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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 

 โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนา

อิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. เพ่ือศึกษาบทบาท

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและ

อบายมุขในชุมชน 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือ

ขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลาม

ของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 

 ปัญหาการพนันและอบายมุขในสังคมไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นทุกขณะ โดย

มีผู้คนหลายเพศหลายวัยเข้าไปพัวพันและมีส่วนร่วม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อยของ

บ้านเมืองเป็นอย่างมาก และอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย จ าเป็นอย่างยิ่งที่

ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนวิกฤตการณ์และช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการร่วม

สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการปลอดการพนัน ร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีความพร้อมและมี

ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาการพนันและอบายมุขที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ ก่อนที่จะลุกลามและ

ก้าวข้ามสู่เมืองแห่งอาชญากรรมในรูปแบบที่สูงกว่า   

 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มตอนปลายของคลองอู่ตะเภาและส่วนหนึ่งติดชายฝั่ง

ทะเลสาบสงขลา มีที่ราบลุ่มผืนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท านาในอดีต จึงท าให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพ ท าการเกษตร ท านา 

ท าสวน และการประมง เมื่อว่างเว้นจากการท างาน จะจับกลุ่มเล่นการพนันเช่น ไพ่ ไฮโล บางส่วนก็ชอบ ซื้อ

เบอร์ ชนปลากัด ชนวัว ชนไก่ จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีการพลัดเปลี่ยนอิหม่าม

ประจ ามัสยิด และท าการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมกับมีการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสรรค์

ให้ชุมชนมีความน่าอยู่ สะอาด บริสุทธิ์จากบรรดาอบายมุขต่างๆ และหนึ่งในนั้นก็คือการพนัน เกิดการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น 

 ด้วยกับเหตุผลดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษารายละเอียดในเชิงลึก

เกี่ยวกับการบริหารจัดการของอิหม่ามและชุดคณะกรรมการมัสยิด ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถควบคุม ดูแล 

สลาย และก าจัดการพนันได้อย่างไม่เกิดการต่อต้านจากคนในชุมชน สามารถจัดตั้งองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือที่จะมารองรับกับปัญหาต่างๆของสังคมชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถใช้ก าลังของเยาวชน
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ในการเฝ้าระวังและตรวจตราชุมชน และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ อิหม่ามใช้การบริ หารชุมชนด้วย

กระบวนการจักรวาลทัศน์อิสลาม ในการบริหารชุมชน สิ่งนี้ยิ่งท าให้ผู้วิจัยมีความท้าทายที่อยากจะรู้และศึกษา

มากยิ่งขึ้นเก่ียวกับระบบและโครงสร้างการท างาน และแยกย่อยออกมาเป็นโครงสร้างที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ๓ วิธี คือ การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจัดเวทีประชาคม (Focus 

Group) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้

เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง และแบบสัมภาษณ์ท้ัง

แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

 จากการศึกษาวิจัย ท าให้ทราบว่าคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ มีคณะทีมงานด้านการ

บริหารอยู่ 5 หน่วยงานหลัก และมี 4 หน่วยงานรอง เพ่ือให้การสนับสนุนและตอบสนองนโยบายสู่ชุมชน 

โดยสัปบุรุษของชุมชนได้รับประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคี อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า และมีรัฐธรรมนูญที่ใช้

เป็นระเบียบบรรทัดฐานในชุมชน ซึ่งทุกคนรู้จักในชื่อว่า “ฮูกมปากัต” โดยมีชื่อตามตัวบทกฎปฏิบัติของมัสยิด

เรียกว่า “ระเบียบบริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ” ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมกันก าหนด วางกรอบระเบียบข้อ

ปฏิบัติของชุมชน โดยใช้หลักค าสอนของศาสนาจากอัลกรุอ่านและหะดิษ เป็นต้นแบบในการก าหนดมาตรการ

ดังกล่าว โดยคณะบริหาร 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ คณะที่ปรึกษาของมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ า

มัสยิด คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด กลุ่มแม่บ้านมัสยิดบ้านเหนือ และสภาชูรอ จะท าหน้าที่ในการร่วมกัน

ปรึกษาหารือ วางกรอบ กฎระเบียบต่างๆที่เหมาะสม เพ่ือใช้กับสัปบุรุษในชุมชน ก าหนดมาตรฐานเดียวกัน 

ไม่ใช่เพียงเพ่ือแก้ปัญหาการพนัน และอบายมุขต่างๆในชุมชนเท่านั้น แต่การร่วมประชุม ปรึกษาหารือในทุก

เดือนนั้น เพื่อแก้ปัญหาในทุกด้านของสังคมชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ และส าหรับ 4 หน่วยงานรอง ได้แก่ กองทุน

ซากาต กลุ่มออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือ โรงเรียนกัลป์ยาณชนรังสรรค์ และศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ใน 4 

หน่วยงานรองจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กองทุนซากาต และกลุ่มออมทรัพย์ จะท าหน้าที่ในด้านการบริหาร

การเงินของชุมชน กลุ่มออมทรัพย์จะท าหน้าที่โดยตรงในการรับฝากเงินจากสัปบุรุษในชุมชน และเพ่ือการ

ลงทุนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการกู้ยืมของคนในชุมชน เพ่ือจัดหารายได้เข้าสู่ส่วนกลาง ส่วนกองทุนซากาตจะ

ท าหน้าที่ในการเก็บซากาตรายปีจากนักธุรกิจและหน่วยงานต่างๆที่มีผลประกอบการถึงจ านวนที่ทางศาสนา

อิสลามก าหนดให้จ่าย รวมถึงผลประกอบการของกลุ่มออมทรัพย์ด้วย เพ่ือน ามากระจายให้กับบุคคลต่างๆทั้ง 

8 ประเภทที่ศาสนาอิสลามสั่งใช้ให้ช่วยเหลือคือ คนยากไร้ (ฟากีร), คนขัดสน (มิสกีน), เจ้าหน้าที่ซะกาต, ผู้ถูก

ดลใจให้เข้ารับอิสลาม, ผู้ไร้อิสรภาพ, คนมีหนี้สิน, ใช้ในวิถีทางของอัลลอฮ์, และคนเดินทาง แต่จะจ่ายให้กับ



 

ค 

 

ใครได้บ้างนั้น ก็ต้องขึ้นกับมติที่ประชุมของคณะบริหาร 5 หน่วยงานหลักก่อน ซึ่งแน่นอนบุคคลที่จะมีสิทธิ

ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนซากาตได้นั้นจะต้องเข้าในบุคคลทั้ง 8 ประเภทแล้ว และจะต้องด ารงตนอยู่ใน

กฎระเบียบหรือฮูกมปากัตของทางมัสยิด ส าหรับกลุ่มที่สองคือ โรงเรียนกัลป์ยาณชนรังสรรค์ และศูนย์อบรม

เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ส่วนนี้จะท าหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยดังกล่าว การอบรมสั่ง

สอนจะมีระบบการสอนควบคู่ทั้งด้านศาสนาและสามัญ จะเน้นการปฏิบัติศาสนากิจพร้อมกับผู้ใหญ่ในการ

ละหมาด 5เวลาในแต่ละวัน มีการทัศนะศึกษาภายในชุมชนเพ่ือเรียนรู้ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ เพ่ือสร้างความรู้ 

รัก และห่วงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดไม่ให้สูญเสียไป หรือท าลายด้วยมือของคนในชุมชนเอง เป็นการสร้างก าลัง

เยาวชนของชุมชนด้วยกับมือของมัสยิด ภายใต้ศูนย์กลางที่ถูกเรียกว่า “มัสยิดบ้านเหนือ” 

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง สามารถสังเขปบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแล

ปัญหาการพนันและอบายมุขของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้ดังนี้คือ สร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์รวมของทุกกิจกรรม 

เปิดศูนย์จริยธรรมอิสลามประจ าชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ จัดตั้งกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเพ่ือช่วยเหลือคน

ด้อยโอกาสในชุมชน สร้างอิหม่ามผู้น าที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการศาสนาและสามัญ มีผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชน

ทีม่ีความฉลาด เสียสละ และเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาเยาวชนและคน

ในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

 จากการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหา

การพนันและอบายมุขในชุมชน สามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรคได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 

1. ปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับผลกระทบต่อบุคคลผู้ติดการพนันและอบายมุขได้ตรง และต่อสังคม

ส่วนรวม ประกอบด้วย ปัญหาทางด้านหน้าที่การงาน ปัญหาทางด้านครอบครัว ปัญหาทางด้าน

พัฒนาการทางสมองของผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด ปัญหาทางด้านการปฏิสัมพันธ์กันกับคนใน

ชุมชน ปัญหาทางด้านความผิดต่อหลักการศาสนาและหลักปฏิบัติของชุมชน และปัญหาต่อการสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าโดยรวมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

2. ปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการมัสยิดต่อโครงสร้างภายในชุมชนมัสยิด

บ้านเหนือ ประกอบด้วย ขาดการจัดระบบการบันทึกและตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของ

คณะกรรมการมัสยิด ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรมัสยิดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

การเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือ คนในชุมชนบางส่วนขาดจิตส านึกต่อหลัก

กฎหมายและหลักการศาสนา และการใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ของเยาวชน 
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 วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือ แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการ

อิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน เป็นประเด็นที่บอกถึงวิธีการของ

คณะกรรมอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือที่ใช้ในการแก้ปัญหาการพนัน สุรา และยาเสพติด ซึ่งยังคงใช้มาจนถึง

ปัจจุบันและก่อให้เกิดชุมชนปลอดการพนัน และอบายมุขต่างๆได้จริง ประกอบด้วย การสร้างจิตส านึกร่วมใน

ชุมชน ใช้กระบวนการศาสนาบ าบัดพร้อมสร้างพ้ืนฐานด้านอาชีพ แบ่งความรับผิดชอบในชุมชนให้เป็นหน่วย

ย่อยเพ่ือง่ายต่อการก ากับดูแล และสามารถเข้าถึงผู้อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว จัดกิจกรรมสร้าง

สัมพันธ์ในชุมชน สร้างมัสยิดให้เป็นสถานที่แห่งสื่อทางน า สร้างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในชุมชน สร้างสายใย

แห่งเพ่ือนร่วมโลกรวมถึงเพ่ือนต่างศาสนา และแจ้งป้ายประกาศให้ทั่วเขตชุมชนเพ่ือการรับทราบอย่างเท่า

เทียมกันต่อกฎปฏิบัติร่วมกันของชุมชน 

 จากผลการศึกษาถึงแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ ามัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน จะเห็นได้ว่ามีแนวทางในการ
บ าบัดรักษากลุ่มผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติดในลักษณะแยกส่วนกันอยู่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางแนวทางก็
ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มติดการพนัน สุรา และยาเสพติดโดยมีผลท าให้เกิดการละเลิกทิ้ง แล้วกลับเข้าสู่การด าเนิน
ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาสามัญ และบางแนวทางก็ส่งผลในทางอ้อมเพ่ือป้องกันและเตือนสติกลุ่มเสี่ยงรวมถึง
บุคคลทั่วไป แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามมัสยิดบ้านเหนือยังเน้นการบูรณาการการสอนอิสลามเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่
เป็นองค์ประกอบของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้รับรู้ถึงความมีคุณธรรม ยุติธรรม จริธรรมจรรยา รวมถึงความ
ซื้อสัตย์สุจริต ที่ทุกคนต้องมีต่อกันทั้งกับตัวเองและสังคมที่เราได้อยู่ร่วมกัน ด้วยกระบวนการเรียนการสอน
ศาสนาที่มัสยิด จากแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามที่ท างานโดยแยกส่วนดังกล่าวนั้น 
ผู้วิจัยสามารถถอดบทเรียนให้เป็นกิจกรรมที่ท างานได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนได้ดังนี้ เพ่ือที่จะได้
น าเสนอให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือได้พิจารณาและน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป ประกอบด้วย 
2 กิจกรรมคือ กิจกรรมการบ าบัดและกิจกรรมการคว่ าบาตรทางสังคม โดยมีกระบวนการท างานดังนี้ 
 กิจกรรมการบ าบัด เป็นกิจกรรมการรักษามักใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral therapy) 

การให้ค าปรึกษา (counseling) หรือ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนแนวคิด (cognitive therapy) มีล าดับขั้นกิจกรรม

ดังต่อไปนี้ 1) จัดกิจกรรมแข่งฟุตซอลกกระชับมิตรภายในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 2) จัดทัศนาจรและเข้าค่าย

จริยธรรมนอกสถานที 3) กิจกรรมเพือ่นชวนเพ่ือนเข้ามัสยิด 4) กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่ฉันรัก 5) กิจกรรมมอบ

เครื่องมือมหัศจรรย์เพ่ือสร้างรายได้ 6) กิจกรรมช่วยสนับสนุนงานเพ่ือนฉัน 7) กิจกรรมสัปบุรุษดีเด่นแห่งการ

เปลี่ยนแปลง  

 และยังมีกิจกรรมการคว่ าบาตรทางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมการตอบโต้ทางสังคมต่อกลุ่มติดการพนัน 

สุรา และยาเสพติด ที่ไม่ยอมรับการบ าบัดรักษา  ซึ่งประกอบไปด้วย การคว่ าบาตรจาก 4 ด้าน คือ 1) ฮูกม
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ปากัต เป็นกระบวนการทางสังคมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งใช้เป็นหลักปฏิบัติและควบคุมการกระท าของ

คนในชุมชนให้อยู่ในกรอบศิลธรรมจรรยา เมื่อกลุ่มผู้ท าผิดกฎของชุมชนโดยการฝ่าฝืนปฏิบัติในสิ่งที่สังคมห้าม 

จะมีผลต่อการลิดรอนสวัสดิการจากชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 2) ประชาชนสังคมประณาม 3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และนายกเทศบาล จะไม่อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของราชการ 4) เจ้าหน้าที่

ต ารวจ มีการตรวจตราและให้การเพ่งเล็งต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษ 

ดังนั้นจักรวาลทัศอิสลามในมิติมัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
กระบวนการที่น าหลักคิดและปรัชญาของศาสนกิจซึ่งอิสลามก าหนดให้มุสลิมต้องปฏิบัติ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน เมื่อหลักคิดของอิสลามมองมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นองค์รวม ในฐานะสิ่งถูกสร้างที่ต้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ภายใต้ระบบจักรวาลเดียวกัน ดังนั้นการน าหลักการปฏิบัติตามศาสนกิจของศาสนา
อิสลามมาเป็นแนวทางเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนกิจที่ส่องสว่างน าทาง
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกุญแจหลักในการแก้ไขปัญหาและจัดระบบสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ: บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือ
  ขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอ
  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
คณะผู้วิจัย: นายมนัส สุทธิการ   
  ผศ.ดร.อิดริส ดาราไก่  
  นายวิษณุ บิลล่าเต๊ะ  
  นายอับดลสิต อิสลาม 
ปีที่วิจัย:  2557 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. เพ่ือศึกษาบทบาท

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและ

อบายมุขในชุมชน 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือ

ขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลาม

ของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่ง

ศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนนั้นมีส่วนประกอบที่ส าคัญได้แก่ การสร้างมัสยิด

ให้เป็นศูนย์รวมของทุกกิจกรรม การเปิดสอนศูนย์จริยธรรมอิสลามประจ าชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ สร้างกองทุน

ซากาตมัสยิดบ้านเหนือเพ่ือช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน มีอิหม่ามผู้น าที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ

ศาสนาและสามัญ  มีผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนที่มีความฉลาด เสียสละ และเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน ร่วมจัด

กิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาเยาวชนและคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

 สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและ

อบายมุขในชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ 

ทั่วไป 2) สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานภายใน  

  สภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ทั่วไปสามารถแยกเป็นปัญหาย่อยได้ดังนี้ ปัญหาต่อด้านหน้าที่

การงาน ปัญหาต่อครอบครัว ปัญหาต่อการพัฒนาการทางสมองของผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด ปัญหา

ต่อการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน  ปัญหาด้านความผิดต่อหลักการศาสนาและหลักปฏิบัติของชุมชน ปัญหาต่อ

การสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยรวมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 
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 สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานภายใน ได้แก่ ขาดการจัดระบบ การบันทึก และ

ตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสของคณะกรรมการมัสยิด ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรมัสยิด

กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ การเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือ ขาดจิตส านึกต่อหลักกฎหมายและ

หลักการศาสนา ใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์   

 แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเพ่ือขจัด

ปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนได้แก่ สร้างจิส านึกร่วมในชุมชน กระบวนการศาสนาบ าบัดพร้อมสร้าง

พ้ืนฐานด้านอาชีพ แบ่งความรับผิดชอบให้เป็นหน่วยย่อย จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน มัสยิดสถานที่แห่ง

สื่อทางน า สร้างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในชุมชน(ฮูกมปากัต) สร้างสายใจแห่งเพ่ือนร่วมโลก ป้ายประกาศิต

ของชุมชน  

ค าส าคัญ: บทบาท, อิหม่าม, สัปบุรุษ, วิถีแห่งศาสนาอิสลาม, มัสยิด, อบายมุข, การพนัน,  
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Abstract 

 This action research consist of 3 objective:  1) to study the role of the Islamic 
committee in eradicating gambling and negative influences in the community, 2) to study 
the Problems and obstacles of the Islamic committee in eradicating gambling and negative 
influences in the community, and 3) to study the guidelines of care the community in 
eradicating gambling and negative influences.  

 The result of the study shows that the role of the Islamic committee in eradicating 
gambling and negative influences in the community consist of: The Masjid is the center of all 
activities, The ethics of Islam mosque Center school, zakat in Muslim Community Masjid Ban 
Nuea welfares for Muslim Community, Imams are leaders who are completed academically, 
The elders of the community who are very wise, selfless and a good model of community, 
and Masjid organized activities for youth development and the local community. 

 The Problems and obstacles of the Islamic committee in eradicating gambling and 
negative influences in the community can be divided into 2 major categories. That are 1) 
Problems and obstacles in common areas. 2) Problems and obstacles in terms of internal 
management. 

 Problems and obstacles in common areas can be split into sub problems are as 

follows: Career issues, Family problems, Disrupt brain development of gambling addiction, 

alcohol and drugs, Disrupt the interaction with the community, Issues against the religious 

principles and practices of the community, Problem to create the overall advancement of 

the Masjid Ban Nuea community.  

 Problems and obstacles in terms of internal management such as: lack of recording 

and monitoring to ensure transparency of the Masjid Committee, Lack of coordination 

between the police and the mosque, Discrimination of the Masjid Ban Nuea community, 

Lack of awareness of the law and the religious, Technology abuse. 

 The guidelines in the eradicating gambling and negative influences in the community 

from the perspectives of the Islamic ways of life consist of: Creating awareness of the 

community, Treatment by religion together with occupation processes, Share the 



 

ฌ 

 

responsibility as a sub unit, Activities create a relationship in the community, Make the 

Masjid for the lead, Create rules and practices in the community, Create a great companion 

world, Signs Decree of community.  

 

Key words: Role, Imam, The community, The Islamic ways of life, Masjid, negative 
influences, gambling. 
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กิตติกรรมประกำศ 

 

 มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แห่งเอกองค์อัลลอฮ์  และความสันติสุขจงประสพแด่ท่านนบีมูฮ ามัด 

 

 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย คณะวิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ 

โอกาสนี้ ซึ่งประกอบด้วย 

 ขอขอบคุณผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ(อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ) อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ที่คอย

ช่วยเหลือ ให้ข้อมูล ยอมสละเวลาในการพูดคุย อีกทั้งยังเป็นก าลังส าคัญในการชี้ช่องทางในการเก็บข้อมูลใน

พ้ืนที่มัสยิดบ้านเหนือ อนุญาตให้มีการถ่ายภาพตามจุดต่างๆในมัสยิด บริเวณมัสยิด และพ้ืนที่โดยรอบ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยนายหาเฉม บินหมัด เป็น

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ, นายอุหมาด หมัดบิลเฮด เป็นที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ า

มัสยิดบ้านเหนือ, นายวิษณุ   บินล่าเต๊ะ เป็นเลขาอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, นายหมัดหนอด บินหมัด เป็น

หัวหน้าเขตที่ 9, นายธนวัฒน์ หมุดบินแหละ เป็นสภาเยาวชน รักษาการรองประธาน,  และนางอาย๊ะ บินลา

เต๊ะ เป็นกรรมการกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงแกนน าชุมชนที่ร่วมประสานงาน ซึ่งประกอบไปด้วยนายอลี หัสเหล็ม 

เป็นสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ, นายหมัดสัน จิตภาค เป็นนักธุรกิจในชุมชน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายหรูน จันทรวดี, 

นายถนอม สมันตมิตร ลูกบ้านหมู่ 7 นับถือศาสนาพุทธ, นายนาเฉด บินล่าเต๊ะ, นายอะหมูด หมัดบินเฮด, นาย

เฉม หาสเล็ม ซ่ึงทั้งสามท่านนี้เป็นอดีตคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ อีกทั้งยังเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบไปด้วย สารวัตรต ารวจ พ.ต.ต. จักรราช วรรณประภา และด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา ส.ภ.  

คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงบุคคล

อ่ืนๆ ที่มิได้กล่าวนาม 

 ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ให้โอกาส และอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยในการวิจัย และรวมถึงบุคคลอ่ืนๆที่ไม่ได้เอ่ยนาม 

 ขอขอบคุณแผนงานศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมปัญหาการพนัน ที่ได้ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลาตรวจทานงานวิจัย เสนอแนะ ให้
ค าแนะน า ปรับปรุงรายงานวิจัยฉบับนี้เพ่ือเป็นวิทยาทานในการท าวิจัยแก่คณะผู้วิจัยตลอดมา   
 ขออัลลอฮ์  ทรงตอบแทนทุกท่านด้วยความดี 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ ค ำย่อ และศัพท์เฉพำะ 
 

   เป็นถ้อยค าสรรเสริญในอักษรภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นมารยาทให้กล่าวและเขียนหลังจากเอ่ย

พระนามของพระผู้เป็นเจ้า อ่านว่า “สุบหานะฮู วะตะอฺาลา” แปลว่า “ผู้ทรงบริสุทธิ์และทรง

สูงส่งยิ่ง”  

  เป็นถ้อยค าสรรเสริญในอักษรภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นมารยาทให้กล่าวและเขียนหลังจากเอ่ย

นามของท่านศาสดามูฮ ามัด   อ่านว่า “ศ็อลลัลลอฮฺ อฺะลัยฮิ วะอาลิฮี วะสัลลัม” แปลว่า 

“ขออัลลอฮ์  ทรงประทานพรและศานติแด่ท่านและวงศ์วานของท่านด้วยเถิด”  

 เป็นถ้อยค าสรรเสริญในอักษรภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นมารยาทให้กล่าวและเขียนหลังจากเอ่ย

นามของบุคคลคนหนึ่งคนใด ซึ่งท่านศาสดา  ให้เกียรติ อ่านว่า “เราะฎิยัลลอฮุ อั̣นฮุ” 

แปลว่า “ขออัลลอฮ์  ทรงพอพระทัยเขาด้วยเถิด”  

อิบาดะฮ์   การมอบกายถวายใจ ยอมตนเป็นบ่าวแห่งอัลลอฮ์  พระผู้เป็นเจ้า ปฏิบัติตามพระบัญชา

ของพระองค์โดยศิโรราบ ประกอบด้วยทั้งความรัก ความหวัง และความเกรงกลัวต่อพระองค์

อย่างเต็มเปี่ยม 

อิมารอฮ์  การใช้และบริโภคสิ่งต่างๆ ที่พระองค์อัลลอฮ์  ทรงสร้างไว้ให้ในโลกนี้อย่างรู้ส านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตระหนักในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งการเรียนรู้เพ่ือ

น ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายตามอัตภาพ 

คิลาฟะฮ์  การจัดระบบการปกครองในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้แทนอัลลอฮ์  บนพ้ืนพิภพ จึงปกครอง

ภายใต้ระบบระเบียบของอัลลอฮ์  เพ่ือน ามนุษย์ไปสู่เป้าหมายแห่งการอิบาดะฮ์และการอิ

มารอฮ์ ตามท่ีพระองค์ทรงประสงค ์

ฟิตรอฮ์  ศักยภาพและสามัญส านึกที่อัลลอฮ์   ทรงประทานแก่มนุษย์ เพ่ือใช้ในการแสวงหาความรู้ 

ความจริง และความดีงามบนโลก ด้วยเหตุนี้หากฟิตรอฮ์ถูกท าลาย คนเราก็มักจะแบ่งแยกดี

และชั่วไม่ได้ 



1-1 บทน ำ 

บทที่ 1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล/ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 

 ปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในสังคมไทยที่นับวันจะทวีควำมรุนแรงและขยำยวงกว้ำงขึ้นทุกขณะ โดย

มีผู้คนหลำยเพศหลำยวัยเข้ำไปพัวพันและมีส่วนร่วม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ควำมสงบเรียบร้อยของ

บ้ำนเมืองเป็นอย่ำงมำก และอำจมีผลต่อควำมเชื่อมั่นของต่ำงประเทศที่มีต่อประเทศไทย จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่

ประชำชนชำวไทยทุกภำคส่วนจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนวิกฤตกำรณ์และช่วยกันแก้ไขปัญหำนี้ ด้วยกำรร่วม

สร้ำงสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรปลอดกำรพนัน ร่วมกันฟ้ืนฟูกระบวนกำรหล่อหลอมคุณธรรม 

จริยธรรม กำรเสียสละเพ่ือส่วนรวมและจิตส ำนึกสำธำรณะ ประกอบกับกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมแห่งสันติวิธีที่

ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักคุณธรรม ร่วมกันสร้ำงชุมชนเข้มแข็งที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรจัดกำรกับ

ปัญหำกำรพนันและอบำยมุขที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ ก่อนที่จะลุกลำมและก้ำวข้ำมสู่เมืองแห่ง

อำชญำกรรมในรูปแบบที่สูงกว่ำ   

 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์โรงพยำบำลศรีธัญญำ กล่ำวว่ำ อำกำรผู้ที่ติดกำรพนันสำมำรถ

สังเกตได้จำก 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1.หมกมุ่นอยู่กับกำรพนัน                                                                                                 

 2.ต้องเพ่ิมเงินในกำรเล่นพนันเพ่ือให้รู้สึกตื่นเต้นมำกข้ึนเรื่อยๆ   

 3.ไม่สำมำรถหยุดเล่นพนันได้   

          4.มีอำกำรกระวนกระวำยเวลำที่หยุดเล่นพนัน   

          5.ใช้กำรพนันเพ่ือหลบเลี่ยงปัญหำทำงจิตใจต่ำงๆ   

          6.พอเสียเงินจำกกำรพนันก็จะรีบหำเงินกลับมำเล่นใหม่   

          7.เริ่มพูดปดกับครอบครัวเพรำะกำรพนัน   

          8.เริ่มท ำผิดกฎหมำยเพรำะติดกำรพนัน   

          9.สูญเสียควำมสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเพรำะกำรพนัน และข้อสุดท้ำยคือจุดจบ  

          10. เกิดควำมหำยนะกับชีวิต เพรำะโรคติดพนัน  

 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสุขภำพจิตสังคม กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข 

ท่ำนได้กล่ำวว่ำ "ผลกระทบจำกกำรติดกำรพนัน สำมำรถท ำให้เกิดปัญหำ   ต่ำงๆ ได้อีกมำกมำย จนอำจจะ



1-2 บทน ำ 

น ำไปสู่กำรตัดสินใจแก้ปัญหำแบบผิดๆ ได้ และปัญหำ “กำรพนัน” แม้จะเกิดขึ้นในระดับเล็ก แต่ถ้ำถูกปล่อย

ทิ้งไว้นำนวัน โดยไม่มีหน่วยงำนใดสอดส่องดูแลและตรวจสอบ-แก้ไข " อำจจะบำนปลำยสร้ำงปัญหำสังคมที่

ใหญ่ขึ้นได้ !!"   

