้งมนัใหก้ลายเป็นขยะถาวรตลอดไป ความจริงขยะบางประเภท
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นั้นเราสามารถแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้ โดยสภาพสังคมปัจจุบนัขยะยิ่งมากเท่าใด ขยะกลับ

กลายเป็นอาชีพอีกแขนงหน่ึงท่ีสร้างเศรษฐีมาหลายคนแลว้ 

 ขยะยอดฮิตไม่น่าจะมีอะไรเกินถุงพลาสติกซ่ึงยิ่งเจริญทางทุนนิยมบริโภคนิยมมากเท่าใด 

ขยะชนิดน้ีก็เพิ่มจาํนวนข้ึนเป็นเงาตามตวั พลาสติกนั้นใชเ้วลานบัพนัปีกวา่จะยอ่ยสลายแมจ้ะใชไ้ฟ

เผาก็ตาม การยอ่ยสลายจึงเป็นส่ิงที่ไม่สามารถจะทาํได ้ นอกจากการลดจาํนวนผลิตให้นอ้ยและนาํ

ถุงท่ีใชแ้ลว้มารีไซเคิลใหม่หรือพยายามเลิกใชม้นัเสีย โดยใชก้ระดาษหรือผา้ฝ้ายแทน  

 ขยะอีกประเภทหน่ึงที่สามารถแปรรูปไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได ้คือ ขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่

พวกเศษผลไมเ้ศษผกั เศษอาหารที่เหลือบริโภคมนัปนเปมากบัถงัเก็บขยะค่อนขา้งมากพอสมควร 

ขยะอินทรียเ์หล่าน้ีสามารถแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมกัเพื่อนาํไปใส่ตน้ไมใ้ห้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน  เศษผกั

เศษผลไมท่ี้เรียกวา่ อินทรียก์็เพราะปลูกมนัดว้ยระบบเกษตรอินทรียมิ์ใช่เกษตรเคมี 

 การเตรียมพร้อมเพื่อขจดัขยะนั้นไม่ไดย้ากเยน็อะไรเลย  และท่ีเราตอ้งขจดัขยะก็เพราะขยะ

เป็นที่สะสมส่ิงสกปรกและแหล่งชุมนุมของเช้ือโรค ในศาสนาอิสลามไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองน้ี

มาก จะเห็นวา่ตาํรานิติศาสตร์อิสลามไดจ้ดัความสกปรกแบ่งเป็นระดบัต่างๆ เรียกความสกปรกนั้น

วา่ “นะยสิ” แบ่งนะยิสออกเป็น 3 ระดบั คือ 1. นะยิสมุค๊อฟฟะฟะฮ ์(ระดบัเบา)  2. นะยิสมุตะวซัซิ

เฏาะฮ์ (ระดับกลาง)  3. นะยิสมุซักกิละฮ์ (ระดบัหนัก) วิธีการทาํความสะอาดนะยิสเหล่านั้นก็

กาํหนดกฎเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน 

 ศาสนาอิสลามสอนให้มนุษยทุ์กคนตอ้งเคารพภกัดีและกราบนมสัการต่ออลัลอฮ์ตะอาลา

เป็นประจาํการปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีไดส้มบูรณ์เรียกวา่การทาํความใกลชิ้ดกบัอลัลอฮต์ะอาลา และอลัลอฮ์

ตะอาลาโปรดปรานรักเมตตาบรรดาผูท้าํความสะอาด อลักุรอานไดบ้ญัญติัวา่ “...ในมสัยิดนั้นยอ่มมี

แต่บุรุษที่รักการทาํความสะอาด และอลัลอฮ์ย่อมรักบรรดาผูท้าํความสะอาด (ทั้งภายนอกและ

ภายใน)”  (อตัเตาบะฮ ์  108) 

  ดงันั้นผูเ้ขา้ใกลชิ้ดอลัลอฮ์จะตอ้งมีความสะอาดจากนะยิสทุกระดบัอย่างแทจ้ริง และตอ้ง

สะอาดทั้งภายนอกและภายใน กล่าวคือร่างกายเคร่ืองแต่งกายทุกช้ินและเคร่ืองประดบัเช่นแหวนก็

จะตอ้งสะอาดดว้ยคือปราศจากนะยิสทุกระดบั ส่วนความสะอาดภายในก็คือความสะอาดทางจิตใจ

คือปราศจากมลทินในใจทุกระดบัเช่นเดียวกนั  เม่ือมลทินใจสะอาดบริสุทธ์ิก็จะเรียกวา่ “อิคล๊าศ” 

อลักุรอานบญัญติัวา่ “…และพวกเขามิไดรั้บคาํสั่งอ่ืนใดเลยนอกจากกราบนมสัการต่ออลัลอฮด์ว้ย

จิตบริสุทธ์ิอยา่งแทจ้ริงอีกทั้งเท่ียงตรง...” (อลับยัยนิะฮ ์ 5) 

 ขยะอินทรียจ์ะสามารถอยู่ในระดบัปานกลางหรืออย่างหนักก็ได ้แล้วโอกาสที่จะพฒันา

ไปสู่ขยะทีน่่าขยะแขยงเช่นเกิดหนอนในกองขยะอินทรียแ์มลงวนัตอมห่ึงเป็นฝงูรบกวนความสงบ

สุขสันติของเหล่าชาวประชาเราจะเห็นวา่บางพื้นทีน่ั้นจาํเป็นตอ้งขนขยะมากองไวแ้ละรู้จกักนัใน



 

 

126 

นามวา่กองขยะเพราะไม่มีโรงงานกาํจดัขยะอย่างทนัสมยั หากเราให้ความร่วมมือกบัผูป้ฏิบติังาน

ขนขยะดว้ยการแยกทิ้งขยะในถงัขยะเร่ิมตน้ของเราเองเป็นคนละประเภท ประเภทขยะอินทรียซ่ึ์ง

มกัเป็นขยะเปียกถงัหน่ึง และขยะแหง้ทัว่ไปอีกถงัหน่ึง ความสะอาดก็จะเกิดข้ึนเร็วและเรียบร้อยข้ึน 

เท่ากบัเราช่วยกนับาํรุงรักษาตวัเราและส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีตลอด 
 

  5) เร่ือง การประหยดันํ้า (วนิยั  สะมะอุน, ม.ป.ป) 

 พี่นอ้งผูศ้รัทธาท่ีรักทั้งหลาย “จงยาํเกรงอลัลอฮแ์ละจงร่วมมือกนัประหยดัในการใชน้ํ้ าเถิด” 

นํ้าเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการดาํรงชีวติของเรา ร่างกายของเราตอ้งการนํ้ ามากกวา่อาหารอยา่งอ่ืนถึง 3 

เท่า นอกจากเราตอ้งด่ืมนํ้าสนองความตอ้งการของร่างกายแลว้ นํ้ายงัจาํเป็นสาํหรับการทาํประโยชน์

อย่างอื่นนอกจากการดื่ม เช่น การซักเส้ือผ้า การล้างถ้วยชาม การผสมแป้งเพือ่ผลิตอาหาร

รับประทานหรือผลิตขนม แมแ้ต่การดื่มชากาแฟหรือเคร่ืองดื่มอืน่ๆมากมาย รวมทั้งนํ้ าทีใ่ช้ใน

การเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม   

 แหล่งนํ้ าที่เราไปแสวงหานํ้ ามาใช้นั้น  การขนยา้ยเพือ่การนาํมาใช้มีความส้ินเปลืองอนั

เน่ืองมาจากเคร่ืองมือการขนยา้ย หรือเคร่ืองมือการผลิต โดยเฉพาะอยา่งยิง่นํ้าประปา เพราะการผลิต

นํ้าประปาจะตอ้งใชพ้ลงังานจาํนวนมากในการทาํนํ้าใหส้ะอาด และดาํเนินการจดัส่งไปยงับา้นเรือน  

ทอ้งฟ้าอนักวา้งใหญ่ไพศาลหลัง่นํ้าฝนแก่โลก เช่นเดียวกบันํ้ าจืดในลาํคลองและนํ้ าบาดาลที่ขุดจาก

ใตดิ้น รวมทั้งในมหาสมุทรก็มีนํ้าท่ีใหป้ระโยชน์มหาศาลแก่มนุษยทุ์กคน   

 ศาสนาอิสลามสอนให้เราประหยดัในการกินและการด่ืม  รวมทั้งการประหยดัในดา้นอื่น 

ไม่สอนให้เรากินด่ืมหรือทาํอย่างอื่นดว้ยความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายแบบคนที่ไม่มีความ

ห่วงใยโลกเลย การอาบนํ้าบางชนิดนั้นใชน้ํ้ าเปลืองอยา่งยิ่ง เปลืองมากกวา่การอาบนํ้ าแบบธรรมดา

หลายเท่านกั เป็นการใช้นํ้ าเกินความจาํเป็น เป็นการใชน้ํ้ าเพือ่ความบนัเทิงเริงรมณ์อยา่งเกินความ

พอดีน่าเสียดายมาก นํ้ าใชร้ดนํ้ าตน้ไมต่้างๆ ก็มีเหตุผลและความจาํเป็น แต่นํ้ าที่ใช้รดหญา้เพือ่การ

เล่นเพือ่ความบนัเทิงบางอย่างนั้น มีความส้ินเปลืองสุดประมาณ ประโยชน์ที่ได้นั้ นไม่คุ ้มกับ

ค่าใช้จ่ายที่เสียไป เพื่อความสนุกสนานของคนเพียงไม่กี่คน แต่ได้ทาํให้นํ้ าใช้ในภาพรวมของ

ประเทศตอ้งขาดแคลนอยา่งหนกั   

 ความส้ินเปลืองของนํ้ าเพื่อความบนัเทิงของคนจาํนวนน้อย ไม่ได้ประโยชน์ที่คุม้ค่าเลย 

เป็นการเอาเปรียบสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงความบนัเทิงที่เล่นกันอย่างสนุกสนานและส้ินเปลือง

ทรัพยากรแผ่นดินอย่างมหาศาลก็จะแกต้วัเรียกเสียใหม่ว่าเล่นกีฬาเพือ่ให้คนทัว่ไปไม่ตาํหนิ ทั้งท่ี

ความเป็นจริงการเล่นกีฬาเพื่อออกกาํลงักายไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าอยา่งส้ินเปลืองเลย นบัเป็น

ความส้ินเปลืองท่ีน่าเสียดายเป็นอยา่งยิง่ 
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 ถึงแมใ้นอนาคตไม่ไกลนกันํ้ าจะมีเหลือเฟือแต่มิใช่นํ้ าใชห้รือนํ้ าด่ืมที่จาํเป็นต่อการดาํเนิน

ชีวิตของเราแต่เป็นนํ้ าแข็งบนเทือกเขาหิมาลยัที่ละลายอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองทาํให้เกิดนํ้ าท่วม

บ่อยคร้ัง แต่หลงัจากนั้นแม่นํ้าหลายสายจะเหือดแห้ง แหล่งนํ้ าจืดของผูค้นที่อาศยัอยูต่อนกลาง ทาง

ใต ้ตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใตข้องทวปีเอเชียจะลดลง ขอ้มลูนกัวทิยาศาสตร์ทาํนายวา่ไม่เกิน 

15 ปีนับจากน้ีไป ชาวอฟัริกนั 75-250 ล้านคนจะไม่มีนํ้ าดื่มนํ้ าใช้ บา้นเรือนของผูค้นนับล้านใน

เอเซียและแอฟริกาซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มตํ่าหรือปากแม่นํ้ าขนาดใหญ่ถูกนํ้ าท่วมทุกปีเพราะ

ระดบันํ้ าทะเลที่เพิ่มข้ึน ยุโรปตอนใตจ้ะเผชิญกับความแห้งแล้ง ส่วนยุโรปตอนกลางและยุโรป

ตะวนัออกจะถูกคล่ืนความร้อนเล่นงานบ่อยคร้ัง 

 อนัตรายและความเปล่ียนแปลงของนํ้ าดงัที่กล่าวมาน้ีไดม้าจากขอ้มูลที่นกัวิทยาศาสตร์ได้

รวบรวมไวเ้ป็นสัญญาณเตือนภยัที่เงียบเชียบ แต่เมื่อมนัแผลงฤทธ์ิข้ึนมา ความถล่มทลายจะเกิดข้ึน

อยา่งท่ีเราไม่คาดฝัน ดงันั้นเราตอ้งฝึกใชน้ํ้าอยา่งประหยดัท่ีสุด อลักุรอานไดบ้ญัญติัเตือนเราในเร่ือง

ให้ประหยดัการกินการด่ืมเพือ่เป็นกรณีศึกษาโดยบญัญติัวา่ “...พวกเจา้จงกินและจงด่ืมเถิด แต่อยา่

ฟุ่มเฟือย เพราะอลัลอฮไ์ม่รักบรรดาผูฟุ่้มเฟือย” 

  จะเห็นไดช้ดัเจนวา่คาํสอนของอิสลามไดใ้ห้ความสําคญัแก่การใชน้ํ้ าเป็นอยา่งยิ่ง แมแ้ต่นํ้ า

ท่ีใชด่ื้มในชีวติประจาํวนัยงัใหป้ระหยดั เพื่อปกป้องรักษานํ้าไม่ให้ขาดแคลน  ทั้งๆท่ีสมยัก่อนยงัไม่

ขาดแคลนนํ้า และอนาคตจากการคน้ควา้ของนกัวิทยาศาสตร์ที่อา้งไวแ้ลว้วา่นํ้ าจะขาดแคลน ทาํให้

เห็นวา่คุณภาพของนํ้าเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งดูแลเป็นพเิศษ  ศาสนาอิสลามใหทุ้กคนไดต้ระหนกัในเร่ือง

น้ี และอย่าทาํลายคุณภาพนํ้ าเป็นอนัขาด แมแ้ต่การทาํลายดว้ยการปัสสาวะลงในนํ้ าน่ิงยงัเป็นขอ้

หา้มในอิสลามเพราะนํ้าปัสสาวะอาจมีโรคทีท่าํให้นํ้ าเสียในระดบัหน่ึงได ้ดงัหดิษหน่ึงระบุความวา่

“ท่านรอซูลุลลอฮ ์ฯ หา้มปัสสาวะในนํ้าน่ิง” (มุสลิม) 

แมค้าํสอนจากกรุอานท่ีอา้งมาขา้งตน้นั้นสั่งใหเ้ราประหยดัการใชน้ํ้าด่ืม แต่ความหมายแห่ง

ประโยคน้ีเป็นเพียงกรณีศึกษาดัง่ท่ีกล่าวมาแลว้ ดงันั้นการประหยดัจึงมิไดเ้ฉพาะดา้นการด่ืมซ่ึงท่ีวา่

ประหยดัการดื่มก็หมายถึงให้ประหยดัในส่วนที่เกินความจาํเป็นต่อร่างกาย เช่น ในวนัหน่ึงนัก

โภชนาการเขาเสนอแนะให้เราด่ืมนํ้ าวนัละไม่ตํ่ากวา่ 8 แกว้หรือประมาณ 1 ลิตร ท่ีวา่ให้ประหยดั

การด่ืมจึงหมายความวา่ใหป้ระหยดัในขอบเขตนั้น  

อตัราการด่ืมนํ้ าตามมาตรฐานดงักล่าวย่อมนาํไปอา้งเพื่อขอยกเวน้การถือศีลอดไม่ได ้แม้

การถือศีลอดเราจะตอ้งงดนํ้ าทั้งวนัพร้อมกบัอาหารทุกอย่าง แต่เราก็งดนํ้ าด้วยศรัทธาและอดทน 

การงดนํ้ าจึงไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเราเลย และสถิติที่ผา่นมาตั้งแต่อดีตแห่งประวติัศาสตร์

อิสลามตราบปัจจุบนัยงัไม่มีใครเสียสุขภาพเน่ืองจากไม่ด่ืมนํ้าในช่วงการถือศีลอดเลย 
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เราจาํตอ้งใส่ใจในปริมาณนํ้ าในโลกที่ร่อยหรอไปทุกที แหล่งนํ้ าอนัหาไดง่้ายถูกความมกั

ง่ายของผูไ้ม่รับผดิชอบต่อโลกไดท้าํลายคุณภาพจนสูญหายหรือกลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรมที่นํ้ าแม้

จะมีอยูบ่า้งแต่ก็เป็นนํ้าที่เจือปนดว้ยพิษร้ายจนไม่มีใครนาํมาใชป้ระโยชน์อีกต่อไป  ที่สุดเราตอ้งขุด

บ่อนํ้ าบาดาลอนัเป็นนํ้ าที่อลัลอฮ์ตะอาลาสร้างไวเ้พือ่เป็นชั้นรองรับการดาํรงอยู่ของแกนโลก นัน่

เป็นภยนัตรายท่ีรอวนัเผชิญหนา้กบัเราอยา่งน่ากลวัท่ีสุด 

วนัน้ีเราตอ้งประหยดัการใชน้ํ้ าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได ้นํ้ าที่นาํมาใชอ้ยา่งส้ินเปลืองใน

ความสุขฟุ่มเฟือยของเราเองต้องงดโดยส้ินเชิง หากจะออกกฎหมายเพือ่ประหยดันํ้ ารัฐก็น่าจะ

ดาํเนินการ ก่อนท่ีความหายนะจะอุบติัข้ึน 

วิธีประหยดันํ้ าของเรา คือเรางดใช้นํ้ าเกินจากความพอดี เช่น นํ้ าเพือ่การทาํความสะอาด

ทั้งหลาย นอกจากทีเ่รายงัรักษาอตัรามาตรฐานนํ้ าที่ใชเ้พื่อการบริโภคอยา่งสมบูรณ์เพือ่มิให้กระทบ

ต่อสุขภาพของเรา นอกจากตอ้งประหยดัอยูบ่า้งเม่ือเกิดความขาดแคลนนํ้า ข้ึนอยูก่บัการวินิจฉยัของ

เราเอง เพราะนั่นคือความรับผิดชอบตวัของเราเองที่อลัลอฮ์ตะอาลาได้บญัญติัในอลักุรอานว่า  

“บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ยพวกเจ้าทั้ งหลายจงปกป้องตัวของพวกเจ้าให้ปลอดพ้นจากนรกเถิด...”  