 ตรำบจนกระทั่งถึงขณะนี้รัฐบำลยังคงถือว่ำกิจกรรมกำรพนัน คือ หวยใต้ดิน บ่อน และกำรพนัน

ฟุตบอล เป็นเรื่องผิดกฎหมำยและจะต้องปรำบปรำม ค ำถำมคือรัฐบำลมีควำมต้องกำรที่จะปรำบปรำมกำร

พนันเหล่ำนี้จริงหรือไม่  และกำรปรำบปรำมโดยใช้กฎหมำยบังคับดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสำมำรถเอำชนะ

กำรพนันเหล่ำนี้ได้จริงหรือ 

 โดยทั่วไปกำรเอำชนะกำรพนันนั้น อำจกระท ำได้อย่ำงน้อยสองวิธี คือ วิธีแรกใช้กำรปรำบปรำมโดย

อำศัยกฎหมำย  เจ้ำของบ่อนและนักกำรพนันที่ถูกจับได้มีโทษทั้งปรับ และจ ำคุก ส่วนอีกวิธีหนึ่ง มองว่ำกำร

เอำชนะนักกำรพนันอย่ำงเด็ดขำดนั้นท ำได้ยำก รัฐบำลต้องเสียทั้งก ำลังต ำรวจและงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำร

นี้ค่อนข้ำงสูง แทนที่รัฐบำลจะต้องเสียรำยจ่ำยเพ่ือจะสืบสวนติดตำมเพ่ือน ำตัวนักกำรพนันมำลงโทษ รัฐบำลก็

ใช้วิธีดึงกำรพนันจำกที่อยู่ใน “มุมมืด” ของสังคม ให้ออกมำอยู่ใน “มุมสว่ำง” ที่รัฐบำลสำมำรถเข้ำไป

ตรวจสอบควบคุมดูแล และแทนที่เจ้ำของบ่อนและนักกำรพนันจะต้องเสีย “ค่ำต๋ง” ให้แก่บรรดำต ำรวจ

บำงส่วน มือปืน หรือแก๊งค์อำชญำกรรมเพ่ือเป็นค่ำคุ้มครอง รัฐบำลจะเป็นผู้เข้ำมำดูแล คุ้มครองบ่อนเสียเอง 

และโอน “ค่ำต๋ง” ซึ่งเคยถูกถือว่ำเป็น “เงินสกปรก” ให้กลำยมำเป็น “เงินสะอำด” ในรูปของภำษีที่ต้องจ่ำย

ให้แก่รัฐ วิธีนี้ก็คือกำรอนุญำตให้เปิดบ่อนกำรพนั้นอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย วิธีกำรนี้หลำยประเทศในเอเชีย

ได้น ำไปปฏิบัติแล้ว อำทิเช่น ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ฮ่องกง มำเลเซีย เวียดนำม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เป็นต้น วิธีกำร

แบบนี้ไม่เพียงแต่รัฐบำลจะประหยัดงบประมำณด้ำนกำรปรำบปรำมบ่อน แต่ยังกลับมีรำยได้ในรูปภำษีเพ่ิม

มำกขึ้น และรัฐบำลสำมำรถจัดสรรก ำลังต ำรวจไปท ำหน้ำที่ด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์มำกกว่ำ 

 ส ำหรับนโยบำยของรัฐบำลไทย ยังคงมุ่งใช้กฎหมำยในกำรก ำหนดปรำบปรำมกิจกรรมกำรพนันที่ผิด

กฎหมำย แต่เมื่อพิจำรณำถึงเนื้อหำของ พ.ร.บ.กำรพนัน พ.ศ. 2478 จะพบว่ำ โทษจ ำคุก และโทษปรับ

ค่อนข้ำงน้อย  โดยทั่วไปศำลมักจะเลี่ยงกำรลงโทษจ ำคุกบรรดำนักกำรพนัน เนื่องจำกถือว่ำเป็นโทษเบำ ส่วน

โทษปรับนั้นจะอยู่ระหว่ำง 500 – 2,000 บำท ซึ่งบทลงโทษขนำดนี้ยำกที่จะท ำให้บรรดำนักกำรพนัน

หวำดกลัวหรือเข็ดหลำบได ้

 ยิ่งกว่ำนั้น สำเหตุที่กำรพนันยังคงแพร่ระบำดอยู่ในสังคมไทยได้  ก็เป็นเพรำะว่ำหน่วยงำนต ำรวจมี

อ ำนำจที่รวมศูนย์มำกจนเกินไป  กล่ำวคือหน่วยงำนต ำรวจเป็นทั้งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่อนุญำตให้เล่นกำรพนั้น

บำงประเภทได้ตำมกฎหมำย และเป็นผู้บังคับใช้กฎหมำยเองคือเป็นผู้จับกุมผู้กระท ำควำมผิดด้วย ระบบที่รวม
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ศูนย์อ ำนำจมำกจนเกินไปของต ำรวจ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนอ่ืนได้ ท ำให้ต ำรวจจ ำนวนไม่

น้อยใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนไปอย่ำงฉ้อฉล เช่น  กำรอนุญำตให้เปิดบ่อนเถื่อน กำรรีดไถเงินจำกเจ้ำของบ่อน 

ตั้งบ่อนกำรพนันหรือเป็นหุ้นส่วนตั้งธุรกิจบ่อน กำรให้ควำมคุ้มครองแก่ธุรกิจบ่อนผิดกฎหมำยและธุรกิจหวยใต้

ดินอย่ำงกว้ำงขวำงทั่วประเทศ ฯลฯ 

 แท้จริงแล้ว ไม่เพียงแต่ต ำรวจกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้นที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จำกธุรกิจกำรพนัน 

จำกกำรศึกษำยังพบว่ำมีผู้มีอิทธิพล นักกำรเมือง และข้ำรำชกำรอ่ืนๆ อีกจ ำนวนมำกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประเภทนี้ ซึ่งท ำให้ควำมเป็นไปได้ที่จะใช้กฎหมำยบังคับใช้เป็นไปได้ยำกยิ่ง 

 ประกอบกับธุรกิจหวยใต้ดินและกำรพนันนั้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 21 ล้ำนคน 

กระจำยอยู่ทั่วไปทุกจังหวัดของประเทศ และกระจำยอยู่ในทุกกลุ่มอำชีพ กิจกรรมกำรพนันซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกพัน

กับคนไทยจ ำนวนมำก และเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งในวิถีทำงกำรด ำรงชีพของคน

ไทย ทั้งในเมืองและชนบท ดังนั้นกำรใช้มำตรกำรกฎหมำยเพ่ือที่จะขจัดวัฒนธรรมกำรพนันในวิถีกำรด ำรงชีพ

ของคนจ ำนวนมำก อำจมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงน้อยที่จะประสบควำมส ำเร็จ 

 ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรสื่อสำรเป็นปัจจัยอีกประกำรหนึ่งที่ท ำให้รูปแบบประเภทและกลุ่มคนที่เข้ำ

มำเก่ียวข้องกับกำรพนันเปลี่ยนแปลงไป ระบบโทรศัพท์และโทรสำร ท ำให้กำรเดินโพยของหวยใต้ดินเพ่ิมมำก

ขึ้น และสำมำรถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยทั่วประเทศ กำรสื่อสำรดำวเทียมช่วยท ำให้เครือข่ำยของที่วีกระจำย

อย่ำงกว้ำงขวำงอย่ำงไม่เคยปรำกฏมำก่อน ในปีหลังๆนี้หวยหุ้นได้กลำยเป็นกิจกรรมกำรพนันที่ผิดกฎหมำย

เพ่ิมขึ้นมำอีกประเภทหนึ่ง คนหันมำสนใจเล่นหวยหุ้นกันมำกขึ้น เพรำะได้เล่นกันถึงวันละ 2 ครั้ง คือ เช้ำกับ

บ่ำย แทนที่จะต้องรอหวยใต้ดิน ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงโชคเพียงเดือนละ 2 ครั้ง และหวยออมสินเพียงเดือนละ 1 

ครั้ง กำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมยังน ำมำซึ่งกำรขยำยตัวของกำรพนันฟุตบอลในประเทศไทย กำรแข่งขัน

ระดับชำติของยุโรป กำรแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งกำรแข่งขันในระดับสโมสรของประเทศบรำซิล และญี่ปุ่น 

รวมถึงไทยด้วย กลำยเป็นแรงกระตุ้นอย่ำงส ำคัญให้กลุ่มคนที่มีกำรศึกษำดี และมีรำยได้ดีในธนำคำร สถำบัน

กำรเงิน สถำบันกำรศึกษำ วงกำรสื่อมวลชน และวงกำรบันเทิง ฯลฯ ต่ำงเข้ำมำร่วมอยู่ในขบวนกำรของ

กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยประเภทนี้ ดูเหมือนว่ำประเทศไทยอำจจะเป็นประเทศที่มีรำยกำรถ่ำยทอดสดกำร

แข่งขันฟุตบอลจำกต่ำงประเทศมำกที่สุดในโลกประเทศหนึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจกำรพนันภำยใต้ยุคโลกำภิวัตน์ที่

ผู้คนสำมำรถหำควำมสนุกสนำน บันเทิง ลุ้น และเสี่ยงโชคได้โดยผ่ำนทีวีที่บ้ำนของตัวเอง หำกจะถือว่ำเป็นกำร

กระท ำที่ผิดกฎหมำย ก็เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยที่เกิดขึ้นได้อย่ำงง่ำยดำย เกิดขึ้นได้แทบทุกวัน และมี
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ลักษณะที่เป็นส่วนตัว โอกำสที่เจ้ำหน้ำที่จะจับกุม และปรำบปรำมกำรพนันประเภทนี้ให้หมดไปแทบจะเป็นไป

ไม่ได้เลย(สังศิต พิริยะรังสรรค์,2539) 

 ชำวไทยมุสลิมมีวิถีกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเหมือนกับชำวมุสลิมทั่วโลก มีกำรยึดถือ

ปฏิบัติอย่ำงเหนียวแน่นสืบต่อกันมำตั้งแต่อดีต ตำมแนวทำงที่ปรำกฏในพระมหำคัมภีร์อัลกุรอำนและ

แบบอย่ำงของท่ำนศำสดำมุฮัมมัด  ผ่ำนกำรอบรมสั่งสอนในรูปแบบต่ำง ๆ และสถำบันต่ำง ๆ แต่ในปัจจุบัน

ด้วยสถำนกำรณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในทุก ๆ ด้ำน อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชำวไทย

มุสลิมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม อำทิเช่น พ่อแม่ไม่มีเวลำอบรมสั่งสอนบุตรหลำนอย่ำงใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อน 

เพรำะสภำพทำงเศรษฐกิจที่บีบรัด เยำวชนไม่สนใจกิจกรรมทำงศำสนำเพรำะหันไปสนใจกิจกรรมที่ถูกน ำเสนอ

ผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ ที่มีรูปแบบเนื้อหำตื่นเต้น สนุกสนำนกว่ำ เริ่มมีกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรพนันและอบำยมุข

มำกขึ้น ผู้น ำชุมชนก็ปล่อยปละละเลยจนเป็นเรื่องปกติ และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย เป็นเหตุให้เยำวชนไทยมุสลิมใน

ยุคปัจจุบันเริ่มหันเหออกจำกรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่สำมำรถแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้ ระเริงไปกับสีสัน

แห่งควำมเจริญ จนกลำยเป็นทำสของค่ำนิยมและวัฒนธรรมจำกโลกตะวันตกที่ไหลทะลักเข้ำมำสู่สังคมมุสลิม

อย่ำงแทบหมดปัญญำที่จะสกัดกัน (อบูหัมซะฮฺ อันนัดวีย, ม.ป.ป.) ในขณะที่หลักกำรของศำสนำอิสลำมเป็น

แนวทำงท่ีครบถ้วนในทุกรำยละเอียดของชีวิต ซึ่งเป็นระบอบที่ถูกประทำนจำกผู้เป็นเจ้ำ เป็นแนวทำงที่สะท้อน

ถึงกำรยอมรับและยอมจ ำนนต่อพระเจ้ำ และกำรสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้องที่มนุษย์พึงมีต่อตัวเอง ต่อโลกและ

สรรพสิ่ง (ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิฮฺ อันมุนัจญิด, 2547)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำชีวิตของมุสลิมถูกหล่อหลอมด้วยโลกทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ต้องกำรให้ใช้ชีวิตอย่ำง

ไร้สำระ มั่วสุมในอบำยมุข สิ่งมึนเมำและกำรพนัน วำงกรอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศให้สอดคล้องกับ

ธรรมชำติอย่ำงเป็นรูปธรรมและครบวงจร ซึ่งสังคมมุสลิมทุกวันนี้แทบจะไม่หลงเหลืออะไรให้เห็นเค้ำของสังคม

มุสลิมที่อิงอยู่กับค ำสอนอิสลำม สังคมมุสลิมยังคงเหลือแค่ควำมเชื่อและพิธีกรรมต่ำง ๆ ที่ลอกเลียนแบบมำ

จำกคนรุ่นก่อน โดยปัญหำในสังคมมุสลิมที่เห็นได้อย่ำงชินตำมีมำกมำย เช่น มุสลิมะฮฺคลุมฮิญำบแต่อวดโฉม  

มั่วสุมยำเสพติด เล่นกำรพนัน เบี่ยงเบนทำงเพศ ไม่ละหมำด อ่ำนอัล-กุรอำนไม่ได้ ไม่จ่ำยซะกำต และรู้แต่

เรียนแต่ไม่เรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งดูเหมือนว่ำทุก ๆ ปัญหำก ำลังกลำยเป็นปัญหำที่ซ้ ำซ้อน ทับถมกันวันแล้ววันเล่ำ 

เป็นวงจรที่หำทำงออกไม่ได้ (อัล อัค, ม.ป.ป.) โดยเฉพำะพฤติกรรมกำรพนัน เยำวชนมุสลิมปัจจุบันมี

พฤติกรรมที่ท ำให้ควำมศรัทธำอ่อนแอ เล่นกำรพนันและกระท ำบำป จนเป็นนิสัยที่เคยชินและหมดสิ้นควำม

ละอำยใจ จนถึงขนำดที่สำมำรถกระท ำได้อย่ำงเปิดเผย (ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิฮฺ อันมุนัจญิด, ม.ป.ป. ) ซึ่ง

สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของดลมนรรจน์ บำกำ และเกษตรชัย และหีม (2551ข) ที่ศึกษำพบว่ำ เยำวชน

มุสลิมส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับควำมคำดหวังของสังคมมุสลิมและขัดกับหลักกำรศำสนำอิสลำม 
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กล่ำวคอื เยำวชนมีพฤติกรรมที่ไร้สำระมำกขึ้น มั่วสุม เล่นกำรพนัน สร้ำงควำมเดือนร้อนให้กับผู้อ่ืน ไม่รู้จักใช้

เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ มีกำรเกี่ยวข้องกับอบำยมุข ไม่มีงำนท ำ มีกำรแต่งกำยเชิงประยุกต์เพ่ือให้ทันสมัย

และเลียนแบบตะวันตกดำรำและนักร้อง มีควำมสัมพันธ์กับครอบครัว ญำติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้ำนและชุมชนอย่ำง

ห่ำงเหินและขำดสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน มีกำรละเลยและไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติศำสนกิจ ไม่ให้

ควำมส ำคัญและหลีกเลี่ยงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์และเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชน  

 ดังนั้นบุคคลที่มีควำมรับผิดชอบกับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมมุสลิ มต้องมีควำมตระหนักและให้

ควำมส ำคัญกับสภำพปัญหำดังกล่ำว บุคคลหนึ่งที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงคือ “ผู้น ำมุสลิม” ทั้งที่เป็นผู้น ำ

ศำสนำ ได้แก่ โต๊ะอิหม่ำม โต๊ะครู โต๊ะบิลำล โต๊ะคอเต็บ และคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิด เป็นต้น และ

ที่เป็นผู้น ำท้องถิ่น ได้แก่ ก ำนัน สำรวัตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำเทศบำล และ สมำชิก

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่ำวเป็นบุคคลที่ ได้รับกำรยกย่อง นับถือ 

ควำมสำมำรถ หรือเป็นผู้ที่มีอ ำนำจที่ติดมำกับสถำบันที่บุคคลผู้นั้นมีต ำแหน่งสังกัดอยู่ และผู้ที่มีควำมสำมำรถ

ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของบุคคลซึ่งเป็นผู้ตำม (ผู้ที่ไม่ใช่ผู้น ำ) หรือเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถแก้ปัญหำต่ำง 

ๆ ได้ในสถำนกำรณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้น ดังที่อังคนำ บุญสิทธิ์ (2531: 49) กล่ำวว่ำในระยะเวลำที่ผ่ำนมำมีกำร

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมชำวไทยมุสลิมอยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม 

และกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลต่อสภำพควำมเป็นอยู่ และกำรด ำเนินชีวิตของชำวไทยมุสลิม 

แม้แต่บุคคลส ำคัญของชุมชนเองก็มีกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำตนเองไปด้วย ผู้ที่จ ำกัดตนเองอยู่แต่ในวิชำกำรด้ำน

ศำสนำเป็นวิชำกำรที่ดีขึ้น โดยเฉพำะกิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรปกครองมีมำกยิ่งขึ้น เมื่อสัมพันธภำพทำง

สังคมของชำวไทยมุสลิมมีลักษณะทำงสังคมดังกล่ำว ผู้น ำมุสลิมจึงเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมรู้สึก

นึกคิดของประชำชน จึงนับได้ว่ำผู้น ำมุสลิมมีบทบำทส ำคัญในวิถีชีวิตของชำวมุสลิม  

ในอดีตผู้น ำมุสลิมเป็นผู้ที่บทบำทมำกในกำรพัฒนำสังคมและเป็นที่เคำรพอย่ำงสูงของชำวมุสลิมใน

ชุมชน ดังที่อังคณำ บุญยสิทธ์ (2525) กล่ำวว่ำผู้น ำศำสนำอิสลำมมีบทบำทในกำรป้องกันอำชญำกรรม ให้ค ำ

ปรึกษำหำรือหรือแนะน ำในปัญหำต่ำง ๆ อบรมสั่งสอนหลักศำสนำ รวมทั้งขจัดควำมขัดแย้งและปลูกฝังให้

ประชำชนปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงำม ชุมชนห่ำงไกลกำรพนันและยำเสพติด อำรง สุทธศำส์น (2524: 17) กล่ำวว่ำ

ผู้น ำศำสนำอิสลำมเป็นผู้อบรมสั่งสอนในเรื่องกำรพัฒนำชุมชน กำรพัฒนำอำชีพ และกำรพัฒนำเกษตรอย่ำง

ได้ผล เสำวนีย์ จิตต์หมวด (2527) กล่ำวว่ำชำวไทยมุสลิมทั้งในเมืองและชนบทมีควำมคำดหวังต้องกำรให้

โต๊ะอิหม่ำมมีบทบำทในกำรสอนอัลกรุอ่ำนและศำสนำแก่เยำวชนเป็นประจ ำ และให้มีละหมำดที่มัสยิดมำก

ที่สุด มำนี ชูไทย และคณะ (2542) กล่ำวว่ำอิหม่ำมมีกำรปฏิบัติจริงทำงศำสนำและจริยธรรมอยู่ในระดับดี 

ส่วนกำรปฏิบัติจริงทำงด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรเมืองและกำรปกครอง
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อยู่ในระดับพอใช้ และดลมนรรจน์ บำกำ (2550) กล่ำวว่ำมัสยิดในปัจจุบันต้องมีบทบำทในกำรเป็นศูนย์

ฝึกอบรม กระตุ้นเตือนและปลุกเร้ำมุสลิมให้ยึดมั่นในเอกภำพของอัลลอฮฺอย่ำงแท้จริงและรู้จักใช้มัสยิดให้เป็น

สถำนที่แก้ไขควำมประพฤติของคนในชุมชน ส ำรวจและให้ควำมสนใจกับสภำพควำมเป็นอยู่ของมุสลิมใน

บริเวณมัสยิด ช่วยกันแก้ปัญหำทำงชุมชนและสังคม รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมสำมัคคีในชุมชน จัดตั้งห้องสมุด

ประจ ำมัสยิดเพ่ือเป็นแหล่งสร้ำงสมและระดมสติปัญญำของมุสลิมให้มีควำมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ สร้ำงนิสัย

เยำวชนให้เป็นนักอ่ำน นักเขียน นักพูด และนักท ำงำนเพ่ืออิสลำมตำมควำมเหมำะสม 

แต่ในภำวะปัจจุบันสภำพกำรณ์ดังกล่ำวได้มีควำมแตกต่ำงจำกอดีตเป็นอย่ำงมำก มีพฤติกรรมและกำร

กระท ำหลำยประกำรที่ขัดแย้งกับหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำมที่บรรดำเยำวชนได้กระท ำไว้ ดังผลกำรศึกษำ

ของอรุณ ศิริพันธ์ (2533) กล่ำวว่ำประชำชนยังละเลยในกำรปฏิบัติศำสนกิจ และไม่ยอมรับกำรพิจำรณำตัดสิน

ของอิหม่ำม อีกทั้งปัจจุบันสังคมก ำลังประสบปัญหำกับควำมก้ำวร้ำวในรูปแบบของกำรอำชญำกรรมประเภท

ต่ำง ๆ เช่น กำรข่มขืน ชิงทรัพย์ กำรท ำร้ำยผู้อ่ืน กำรท ำลำยสำธำรณสมบัติ และก่อควำมไม่สงบ เป็นต้น โดยมี

สำเหตุมำจำกกำรพนัน และติดยำเสพติด ซ่ึงได้กลำยเป็นปัญหำระดับชำติที่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

พยำยำมด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ของวัยรุ่นตลอด 25 ปีที่ผ่ำนมำ (อม

รวิชช์ นำครทรรพ, 2546) ซ่ึงเป็นปัญหำที่เกิดข้ึนอย่ำงแพร่หลำยในทุกภูมิภำค  

จำกงำนวิจัยดังกล่ำวสำมำรถสรุปได้ว่ำผู้น ำศำสนำและผู้น ำท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่มีบทบำทในกำรแก้ไข

ปัญหำสังคมที่ก ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นผู้ที่มีควำมส ำคัญต่อขับเคลื่อนในกำรดูแลเยำวชนเป็นอย่ำงยิ่ง 

เนื่องจำกเป็นอะมำนะห์ (ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่) ของเขำต่อพระผู้เป็นเจ้ำ ซึ่งตำมหลักควำมเชื่อของมุสลิม

แล้วเขำจะต้องถูกทดสอบในวันโลกหน้ำ ดังที่ดลมนรรจน์  บำกำ และเกษตรชัย และหีม (2551ข) ได้ให้

ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินชีวิตของเยำวชนมุสลิมว่ำ ผู้น ำมุสลิมทั้งที่เป็นผู้น ำศำสนำและผู้น ำท้องถิ่นต้อง

ร่วมกันช่วยปลูกฝังจิตส ำนึกของเยำวชนให้มีวิถีชีวิตตำมแนวทำงศำสนำอิสลำมและตำมแบบฉบับของท่ำนนบีมู

ฮัมมัด ต้องมีกำรจัดอบรมจริยธรรมอิสลำมอย่ำงสม่ ำเสมอและทั่วถึง  และส่งเสริมให้เรียนศำสนำควบคู่กับ

สำมัญ รวมทั้งภำครัฐควรให้คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดมีบทบำทในกำรดูแลเยำวชนอย่ำงเต็มที่ 

โดยเฉพำะในเรื่องกำรพนันและยำเสพติด เรื่องอบำยมุข และอ่ืน ๆ  ต้องให้มีกำรใช้กฎหมำยอิสลำมมำบังคับ

ใช้อย่ำงจริงจังและให้ถือเป็นกฎหมำยที่สูงสุดเด็ดขำด เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับบทลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กำรพนัน และอบำยมุขตำ่งๆ และรวมถึงประพฤติอ่ืน ๆ ที่ผิดหลักกำรศำสนำ 

 ชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือ ตั้งอยู่บริเวณที่รำบลุ่มตอนปลำยของคลองอู่ตะเภำและส่วนหนึ่งติดชำยฝั่ง

ทะเลสำบสงขลำ มีที่รำบลุ่มผืนใหญ่เป็นพื้นที่ท ำนำในอดีต และมีพ้ืนที่ท ำสวนอยู่เล็กน้อย จำกสภำพกำรตั้งถิ่น
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ฐำนบ้ำนเรือน ดังกล่ำวจึงท ำให้คนส่วนใหญ่มีอำชีพ ท ำกำรเกษตร ท ำนำ ท ำสวน และกำรประมงหำปลำ แต่

ในอดีตผู้คนจะท ำมำหำกิน เพ่ือกำรเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลี้ยงวัวไว้ไถนำ เลี้ยงไก่ไว้กินเศษอำหำรใน

ครัวเรือน ท ำนำเก็บข้ำวไว้กิน ปลูกพืชผักไว้กินในครัวเรือน ท ำให้วิถีชีวิตของผู้คนจะอยู่ แบบเรียบง่ำย มีกำร

พ่ึงพำอำศัยกันสูงมำก ฐำนะของคนในชุมชน จึงเป็นลักษณะพออยู่พอกิน ชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือ ตั้งอยู่ริม

คลองอู่ตะเภำ ซึ่งมีต้นน้ ำมำจำกชำยแดนไทย-มำเลเซีย มีควำมยำวประมำณ 300 กิโลเมตร ชุมชนบ้ำนเหนือ

ตั้งอยู่ปลำยคลอง ก่อนที่น้ ำจะไหลลงสู่ทะเลสำบสงขลำ 4 กิโลเมตร ห่ำงจำกเทศบำลนครหำดใหญ่ 13 