(อตัตะห์รีม 6) 
 

  6) เร่ือง อิสลามกบัส่ิงแวดลอ้ม (วนิยั  สะมะอุน, ม.ป.ป) 

  อิสลามกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้ รุ่กุ่นอิสลามทั้ง 5 ประการ เก่ียวกบั

ความสะอาดนัน่คือ นํ้า เราตอ้งรักษาคลองแสนแสบใหส้ะอาดทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ ในประวติัพดู

ถึงการกาํเนิดส่ิงแวดลอ้ม ในสมยัฮาวาและอาดาํตน้ไมเ้ป็นสภาพแวดลอ้มบนสวรรค ์ นัน่แสดงให้

ทราบวา่ตน้ไมเ้ป็นส่ิงสาํคญัในชีวติ อลักรุอานไดบ้รรยายวา่ “ท่านจงอยูบ่นสวรรคน้ี์กบัภรรยาของ

เจา้ แต่อยา่เขา้ใกลน้ี้เป็นอนัขาด” (ซูเราะห์อลับากาเราะห์ อายะห์ท่ี 34) 

  ตน้ไมดึ้งดูดความรู้สึกของท่านอาดาํและฮาวา แสดงให้เห็นวา่ตน้ไมมี้ความสาํคญั วนัน้ีเรา

ควรใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มใหม้ากและเรียนรู้ประโยชน์จากมนัอยา่งมาก ถา้เราช่วยกนัดูแล

รักษาตน้ไมก้็เท่ากบัเรารักอลัลอฮ ์ เพราะอลัลอฮรั์กษาตน้ไม ้ ส่ิงแวดลอ้ม ฉะนั้นเพือ่เป็นการตอบ

แทนกบัส่ิงท่ีพระเจา้ใหม้า ตน้ไมเ้ป็นส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ร้าง มีความมัน่คง อลักุรอานไดเ้ตือนไวว้า่

“ชยัตอนญิบลีด (ส่ิงชัว่ร้าย) ไดท้าํการรบกวนจนทาํใหท้ั้งสองเปิดเผยเรือนร่างท่ีควรจะปิด เม่ือเขา้

ใกลต้น้ไม ้เป็นส่ิงเยา้ยวนท่ีทาํใหท้ั้งสองคนตอ้งโดนไล่ใหอ้อกจากสวรรค”์ 

  อลัลอฮไ์ดพ้อใจกบัคนท่ีอยูใ่ตต้น้ไม ้ อลัลอฮจ์ะใหค้วามสงบน่ิง ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้ม คนท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูมี้อาํนาจ เช่น หมู่บา้นจดัสรร ผลเสียอยูท่ี่ชาวบา้นท่ีไม่

รู้อะไรก็ตอ้งไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ดงันั้นจึงอยูเ่หมือนคนปลูกตน้ไม ้คือการทาํใหต้นเองและผูอ่ื้น
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ปลูกจิตสาํนึกในการปลูกตน้ไม ้ ศาสนาอิสลามสอนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆตวั ในฐานนะท่ี

เราเป็นบ่าว (ผูจ้งรักภกัดีต่อพระเจา้) เราตอ้งดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ ดงัเช่นท่ีอลัลอฮไ์ดใ้หก้บัเรา 

ดงัปรากฏในหะดีษ ความวา่ “อีมานมี 70 กวา่ หรือ 60 กวา่สาขา สุดยอดของอีมาน คือคาํกล่าวที่วา่ 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลอฮ์ และอีมานที่มีระดับตํ่าสุดคือ การเก็บกวาดส่ิงที่สร้างความ

เดือดร้อนแก่ผูใ้ชบ้นถนนหนทาง” (รายงานโดยมุสลิม) 

   5มัสลัน มาหะมะ (2552) 5

  อิสลามห้ามมิให้ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงนํ้ า ทั้งนํ้ าน่ิงหรือนํ้ าไหล การถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะใน

แหล่งนํ้ า ถือเป็นการกระทาํทีถู่กสาปแช่ง ดงัหะดีษที่เล่าโดยมุอาซบินญะบลัเล่าว่า นะบีมุฮมัมดั 

กล่าวว่า “จงยาํเกรงสถานที่ที่เป็นสาเหตุของการสาปแช่ง ทั้ง 3 แห่ง คือ การถ่ายอุจจาระหรือ

ปัสสาวะใน (1) แหล่งนํ้ า (2) บนถนนที่ผูค้นสัญจรไปมาและ (3) ใตร่้มเงา” (รายงานโดยเฏาะบะ

รอนีย)์ 

ได้กล่าวว่าการเก็บกวาดขยะส่ิงปฏิกูลและส่ิงที ่สร้างความ

เดือดร้อนแก่ผูใ้ชบ้นถนนหนทาง ถึงแมจ้ะเป็นขั้นอีมานที่ต ํ่าสุด แต่หากผูใ้ดกระทาํอยา่งบริสุทธ์ิใจ

และหวงัผลตอบแทนจากความโปรดปรานของอลัลอฮ ์ แลว้ เขาจะไดรั้บการอภยัโทษจากอลัลอฮ ์ 

และเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้ขาเขา้สวรรค ์ ดงัหะดีษบทหน่ึงความวา่  อบูฮุร็อยเราะฮเ์ล่าวา่ ฉนัไดย้ินท่าน

นะบีมุฮมัมดั  กล่าวว่า “แทจ้ริงฉนัเห็นชายคนหน่ึงกาํลงัพลิกตวัในสวรรค ์เน่ืองจากเขาเคยตดัทิ้ง

ตน้ไมท่ี้ลม้ทบับนถนน เพื่อมิใหส้ร้างความเดือดร้อนแก่ผูค้นท่ีสัญจรไปมา” (รายงานโดยมุสลิม) 

   ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ทุกกิจการของมนุษย์จะต้องอยู่ภายใต้กฏกติกาที่นะบีมุฮมัมดั  ได้

กาํหนดว่า “ไม่มีการสร้างความเดือดร้อนและไม่มีการตอบโตค้วามเดือดร้อนดว้ยการสร้างความ

เดือดร้อนทดแทน” (รายงานโดย อีมามมาลิก) 

 

 6.1.1  ด้านเศรษฐกจิ 

  6.1.1.1 การนาํหลกัความรู้ทางศาสนาอิสลามมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบนัในเชิง

เศรษฐกิจ 

  เชค มุฮมัมดั อลัอะมีน อชัชงักีฎีย ์(2552: 42-44) ไดอ้ธิบายวา่ อลักุรอานไดแ้จกแจง

ใหท้ราบถึงพื้นฐานสาํคญัทางเศรษฐกิจ 2 ประการ คือ 

     1) การพิจารณาให้ดีให้ถูกตอ้งในการแสวงหาทรัพยสิ์น ในอลักุรอานอลัลอฮ์

ไดต้รัสวา่ 
 

 ความวา่ “เมื่อการละหมาดไดส้ิ้นสุดลงแลว้ พวกเจา้ก็จงแยกยา้ย

 กนัไปตามหนา้แผน่ดิน และจงแสวงหาความกรุณา โปรดปราน

 ของอลัลอฮเ์ถิด” (อลั�ุมุอะฮ ์: 10) 
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 ความว่า “ไม่มีโทษใดๆ แก่พวกเจา้ในการที่พวกเจา้จะแสวงหา

 ความกรุณาโปรดปรานใดๆ จากพระเจา้ของพวกเจ้า” (อลับะ

 เกาะเราะฮ ์: 198) 

 ความวา่ “นอกจากมนัจะเป็นการคา้ขาย ที่เกิดจากความพึงพอใจ

 ในระหวา่งพวกเจา้ดว้ยกนัเท่านั้น” (อนันิซาอ ์: 29) 

 ความว่า “ดงันั้น พวกเจา้จงรับประทานส่ิงที่อนุมติั (ฮะล้าล) ท่ี

 ดีๆ จากส่ิงท่ีพวกเจา้ยดึมาไดจ้ากทรัพยเ์ชลย” (อลัอนัฟาล : 69) 

    2) การพิจารณาใหดี้ใหถู้กตอ้ง ในการใชจ้่ายทรัพยสิ์น 

    ท่านจงพิจารณาดูเถิดว่า อัลลอฮ์ทรงเปิดหนทางสะดวกไวใ้นคัมภีร์ของ

พระองคอ์ยา่งไรในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ดว้ยเหตุผลท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นมนุษยท่ี์มีเกียรติและ

มีศาสนา เพื่อเป็นการจุดประกายสู่หนทางดงักล่าว อลัลอฮท์รงตรัสวา่ 

 ความว่า “และเจา้อย่าให้มือของเจา้ถูกตรึงอยู่ที่คอของเจา้ (อย่า

 ตระหน่ี )  และอย่าแบมันออกจนหมดส้ิน (อย่า จ่ายอย่าง

 สุรุ่ยสุร่าย)” (อลัอิสรออ ์: 29) 

 ความว่า  “และบรรดาผู ้ที ่เ มื ่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่

 สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย และพวกเขาไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว และพวกเขา

 อยูต่รงกลางระหวา่งสองสภาพนั้น” (อลัฟุรกอน : 67) 

 ความวา่ “และพวกเขาจะถามเจา้วา่ พวกเขาจะบริจาคส่ิงใด  

 (มุฮมัมดั) จงกล่าวเถิดว่า คือการให้อภยั” (อลับะเกาะเราะฮ์ : 

 219) 
 

  เช่นเดียวกบัอชัชะฮีด มุรตะฎอ มุเฏาะฮะรี (2532: 59) กล่าววา่ อิสลามไดเ้นน้ถึงความเป็น

สมาชิกภาพที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จะโดยอาศยัรูปแบบใดๆ ก็ตาม มนุษยไ์ม่สามารถอยูร่อดได้

โดยไม่มีการทาํงาน และไม่อาจจะถือไดว้า่ในดา้นของการทาํงานทั้งหลายสําหรับมนุษยน์ั้นจะเป็น

ทีถู่กยอมรับ ถา้หากมนุษยมิ์ไดมี้ความจริงใจต่อการทาํงาน อลักุรอานไดเ้สนอบทเรียนให้แก่พวกที่

อา้งตนว่าพวกเขาในทศันะของอลัลอฮ์ คือผูที้่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นที่สุด 

และถือวา่พวกตนเป็นผูท่ี้ถูกจาํแนกใหพ้น้จากการถูกลงโทษของพระผูเ้ป็นเจา้ไวด้งัน้ีวา่ 
 

“และบรรดาผูซ่ึ้งมีความศรัทธาและประกอบการงานที่ดี พวกเขาคือชาว

สวรรค ์พวกเขาอยูใ่นนั้นเป็นนิรันดร” (อลับะเกาะเราะฮ ์ 81-83) 
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“จงรู้ไวด้ว้ยว่าผูที้่ประกอบการชัว่และผูที้่ความผิดบาปของเขาห้อมลอ้ม

ตวัเขานั้น เป็นพวกพอ้งของไฟนรก พวกเขาอยูใ่นนั้นเป็นนิรันดร” 
 

  จากแนวคิดขา้งตน้พบว่าชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามไดน้าํหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม

จากอลักุรอานและคาํสอนของท่านศาสดาอลัหะดิษ มาประยุกต์ใช้เพือ่ให้คนในชุมชนเขา้ใจและ

นาํไปปฏิบติั ซ่ึงความประเสริฐของอลักุรอาน จากคาํกล่าวของมุหัมมดั อิบรอฮีม อตั-ตุวยัญิรีย ์       

(2552: 1-2) ในอลักุรอานอลัลอฮท์รงมีดาํรัสวา่ 

ความวา่ “อลัลอฮไ์ดท้รงประทานคาํกล่าวท่ีดียิง่ลงมาเป็นคมัภีร์ คลอ้งจอง

กนั กล่าวซํ้ ากนั ผวิหนงัของบรรดาผูที้่เกรงกลวัพระเจา้ของพวกเขาจะลุก

ชนัข้ึนเน่ืองดว้ยไดส้ยบต่อโองการนั้น แลว้ผิวหนงัของพวกเขาและหวัใจ

ของพวกเขาจะสงบลงสู่การรําลึกถึงอัลลอฮ์ นั่นคือการช้ีนําทาง

ของอลัลอฮ ์พระองคจ์ะทรงช้ีนาํทางแก่ผูท่ี้พระองคท์รงประสงคแ์ละผูใ้ด

ท่ีอัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทาง ดังนั้นสําหรับเขาจะไม่มีผูช้ี้นําทาง”      

(อซัซุมรฺั : 23) 

ความว่า “แทจ้ริง อลักุรอานน้ีนาํสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจง้ข่าวดีแก่

บรรดาผูศ้รัทธาท่ีประกอบความดีทั้งหลายวา่ สาํหรับพวกเขานั้นจะไดรั้บ

การตอบแทนอนัยิง่ใหญ่” (อลัอิสรออ ์: 9) 
 

  ส่วนความประเสริฐของผูอ่้านอัลกุรอานพร้อมทั้ งปฏิบัติตามคาํสอนของอัลกุรอาน            

จากอบูมูซา เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺและจากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั กล่าววา่  

ความวา่ “อุปมาผูศ้รัทธาที่อ่านอลักุรอานและปฏิบติัตามคาํสอนของอลักุ

รอาน อุปมยัดงัผลส้ม (Citrus) ที่มีรสชาติดีอีกทั้งมีกล่ินหอม อุปมาผู ้

ศรัทธาที่ไม่อ่านอลักุรอานและปฏิบติัตามอุปมยัดังผลอินทผาลัม ที่มี

รสชาติดีแต่ไร้กล่ินหอม อุปมาคนมุนาฟิก (กลบักลอก) ที่อ่านอลักุรอาน 

อุปมยัดงัใบโหระพา ซ่ึงมีกล่ินหอมแต่มีรสชาติขมและอุปมาคนมุนาฟิก 

(กลับกลอก) ท่ีไม่อ่านอลักุอาน อุปมัยดังบวบขม ที่มีรสขมและไม่มี

กล่ิน” (บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 5059, มุสลิม: 797) 

  ทั้งน้ีพบว่าชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนที่เชื่อในหลักของศาสนาอิสลาม และ

ปฏิบติัตามอลักุรอานและอลัหะดีษ ซ่ึงเป็นส่ิงที่สําคญัของความเป็นอิสลาม การนาํหลกัความรู้ทาง

ศาสนาอิสลามมาใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัในเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจของอิสลาม

คือการไม่ฟุ่มเฟือย  อิสลามไม่ไดก้าํหนดลกัษณะและประเภทของงาน ว่างานไหนดียิ่งไปกว่ากนั 
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แต่ไดส้อนวา่ใหท้าํงานท่ีสุจริตและทาํโดยบริสุทธ์ิใจเพื่ออลัลอฮ ์ไม่ใช่เพื่อโออ้วดถือวา่เป็นงานท่ีดี

และมีเกียรติ โดยนาํหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามซ่ึงสอนให้มนุษยท์าํงานดว้ยความมุมานะ ทาํให้

สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ทั้งน้ีศาสนาได้สอนให้รู้จกัแบ่งปัน 

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ทาํมาหากินดว้ยอาชีพท่ีสุจริต ส่งผลให้มีชีวิตท่ีสุขสบายไม่เดือนร้อนคนรอบ

ขา้ง สังคมมุสลิมจึงเป็นสังคมปรองดองระหว่างกนั ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนรวย และ

ไม่มีความรู้สึกเคียดแคน้ของกลุ่มยากจน ทั้งสองกลุ่มจึงไม่ปะทะกนัเน่ืองจากความเหลื่อมลํ้ าดา้น

สังคมโดยเด็ดขาด    

  6.1.1.2  วธีิการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของศาสนบญัญติั (คาํสอนและ

ขอ้ปฏิบติัท่ีถูกกาํหนดอยา่งถูกตอ้ง) 

   สาํนกัวจิยัและคน้ควา้ มหาวทิยาลยัอิสลามนครมะดีนะฮและคณะ (2549: 58-60) ได้

อธิบายซะกาตหมายถึง การงอกเงย หรือการเพิ่มพูน และยงัได้ใช้คาํว่า ซะกาต ในการยกย่อง

สรรเสริญ การชาํระลา้งทาํความสะอาดหรือการปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ีไดเ้รียกอตัราที่จ่ายซะกาตว่า 

“ซะกาต” นั้น ก็เพราะส่วนดงักล่าวจะเพิ่มพนูความสิริมงคลแก่ทรัพยสิ์นท่ีอยูภ่ายใตก้ารครอบครอง 

และเป็นการชาํระเจา้ของทรัพยด์ว้ยการอภยัโทษจากอลัลอฮ ์ความหมายทางศาสนบญัญติัหมายถึง 

ส่วนท่ีถูกกาํหนดไว ้(วาญิบ) บนทรัพทสิ์นที่ถูกเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในช่วงระยะเวลาท่ี

ถูกกาํหนด ความสําคญัและเหตุผลในการจ่ายซะกาตคือหลกัปฏิบติั (รุก่น) ประการหน่ึงจากรุก่น

อิสลามทั้งห้าซ่ึงอลัลอฮไ์ดท้รงระบุซะกาตพร้อมกบัการกล่าวถึง การละหมาดในขณะเดียวกนัใน

หลายๆโองการของอลักุรอาน เช่นพระดาํรัสของพระองคท่ี์วา่  

ความวา่ “...และพวกเจา้จงยืนหยดัการละหมาดและจงจ่ายซะกาต” (อลั-

บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 43) 

ความว่า “...และ(พวกเจา้)จงยืนหยดัการละหมาด และจงจ่ายซะกาต” 

(อลั-บยัยนิะฮฺ โองการท่ี 5) 

  และท่านรอซูล ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสัลลมัได้กล่าวไวต้ามรายงานของท่านอิบนุ อุมรฺั 

เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา ความว่า “อิสลามได้ถูกยืนหยดับนหลักห้าประการ (โดยได้ระบุหน่ึงใน

จาํนวนนั้นวา่) การจ่ายซะกาต” (รายงานโดย อลั-บุคอรีย ์และมุสลิม) 

  อลัลอฮไ์ดท้รงบญัญติัซะกาตข้ึน เพื่อเป็นการขดัเกลาจิตใจมนุษยจ์ากความโลภ ตระหน่ีถี่

เหนียว พร้อมทั้งเป็นการอนุเคราะห์บุคคลที่ขดัสนและยากไร้ในขณะเดียวกนัยงัเป็นการชาํระลา้ง

ทรัพยสิ์นใหห้มดจากบาปและเป็นการเพิ่มพนูทรัพยสิ์นใหมี้ความจาํเริญและสิริมงคลห่างจากความ

หายนะ ตลอดจนเป็นการสร้างสรรคส์ังคมให้เกิดความผาสุขและปรีดา ในการดาํเนินชีวิตของผูค้น
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ในสังคมพระองคไ์ดต้รัสวา่ “ท่านจงเอาส่วนหน่ึงจากทรัพยส์มบติัของพวกเขาเป็นทาน เพื่อทาํให้

พวกเขาบริสุทธ์ิ และลา้งมลทินของพวกเขาดว้ยส่วนท่ีเป็นทานนั้น” (อตั-เตาบะฮฺ โองการท่ี 103) 

  ซ่ึงดา้นเศรษฐกิจ 2กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2552: 63)

  และอีกอายะห์หน่ึงที่ไดก้ล่าวถึงคุณค่าส่ิงแวดลอ้มที่พระองคอ์ลัลอฮฺ (ซ.บ) ไดส้ร้างสรรค์

สรรพส่ิงไวเ้ป็นเคร่ืองยงัชีพสาํหรับส่ิงท่ีถูกสร้าง อลักุรอานไดก้ล่าวไว ้ความวา่ “และใน (แผน่ดิน) 

นั้นพระองค์อลัลอฮ์ทรงทาํให้เทือกเขาตั้งมัน่อยู่บนมนั และทรงให้มีความจาํเริญในนั้น และทรง

กาํหนดปัจจัยยงัชีพของมนัให้มีข้ึนในนั้ นระยะเวลา 4 วนัอย่างเท่าเทียมกันบรรดาผูไ้ต่ถาม”          

(ซูเราะห์ที ่41 (ฟุศศิลดั) อายะห์ท่ี10) 

 ไดก้ล่าววา่ส่ิงแวดลอ้มเป็น

ตน้กาํเนิดของการทาํให้เกิดการผลิตเคร่ืองดาํรงยงัชีพของมนุษย ์ทั้งในดิน สัตวเ์ล้ียง อินทรียวตัถุ

ต่างๆ ดวงดาว ดวงอาทิตย ์แม่นํ้ า ทะเล และธาตุอาหารรวมทั้งนํ้ าที่จาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

มนุษย ์สัตวแ์ละพืช อลักุรอานไดก้ล่าวไวว้่า “ต่อเมื่อการละหมาดไดส้ิ้นสุดลงแลว้ก็จงแยกยา้ยกนั

ไปตามแผน่ดิน แลจงแสวงหาความโปรดปรานของอลัลอฮฺและจงรําลึกถึงอลัลอฮฺให้มาก เพื่อพวก

เจา้จะไดรั้บชยัชนะ” (ซูเราะห์ที ่62 (อลั�ุมุอะฮ) อายะห์ท่ี 10) 

  ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายอย่างมากมายจากการใช้ประโยชน์ของมนุษยจ์นธรรมชาติ

เส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็วและอยากจะฟ้ืนฟูดว้ยตวัเอง ดงันั้นทุกคนตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟูให้ทรัพยากร

กบัมาใชไ้ดอ้ย่างดงัเดิม สังเกตไดว้่าชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีการรณรงค์ผา่นเสียงตามสายให้

คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกร่วมกนัในการช่วยกนัผลิกฟ้ืนคลองแสนแสบให้ทุกคนช่วยกนัอนุรักษ ์

หวงแหนท้องถ่ินของตน เพื ่อให้คนในรุ่นต่อไปได้เห็นส่ิงที่บรรพบุรุษได้มอบให้ ซ่ึงการใช้

ทรัพยากรของชุมชนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของศาสนบญัญติั ส่วนใหญ่ปฏิบติัตามคาํสอนและขอ้

ปฏิบติัท่ีศาสนากาํหนดวา่การดาํเนินชีวติจงเลือกส่ิงที่ดี อนัเป็นที่ยอมรับของสังคม จงทาํตนให้เป็น