กิโลเมตร มีประชำกรในปี พ.ศ. 2550 ประมำณ 310 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 1,795คน ส่วนใหญ่ประกอบ

อำชีพกำรประมงและค้ำขำย 

 ชุมชนบ้ำนเหนือในสมัยอดีตเม่ือว่ำงเว้นจำกกำรท ำงำน นั้นคือกำรประมง ค้ำขำย และท ำสวน ก็จะจับ

กลุ่มเล่นกำรพนันเช่น ไพ่ ไฮโล กันบ้ำง บำงส่วนก็ชอบ “ซื้อเบอร์” (ฉลำกกินแบ่งรัฐบำล)เพ่ือแก้เบื่อแก้เซ็ง 

และบำงส่วนจะชอบกำรพนันประเภท ชนปลำกัด ชนวัว ชนไก่ แต่ไม่มีบ่อนขนำดใหญ่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน จะมีก็

วงบ่อนเล็กๆ ส่วนมำกจะน ำวัว ปลำกัด และไก่ ของตนที่เลี้ยงไปชนในบ่อนพ้ืนที่อ่ืนต่ ำงจังหวัด แต่บำงส่วน

ชอบกำรพนันแบบสุนทรี ชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุก เพื่อน ำไปแข่งขันพนันขันต่อ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมำกในสมัยอดีต 

และแต่ละสนำมที่รับพนัน ก็ใช้เงินไม่ต้องมำกก็สำมำรถน ำนกตัวเองลงแข่งได้แล้ว ส่วนวัยรุ่นก็จะชอบพนัน

บอล แต่ในสมัยอดีตมีน้อยมำก อำจเนื่องจำกหำดูได้ยำก เพรำะสมัยก่อนต้องมีโทรทัศน์และจำนรับ ยูบีซี 

เท่ำนั้น ถึงจะดูได้ หรือต้องเดินทำงไปถึงในเมืองหำดใหญ่ถึงจะได้ดู ถึงแม้กระทั้งปัจจุบันนี้อีเล็กทรอนิกส์ได้

เจริญก้ำวหน้ำไปมำกแล้ว สำมำรถดูบอลได้ถึงในบ้ำนของตัวเอง กำรพนันชนิดนี้ก็ยังไม่ได้รับควำมนิยมในหมู่

วัยรุ่นสมัยนี้ แต่ถึงอย่ำงไรกำรพนันเมื่อมีกำรเสียหรือได้หลำยๆครั้งก็จะท ำให้ผู้เล่นเพ่ิมขนำดและปริมำณ

จ ำนวนเงินมำกกว่ำเดิม เพ่ือต้องกำรไถ่ถอนเงินที่เสียไปคืน หรือต้องกำรที่จะชนะได้เงินมำกกว่ำเดิม จนท ำให้

นักพนันทุกคนติดกำรพนันแบบงอมแงมจนถอนตัวไม่ข้ึนในที่สุด กำรพนันทุกประเภทที่ได้กล่ำวมำนั้นก่อให้เกิด

ปัญหำต่อสังคมส่วนรวมเป็นอย่ำงมำก และต่อครอบครัวผู้เล่นกำรพนันโดยตรง กล่ำวคือ เกิดกำรลักเล็กขโมย

น้อย ติดยำเสพติด มั่วสุม ทะเลำะวิวำท โดยเฉพำะในกรณีของกำรทะเลำะวิวำทจะเห็นได้โดยมำกในวงไพ่ 

ไฮโล เมื่อมีกำรเล่นเสีย ท ำให้เกิดอำรมณ์ไม่ดี มีกำรหยิบยืมเงินจำกเพ่ือนหรือญำติสนิท เมื่อไม่ได้ก็จะมีปำกเสีย

มีเรื่องมีรำว ท ำให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท ลุกลำมถึงขั้นตัดญำติขำดมิตร และมีผลกระทบกับครอบครัวเมื่อกลับ

ถึงบ้ำนก็จะไปพำนหำเรื่องภรรยำที่บ้ำน ขโมยเงินของภรรยำไปเล่นกำรพนัน ขูดรีดบังคับภรรยำให้ไปหำเงิน 

ส่งผลต่อลูกเห็นพ่อแม่ทะเลำะกัน เด็กมีนิสัยก้ำวร้ำว ลักเล็กขโมยน้อยเพรำะขำดปัจจัยบำงส่วนในกำรเลี้ยง

ปำกท้องตัวเองเพรำะเงินที่แม่ให้ไม่พอ หรือไม่มีให้เพรำะพ่อเอำไปเล่นกำรพนันหมด ส่วนในด้ำนควำมรักควำม

อบอุ่นจำกครอบครัวเด็กจะไม่ได้รับเลยเนื่องจำกแม่ต้องท ำงำนหำเลี้ยงครอบครัว พ่ออยู่แต่ในบ่อนเล่นกำร
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พนัน ส่งผลให้เด็กต้องหำรำยได้เสริมโดยกำรส่งยำ เพรำะเป็นช่องทำงหำเงินได้ง่ำยที่สุด จนสุดท้ำยตัวเองได้ไป

พัวพันกับวงกำรยำเสพติด จนไม่รู้ตัวว่ำตัวเองได้กลำยเป็นหนึ่งในทำสยำเสพติดไปแล้ว เพรำะเพ่ือนร่วมงำนชัก

จูงให้เล่นและเสพ ส่งผลให้เกิดปัญหำเรื้องรังต่อสังคมโดยรวมสืบเนื่องเป็นห่วงโซ่เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 

 จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือมีกำรพลัดเปลี่ยนอิหม่ำมประจ ำมัสยิด และท ำ

กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรชุดใหม่ นำยวิสุทธิ์ บิลลำเต๊ะ(อิหม่ำมฏ็อบรอนี) ขึ้นเป็นอิหม่ำมประจ ำมัสยิดบ้ำน

เหนือ แทนคนเก่ำ แต่ก่อนหน้ำนั้นท่ำนก็รับภำระกำรสอน เป็นอำจำรย์สอนพิเศษถึง 2 สถำบันด้วยกันคือ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และมหำลัยอิสลำมยะลำ แต่ถึงกระนั้นท่ำนก็ยอมลำออก เพียงเพรำะต้องกำร

ทุ่มเทให้กับงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชน เพรำะต้องกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงจริงจัง ท่ำนกล่ำวว่ำ 

“แม้จะมีโอกำสเป็นอำจำรย์พิเศษในมหำวิทยำลัยทั้งสองแห่ง แต่ผมได้ทิ้งโอกำสนั้นโดยไม่เสียดำย ด้วย

ควำมคิดที่ว่ำ กำรท ำงำนประจ ำเช่นนั้นจะเบียดบังเวลำในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำชุมชน เพรำะผมคิดว่ำงำน

พัฒนำชุมชนที่แท้จริง ไม่อำจใช้เวลำบำงส่วนที่เหลือจำกกำรสอนในมหำวิทยำลัยไปท ำ เนื่องจำกกำรพัฒนำที่

แท้จริง ต้องเป็นกำรพัฒนำในทุกด้ำนโดยเฉพำะด้ำนควำมคิด จิตใจ และค่ำนิยมต่ำงๆ ซึ่งจะต้องอำศัยชีวิตทั้ง

ชีวิตของนักพัฒนำเข้ำไปสู้ในสนำม ที่เต็มไปด้วยซำกปรักหักพังของกำรพัฒนำแนววัตถุนิยม ควำมเสื่อมโทรม

ทำงสังคมที่เกิดจำกกำรเสพกำรพนันที่เกำะกินเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนเป็นเวลำยำวนำน อีกทั้งยังต้องปะทะ

กับแนวคิดแบบจำรีตนิยม และกลุ่มคนที่พยำยำมกักกันศำสนำไว้เฉพำะพิธีกรรม กำรท ำงำนพัฒนำแบบพำร์ท

ไทม์หรือกำรให้เวลำเพียงบำงส่วนแก่ชุมชนอำจประสบควำมส ำเร็จในบำงส่วน แต่มักเป็นควำมส ำเร็จที่ไม่

สำมำรถบูรณำกำรเข้ำมำเป็นวิถีแห่งอิสลำมแบบองค์รวมได้” 

 ในช่วงแรกเริ่มของกำรเป็นอิหม่ำม ท่ำนเริ่มด้วยกิจกรรมชักชวนเยำวชนและกลุ่มคนในชุมชนบำงส่วน

ที่ชอบรักในกำรเรียนวิชำกำรศำสนำ มำร่ ำเรียนที่มัสยิดโดยอิหม่ำมฏ็อบรอนีเป็นผู้สอนเอง ท่ำนใช้เวลำในกำร

สอนแบบนี้แรมปี แต่ในช่วงนั้นท่ำนก็ได้ศึกษำต่อปริญญำเอกที่ มหำวิทยำทักษิณไปด้วย หลักจำกนั้นท่ำนก็ได้

คิดวิเครำะห์พร้อมกับปรึกษำกับคณะกรรมกำรมัสยิด ด้วยกับหลักกำรอิสลำมที่เรำมีนี้ เรำจะต้องเปลี่ยนแปลง

สู่กำรปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้นอิหม่ำมพร้อมกับคณะกรรมกำร ได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆเพ่ือ

รองรับและแก้ปัญหำต่ำงๆในสังคมชุมชนบ้ำนเหนือ จำกเยำวชนและกลุ่มคนที่รักชอบที่จะเรียนวิชำกำรศำสนำ 

ซึ่งกลุ่มคนเหล่ำนี้ก็มำจำกลูกศิษย์ลูกหำ ที่ได้ร่ ำเรียนศำสนำกับท่ำนอิหม่ำม ท่ำนได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่ำงๆ

ขึ้นมำเพ่ือที่จะเป็นปัจจัยส ำคัญในขับเคลื่อนสังคมชุมชนบ้ำนเหนือให้ขยับและขับเคลื่อนไปในแนวเดียวกัน เห็น

พ้องต้องกัน ก่อเกิดผลงำนที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ อยู่ในกรอบของศำสนำ และส่งผลในแง่บวกต่อสังคมได้

จริง 
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 ปัจจัยส ำคัญที่ช่วยให้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือประสบควำมส ำเร็จได้คือ 

กำรจัดตั้งหน่วยงำนต่ำงๆ มำรองรับปัญหำและวิกฤตต่ำงๆในสังคม โดยมีมัสยิดเป็นแกนกลำง ซึ่งประกอบไป

ด้วย 

 1. คณะที่ปรึกษำของมัสยิด 
 2. คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิด (คอม.) 
 3. คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด (ผทม.) 
 4. กลุ่มแม่บ้ำนมัสยิดบ้ำนเหนือ 
 5. สภำชูรอ 
 
 หน่วยงำนทั้งหมดของชุมชนที่กล่ำวมำแล้ว จะมีกำรประชุมร่วมกันเป็นประจ ำทุกเดือน ณ มัสยิดบ้ำน
เหนือ โดยมีอิหม่ำม ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุม ซึ่งสำมำรถสรุปโครงสร้ำงของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่อยู่
ภำยใต้กำรดูแลของมัสยิดบ้ำนเหนือ ตำมแผนภูมิกำรบริหำรจัดกำรมัสยิดบ้ำนเหนือดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิกำรบริหำรจัดกำรมัสยิดบ้ำนเหนือ 

 องค์กรบริหำรกิจกรรมมัสยิดบ้ำนเหนือในปัจจุบันด ำเนินภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรองค์กร

ศำสนำอิสลำม พ.ศ. 2540 มี คณะกรรมกำรประจ ำมัสยิด 15 คน ได้แก่ 

1. นำยวิสุทธิ์  บินลำเต๊ะ อิหม่ำมมัสยิด 
2. นำยเดช  บินลำเต๊ะ คอเต๊บ 
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3. นำยอับดุลเล๊ำะ หมัดบินเฮด บิหลั่น  
4. นำยหำเฉม บินหมัด  กรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
5. นำยแอ  บินล่ำเต๊ะ กรรมกำร 
6. นำยก้อเส็ม บินลำเต๊ะ กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 1) 
7. นำยม่ำเหร็ก บินอำสัน กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 2) 
8. นำยฮำลัน ชุมรักษำ  กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 3) 
9. นำยฝีอี  บินลำเต๊ะ กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 4) 
10. นำยศักดิ๋ ศรีอำหมัด กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 5) 
11. นำยอ๊ะหมัด บินหมัด  กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 6) 
12. นำยรอโสย หัสเหล็ม  กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 7) 
13. นำยวิชำญ บินฮำสัน กรรมกำร (หัวหน้ำเขตท่ี 8) 
14. นำยหมัดหนอด บินหมัด  หัวหน้ำเขตที่ 9 
15. นำยหรูน ศรีอำหมัด หัวหน้ำเขตที่ 10 

 
 ในปี พ.ศ. 2553 ท่ำนได้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ จำก
มหำวิทยำลัยทักษิณ ด้วยกับควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำและสำมัญที่เต็มเปี่ยมของท่ำนในทุกด้ำน ท ำให้เกิดกำร
เชื่อถือ เชื่อมั่น และยอมรับในสังคมชุมชนบ้ำนเหนือเป็นอย่ำงมำก ท ำให้องค์กรและหน่วยงำนที่อิหม่ำมและ
คณะกรรมกำรได้จัดตั้งขึ้นนั้น รู้สึกเป็นเกียรติและมีควำมภูมิใจเป็นอย่ำงมำกที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในทีมงำน 
ท่ำนต้องกำรที่จะพัฒนำให้ชุมชนเข้มแข็งในทุกด้ำน โดยเฉพำะกำรขจัดปัญหำในด้ำนกำรพนัน สิ่งอบำยมุก
ต่ำงๆ รวมถึงยำเสพติดในชุมชนให้หมดไป ผลงำนที่เห็นเด่นชัด ณ วันนี้คือ กำรจัดกิจกรรมดื่มน้ ำชำวันศุกร์ ฟัง
ดูเสมือนกับกิจกรรมที่ธรรมดำที่ชุมชนมุสลิมทั่วไปสำมำรถจัดได้ แต่ควำมพิเศษมีมำกมำยเหลือล้น จำก
กิจกรรมนี้ท ำให้กิจกรรมอ่ืนๆของชุมชนสำมำรถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และที่ส ำคัญสำมำรถลดจ ำนวนนักพนัน
ในชุมชนได้เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้หลำยคนรู้สึกส ำนึกตัว และที่ส ำคัญดึง เยำวชนที่มีควำมเสี่ยงออกมำจำกมุม
มืดได้หลำยเปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้สภำชูรอ และผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิดท ำงำนได้ง่ำยขึ้น และเข้ำถึงเยำวชนได้มำก
ขึ้น ช่วยสอดส่องดูแลชำวบ้ำนและคนในชุมชนให้รู้สึกมีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น อย่ำงเช่นตัวอย่ำงหนึ่งที่
เกิดข้ึนเนื่องจำกสำเหตุมำจำกคนในชุมชนซึ่งติดกำรพนันจนตัวเองสิ้นเนื้อประดำตัว จึงมีกำรลักเล็กขโมยน้อย 
ขโมยสิ่งของเครื่องใช้ ทรัพย์สินและของมีค่ำของคนในชุมชนเพ่ือน ำไปแลกเงิน เพ่ือน ำเงินนั้นไปเล่นกำรพนัน 
ดังนั้นแกนน ำชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด(ผทม.) ได้รวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำว และได้มี
มติว่ำจะต้องมีกำรจัดเวรยำมรักษำควำมสงบเรียบร้อยในทุกคืน อีกทั้งยังจะต้องว่ำงกรอบขอบเขตและจ ำกัด
เวลำกำรเล่นกำรพนัน และอีกด้ำนหนึ่งให้ชุดน้ ำชำท ำกำรตักเตือน ดูแลอย่ำงใกล้ชิด และสอดแทรกเรื่อง
ศำสนำในยำมเช้ำตอนกินชำที่ร้ำนชำประจ ำมัสยิดด้วย และในส่วนของอำสำสมัครมำท ำหน้ำที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน ซึ่งมำจำกแต่ละเขต กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยจึงเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำร่วม 
เมื่อชุมชนมีผู้ช่วยลำดตระเวนยำมค่ ำคืน ก็ท ำให้ปัญหำต่ำงๆที่เคยเกิดขึ้นก็คลี่คลำยลง เจ้ำของบ่อนให้สัญญำ
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ว่ำจะปิดตรงเวลำ และในที่สุดก็เลิกบ่อนไปโดยปริยำยด้วยกับกำรโน้มน้ำวของแกนน ำในชุมชน และสำมำรถ
ควบคุมก ำจัดอบำยมุขต่ำงๆในชุมชนได้เป็นอย่ำงดี เช่น เคยมีหญิงสำวต่ำงถิ่นคนหนึ่งซึ่งถูกล่อลวงมำข่มขืนใน
ยำมดึกของคืนวันหนึ่งในชุมชน โชคดีที่ไปเจอกับชุดผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด จึงสำมำรถช่วยไว้ได้ทันท่วงที และ
ยิ่งกว่ำนั้นชุดลำดตระเวนยังสำมำรถใช้มอเตอร์ไซด์ไล่จับผู้ล่อลวงส่งให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจได้อีกด้วย ไม่เพียงแค่
กำรลำดตระเวนดูแลควำมปลอดภัย แต่ยังช่วยเหลือรำชกำรด้วยกำรพิทักษ์ไว้ซึ่งควำมถูกต้องชอบธรรมใน
สังคมด้วย(ถือเป็นอีกหนึ่งอบำยมุขที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ชุมชน และสังคม เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เข้ำไปอยู่ใน
ต ำแหน่งแสวงหำผลประโยชน์จำกชุมชนในภำยหลัง) เช่นในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2551 มีกำรระดมพล
มำกกว่ำร้อยคนออกลำดตระเวนตรวจป้องกันกำรซื้อสิทธิขำยเสียง จนน ำไปสู่ผลกำรเลือกตั้งที่โปร่งใสและ
ยุติธรรม สมดังคนส่วนใหญ่ในชุมชนให้กำรยอมรับอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 
 ด้วยกับเหตุผลดังกล่ำวนี้ ท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกที่จะศึกษำรำยละเอียดในเชิงลึก
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของอิหม่ำมและชุดคณะกรรมกำรมัสยิดผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลสำมำรถควบคุมดูแล 
สลำย และก ำจัดกำรพนันได้อย่ำงไม่เกิดกำรต่อต้ำนจำกคนในชุมชน สำมำรถจัดตั้งองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ 
เพ่ือที่จะมำรองรับกับปัญหำต่ำงๆของสังคมชุมชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน สำมำรถใช้ก ำลังของเยำวชน
ในกำรเฝ้ำระวังและตรวจตรำชุมชน อีกทั้งยังท ำให้เยำวชนเหล่ำนี้คิดว่ำกำรพนัน ยำเสพติด เป็นอบำยมุข ผิด
หลักศำสนำ เรำต้องห่ำงไกล และจะต้องไม่ให้มีขึ้นกับตัวเรำและชุมชนของเรำ และที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่งคือ 
อิหม่ำมใช้กำรบริหำรชุมชนด้วยกระบวนกำรจักรวำลทัศน์อิสลำม ในกำรบริหำรชุมชน สิ่งนี้ยิ่งท ำให้ผู้วิจัยมี
ควำมท้ำทำยที่อยำกจะรู้และศึกษำมำกยิ่งขึ้นเก่ียวกับระบบและโครงสร้ำงกำรท ำงำน และแยกย่อยออกมำเป็น
โครงสร้ำงที่สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย จำกสภำพและปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นท ำให้คณะผู้วิจัยมีควำมสนใจและคิด
ว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีต้องท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่องบทบำทคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดในกำรดูแลสัป
บุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำมเพ่ือขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน: กรณีศึกษำมัสยิดบ้ำนเหนือ 
ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยน ำเอำมัสยิดบ้ำนเหนือเป็นมัสยิดตัวอย่ำง  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพ่ือศึกษำบทบำทคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำม
เพ่ือขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 

2)  เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำ และอุปสรรคในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำมเพ่ือขจัดปัญหำ
กำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 

3)  เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำมของคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำ
มัสยิดเพือ่ขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 
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ขอบเขตกำรศึกษำ  

 - ศึกษำในพื้นที่ มัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ซึ่งคณะกรรมกำรอิสลำม

ประจ ำมัสยิด ได้ท ำกำรบริหำรจัดกำรในประเด็นดังกล่ำว (กำรพนัน) ประสบผลส ำเร็จมำแล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี

ควำมสนใจเป็นพเิศษที่จะทอดบทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวออกมำในรูปของกำรวิจัย 

 - กลุ่มประชำกรที่จะท ำกำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดทุกท่ำน และสัปบุรุษบำง

ท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องของมัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิหลังคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำ
มัสยิด 
 - อำชีพ 
-  รำยได ้
-  สถำนภำพสมรส 
-  กำรปฏิบัติศำสนกิจ 
-  กำรศึกษำด้ำนสำมัญ 
-  กำรศึกษำด้ำนศำสนำ 

ภูมิหลังสัปบุรุษของชุมชน 
-  เพศ 
-  กำรศึกษำด้ำนสำมัญ 
-  กำรศึกษำด้ำนศำสนำ 
-  สถำนภำพครอบครัว 
-  อำชีพ 
-  รำยได ้
-  กำรเลี้ยงดูแบบอิสลำม 
-  กำรปฏิบัติศำสนกิจ 
-  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 

บทบำทของคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดบ้ำนเหนือ 
 บทบำทตำมกฎหมำย 
 บทบำทตำมควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรมัสยิด 
 บทบำทตำมควำมคำดหวังของคนในชุมชน 

ชุมชนปลอดกำรพนันและอบำยมุข ชุมชนสันติสุข 
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ตัวแปรที่ศึกษำ/นิยำมค ำศัพท์  

 บทบำท หมำยถึง อ ำนำจและหน้ำที่ของอิหม่ำมและคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดในกำรดูแลสัป

บุรุษของชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  

อิหม่ำม หมำยถึง ผู้น ำศำสนำอิสลำมที่สัปปุรุษได้คัดเลือกบุคคลในชุมชนเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นประธำนของ

คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดแล้วได้เสนอให้คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง ซึ่ง

ได้แก่อิหม่ำมและคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

สัปบุรุษ หมำยถึง บุคคลที่มีรำยชื่อ หรืออำศัยอยู่ในควำมดูแลของมัสยิด และเคำรพปฏิบัติตำมกฏ

ระเบียบของทำงคณะกรรมกำรมัสยิดก ำหนดไว้ ณ.ที่นี้คือ บุคคลทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ที่อยู่ในควำมดูแลของ

มัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

วิถีแห่งศำสนำอิสลำม หมำยถึง วิธีกำรด ำเนินชีวิตของมุสลิมตำมหลักชะรีอะฮฺที่อัลลอฮฺทรงก ำหนดไว้
ให้มุสลิมต้องด ำเนินตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ เนื่องจำกศำสนำเป็นหลักกำรด ำเนินชีวิตของมุสลิมอย่ำง
เคร่งครัด 

มัสยิด หมำยถึง ศูนย์กลำงของกำรกำรด ำเนินกิจกรรมของมุสลิมในชุมชน เป็นศูนย์กระจำยข่ำวสำร 
ศูนย์กลำงแห่งกำรประกอบศำสนกิจ ศูนย์กลำงแห่งกำรประชุมปรึกษำหำรือ เป็นต้น มัสยิดในรำยงำนวิจัยนี้ 
หมำยถึง มัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

อบำยมุข หมำยถึง ช่องทำงแห่งควำมเสื่อม ทำงแห่งควำมพินำศ หรือเหตุให้เกิดควำมย่อยยับแห่งโภค
ทรัพย์ (สมุทัย : หลักกรรม : อบำยมุข 6, ออนไลน์). ซ่ึงในทัศนะอิสลำมสิ่งเหล่ำนี้จะเป็นผลน ำไปสู่ควำมทุก
ทรมำนทั้งในโลกนี้ และโลกหน้ำ เป็นสิ่งที่ควรละเว้นเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งประกอบด้วย สิ่งบันเทิง กำรพนัน สิ่งเสพ
ติด  กำรแสดงที่ยั่วยวนทำงเพศ กำรดื่มสุรำ กำรกินดอกเบี้ย กำรกินสินบน กำรทุจริตคดโกง กำรแต่งกำยที่
รัดรูป มัวเมำในตัณหำ เอำรัดเอำเปรียบ และเสพของมึนเมำ  ฯลฯ แต่ในงำนวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำ
เฉพำะเพียงแค่ในด้ำน สุรำและสิ่งเสพติดในชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
เท่ำนั้น เพรำะสองสิ่งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหำของสังคมที่จะตำมมำในระยะยำว และอบำยมุขด้ำน
อ่ืนๆไม่ค่อยมีปรำกฏในชุมชนมัสยิดบ้ำนเหนือ 

กำรพนัน หมำยถึง กำรเล่นเพ่ือให้ได้เงินหรือสิ่งอ่ืนด้วยกำรเสี่ยงโชคหรือด้วยฝีมือกลโกง นักวิชำกำร

ศำสนำเห็นพ้องตรงกันว่ำ  ทุก ๆ กำรละเล่นที่มีกำรพนันถือเป็นสิ่งต้องห้ำม  ( ٌَحَرام)  และถือเป็นส่วนหนึ่งจำก

กำรได้มำซึ่งทรัพย์สินของผู้คนโดยมิชอบ  ( ٌبَاِطل) ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษำเฉพำะในชุมชนมัสยิด
บ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
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รูปแบบกำรศึกษำ 

รูปแบบกำรศึกษำเป็นกำรวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3 วิธี คือ กำรศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์เจำะลึก (Depth Interview) และกำรวิจัยแบบ

สนทนำกลุ่ม (Focus Group Interview) เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ในเชิงเนื้อหำ (Content Analysis) 

 

พื้นที่ ประชำกร ขนำดตัวอย่ำง และกำรเลือกตัวอย่ำง 

 พ้ืนที่ท ำกำรศึกษำ ได้แก่ มัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 ประชำกรและขนำดตัวอย่ำง ได้แก่ คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดและสัปบุรุษของมัสยิดบ้ำน

เหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 กำรเลือกตัวอย่ำง จะท ำกำรศึกษำคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิด และเลือกเฉพำะสัปบุรุษบำง

ท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นแกนน ำ 

 

เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูล 

กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล 3 วิธี คือ กำรศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์เจำะลึก (Depth Interview) และกำรวิจัย

แบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group Interview) เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ในเชิงเนื้อหำ (Content 

Analysis) 

1 กำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) 

 กำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร โดยศึกษำจำกเอกสำรทำงวิชำกำร หนังสือ ต ำรำ รำยงำนกำร