ผูด้าํรงอยูใ่นศีลธรรม พฒันาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่รู้จกัหนา้ที่ ห่วงใย มีเมตตา มี

ความรัก ซ่ือสัตยต่์อผูอ่ื้น รู้จกัปกป้องสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เป็นผูมี้ความเสียสละไม่

เห็นแก่ตวั และหมัน่ใฝ่หาความรู้ ทั้ งหมดที่กล่าวมาน้ีเป็นคุณสมบติัของผูมี้จริยธรรม ซ่ึงความ

สมบูรณ์ทั้งหมดอยูที่่ความยุติธรรม  ในขณะเดียวกนัตอ้งบาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้มต่างๆให้ดาํรงอยู่

อย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที ่ดี  เ ม่ือทุกคนมีความคิดไปในทางเดียวกันจะส่งผลให้เกิด

สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

  สอดคลอ้งกบัมสัลนั  มาหะมะ (2552) กล่าววา่ศาสนาอิสลามสอนวา่อยา่ใชชี้วติท่ีสุรุ่ยสุร่าย 

ฟุ้งเฟ้อ โดยถือวา่การสุรุ่ยสุร่ายเป็นญาติพีน่อ้งของชยัฏอน (เหล่ามารร้าย) นะบีมุฮมัมดั ไดท้กัทว้ง 

สะอดัท่ีกาํลงัอาบนํ้ าละหมาดโดยใช้นํ้ ามากเกิน ความวา่ “ทาํไมถึงตอ้งใชน้ํ้ ามากถึงขนาดน้ีโอส้ะ

อดั? สะอดัจึงถามกลบัว่าการใชน้ํ้ ามากๆ เพือ่อาบนํ้ าละหมาด ถือเป็นการฟุ่มเฟือยกระนั้นหรือ ?  
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นะบีมุฮาํหมดั จึงตอบว่า ใช่ ถึงแม้ท่านจะอาบนํ้ าละหมาดในลาํคลองที่กาํลังไหลเชี่ยวก็ตาม”           

(รายงานโดยฮากิม) 

  หากการใชน้ํ้ามากเกินเพื่ออาบนํ้าละหมาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการทาํอิบาดะฮ ์ (การเคารพ

ภักดี)  ย ังถือว่า ฟุ่มเฟือย ดังนั้ นมุสลิมทุกคนพึงระว ังการใช้นํ้ า เพื อ่ว ัตถุประสงค์อื ่นๆ ใน

ชีวติประจาํวนั   คาํสอนของอิสลามไดก้ล่าวถึงการจดัระเบียบ ใหม้นุษยรู้์จกัการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ตนเอง  สังคม ส่ิงแวดล้อม โดยถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ตอ้งรับผิดชอบ และร่วมมือกันปกป้อง

อนุรักษ์ เพือ่พฒันาชีวิตที่ครอบคลุมและสมบรูณ์ มีความผูกพนัอย่างแนบแน่นกับผูท้รงสร้าง

ส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริหารจดัการและผูจ้ดัระเบียบสากลจกัรวาลอนัเกรียงไกร อิสลามเช่ือวา่ผูที้่สามารถ

ทาํลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มก็คือ “มนุษย”์ นัน่เอง ดงัอลักุรอานกล่าวไวค้วามว่า “การบ่อน

ทาํลาย ไดเ้กิดข้ึนทั้งทางบกและทางนํ้ า เน่ืองจากการกระทาํดว้ยนํ้ ามือของมนุษย”์ (อลักุรอาน 30: 

41) 

   ภารกิจหลกัของมุสลิม คือการเอ้ืออาํนวยให้เกิดระบบและกระบวนการสันติสุขบนโลกน้ีท่ี

สามารถสัมผสัไดใ้นชีวิตจริง ซ่ึงถือเป็นเจตนารมณ์อนัสูงส่งของอิสลาม ดงัอลักุรอานไดก้ล่าวไว ้

ความวา่ “และเรามิไดส่้งเจา้มาเพื่ออ่ืนใด นอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่สากลจกัรวาล” (อลักุรอาน

21: 107) 
 

 6.1.2  ด้านสังคม 

   6.1.2.1 วิธีการใชห้ลกัศาสนาอิสลามในการนาํมาปรับใชใ้ห้เกิดความเหมาะสมกบั

การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  

   มุฮมัมดั ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย ์(2547: 130)ไดก้ล่าวว่า จริยธรรมท่ีประเสริฐของ  

อีหม่ามตอ้งเป็นผูมี้จริยธรรมที่สูงส่ง ตอ้งเป็นผูก้ลา้หาญ สะอาดบริสุทธ์ิ มีจิตใจเมตตากรุณา เป็น

คนใจกวา้งโอบอ้อมอารีและมีความยุติธรรม เพราะบุคคลที่บริสุทธ์ิจากความผิดเท่านั้น จึงจะ

สามารถเป็นตวัอย่างของกฏเกณฑ์ได ้การมีจริยธรรมที่ถูกยอมรับถือเป็นความสําคญัของศาสนา

และเป็นความจาํเป็นสาํหรับบรรดาผูน้าํ ท่ีจะตอ้งมีจริยธรรมที่สูงส่งและประเสริฐกวา่ผูอื้่น จะไม่มี

ความหมายใดๆ ถา้ผูต้ามมีความประเสริฐกวา่ผูน้าํของตนเอง วิธีการใชห้ลกัศาสนาอิสลามในการ

นาํมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั ซ่ึงเครือข่ายชุมชนส่วนใหญ่

กล่าววา่ 

การที่ผูน้าํทาํให้เห็นเป็นแบบอยา่งโดยใชห้ลกัศาสนาเขา้มาประยุกต์ ให้

คนในชุมชนเห็นความสําคญัของส่ิงทีพ่ระเจ้าได้ให้เรามา ถึงแม้ว่าใน

ปัจจุบนัจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว จึงทําให้ทุกคนเป็นหน่ึง
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เดียวกนั  ทั้งน้ีหลกัศาสนาอิสลามไม่วา่โลกจะเปล่ียนไปอยา่งไร คาํสอน

ของศาสนาก็สามารถใชไ้ดก้บัทุกยดุทุกสมยั เพราะศาสนาอิสลามไดส้อน

ใหม้นุษยทุ์กคนที่ศรัทธาไวอ้ยา่งครบถว้น ถา้เราปฏิบติัตามชีวิตของเราก็

จะมีความสุข เป็นท่ีรักของพระเจา้และคนรอบขา้ง         
 

  นอกจากน้ีเชค มุฮมัมดั อลัอะมีน อชัชงักีฎีย ์(2552: 33-34) ไดเ้สนอวา่ สภาพสังคมในอลักุ

รอานอนัทรงคุณค่าไดป้รับปรุงและแก้ไขสภาพสังคม และได้ให้แสงสว่างนาํทางที่เที่ยงตรงกบั

มนุษยไ์ว ้มนุษยท่ี์มีฐานะตาํแหน่งสูงควรพิจารณาดูวา่ อลักุรอานไดใ้ชใ้ห้ผูน้าํปฏิบติัตนอยา่งไร้เพื่อ

ประโยชน์ต่อสังคม อลัลอฮท์รงตรัสวา่ 

“และจงลดปีก (สุภาพอ่อนโยน) ของเจา้ต่อบรรดาผูศ้รัทธาทีป่ฏิบติัตาม

เจา้” (อชัชุอะรออ:์ 215) 

“ดงันั้น เน่ืองดว้ยความกรุณาเมตตาจากอลัลอฮ์นัน่เอง เจา้ (มุฮมัมดั) จึง

ไดสุ้ภาพอ่อนโยนต่อพวกเขา และหากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบชา้ และมี

จิตใจที่แข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตวัออกไปจาก

รอบๆเจา้กนัแลว้ ดงันั้นจงอภยัให้แก่พวกเขาและจงขออภยัโทษให้แก่

พวกเขาดว้ย และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจกรรมทั้งหลาย”  

(อาละอิมรอน: 159) 

 จงพิจารณาดูวา่อลักุรอานไดส้ั่งใชใ้ห้ผูที้่อยู่ในสังคมโดยรวมนั้นปฏิบติัต่อบรรดาผูน้าํของ

พวกเขาอยา่งไร? 
 

“โอ้ผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอลัลอฮ์และจงชื่อฟังเราะซูลเถิด และ

ผูป้กครองในหมู่พวกเจา้ดว้ย” (อนันิซาอ:์ 59) 

“และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนั ในส่ิงท่ีเป้นคุณธรรมและความยาํเกรง และ

จงอยา่ช่วยกนัในส่ิงท่ีบาปและเป็นศตัรูกนั” (อลัมาอิดะฮ:์ 2) 

“แทจ้ริง บรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพี่นอ้งกนั” (อลัหุ�ุร็อต : 10) 

“และกิจการของพวกเขา มีการปรึกษาหารือกนัในระหวา่งพวกเขา”   

(อชัชูรอ : 38) 
 

  ซ่ึงก็สอดคล้องกบัการปฏิบติัของมสัยิดกมาลุลอิสลามที่ได้นาํหลกัการของอลักุรอานมา

เป็นแนวทางในการปฏิบติั ทาํใหค้นในชุมชนมีนํ้ าใจ ช่วยเหลือกนั เมื่อมสัยิดมีกิจกรรมอะไรคนใน

ชุมชนจึงใหค้วามร่วมมือโดยเร็ว ไม่รีรอหรือเก่ียงงานกนัเลย ทุกคนพร้อมท่ีจะทาํ จึงทาํให้เกิดความ

สามคัคีซ่ึงเห็นไดช้ดัในชุมชนน้ี 
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   6.1.2.2  การบูรณาการหลกัศาสนาอิสลามกบัหลกัวทิยาศาสตร์ในการพฒันนาชุมชน 

   วิทยาศาสตร์ในอลักุรอาน   ซ่ึงอสัรัน นิยมเดชาและซุฟอมั อุษมาน (2552: 1-15) 

อธิบายวา่ พระคมัภีร์กุรอานที่นาํมาเปิดเผยเม่ือสิบส่ีศตวรรษท่ีผา่นมา ไดก้ล่าวถึงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

ซ่ึงถูกคน้พบหรือไดรั้บการพิสูจน์จากนกัวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ น้ี การพิสูจน์ในคร้ังน้ีแสดงให้เห็น

โดยปราศจากขอ้สงสัยว่า พระคมัภีร์กุรอานนั้นจะตอ้งมาจากพระดาํรัสพระผูเ้ป็นเจา้โดยแท ้ซ่ึง

นาํมาเปิดเผยโดยศาสนทูตมุหมัมดัและพระคมัภีร์กุรอานเล่มน้ีไม่ไดถู้กประพนัธ์มาจากมุฮมัมดัหรือ

มนุษยค์นใด และน่ีก็เป็นการพสูิจน์ใหเ้ห็นอีกเช่นกนัวา่มุฮมัมดั   คือ ศาสนทูตที่แทจ้ริงซ่ึงประทาน

มาโดยพระผูเ้ป็นเจา้ มนัเป็นเร่ืองที่อยูเ่หนือเหตุผลทีว่า่ น่าจะมีใครบางคนเมื่อหน่ึงพนัส่ีร้อยปีที่ผา่น

มาทราบความจริงทีไ่ดถู้กคน้พบหรือถูกพิสูจน์เมื่อไม่นานมาน้ี ดว้ยเคร่ืองมือที่ล ํ้ าสมยัและดว้ยวิธี

ทางวทิยาศาสตร์ท่ีลํ้าลึก ดงัตวัอยา่งพระคมัภีร์กุรอานวา่ดว้ยทะเลและแม่นํ้ า  วิทยาศาสตร์สมยัใหม่

ไดค้น้พบวา่ ในสถานที่ซ่ึงทะเลสองสายมาบรรจบกนั จะเกิดส่ิงขวางกั้นทะเลทั้งสองไว ้โดยที่ส่ิง

ขวางกั้นดงักล่าวน้ีจะแบ่งทะเลทั้งสองออกจากกนั เพือ่ที่ว่าทะเลแต่ละสายจะไดมี้อุณหภูมิ ความ

เขม้และความหนาแน่นเป็นของตนเอง  ตวัอยา่งเช่น นํ้ าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะอุ่น เค็ม และมี

ความหนาแน่นนอ้ยเม่ือเทียบกบันํ้ าในมหาสมุทรแอตแลนติก เม่ือนํ้ าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนุน

เขา้ไปในมหาสมุทรแอตแลนติค โดยผ่านทางสันดอนยิบรอลตาร์ (Gibraltar) มนัจะไหลไปเป็น

ระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรหนุนเขา้ไปในมหาสมุทรแอตแลนติกท่ี ความลึกประมาณ  1000 เมตร 

โดยพาความอุ่น ความเค็ม และความหนาแน่นที่น้อยกวา่ของมนัเองไปดว้ย  อลักุรอานไดก้ล่าวไว้

วา่ มีส่ิงขวางกั้นระหวา่งทะเลทั้งสองท่ีมาบรรจบกนั และทะเลทั้งสองจะไม่สามารถรุกลํ้าผา่นไปได ้

พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ 

 “พระองคท์รงทาํให้น่านนํ้ าทั้งสองไหลมาบรรจบกนัระหวา่งมนัทั้งสอง

มีท่ีกั้นกีดขวาง มนัจะไม่ลํ้าเขตต่อกนั” (อลักรุอาน, 55:19-20) 

  แต่เมือ่พระคมัภีร์กุรอานกล่าวถึงเร่ืองราว ระหวา่งนํ้ าจืดกบันํ้ าเค็ม พระคมัภีร์มกัจะกล่าววา่

จะมี “เขตหวงหา้ม” โดยมีส่ิงขวางกั้นไม่ให้นํ้ าทั้งสองรวมกนัได ้พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสไวใ้นพระคมัภีร์

กุรอานดงัน้ี 

ความวา่ “และพระองคคื์อผูท้รงทาํให้ทะเลทั้งสองบรรจบติดกนั อนัน้ีจืด

สนิทและอนัน้ีเค็มจดัและทรงทาํที่คัน่ระหว่างมนัทั้งสอง และที่กั้นขวาง

อนัแน่นหนา” (พระคมัภีร์อลักรุอาน, 25:53) 

ความวา่ “หรือผูใ้ดเล่าที่ทาํให้แผน่ดินเป็นที่พาํนกัอยา่งมัน่คงและทรงให้

มีลาํนํ้ าหลายสายไหลระหว่างมนั และทรงทาํให้ภูเขายึดมัน่สําหรับมนั 
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และทรงทาํให้มีที่กั้นระหว่างน่านนํ้ าทั้ งสอง จะมีพระเจา้อื่นใดคู่เคียง

กบัอลัลอฮอี์กหรือ เปล่าดอก ! ส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ ” 
 

  นอกจากน้ี มะฮดี์ กุล้ฉะนี  (2546) ไดก้ล่าวถึงโองการท่ีพดูถึงความเป็นระบบตามธรรมชาติ

และความแขง็แกร่งของส่ิงถูกสร้างทั้งหลายนั้น ถูกสร้างข้ึนมา 

ความว่า “เจา้ไดเ้ห็นภูเขา (ซ่ึง) เจา้คาดคิดว่ามนัหยุดน่ิง (แต่ทว่า) มนัได้

เคล่ือนผา่นไปเช่นการเคล่ือนของหมู่เมฆ เป็นการสร้างสรรคข์องอลัลอฮ์

ที่พระองคท์รงสร้างให้ทุกสรรพส่ิงแข็งแกร่ง แทจ้ริงพระองคคื์อ ผูท้รงรู้

แจง้ส่ิงท่ีพวกเจา้กระทาํกนัอยู”่ (อนันมัล: 88) 

ความวา่ “เราไดใ้ห้ทุกส่ิงที่ถูกเทียบ (ขนาด ปริมาณและภาวะอ่ืน อนัเป้น

พชืพนัธ์ุและผลไมซ่ึ้ง) เจริญงอกงามข้ึนมาใน (แผน่ดิน)นั้น” (อลัฮิจญริ์ : 

19) 

ความวา่ “(พระองค)์ ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและผืนแนดินดว้ยสัจธรรม 

ทรงผสานกลางคืนเขา้กบักลางวนัและทรงผสานกลางวนัเขา้กบักลางคืน 

และทรงควบคุมใหด้วงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ทั้งหมดโคจรไปตามวาระท่ี

ไดก้าํหนดไว”้ (อซัซุมรั : 5) 

  โองการที่มีการพูดถึงความเกี่ยวเน่ืองกนัระหว่างการสร้างมนุษยก์บัสรรพส่ิงอื่นๆ และ

ความสามารถในการควบคุมและดูแลธรรมชาติของมนุษย ์ดงัน้ี 
 

ความวา่ “พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพส่ิงที่อยู่ในพื้นดินทั้งหมดเพือ่พวก

เจา้” (อลับะก่อเราะห์ : 29) 

ความว่า “พระองค์คือผูซ่ึ้งบนัดาลให้แผ่นดินราบเรียบ (ไม่ขรุขระ) เพื่อ

พวกเจา้ (จะไดเ้ดินทางดว้ยความสะดวกสบาย) ดงันั้น พวกเจา้จงเดินไป

ในทาง (ท่ามกลาง) ไหล่ของแผ่นดิน หน้าแผ่นดิน และจงบริโภคปัจจยั

ของพระองค ์(ท่ีประทานมาให)้” (อลัมุลก : 15) 

ความวา่ “และปศุสัตวต่์างๆ นั้น พระองคท์รงสร้างมนัข้ึนมาเพือ่พวกเจา้ 

ใน (ปศุสัตว์) นั้นมีเคร่ืองนุ่งห่ม คุณประโยชน์อื่นและ(ส่ิงท่ี) พวกเจ้า

บริโภคจาก (เน้ือหรือนมของ)มนั” (อนันะฮ ์: 5) 
 

  ซ่ึงการบูรณาการหลกัศาสนาอิสลามกบัหลกัวิทยาศาสตร์ในการพฒันาชุมชน พิจารณาได้

จากคาํอธิบายของอีหม่ามและคุณจรัลท่ีวา่ 
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หลกัคาํสอนของอิสลามไม่เคยเปลี่ยนแปลง อิสลามกบัวิทยาศาสตร์มี

ความสอดคล้องกัน ซ่ึงคํากล่าวในอัลกุรอานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี มีหลกัฐานมากมาย อยูท่ี่เราจะนาํมาปฏิบติัไหม ยิ่งตอนน้ีก็มี

วิทยาศาตร์ที่มีเคร่ืองมือที่ทนัสมยัเขา้มาเลยคาํนวณและคิดง่าย สมยัก่อน

ไม่มี ตอ้งศึกษาในอลักุรอานซ่ึงจะบอกทุกอยา่งแลว้มนุษยก์็นาํมาปรับใช ้
 

  ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัคุณจรัลท่ีวา่ 
 

อิสลามกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงที่คู่กนัไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ ซ่ึง

วิทยาศาสตร์ของอิสลามห้ามขัดกับส่ิงที ่อัลลอฮ์ส่งห้าม เพือ่ให้เกิด

ประโยชน์กบัมนุษยทุ์กคน อย่างแรกเราตอ้งเขา้ใจอลักุรอานก่อนถึงจะ

เขา้ใจวิทยาศาสตร์อิสลามได้อย่างแท้จริง  เช่น การทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ

ควบคู่กบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จะทาํใหค้ลองแสนแสบดีข้ึน 
   

  6.1.2.3  อิทธิพลทางศาสนากบัการต่อตา้นกระแสสังคมจากภายนอก เพื่อให้ชุมชนมี

ความเขม้แขง็ 

   อลัลามะฮ เชค มุฮมัมดั ศอลิห์ อลั ฮุชยัมีน (2552: 10-11) กล่าวไวว้า่ ความหมายที่วา่

อิสลามนั้นเหมาะสมที่สุดสําหรับ ทุกกาลเวลา สถานที่และทุกประชาชาตินั้น คือ ผูใ้ดไดย้ึดมัน่จะ

ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชาตินั้นๆ อิสลามมีความเท่ียงธรรม ยุติธรรมและถูกตอ้ง 

อิสลามจะไม่ยอมจาํนนหรืออ่อนขอ้ให้กบัความ อยุติธรรม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาทีท่รงธรรม 

ซ่ึงพระอลัลอฮท์รงประกนัสิทธิและสัญญาวา่จะช่วยเหลือแก่ผูใ้ดก็ตามท่ียดึถือและปฏิบติัตามศาสน