วิจัย สำรนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ วำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Depth Interview Research)  

 เป็นวิธีกำรรวบรวมข้อมูลโดยไม่ใช้แบบสอบถาม จะมีแนวของข้อค ำถำมให้ผู้สัมภำษณ์เป็น

ผู้สอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์ในลักษณะกำรเจำะลึก เพ่ือค้นหำรำยละเอียดในประเด็นที่ศึกษำอย่ำงลึกซึ้ง กำร

สัมภำษณ์เชิงลึกนี้จะท ำกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดบ้ำนเหนือ โดยเฉพำะอิหม่ำมและ
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แกนน ำคนส ำคัญๆของชุมชน  เพ่ือต้องกำรให้ผู้ถูกสัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็น ให้ค ำอธิบำยรำยละเอียด

เกี่ยวกับควำมส ำคัญในส่วนต่ำงๆ ของเรื่องและสถำนกำรณ์ ตลอดจนควำมเชื่อ อย่ำงลึกซึ้งในหลำกหลำยแง่มุม 

3 กำรวิจัยแบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group Research) 

 เป็นวิธีกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีส่วนร่วม (participatory learning) ระหว่ำงคนที่

มีประเด็นหรือปัญหำร่วมกัน โดยใช้เวทีในกำรสื่อสำรเพ่ือกำรรับรู้และเข้ำใจในประเด็นปัญหำ และช่วยกัน

ผลักดัน หรือหำข้อสรุปเป็นแนวทำงแก้ไขประเด็นปัญหำนั้นๆ โดยเรียนเชิญคณะท ำงำน เป็นแกนหลักในกำร

ร่วมสนทนำกลุ่มในครั้งนี ้

4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

 กำรศึกษำในครั้งนี้ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสองระดับคือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

และข้อมูลปฐมภูม ิ

4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยท ำกำรศึกษำค้นคว้ำ ข้อมูลจำกเอกสำร เช่น หนังสือ

วิชำกำร บทควำม รำยงำนกำรวิจัย และวิทยำนิพนธ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท ำกำรสืบเสำะ

แสวงหำข้อมูลจำกแหล่งฐำนข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงเอกสำรต่ำงๆ 

4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกพ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง

คุณภำพโดยกำรเก็บข้อมูลจำกกำรศึกษำภำคสนำม (Field study) ใช้วิธีกำรดังนี้ 

กำรสังเกต (Observation) 

ก. กำรสังเกตแบบมีส่วนรวม (Participant observation)  

กำรสังเกตแบบมีส่วนรวม เป็นกำรสังเกตที่ผู้สังเกตเข้ำไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุกำรณ์หรือ

กิจกรรมนั้น ๆ กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมนี้อำจเป็นลักษณะมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Completion Participant) 

หรือมีส่วนร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incompletion Participant) แบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ ผู้สังเกตจะเข้ำไปเป็น

สมำชิกคนหนึ่งของกลุ่มและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม เสมือนกับผู้สังเกตเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้น 

กำรมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ผู้ถูกสังเกตจะไม่รู้ตัวว่ำก ำลังถูกสังเกต จึงมีพฤติกรรมตำมปกติ แต่แบบมีส่วนร่วม

โดยไม่สมบูรณ์ ผู้สังเกตจะเข้ำไปร่วมกิจกรรมบ้ำงตำมสมควร เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์กับกลุ่มถูกสังเกต ผู้ถูก

สังเกตจะรู้ว่ำก ำลังถูกสังเกตโดยผู้ศึกษำได้เข้ำไปร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพ่ือสังเกตกำรณ์  

ข. กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)  

กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นกำรสังเกตที่ผู้สังเกตจะอยู่นอกวง ผู้ถูกสัง เกตท ำตนเป็น

บุคคลภำยนอก ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับผู้ถูกสังเกตเลย ขณะสังเกตผู้สังเกตอำจจะอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือ

อยู่นอกบริเวณเหตุกำรณ์ที่สังเกตก็ได้ และกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ก็มีทั้งแบบที่ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่
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รู้ตัวว่ำก ำลังถูกสังเกต โดยกลุ่มผู้ศึกษำได้สังเกตจำก กำรพูดคุยในชุมชน ตลอดถึงกำรจับกลุ่มคุยกัน กำร

ประกอบกิจกรรมต่ำงๆเพ่ือหำรำยได้เสริม กำรท ำมำหำกิน กำรด ำเนินชีวิต และอ่ืนๆ 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องแนวคิด ทฤษฎี บทบำทของคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดในกำร
ดูแลสัปบุรุษจำกส ำนักวิทยบริกำรของมหำวิทยำลัยฟำฏอนี และมหำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
มหำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ห้องสมุดประชำชนของจังหวัดปัตตำนี นรำธิวำส และยะลำ 
เนื่องจำกด้วยควำมคล่องตัวของทีมนักวิจัย พร้อมทั้งปรึกษำหำรือกับนักวิจัย นักวิชำกำร และบรรดำ
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิด เพ่ือขอค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรวิจัยในประเด็นนี้ 

2) กำรด ำเนินกำรวิจัยเป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพพร้อมด้วยเชิงปฏิบัติกำร ซึ่งได้ดึงบุคคลในพ้ืนที่เป็น
คณะท ำงำน และพยำยำมเปิดโอกำสในชุมชนมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเข้ำใจสิ่งที่คณะทีมวิจัยก ำลังแสวงหำ ด้วย
กระบวนกำรเปิดเวทีชำวบ้ำนในชุมชนของมัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจรำยละเอียดโครงกำร โดยเชิญแกนน ำของชุมชน ที่สำมำรถเป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 15 
คน โดยคณะท ำงำนท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรสนทนำ พูดคุยแบบในเป็นทำงกำร 

3) ศึกษำสภำพข้อเท็จจริงของชุมชนโดยศึกษำเจำะลึกถึงข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญของชุมชน สังคม
วัฒนธรรม ทุนทำงสังคมของชุมชน กลไกกำรพัฒนำของชุมชน โครงสร้ำงทำงสังคม และโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
ในอดีต ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์ควำมล้มเหลวและควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและข้อมูลส ำคัญ
ประกอบกำรตัดสินเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำร โดยกำรขอควำมร่วมมือจำกบุคคลที่เป็นแกน
น ำชุมชน อิหม่ำม คอเต็บ บิลำล สำรวัตรก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กลุ่มอำสำสมัครของชุมชน และผู้น ำธรรมชำติของ
ชุมชน พร้อมทั้งคณะท ำงำนได้ลงพื้นที่เพ่ือส ำรวจลักษณะของชุมชน สภำพควำมเป็นอยู่โดยตนเอง 

4) เมื่อได้รับข้อมูลตำมขั้นที่ 2 และ 3 แล้ว คณะท ำงำนมำร่วมประชุมปรึกษำหำรือ วิเครำะห์และ
สังเครำะห์ข้อมูลพร้อมเขียนรำยงำน 

5) หลังจำกร่ำง เขียนรำยงำนผลกำรวิจัยแล้ว คณะท ำงำนได้จัดเวทีประชำคมเพ่ือสรุป วิเครำะห์ 
วิพำกษ์พร้อมถอดบทเรียน โดยคัดเลือกตัวแทนของชุมชน ที่สำมำรถเป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 15 คน เพ่ือ
ควำมถูกต้องของข้อมูลโดยให้ชุมชนเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

6) จัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพแบบพรรณนำวิเครำะห์ เริ่มจำกกำรค้นคว้ำข้อมูลตำมเอกสำรที่ปรำกฏ 

รวมทั้งหำข้อมูลปัจจุบันที่บ่งบอกถึงสถำนกำรณ์ เรื่องรำว กระบวนกำร  ปัญหำในชุมชนโดยเฉพำะกำรพนัน
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และอบำยมุขต่ำงๆ ตลอดจนควำมเข้ำใจของคนในชุมชนในกำรร่วมกันสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะชุมชน และ

วิธีกำรด ำเนินบริหำรจัดกำร คนในชุมชน โดยผ่ำนกำรถ่ำยทอดค ำสั่งและมำตรกำรต่ำงๆจำกคณะกรรมกำร

อิสลำมประจ ำมัสยิดและแกนน ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรด ำเนินงำน 

1) ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี บทบำทของอิหม่ำมในกำรดูแลสัปบุรุษในชุมชน 
2) เปิดเวทีชำวบ้ำนในพื้นที่เป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจรำยละเอียดโครงกำร โดยเชิญแกนน ำของชุมชน ที่
สำมำรถเป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 15 คน 
3) ศึกษำสภำพข้อเท็จจริงของชุมชนโดยศึกษำเจำะลึกถึงข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรวิเครำะห์ควำมล้มเหลวและควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและข้อมูลส ำคัญประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำร 
4) วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลพร้อมเขียนรำยงำน   
5) จัดเวทีประชำคมเพ่ือสรุป วิเครำะห์ วิพำกษ์พร้อมถอดบทเรียน โดยคัดเลือกตัวแทนของชุมชน ที่สำมำรถ
เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 15 คน 
6) ร่ำงรำยงำนวิจัยเพื่อน ำเสนอต่อชุมชนได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
7) จัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ทรำบถึงบทบำทคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำ

อิสลำมเพ่ือขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 

2)  ทรำบถึงสภำพปัญหำ และอุปสรรคในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำมเพ่ือขจัด

ปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 

3)  ทรำบถึงแนวทำงในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำมของคณะกรรมกำรอิสลำม

ประจ ำมัสยิดเพื่อขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 



2-1 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนา
อิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ความรู้ต่อไปนี้เป็นฐานคิดในการศึกษาโดยได้น าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 
 2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดและสัปบุรุษ 
 5. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับอบายมุขในอิสลาม 
 6. ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบทบัญญัติด้านหลักการศาสนาอิสลามต่อการพนัน  
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 
 2.1.1 ความหมายของบทบาท 
  งามพิศ สัตย์สงวน (2543 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 5) กล่าวว่า บทบาท คือ พฤติกรรม
ที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรือ
สังคมเพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น
ได้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2542 (2546 : 453) ได้ให้ความหมายค าว่า “บทบาท” 
หมายถึง การกระท าหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู นอกจากนี้ ชุดา จิตพิทักษ์ 
(2528 : 61อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 5) กล่าวว่าโดยทั่วไปบทบาทอาจพิจารณาได้ 2 ความหมายคือ (1) 
พิจารณาในด้านโครงสร้างทางสังคม หมายถึง ต าแหน่งทางสังคมที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ ซึ่งแสดงลักษณะโดย
คุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้น และ (2) พิจารณาในด้านการกระท าต่อกันหรือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ผลสืบเนื่องที่มีแบบแผนของการกระท า เกิดการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ใน
สถานภาพการปฏิสัมพนัธ์กัน อีกท้ังสงวนศรี วิรัชชัย (2527: 23-24 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 5) กล่าวว่า
ถ้าพิจารณาถึงค าว่าบทบาทสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ คือ 
 1) บทบาทตามที่ก าหนด (Prescribed Roles) หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่มหรือองค์กร ก าหนดไว้
ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่มหรือองค์กรนั้นๆ 
 2) บทบาทที่ผู้อ่ืนคาดหวัง (Expected Roles) หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอ่ืน 
(ผู้เกี่ยวข้อง) คาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ 
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 3) บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง (Subjective Roles) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่
บุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งคิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 
 4) บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Enacted Roles) หมายถึงพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติหรือ
แสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของเจ้าตัวผู้อยู่ในต าแหน่ง 
 5) บทบาทของผู้อ่ืนรับรู้ (Perceived Roles) หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนได้รับทราบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง 
  บรูมและเซลซ์นิค (Broom and Selznick, 1981: 34-35อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 6) 
ได้ให้ความหมายของบทบาทไว้ดังนี้ 
 1) บทบาทที่ก าหนดไว้หรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or Ideal Role) เป็น
บทบาทท่ีก าหนดสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่งทางสังคมไว้ 
 2) บทบาทที่ควรกระท า (The Perceived Role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าควรกระท าใน
หน้าที่ต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งอาจไม่ตรงตามบทบาทที่ก าหนดไว้ ไม่ตรงตามอุดมคติทุกประการและอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคลก็ได ้
 3) บทบาทที่กระท าจริง (The Performed Role) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลได้กระท าไปจริงตาม
ความเชื่อ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระท าในแต่ละสังคม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 
 สรุปว่าบทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพ่ือท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกัน
ทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาได้จาก 2 ด้าน ดังนี้คือ (1) 
พิจารณาในด้านโครงสร้างทางสังคม (2) พิจารณาในด้านการกระท าต่อกันหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 
 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
  เบอร์โล (Berlo, 1966 : 153) ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะบทบาทไว้ดังนี้ 
 1) บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ (Role Prescriptions) คือ บทบาทที่ก าหนดไว้เป็นระเบียบอย่างชัดเจนว่า
บุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้นจะต้องท าอะไรบ้าง 
 2) บทบาทท่ีกระท าจริง (Role Descriptions) คือ บทบาทที่บุคคลได้กระท าจริงเมื่ออยู่ในบทบาทนั้น 
 3) บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู้อ่ืนว่าบุคคลที่อยู่ใน
บทบาทนั้นๆ ควรกระท าอย่างไร 
  อัลพอร์ต (Allport, 1968: 181-184) ได้จ าแนกองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดง
บทบาทของบุคคล ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัย 4 ประการ คือ 
 1) บทบาทที่สังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติ (Role expectation) คือบทบาทตามความคาดหวังของ
บุคคลอื่นหรือสังคมท่ีคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติเมื่อด ารงอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งของสังคม 
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 2) มโนทัศน์บทบาทของบุคคล (Role conception) คือการที่บุคคลมองเห็นหรือคาดหวังว่าตนเอง
ควรจะมีบทบาทอย่างไร โดยบุคคลจะวาดภาพบทบาทไปตามวิถีทางของเขา ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมหรือไม่ก็ได ้
 3) การยอมรับในบทบาท (Role acceptance) คือการยอมรับบทบาทของบุคคลซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่
บุคคลได้พิจารณาว่าบทบาทท่ีต้องกระท ามีความส าคัญต่อตนเอง หรือท าให้เกิดความขัดแย้งกับความคาดหวัง
ของสังคมน้อยที่สุด 
 4) การปฏิบัติบทบาท (Role performance) คือการแสดงบทบาทตามสภาพจริงอันเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยองค์ประกอบด้วยความคาดหวังของสังคม บทบาทการรับรู้ และเข้าใจของตนเองต่อบทบาท ตลอดจน
การยอมรับของบุคคลที่มีต าแหน่งอยู่ 
  ส่วนโคเฮ็น (Cohen, 1979: 35อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 7) ได้เสนอเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทไว้ ดังนี้ 
 1) บทบาทที่ถูกก าหนด (Prescribed Role) เป็นบทบาทที่สังคมก าหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง แม้ว่าบุคคลบางคนจะไม่ได้ประพฤติตามบทบาทที่คาดหวังโดยผู้อ่ืน เราก็ยังคงยอมรับ
ว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติไปตามบทบาทท่ีสังคมก าหนดให้ 
 2) บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Enacted Role) เป็นวิธีการที่บุคคลได้แสดงหรือปฏิบัติออกมาจริงตาม
ต าแหน่ง 
 3) บทบาทที่กระท าจริงเป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพได้กระท าจริง ซึ่งอาจเป็นบทบาทที่สังคม
คาดหวัง หรือเป็นบทบาทที่ตนเองคาดหวัง หรืออาจเป็นบทบาทตามที่สังคมคาดหวังและตนเองคาดหวังด้วย 
 
 สรุปได้ว่าจากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในรูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ถ้าบทบาททั้งหลาย
มีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะบทบาทตามทัศนะของผู้ด ารงต าแหน่ง บทบาทที่คนอ่ืนคาดหวัง บทบาทที่
ปฏิบัติจริง และบทบาทที่คนอ่ืนรับรู้ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ราบรื่น แต่ถ้าบทบาทดังกล่าวไม่
สอดคล้องกัน เช่น บทบาทที่ปฏิบัติจริงไม่ตรงกับบทบาทที่คนอ่ืนคาดหวัง หรือบทบาทที่คนอ่ืนคาดหวังไม่
สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของผู้ด ารงต าแหน่ง ฯลฯ สถานการณ์เช่นนี้จะท าให้เกิดความขัดแย้งของ
บทบาท 
 
 2.1.3 ประเภทของบทบาท 
  ไวรัช เจียนบรรจง (2523: 109อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 8) กล่าวว่าต าแหน่งในสังคม
โดยทั่วไปอย่างน้อยท่ีสุดมี 5 ต าแหน่ง ดังนั้น บทบาทตามต าแหน่งจึงมี 5 บทบาท คือ 
 1) บทบาทตามเพศและตามวัย (age-sex role) ได้แก่ บทบาทของผู้ชาย บทบาทผู้หญิง บทบาทของ
เด็ก บทบาทของผู้ใหญ่ บทบาทเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของทุกคนตลอดทั้งชีวิต 
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 2) บทบาททางอาชีพ (Occupational role) ได้แก่ บทบาทประเภทนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลง
บทบาทได้อย่างอิสรเสรีมากกว่าอย่างอ่ืน เช่น บทบาทของคนขายของ บทบาทของครู บทบาทของหมอ 
บทบาทของทนายความ 
 3) บทบาททางครอบครัว (Family role) ได้แก่ บทบาทของพ่อบ้าน บทบาทของแม่บ้าน บทบาทของ
ลูก บทบาทของพ่ี 
 4) บทบาททางเกียรติยศ (Prestige role) ได้แก่ บทบาทของหัวหน้า บทบาทของประธาน บทบาท
ของคนรับใช้ บทบาทของลูกน้อง 
 5) บทบาทในกลุ่มเพ่ือนหรือในกลุ่มที่สนใจคล้ายกัน (Association group based on congeniality 
role) ได้แก่ บทบาทของสมาชิกในกลุ่มชมรมต่าง ๆ 
  สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ(2527: 39อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 8) ได้จ าแนกลักษณะ
ของบทบาทไว้สอดคล้องกัน 3 ประการคือ 
 1) บทบาทในอุดมคติ หรือบทบาทตามความคาดหวัง ได้แก่ บทบาทที่ก าหนดไว้ตามความคาดหวัง
ของบุคคลทั่วไปในสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพนั้น ๆ ควร
กระท า แต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นได้ 
 2) บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้ เป็นบทบาทที่บุคคลคาดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย 
 3) บทบาทที่บุคคลแสดงออกจริง เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริง ๆ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ในขณะนั้นด้วย จึงท าให้การแสดงบทบาทแตกต่างกันไป 
  Sarbin (1972: 546 อ้างถึงใน เกศรา อดุลยพิจิตร, 2533: 58) ได้จ าแนกลักษณะที่ส าคัญ
ของบทบาทออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ความคาดหวัง (Expectation) เป็นความคาดหวังของบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งนั้น ๆ ว่าควรจะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งนั้นๆ อย่างไร (2) การแสดงบทบาท 
(Enactments) เป็นการแสดงบทบาทของบุคคลให้สอดคล้องกับบทบาทที่ถูกก าหนดไว้ 
  ทั้งนี้ สังคมมีส่วนในการก าหนดบทบาทหรือพฤติกรรมของสมาชิกเพ่ือให้ปฏิบัติตาม โดยจะ
ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เป็นต้น ซึ่งถ้า
บุคคลในสังคมไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิด จะถูกลงโทษ แต่ในบางครั้งบทบาทไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัว แต่บุคคลจะ
เรียนรู้บทบาทจากกระบวนการทางสังคมและจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือจากคนอ่ืนในสังคม เช่น 
การท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันก็จะท าให้เกิดบทบาทขึ้นมาได้ และยิ่งสังคมซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร บทบาท
จะยิ่งแตกต่างไปมากขึ้นเท่านั้น 
  นอกจากนี้ยังพบว่าสถานภาพและบทบาทมีความแตกต่างกันไป บางประเภทจัดอยู่ในอันดับ
สูงแต่บางประเภทจัดอยู่ในอันดับต่ า ซึ่งในการก าหนดลงไปว่าสถานภาพและบทบาทใดอยู่ในอันดับใดมีเกณฑ์
ส าคัญท่ีน ามาใช้ในการพิจารณา(เติมศักดิ์ จันทรวงศ์, 2521: 89อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 9) ดังนี้ คือ 
 1) รายได้ สังคมจะถือว่าผู้มีรายได้สูงจะมีสถานภาพหรือต าแหน่งสูงกว่าผู้มีรายได้ต่ า 
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 2) ลักษณะของงาน สังคมมักจะถือว่า งานประเภทที่ใช้สมอง สติปัญญา มีความส าคัญมากกว่างานที่
ต้องใช้ก าลังร่างกาย โดยสังคมก าหนดให้ผู้ที่ท างานทางด้านสมอง หรือสติปัญญา มีรายได้ เกียรติ อ านาจ ตอบ
แทนสูงกว่า ผู้ที่ใช้ก าลังทางร่างกาย 
 3) ลักษณะของอาชีพ ถ้าหากพิจารณาให้เฉพาะเจาะจงลงไปจะพบว่า อาชีพที่ใช้สมองหรือสติปัญญา
ด้วยกันก็ยังมีความแตกต่างกัน เช่น อาชีพครู จะด้อยกว่า อาชีพแพทย์ 
 4) การศึกษา สังคมคาดหวังว่าผู้ได้รับการศึกษาสูงจะมีสถานภาพและบทบาทสูงกว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะมีสถานภาพสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จมาจากมหาวิทยาลัย 
 5) ชาติก าเนิด ผู้ที่มีชาติก าเนิดสูง มักจะมีสถานภาพสูงไปตามชาติก าเนิดด้วย เช่น ผู้ที่เกิดมาใน
ตระกูลเก่าแก่ มีประวัติดีงามมาแล้วหลายชั่วคน มักจะได้รับยกย่องในระดับสูง 
 6) ศาสนา ศาสนาจะแตกต่างไปจากเรื่องของชาติก าเนิดซึ่งคนไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แต่ศาสนา คน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สังคมได้น าเอาศาสนามาเป็นเกณฑ์ในการก าหนดความสูงต่ าของสมาชิกในสังคมด้วย 
   
 สรุปว่าประเภทของบทบาทนั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองในแต่ละด้านของพฤติกรรมที่ เราน าเอาชีวิตเข้าไป
เกี่ยวโยงกับบทบาทที่ได้รับในสังคม ทั้งที่ยินดีและไม่ยินดีที่จะรับในแต่ละบทบาทท่ีได้รับ และบุคคลจะสามารถ
เรียนรู้บทบาทจากกระบวนการทางสังคมและจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันหรือจากคนอ่ืนในสังคม ด้วย
กับประสบการณ์ที่เรามี และคัดสรรวิธีการที่ตนคิดว่าดีที่สุดเพื่อน ามาใช้ 
 
 2.1.4 ความขัดแย้งในบทบาท 
  กริยา หลังปูเต๊ะ (ม.ป.ป.: 5-8) Role Conflict เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการก าหนด
บทบาทท่ีไม่ชัดเจนหรือไม่มีการก าหนดบทบาทหรือรับรู้บทบาท ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและท างานอย่างไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
  ความขัดแย้งในบทบาท คือ การที่บุคคลแต่ละคนมีบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกันและ
บุคคลถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามบทบาทที่มีอยู่ แต่การปฏิบัติตามบทบาทอาจจะไปขัดกับอีกบทบาทหนึ่งก็ได้ 
เช่น บทบาทของพนักงานในภาคธุรกิจที่ต้องการหาก าไรมากที่สุด แต่ขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นประชาชน 
เมื่อมีคนใกล้ชิดมาซื้อเป็นพรรคพวกตนได้สินค้าราคาที่ถูก ถ้าลดให้มาก จะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใด ย่อมเกิดผล
กระทบต่อฝ่ายหนึ่งแน่นอน การกระท าเช่นนี้ท าให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทที่เป็นอยู่ได้ บุคคลย่อมประสบ
ปัญหาความขัดแย้งในบทบาทอยู่เสมอเพราะสิ่งที่ถูกก าหนดไว้กับความรู้สึกที่แท้จริงในบางเรื่องที่ไม่สามารถไป
ด้วยกันได้ ซึ่งปัญหาการมีบทบาทซ้อนกันและขัดแย้งกันอยู่เช่นนี้เรื่อยไป (ณรงค์ เส็งประชา, 2537: 38อ้างถึง
ใน สะสือรี วาลี, 2556: 10) 
  เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งในสังคมย่อมต้องแสดงบทบาทตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย แต่ผู้
ด ารงต าแหน่งแต่ละคนอาจมีบทบาทหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน เพราะบุคคลนั้นมีนิสัย ความคิด ความสามารถ 
การอบรม กาลังใจ เหตุจูงใจ ความพอใจในสิทธิหน้าที่ สภาพจิตใจและร่างกายไม่เหมือนกัน ฉะนั้น บทบาทจึง
เป็นเพียงรูปการทางพฤติกรรมของต าแหน่ง การที่คนมีบทบาทต่อสังคมและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่สังคม
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ยอมรับจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายก าหนดการกระท าต่อกันภายในกรอบของบทบาทนั้นเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถ
ควบคุมให้เป็นระเบียบและในทางตรงกันข้ามถ้าคนในสังคมประพฤติบกพร่อง ไม่ด า เนินบทบาทของตนใน
สังคม ให้สมกับสถานภาพก็จะท าให้สังคมเสียระเบียบได้ อย่างไรก็ตามสังคมก็เหมือนกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายหน้าที่การงานต่างๆ กันไป ต้องกระท าเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนใน
ต าแหน่งหน้าที่อ่ืนๆ และแตล่ะคนมีหน้าที่การงานที่ต้องท าตามต าแหน่ง ความส าคัญจึงดูได้จากลักษณะงานใน
หน้าที่ ถ้างานที่ต้องท านั้นมีความส าคัญ ต าแหน่งนั้นก็มีความส าคัญ ถ้างานนั้นส าคัญกว่างานในที่อ่ืน ต าแหน่ง
นั้นก็ส าคัญกว่าต าแหน่งอื่น (พัทยา สายหู, 2540: 80 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 11) 
  ส่วนสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2542: 213 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 11) กล่าวว่า 
ความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) อาจเกิดข้ึนได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1) ความขัดแย้งในบทบาทของบุคคล (Persons Role Conflict) ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้นั้นต้องแสดงบทบาท
ที่จ าเป็นในหน้าที่ แต่บทบาทนี้ขัดกับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ หรือความต้องการ 
 2) ความขัดแย้งภายในบทบาท (Interrole Conflict) ซึ่งเกิดเมื่อบุคคลมีบทบาทหลายบทบาท หรือ
เรียกว่า ชุดของบทบาท (Role Set) ที่สลับซ้อน เช่น บทบาทของผู้ควบคุมบังคับบัญชาระดับต้น ซึ่งเป็น
บทบาทระหว่างของฝ่ายจัดการและฝ่ายปฏิบัติ 
 3) ความขัดแย้งในความคาดหวังของบทบาทที่ขัดกัน ( Interrole Conflict) เช่น บุคคลเป็นกรรมการ
มีบทบาทพิจารณาโทษของเพ่ือนตนอง ซึ่งอาจเกิดความคาดหวังที่ขัดกันในบทบาทที่บุคคลแสดงออก เพราะ
ต้องแสดงทั้งบทบาทของเพ่ือนและผู้ท าลายอนาคต เป็นต้น 
 