บญัญติั ความเขม้แข็งของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ อิทธิพลทางศาสนา

สามารถต่อต้านกระแสสังคมจากภายนอกเพือ่ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ดังที่คุณสุเกศซ่ึงเป็น

คณะกรรมการมสัยดิไดแ้สดงความเห็นวา่ 
 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

ศาสนาก็ยงัสามารถต่อตา้นกระแสสังคมได้ เช่น ยาเสพติด เราก็จะใช้

ระบบศาสนาบาํบดั สอนให้รู้บาปบุญคุณโทษ และผลที่จะไดรั้บจากพระ

เจา้ 
    

  พระองคจ์ะทรงยกยอ่งผูศ้รัทธาเหนือกว่าและดีเด่นกว่าผูป้ฏิเสธศรัทธาดงัพระองคไ์ดท้รง

ตรัสวา่ 
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ความว่า “พระองคคื์อผูท้รงส่งเราะซูลของพระองคด์ว้ยการช้ีนาํทางและ

ศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองคจ์ะทรงใหศ้าสนาอิสลามอยูเ่หนือศาสนา

ทั้งมวล แมว้า่บรรดาผูต้ ั้งภาคจะเกลียดชงัก็ตาม” (อศั ศอฟ : 9) 

ความว่า “อัลลอฮ์ ทรงสัญญาแก่บรรดาผูศ้รัทธาในหมู่พวกเจ้า และ

บรรดาผูก้ระทาํความดีทั้งหลายว่า แน่นอน พระองค์จะทรงให้พวกเขา

เป็นตวัแทนสืบช่วงในแผน่ดิน เสมืองดงัที่พระองค ์ทรงให้แก่บรรดาชน

ก่อนหน้าพวกเขา เป็นตวัแทนสืบช่วงมาก่อนแลว้ และพระองค์จะทรง 

ทาํให้ศาสนาของพวกเขาซ่ึงพระองค์ทรงโปรดปราน เป็นที่มัน่คงเป็น

เกียรติแก่พวกเขา และแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขา

ได้รับความปลอดภัย หลังจากความกลัวของพวกเขา โดยที่พวกเขา

จะต้องเคารพภักดีข้า ไม่ตั้ งภาคีอื่นใดต่อข้า และผูใ้ดปฏิเสธศรัทธา

หลงัจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาคือ ผูฝ่้าฝืน” (อนันูร: 55) 
 

  ทั้งน้ี อาหมดั ฮูเซน อลัฟารีตีย ์(2552: 3) กล่าววา่ การที่จะสร้างครอบครัวคุณธรรมสู่สังคม

อุดมสุขนั้น ครอบครัวมุสลิมมีความภูมิใจที่มีศาสนาอนัสูงส่ง ซ่ึงท่านเราะสูลุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า 

“อิสลามนั้น (เป็นศาสนาท่ี) สูงส่ง ไม่มีศาสนาใดเหนือกวา่อิสลาม” (เศาะฮีห์ อลัญามิอ ์: 2778) 

  ซ่ึงขอ้คิดจากหะดีษ คือ ท่านนบี ศ็อลลลัอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั ไดก้ล่าวยกยอ่งศาสนาอิสลาม

วา่เป็นศาสนาท่ีสูงส่งไม่มีศาสนาใดท่ีเหนือกวา่อิสลาม  ความสูงส่งของอิสลามนั้นก็เน่ืองเพราะเป็น

ศาสนามาจากอลัลอฮ ์และพระองคท์รงรับรองวา่เป็นศาสนาท่ีดีและสมบูรณ์ท่ีสุด  มุสลิมทุกคนตอ้ง

มีความภูมิใจและมีความซาบซ้ึงในความโปรดปรานของอลัลอฮ์ด้วย และมุสลิมต้องเสียสละ 

ปกป้อง รักษาไวซ่ึ้งความสูงส่งของอิสลามดว้ยการยึดมัน่และปฏิบติัตามคาํสอนของอิสลามอย่าง

เคร่งครัด และครอบครัวมุสลิมต้องตกัเตือนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท่านเราะสูลุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า  

“ศาสนาอิสลามคือการตกัเตือน” (เศาะฮีห์ อลัขญามิอ ์: 3416) 

  ขอ้คิดจากหะดีษ คือ ท่านนบี ศ็อลลลัอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ให้ความหมายอย่างหน่ึงของ

ศาสนาอิสลาม คือ ความบริสุทธ์ิใจ ทีมี่คาํสอนมุ่งเน้นในการให้ตกัเตือนซ่ึงกนัและกนัเพือ่สร้าง

ปัจเจกบุคคล ครอบครัวที่มีคึณธรรมและสังคมเป่ียมดว้ยสงบสุข  บุคคลใดไม่ยอมใช้การตกัเตือน

แสดงว่าเขายงัไม่เขา้ใจอิสลามที่แทจ้ริง  ซ่ึงก็สอดคล้องกบั (เชค มุฮมัมดั อลัอะมีน อชัชังกีฎีย์, 

2552: 18) ที่กล่าววา่ บรรดานกัปราชญ ์(อุละมาอ)์ ต่างมติเป็นเอกฉนัทว์า่อลัลอฮไ์ดส่้งผูอ้บรมสั่ง

สอน ผูต้กัเตือนและผูส้าํทบัมาสู่แผน่ดิน เพือ่ใหร้ะลึกอยูเ่สมอวา่อลัลอฮ ์ทรงเฝ้าดูและทรงรอบรู้ คือ 

มนุษยจ์ะตอ้งพินิจพิจารณาว่าพระเจ้าของเขากาํลังเฝ้าตรวจสอบเขาอยู่  ผูท้รงรอบรู้ทุกส่ิงทั้งที่

ปกปิดและท่ีเปิดเผย ความรู้ของพระองคน์ั้นกวา้งขวางครอบคลุมยิง่กวา่ผูใ้ด และพระองคเ์ป็นผูท้รง
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ลงโทษที่รุนแรง เจ็บปวดและทรมานยิ่ง พระองคท์รงเป็นผูเ้มตตากรุณา ปรานี เป็นผูใ้ห้อภยัเสมอ 

พระองคเ์ป็นผูใ้หอ้ยา่งมากมาย 

 

  6.1.3   ด้านส่ิงแวดล้อม 

  6.1.3.1 คมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษที่นาํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  

ส่งผลต่อการสร้างจิตสาํนึกในการพฒันาคลองแสนแสบ 

  มะฮ์ดี กุล้ฉะนี  (2546: 130) ไดก้ล่าววา่ในอลักุรอานมีโอการท่ีกล่าวถึงมนุษยใ์ห้มี

ความรอบคอบในเร่ืองการใช้ประสาทสัมผสัของตนเอง เพื่อการแสวงหาขอ้เท็จจริงตามธรรมชาติ 

ดงัน้ี 

ความว่า “จงกล่าว (ออกไป) พวกเจ้าจงท่องในผืนแผ่นดินทแล้วจง

พิจารณาวา่ พระองค์ทรงเร่ิมตน้สร้างสรรค ์(ส่ิงต่างๆ) ไดอ้ยา่งไร?” (อลั

อนักะบูต : 20) 

ความวา่ “พวกเขามิไดม้อง (พินิจพิจารณา) ไปยงัผืนแผน่ดินว่า เราไดใ้ห้

พืชพนัธ์ุทีเ่ป็นคู่อนัเหมาะสมงอกงามข้ึนมาในแผ่นดินกี่มากน้อยแล้ว

หรอกหรือ” (อชัชุอะรออ ์: 7) 

  นอกจากน้ี มะฮ์ดี กุล้ฉะนีและแปลโดยเชคซัยนุลอาบีดีน ฟินด้ี  (2546: 35) กล่าวว่าอลั        

กุรอานไดต้อกย ํ้าเร่ืองการคน้ควา้วิจยัทีถู่กสร้างและสภาวการณ์ทางธรรมชาติคือ ดว้ยกบัการรู้จกั

กฎเกณฑ์ธรรมชาติ ผลทางธรรมชาติและคุณลกัษณะอนัจาํเพาะของส่ิงมีชีวิตอนัหลากหลายนั้น 

มนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ีไปเพือ่การทาํให้สภาพการดาํรงชีวิตของตนเองดีข้ึน มี

โองการอลักุรอานมากมายท่ียนืยนัประเด็นน้ี  ดงัน้ี 

ความวา่ “(พระองค)์ ทรงควบคุมกลางคืน กลางวนั ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ 

และดวงดาวที่ถูกควบคุม (วิถีโคจร) ตามคาํบญัชาของพระองค์เพือ่พวก

เจ้า แท้จริง ในส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญญาณสําหรับกลุ่มชนที่รู้จกัใช้ปัญญา

ไตร่ตรองและส่ิงที่พระองค์ทรงรังสรรค์เพือ่พวกเจา้ในผืนแผ่นดินอนัมี

สีสันนานาชนิด แทจ้ริง ในส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญญาณสําหรับกลุ่มชนทีรู้่จกั

คิดใคร่ครวญและพระองค์ คือ ผูซ่ึ้งควบคุมทอ้งทะเลเพื่อพวกเจา้จะได้

รับประทานเน้ือที่สดจาก (การตกปลาใน) ทอ้งทะเลนั้น และพวกเจา้จะ

ไดง้มเคร่ืองประดบัออกมาจากมนั (ซ่ึง) พวกเจา้จะไดส้วมใส่มนั และเจา้

ไดเ้ห็นเรือท่ีทะยานไปในนั้น  เพื่อท่ีพวกเจา้จะไดมุ้่งหวงัยงัความเก้ือกูล

ของพระองค์ โดยหวงัว่าพวกเจ้าจะรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
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พระองคท์รงขวา้งขนุเนาไปไวใ้นผนืดินเพื่อคลายความกงัวลของพวกเจา้ 

สายนํ้าและเส้นทางต่างๆ (ก็เช่นเดียวกนั) โดยหวงัวา่พวกเจา้จะไดรั้บการ

ช้ีนาํ อีกทั้งสัญญาณทั้งหลาย (ก็เช่นกนั) พวกเขาได้รับการนําทางด้วย

ดวงดาวต่างๆ”  (อนันะฮลุ์: 12-16) 

  และยงักล่าวต่ออีกว่าความรู้ทางศาสนาเป็นส่ือยงัความใกลชิ้ดอลัลอฮ์ฉันใด ความรู้ทาง

ธรรมชาติ (ท่ีเป็นตวัฉายภาพสัจธรรม) ก็เป็นเช่นเดียวกนัฉันนั้น ความรู้ทั้งสองประเภทที่สามารถ

แสดงบทบาทน้ีไดย้่อยมีสถานะอนัศกัด์ิสิทธ์ิ แต่สถานะอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีไดม้าในภายหลงั ไม่ไดเ้กิด

ข้ึนมาพร้อมกับองค์ของความรู้นั้น จากการสัมภาษณ์ว่าคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษที่นํามา

ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ส่งผลต่อการสร้างจิตสํานึกในการพฒันาคลองแสนแสบ จาก

การสัมภาษณ์เครือข่ายชุมชนส่วนใหญ่พบวา่ 
 

คมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษส่งผลต่อการสร้างจิตสํานึกอยู่แลว้ เพราะ

เราเกิดมาเป็นลูกหลาน สืบเช้ือสายเป็นอิสลามมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เราซึม

ซับโดยปริยายอยู่แล้ว ความภกัดีต่ออลัลอฮ์อนันาํมาซ่ึงความสันติสุข 

ความนอบน้อม ความศรัทธาในอลักุรอานที่ประทานลงมา  ทาํให้คนใน

ชุมชนมีจิตสาํนึกมากข้ึนในการรักษาคลองแสนแสบซ่ึงเป็นสายนํ้ าท่ีไหล

ผ่านหน้าบา้นทุกคน ทาํเพือ่พระเจ้าเพราะพระเจ้าได้มอบให้เราได้ใช้

ประโยชน์ ดงันั้นเราตอ้งช่วยกนัดูแลให้สายนํ้ าแห่งน้ีได้คงอยู่กบัเราไป

นานๆ  
 

  ทั้งน้ี อาหมดั ฮูเซน อลัฟารีตีย ์ (2552: 5) ซ่ึงในหะดีษไดก้ล่าววา่ครอบครัวมุสลิมตอ้งเรียน

และสอนอลักุรอาน ดงัท่ีท่านเราะสูลุลลอฮ ์ไดก้ล่าววา่ 

ความว่า “ผูที้ ่ดีที ่สุดในหมู่พวกท่านคือผูที้ ่เรียนและสอนอัลกุรอาน” 

(บนัทึกโดยอลับุคอรีย)์ 

  ขอ้คิดจากหะดีษ คือ อลักุรอานเป็นพระดาํรัสของอลัลอฮ์ท่ีทรงประทานแก่นบีเป็นคมัภีร์

แห่งชีวิตของมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดและครอบคลุมในทุกๆดา้น มุสลิมจาํเป็นอยา่งยิ่งที่จะตอ้งศึกษา

เรียนรู้ อ่าน สอนอลักุรอานและปฏิบติัตามคาํสอนในอลักุรอาน ซ่ึงเป็นธรรมนูญของเขาและเจาจะ

ไดรั้บผลบุญอนัมากมายจากอลัลอฮ ์ความประเสริฐท่ีสุดสาํหรับผูท่ี้เอาใจใส่กบัอลักุรอาน 

   นอกจากน้ี มุฮมัมดั ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอียโ์ดยเชคมุฮมัมดัชารีฟ เกตุสมบูรณ์ (2547: 210-

211) ไดก้ล่าววา่ หนา้ที่ของบุคลากรในสังคม ไม่แตกต่างอะไรไปจากหนา้ที่ของอวยัวะส่วนต่างๆ 

ในร่างกาย กล่าวคือขณะที่ทาํประโยชน์ให้ตนเอง ก็ตอ้งเป็นประโยชน์กบัสังคมด้วย ความเพียร
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พยายามของตนที่ได้ทุ่มเทลงไป การได้รับผลประโยชน์ของตนจะต้องไม่กระทบกระเทือน

ผลประโยชน์ของคนอ่ืนและของสังคม ขณะที่ตนปกป้องสิทธิของคนอ่ืน สิทธิของตนก็จะตอ้งไม่

สูญเสียไป ในทางกลบักนั ท่านศาสดามุฮมัมดั กล่าววา่ 

ความว่า “มุสลิมเป็นพีน่้องกนั อยูใ่นฐานะเรือนร่างเดียวกนั มีจิตใจและ

เป้าหมายเดียวกนั” 

ความวา่ “มุสลิมคือ บุคคลที่ให้ความปลอดภยักบัคนอ่ืนทั้งวาจาและการ

กระทาํ” 

ความว่า “ใครก็ตามที่ตื่นข้ึนมาในตอนเช้า แต่ไม่สนใจต่อภารกิจของ

มุสลิมคนอ่ืน เขาไม่ใช่มุสลิม” 
 

  6.1.3.2 ผลที่ไดจ้ากการพฒันาตามคาํสอนในศาสนาอิสลามมาปฏิบติัให้เกิดความ

ย ัง่ยนื 

   ซุฟอมั อุษมาน (2548: 15-17) ใหค้วามเห็นวา่ อิสลามคือระบอบแห่งการดาํเนินชีวิต  

ถา้หากศาสนาหมายถึงความเช่ือ พิธีกรรมหรือวิธีปฏิบติัจาํเพาะบางประการแลว้ อิสลามย่อมเป็น

มากกวา่ศาสนา เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ไดป้ระทานบญัญติัต่างๆ มากมายท่ีครอบคลุมวิถีแห่งการดาํเนิน

ชีวิตของมนุษยใ์นทุกๆ ด้านทั้งหมด คาํสอนของอิสลามเขา้ถึงทุกกระบวนการและกิจกรรมแห่ง

ชีวิต อันหมายรวมถึงความเชื่อ จิตวิญญาณ ร่างกาย การปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรม การอบรม 

ครอบครัว เร่ืองส่วนตวั สังคม บ้านเมือง โลก สรรพส่ิงทั้ งหมด ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ 

วิทยาการ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ อนาคต การเมือง การบริหารจดัการ การ

ปกครอง การเช่ือมสัมพนัธ์ และยิ่งไปกวา่นั้น อิสลามเขา้ไปมีบทบาทและหยัง่ลึกในความรู้สึกนึก

คิด ความตั้งใจ และเจตนารมณ์ของมนุษยอี์กดว้ย ความละเอียดอ่อนในเร่ืองคาํสอนและบทบญัญติั

ของอิสลามเป็นส่ิงที่น่าอศัจรรยอ์ยา่งยิ่ง และเห็นประจกัษช์ดัในทุกอิริยาบถของผูเ้ป็นมุสลิม แมแ้ต่

ในเร่ืองการดื่มกิน การถ่าย การหลบันอน การชาํระล้างร่างกาย การแต่งกาย การเชือดสัตว ์การ

ทาํอาหาร การซ้ือขาย การแต่งงาน การหยา่ร้าง การแสวงหาปัจจยัยงัชีพ การคบคา้สมาคม และอ่ืนๆ 

หรือแมก้ระทัง่การตั้งเจตนาและการนึกคิด ล้วนแลว้ตอ้งอยู่ในกรอบของคาํสอนและบทบญัญติั

อิสลามทั้งส้ินมีตวัอยา่งจากวจนะของท่านศาสนทูตมูฮมัมดั (ขอความจาํเริญและความสันติจงมีแด่

ท่าน) เช่น 

ความวา่ “เด็กน้อยเอ๋ย จงกล่าวพระนามของอลัลอฮฺ จงกินดว้ยมือขวาจง

กินส่ิงท่ีอยูใ้กลต้วัเจา้ก่อน” (รายงานโดยอลั-บุคอรีย ์และมุสลิม) 

ความวา่ “แทจ้ริงการกระทาํต่างๆ นั้นอยู่ที่การตั้งเจตนา และทุกๆ คนจะ

ไดรั้บผลตามท่ีเขาเจตนา” (รายงานโดยอลั-บุคอรีย ์และมุสลิม) 
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  ดว้ยเหตุน้ี จึงทาํให้คนในชุมชนปฏิบติัตามบทบญัญติัต่างๆ ของอิสลามทั้งที่เป็นขอ้บงัคบั

ใชแ้ละคาํสั่งห้ามลว้นตั้งอยู่บนผลประโยชน์แห่งปัจจยัพื้นฐานห้าประการที่อิสลามให้ความสําคญั 

คือ ศาสนา ชีวิต ทรัพยสิ์น เกียรติ และปัญญาของมนุษย ์ไม่มีส่ิงใดที่อิสลามกาํหนดให้มนุษยท์าํ 

เวน้แต่มนัมีผลดีต่อทุกคนและไม่มีส่ิงใดที่อิสลามสั่งห้ามเวน้แต่มนัเป็นผลร้ายต่อทุกคนเช่นกนั 

และท่านศาสนทูตมูฮมัมดั (ขอความจาํเริญและความสันติจงมีแด่ท่าน) มิไดจ้ากโลกน้ีไป  เวน้แต่ได้

สั่งกาํชบัในส่ิงท่ีดีทุกประการ และสั่งหา้มจากส่ิงชัว่ร้ายทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเป็นบรรทดัฐานสําหรับ

การดาํเนินชีวิตของประชาชาติตลอดไป  ผลที่ไดจ้ากการพฒันาตามคาํสอนในศาสนาอิสลามมา

ปฏิบติัใหเ้กิดความย ัง่ยนื จากคาํกล่าวของคุณสุไฮนีท่ีวา่ 
 

ผลท่ีไดจ้ากการนาํศาสนาเขา้มาใชท้าํให้ชุมชนไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว 

คร้ังที่ 9 ปี 2550 ประเภทชุมชน กลายเป็นชุมชนที่เป็นตวัอย่างให้กบั

ชุมชนอ่ืน ทาํใหชุ้มชนมีภาพลกัษณ์ท่ีดี และทาํใหทุ้กคนในชุมชนช่วยกนั

รักษาส่ิงแวดลอ้มทุกคนจะคิดวา่จะทาํอยา่งไรให้อากาศ นํ้ าสะอาด เราจะ

ประยกุตใ์ชอ้ะไร ทุกคนจะคิดเพื่อส่วนร่วม เพื่อให้ชีวิตมุสลิมในชุมชนน้ี

เป็นไปตามหลกัศาสนา 
 

  นอกจากน้ี มุฮมัมดั เหมอนุกูล (2546: 8) กล่าวว่า หลกัใหญ่ๆและรากฐานที่สําคญัที่สุด