 สรุปว่าความขัดแย้งในบทบาท จะเกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคนที่มีบทบาทหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
และบุคคลถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามบทบาทที่มีอยู่ แต่การปฏิบัติตามบทบาทอาจจะไปขัดกับอีกบทบาทหนึ่ง 
และบางครั้งความขัดแย้งในบทบาทจะขึ้นอยู่กับอุปนิสัย ความคิด ความสามารถ การอบรม กาลังใจ เหตุจูงใจ 
ความพอใจในสิทธิหน้าที่ สภาพจิตใจและร่างกายทีไ่ม่เหมือนกัน 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า 
 2.2.1 ความหมายของผู้น า 
   ดูบริน ( Dubrin, 1998 อ้างอิงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544: 12) กล่าวถึงผู้น า (Leader) 
ว่า เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม 
  พนิดา ดามาพงษ์ (2535: 5 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 11) ให้ความหมายของผู้น าว่ามี
หลายแบบ คือ 1) เป็นศิลปะในการท าให้ผู้อื่นยอมตาม ท าให้ผู้อื่นเกิดความประทับใจเชื่อฟังภักดีและเกิดความ
ร่วมมือ 2) เป็นการใช้อิทธิพลท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความร่วมมือไปสู่จุดมุ่งหมาย 3) เป็นรูปแบบของการ
ชักจูงใจให้ยอมท าตามโดยสมัครใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ยอมรับ 4) เป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์มีการ
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กระตุ้นซึ่งกันและกันเพ่ือไปสู่อุดมการณ์เดียวกันด้วยความสมัครใจ ซึ่งความเป็นผู้น าเป็นความสามารถของ
บุคคลที่ท าให้ผู้อื่นยอมท าตามด้วยความสมัครใจ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน 
  รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 219 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 12) ผู้น าจะเป็นผู้ก าหนด
ปัญหา วางแผน ตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการท างานในองค์การของกลุ่ม ทีม แผนกงาน หรือองค์การโดยรวม
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้น าในระดับใด ผู้น าจะเป็นบุคคลที่ได้รับความคาดหวังว่าเป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ 
  ยงยุทธ เกษสาคร (2545: 44 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 12) ได้กล่าวว่า ผู้น า คือ ผู้ที่มี
บุคลิกลักษณะคุณสมบัติเด่นกว่าผู้อ่ืนในกลุ่ม และมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน ทั้งสามารสร้าง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดข้ึนแก่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ 
  สะสือรี วาลี (2556:12) ผู้น า หมายถึง ผู้มีความรู้และมีความสามารถในการด าเนินงานของ
กลุ่มหรือชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ บุคลิกลักษณะความเป็นผู้น าเป็นสิ่งส าคัญของการด าเนินกิจกรรมและ
การรวมตัวกันเพ่ือการขับเคลื่อนชุมชนตามเจตนารมณ์ ผู้น าส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเด่นมีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม น่าเชื่อถือของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ จนสามารถจูงใจผู้คนให้มีความคิดเห็นคล้อยตามและลงมือ
ปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จ 
  Dejnozka (2535: 266 อ้างอิงถึงในราชภัฏนครราชสีมา, 2545) กล่าวว่า ผู้น า คือ บุคคลที่
ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งให้น ากลุ่มและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
กลุ่มและเพ่ือท าหน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม 
  มัสลัน มาหะมะ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาและเรียบเรียงเกี่ยวกับแนวคิดของนักวิชาการอิสลาม
เกี่ยวกับผู้น าในอิสลามเอาไว้ดังนี้ (บทความวิชาการเรื่องอิสลามกับระบบการเมืองการปกครอง)  
  อัลมาวัรดีย์ ได้ให้ทัศนะว่า ผู้น า หมายถึง ต าแหน่งที่สืบทอดจากท่านศาสนทูต เพ่ือพิทักษ์
ศาสนาและบริหารปกครองโลก 
  อิบนิคอลดูน ได้ให้ทัศนะว่า ผู้น า หมายถึง ความรับผิดชอบในการประยุกต์ทฤษฎีในหลัก
ศาสนาเพ่ือบริหารกิจการศาสนาและประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นกิจการทางโลกก็เพ่ือประโยชน์ในอาคีเราะฮ์ 
คือการเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าในการปกป้องศาสนา และปกครองโลกด้วยอิสลาม 
  นักนิติศาสตร์อิสลามได้ให้ความหมายของผู้น าว่า เป็นผู้ปกครองกิจการทั้งมวลทั้งเรื่องทาง
โลกและศาสนา ผู้น าคือตัวแทนของท่านศาสนทูตในการธ ารงค์ศาสนาให้เป็นศูนย์กลางของประชาชาติ และท า
ให้ปวงประชาราษฎร์ปฏิบัติตามผู้น าหรือเคาะลีฟะฮ์ 
  อัลบัยดอวี นักอรรถาธิบายอัลกรุอ่านท่านหนึ่งได้กล่าวว่า ผู้น าหรือเคาะลีฟะฮ์ หมายถึง ผู้สืบ
ทอดหน้าที่แทนท่านนบี เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิสลาม ประชาชาติมุสลิมทุกคนต้องยอมรับ
ค าสั่งและอ านาจของเคาะลีฟะฮ์ 
  อะบุล อะลา เมาดูดี ได้กล่าวว่า ผู้น ารัฐหรือเคาะลีฟะฮ์ หมายถึง ตัวแทนแห่งคุณธรรม ซึ่งมี
สิทธิ์ใช้อ านาจหน้าที่บนแผ่นดินนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้บัญญัติไว้ ผู้น าจึงไม่ใช่มรดกทางการเมืองของตระกูล หรือ
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ชนชั้นใดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นหน้าที่ของประชาคมที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ศรัทธาในหลักแนวคิดด้านเตาฮีดและริ
สาละฮ์ 
  ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของค าว่า “ผู้น า หรือ เคาะลีฟะฮ์” ในด้านวิชาการทาง
อิสลามได้ 3 ประการคือ 
 ก. เป็นผู้สืบทอดหน้าที่แทนนบีมูฮ ามัด  ในเรื่องทางโลก รวมทั้งด าเนินการเผยแพร่และคุ้มครอง
ศาสนาอิสลาม ผู้น าในอิสลามจึงไม่ใช่เป็นนบี หรือผู้ก่อตั้งชารีอะฮ์(กฎหมายอิสลาม)ขึ้นมาใหม ่
 ข. เป็นผู้สืบทอดหน้าที่ของนบีมูฮ ามัด  เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆโดยการปฏิบัติและด าเนินการ
ให้อยู่ในภายใต้ขอบเขตกฎเกณฑ์ตามที่อิสลามได้ระบุไว้ 
 ค. เป็นประมุขของรัฐ เพ่ือเป็นแบบฉบับที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป อิบนูคอลดูน บิดาแห่งปรัชญาอิสลาม 
ได้ให้ค านิยามของ เคาะลีฟะฮ์หรือผู้น าไว้ว่า เคาะลีฟะฮ์ นั้นเป็นผู้ที่จะต้องน าประชาชนให้ด าเนินตามชารีอะฮ์
ที่ระบุไว้ในอัลกุรอ่าน เพ่ือขอประทานความส าเร็จในชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า    
  บุญทัน ดอกไธสง (2535: 266 อ้างถึงในราชภัฏนครราชสีมา, 2545) ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น าไว้
ว่า ผู้น า (Leader) หมายถึง 
 1) ผู้มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามต้องการ 
 2) เป็นผู้น าและแนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถ 
 3) ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้า
กลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการ
เลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่ม
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้มีการเขียนชื่อผู้น าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงาน
และองค์การที่อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี 
  ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา จึงได้มีการพัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผู้น าในแนวทางใหม่ 
ที่มีการกล่าวถึงกันมากคือ “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง” (Transformational Leadership) (รัตติกรณ์ จง
วิศาล, 2544: 32) 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย
หลายชื่อ เช่น ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2536: 60) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้น า (ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2538; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545) และภาวะผู้น าการปฏิรูป (รังสรรค์ 
ประเสริฐศร,ี 2544: 63) 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งอาจสรุปความหมายได้ดังนี้ 
  Bass and Avolio (1994: 2) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า สามารถเห็นได้จากผู้น า
ที่มีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตาม ให้มองงานของพวกเขาใน
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แง่มุมใหม่ ๆ ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์(Vision) ของทีมและขององค์การ 
มีการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ชักน าให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาเองไปสู่สิ่งที่จะท าให้กลุ่มได้ประโยชน์ ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะชักน าผู้อ่ืนให้ท ามากกว่าที่พวกเขาตั้งใจตั้งแต่ต้น และบ่อยครั้งมากกว่าที่ผู้ตามคิดว่าจะเป็นไป
ได้ ผู้น าจะมีการท้าทายความคาดหวังและมักจะน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงขึ้น 
  Bass (1999: 11) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามอยู่เหนือกว่า
ความสนใจในตนเอง ผ่านทางการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influenceor Charisma) การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น าจะยกระดับวุฒิภาวะและ
อุดมการณ์ของผู้ตามที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การบรรลุสัจการแห่งตน (Self-actualization) 
ความเจริญรุ่งเรือง (Well-being) ของสังคมองค์การ และผู้อ่ืน นอกจากนั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
แนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชีวิตของผู้ตามให้สูงขึ้น อาจจะชี้น าหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย 
  Muchinsky (1997: 373) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกใน องค์การ และสร้างความผูกพัน ในการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มี
ต่อผู้ตาม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับมาเป็นผู้น า และเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลง
หน่วยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองว่าเป็น
กระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าในระดับ ต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์การ 
  Schultz, P.D. และ E.S. Schultz. (1998: 211) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ไว้ว่าความเป็นผู้น าซึ่งผู้น าไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม แต่มีอิสระในการกระท า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือ
เปลี่ยนรูปแบบมุมมองของผู้ตาม 
  มัลลิกา ต้นสอน (2541: 190) ให้ความหมาย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู้น าที่
กระตุ้นให้บุคคลท างานโดยมีภารกิจที่มากขึ้น มีจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น และสามารถชักจูงให้พนักงานมีความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตน ที่จะบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษอย่างชัดเจน หรือผู้น าชักจูงพนักงานให้
ท างานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เพ่ือให้บรรลุการท างานที่เหนือกว่าเดิม 
  สุมาลี ขุนจันดี (2541: 83) ให้ความหมาย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึงกระบวนการ
ที่ผู้น าต้องการเพ่ิมระดับความพยายามของผู้ตาม เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามความคาดหวัง โดยผู้น าท าให้ผู้ตามมี
ความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดี และนับถือ ผู้น าท าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็นนักพัฒนา เป็นผู้
เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ควบคุมตนเองได้ โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สอดคล้องกัน 
คือ ยกระดับความรู้สึก ความส านึก ของผู้ตาม โดยให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ และ
วิธีการที่จะบรรลุผลตามผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นท าให้ผู้ตามไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนแต่อุทิศงานเพ่ือทีมงาน 
องค์การและนโยบาย โดยการกระตุ้นระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามระดับความต้องการของมาส
โลว์ 



2-10 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

  นิตย์ สัมมาพันธ์ (2546: 54) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 
หมายถึง ผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลจ านวนมากลงมือท ามากกว่า เดิมจนไต่ระดับขึ้นสู่เพดาน
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
  รัตติกรณ์ จงวิศาล (2544: 32) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน 
เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่า ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่า
ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคม 
  วรารัตน์ เขียวไพร (2542: 167) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงผู้น าที่มี
ความสามารถพิเศษในการริเริ่มเปลี่ยนแปลงและการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
  Burn (1978) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น า หมายถึง การที่ผู้น าท าให้ผู้ตามสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความต้องการ ความจ าเป็น และความคาดหวังทั้งของผู้น าและ
ของผู้ตาม Burn เห็นว่าภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ 
และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน 3ลักษณะ คือ 
 1. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น าติดต่อกับผู้ตาม
เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพ่ือตอบสนองความต้องการ และเพ่ือแลกเปลี่ยน
กับความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎีความต้องการ
เป็นล าดับขั้นของ Maslow (Maslow’s NeedHierarchy Theory) 
 2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นการที่ผู้น าและผู้ตามมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
เปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความ
ต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้เกิดความส านึก(Conscious) และยกระดับความต้องการของผู้ตาม
ให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของMaslow และท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยึดถือ
ค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่นอิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 
 3. ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเป็นผู้น าแบบ
จริยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริ ยธรรมของผู้น าและผู้ตามให้
สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิม
ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของ Kohlberg แล้วจึงด าเนินการ
เปลี่ยนสภาพท าให้ผู้น าและผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงข้ึน 
 
 จากความหมายของผู้น าที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่ม มีอิทธิพลต่อกลุ่มชุมชนนั้นๆ สามารถเป็นแบบอย่าง พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มชนปฏิบัติ
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ตาม เพ่ือน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน ซึ่งได้มีการเขียนชื่อผู้น าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและ
องค์การทีต่นปกครอง เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี 
 
 2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า 
  ผู้น าถือว่าเป็นบุคคลส าคัญในชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจบารมี สามารถโน้มน้าวหรือชักจูงใจให้
คนในชุมชน ปฏิบัติหรือมีความเห็นคล้อยตามได้ ดังนั้นผู้น าจึงเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ให้
เกิดข้ึนในชุมชนได้  
  สุพัตรา สุภาพ (2534: 74) กล่าวว่า ผู้น ามีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองในหมู่บ้าน คือ 1) เพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่างบุคคล
ที่เป็นความขัดแย้งและเกิดขึ้นในสังคม อาจเนื่องจากความแตกต่างระหว่างคุณค่าหรือจุดหมายปลายทางหรือ
อาจเกิดจากพฤติกรรมที่ขัดต่อสังคมจนกระท่ังเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 2) เพ่ือคุ้มครองบุคคลให้ปลอดภัยจาก
การเมืองใด ๆ และได้รับหลักประกันในสิทธิเสรีภาพ 3) รักษาความเรียบร้อย ส่งเสริมความมั่งคงและ
สวัสดิการสังคม 4) พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและ 5) เพ่ือความอุดมสมบูรณ์และ
ความมั่นคงในด้านต่างๆให้แก่สมาชิกในสังคม  
  Max Weber (อ้างถึงใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์, 2539 : 46-47 ) เขาได้แบ่งรูปแบบแห่งอ านาจ
การปกครองบังคับบัญชาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
 1) รูปแบบการใช้อ านาจเฉพาะตัวหรือแบบที่อาศัยบารมี (Charismatic Domination) ผู้น าแบบนี้จะ
อาศัยบุคลิกลักษณะ คุณสมบัติ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหรือบารมีที่มีอยู่ในตัวเป็นปัจจัยส าคัญในการโน้ม
น้าวจิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายมีความเชื่อมั่น เลื่อมใสศรัทธาในตัวเขา ยอมรับ ยอมเชื่อถือและยอมที่จะ
ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าบัญชาและความต้องการของผู้น าด้วยความเต็มใจ ด้วยความจงรักภักดีต่อผู้น า ภายใต้
สังคมมีผู้น าแบบนี้ กลไกการบริหารที่เหมาะสมคือระบบเผด็จการ(Dictatorship) หรือระบบคอมมูน 
(Communal) กลไกการบริหารแบบนี้จะหลวมไม่เคร่งครัดและไม่มีเสถียรภาพ ข้าราชการมักท าหน้าที่เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างผู้น ากับประชาชน 
 2) รูปแบบการใช้อ านาจแบบประเพณีนิยม (Traditional Domination) ผู้น าแบบนี้จะได้อ านาจมา
จากความเชื่อถือและจารีตประเพณีดั้งเดิม หรือสิ่งที่ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา
ช้านาน ผู้ตามยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าประเภทนี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ถูกต้องตามจา
รีดประเพณีถ้าไม่ท าตาม ก็จะเป็นการขัดต่อความเชื่อถือหรือประเพณีปฏิบัติ ดังนั้น ผู้น าแบบนี้จึง
เปรียบเสมือนเป็นเจ้านาย ถ้าเจ้านายสั่งการใด ๆ ภายใต้กรอบของจารีตประเพณีแล้วผู้ตามจ าต้องปฏิบัติตาม 
เพราะความเชื่อถือในสถานภาพในทางสังคมของผู้น าในสังคมที่มีผู้น าแบบนี้กลไกการบริหารที่เหมาะสมก็คือ 
ระบบศักดินา(Feudal) หรือระบบเจ้าขุนมูลนาย(Patrimonial) 
 3) รูปแบบอาศัยอ านาจตามกฎหมาย (Legal Domination) ผู้น าแบบนี้ได้อ านาจมาจากกฎหมาย ผู้
ตามยอมท าตามเพราะเห็นว่าผู้น านั้นเป็นผู้ที่มาด ารงต าแหน่งอย่างชอบธรรมตามกฎหมายและเป็นผู้ที่ มี
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คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ใช่เป็นผู้ที่มาเป็นผู้น าเพราะอาศัยจารีตประเพณีหรืออ านาจ
บารมีส่วนตัว เพราะฉะนั้นผู้ตามจึงต้องยอมรับและปฏิบัติตามค าสั่งค าบัญชาของผู้น า โดยถือเป็นหน้าที่ที่
ตนเองต้องท าตามกฎหมายด้วย ภายใต้สังคมที่มีผู้น าแบบอาศัยกฎหมายนี้กลไกการบริหารที่เหมาะสมก็คือ
ระบบราชการหรือองค์การที่มีแบบแผน( Bureaucracy) นั่นเอง ทั้งนี้เพราะระบบราชการเป็นวิธีการจัด
องค์การที่ตั้งอยู่บนรากฐานของกฎหมายเป็นส าคัญ ระบบราชการจะท าหน้าที่เป็นกลไกการบริหารงานของ
กลุ่มชน โดยผู้น าจะใช้อ านาจที่มอียู่ตามกฎหมายปกครองมวลชนโดยผ่านระบบราชการนั่นเอง 
  สนั่น พงศ์อักษร (2542: 86 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 20) ได้น าเสนอ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ลักษณะผู้น า บุคคลที่จะเป็นผู้น าจะต้องมีบุคลิกภาพและลักษณะที่ท าให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้น าได้ ความเป็นผู้น า
เป็นเรื่องของธรรมชาติ สามารถสืบเชื้อสายต่อกันได้ คนที่เป็นผู้น ามีลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง
ประจ าตัวหรือเกิดมาเพ่ือเป็นผู้น า 
  จากทฤษฎีดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า “บุคคลใดก็ตามที่จะมาเป็นผู้น านั้น ต้องมี
บุคลิกภาพและลักษณะพิเศษที่เฉพาะหรือมีความสามารถที่โดดเด่นที่สามารถผลักดันตัวเองมาเป็นผู้น าได้ 
นอกจากนี้บุคคลจะเป็นผู้น าต้องเป็นไปโดยมาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชนเลือกเป็นผู้น าที่ตนมีความ
ต้องการ เป็นคนที่ตนคิดว่ามีความสามารถในการด าเนินงานได้ ทั้งนี้การที่บุคคลเป็นลูกหลานของผู้ที่เคยเป็น
ผู้น าแล้วก็สามารถท่ีจะเป็นผู้น าได้ อาจเป็นเพราะว่า การเคารพ การนับถือของผู้ที่เคยเป็นผู้น ามาก่อนหรืออาจ
เกรงกลัวก็ได้ 
  กริช น้อยผา (2542: 86-89 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 20) ได้น าเสนอ ทฤษฎีการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้น า คือ เมื่อบุคคลมีลักษณะที่จะเป็นผู้น า แต่ท าไหมถึงไม่ได้เป็นผู้น ากันทุกคน และท าไหมผู้ที่
เป็นผู้น าจึงไม่เป็นผู้น าตลอดไป ซึ่งแสดงว่าบุคคลมีลักษณะผู้น าอยู่แล้ว ยังต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาอีก 
  จากทฤษฎีนี้ จะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นเกิดมาเพ่ือเป็นผู้น ากันทุกคน แต่ที่ไม่สามารถจะเป็นผู้น า
ทุกคนได้นั้น เพราะว่าบุคคลนั้นไม่ได้ใช้ลักษณะส่วนบุคคลหรือลักษณะพิเศษที่ติดตัวบุคคลนั้นออกมาใช้ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าทุกคนนั้นจะมีคุณลักษณะพิเศษที่ติดตัวมานั้นมีความแตกต่างกันออกไป 
  ในปี ค.ศ. 1985 Bass(ทวีศิลป์ กุลนภาดล, 2553: 8)ได้เสนอภาวะผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกัน ตามรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จะมีความต่อเนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนโดยผู้น าจะใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาความ
ต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นต่อเนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการระหว่าง
กันเพ่ือให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ภาวะผู้น าทั้งสองประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกัน อาจใช้ในประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
ในเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม Bass วินิจฉัยว่าความเป็นภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ ากว่า ส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยเพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่
สูงกว่า 
  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของภาวะผู้น าโดยมี Burn และ Bass เป็นสองคนแรกที่กล่าวถึงภาวะ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงให้เห็นว่าเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ เนื่องจากภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีการ
กระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral Agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็น
ผู้น า ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนี้ก าลังเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสน
อย่างในปัจจุบันนี้(Mosley,Pietri and Megginson, 1996: 412อ้างถึงใน ทวีศิลป์ กุลนภาดล, 2553: 9) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม เป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลายเป็น
ผู้น าและเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและองค์การเป็นกระบวนการที่เป็นองค์รวม (Mushinsky, 1997: 373) 
  จากการวิจัยพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้น าจะมีการถ่ายโอนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และอ านาจที่ส าคัญ และจะขจัดข้อจ ากัดการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป ผู้น ามีการดูแลสอนทักษะ
แก่ผู้ตามที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา ต้องการริเริ่ม การกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญ การ
กระตุ้นแบ่งปันความคิด การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความร่วมมือและการท างานเป็นทีม รวมทั้ง
ส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท าการปรับปรุง
โครงสร้างองค์การและระบบบริหาร เพ่ือเน้นและสร้างค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ (Yukl and 
Fleet, 1992: 177อ้างถึงใน ทวีศิลป์ กุลนภาดล, 2553: 9) 
  Burn (1978) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบมีบารมี เป็นภาพความคิดของผู้ตามที่ว่า ผู้น าเป็นผู้มี
พรสวรรค์ มีความเป็นพิเศษและเหนือคนทั่วไป Bass (1985: 35-51) ได้ระบุข้อจ ากัดบางประการของผู้น า
แบบมีบารมี และได้แนะน าให้มีการขยายทฤษฎีให้ครอบคลุมถึงลักษณะเสริมพฤติกรรมตัวบ่งชี้บารมี และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย เช่น Bass เสนอว่าผู้น าแบบมีบารมีมักจะเกิดขึ้นในที่ที่การใช้อ านาจแบบปกติได้
ล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมของผู้น าแบบนี้ 
ดังนั้นต่อมาในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass ได้ใช้ค าว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ แทนค า
ว่า การสร้างบารมีเนื่องจาก 1) การสร้างบารมี เป็นตัวแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณาเช่น
การฉลอง ซึ่งมีลักษณะเป็นการโอ้อวดหรือแสดงความตื่นเต้นเกินจริง 2) การสร้างบารมี มีความสัมพันธ์มาก
เกินไปกับการปกครองแบบเผด็จการ และความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเทียม 3) ส าหรับผู้วิจัยบางคน กล่าว
ว่า การสร้างบารมี คือ การรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นในวัตถุประสงค์บางงานวิจัยของ Bass จึงใช้ค าว่า 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แทนค าว่าการสร้างบารมีหลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผู้น าแบบมีบารมีแล้วได้มีการ
พัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าแนวใหม่ขึ้น คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดย Burn ในปี ค.ศ.
1978 และ Bass ในปีค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ คือ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีทั้งสองทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 
  แบส และ อโวลิโอ ในปี ค.ศ. 1991 (Bass, 1999 : 9 – 32 ; Bass และ Avolio,1994 : 2 – 
6 ; Bass และ Avolio, 1993 : 114 – 122 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ , 2545 : 39 - 41) ได้เสนอภาวะผู้น าแบบเต็ม
รูปแบบ โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าที่เขาเคยเสนอในปีค.ศ. 1985 
โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 แบบใหญ่ๆ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
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leadership) ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
(Laissez – faire leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า (Nonleadership behavior) ซึ่งในที่นี้จะ
ศึกษาและอธิบายเฉพาะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เท่านั้น และแนวคิด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ 
 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence หรือ CharismaLeadership : II หรือ CL) 
หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ 
ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติ
เหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น า
จะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มี 
ศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ 
ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดย
อาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง 
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมาย
และปฏิบัติภาระ หน้าที่ขององค์การ 
 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่
จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของ
ผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit)ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น 
โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวกผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้าง
และสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ร่วมกันผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถ บรรลุ
เป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจของ องค์การ ผู้น าจ ะ
ช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้ 
เกิดข้ึนผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของ
ตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การ
มองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิด
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ริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบ ของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ ตามให้พยายามหาทาง
แก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ 
ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง
ที่ท้าทายและเป็นโอกาส ที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้อง
มีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ 
จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยม
ของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้
ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) ผู้น าจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมี
ความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา(Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม
ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้น า
จะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้
โอกาสในการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านความจ าเป็นและความต้องการ การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเอง
มากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่าผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสอง
ทาง และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น
การส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As a whole 
person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา (Empathy)ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้
ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่า 
ต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่โดยผู้ตามจะไม่
รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
 
  ทฤษฏีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของฟิดเลอร์( Fiedler’s Contingency Theory)(อ้างถึงใน 
วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์. 2556.) ฟีดเลอร์ กล่าวว่า ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วน คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม โครงสร้างของงานและอ านาจของผู้น า โดยเสนอแบบจ าลองความไม่
แน่นอนของ LPC (Least Preferred Coworker Score) เพ่ืออธิบายว่าสถานการณ์จะส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้น าอย่างไร คะแนน LPG จะเป็นตัวชี้ถึงล าดับของแรงจูงใจ (motive hierarchy) 
ของผู้น าคือ (เศาวนิต เศานานนท์, ม.ป.ป., สมยศ นาวีการ, 2538) 

 ผู้น าที่มี LPC สูง มีแรงจูงใจมากในการต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนรวมทั้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจึงให้ความเอาใจใส่  สนับสนุนด้านต่างๆ ส่วนแรงจูงใจในด้าน
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ความส าเร็จของงานมีความส าคัญเป็นอันดับสองเมื่อความต้องการด้านสังคมอยู่ใน
ขั้นพึงพอใจแล้ว สรุปได้ว่า ผู้น าที่มี LPC สูง คือผู้น าที่มุ่งความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
เป็นหลัก (relationship motivated) 

 ผู้น าที่มี LPC ต่ า เป็นผู้น าที่มีแรงจูงใจเกี่ยวกับความส าเร็จของงานเป็นหลักส าคัญ
ส่วนแรงจูงใจด้านสังคมหรือความต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนรวมทั้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นอันดับสอง โดยเฉพาะเมื่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเกิดผลดี
และไม่มีปัญหาน่าวิตกหรือร้ายแรง สรุปได้ว่าผู้น าที่มี LPC ต่ า เป็นผู้น าที่มุ่ง
ความส าเร็จของงาน  

  ส าหรับปัจจัยสถานการณ์ที่น ามาพิจารณาว่ามีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน LPC ของ
ผู้น าซึ่งเป็นแบบของผู้น ากับประสิทธิภาพของผู้น า มี 3 ปัจจัย คือ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามหรือสมาชิกของกลุ่ม ( leader – member 
relationship) 

 อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ (position power) 

 โครงสร้างของงาน (task structure) 
  โดยความเกี่ยวกันของปัจจัยทั้ง 3 ของสถานการณ์ ท าให้เกิดสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน

ของผู้น า 8 สถานการณ์ ตั้งแต่สถานการณ์ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้น า (situation favorability) หรือ 

สถานการณ์ที่เอ้ือต่อการควบคุม (situational control) ของผู้น า ไปจนถึงสถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุม

ของผู้น าในการปฏิบัติงานดังภาพ  

 

สถานการณ์ ระดับการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้น า-ผู้ตาม 

โครงส ร้างของ

งาน 

อ านาจตามต าแหน่ง

ของผู้น า 

1 สูงมาก ด ี ชัดเจน มาก 

2 สูง ด ี ชัดเจน น้อย 

3 สูง  ด ี ไม่ชัดเจน มาก 

4 ปานกลาง ด ี ไม่ชัดเจน น้อย 

5 ปานกลาง เลว ชัดเจน มาก 

6 ปานกลาง เลว ชัดเจน น้อย 
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7 ต่ า เลว ไม่ชัดเจน มาก 

8 ต่ ามาก เลว ไม่ชัดเจน น้อย 

ภาพแสดงสถานการณ์ 8 อย่างของฟีดเลอร์ 

ที่มา: เศาวนิต เศานานนท์ (ม.ป.ป.) 

  สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ที่เอ้ือต่อผู้น ามากที่สุด เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้

ตามดี งานมีโครงสร้างชัดเจน และผู้น ามีอ านาจตามต าแหน่งมาก ส่วนสถานการณ์ที่ 8 เป็นสถานการณ์ที่

เอ้ืออ านวยต่อผู้น าน้อยที่สุด เพราะเป็นสถานการณ์ที่ผู้น ามีระดับการควบคุมได้น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามไม่ดี งานมีโครงสร้างที่ไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติตามมีความสับสน รวมทั้งอ านาจ

ของผู้น าน้อย 

  ฟีดเลอร์ได้สรุปความเหมาะสมระหว่างสถานการณ์ที่เอ้ืออ านวยกับคุณลักษณะของผู้น าเพ่ือ

จะได้ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์กับการปฏิบัติงานของผู้น า 
ที่มา: เศาวนิต เศานานนท์ (ม.ป.ป.) 

http://www.nrru.ac.th/article/leadership/page6.5.html 
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  ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) จากสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศตลอดเวลา ดังนั้นวิธีที่จะท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จสูงสุด 
คือ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เบิร์นส์ ได้เสนอวิธีการจองความเป็นผู้น าแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ตาม
ปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ เรียกว่า ความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership 
Theory) ซึ่งเป็นผู้น าที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความ
ต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตามกระตุ้น และยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้น า และมีการ
เปลี่ยนต่อๆหันไป เรียกว่า Domino Effect (ศิริพร พูนชัย, 2547) ผู้น าเชิงปฏิรูปจะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน แสดงให้เห็นว่า วิสัยทัศน์นั้นมีความส าคัญอย่างไร กระตุ้นบุคลากรให้มีแรงจูงใจ สร้างความไว้วางใจ
ร่วมกัน รวมถึง กระตุ้นความเชื่อมั่นของบุคลากร (สมยศ นาวีการ, 2538) 
  นอกจากนั้นแล้วเศาวนิต เศานานนท์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปตาม
แนวคิดของแบสส์ ที่ระบุไว้ว่า การที่ผู้น าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ตามเพ่ือให้เกิดขวัญและแรงจูงใจใน
ระดับที่สูงขึ้น ผู้น าสามารถท าให้ผู้ตามเกิดแรงดลใจในการท างาน และพยายามที่จะท างานให้ได้มากกว่าที่
คาดหวังไว้ ซึ่งความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป ประกอบด้วย บุคลิกภาพที่น่านับถือ (charisma) การยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล ( individualized consideration) และการกระตุ้นให้ใช้ปัญญา( intellectual 
stimulation) 
  จากทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บุคคลใดก็ตามที่จะ
มาเป็นผู้น านั้น ต้องมีบุคลิกภาพและลักษณะพิเศษที่เฉพาะหรือมีความสามารถที่โดดเด่นที่สามารถผลักดัน
ตัวเองมาเป็นผู้น าได้ โดยมากจะมีองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล นอกจากนี้
บุคคลจะเป็นผู้น าต้องเป็นไปโดยมาจากการคัดเลือกของคนในชุมชน เพ่ือเลือกขึ้นเป็นผู้น าที่ตนต้องการ เป็น
คนที่ตนคิดว่ามีความสามารถในการด าเนินงานได้ ทั้งนี้การที่บุคคลเป็นลูกหลานของผู้ที่เคยเป็นผู้น าแล้วก็
สามารถที่จะเป็นผู้น าได้ อาจเป็นเพราะ การเคารพ การมีบารมีเก่า การนับถือของผู้ที่เคยเป็นผู้น ามาก่อนหรือ
อาจเกรงกลัวอ านาจก็ได้  
 
 2.2.3 คุณลักษณะของผู้น า 
  เบิร์นส์ (ม.ป.ป., อ้างถึงใน วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, ม.ป.ป.) สรุปลักษณะผู้น าเป็น 3 แบบ  ได้แก่ 
  1. ผู้น าการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู้น าที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะนี้พบได้ในองค์กรทั่วไป เช่น 
ท างานดีก็ได้เลื่อนขั้น ท างานก็จะได้ค่าจ้างแรงงาน และในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมีข้อแลกเปลี่ยนกับชุมชน 
เช่น ถ้าตนได้รับการเลือกตั้งจะสร้างถนนให้ เป็นต้น 
  2. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้
ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยก
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ย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้น า และมีการเปลี่ยนต่อๆกันไป เรียกว่า Domino effect ต่อไปผู้น า
การเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้น าจริยธรรม ตัวอย่างผู้น าลักษณะนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
  3. ผู้น าจริยธรรม (Moral Leadership)ผู้น าที่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้น าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความปรารถนา 
(Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม 
ผู้น าลักษณะนี้มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และความจ าเป็นอย่างแท้จริงของผู้ตาม 
ตัวอย่างผู้น าจริยธรรมที่ส าคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นนักวางแผนและ
มองการณ์ไกล น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการน้ าพระทัยจากในหลวง โครงการ
แก้มลิง เป็นต้น 
  ตามแนวคิด Resist Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน (อ้างถึงใน สะสือรี 
วาลี, 2556: 13) ได้แบ่งลักษณะผู้น าเป็น 4 แบบ คือ 
 1) แบบใช้อ านาจ (Explorative-Authoritative) ผู้บริหารใช้อ านาจเผด็จการสูง ไว้วางใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อสื่อสารเป็นแบบทางเดียวจาก
บนลงล่าง การตัดสินใจอยู่ในระดับเบื้องบนมาก 
 2) แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้ความ
ไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาจูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ ยอมให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่
เบื้องบนได้บ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง และบางครั้งยอมให้การตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา 
 3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative-Democratic) ผู้บริหารจะให้ความไว้วางใจ และการตัดสินใจ
แต่ไม่ทั้งหมด จะใช้ความคิดและความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ให้รางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจ จะลงโทษ
นานๆ ครั้ง และใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับล่างขึ้นบนและจาก
ระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมให้การตัดสินใจ
บางอย่างอยู่ในระดับล่าง ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน 
 4) แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative-Democratic) ผู้บริหารให้ความไว้วางใจ และเชื่อถือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงค์ร่วมกัน มีการประเมินความก้าวหน้า มีการ
ติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับล่าง ในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ทั้งในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน 
  ตามทัศนะศิริพงษ์ ลดาวัลย์ (2540 : 97 – 98) การแบ่งแยกแบบของผู้น าโดยพิจารณาถึง
ขนาดของการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้น าเป็นเกณฑ์ สามารถแบง่ผู้น าออกเป็น 3 แบบ คือ 
 1) ผู้น าแบบอัตนิยมหรือแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ผู้น าแบบนี้จะท าการวินิจฉัยสั่ง
การหรือออกค าสั่งต่าง ๆ อย่างรวบรัด อ านาจปัญหาใด ๆ ผู้น าแบบนี้จะท าหน้าที่ก าหนดแนวนโยบาย สั่งการ 
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บังคับบัญชา โดยถือเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นเด็ดขาด ผู้ตามต้องท าตามในทุกกรณี เพราะผู้น าแบบนี้
สามารถใช้อ านาจในการที่จะให้คุณให้โทษแก่ลูกน้องได้เต็มที ่
 2) ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez – faire Leadership) ผู้น าแบบนี้จะปล่อยให้ลูกน้องมีอิสระอย่างเต็มที่
ในการที่จะพิจารณาตัดสินใจเลือกกระท าการต่าง ๆ เองได้ตามใจชอบ ซึ่งหัวหน้าแบบนี้อาจจะท าหน้าที่
เหมือนบุรุษไปรษณีย์มากกว่า เพราะการใช้อ านาจการควบคุมบังคับบัญชาลูกน้องแทบจะไม่มีเลย ซึ่งในสภาพ
ความเป็นจริงแทบจะหาผู้น าแบบนี้ได้ยากมาก ทั้งนี้เพราะการมีผู้น าแบบนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
บริหารงานได้ง่าย 
 3) ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) ผู้น าแบบนี้มีลักษณะอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้น า
สองแบบแรก คือผู้น าแบบนี้จะให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากผู้ร่วมงานอ่ืนๆ แล้วจึงตัดสินปัญหาและสั่งการตามความคิดเห็นของคนส่วนมาก ผู้น าแบบนี้เปิดโอกาสให้
ลูกน้องมีส่วนร่วมในการกระท าและตัดสินใจเสมอ 
  การเป็นหัวหน้างานทั้ง 3 แบบนี้ หัวหน้าแบบประชาธิปไตยจะเป็นแบบที่อ านวยผลต่อการ
บริหารงานมากที่สุดส่วนผู้น าแบบเผด็จการนั้นแม้โดยหลักการทั่วไปอาจไม่ค่อยดีนักแต่บางครั้งอาจมี
เหตุการณ์ สภาพการณ์บางอย่างที่อาจจ าเป็นต้องมีผู้น าแบบนี้จึงจะสามารถอยู่รอดได้แต่ผู้น าแบบเสรีนิยมนั้น
อาจเรียกได้ว่าเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้น ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วอาจไม่มีผู้น าแบบนี้ปรากฏในองค์การ
เลย 
  Barnard (อ้างถึงในชินรัตน์ สมสืบ, 2539: 21) กล่าวว่าผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) ความมีชีวิตชีวาและความอดทน หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไว แจ่มใส ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอ 
พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนในการท างาน 
อดทนต่อความยากล าบาก ไม่ย่อท้อ 
 2) ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง การรู้จักตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้องและเต็มใจที่จะเป็นผู้
ตัดสินใจด้วยตนเองเม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน 
 3) ความสามารถในการจูงใจคน หมายถึง ความสามารถในการพูดสนทนา และเขียนได้ดี อันแสดงถึง
ความสามารถในการเขียนภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และยังหมายถึงการวางตัว เอาใจคนได้อย่ างถูกจังหวะ 
สามารถสังเกตความสนใจของคนอ่ืน มีความสุจริตใจ เป็นที่ศรัทธาและสามารถชักจูงโน้มน้าวสมาชิกของกลุ่ม
ให้มีความร่วมมือ อันท าให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 
 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง สภาพทางอารมณ์และความรู้สึกด้วยตนเองว่า สิ่งใดควร สิ่งใดถูกต้องใน
ศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ ยินดีรับผิดเมื่อมีข้อผิดพลาดและยินดีที่จะ
รับค าต าหนิ ในขณะเดียวกันก็ท างานอย่างดีที่สุด แม้ว่าจะมีอุปสรรค 
 5) ความไหวพริบ หมายถึง ความเฉียบแหลมและความรอบรู้ ทันโลกทันเหตุการณ์ ความฉลาด มีไหว
พริบ จ าเป็นที่สุดส าหรับผู้น าทุกประเภท ซึ่งจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้น าเป็นบุคคลที่มีความรู้ดี รู้งาน รู้นโยบาย
วัตถุประสงค์ของงาน รู้วิธีบริหารงาน มีความสามารถในการสั่งการ วินิจฉัย เป็นคนมีความรอบรู้ สนใจในเรื่อง
ต่าง ๆ รอบด้าน มีความคิดริเริ่ม และความสมบูรณ์ของสุขภาพทางกายและจิตใจ 
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  เมื่อพิจารณาในมิติด้านคุณลักษณะของผู้น า สามารถสรุปได้ว่า ผู้น าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ
พ้ืนฐานที่ส าคัญ 4 ประการคือ 1) ความรอบรู้และความสามารถ 2) มีคุณธรรมและจริยธรรม 3) มีศิลปะในการ
บริหารการปกครอง และ 4) ความคิดริเริ่มและหลักแหลม 
 
 2.2.4 ประเภทของผู้น าโดยท่ัวไป 
  ถวิล ธาราโภชย์ (2524: 12 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 17) ได้แบ่งประเภทของผู้น าตาม
สถานภาพ คือ 
 1) ผู้น าตามกฎหมาย เป็นผู้น าที่ได้อ านาจมาตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นโดยพิจารณาเห็นว่า
เป็นผู้ที่เหมาะสม ไม่ใช่จากลักษณะของความเป็นผู้น าของตนเองหรืออาจไม่มีลักษณะเป็นผู้น าก็ได้ เช่น ผู้น าใน
องค์การหรือหน่วยงานราชการต่างๆ 
 2) ผู้น าที่มีบารมี เป็นผู้น าที่มีคุณลักษณะพิเศษเกิดมาเพ่ือเป็นผู้น า เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีไหวพริบ 
เฉลียวฉลาดรอบรู้ มีบุคลิกภาพดี น่าเลื่อมใส ศรัทธา สามารถโน้มน้าวจิตใจคนอ่ืนให้ปฏิบัติตามได้ เช่นผู้น า
ทางศาสนา นักการเมืองคนส าคัญ ๆ 
 3) ผู้น าสัญลักษณ์ เป็นผู้น าที่เกิดขึ้นตามขนบธรรมเนียม ได้เป็นผู้น าเพราะมีลักษณะเด่นในความสาม
รถของตนเอง ในสังคมทั่วๆไป เราจะพบได้หลายลักษณะ เช่น ลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ประมุขของชาติ ได้แก่
พระมหากษัตริย์ ลักษณะสัญลักษณ์ทางศาสนาได้แก่ สังฆราช 
  วินิจ เกตุข า (2522: 34) ได้แบ่งประเภทผู้น าจากต าแหน่ง คือ 
 1) ผู้น าตกทอด ผู้น าประเภทนี้จะได้ต าแหน่งเนื่องจากบรรพบุรุษเคยได้รับต าแหน่งมาก่อน บรรพบุรุษ
เป็นผู้ที่เคยได้รับความเคารพนับถือจากคนในสังคมมาก่อน สร้างบารมีไว้มาก เมื่อมทีายาทก็จะส่งเสริมให้ได้รับ
ต าแหน่งสืบไป ถ้าทายาทมีความเป็นผู้น าและได้รับการฝึกฝนไว้อย่างดีก็จะสามารถน าบุคคลในกลุ่มไว้อย่างดี 
ทั้งนี้โดยมีพ้ืนฐานการยอมรับในเรื่องของผู้น าอยู่แล้วในกลุ่มนั้น หากผู้น าประเภทนี้จากความเป็นผู้น าไม่
สามารถท าหน้าที่ของผู้น าได้ดี เป็นที่เชื่อถือได้แล้ว ก็ไม่แนว่่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งผู้น าหรือไม่ 
แต่โดยทั่วแล้วผู้น าตกทอดย่อมจะมีโอกาสในการเตรียมตัวเพ่ือรับต าแหน่งอยู่แล้วจึงมักจะมีการฝึกฝนความ
เป็นผู้น าเพ่ือรับต าแหน่ง ปัญหาจึงไม่ค่อยเกิดข้ึนมากนัก 
 2) ผู้น าเป็นทางการ ผู้น าประเภทนี้ปรากฏขึ้นในกลุ่มอย่างทางการ ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้น าในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้น าประเภทนี้ได้รับต าแหน่งมาโดยวิธีการดังนี้ 
  - ผู้น าที่ได้จากการแต่งตั้ง คือ ผู้น าที่ได้รับการมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้มีอ านาจ
สูงขึ้นไปเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้ท างาน ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่มีความสามารถเด่นพิเศษ แต่เมื่อมีอ านาจ ก็
คิดว่าเขาจะท างานได้ส าเร็จ ก็มีสิทธ์ที่จะแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้น าได้ การแต่งตั้งนี้ก็เหมาะในบาง
สถานการณ ์
  - ผู้น าที่ได้จากการเลือกตั้ง ในบางครั้งผู้น าจะได้รับจากการเลือกตั้งเพราะจะช่วยสรรหาผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้น า ดังนั้นผู้น าที่ได้รับจาการเลือกตั้งมักจะมีคุณลักษณะพิเศษ เช่น คล่องแคล่วในการท างาน มี
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ความสามรถในการพูดโน้มน้าวจิตใจคนอ่ืนให้มีความคล้อยตามได้ ตลอดจนท าตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
บุคคลทั่วไป 
 3) ผู้น าตามธรรมชาติ ในบางกลุ่มไม่มีผู้น าทีเปน็ทางการ อาจเป็นเพราะไม่มีความจ าเป็นหรือเพราะยัง
ไม่ถึงเวลาก็ตาม มักจะมีใครบางคนที่ท าหน้าที่ตามธรรมชาติ โดยที่กลุ่มไม่ได้นึกถึงการเป็นผู้น า แต่เมื่อบุคคลที่
มีลักษณะที่เป็นผู้น าตามธรรมชาติ ได้ท าหน้าที่สอดคล้องกับต าแหน่งผู้น า ในที่สุดสมาชิกก็ย่อมรู้สึกว่าเขา
เหมาะสมกับการเป็นผู้น ากลุ่ม 
  จ าเนียร ช่วงโชติ (2537: 34 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 18) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของ
ผู้น าเชื่อว่ามีก าเนิดมาจากลักษณะส่วนตัวของผู้น า รวมทั้งเกิดจากโครงสร้างของกลุ่มและสถานการณ์ที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมเช่นนั้นด้วย มีการศึกษาเปรียบเทียบบุคคลที่เป็นผู้น ากับบุคคลทั่วไป โดยเน้นเรื่องคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของบุคลิกภาพ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคลิกภาพกับความเป็นผู้น ามีความ
ซับซอ้นกัน ความเป็นผู้น าอาจต้องการคุณลักษณะบางอย่างหรืออาจต้องการคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งจ าเป็น
ที่จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นด้วย จึงไม่มีคุณลักษณะใดของบุคลิกภาพที่ท าให้ผู้น าสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในทุก ๆ สถานการณ์ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่าคุณลักษณะบางอย่างจะช่วยส่งเสริมให้ผู้น าท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่า และยังเป็นเครื่องมือบ่งชี้ว่า คุณลักษณะ ความสามารถหรือบุคลิกภาพที่พิเศษ
และเฉพาะ ซึ่งเป็นลักษณะของผู้น านั้นจะผันแปรหรือแตกต่างจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งหรือเกิดจาก
กิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง 
 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้น าอาจแบ่งตามประเภทไดเ้ป็น 2 ประเภทด้วยกันตามหลักการใหญ่ คือ 
 
  1) ผู้น าทางการ คือ ผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งจากระบบที่กฎหมายได้รับรองอย่างเป็นทางการ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ (1) ผู้น าตามระบบราชการ โดยบางครั้งอาจไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่
จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนหรือผู้อยู่ใต้ปกครองก็ได้ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ 
เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น (2) ผู้น ากึ่งระบบราชการ โดยเป็นการใช้สิทธิ
ร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงในระดับหนึ่งและ
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น (3) ผู้น าที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เป็น
ผู้น าที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการ
บริหารจัดการและปกครองแทน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อิหม่ามและ
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด เป็นต้น 
  2) ผู้น าตามธรรมชาติหรือผู้น าที่ไม่เป็นทางการ บางครั้งผู้น าที่เป็นทางการก็ยังอิทธิพลด้อย
กว่าผู้น าประเภทนี้ ผู้น าประเภทนี้เป็นผู้น าที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชน เช่น โต๊ะครู ผู้อาวุโสใน
หมู่บ้าน ผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นต้น 
 
 



2-23 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 2.2.5 แนวคิดและความหมายของผู้น าในอิสลาม 
  เนื่องจากพ้ืนที่เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ 
ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าในอิสลาม เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่า ศาสนา วัฒนธรรม
และความเชื่อ ของกลุ่มชนย่อมมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในทุกด้านของบุคคล รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมท่ัวไปด้วย  
  อิสลามเป็นศาสนาที่วางกฎระเบียบทุกประการของมนุษย์ และให้มนุษย์ปฏิบัติภารกิจใน
ฐานะผู้แทนของพระเจ้า ดังนั้นจึงมีการก าหนดแนวคิดว่าด้วยเรื่องผู้น าในอิสลาม เพ่ือใช้ศักยภาพในการพัฒนา
ชีวิตให้เป็นไปตามความประสงค์ของอัลลอฮ์  ผู้ทรงอ านาจอันแท้จริงในสากลจักรวาล 
  ผู้น าสูงสุดตามทัศนะของอิสลามมีการใช้ 3 ค า เพ่ือเรียกชื่อต าแหน่ง คือ อิหม่าม เคาะลีฟะฮ์ 
และอามีรุลมุมีนีน ในการนี้คณะทีมวิจัย ขอเสนอดังต่อไปนี้ 
 
 1) ความหมายของอิหม่าม 
  อิหม่าม ทางภาษา ค าว่า “อิมามะฮ์” มาจากรากศัพท์ของภาษาค าว่า อัมมา ซึ่งหมายถึง การ
น าผู้คนในการละหมาด ค าว่า “อิหม่าม” เป็นค ามุฟรัด (เอกพจน์) และ ญัมอ์ (พหูพจน์) คือ อะอิมมะฮ์ 
อิหม่าม หมายถึง ผู้น า 
  อิบนฺ มันซูร (1996 ค.ศ. : 1/213) กล่าวว่า อิหม่าม หมายถึง ผู้น าซ่ึงผู้คนจะตามเขา ไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ด ี
  รอฆิบ อัลอัสฟาฮานี (1992 ค.ศ.: 87อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 21) ได้กล่าวว่า อิหม่าม 
หมายถึง ผู้น า ซึ่งผู้คนจะปฏิบัติตามเขาทั้งค าพูด การกระท า การเขียน และอ่ืน ๆ ทั้งที่ถูกและผิด 
  ค าว่าเคาะลีฟะฮ์ เป็นอีกค าหนึ่งที่ใช้แทนค าว่าผู้น าในอิสลามเช่นกัน หากกล่าวถึงมิติทางการ
ปกครองจะเรียกว่า “สถาบันคิลาฟะฮ์” เป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองของอิสลาม เกิดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 
632 หลังจากการเสียชีวิตของนบีมูฮ าหมัด  ซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้าย และเกิดการล่มสลายใน ค.ศ.1924 
เนื่องจากการล่มสลายอาณาจักรอุษมานียะห์แห่งตุรกีปัจจุบัน 
  รากศัพท์ของเคาะลีฟะฮ์ มาจากค าว่า “เคาะละฟา” หมายถึง ผู้ทดแทนหรือผู้ที่เข้าไปแทน
สถานะของบุคคลหนึ่ง บางทัศนะเห็นว่ามาจากรากศัพท์เดิมว่า “ค็อลฟฺ” มีความว่า ข้างหลัง ส่วนค าว่าเคาะ
ลีฟะฮ์หรือคุละฟาอ์ ในรูปพหูพจน์นั้นมีความว่า ผู้มาที่หลัง ผู้ทดแทนหรือผู้สืบทอด 
  ค าว่า เคาะลีฟะฮ์ สามารถแบ่งได้สองประเภท คือ  

  (1) เคาะลีฟะตุลลอฮ์ خليفة اهلل  (อ่านว่า เคาะลีฟะตุลลอฮ์) มีความว่าเป็นตัวแทน
ของอัลลอฮ์ นั่นก็คือ บรรดานบีและรอซูล(ก่อนๆ) รวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ดังที่อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 
 

 ﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإِّني َجاِعٌل ِف اْْلَْرِض َخِليَفًة...﴾

ความว่า “และพระเจ้าของสูเจ้าได้ตรัสแก่บรรดามลาอีกะฮ์ เราจะ
สร้าง(อาดัม) เป็นเคาะลีฟะฮ์ผู้หนึ่งบนพื้นพิภพ”  
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 สูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ  ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 30 
   

และอัลลออฮฺตรัสในอัลกุรอานว่า 

َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخََلِئَف اْلَْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم ف َْوَق ﴿
 ﴾…بَ ْعٍض َدَرَجاتٍ 

ความว่า “พระองค์นั่นผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบแทนใน
แผ่นดิน และได้ทรงเทิดบางคนของพวกเจ้าเหนือกว่าบาง
คนหลายขั้น”  

สูเราะฮฺอัลอันอาม  ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 165 
 

  (2) เคาะลีฟะตุรรอซูล خليفة الرسول (อ่านว่า เคาะลีฟะตุรรอซูล) คือ ผู้สืบทอดหน้าที่แทนรอ
ซูล มิใช่เป็นผู้สืบทอดหน้าที่แทนอัลลอฮ์  มีหน้าที่ปกป้องและด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ

ศาสนาอิสลามทั้งทางโลกและทางศาสนา ة الدين وسياسةالدولةحراس  (อ่านว่า หะรอ ซะตุดดีน วา สียาสาตุด 
เดาละฮ์) และประชาชาติมุสลิมทุกคน ทุกพ้ืนที่ ต้องยอมรับค าสั่งและอ านาจของเคาะลีฟะฮ์ ซึ่งเป็นประมุข
ของรัฐ รวมทั้งเป็นแบบฉบับที่ดีแก่ประชาชน 
 
 2) ความหมายของอิหม่ามหรือเคาะลีฟะฮ์ในทางวิชาการ 
  นักวิชาการได้ให้ความหมายค าว่า อิหม่าม ทางวิชาการไว้หลายท่าน แต่ทางนี้คณะทีมวิจัยขอ
น าเสนอบางส่วนเท่านั้น คือ 
  อัลมาวัรดี (1995 ค.ศ. : 1/60) ได้กล่าวว่า “อิมามะฮ์ถูกก าหนดในเรื่องของต าแหน่งที่สืบ
ทอดจากท่านรอซูล เพ่ือพิทักษ์ศาสนาและบริหารกิจการแผ่นดิน 
  อัลญุวัยนี (1400 ฮ.ศ. : 15 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 22) กล่าวว่า อิมามะฮ์ คือ 
อิหม่ามท่ีสมบูรณ์ ที่รับผิดชอบในเรื่องท่ัวไป โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวข้องกับโลกนี้และศาสนา 
  อิบนฺ คอลดูน (1996 ค.ศ. : 185) กล่าวว่า อิหม่าม หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการ
ศาสนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชาติทั้งโลกนี้และโลกหน้า และหากเป็นกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็
จะต้องเป็นไปเพ่ือศาสนามีผลตอบแทนในโลกหน้าด้วยเช่นกัน แท้จริงอิหม่ามนั้นคือผู้พิทักษ์รักษาศาสนาและ 
บริหารราชการแผ่นดิน 
  มุฮัมมัดรอซีด รีฎอ(1994 ค.ศ.: 17อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 22) กล่าวว่า คิลาฟะฮ์ อิมา
มะฮ์ และ อามีรุลมุมีนีน ทั้งสามค านี้ มีความหมายเดียวกัน คือ การเป็นผู้น าสูงสุดในรัฐอิสลาม มีหน้าที่พิทักษ์
รักษาศาสนาและบริหารราชการแผ่นดินพร้อม ๆ กัน 



2-25 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

  ดังนั้นอิหม่าม ควรที่จะมีความหมายว่า ประมุขหรือผู้น าสูงสุดในรัฐอิสลามในการท าหน้าที่
เป็นผู้สืบทอดภารกิจต่อจากรอซูล  เพ่ือเป็นผู้น าของศรัทธาชนทั้งทางด้านอาณาจักรและศาสนจักร ให้
ด าเนินไปตามชารีอะฮ์ เสริมสร้างความสันติสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า 
 
 3) การด ารงต าแหน่งของผู้น าในอิสลาม 
  การด ารงต าแหน่งของผู้น าตามทัศนะของอิสลาม สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ (1) การได้มาโดย
เสียงส่วนใหญ่หรือการลงมติจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) การได้มาโดยการเสนอชื่อจาก เคาะลีฟะฮ์คนก่อน (3) การ
ได้มาโดยความเห็นชอบจากประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ และ (4) การได้มาโดยการสืบสันติวงศ์ (อับดุลฮาดี 
สะบูดิง, 2547 : 31 - 33) 
 
 4) เงื่อนไขและคุณลักษณะของผู้น าในรัฐอิสลาม 
  คุณลักษณะผู้น าในอิสลามตามทัศนะอิสลามนั้น สามารถแบ่งประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ก) ด้านความพร้อม คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอิหม่ามจะต้องมีความพร้อมดังต่อไปนี้ 
   - เป็นมุสลิม คุณสมบัติประการแรกของอิหม่าม มุสลิมไม่สามารถเลือกผู้ปฏิเสธ
ศรัทธาต่ออัลลอฮ์  มาเป็นผู้น ามุสลิมได้  
   บรรดานักปราชญ์มุสลิมได้มีมติเห็นพ้องกันว่า คนกาฟิรไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้น า

ของมุสลิมได้ ดังที่ กอฎีย์ อียาฎ ได้กล่าวว่า นักปราชญ์มุสลิมได้มีความเห็นพ้องกันว่าผู้น าจะต้องไม่ใช่ผู้ปฏิเสธ

อิสลาม (อันนะวะวีย์, 1995 ค.ศ.: 229/12) 

   - บรรลุศาสนภาวะ คือ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเป็นผู้น าสามารถ

คิดพิจารณาตัวบทบัญญัติได้ หากยังไม่บรรลุศาสนาภาวะก็ไม่สามารถจะบริหารประเทศ 

   - สติสัมปชัญญะ คือ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ เฉลียวฉลาด ไม่ใช่ผู้ มี
ปัญญาอ่อนหรือโง่เขลา ดังปรากฏในอัลกรุอ่านว่า 
    

 ﴾...﴿َوََل تُ ْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكمُ 
ความว่า “และจงอย่ามอบให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลา ซึ่งทรัพย์ของพวก
เจ้า”                 

สูเราะฮฺอัลนิซาอฺ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 5 
 

 และยังได้ปรากฏในหะดีษนบี  ได้กล่าวว่า  
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))  َِّ َل  ح َ َ  َ ُْ
ِن ا    ع َ َْ   و َ ْيِم َِّ يَ ْسَ  َ ِن ا ل ىَّائِ ِم ح َ ر ُفِ َع ا لْ َمَلُم ع َْن ََ ََلََ ٍةا  ع َ

َِّ َيْك ُ َر  رَأَ  َوَعِن الصَِّبي َح  ))يَ   ْ
ความว่า “ปากกาจะถูกยกขึ้น (ไม่บันทึกความผิด) ส าหรับคน 
3 คน หนึ่งในนั้นคือ คนที่เป็นบ้าจนกว่าเขาจะหาย” 
    

บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษที่ 4398, อัตตีรมีซีย์ หะ
ดีษท่ี 1423, อิบนุมาญะฮฺ หะดีษที่ 2041 

 
   - เพศชาย คือ ผู้น าสูงสุดของรัฐอิสลามจะต้องเป็นเพศชาย เป็นคุณสมบัติที่ถูก
ก าหนดไว้ในหลักการปกครองของอิสลาม เนื่องจากโดยธรรมชาติดังเดิมที่อัลลอฮ์  สร้างนั้นความเป็นบุรุษ
นั้นย่อมมีความแข็งแกร่งกว่าสตรี ดังปรากฏในอัลกรุอ่าน 
    

 ﴾...﴿الريَجاُل قَ وَّاُموَن َعَل  الىيَساءِ 
ความว่า “บรรดาชายนั้น คือผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองเลี้ยงดู
บรรดาหญิง…”                
            สูเราะฮฺอัลนิซาอฺ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 34 

 
   - มีประสาทสัมผัสครบบริบูรณ์ คือ ผู้น าต้องมีประสาทสัมผัสที่สมบูรณ์ ไม่พิการ 
เพราะความพิการจะท าให้เป็นอุปสรรคในการบริหารรัฐ รวมทั้งประชาชนอาจขาดความศรัทธาได้ ดังที่ อิบนฺ 
คอลดูล (1996 ค.ศ.: 188) ได้กล่าวว่า การมีประสาทสัมผัสที่ครบสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง หาก
ร่างกายบกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว จะส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบกพร่องทางร่างกาย เช่น 
การได้ยิน การพูด หรือ การมองเห็น สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้น าไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การปกครองที่ดีต้องอยู่ที่ความพร้อมของผู้น าด้วย หากผู้น ามีความผิดปกติทางร่างกายจะท า
ให้ไม่สามารถท่ีจะเกิดปัญญาที่ดีได ้
   - เป็นไท หมายถึง ผู้น าต้องเป็นเสรีชนและมีความพร้อมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง 
ๆ ร่วมทั้งสามารถใช้เวลาทุ่มเทให้กับการบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ 
 
  ข) มีวุฒิภาวะ 
   วุฒิภาวะของผู้น าสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   - มีความรู้และความสามารถในการวินิจฉัย สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก 
ชารีอะฮ์ได้ และระดับความรู้ของผู้น านั้นจ าเป็นจะต้องถึงขั้นสามารถวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ซึ่งมี
ทัศนะท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
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   ทัศนะที่ 1 ผู้น าต้องมีความรอบรู้และความสามารถวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ทุกประเด็น 
   ทัศนะท่ี 2 ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยในระดับหนึ่ง แต่
ไม่จ าเป็นต้องรอบรู้อย่างละเอียดทุกเรื่อง เพียงแค่ว่าผู้น าจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ 
   - มีคุณธรรม คุณธรรมในเรื่องศาสนาเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้น า 
ในการเลือกผู้น านั้น ความมีคุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่ไปกับการบริหารกิจการศาสนาตลอดจนการบริหารรัฐ 
   - มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ ผู้น าจะต้องเป็นผู้กล้าตัดสินปัญหา กล้าที่จะ
พิพากษา กล้าที่จะต่อสู้ รู้กิจการงานการเมืองตลอดจนงานด้านนโยบายและการบริหาร  และต้องมาจาก
ตระกูลกุรอยช์(ตระกูลที่มเีกียรติของชาวอาหรับเมืองมักกะฮ์ และเป็นตระกูลของนบีมูฮ ามัด) 
  ค) ด้านความเหมาะสม หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้น าโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข วุฒิภาวะของผู้น าดังที่ได้กล่าวมาหรืออาจมีความบกพร่องในบาง
ประการ ฉะนั้นผู้น าที่มีความบกพร่องในวุฒิภาวะสามารถด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าได้ แต่ต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่
ตนบกพร่องอยู่ให้ได้ เช่น ความรู้ความสามารถในการอิจติฮาด(วินิจฉัยบัญญัติอิสลาม) ซึ่งเขาจะต้องมุ่งหา
นักปราชญ์ที่สามารถวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ และความเหมาะสมนี้ต้องค า นึงถึง
สภาพการณ์ในขณะนั้นด้วย เช่น รัฐอยู่ในภาวะสงครามหากมีการคัดเลือกผู้น ารัฐในขณะนั้นก็จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความเป็นแม่ทัพเป็นอันดับแรก เป็นต้น 
 
 5) สิทธิและหน้าที่ของผู้น าในรัฐอิสลาม 
  ผู้น ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ปกป้องหลักศาสนาให้คงที่ตามแบบฉบับเดิม และก าจัด
ต่อต้านสิ่งที่เป็นการอุตริกรรม ซึ่งอ านาจหน้าที่ของผู้น าในรัฐอิสลาม มีดังต่อไปนี้ 
  - สิทธิและหน้าที่ของผู้น ารัฐอิสลามด้านการปกป้อง และท านุบ ารุงศาสนา 
  ก) การดะวะฮ์ (การเผยแพร่) มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของการเผยแพร่ให้มวลมนุษย์
นั้นหวนกลับไปสู่อิสลามอย่างสมบูรณ์ด้วยการท าความดี และละทิ้งความชั่ว หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ 

 ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งบทบัญญัติของการเผยแพร่เป็นหน้าที่หลักของบรรดารอซูล(ศาสนฑูต) ตั้งแต่ นบี
อาดัม ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกและเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติ จนกระทั้งรอซูลสุดท้าย คือ นบีมูฮ ามัด     
ดังปรากฏในอัลกรอุ่านมากหมาย เช่น อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า 
 

َعْلَىا م  َ  ٍة ج  َ ْم ا َ اِسُكو   ُ  ﴿  ل  يُكلي أ ُ م  َّ ىَّكَ   ف َ ََل ىَسًكا ه  ُ َىان  ِع  ُ  ِف   ي     ُ
 ِميٍم﴾مُّْسََ  ُهًدى َلَعَل ى  ِإاَّكَ   َربيكَ  ِإَلى  َوادْعُ ْمِر  اْْلَ 
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“ส าหรับทุก ๆ ประชาชาติ เราได้ก าหนดพิธีทางศาสนาขึ้นโดยที่
พวกเขาปฏิบัติพิธีนั้น1 ดังนั้นคนหนึ่งคนใดอย่าได้โต้แย้งเจ้าใน
กิจการนั้น และจงเรียกร้องเชิญชวนสู่พระเจ้าของเจ้า แท้จริงเจ้านั้น
อยู่บนแนวทางท่ีเที่ยงธรรม”  

สูเราะฮฺ อัลหัจญ์ อายะฮฺที่ 67 
 
  เมื่อการดะวะฮ์เป็นหน้าที่หลักของรอซูล ฉะนั้นการดะวะฮ์ก็ถือเป็นหน้าที่หลักของ
ประชาชาติเช่นกัน เพราะตามหลักการแล้วประชาชาติเป็นหุ้นส่วนของรอซูล สิ่งใดที่อัลลอฮ์  ทรงใช้รอซูลก็
ถือว่าทรงใช้ประชาชาติเช่นกัน ยกเว้นกรณีเฉพาะบางประเด็นเท่านั้น 
  
 การท างานเผยแพร่เพ่ือให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยหลักการ 2 ประการ คือ อ านาจแห่งความรู้
และอ านาจฝ่ายปกครอง 
 
      ความรู้  
  ความสามารถ 
      อ านาจ ฝ่ายปกครอง 
 
  - ก าจัดสิ่งที่คลุมเครือและอุตริกรรมทางศาสนา คือ ผู้น าต้องปกป้องอิสลามให้พ้นจากสิ่ง
คลุมเครือและอุตริกรรม อันจะน าอิสลามไปสู่ความหายนะทั้งในหลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติ อบู ยะอฺลา 
(1358 ฮ.ศ. : 27 อ้างถึงใน สะสือรี วาลี, 2556: 26) กล่าวว่า ผู้น าต้องปกป้องรักษาศาสนาให้คงอยู่ หากเกิด
การบิดเบือน หรือคลุมเครือในเรื่องศาสนา ผู้น าต้องชี้แจงหลักฐานให้ชัดเจนเพ่ือปกป้องศาสนาไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 
  - การปกป้องอาณาเขตและรักษาความสงบสุขของประชาชน คือ ผู้น าต้องสร้างกองทัพที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอาณาจักรจากการรุกรานของศัตรู ต้องมีการตรียมพร้อม
ข้อมูลข่าวสารและท าให้ประชาชนด าเนินชีวิตด้วยความสงบสุข มีความปลอดภัยทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความอิสระในการนับถือศาสนา ชีวิต และทรัพย์สิน เป็นต้น 
  - ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นต่อผู้น าและประชาชนของรัฐ
อิสลามและต้องน าบทบญัญัติของศาสนาเป็นแหล่งอ้างอิงในการบริหารประเทศอย่างเคร่งครัด 
  - ส่งเสริมการกระท าความดีและห้ามปรามความชั่ว การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวบางครั้งต้องใช้
ความนุ่มนวลและบางครั้งต้องใช้ก าลังห้ามปราม แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับศาสนบัญญัติที่ก าหนดไว้ 

                                                           
1
 หมายถึง บัญญัติต่าง ๆ หรือแนวทางแห่งการปฏิบัติศาสนาโดยที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติไปตามบัญญัติของตน 
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  - บริหารราชการแผ่นดิน โดยน าศาสนบัญญัติเป็นหลักการในการบริหาร ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่าวต้องมาจากอัลลอฮ์  และรอซูลเท่านั้น ดังปรากฏในอัลกรอุ่าน 
   

رُ  َوُهوَ   اْلَْقَّ  يَ ُمصُّ ِإِن اْلُْْكُم ِإَلَّ لِلَّ ِه  …﴿  ﴾اْلَفاِصِليَ  َخي ْ

“ ...แท้จริงการชี้ขาดนั้นมิใช่สิทธิของใครอ่ืน นอกจากเป็นสิทธิ
ของอัลลอฮ์  เท่านั้นโดยที่พระองค์จะทรงแจ้งความจริง2 และ
พระองค์เป็นผู้ที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้ชี้ขาด”       

    สูเราะฮฺอัลอันอาม ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 57  
 
  ชารีอะฮ์เป็นกฎหมายที่ทรงยุติธรรม น าสมัย และสามารถใช้ได้ทุกสภาวการณ์ตามกรอบ
ที่อัลลอฮ์  ก าหนด และแบบอย่างของนบีมูฮ ามัดเป็นหลักในการบริหาร ส าหรับหน้าที่ต่อประชาชน คือ 1) 
ให้ความยุติธรรม 2) รักษาความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่ประชาชนและหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 
และ 3) บริหารทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
  - การประกาศญิฮาด(ท าสงครามในหนทางของอัลลอฮ์ ) หมายถึง การที่มุสลิมได้อุทิศชีวิต
และทรัพย์สินเพื่อท าสงครามในหนทางของอัลลอฮ์  ด้วยสาเหตุที่ต้องญีฮาดในอิสลาม 1) เพ่ือก าจัดศัตรู 2) 
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มมุสลิมที่อ่อนแอ ที่ถูกข่มเหงรังแกจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และ 3) เพ่ือญีฮาดกับผู้ปฏิเสธอิสลาม
และปฏิเสธกฎของอัลลอฮ์  
 
 6) สิทธิและหน้าที่ของประชาชนต่อผู้น ารัฐอิสลาม 
  - สิทธิในการเคารพและเชื่อฟังต่อผู้น า ดังอายะห์อัลกรอุ่านได้กล่าวว่า 
 

يُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْلَْمِر ﴿َيا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُىوا َأِطيُعوا اللَّ َه َوَأطِ 
 ﴾...ِمىُكمْ 

“โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์  และเชื่อฟังรอซูล และ
(เชื่อฟัง)ผู้ปกครองในหมู่พวกเจ้าด้วย” 

     สูเราะฮฺอัลนิซาอฺ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 59 
   

และเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวนบี  ได้กล่าวว่า 

                                                           
2 แจ้งความจริงที่พระองค์ได้ทรงชี้ขาดประชาชาติในอดีตมาแล้ว เพ่ือจะได้เป็นบทเรียนแก่พวกเจ้า 
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َمْد َأَطاَع اللََّه  َوَمْن َعَصاِّن ف ََمْد َعَص  اللََّه  َوَمْن َمْن َأَطاعَ (( ِِن ف َ
 ))يُِطِع اَْلِمرَي فَ َمْد أَطَاَعِِن  َوَمْن يَ ْعِص اَْلِمرَي فَ َمْد َعَصاِّن 

ความว่า “ผู้ ใดเชื่อฟังต่อข้า(รอซูล) แท้จริงผู้นั้นได้เชื่อฟัง
ต่ออัลลอฮ์  และผู้ใดทรยศต่อข้า (รอซูล) แท้จริงผู้นั้นได้
ทรยศต่ออัลลอฮ์  เช่นกัน และผู้ใดเชื่อฟังต่อผู้น า แท้จริงผู้
นั้นได้เชื่อฟังต่อข้า(รอซูล)  และผู้ใดทรยศต่อผู้น า แท้จริงผู้นั้น
ได้ทรยศต่อข้า(รอซูล)”  

บันทึกโดยอัลบุคอรี หะดีษที่ 2957 
 
  และการเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์  และการเชื่อฟังรอซูลเป็นไปในลักษณะของการฎออะฮ์มุฏ
ลัก(ตลอดไปจนกระทั่งวันสิ้นโลก) แต่การเชื่อผู้น านั้นเฉพาะประเด็นสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการของอิสลาม
เท่านั้น และหากว่าค าสั่งใช้ดังกล่าวได้ขัดแย้งกับหลักชารีอะฮ์แล้ว ผู้ตามจะต้องไม่ปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาดดังที่
หะดีษของนบี  ได้กล่าวว่า 
 

ْعُرو ِ َلَ ))
َ
َا الطَّاَعُة ِف ا   (( طَاَعَة ِف َمْعِصَيٍة  ِإََّ

ความว่า “ไม่มีการเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นมะเศียด แท้จริงการเชื่อ
ฟังนั้นเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้น”     
      บันทึกโดยอัลบุคอรี  หะดีษที่ 7257 

 
  อิสลามได้ห้ามประชาชนหมิ่นประมาทผู้น า ดังหะดีษของนบีได้กล่าวว่า 

 ((َمْن أََهاَن ُسْلطَاَن اللَِّه ِف اَْلْرِض أََهااَُه اللَّهُ ))
 ความว่ า  “ผู้ ใดดูถูก เหยียดหยามไม่ เชื่ อ ฟังต่อสุลตอน
(ผู้ปกครองอิสลาม) ของอัลลอฮ์บน แผ่นดินนี้ อัลลอฮ์จะท าการเหยียด
หยามพวกเขา”     

     บันทึกโดยอัลติรมีซียฺ หะดีษที่ 2224 
 
  - การถอดถอนเคาะลีฟะฮ์ ผู้ตามสามารถถอดถอนอิหม่ามได้ในกรณีมุรตัด(พ้นศาสนา)     
หรือกุฟฟาร(ปฏิเสธอิสลาม) อย่างชัดเจนเท่านั้น และบรรดานักปราชญ์มีมติเห็นพ้องกันว่าเมื่อใดที่อิหม่าม
บริหารประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและมีความยุติธรรม ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะถอดถอนอิหม่ามได้ อิสลาม
ไม่อนุญาตให้ประชาชนก่อการกบฏต่ออิหม่าม แม้ว่าเขาได้กระท าความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงหรือบริหาร
ประเทศโดยขัดบทบัญญัติของอิสลาม นอกจากในกรณีที่ผู้น าเป็นกาฟิร(ไม่ใช่มุสลิม) เท่านั้น (อัลดุลฮาดี สาบู
ดิง, 2547: 58)  
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 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้น าสูงสุดตามทัศนะของอิสลามมีการใช้ภายใน 3 ค านี้ เพ่ือเรียกชื่อต าแหน่ง 
คือ อิหม่าม เคาะลีฟะฮ์ และอามีรุลมุมีนีน มีหน้าที่พิทักษ์รักษาศาสนาและบริหารราชการแผ่นดินพร้อม ๆ กัน 
การได้มาซึ่งต าแหน่งของผู้น าตามทัศนะของอิสลาม สามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ (1) การได้มาโดยเสียงส่วนใหญ่
หรือการลงมติจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) การได้มาโดยการเสนอชื่อจาก เคาะลีฟะฮ์คนก่อน (3) การได้มาโดยความ
เห็นชอบจากประชาชนและผู้ทรงคุณวุฒิ และ (4) การได้มาโดยการสืบสันติวงศ์ ผู้น าควรที่จะมีคุณสมบัติที่
เพียบพร้อมในทุกด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา วุฒิภาวะ ความสามารถ  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวิธีการ (Means) ส าคัญที่จัดว่าเป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่ง และ
เป็นสาระส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีสังกัปประการใดนั้น การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิของ
ประชาชนต่อการตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของ
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพ่ือการกินดีอยู่ดี และ
สามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึงซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพ่ือการผลิต การบริการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกสาธารณะด้วย (ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์, 2527)  
 จอห์น เอ็ม โคเฮน และนอร์แมน ที อัพฮอฟฟ์ (1977 อ้างถึงใน พนัส ดอกบัว, 2552) ได้กล่าวถึงการ
มีส่วนร่วมโดยทั่วไปว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยัง
เป็นการตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้วย การตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์
และการประเมินผลด้วยเนื่องจากการประเมินผลท าให้ได้รับผลสะท้อนกลับไปสู่การตัดสินใจใหม่  นอกจากนี้ 
โคเฮนและอัพฮอฟฟ์ ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่าประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กัน โดยมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา 
เป็นผู้ที่มีบทบาทในทุกๆเรื่อง มิได้ให้ประชาชนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ทุกอย่างต้องเป็นของประชาชนที่
จะคิดค้นข้ึนมา ส าหรับขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การริเริ่มตัดสินใจ 
การด าเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน 
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 
 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุผลประโยชน์
ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
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 จามะรี เชียงทอง (2549) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม “ประชาสังคม” และการเมืองภาคประชาชน ไว้ว่า
นโยบายการพัฒนากระแสหลักได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
รากหญ้า สะท้อนให้เห็นจากนโยบายการพัฒนาชุมชน ที่มีความพยายามกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามาร่วม
ก าหนดนโยบาย และร่วมท ากิจกรรมต่างๆ แต่ในความจริงชุมชนมักจะถูกมาร่วมท า แต่ไม่มีส่วนก าหนด
นโยบาย เพราะได้ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางแล้ว 
 
 การเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ 
หรือด้านการเมืองอย่างเดียว แต่เป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือคุณค่าทางสังคมบางประการที่ตนเองเชื่อมั่น เช่นใน
ประเทศตะวันตกจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม เกย ์เลสเบี้ยน เป็นต้น 
 องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือการเคลื่อนไหวเพ่ือต่อต้านระบบทุนนิยม เช่น ต่อต้านร้านค้าข้ามชาติ เป็นต้น 
 การเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนตั้งแต่ยุคกรอบแนวคิด “การมีส่วนร่วมของประชาชน” มาถึง 
“ประชาสังคม” และ “การเคลื่อนไหวภาคประชาชน” การเคลื่อนไหวเหล่านี้ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการ
พัฒนา ผสมกับอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน 
 การเรียกร้องการมีส่วนร่วม ในปลายทศวรรษที่ 1970 และต้นทศวรรษที่ 1980 องค์กร 
พัฒนาระดับโลกและรัฐบาลประเทศก าลังพัฒนา ต้องทบทวนนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง
มากขึ้น ให้มีการจัดการพัฒนาใหม่โดยต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้างความตื่นตัวในหมู่ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ก าจัดอุปสรรคทุกประการที่ขัดขวางการมีส่วนร่วม และ 
จัดระบบชุมชนเสียใหม่ให้ชุมชนมีโอกาสในการจัดกิจกรรมของชุมชนที่จะส่งผลในการด ารงชีวิตของสมาชิกใน
ชุมชนเอง ความคิดเหล่านี้น าไปสู่กระแสการพัฒนาที่มีอิทธิพลต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาล น าไปสู่การ
กระจายอ านาจ เช่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
 การมีส่วนร่วมในกรอบแนวคิดการพัฒนา มีฐานคิดที่แตกต่างกันอยู่ 2 ฐาน คือ 
 1. ความเชื่อในศักยภาพของปัจเจก ที่จะมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ร่วมจัดกิจกรรม
 ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