สําหรับการนั้นคือ การศรัทธาและการงานที่ดี อลัลอฮท์รงตรัสวา่ “ผูใ้ดที่ไดก้ระทาํการงานที่ดี ทั้ง

ชายและหญิงในฐานะที่เขาเป็นผูศ้รัทธาเรา (อลัลอฮ)์ จะให้เขามีชีวิตความเป็นอยูที่่ดี และเราจะให้

ผลตอบแทนแก่พวกเขา ดว้ยส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท่ีพวกเขาไดก้ระทาํไว”้ (อนันะฮ ์: 97) 

  พวกเขาจะพบกบัส่ิงที่นาํมาซ่ึงความรักและความปลาบปล้ืมใจ ดว้ยการแสดงความยินดี มี

การกตญั�ู โดยนาํไปใช้ในส่ิงทีใ่ห้ประโยชน์แลว้ พระองค์ก็จะทรงทาํให้พวกเขามีความเบิกบาน

และอยากให้ความจาํเริญนั้นคงอยูต่ลอดไป ความหวงัในผลตอบแทนของบรรดาผูก้ตญั�ูดงักล่าว 

เป็นผลของความดีนั้นจเหนือกวา่ทุกส่ิง 
 

    6.1.3.3 แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนศาสนาอิสลาม 

  มุฮมัมดั เหมอนุกูล (2546: 19-20) กล่าวว่า เมื่อหัวใจพึ่งพาอลัลอฮ์ มอบหมายต่อ

พระองคไ์ม่จอมจาํนนต่อจินตนาการต่างๆท่ีเลวทราม ท่ีจะมาครอบงาํ แต่มีความเช่ือมัน่ต่ออลัลอฮ์

และมีความหวงัในความโปรดปรานของพระองคเ์ป็นอยา่งมากแลว้ ความเศร้าโศกเสียใจก็หมดไป

จากเขา โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ทางร่างกายและจิตใจ ก็จะมลายหายไป ผูที้่ปลอดภยันั้นคือ ผูที้่อลัลอฮ์

ทรงใหเ้ขาไดรั้บความปลอดภยัและทรงใหเ้ขาไดรั้บความสําเร็จ ในการต่อสู้กบัตนเอง เพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงบรรดาสาเหตุต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ ที่ทาํให้หวัใจเขม้แข็งผลกัดนัความกงัวลให้หมดไป อลัลอฮ์
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ทรงตรัสว่า “...และผู ้ได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ พระองค์ก็ทรงเป็นที่พอเพียงแก่เขาแล้ว”          

(อฎัเฎาะลาก : 3) คือ เป็นที่พอเพียงแก่ทุกส่ิงทุกอยา่ง ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัเขา ในเร่ืองศาสนาและ

โลกดุนยาน้ีของเขา  

  นอกจากน้ีมุฮมัมดั ฮูเซน เฏาะบาเฏาะบาอีย ์ (2547: 233-234) ไดก้ล่าววา่ เกษตรกรรมเป็น

อาชีพที่สร้างคุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษยแ์ละสังคม เพราะการเกษตรน้ีเอง ที่ทาํให้มนุษย์มี

อาหารและปัจจยัยงัชีพ ดว้ยเหตุน้ีการเกษตรจึงเป็นอาชีพหน่ึงที่อิสลามให้การสนบัสนุนและกล่าว

วา่เป็นอาชีพท่ีดีท่ีสุด 
 

ท่านอิมามญะอ์ฟัร อซั ซอดิก กล่าวว่า “ในทศันะของอลัลอฮ์ไม่มีอาชีพ

ใดท่ีจะดีไปกวา่การเกษตร” 

ชายผูห้น่ึงถามท่านอีมามวา่ “ขา้พเจา้ไดย้ินคนพูดวา่การเกษตรเป็นอาชีพ

ทีน่่ารังเกียจและน่าชิงชงั” 

ท่านอีมาม  ตอบว่า “พวกเขาคิดผิด! ท่านจงนาํตวัของท่านเขา้สู่การทาํ

เกษตรและการเพาะปลูก ขอสาบานต่ออลัลอฮว์า่ไม่มีอาชีพใดที่จะเป้นที่

น่าช่ืนชมไปกวา่การเกษตร” 

ท่านอีมาม กล่าววา่ “ในวนักิยามะฮ์ ตาํแหน่งของบรรดาเกษตรกรนั้นสูง

กวา่ตาํแหน่งอ่ืนๆ” 

ท่านอิมามุฮัมมัด บากิร กล่าวว่า “ไม่มีอาชีพใดที่จะดีไปกว่าการทํา

เกษตรกรรม เพราะทั้งคนเลวและคนดีตลอดจนสัตวบ์างชนิด ต่างไดรั้บ

ประโยชน์จากการเกษตรทั้งส้ิน และพวกเขาขอพรใหก้บัเกษตรกร” 

ท่านศาสดามุฮมัมดั กล่าววา่ “ผลิตผลทีดี่ทีสุ่ดคือผลิตผลทางการเกษตร ที่

บุคคลหน่ึงได้เพาะปลูกมาด้วยตนเองและจ่ายภาษี (ซะกาต) ตามภาค

บงัคบัอนัเน่ืองจากผลท่ีไดแ้ลว้” 

 

  ซ่ึงแนวทางการพฒันาที่ย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนศาสนาอิสลาม คุณประสิทธ์ิได้

แสดงความเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 
 

สอดคลอ้งกนัอยูแ่ลว้ เพราะอิสลามสอนให้รู้จกัความพอเพียง อยา่ใชจ่้าย

เกินตวัซ่ึงหลกัคาํสอนของอิสลามมี 6 หลกัคือ 1. ความโปร่งใส   2. ความ

ยุติธรรม  3. การพูดคุย ประชุมหารือ  4. การวางแผน  5. เอาประโยชน์

ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน  6. การใหก้าํลงัใจ ซ่ึงทั้งหมดน่ีมาจากอลักุรอาน

ท่ีไดบ้อกไว ้แลว้เราก็หยบิมาใชก้็จะทาํใหเ้กิดผลดีกบัทุกคน  
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และสอดคลอ้งกบัเครือข่ายชุมชนท่ีกล่าวไวว้า่ 

อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์สอนให้ทุกคนเป็นพี่นอ้งกนั คอยช่วยเหลือ

กนัยามเดือนร้อนและใหค้วามร่วมมือกนัเพือ่ใหเ้กิดการพฒันา ในอนาคต

จะย ัง่ยืนได ้ทรัพยากรที่สําคญัที่สุดคือบุคคล จะให้ทุกคนรักทอ้งถ่ินตอ้ง

ให้เขาเป็นเจา้ของ โดยวิธีการที่ทาํให้เกิดการยอมรับ โปร่งใส ไวว้างใจ  

ทาํอะไรง่าย ไม่ตอ้งปกปิดตอ้งมีการช้ีแจง 
  

  ส่วนอาหมดั ฮูเซน อลัฟารีตีย ์ (2552: 17) กล่าววา่ ครอบครัวมุสลิมตอ้งพอเพียงท่านเราะสู

ลุลลอฮ ์ไดก้ล่าววา่ “เมื่อคนหน่ึงจากพวกเจา้มองเห็นคนที่มีทรัพยสิ์นและรูปร่างหนา้ตาดีกวา่เขาก็

จงใหม้องดูผูท่ี้ต ํ่ากวา่เขา” (บนัทึกโดลอลับุคอรีย)์ 

  ขอ้คิดจากหะดีษไดก้ล่าววา่ ในสังคมมีทั้งคนทีมี่ฐานะดีและรูปร่างหนา้ตาดีและมีคนที่ดอ้ย

กว่า  การที่ท่านบีไดแ้นะนาํให้เรามองดูคนที่ต ํ่ากว่าเรานั้นก็เพือ่ให้เกิดความสํานึกต่อความโปรด

ปรานของอลัลอฮ ์ซ่ึงเรานั้นยงัดีกวา่คนอ่ืน และไม่อิจฉาต่อผูที้่ดีกวา่เรา  ครอบครัวมุสลิมตอ้งสร้าง

จิตใจใหพ้ึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีและรู้จกัชุโกร (ภกัดีต่ออลัลอฮ)์ กบัส่ิงที่อลัลอฮไ์ดก้าํหนดให้ โดย

ไม่รู้สึกอิจฉาคนอ่ืน พร้อมไม่ละความพยายามและใชค้วามสามารถทีมี่ใหถู้กตอ้ง 

 

6.2 ปัญหาอปุสรรค    
 

  คณาจารยจ์ากคณะอุศูลุดดีนและโดยเชคซยันุลอาบิดีน ฟินด้ี (2540: 176-177) มุสลิมทุกคน

จะตอ้งเพียรพยายาม ไม่หยุดน่ิง รู้จกัจู่โจมและสร้างความแข็งแกร่งข้ึนมา ชนิดที่ว่าเป็นเสมือนลูก

คล่ืนท่ีไม่มีวนัหยดุน่ิงในทอ้งทะเลลึกจนกวา่ความสกปรกโสมม ความเลวร้ายต่างๆ ไม่หลงเหลืออยู่

ในพวกเขาอีก น่ีเองท่ีอิสลามเช่ือวา่ ปัญหาในเร่ืองการดูแลและเอาใจใส่ต่อกนั เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสังคม

ท่ีมีชีวติชีวา ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจาํเป็นท่ีสุดของมวลมุสลิม อิสลามจะทาํหนา้ท่ีเตือนพวกเขาอยูเ่สมอวา่ 

ความวา่ “หนา้ที่ทางสังคม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว และอยูใ่นระดบัเดียวกนั

กบัหน้าที่ส่วนบุคคล มุสลิมทุกคนจะตอ้งตอบสนองต่อภาระอนัยิ่งใหญ่

น้ี” 

  ซ่ึงปัญหาอุปสรรคในการใช้คาํสอนศาสนาอิสลามในการพฒันา ตลอดจนขอ้เสนอแนะ 

ยนืยนัไดจ้ากคาํกล่าวของเครือข่ายชุมชนท่ีแสดงความคิดเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

ปัญหามีบา้งแต่ส่วนใหญ่สามารถแกไ้ขกนัไดจ้ากคนในชุมชนเอง ใชว้ิธี

จิตวิทยา ยอมกนับา้ง เงียบบ้าง อะไรทีช้ี่แจงกนัก็เอามาคุยกัน อะไรที่
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ทะเลาะก็เลือกที่จะไม่พูด ปัญหาจะเกิดกบัคนที่ไม่เช่ือฟังศาสนา ถา้คน

เช่ือฟังก็จะไม่มีปัญหา 
    

  นอกจากน้ี เชค มุฮมัมดั อลัอะมีน อชัชงักีฎีย ์(2552: 64-67) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัปัญหาการไม่

เขา้ใจกนั แทจ้ริงอลัลอฮท์รงช้ีแจงไวใ้นซูเราะฮ ์อลัฮชัร์ ถึงสาเหตุที่ทาํให้ไม่เขา้ใจกนั นัน่คือการไม่

มีสติปัญญานัน่เอง ดงัดาํรัสของพระองคท่ี์วา่ 

ความว่า “เจา้เขา้ใจว่า พวกเขาร่วมกนัเป็นปึกแผ่น ทั้งๆ ที่ความจริงแลว้

หวัใจของพวกเขาแตกแยกกนัเป็นเส่ียงๆ” (อลัฮชัร์ : 14) 

ความว่า “ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช้สติปัญญา

ใคร่ครวญ” (อลัฮชัร์ : 14) 

  และยาที่จะรักษาโรคโง่เขลาเบาปัญญา (ไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรอง) คือช้ีทางสว่างให้กบัเขา

ดว้ยกบัการปฏิบติัตามอลักุรอาน เพราะอลักุรอานนั้นจะช้ีนาํทางไปสู่ส่ิงที่มีค่า มีประโยชน์ การ

ปฏิบติัคุณความดี ซ่ึงพวกเขาไม่ใชส้ติปัญญาในการพิจารณา ดงันั้นอลัลอฮท์รงอธิบายไวใ้นโองการ

น้ีว่า แทจ้ริงแสงรัศมีแห่งการศรัทธา (อีมาน) นั้น ทาํให้มีชีวิตชีวาแก่ผูที้่ตายไปแลว้และยงัให้แสง

สว่างแก่เขา ตามหนทางที่เขาตอ้งเดินไปอีกดว้ย อลัลอฮ์ทรงตรัสว่า “อลัลอฮ์คือผูท้รงช่วยเหลือ

บรรดาผูศ้รัทธา ทรงนาํพวกเขาออกจากบรรดาความมืดสู่แสงสวา่ง” (อลับะเกาะเราะฮ ์: 257) 

  โดยรวมแลว้ ส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นรากฐานสําคญัต่อโลกน้ีนั้น มีอยู ่ 3 

ประการดว้ยกนัคือ 

  1. การขจดัหรือป้องกนัส่ิงไม่ดีต่างๆ 

  เป็นที่ทราบกนัดีในหมู่นกันิติศาสตร์อิสลาม ถึงความจาํเป็นต่างๆ การขจดัพิษภยัอนัตราย

ต่างๆ ให้พน้จาก 6 ประการท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ คือ การรักษาป้องกนัศาสนา รักษาป้องกนัชีวิต 

รักษาป้องกนัสติปัญญา รักษาป้องกนัเช้ือสาย รักษาป้องกันเกียรติยศศกัด์ิศรีและรักษาป้องกัน

ทรัพยสิ์น 

  2. การไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ 

  ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่จะขาดไม่ไดแ้ละจากส่วนย่อยของมนั เช่น การคา้ขาย ตามที่ผูมี้

ความเห็นไปในทางนั้ น การเช่าฯลฯ และที่เป็นประโยชน์โดยรวมทั่วไปคือ การแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ระหวา่งปัจเจกชนและสังคมท่ีถูกตอ้งตามบญัญติัศาสนา 

  3. การประดบัประดาตนดว้ยการมีมารยาทท่ีดีงาม 

  ไดแ้ก่การปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม คือ การตกแต่งประดบัประดาตนเอง

ให้สวยงามและสมบูรณ์พร้อมสรรพ รวมถึงส่ิงที่เป็นธรรมชาติเดิมแทอ้นับริสุทธ์ิ เช่น การไวเ้ครา

และการขลิบหนวด เป็นตน้ และส่วนที่ขยายแยกออกมา คือ ห้ามมิให้กระทาํส่ิงที่จะนาํมาซ่ึงความ
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สกปรกโสมมและจาํเป็นจะตอ้งมีการบริจาคให้แก่บรรดาญาติใกลชิ้ดที่ยากจน ส่ิงที่เป็นคุณความดี

เหล่าน้ี ไม่มีทางที่จะเกิดข้ึนไดเ้ลย นอกจากจะตอ้งรักษาและปฏิบติัเอาไวใ้ห้มัน่คง ด้วยวิธีการที่

ถูกตอ้งและบริสุทธ์ิตามระบอบของศาสนาอิสลามเท่านั้น 

  สรุป ปัญหาส่วนใหญ่มาจากบุคคลภายนอกที่ย ้ายเข้ามาอาศัยอยู่ใหม่ ซ่ึงยงัไม่ทราบ

กฎเกณฑ์และไม่ปฏิบติัตามศาสนา  รวมทั้งความคิดเห็นของคนแต่ละรุ่นแต่ละวยัที่แตกต่างกนั แต่

เมื่ออีหม่าม (อาจารยว์ินัย สะมะอุน) ได้รณรงค์ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่อง จนทาํให้เกิดการ

ยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตาม เป็นผลให้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ลดนอ้ยลงใน

ท่ีสุด 

 

 

 



 
 

บทที ่7 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองอิสลามกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม 

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลไดจ้ากแหล่งทุติยภูมิ  คือ 

เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบดว้ย ผูน้าํศาสนา คอเต็บ (ผูท้าํหน้าที่แสดงธรรมแก่สัปบุรุษ 

(สมาชิก)ในมสัยดิ)   บิหลัน่ (ผูป้ระกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบติัศาสนกิจ)  คณะกรรมการมสัยิดผู ้

ไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกจาํนวน 12 คนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน 22 ชุมชนๆ ละ 1 คน

และการสังเกตการณ์  พอสรุปไดด้งัน้ี 
 

7.1 สรุป 
 

  7.1.1  บริบทของชุมชนมัสยดิกมาลุลอสิลาม 

  ประวติัศาสตร์ของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามไดมี้การอพยพยา้ยมาจากรัฐไทรบุรีเขา้มาอยู่

อาศยัจบัจองพื้นท่ีบริเวณริมคลองแสนแสบ และไดมี้การก่อสร้างมสัยดิข้ึนเป็นเรือนไมห้ลงัแรกเพื่อ

ใชเ้ป็นศนูยร่์วมจิตใจของคนในชุมชน ต่อมาไดมี้การขยายและต่อเติมใหม่เพื่อให้รองรับกบัจาํนวน

คนที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการอพยพเขา้มาอาศยักนัมากข้ึน  ซ่ึงปัจจุบนัชุมชนน้ีมีประชากรประมาณ 

18,000 คน จาํนวนครอบครัว 2,000 ครอบครัว ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาอิสลาม 

รองลงมาคือศาสนาพุทธ กระจายทัว่บริเวณคลองแสนแสบทั้งสองฝ่ัง  โดยมีมสัยิดเป็นศูนยก์ลาง

ของคนในชุมชน  อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ไดแ้ก่ เกษตรกรรม รับจา้ง คา้ขาย รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ครูสอนศาสนาและครูสายสามญั ในอดีตคลองแสนแสบเป็นคลองที่สะอาด ทุกคนใช้

นํ้าในคลองในการดาํรงชีวติ แต่เม่ือมีการขยายเมืองโดยมีการสร้างถนนเพื่อสะดวกแก่การสัญจร ทาํ

ให้คนเร่ิมลืมคลองไม่สนใจและทิ้งขยะลงในคลอง จนเป็นเหตุให้คลองเน่าเสีย  ต่อมาเม่ืออีหม่าม 

(อาจารยว์ินยั สะมะอุน) เขา้มาดาํรงตาํแหน่งไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟูให้คลองสามารถกลบัมาใช้ได ้โดยผูน้าํ

หรืออีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) ไดผ้ลกัดนัให้ทุกคนเกิดจิตสํานึกกบัทอ้งถ่ินของตน  โดยการ

ส่ือสารผา่นลาํโพงของมสัยดิกวา่ 700 ลาํโพง ใหค้วามรู้เก่ียวสภาพแวดลอ้มของชุมชนและปัญหาที่

เกิดข้ึนในชุมชน  เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา โดยจะพูดทุกคร้ังหลงัจาก

ปฏิบติัศาสนกิจ (ละหมาด)  5 คร้ังต่อวนั ซ่ึงถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อพระผูเ้ป็น

เจา้อลัลอฮ์เป็นส่ิงที่ศาสนาได้กาํหนดไว ้ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกศรัทธา เชื่อถือ ยึดมัน่และ

ยอมรับในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษซ่ึงเป็นส่ิงที่พระเจา้ไดป้ระทานให้  คนในชุมชนยงัมีความ
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ผกูพนักบัคลองแสนแสบตั้งแต่อดีตและความสัมพนัธ์ส่วนใหญ่เป็นแบบเครือญาติ  คอยช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั   โดยมีอีหม่ามนาํหลกัคาํสอนศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาชุมชนและเป็น

แบบอยา่งที่ดีในการประพฤติตนให้ทุกคนไดเ้ห็นซ่ึงทุกคนก็ปฏิบติัตาม  นอกจากนั้นแลว้สตรีท่ีน่ี

ตอ้งคลุมศีรษะที่เรียกวา่ “ฮิญาบ” เหลือเพียงแต่ใบหนา้เพราะเป็นบทบญัญติัท่ีมาจากอลัลอฮ ์ การ

คลุมศรีษะยงัเป็นการยบัย ั้งส่ิงเลวร้ายต่างๆ ที่อาจมาจากการข่มขืนหรืออาชญากรรม   ส่วนบุรุษจะ

สวมหมวกและนุ่งโสร่งหรือใส่ชุดยาวซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม   

  7.1.2  แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

   7.1.2.1 สังคม 

   ชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามเนน้การพฒันาคนเป็นอนัดบัแรก  โดยมีผูน้าํหรืออีหม่าม 

(อาจารยว์นิยั สะมะอุน) เป็นผูท่ี้ใหค้วามรู้และคอยตกัเตือนคนในชุมชนให้มีความสามคัคีช่วยเหลือ

กนั โดยมีการวางกฎเกณฑ์ให้ทุกคนยึดถือปฏิบติั  เพื่อให้ทุกคนในชุมชนอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ  ซ่ึง

มสัยดิถือวา่เป็นศูนยก์ลางท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นหน่ึงเดียวกนั โดยอีหม่ามจะพูด

ผา่นเสียงตามสายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนั จนประชาชนเร่ิมเกิดจิตสํานึก

รับผิดชอบต่อทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงใชศ้าสนาเขา้มาเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเร่ิมจาก

การรับผิดชอบครอบครัวตวัเองก่อนแล้วนาํไปสู่การรับผิดชอบคนรอบขา้งและรับผิดชอบสังคม  

โดยพูดให้ชาวบา้นเขา้ใจและเรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมกบัชุมชน จึงทาํให้ชาวบา้น

ตระหนกัและเขา้ใจวา่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงทีพ่ระเจา้ไดใ้ห้ไวมุ้สลิมทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษา  

ดังนั้นจึงทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการทาํกิจกรรมต่างๆของมสัยิดเพื ่อพระเจ้า โดย

พื้นฐานของมุสลิมทุกคนจะตอ้งเขา้ใจและเรียนรู้หลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามจากส่ิงที่เรียกว่า 

“อลักรุอาน” และคาํสอนของท่านศาสดาเรียกวา่ “อลัหะดิษ”  ซ่ึงเป็นคาํภีร์ทีมุ่สลิมทุกคนเคารพเป็น

เหตุการณ์และขอ้บญัญติัต่างๆ ให้ปฏิบติัตาม โดยผูน้าํศาสนาได้ประยุกต์ใช้คมัภีร์อลักุรอานมา

และอลัหะดิษมาเป็นคาํสอนดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยปลุกจิตสํานึกในการรักษาคลองแสนแสบ ผา่นคุ

ตบะฮ ์(คาํแนะนาํตกัเตือน) หลงัจากละหมาดวนัศุกร์ ซ่ึงผูน้าํหรืออีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) 

นาํคาํสอนที่สอดคลอ้งกบัศาสนาในทุกมิติมาพฒันาและให้คนในชุมชนช่วยกนัอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในมสัยิดและชุมชนโดยรอบ อิสลามไดเ้น้นเร่ืองการรักษา

ความสะอาดโดยถือว่าความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธา ซ่ึงการละหมาดนั้นทาํให้คนใน

ชุมชนมีความสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนัและแน่วแน่มัน่คง  นอกจากนั้นก็มีการเยี่ยมเยียนสัปบุรุษ 

(สมาชิก) ที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล โดยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีมสัยิด เพื ่อจะได้หา

แนวทางป้องกนัแกไ้ขซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีทาํใหส้มาชิกในชุมชนเกิดความเช่ือใจ ไวว้างใจและ

ให้ความร่วมมือ การได้รับฟังปัญหาของประชาชนที่อาศยัอยู่ในชุมชนจะช่วยป้องกนัปัญหาของ
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ชุมชนได ้ซ่ึงเป็นการส่ือสารทีเ่ขา้ถึงปัญหาไดต้รงจุด  ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามจะให้ความสําคญั

กบัการส่งเสริมการศึกษา เม่ือทุกคนมีการศึกษาจะทาํให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าทรัพยากรของคน

และธรรมชาติ ผูน้าํจึงใหค้วามรู้และขอ้มูลปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ มีการจดัอบรมเยาวชน โดยมสัยิดและ

คนในชุมชนร่วมกนัพฒันาคลองแสนแสบ ซ่ึงทาํให้กิจกรรมดูแลรักษาคลองเร่ิมข้ึนและไดมี้การ

เชื่อมโยงไปสู่การพฒันาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกนั การให้ความสําคญักบัการรักษา

สภาพแวดล้อม ทาํให้ชุมชนมีความตื่นตวัและมีการพูดคุยมากข้ึน จึงนําไปสู่การปฏิบติั มีการ

ร่วมกนัทาํความสะอาดคลองแสนแสบตลอดสาย การจดัการขยะในบริเวณบา้นของตนเอง เก็บ

ผกัตบชวาและไดมี้การทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไดเ้สด็จประพาส

คลองแสนแสบ ทรงพระราชทานพนัธ์ุปลาและต้นไม้ท่ีช่ือว่าต้นตะแบก หลงัจากนั้นทุกคนจึง

ช่วยกันดูแลรักษาคลองเพือ่เป็นการแสดงถึงความจงรักภกัดี ทาํให้เกิดการช่วยกันดูแลรักษา

สภาพแวดล้อม ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมกับมีจิตใจท่ีมี

คุณธรรม  ซ่ึงการศึกษาทาํให้คนในชุมชนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการพฒันาทอ้งถ่ินของ

ตน 

   ปัจจยัสําคญัที่สุดคือ ศกัยภาพของอิหม่าม จากการสัมภาษณ์ประชากรเป้าหมายทุก

คนพดูถึงดา้นความรู้ความสามารถของอีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะอุน) อยา่งภาคภูมิใจ  วา่อีหม่าม

เป็นผูน้าํที่มีคุณธรรม  มีจิตใจเป็นนกัพฒันา โดยใช้หลกัศาสนาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันา 

รวมทั้งสร้างคณะกรรมการมสัยิดให้ปฏิบติังานอย่างจริงจงัเขม้แข็ง โดยมีมสัยิดเป็นศูนยก์ลางทาํ

ใหส้ปับุรุษ (สมาชิก) ในชุมชนมีความรัก สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ืออาทรต่อกนั โดยเสียงตามสายเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีทาํใหค้นในชุมชนใหค้วามร่วมมือในการช่วยกนัพฒันาโดยใชค้นเป็นศูนยก์ลางในการ

พฒันาทาํให้เกิดความเขม้แข็งกบัชุมชนและส่งผลให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยืน การนาํหลกัคาํสอน

ศาสนาอิสลามทีว่า่พระเจา้ทรงสร้างธรรมชาติข้ึนให้กบัมนุษย ์มนุษยไ์ม่มีสิทธิที่จะทาํลายส่ิงที่พระ

เจา้ประทานให ้และศาสนาอิสลามหา้มทิ้งขยะหรือส่ิงสกปรกลงในท่ีสาธารณะ ห้ามปัสสาวะลงใน

แหล่งนํ้ า เพราะมุสลิมทุกคนตอ้งละหมาดทุกวนั และก่อนที่จะละหมาดตอ้งใช้นํ้ าสะอาดอาบนํ้ า

ก่อน ดังนั้นนํ้ าจึงเป็นส่ิงที่สําคัญในการปฏิบัติศาสนากิจ เมื่อคลองสกปรกไม่สามารถอาบนํ้ า

ละหมาดได้ ทุกคนในชุมชนจึงตอ้งช่วยกนัดูแลคลองให้สะอาด ผูน้าํเอาคาํสั่งของพระเจา้เขา้มา

ส่งเสริมทาํให้คนในชุมชนเช่ือและปฏิบติัตาม ทาํให้คลองใสสะอาด สภาพแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน 

คนในชุมชนมีศกัยภาพสูงในการพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง ซ่ึงไดจ้ากผูน้าํศาสนาที่เช่ือมโยงระหวา่ง

คาํสอนกับการพฒันา  รวมทั้งสังคมที่เป็นเครือญาติมีความเคร่งครัดทางศาสนา การละหมาด

ร่วมกนัและการยดึมัน่ในพระเจา้เพยีงองคเ์ดียว (อลัลอฮ)์ และเป็นชุมชนท่ีมีความเช่ือถือผูน้าํ ท่ีเป็น

ตวัอย่างให้คนในชุมชน การให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยผ่านเสียงตามสายที่มีความเขม้แข็งมาก 
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ทาํใหค้นในชุมชนไดคิ้ดสร้างสรรคก์ารพฒันาดว้ยตนเอง โดยชุมชนตอ้งเขม้แข็งก่อน เช่นการเล้ียง

ปลาในกระชงัซ่ึงเป็นวิถีคิดของชาวบา้นไดใ้ช้ประโยชน์จากนํ้ าในคลองแสนแสบ ทาํให้ชาวบา้น

หนักลบัมาดูแลหนา้บา้นของตนมากข้ึน ส่งผลใหค้ลองแสนแสบกลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ังโดยการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชนเองในระยะยาวก็จะทาํใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
 

   7.1.2.2 ส่ิงแวดลอ้ม 

   ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนที่มีคลองแสนแสบเป็นคลองที่สําคญัในการ

ดาํรงชีวิต ซ่ึงเกิดการเน่าเสีย ผกัตบชวาหนาแน่น ไม่สามารถที่จะนาํนํ้ ามาใช้ไดเ้หมือนก่อน แต่

หลงัจากอิหม่าม (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) เขา้มารับตาํแหน่งอีหม่าม  อีหม่ามทรงเสียสละและปฏิบติั

ตวัให้เห็นเป็นแบบอย่าง จึงทาํให้ทุกคนเช่ือถือและให้ความร่วมมือ เร่ิมมีการพฒันาให้ทุกคนเห็น

ความสําคญัของคลองโดยใช้ศาสนาอิสลามเขา้มาประยุกต์ใช้ หากทุกคนรักพระเจา้ ดงันั้นทุกคน

ตอ้งช่วยดูแลส่ิงแวดลอ้มที่พระเจา้ให้ จึงทาํให้คลองแสนแสบนํ้ าเร่ิมกลบัมาใสสะอาดข้ึน สามารถ

ใชป้ระโยชน์ในการอุปโภค การเล้ียงปลา และเป็นแหล่งพึ่งพาของคนในชุมชนอีกคร้ัง ซ่ึงมสัยดิมี

การบริหารจดัการที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ ทาํให้ชุมชนมีความสามคัคี สมามฉนัท ์เป็นหน่ึง

เดียวกัน มัสยิดกมาลุลอิสลามได้พฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชน เร่ิมจากการจัดระเบียบ

สภาพแวดลอ้ม ปลูกตน้ไมแ้ละทาํความสะอาดมสัยิด ทาํให้ประชาชนไดเ้ห็นอย่างต่อเน่ือง เพื่อช้ี

ชวนใหค้นในชุมชนปฏิบติัตาม จนเกิดการรวมตวัตั้งเป็นชมรมร่วมใจภกัด์ิรักคลองแสนแสบซ่ึงเป็น

วนัอนุรักษแ์ละพฒันาแม่นํ้ า คู คลองแห่งชาติ คนในชุมชนมาร่วมทาํกิจกรรมในวนัที่ 20 กนัยายน 

ของทุกปีในการพฒันาคลองแสนแสบ ไดแ้ก่ กาํจดัผกัตบชวาและไม่ทิ้งของเสียลงในคลอง  ภายใน

ชุมชนจะมีการจดัการขยะโดยจะมีเรือเก็บขยะในคลอง โดยบริเวณหน้ามสัยิดจะเป็นเขตห้ามจบั

สัตวน์ํ้ า การที่คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์แกปั้ญหาในชุมชน จดัการชุมชน

ดว้ยตวัของเขาเองให้เหมือนว่าเขาเป็นเจา้ของอย่างแทจ้ริง ทาํให้ชาวบา้นเกิดความตระหนกัใน

ปัญหาของคลองแสนแสบและเกิดจิตสํานึกในการรักษาคลองแสนแสบ กลายเป็นชุมชนท่ีมีสภาพ

น่าอยู ่ส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มไปในทิศทางท่ีดี เปิดโอกาสให้ทุก

คนมีส่วนร่วมจนเกิดเป็นความเข้มแข็งในชุมชน การพฒันาชุมชนเกิดจากแรงผลักดันที่ผูน้ ํา

ประยุกต์ใช้หลกัศาสนาให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและปัญหาในชุมชน  จนเป็นยอมรับของคนใน

ชุมชนซ่ึงปัจจุบนัมสัยิดกมาลุลอิสลามประสบความสําเร็จในการเป็นแบบอย่างสําหรับการพฒันา

ชุมชนแบบบูรณาการทุกดา้น ทาํให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกรักษาคลอง ดูแลส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

และเกิดความสามคัคี  ผลของการพฒันาคลองแสนแสบไดท้าํให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่

ไดป้ระโยชน์ในลกัษณะท่ีเก้ือหนุนกนัมาก  
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   7.1.2.3 เศรษฐกิจ 

   ผูน้าํชุมชนไดมี้การประสานกบัหน่วยงานภายนอก ใหค้วามรู้ในเร่ืองอาชีพกบัคนใน

ชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนไดมี้อาชีพรองรับ มีการอบรม หาตลาด โดยอีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะ

อุน) พูดหลงัจากละหมาดวนัศุกร์ คือคุตบะฮ (แสดงธรรม) ให้เห็นความสําคญัของการประกอบ

อาชีพ เพื่อให้สมาชิกทุกครอบครัวหารายไดเ้พิ่ม โดยหางานที่เหมาะสมมาให้สมาชิกทาํหรือมสัยิด

ประกอบการเอง เพื่อนาํรายได้มาใช้ในกิจการของมสัยิดและทาํให้คนในชุมชนมีความขยนัและ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูที่่

สมบูรณ์และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีการประกอบอาชีพ เช่น ทาํดอกไมพ้ลาสติก  ปักผา้ 

เยบ็ผา้ เล้ียงไก่ เป็ด ปลา ววั แพะ เล้ียงปลาในกระชงั หาปลาในลาํนํ้ าสาธารณะ ตั้งร้านขายของชาํ 

ขายของใชท้ัว่ไป  รับจา้งทัว่ไป รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  ทาํให้ชุมชนน้ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้

มีความกระตืนรือร้นและมุ่งมัน่ในการทาํงาน ส่งผลให้เป็นคนมีวินยั ตรงต่อเวลา ขยนั หมัน่เพียร

อดทน ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีการนาํทรัพยากร ภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ มาใชอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีผูน้าํคอยสนบัสนุนให้ความรู้ การดูแลรักษาคลองอยา่งย ัง่ยืนทาํให้เป็นที่สนใจ

ของบุคคลภายนอกอย่างเขามาเรียนรู้หรือช่ืนชม จะก่อให้เกิดรายไดข้ึ้นมาเอง เช่น การเที่ยวชมวิถี

ชุมชน การอนุรักษ์ปลาตามธรรมชาติ การเล้ียงปลาในกระชงั รวมทั้งหาซ้ือผลิตภณัฑ์กลุ่มแม่บา้น

ตาลเดี่ยวซ่ึงเป็นสินคา้โอท็อปของกลุ่มแม่บา้น และสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาชาวบา้น ทาํให้คนในชุมชนเขา้ใจและสามารถเขา้ถึงและใชท้รัพยากรได้

อยา่งคุม้ค่า  ซ่ึงสามารถแสดงดงัภาพท่ี 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ภาพที ่7.1  สรุปแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
  

หลกัวทิยาศาสตร์ 

หลกัคาํสอนศาสนา 

ชุมชน

เขม้แขง็ ผูน้าํ 

ประเพณี 
วฒันธรรม 

คลองแสนแสบ 

การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื ความเช่ือใจ 

เครือ 
ข่าย 

ทุนสงัคม 

ทุนทรัพยากร 
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 จากภาพที่ 7.1 แสดงให้เห็นวา่มสัยิดกมาลุลอิสลามมีการพฒันาแบบบูรณาการ (Integrated 

Approach) โดยพยายามดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมท่ีทางมสัยิดจดัข้ึน  ซ่ึง

ไดรั้บการกระตุน้จากผูน้าํ (อาจารยว์นิยั สะมะอุน) ในการนาํหลกัคาํสอนศาสนาของพระเจา้จากอลั

กุรอานและอลัหะดีษมาเป็นแรงพลกัดนัให้คนในชุมชนเกิดการปฏิบติัที่เขม้แข็งข้ึน  โดยใช้หลกั

ศาสนาให้ทุกคนเกิดความศรัทธาก่อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดความมีส่วนร่วมในชุมชน โดยใช้ทุนทาง

สังคมวฒันธรรม ประเพณีและทุนทางทรัพยากรจากคลองแสนแสบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงคน

ในชุมชนมีความเช่ือถือและไวว้างใจในตวัผูน้าํจึงเป็นพลงัใหชุ้มชนเขม้แขง็พร้อมร่วมมือในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกิดเครือข่ายช่วยกันดูแลกลายเป็นความสามคัคีภายในชุมชน  จนประสบ

ความสาํเร็จส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
   

  7.1.3  หลักคําสอนของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั ่งยืนและการนําไป

ประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนอสิลาม 

   7.1.3.1 สังคม 

   การนาํหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามที่เก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาใช 4้ โดยนาํ

ศาสนาเขา้มาเป็นตวัผลักดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร่ิมจากการรับผิดชอบครอบครัวก่อน

นาํไปสู่การรับผิดชอบคนรอบขา้งและรับผิดชอบสังคม โดยผูน้าํหรืออีหม่าม (อาจารยว์ินยั สะมะ

อุน) ไดล้งมือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิตของตวัเองตลอด เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนใน

ชุมชนปฏิบติัตาม โดยใช้เสียงตามสายปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนเป็นประจาํทุกวนั ถา้ทุกคนรัก

พระเจา้ทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลส่ิงทีพ่ระเจา้ไดม้อบให้กบัมนุษย ์ ทาํให้เกิดการยอมรับจากคนใน

ชุมชน ทุกคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนนาํไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืน เพราะการพฒันาที่ย ัง่ยืน

นัน่จะตอ้งพฒันาไปในทิศทางเดียวกบัรากฐานเดิมของสังคมนั้น การให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วม

ใจกนัอยา่งจริงจงัและแขง็ขนัเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของคนในชุมชนทาํให้มีส่ิงแวดลอ้มที่ดีและส่ิง

สําคญัความไวว้างใจและความเช่ือใจของคนชุมชนเป็นพลงัให้ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามประสบ

ความสําเร็จ เป็นตน้แบบของชุมชนที่มีการพฒันาแก่ชุมชนอื่นและสังคมภายนอก ทั้งการมีความ

เขม้แขง็ มีความสามคัคี ซ่ือสัตย ์ความโอบออ้มอารี ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถพึ่งพาตนเองได้

อยา่งย ัง่ยืน  เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนท่ีเตม็ใจเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล  ซ่ึงหลกัคาํ

สอนของอิสลามไดก้ล่าววา่นํ้าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งมากเพราะมุสลิมตอ้งใชเ้พื่อปฏิบติัศาสนกิจทาํ

ใหช้าวบา้นเช่ือและพร้อมปฏิบติัตาม ซ่ึงมุสลิมทุกคนจะตอ้งช่วยกนัดูแลรักษานํ้ าให้มีสภาพดั้งเดิม

ให้เหมือนที่อลัลอฮ์ได้ทรงสร้างมา ตอ้งบาํรุงรักษาฟ้ืนฟูสภาพนํ้ าให้คนรุ่นหลงัได้มีโอกาสเห็น

คลองแสนแสบเป็นส่ิงที่บรรพบุรุษได้ให้ไว้  ส่งผลให้ทุกคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกช่วยกัน
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บาํรุงรักษาคลองแสนแสบร่วมกนัในการช่วยกนัฟ้ืนฟู เกิดการหวงแหนทอ้งถ่ินและอยากจะทาํส่ิง

ดีๆให้กับชุมชนของตน แม้ว่าความเจริญ ความทนัสมยัเข้ามา ความเข้มแข็งของชุมชนอาจจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์บา้งแต่น้อยเพราะศาสนาไดถู้กปลูกฝังอยูใ่นจิตสํานึกของ

คนในชุมชน เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่นบัถืออิสลาม โดยผูน้าํไดก้ระตุน้คนในชุมชนนาํคาํสั่ง

ของพระเจา้จากอลักุรอานและอลัหะดีษมาเป็นแรงพลกัดนัใหค้นในชุมชนมีการปฏิบติัที่เขม้แข็งข้ึน 

การมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั คนในชุมชนมีความเห็นตรงกนัและทุกคน

ยึดมัน่ในหลักคาํสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดทาํให้ศาสนาสามารถต่อตา้นกระแสสังคมจาก

ภายนอกได ้จากอดีตถึงปัจจุบนัชุมชนมุสลิมจะปลูกฝังเร่ืองศาสนาให้กบัคนในชุมชนอยูแ่ลว้ เพื่อ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัทุกรูปแบบทีเ่กิดข้ึนในแต่ละยุคแต่ละสมยัโดยนาํแนวทางการปฏิบติัตามคมัภีร์อลั

กุรอานมาใชเ้ป็นทางนาํในการดาํเนินชีวติอยา่งเคร่งครัด ดงัอลักุรอานท่ีกล่าววา่ 

 ความว่า “แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรทั้งในนํ้ าบนบกและ

สติปัญญาท่ีถูกปลูกฝังถ่ายทอดผา่นชนรุ่นหลงัคนแลว้คนเล่า  ท่ีใชใ้นการ

ดาํรงชีวิต  ที่มีวนัหมดส้ิน ต่อบ่าวผูภ้กัดีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ที่สมควรกราบ

เคารพบูชา นัน่คือ อลัลอฮ (พระเจา้ของศาสนาอิสลาม) สามารถดาํรงชีวิต

ไดอ้ยา่งสันติสุข  ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกาภิวฒัน์ที่โหม

กระหนํ่าพดัถ่ายเขา้มา”  
  

 7.1.3.2 ส่ิงแวดลอ้ม 

   อีหม่ามจะใชเ้สียงตามสายในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มใน

ชุมชน โดยเชื่อมโยงศาสนาให้ทุกคนปฏิบติัตามคาํสอนในอลักุรอาน ซ่ึงเป็นธรรมนูญของชีวิต

มุสลิมทุกคนนายวนิยั สะมะอุน อีหม่ามประจาํมสัยิดกมาลุลอิสลาม ใชห้ลกัการของศาสนาอิสลาม

มาใช้ในการพฒันาชุมชน โดยพฒันาคนก่อนเป็นอนัดบัแรกโดยเห็นว่าคนนั้นเป็นศูนยก์ลางของ

การพฒันาทั้งหมด ทาํให้ชุมชนเร่ิมมีตน้ไม ้ดอกไมร่้มร่ืนมากข้ึน คลองแสนแสบนํ้ าใสสามารถใช้

ประโยชน์และเล้ียงปลา เน่ืองมาจากทุกคนเร่ิมคิดไดแ้ละตระหนกัถึงปัญหาที่เกิด จึงช่วยกนัดูแล

บาํรุงรักษาคลองแสนแสบและมสัยิดให้น่าอยู ่จนทาํให้ชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีเป็นความ

ภาคภูมิใจของชาวชุมชน ปัจจยัที่ทาํให้ชุมชนมีความมัน่คงและย ัง่ยืน นัน่คือ คุณธรรม จริยธรรม

ของอีหม่ามและหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามที่ช่วยขดัเกลาบ่มเพาะให้คนในชุมชนมีความ

ซ่ือสัตย ์ มีวนิยัในตนเอง มีความสมานฉนัท ์ความรักสามคัคีก็เป็นส่ิงท่ีสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็  
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   7.1.3.3 เศรษฐกิจ 

 หลกัของศาสนาอิสลามไดก้ล่าวถึงดา้นเศรษฐกิจ ในเร่ืองของการใชเ้งินที่สุรุ่ยสุร่าย 

เกินตวั รวมทั้งคนท่ีตระหน่ีข้ีเหนียว  ดงันั้นศาสนาจึงพูดถึงเร่ืองซะกาต (การบริจาค) ข้ึน เพือ่เป็น

การขดัเกลาจิตใจมนุษยจ์ากความโลภ ตระหน่ีถ่ีเหนียว พร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือคนที่ขดัสนและ

ยากไร้ เด็กกาํพร้า ผูที้่ประสบภยัพิบติั  ซ่ึงการบริ.จาคนั้นยงัเป็นการชาํระลา้งทรัพยสิ์นให้หมดจาก

บาปและเป็นการเพิ่มพนูทรัพยสิ์น โดยใชห้ลกัศาสนาใหทุ้กคนปฏิบติัตามในส่ิงที่พระเจา้ (อลัลอฮ)์ 

ไดบ้อกไว ้เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวไม่เกิดการแยง่ชิงกนั ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนที่เช่ือ

ในหลกัของศาสนาอิสลามและปฏิบติัตามอลักุรอานและอลัหะดีษ ยึดมัน่ในหลกัการของศาสนาที่

มัน่คง  จึงทาํให้ครอบครัวที่น่ีเขม้แข็ง เมื่อครอบครัวเขม้แข็งก็จะทาํให้รอบขา้งเขม้แข็งไปดว้ย  ซ่ึง

เกิดจากแรงกระตุน้ของผูน้าํที่ใช้หลกัศาสนามาพฒันาและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั 

โดยความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนมาจากผูน้าํท่ีมีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั มีความเสียสละ ประกอบกบัผูน้าํเป็น

บุคคลที่คนในชุมชนให้ความศรัทธาและยอมรับ โดยมีการบูรณาการเร่ืองศาสนากบัวิถีชีวิตเขา้

ด้วยกนัซ่ึงเป็นส่ิงที่ผูกพนักับคนในชุมชนอยู่แล้ว จึงทาํให้เกิดการพฒันาที่พึ่ งตนเอง เกิดความ

ร่วมมือในการพฒันาชุมชน   ปลูกจิตสํานึกเยาวชนและคนในชุมชน โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่าน

เสียงตามสายของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ซ่ึงเน้ือหาจะสอดแทรกหลกัศาสนาเพื่อให้ทุกคน

นําไปปฏิบติัตามในการดาํเนินชีวิตและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลรักษาท้องถ่ินของตนเอง รักษา

วฒันธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม ใหมี้สภาพชุมชนท่ีน่าอยู ่ซ่ึงจะส่งผลนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 ก4ล่าวโดยสรุป4จากการศึกษาชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามพบวา่ ผูน้าํของชุมชนมสัยิดกมาลุล

อิสลามไดน้าํหลกัคาํสอนศาสนาจากพระมหาคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษ มาเป็นแบบอยา่งและ

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  ซ่ึงผูน้าํไดส่้งเสริมและให้ความรู้ อบรมบุคลากรและคณะกรรมการมสัยิดอยู่

ตลอด  เพือ่เป็นการเพิ่มพูมความรู้และศกัยภาพซ่ึงจะไดถ่้ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งเยาวชนและผูใ้หญ่ผา่นหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม 

เศรษฐกิจ เพื่อให้อยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข โดยมีมสัยิดเป็นศูนยก์ลางของคนในชุมชน ทาํให้ชุมชน

สามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละส่งผลไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนในอนาคต นายวินยั สะมะอุนเป็นผูน้าํ

ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นกลางตามแบบอิสลาม มีการปฏิบติัให้เห็นในเร่ืองของการพฒันา

ชุมชนสภาพแวดลอ้มในมสัยดิ จึงทาํใหค้นในชุมชนเช่ือถือ ไวว้างใจ และปฏิบติัตามแบบอยา่งของ

ผูน้าํ  ชุมชนไดจ้ดักิจกรรมเพื่อให้ทุกคนมีส่วนรวมและลงมือปฏิบติักนัอย่างจริงจงั เม่ือมสัยดิจดั

งานประจาํปีจะมีการมอบรางวลัให้แก่ครอบครัวและชุมชนที่สะอาดและปฏิบติัตามกฎของชุมชน  

ผูน้าํและคณะกรรมการมสัยิดมีการจดังานวนัอนุรักษ ์คู คลองแห่งชาติเป็นประจาํทุกปี เพื่อปลูกฝัง

จิตสาํนึกใหค้นในชุมชนรักคลองแสนแสบและช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  นอกจากนั้นผูน้าํ
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ไดส่้งเสริมดา้นการศึกษาทั้งดา้นศาสนาและสามญัให้กบัคนในชุมชนดว้ย  ชุมชนน้ียงัมีอาสาสมคัร

ที่เกิดจากสมาชิกที่เต็มใจและเสียสละที่จะช่วยตรวจดูความเรียบร้อยของมสัยิดและคนในชุมชน

ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชนและสภาพแวดล้อมของชุมชน เช่น ยาเสพติด  รวมทั้ ง

คณะกรรมการมสัยิดก็มีการเยีย่มเยียนสมาชิกในชุมชนเพื่อเก็บขอ้มูลเป็นประจาํทาํให้ได้พบปะ

พูดคุย รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน  จึงทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งพร้อมรับมือกบัปัญหา

ต่างๆทีจ่ะเขา้มาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการจดัอบรมและปลูกฝังเยาวชนในชุมชนตั้งแต่

เด็กรวมทั้งผูใ้หญ่ ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ทุกคนเขา้ใจสภาพแวดลอ้มในชุมชน โดยมีขอ้ความ

เตือนใจติดตามร่ัวของมสัยดิเพื่อเตือนให้ทุกคนช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มและรณรงคใ์ห้ทุกบา้นปลูก

ตน้ไม ้ดอกไม ้ เพื่อให้มีสภาพแวดลอ้มที่ดีและเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและหน้ามสัยิดมีการ

เล้ียงปลาในคลองแสนแสบและเป็นที่พกัผอ่นหยอ่ยใจดว้ย ส่งผลให้ในชุมชนมีสภาพแวดลอ้มที่ดี

ทาํใหสุ้ขภาพกายและจิตของคนในชุมชนดีตามไปดว้ย ซ่ึงสามารถแยกเป็นแบบ SWOT ดงัน้ี 

4

4

  จุดแขง็ของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม คือ การที่ชุมชนมีความผกูพนักนัแบบเครือญาติ ทาํ

ให้มีความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะการที ่มีผู ้นําหรืออีหม่ามและ

คณะกรรมการที่เขม้แข็ง มีการลงมือปฏิบติัอย่างจริงจงัจนทาํให้ทุกคนเกิดการยอมรับ ดงันั้นเมื่อ

ผูน้าํมีกิจกรรมใดทุกคนในชุมชนจะให้ความร่วมมืออยา่งไม่ลงัเล การนาํหลกัศาสนาเขา้มาใช้ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไม่ขดักบัความรู้สึกของคนในชุมชน โดยการ

ส่ือสารผา่นเสียงตามสายครอบคลุมในชุมชน ทาํให้ทุกคนในชุมชนไดรั้บทราบข่าวสารของชุมชน

อยูต่ลอดเวลา จึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงที่ทาํให้การพฒันาเกิดประสิทธิภาพที่แทจ้ริง เปิดโอกาสให้ทุกคน

ไดแ้สดงความคิดเห็นและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของมสัยดิได ้

4

  จุดอ่อนของชุมชนคือ การที่ชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือ

ภายนอกเขา้มาเรียนรู้หรือพกัผ่อนหย่อนใจจึงเป็นช่องว่างที่คนภายนอกเขา้มาแอบตกปลาในเขต

รักษาพนัธ์ุสัตว์น้ํา และปัญหายาเสพติดที่คนภายนอกนําเข้ามาหรือมาแอบหลบซ่อนในชุมชน 

เน่ืองจากในชุมชนเองไม่มีปัญหาเช่นน้ี จึงเป็นที่ไวว้างใจของตาํรวจก็เลยไม่ได้เข้ามาดูแลมาก 

เพราะเช่ือวา่ชุมชนน้ีไม่มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด   

  โอกาสของชุมชน คือ เนื่องจากชุมชนเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอืน่ในด้านของแหล่ง

เรียนรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา จึงไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกในการพฒันา ไม่ว่าจะเป็น

ส่งเสริมผลิตภฒัน์ของชุมชนคือนํ้ าพริกตาลเด่ียว  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความสามคัคีของคนใน

ชุมชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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 ขอ้กาํจดัของชุมชน คือ การที่หมู่บา้นจดัสรรเร่ิมเขา้มาสร้างในพื้นที่ชุมชน ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบกบัคนในชุมชน รวมทั้งทรัพยากรทีอ่ยู่นอกเขตชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามเร่ิมมีการเส่ือม

โทรม  

7.2 อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษา พบว่า ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามไดน้าํหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามมา

ปฏิบติั โดยมีอีหม่ามเป็นผูน้าํชุมชนที่คอยให้ความรู้ซ่ึงใช้การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายอย่าง

ต่อเน่ือง และมีหลกัการจดัการโดยเน้นคนเป็นหลกั ได้เรียกร้องให้คนในชุมชนทั้งเยาวชนและ

ผูป้กครอง ช่วยกนัทาํความสะอาดคลองและบริเวณบา้นของตนเอง ไดแ้ก่ เก็บผกัตบชวา  ขยะและ

ไม่ทิ้งของเสียลงคลอง โดยนําคาํสอนศาสนามาประยุกต์ใช้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจ ซ่ึงศาสนา

กาํหนดว่าความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธา ถ้าเราไม่รักษาความสะอาดก็เท่ากบัเราไม่

เคารพพระเจา้ (อลัลอฮ)์ ซ่ึงมุสลิมทุกคนจะศรัทธาและนบัถือพระเจา้เพียงองค์เดียวเท่านั้น ดงันั้น

ทุกคนจึงกลวัวา่พระเจา้จะลงโทษ จึงเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชนที่พระเจา้ได้

มอบให้ เมื่อมสัยิดมีกิจกรรมทุกคนในชุมชนจะให้ความร่วมมืออย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นก็มี

หน่วยงานภายนอกเขา้มาช่วยกนัพฒันา  ทาํให้เกิดการบริหารจดัการชุมชนแบบบูรณาการ  ส่ิงท่ีทาํ

ใหป้ระสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 

 

 7.2.1  บริบทของชุมชนมัสยดิกมาลุลอสิลาม 

 ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลามมีความผูกพนักับคลองแสนแสบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการ

ดํา เนินชีวิตท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติ ส่วนใหญ่คนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม จึงทําให้

ความสัมพนัธ์ในชุมชนเป็นแบบเครือญาติ ซ่ึงส่งผลทาํให้สังคมภายในครอบครัวมีความรัก เอ้ือ

อาทร ช่วยเหลือกนั มีความสามคัคี ซ่ึงมีผูน้าํชุมชนหรืออีหม่ามเป็นผูก้ระตุน้ในการประยุกต์ใช้

ศาสนาให้ทุกคนเกิดจิตสํานึกต่อชุมชน โดยปฏิบติัตามคาํสอนของศาสนา รวมทั้งกายแต่งกายตาม

แบบฉบบัของอิสลาม ทาํให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพฒันา

ชุมชนและมีมสัยิดเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้ชุมชนแข็งแกร่ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐวชัร์ 

เผา่ภู่ (2554: 152) ไดศึ้กษาการพฒันาอย่างย ัง่ยืน: ความเป็นเครือข่ายทางสังคม คุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนมุสลิมบา้นสมอเอก ตาํบลดอนฉิมพลี อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พบวา่ โดยบริบทของมุสลิมและการเป็นเครือญาติเป็นแก่นแกนสําคญัของการสร้างเครือข่าย และ
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ส่งเสริมการมีชุมชนท่ีแขง็แรง มัน่คง และย ัง่ยนื และส่งผลรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี 
 

 7.2.2   แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืในการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

  การถ่ายทอดเสียงตามสายอย่างต่อเน่ืองและกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม  

ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกในการพฒันา รับผิดชอบต่อท้องถ่ินของตน โดยผูน้ําชุมชน

อาจารยว์ินัย ซ่ึงเป็นอีหม่ามประจาํมสัยิดไดป้ระยุกต์หลกัศาสนามาถ่ายทอด เพือ่ให้คนในชุมชน

เขา้ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมุสลิมทุกคนรู้หลกัคาํสอนศาสนาอิสลามจากอลักุรอานแลอลัหะดีษอยู่

แลว้และมีการนาํไปปฏิบติัอย่างจริงจงั ตามอลักุรอานที่ว่า “มุสลิมทุกคนตอ้งเช่ือว่าพระเจา้สร้าง

สรรพส่ิงทั้งหลายเพือ่ยงัประโยชน์แก่มวลมนุษยช์าติ”  ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงที่เตือนใจให้ทุกคนช่วยกนั

ดูแลรักษาสรรพส่ิงที่พระเจา้ทรงมอบให้ ทาํให้ชาวบา้นเร่ิมคิดไดแ้ละเช่ือถือ เกิดความไวว้างใจตวั

ผูน้าํ เร่ิมผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงมีกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเร่ิมจากการรับผิดชอบ

ครอบครัวตวัเอง นาํไปสู่การรับผดิชอบคนรอบขา้งและรับผดิชอบสังคม โดยการประชาสัมพนัธ์ให้

ชาวบา้นเขา้ใจและเรียกร้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมกบัชุมชน เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานนาํไปสู่

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกรัตน์ ยศไกรและคณะ (2547: 164) ไดศึ้กษา

การศึกษากบัการสร้างจิตสํานึก: กรณีคลองแสนแสบ พบวา่ กระบวนการสร้างความตระหนกัใน

ปัญญาคลองแสนแสบและการสร้างจิตสํานึกในการรักษาคลองแสนแสบในชุมชน ดว้ยกิจกรรมที่

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัชุมชนหรือผูรู้้อื่นๆ สามารถส่งผลไดห้ลายระดบัตั้งแต่ระดบัปัจเจก 

ระดบัครอบครัวและระดับชุมชน เพราะการศึกษาดูงานดังกล่าวทาํให้เกิดกระบวนการส่ือสาร

ภายในตวัเอง ในดา้นครอบครัวไดไ้ปทศันศึกษาร่วมกนัทั้งพ่อ แม่และลูก ทาํให้ไดพู้ดคุยในส่ิงที่

เห็นในส่ิงที่คิดและได้ลองทาํร่วมกัน ส่วนชุมชนก็เช่นเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยร่วมกัน

สร้างสรรคชุ์มชนมากข้ึนกวา่เดิม ท่ีสาํคญัเห็นความสาํคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

 7.2.3  หลักคําสอนของศาสนาอิสลามเกีย่วกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและการนําไป

ประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนอสิลาม 

 4ในการศึกษาพบวา่ ผูน้าํหรืออีหม่ามและคณะกรรมการมสัยิดมีส่วนสําคญัอยา่งมากในการ

พฒันาชุมชน 4โดยได้นําหลักคาํสอนศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา โดยเร่ิมจากการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติตนใหค้นในชุมชนเห็น  ตั้งแต่การปฏิบติัศาสนกิจ การบริหารชุมชนท่ี

โปร่งใส ซ่ึงเกิดจากความตั้งใจจริงในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม จึงไดรั้บความเคารพจากสมาชิก

ในชุมชน ทาํใหค้นในชุมชนยดึถือเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตาม โดยใชห้ลกัศาสนาให้ทุกคนเกิด
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ความศรัทธาก่อนซ่ึงส่งผลให้เกิดความมีส่วนร่วมในชุมชน โดยส่ือสารผา่นลาํโพงของมสัยิดกว่า 

700 ลาํโพง ซ่ึงมีมสัยิดเป็นศูนยก์ลางให้ความรู้เร่ืองราวต่างๆและปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน เพื่อให้

ทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ซ่ึงทาํใหค้นในชุมชนมีความสามคัคี พึ่งพาอาศยักนั ไม่อิจฉาและ

ไม่ทาํร้ายกนั โดยผูน้าํไดรั้บความไวใ้จและเช่ือใจวา่เป็นผูอ้ยูใ่นศีลธรรม สามารถเป็นผูน้าํในการ

ประกอบพีธีทางศาสนา ให้คาํแนะนาํ สั่งสอน และให้คาํปรึกษากบัสมาชิกในชุมชน ทาํให้สมาชิก

ในชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 4

  4

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพศาล วงษอ์ารี (2552: 48) ไดศึ้กษา

บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดต่อการพฒันาชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีมัสยิดในเขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ บทบาทของคณะกรรมการมสัยิดต่อการพฒันาชุมชนมุสลิมดา้นศาสนาใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือมีค่าเฉล่ีย 3.22 เมื่อพิจารณาผลเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีบทบาทอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีความประพฤติและเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อชุมชนมีค่าสูงทีสุ่ด คือ มีค่าเฉลี่ย 3.38 

รองลงมาคือ บทบาทในการตกัเตือนวา่กล่าว ชกัชวนสมาชิกของชุมชนให้ทาํความดี ละเวน้ความ

ชัว่ (ค่าเฉล่ีย 3.21) บทบาทในการสืบทอดเจตนารมณ์ของศาสนาโดยเผยแพร่คาํสอนของศาสนาใน

รูปแบบต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.18) การให้ความร่วมมือปรึกษาหารือ ป้องปราบปัญหา แก้ปัญหา และ

พฒันาชุมชนตามหลกัการของศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.18) และการใช้มสัยิดเป็นศูนยก์ลางของการให้

คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือและจดับริการกิจกรรมต่างๆ ของสังคม(ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามลาํดบั และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี  ไผแ่กว้ (2545: 150) ไดศึ้กษาวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมชุมชนหนอง

จอก พบวา่ มีมสัยดิเป็นศาสนสถานที่ใชป้ระกอบศาสนกิจร่วมกนั นอกจากน้ีแลว้มสัยิดยงัเป็นศูนย์

รวมทางดา้นจิตใจและสังคมของคนในชุมชน มีอีหม่ามเป็นผูน้าํในการอยูร่่วมกนั ชาวไทยมุสลิมใน

ชุมชนหนองจอกมีความศรัทธาในการปฏิบติัตามบทบญัญติัของคมัภีร์อลักุรอานเน่ืองจาก คมัภีร์อลั

กุรอานคือธรรมนูญของการดําเนินชีวิต จึงทาํให้อิทธิพลของศาสนาอิสลามปรากฎอยู่ในวิถี

ชีวติประจาํวนั 

ซ่ึงการใชศ้าสนาเป็นตวัผลกัดนั4พบวา่ ในภาพรวมชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามนบัถือศาสนา

อิสลามกนัมาตั้งแต่อดีต  เมื่อมีการประยุกต์ใช้หลกัคาํสอนศาสนาในการพฒันาชุมชน โดยให้

ความรู้และเชิญชวนทุกคนใหม้ามีส่วนร่วมในการพฒันา ซ่ึงในคาํสอนของศาสนาอิสลามมุสลิมทุก

คนตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่พระเจา้ (อลัลอฮ)์ ไดป้ระทานให้มนุษยไ์ดใ้ชใ้นการ

ดาํเนินชีวติ หากใครไม่ดูแลและทาํลายส่ิงท่ีพระองคไ์ดม้อบให้ ผูน้ั้นจะไดรั้บการลงโทษหลงัจากที่

เ สียชีวิตไปแล้ว  จึงทําให้ทุกคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกช่วยกันดูแลรักษาคลองแสนแสบ  

สภาพแวดลอ้มในชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนมีสภาพแวดลอ้มที่ดี ปราศจากปัญหาทะเลาะเบาะ

แวง้ มีจิตใจโอบออ้มอารี มีจริยธรรม ช่วยเหลือกัน  มีนํ้ าใจเป็นหน่ึงเดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของนิเลาะ  นิสะแม (2549: 55) ได้ศึกษาการนาํหลกัศาสนาอิสลามมาปฏิบติัในสังคม: 
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กรณีศึกษา ตาํบลจะบงัติกอ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี พบว่า ประชาชนมีการนาํหลกัศาสนาไป

ปฏิบติัในสังคมส่วนใหญ่ในระดบัมีการปฏิบติัค่อนขา้งมากอยูใ่น 3 อนัดบัแรกคือ มุสลิมในตาํบล

จะบงัติกอไม่ฆ่าฟันกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 โดยมีค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .95  อนัดบั

สองคือ มุสลิมในตาํบลจะบงัติกอให้ความเคารพต่อผูอ้าวุโส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 โดยมีค่าเฉล่ีย

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .93  อนัดบัสามคือ มุสลิมในตาํบลจะบงัติกอมีความเอ็นดูต่อเด็กและไม่

ทอดทิ้งผูช้รา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .95 

 สรุปความเช่ือมโยงของผลการศึกษา (ภาพท่ี 7.2 ) แสดงให้เห็นวา่การริเร่ิม ในการพฒันา

ชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลามเกิดจากแรงกระตุน้หรือแรงจูงใจที่ผูน้าํไดใ้ชห้ลกัศาสนามาประยุกตก์บั

การพฒันาและสอดคลอ้งกบัปัญหาทางกายภาพของชุมชน โดยมีปัจจัยความสําเร็จ ในการพฒันา

ชุมชนซ่ึงเป็นปัจจยัภายในที่สําคญั ไดแ้ก่ ศกัยภาพของผูน้าํ โดยผูน้าํมีความยุติธรรม มีคุณธรรม มี

จิตใจเป็นนกัพฒันา มีความเสียสละทั้งวิธีคิดและแนวปฏิบติั  โดยนาํศกัยภาพทางสังคมมาทาํ 

ประโยชน์ใหก้บัทอ้งถ่ิน เช่น อิหม่ามเป็นผูที้ช่าวบา้นให้ความศรัทธาและยอมรับ โดยการพฒันาได้

มีการบูรณาการเร่ืองศาสนากบัวถีิชีวติเขา้ดว้ยกนั คงรักษาวฒันธรรมความเป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นทุน

ทางสังคม ในดา้นการบริหารจดัการชุมชน มีการบริหารจดัการองคก์รชุมชนท่ีมีแนวคิดและรูปแบบ

ทีเ่หมาะกบัสภาพวิถีชีวิตของชุมชนที่ชดัเจน เช่น การกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการกองทุน

ชุมชน การกาํหนหลกัเกณฑ์การคดัสรรกรรมการชุมชน เป็นตน้ และการจดัความสัมพนัธ์ของ

องคก์รชุมชนภายนอกท่ีเป็นภาครัฐ นอกจากน้ี ชุมชนมีความโดดเด่นในการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ 3 

ช่องทางคือ 1.คุตบะฮ์วนัศุกร์ (ละหมาด),  2.ผ่านเสียงตามสายของชุมชน, 3. การเยีย่มเยียนเป็น

รายบุคคล ซ่ึงเน้นเน้ือหาประสานระหว่างปรัชญาทางศาสนาและวิถีชีวิตได้อย่างลงตวัจนเป็นท่ี

ยอมรับ  ทิศทาง การพฒันาไปขา้งหนา้ของชุมชน มีเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนมีความพร้อมที่

จะดูแลรักษาทอ้งถ่ินไวไ้ด ้สังคมอยูดี่กินดี รักษาความเป็นชุมชนดั้งเดิม มีความน่าอยู ่และนาํไปสู่

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม เป็นแบบอยา่งชุมชนที่ใชห้ลกัศาสนาบูรณาการกบั

การพฒันา คือ มีการนาํเอาวิถีชีวิตมาประสานกบัหลกัศาสนาแลว้แปลงไปสู่การปฏิบติั โดยศาสนา

มาจากความศรัทธาและวิถีชีวิตที่ตอ้งดาํเนินการพฒันาให้เกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงทอ้งถ่ินและ

สังคม ทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม ในการพฒันาชุมชนยงัรักษาการปกครองที่เป็น

วิถีเดิมซ่ึงให้ชุมชนเขม้แข็งเป็นปึกแผน่ มีการสร้างความย ัง่ยืนโดยให้ความสําคญักบัการเปล่ียนวิธี

คิดและปลูกจิตสํานึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนและการสร้างระบบการรับรู้ด้วยการ

ประชาสัมพนัธ์ในทุกโอกาสอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ทาํให้ประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจกนัทาํ

กิจกรรมต่างๆ เกิดความสามคัคี จนชุมชนมีความเข้มแข็งและส่งผลให้เกิดความย ัง่ยืนตามมา
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บริบทชุมชน 

ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ 

ความเช่ือ 

คลองแสนแสบ 

วฒันธรรม ประเพณี 

ใหค้วามรู้เร่ือง

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

การพฒันา 

ส่งเสริม

กิจกรรมชุมชน 

ความเจริญ 

มสัยดิ 

ความทนัสมยั 

การปฏิบติัศาสนกิจ 

(ละหมาด) 

การขยายเมือง การสร้างถนน 

ความสนใจศาสนาลดนอ้ยลง 

เกิดปัญหายาเสพติด 

เศรษฐกิจ  สงัคม  

ส่ิงแวดลอ้ม 

การปฏิบติั 

เยาวชน 

ผูใ้หญ่ 

เครือข่ายชุมชน 

 

การบริหารงานของผูน้าํ 

ความตั้งใจจริงในการพฒันา

และการทาํเป็นแบบอยา่ง 

เสียงตามสาย 

 

เกิดความสามคัคี ความเขม้แขง็ในชุมชน ร่วมกนั

พฒันาคลองแสนแสบและเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

พฒันาคน  พฒันาสงัคม 

- การศึกษาเรียนรู้ 

- การมีส่วนร่วม 

- รับผดิชอบต่อทอ้งถ่ิน 

 

ศาสนาอิสลาม 

หลกัศาสนา   

- อลักรุอาน 

- อลัหะดีษ 

ส่งผลใหเ้กิดความรัก ความเขา้ใจอนัดีต่อคนใน

ครอบครัว คนรอบขา้งและสงัคม 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

การนาํ

ศาสนามา

ประยกุตใ์ช้

ในการ

พฒันา

ชุมชน 

สาเหต ุ

ความ

ยัง่ยนื 
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 ภาพที ่7.2 สรุปความเช่ือมโยงของผลการศึกษา    

 

7.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาอิสลามกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน: กรณีศึกษามสัยิดกมาลุลอิสลาม คลองแสน

แสบ กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในในการวจิยัคร้ัง

ต่อไป ดงัน้ี 

 1. ภาครัฐและเอกชนควรให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ซ่ึงชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม

ไดรั้บงบประมาณในการสนบัสนุนนอ้ย ส่วนใหญ่งบประมาณที่ไดม้าจากพลงัของคนในชุมชนที่

ช่วยกนั เช่น งานมสัยดิ การบริจาคของคนในชุมชน การเช่าและใชส้ถานที่ของมสัยิด   หากมสัยิดมี

การพฒันาทุกคนในชุมชนจะมาช่วยกนัก่อนถา้ไม่ไหวจริงๆ ทางมสัยิดและคณะกรรมการจึงจะ

ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

 2. พื้นท่ีหรือเขตชุมชนอิสลามควรนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัพื้นท่ี

ของตน เพื่อเป็นประโยชน์ในพฒันาชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 3. ควรศึกษาอิสลามกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในชุมชนอ่ืน ที่เป็นอิสลามเพื่อจะไดท้ราบว่า

ชุมชนอ่ืนทีน่บัถืออิสลามไดมี้การนาํหลกัคาํสอนศาสนามาใชใ้นการพฒันาชุมชนอยา่งไรบา้ง แลว้

นาํมาเปรียบเทียบกนัซ่ึงจะทาํใหรู้้วธีิการและแนวทางในการแกไ้ขปัญหามากข้ึน  

 4. เน่ืองดว้ยผูว้จิยัศึกษาเฉพาะการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของคลองแสนแสบจากการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนเท่านั้น ซ่ึงการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาคุณภาพของนํ้ าเพื่อสามารถวิเคราะห์ผลของนํ้ า

ไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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นายประสิทธ์ิ  จ๊ิงะ   อาย ุ47 ปี  กรรมการมสัยดิ 

นายทองดี   โซ๊ะมนั    อาย ุ55 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายยะยา   มินย ี    อาย ุ45 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายวชิยั    สะอ๊ินะ  อาย ุ49 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายสุไฮนี    ขาํมิน    อาย ุ40 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายมูฮาํหมดั   สลาม   อาย ุ50 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายอาํนวย   ยฮูนัเงาะ  อาย ุ43 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายสุเกศ   พุม่อ่อน   อาย ุ55 ปี กรรมการมสัยดิ 

นายบนัฑิตย ์  สะมะอุน   อาย ุ49 ปี กรรมการมสัยดิ 

นางกุลนารี  นุสและ   อาย ุ41 ปี กรรมการมสัยดิ 

 รายช่ือเครือข่ายชุมชนจดัตั้งโดยราชการในเขตทอ้งถ่ินมสัยดิกมาลุลอิสลาม ประกอบดว้ย 

 ๑.     ชุมชนหา้พี่นอ้งพฒันา 

 ๒.     ชุมชนวาสิษฐี 

  ๓.     ชุมชนรวมใจรักพฒันา 

 ๔.     ชุมชนสามคัคีทาํ 

 ๕.     ชุมชนกมาลุลอิสลาม 

 ๖.     ชุมชนนูรุดดีน 

 ๗.     ชุมชนอาบูพฒันา 
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 ๘.     ชุมชนหมู่แปดร่วมใจพฒันา 

 ๙.      ชุมชนรวมพลงัพฒันา 

 ๑๐.    ชุมชนมสัยดิฮีดายา่ตุล้อิสลามียะห์ 

 ๑๑.    ชุมชนหมู่บา้นอินเตอร์ 

 ๑๒.    ชุมชนเกาะขนุเณร 

 ๑๓.    ชุมชนเจริญสุขพฒันา 

 ๑๔.    ชุมชนตาหวานพฒันา 

 ๑๕.    ชุมชนศรีบูรพาบา้นแบนชะโด 

 ๑๖.     ชุมชนอิดดฮ์าร์ด 

 ๑๗.   ชุมชนอิดดฮ์าร์ดพฒันา 

 ๑๘.     ชุมชนราษฎร์พฒันา 

 ๑๙.     ชุมชนเกาะใหญ่พฒันา 

 ๒๐.     ชุมชนสามคัคี 

 ๒๑.     ชุมชนโซ๊ะมนัร่วมพฒันา 

 ๒๒.     ชุมชนอนุรักษค์ลองแสนแสบ 
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ภาคผนวก  ข 

 

ภาพประกอบ 
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 ภาพมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

 
 ภาพประชาชนกาํลงัละหมาดท่ีมสัยดิ 
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 ภาพมสัยดิโดนนํ้าท่วม 

 
 ภาพความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน 
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 ภาพกิจกรรมวนัท่ี 20 กนัยายน เป็นวนัอนุรักษ ์แม่นํ้า คูคลองแห่งชาติ 

 
 ภาพการนัง่เรือชมคลองแสนแสบ 
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 ภาพอาจารยว์นิยั สะมะอุน (ผูน้าํศาสนา) เป็นพิธีเปิดงานวนัอนุรักษ ์คู คลองแห่งชาติ วนัท่ี 

20 กนัยายน 

 
 ภาพบรรยากาศการเสวนา 
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 ภาพการจดัรายการเสียงตามสาย 



181 
 

             

 

            

 

 ภาพบรรยากาศคลองแสนแสบบริเวณหนา้มสัยดิกมาลุลอิสลาม 
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ภาพการบรรยายคุตบะฮ ์(คาํแนะนาํตกัเตือน) 

 

 
ภาพอาจารยว์นิยั สะมะอุน (อีหม่ามหรือผูน้าํศาสนา) ของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม 
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ภาคผนวก  ค 

 

คาํถามการสัมภาษณ์เชิงลกึและ 

แนวทางการสังเกต 
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ภาคผนวก ค 

แนวการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) 

อสิลามกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื: กรณีศึกษาชุมชนมัสยดิกมาลุลอสิลาม 

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 

 มิติที ่1. ขอ้มลูเก่ียวบริบทของชุมชนมสัยดิกมาลุลอิสลาม 

   มิติที่ 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่   

   ดา้นท่ี 1  สังคม 

   การศึกษา 

- นโยบายทอ้งถ่ินท่ีเนน้ “พฒันาตน พฒันาสังคม” 

- การพฒันาการศึกษาทั้งสายสามญัและดา้นศาสนา แก่สมาชิกในชุมชน  

 ศาสนา 

 - การพฒันามสัยดิใหเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการพฒันาชุมชน 

- การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพฒันา การประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายนอกในการช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม      

- ส่ิงท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

   ดา้นท่ี 2 เศรษฐกิจ การสร้างรายไดใ้นชุมชนและการส่งเสริมการออม 

- การจดัตั้งกองทุนออมทรัพยชุ์มชนหรือกองทุนหมู่บา้น 

- การส่งเสริมการอบรมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน  

- การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนมีภูมิคุม้กนั พึงพาตนเองได ้

   ดา้นท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้ม 

- การจดัระเบียบสภาพแวดลอ้ม ปลูกตน้ไมแ้ละทาํความสะอาดของมสัยดิ 

- กิจกรรมวนัอนุรักษแ์ละพฒันาแม่นํ้า คู คลองแห่งชาติ  

- การจดัการขยะของชุมชน 

- วธีิการท่ีทาํใหเ้กิดการยอมรับจากชาวบา้นในการใหค้วามร่วมมือเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

- การรักษาคลองแสนแสบ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื 

- การเป็นผูน้าํในการพื้นฟ ูรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชน 
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- การจดักิจกรรมรณรงค ์อนุรักษ ์เพื่อใหช้าวบา้นเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วมทาํให้

ทรัพยากรสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

- การทาํใหชุ้มชนเป็นตน้แบบดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

- การกระจายโอกาสใหค้นส่วนใหญ่สามารถใชป้ระโยชน์ทรัพยากรไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

   มิติท่ี 3. ขอ้มูลเกี่ยวกบัหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามเกี่ยวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและ

การนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวปฏิบติัของชุมชนอิสลาม โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่   

             ดา้นท่ี 1 เศรษฐกิจ  

- การนาํหลกัความรู้ทางศาสนาอิสลามมาใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัในเชิงเศรษฐกิจ 

- วิธีการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของศาสนบญัญติั (1คาํสอนและขอ้ปฏิบติัที่

ถูก1

  ดา้นท่ี 2 สังคม 

กาํหนดอยา่งถูกตอ้ง)  

- วิธีการใช้หลักศาสนาอิสลามในการนํามาปรับใช้ให้เ กิดความเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

- การบูรณการหลกัศาสนาอิสลามกบัหลกัวทิยาศาสตร์ในการพฒันาชุมชน 

- อิทธิพลทางศาสนากบัการต่อตา้นกระแสสังคมจากภายนอก เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็  

  ดา้นท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้ม 

- คมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษทีน่าํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ส่งผลต่อการ

สร้างจิตสาํนึกในการพฒันาคลองแสนแสบ 

- ผลท่ีไดจ้ากการพฒันาตามคาํสอนในศาสนาอิสลามมาปฎิบติัใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

- แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนศาสนาอิสลาม 

 มิติที ่4. ปัญหาอุปสรรค 
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แบบสังเกตการณ์ 

อสิลามกบัการพฒันาอย่างยั่งยนื: กรณีศึกษาชุมชนมสัยดิกมาลลุอสิลาม  

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 

________________________________________________________ 

 พ้ืนท่ีท่ีทาํการสาํรวจ............................................................................................................................ 

 ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................... 

 วนัท่ี........................................................................เวลา....................................................................  

รายการ ส่ิงท่ีพบเห็น ขอ้มูลจากชาวบา้น 

ดา้นศาสนา เช่น การละหมาดและการ

บรรยายศาสนธรรม 

  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์   

การรณรงคป์ลุกจิตสาํนึกใหป้ระชาชนและ

เยาวชนมีส่วนร่วม 

ศูนยก์ลางการศึกษาดา้น ศาสนา  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ อิสลาม  

สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของชุมชน   

ความสมัพนัธ์ในชุมชน   

การส่งเสริมการศึกษา   

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ   

ความยัง่ยนืของทรัพยากร   

 หมายเหต ุ

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

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

  

  

 



ประวตัผิู้เขยีน 

 

ช่ือ  นามสกลุ นางสาวระพีพรรณ  มูหะหมดั 

ประวตักิารศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต 

 สาขาส่ือสารมวลชน 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2551 

ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ. 2553 – 2554 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์ 

 ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ขอ้มูล  


	อิสลามกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
	บทที่ 4 ผลการศึกษาบริบทชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
	บทที่ 5 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	บทที่ 6 ผลการศึกษาหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนอิสลาม
	บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