2. การมีส่วนร่วมในแนวชุมชนนิยม เน้นความส าคัญของชุมชน หรือมนุษย์ที่รวมกันมากกว่าที่จะเป็น
แต่ละคน ในการร่วมกันก าหนดการกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 

 
 Erwin (1976 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 18) ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตน เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความ
ช านาญของประชาชน แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 183) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน สามารถท่ีจะน าการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในครอบครัวและชุมชนให้
ดีขึ้นนั้น การมีส่วนร่วมดังกล่าวเกิดจากแนวความคิดพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้คือ 
  1. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลส่วน
บุคคล ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจ และความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 
  2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นผลักดันให้มุ่ง
ไปสู่การรวมกลุ่มวางแผน และลงมือกระท า ร่วมกัน 
  3. การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การ
ตัดสินใจร่วมกันจะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความริเริ่มกระท า การที่สนองตอบความเห็นชอบของคน
ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 
 Davis (1971 อ้างถึงใน ประสพสุข ดีอินทร์, 2531: 18) ได้สรุปแนวความคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า เป็นการเก่ียวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้อง
ดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นและท าให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่ม
ดังกล่าวด้วย 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 161) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีหลักเกณฑ์ใหญ่ ๆ 
คือ ประการแรก ชุมชนนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่า ควรท าอะไร และท าอย่างไร ประการที่
สอง ชุมชนนั้นจะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้ และประการที่สามชุมชนนั้น
จะต้องได้รับประโยชน์จากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526: 26) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน
มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง 
 เสน่ห์ จามริก (2527: 22 อ้างถึงใน ทวีศิลป์ กุลนภาดล, 2553: 14) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนไม่ได้หมายความเพียงว่าจะดึงประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมตามที่นักวิชาการหรือองค์การพัฒนา
ตั้งขึ้น แท้ท่ีจริงแล้วให้ชุมชนมีกิจกรรมและวิธีด าเนินการของเขาเองในชุมชน 
 อ านาจ อนันตชัย (2527: 138) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมว่า การพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดียิ่งขึ้น  ประสิทธิภาพเกี่ยวกับหน่วยงานมี
โครงสร้าง นโยบาย การด าเนินงาน และใช้วิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายโดยวิธีการที่ดีที่สุในสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกกับคณุภาพของคนในหน่วยงาน 
 ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527: 81) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือ
ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรและปัจจัย
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การผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี
ในฐานะสมาชิกสังคม 
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2526: 6) ได้เสนอความหมายและหลักการส าคัญเรื่องนโยบายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลท า การส่งเสริม ชักน าสนับสนุน และสร้างโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่ม คน ชมรม สมาคมมูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปต่างๆให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกันในเรื่องต่อไปนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ 
  1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนถึงความต้องการ
ของชุมชน 
  2. ร่วมคิดหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไข และลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
  3. ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของชุมชน 
  4. รว่มตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง  และ
หน่วยงาน 
  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  8. ร่วมควบคุม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ 
 
 อนุภรณ์ สุวรรณสทิศกร (2529: 25) ได้กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
  1. ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุมหรือปรึกษาหารือในการวางโครงการ วิธีการด าเนินงานการ
ติดตามตรวจสอบ และการดูแลรักษา เพ่ือให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
  2. ร่วมตัดสินใจ คือ เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมในการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
  3. ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ เข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ร่วมออกแรง 
ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 
  4. ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ คือ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจตรา ดูแลรักษา และประเมินผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
 
 สุรีย์ ตันฑ์ศรีสุโรจน์ (2531: 8) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการร่วมมือปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางท่ีต้องการ และเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 Alastair (1982 อ้างถึงในขวัญชัย วงศ์นิติกร, 2532: 18) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย3 มิติ มิติที่หนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรท า หรือท าอย่างไร มิติที่สอง การมีส่วน
ร่วมเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ มิติที่สาม คือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 โสภณ หมวดทอง (2533: 12) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆของชุมชนนั้น 
มีปัจจัยทางสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ และที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนจะได้รับความร่วมมือบรรลุความส าเร็จได้จะต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนเป็นส่วนมาก หรือ
การด าเนินงานกิจกรรมในนามกลุ่มองค์กรของชุมชน 
 กุนจันทร์ สิงห์สุ (2535: 16) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลก็ดีกลุ่มคนหรือ
องค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์ และ
การประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากข้อก าหนดที่มาจากบุคคลภายนอก และเป็นไป
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชนรวมทั้งมีอ านาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจ และผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย 
 ส านักงานแรงงานระหว่างชาติ (International Labour Office, 1971: 7 อ้างถึงใน ทวีศิลป์ กุลนภา
ดล, 2553: 16) ได้ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ ในการท างานบางสิ่งบางอย่างซึ่ง
ร่วมถึงความรับผิดชอบด้วย 
 Kasperson และ Breitbandm (1974 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 18) ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมคือ การที่ประชาชนจะท าตนเป็นผู้กระท าในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผล 2 ด้าน คือ 
  1. ประชาชนจะสามารถแสดงบทบาทท่ีสร้างสรรค์ได้ 
  2. ผลของกิจกรรมที่ประชาชนได้ท าไปจะต้องสะท้อนกลับสู่พวกเขาเหล่านั้น 
 
 Reeder (1974 อ้างถึงใน อ าภรณ์ ช่างเกวียน, 2540: 24) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่ม 
 United Nation (1975 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 18) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท า และเกี่ยวข้องกับมวลชนในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ประการแรก ใน
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร และประการที่สอง
ในการกระท า โดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ 
 WHO / UNICEF (1978 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 18) ให้ความหมายการมีส่วนร่วม คือ 
การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระท า การตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความ
รับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท า โดยกลุ่มองค์การสหประชาชาติ เน้นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี
ความหมายครอบคลุมถึง 
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  1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา 
  2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ 
  3. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา 
 
 Wertheim (1981 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 19-20) อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม 
คือ ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางการบริหาร และทางการเมืองด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อ 
  1. ก าหนดความต้องการในชุมชนของตน 
  2. ก าหนดชีวิตท างานและความเป็นอยู่ของตน 
 
 White (1982 อ้างถึงใน อ าภรณ์ ช่างเกวียน, 2540: 25) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมประกอบ
ไปด้วย3 มิติ คือ มิติที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าอย่างไร มิติที่สอง มีส่วนร่วมเสียสละใน
การพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ และมิติที่สาม มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด
จากการด าเนินงาน 
 Ho (1983 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 19) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาความรู้ เนื้อหา ดังนี้คือ 
  1. การเน้นคุณค่าของการวางแผนระดับท้องถิ่น 
  2. การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จะหาได้ในท้องถิ่น 
  3. การฝึกอบรมที่เน้นให้ประชาชนสามารถด าเนินการพัฒนาด้วยตนเองได้ 
  4. การแก้ไขปัญหาตามความต้องการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน 
  5. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามแบบประเพณีดั้งเดิม 
  6. การใช้วัฒนธรรมและการสื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้วยตนเอง 
 
 ปกรณ์ ปรียากร (2520: 64) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน คือการที่
ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และร่วมมีผลประโยชน์ ซึ่งกระท า ได้ 4 ลักษณะ
ดังนี้ คือ 
  1. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า อะไรคือความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานของชุมชน 
  2. เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนเพ่ือสนองตอบความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
  3. เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้า และบริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  4. เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ชุมชน 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลท าให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมนั้น มีผู้เสนอปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้หลายประการดังนี้ ซ่ึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนมี 11 ประการด้วยกัน ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเชื่อพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล จะเลือกแบบ
และวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐาน 
  2. มาตรฐานคุณค่า บุคคล และกลุ่มบุคคล จะปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณค่า
ของตนเอง 
  3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคล จะมีพฤติกรรมเพื่อปกป้องและรักษาเป้าหมายของตนเอง 
  4. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา บุคคล หรือกลุ่มบุคคล บางครั้งจะมีพฤติกรรมที่เกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 
  5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคล จะมีพฤติกรรมตามที่ตนเองคาดหมายว่าควรจะ
แสดงในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นด้วย 
  6. การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะท าในสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองควร
ต้องกระท าเช่นนั้น 
  7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะท าในสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีถูกบังคับ 
  8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะท าสิ่งต่างๆ ตามนิสัยที่ชอบหรือให้
สอดคล้องกับประเพณีเม่ืออยู่ในสถานการณ์นั้นๆ 
  9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคมตาม
จ านวนชนิดของโอกาสซึ่งโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยให้ 
  10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างที่คน
เห็นว่าสามารถท าในสิ่งที่ต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นนั้น 
  11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รับการ
สนับสนุนที่ดีให้กระท าในกิจกรรมนั้น ๆ 
 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 183) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ 
  1. ความศรทัธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ 
  2. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติ ต าแหน่ง ท าให้ประชาชนเกิดความ
เกรงใจที่จะมีส่วนร่วมด้วย ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระท า เช่น ผู้ใหญ่
ออกปากขอแรง ผู้น้อยก็ต้องช่วยแรง 
  3. อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบังคับให้มีส่วนร่วม
ในการกระท า ต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส 
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 โสภณ หมวดทอง (2533: 12) สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนั้น มี
ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ และที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และกิจกรรมต่างๆของชุมชน
จะได้รับความร่วมมือ และบรรลุความส าเร็จได้จะต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนเป็นส่วนมาก หรือ
การด าเนินงานกิจกรรมในนามกลุ่มองค์กรของชุมชน 
 World Health Organization (1981 อ้างถึงใน เกียรติศักดิ์ เรืองทองดี., 2536: 12- 13) ได้เสนอ
ปัจจัยของการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ 
  1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ หมายถึง การที่สหประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ นั้นจะ
มีเหตุผลที่ส าคัญ คือ ประการแรก มองเห็นว่าตนจะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่ท าไป และประการที่สองได้รับการ
ชักชวนจากบุคคลอื่นให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวน า 
  2. ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม หมายถึง การมองเห็นช่องทางใน
การมีส่วนร่วม และมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหลังการมีส่วนร่วม ดังนั้นพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่อง
ทางการมีส่วนร่วม จึงควรมีลักษณะดังนี้ คือ ประการแรก เปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนในชุมชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ประการที่สอง มีการก าหนดเวลา และประการที่สาม มีการก าหนด
ลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะท าอะไร 
  3. ปัจจัยด้านอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน
สามารถก าหนดเป้าหมาย วิธีการ และผลประโยชน์ของกิจกรรมได้ 
 
 ชูเกียรติ ภัยลี้ (2536: 19 - 21) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม แบ่งออกได้ 3 ปัจจัย คือ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
  2. ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
  3. ปัจจัยทางด้านการติดต่อสื่อสาร 
 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยของการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาสรุปได้ว่าปัจจัยที่ท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมมีดังนี้ คือ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการสื่อสาร คือ การ
ติดต่อสื่อสารทั้งการสื่อสารมวลชนและสื่อบุคคล 
  2. การปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเชื่อพ้ืนฐาน มาตรฐานคุณค่า เป้าหมายประสบการณ์ที่
ผิดปกติธรรมดา ความคาดหมาย การมองแต่ตนเอง การบีบบังคับ นิสัยและประเพณี โอกาส ความสามารถ 
และการได้รับการสนับสนุนของบุคคลและกลุ่มบุคคล 
  3. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่
เคารพนับถือหรือมีเกียรติ ต าแหน่ง และอ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า 
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  4. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม และปัจจัยด้าน
อ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน ลักษณะของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้มีผู้ศึกษาและมีผู้ให้ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2526: 25) ได้ชี้ให้เห็นลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่แล้วมา เป็นการมีส่วนร่วมในแง่เข้ามาร่วมสมทบแรงงานสมทบวัสดุ สมทบเงิน ร่วมคิดร่วมวางแผน 
ร่วมกันท า แต่การเข้ามามีส่วนร่วมในปัจจุบันและอนาคตจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมท า 
และร่วมบ ารุงรักษามากกว่าการร่วมสมทบในรูปอ่ืน ๆ แม้ว่ายังมีหลักการในการร่วมแรง วัสดุ เงิน 
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6-7) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชนบท ดังนี้ 
  1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน 
  2. ร่วมคิดและสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
  3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา และ
สนองความต้องการของชุมชน 
  4. ร่วมการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้โดย
ตลอด และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 
 Chapin (1977 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 18) กล่าวว่า ลักษณะที่จะเป็นเครื่องชี้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนทางสังคม จะดูได้จากลักษณะต่างๆ ที่แสดงออก คือ  การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ การบริจาคเงินทอง วัสดุ สิ่งของ และการเสียสละเวลา แรงงาน การเงิน การเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการ และการเป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง Chapin (1977) ได้ท าการศึกษาลักษณะ
ของการมีส่วนร่วม และได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. มีส่วนร่วมประชุม 
  2. มีส่วนร่วมบริจาคเงิน 
  3. มีส่วนร่วมเป็นสมาชิก 
  4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
  5. มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า 
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 ปรัชญา เวสสารัชช์ (2530: 64) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน คือการที่
ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และร่วมมีผลประโยชน์ ซึ่งกระท าได้ 4 ลักษณะ 
คือ 
  1. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า อะไรคือความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานของชุมชน 
  2. เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
  3. เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ขึ้น 
  4. เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 Agbayani (1974 อ้างถึงใน เกียรติศักด์ เรืองทองดี, 2536: 11) ได้จัดล าดับลักษณะการมีส่วนร่วมไว้
ดังต่อไปนี้คือ เริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมในการประชุมที่จัดขึ้นตามวาระต่าง ๆ มีการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่พิจารณา ร่วมตีความในประเด็นปัญหาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจน หากในที่
ประชุมมีความเห็นในประเด็นปัญหาอย่างหลากหลายจะต้องร่วมกันออกเสียงสนับสนุน หรือคัดค้านในประเด็น
นั้น ๆ หากมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกผู้รับผิดชอบด าเนินการ จะต้องร่วมกันออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในขั้นการด าเนินงานตามโครงการ จะต้องร่วมบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ และร่วมงานสมทบเพ่ือให้
การด าเนินงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หลังจากนั้นร่วมกันใช้ประโยชน์จากโครงการพร้อมกัน ร่วมกันดูแลรักษา
โครงการให้อยู่ในสภาพดี และในประการสุดท้ายหากโครงการเกิดการช ารุดเสียหาย จะต้องด า เนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกับผู้น านั้น 
 Cohen และ Uphoff (1977 อ้างถึงใน ไชยชนะ สุทธิวรชัย, 2536: 14) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนว่า ประชาชนอาจเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจว่าจะกระท าอะไร อย่างไร เข้าร่วมในการน า
โครงการไปปฏิบัติโดยเสียสละทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แรงงาน วัสดุ เงิน หรือร่วมมือในองค์การหรือกิจกรรม
เฉพาะด้าน เข้าร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา และร่วมในความพยายามประเมินโครงการขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วม 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1981: 41-49 อ้างถึงใน ทวีศิลป์ กุลนภาดล, 
2553: 22) ได้เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่แท้จริงหรือสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วย
ขบวนการ 4ขั้นตอน คือ 
  1. การวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดอันดับความส าคัญ
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล และประการส าคัญ คือ การตัดสินด้วย
ตนเอง 
  2. การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการและการบริหารการ
ใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทางการเงินและการบริการ 
  3. การใช้ประโยชน์ ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 
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  4. การได้รับประโยชน์ ประชาชนจะต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐาน
ที่เท่ากัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได ้
 
 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2526: 6-7) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ 
  1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน 
  2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
  3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ปัญหา และ
สนองความต้องการของชุมชน 
  4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หน่วยงาน 
  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้ ทั้ง
โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 
 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527: 10) ได้สรุปการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจการ 
  3. การมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบัติงาน 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
 
 Lowdermilk และ Laitas (1980 อ้างถึงใน อุดม ชิดมณี, 2530: 18-19) ได้เสนอขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 
  1. การส ารวจขั้นตอน 
  2. การศึกษาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
  3. การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  4. การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  5. การปฏิบัติตามโครงการ 
  6. การประเมินผลโครงการ 
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  7. การพิจารณาทบทวนโครงการที่ท าไปแล้ว 
 
 สมศักดิ์ สุขวงศ์ (2532: 110) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน 
ซึ่งจะต้องมีทุกข้ันตอนดังนี้ คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  2. การมีส่วนร่วมในการลงมือท าเอง 
  3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
 ขั้นตอนในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทโดยทั่วไปมักประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชุมชนและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุด ขั้นตอนนี้จะรวมไปถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและการคัดเลือกปัญหาที่จะแก้ไขตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีนักพัฒนาท าหน้าที่เป็น กระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพหรือคอยซักถาม กระตุ้นให้ประชาชนได้
พิจารณาสภาพรอบตัวและปัญหาต่างๆ และให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาด้วยตนเอง 
  2. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม การวางแผนด าเนินกิจกรรม
จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีการใด 
  3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน การด าเนินงานตามแผนนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ การลงทุนและการปฏิบัติงาน เช่น การบริจาคทรัพย์และการใช้แรงงาน 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ท าให้รู้ว่างานที่ด าเนินผ่านไปแล้วนั้นได้ผลดี
หรือได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร ช่วยให้บุคคลที่ร่วมในกลุ่มกิจกรรม รู้จักค้นหาข้อบกพร่องของการท างาน 
สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องและอุปสรรคได้ ดังนั้นขั้นตอนต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา พอจะสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้ 
   1. มีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม 
   2. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงาน 
   3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร 
   4. มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   5. มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
   6. มีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
   7. มีส่วนร่วมในการวางแผน 
   8. มีส่วนร่วมในการประชุม 
   9. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
   10. มีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านปัญหา 
   11. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ หรือบริหารงาน 
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   12. มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก 
   13. มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวนหรือประชาสัมพันธ์ 
   14. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 
   15. มีส่วนร่วมในการลงทุน หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 
   16. มีส่วนร่วมในการออกแรง หรือสละแรงงาน 
   17. มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ 
   18. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ติดตาม และประเมินผลเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม 
 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 186) กล่าวถึงเง่ือนไขการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
  1. ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม 
  2. ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม 
  3. ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 
 นอกจากนี้ ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมยังข้ึนกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1. ประชาชนจะต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมไม่เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  2. ประชาชนต้องไม่เสียเงินทอง ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขาประเมิน
ผลตอบแทนที่จะได้รับ 
  3. ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 
  4. ประชาชนต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกันทั้งสองฝ่าย 
  5. ประชาชนต้องไมรู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพทางสังคม หาก
จะมีส่วนร่วม 
 
 Chaturvedi และ Mitra (1982 อ้างถึงใน ไชยชนะ สุทธิวรชัย, 2536: 20) ได้เสนอเงื่อนไขของการมี
ส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา มี 3 ประการ คือ 
  1. ความช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งอาจจะเป็นองค์กรพัฒนาของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการและนักพัฒนาในรูปของการช่วยเหลือทางด้านการเงิน การเมือง และความรู้เทคนิค 
  2. ความพร้อมภายใน เช่น ผู้น าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และกายภาพ โอกาสการเข้า
ร่วม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  3. การบ ารุงรักษา เช่น ในรูปของสิ่งจูงใจ การบริหาร และการจัดองค์การ  และกิจกรรม 
ตลอดจนการแทรกแซงจากภายนอก 
 
 Kasperson และ Breitbandm (1974 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 31) ได้เสนอมาตรวัด
ระดับแรกของการจ าแนกว่า การกระท าอะไรจึงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมหรือไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม ซึ่งพอ
สรุปได้ 3 ประการ คือ 
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  1. การกระท า โดยแต่ล่ะบุคคล มิใช่เป็นการกระท าโดยกลุ่ม ซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์หรือ
ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะการแสดงออกของแต่ละบุคคลในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จะเห็นได้ถึงค่านิยม 
ความรับรู้ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล กล่าวคือ กริยาที่ถือว่าเป็นส่วนร่วมก็คือ กริยาที่มีการแสดงต่อผล
ของการกระท านั้น โดยตรงของแต่ละบุคคล 
  2. ความหนาแน่นของการกระท าซึ่งแสดงออกโดยการร่วมกระท า ที่บ่อยครั้งระยะเวลาของ
กิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพัน และมีแรงจูงใจการกระท า 
  3. คุณภาพของการเข้าร่วม ซึ่งดูจากผลและผลกระทบของการกระท าในเบื้องแรก เช่น ความ
รับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปิดกว้างยอมรับความสามารถ และความคิดเห็นต่อการท าการประเมินผล 
 
 Chapin (1977 อ้างถึงใน ธวัช สิทธิกิจโยธิน, 2543: 31-32) ได้เสนอเครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทางสังคม โดยได้ก าหนดระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิกในองค์กรของ
ชุมชน ดังนี้ 
  1. การมีความสนใจและร่วมประชุม 
  2. การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
  3. การเป็นสมาชิกและกรรมการ 
  4. การเป็นเจ้าหน้าที่ 
 ทั้งนี้จะดูจากลักษณะต่าง ๆ ที่แสดงออก คือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การ
บริจาคเงินทอง วัสดุสิ่งของ และการเสียสละเวลาแรงงาน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ และเป็นการ
ด าเนินการในกิจกรรมนั้นโดยตรง 
 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมนั้น สามารถกระท าได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มชนและสังคม
ที่จะน าไปใช้ จึงพอสรุปล าดับขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้คือ เริ่มจากการเข้าร่วมในการประชุมตาม
วาระต่าง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นที่พิจารณา ร่วมตีความในประเด็นปัญหา
เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจน หากในที่ประชุมมีความเห็นในประเด็นปัญหาอย่างหลากหลายจะต้องร่วมกัน
ออกเสียงสนับสนุน หรือคัดค้านในประเด็นนั้น ๆ หากมีความจ าเป็นต้องคัดเลือกผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
จะต้องร่วมกันออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในขั้นการด าเนินงานตามโครงการ จะต้องร่วมบริจาค
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และร่วมงานสมทบเพ่ือให้การด าเนินงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่จะต้องไม่เกินผลประโยชน์ที่ตน
จะได้รับกลับคืนมา หลังจากนั้นร่วมกันใช้ประโยชน์จากโครงการพร้อมกัน ร่วมกันดูแลรักษาโครงการให้อยู่ใน
สภาพดี และในประการสุดท้ายหากโครงการเกิดการช ารุดเสียหาย จะต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกับ
ผู้น านั้นๆ โดยทันที 
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2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดและสัปบุรุษ 

 2.4.1 ทฤษฎีของการจัดองค์การ 

   ความหมายของการจัดองค์การ มีผู้ให้ค านิยาม ค าว่า " การจัดองค์การ " ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

 Edwin B.Flippo กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงาน เพ่ือรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถท างานบรรลุ
เป้าหมายได ้

 ธงชัย สันติวงษ์  กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อน
เข้ารูป และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ การจัด
องค์การจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนต่า งฝ่ายต่าง
ทราบว่า ใครต้องท าอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นๆอย่างไรบ้าง 

 สมคิด บางโม กล่าวไว้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงาน
ย่อยๆให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์กับองค์กรย่อย
อ่ืนๆไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 
 ทฤษฎีองค์การอาจแบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎีด้วยกัน คือ 

1. ทฤษฎีดั้งเดิม (Classical organization theory) 
2. ทฤษฎีสมัยใหม่ (Neo-Classical organization theory) 
3. ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน (Modern organization theory) 

 ทฤษฎีดั้งเดิม แนวความคิดทฤษฎีดั้งเดิม ได้วิวัฒนาการจากการปกครองแบบทหารจนมาถึง
ปลายศตวรรษที่ 19 ได้นักบริหารสร้างรูปแบบการบริหารในระบบราชการขึ้น คือ แมควีเบอร์ และการสร้าง
รูปแบบการบริหาร โดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ คือ 

 เฟรดเดอริค เทย์เล่อร์ ทฤษฎีนี้มีหลักการว่า" คนเป็นเครื่องมือที่ท าให้องค์การไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้" ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  การจัดองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ ( Max Weber) ได้
เน้นให้เห็นถึงการจัดโครงการที่เป็นระเบียบ สาระส าคัญที่ แมค วีเบอร์ ได้เน้นก็คือ องค์การแบบราชการใน
อุดมคตินั้น จะต้องประกอบด้วย 

1) จะต้องมีการแบ่งงานกันท า โดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความช านาญ 
2) การยึดถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เพ่ือที่จะให้ได้มาตรฐานของงานเท่า

เทียมกัน การยึดถอืกฎเกณฑ์นี้จะช่วยขจัดพฤติกรรมที่บุคคลแตกต่างกันสามารถมาประสานงานกันได้ 
3) สายการบังคับบัญชาต้องชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ลดหลั่นกันลงไป 
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4) บุคคลในองค์การต้องไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยพยายามท างานให้ดีที่สุดเพ่ือ
เป้าหมายขององค์การ 

5) การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ให้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการเลื่อนต าแหน่งให้ค านึงถึงการ
ประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโส จุดอ่อนขององค์การแบบราชการก็คือ การเน้นที่องค์การโดยละเลย
การพิจารณาถึงปัญหาของคน และเชื่อว่าการที่มีโครงสร้างที่รัดกุมแน่นอนจะช่วยให้บุคคลปรับพฤติกรรมให้
เป็นไปตามความต้องการขององค์การได้   

  การจัดองค์การแบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Management) ของเฟรดเดอริค 
เทย์เล่อร์ ( Frederic Taylor) เป็นการจัดองค์การแบบน าเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา เพ่ือปรังปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ้น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เริ่มจากการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างงานและคนงาน โดยการใช้การทดลองเป็นเกณฑ์เพ่ือหามาตรการท างานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่คนงานจะถูกพิจารณาว่าต้องท างานเพ่ือเศรษฐกิจด้านเดียว โดยละเลยการศึกษาถึงแรงจูงใจ 
อารมณ ์และความต้องการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเชื่อว่าเงินตัวเดียวจะล่อใจให้คนท างานได้ดีท่ีสุด  

 ทฤษฎีสมัยใหม่ เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากดั้งเดิม ทฤษฎีนี้มีหลักการว่า "คนเป็นปัจจัยส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ" โดยเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของคนท่ีท าหน้าร่วมกันในองค์การ 
ถือว่าองค์การประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน และกลุ่มคนงานจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดผลผลิตด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการก าหนดการผลิต กล่าว
โดยสรุปว่า ทฤษฎีนี้ได้เน้นเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ โดยได้มีการศึกษาและค้นพบว่าบุคคลแต่ละคนย่อมมีความ
แตกต่างกัน ขวัญในการท างานเป็นสิ่งส าคัญ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจระหว่างฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายคนงานย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายโดยได้สร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ทฤษฎีที่
มีส่วนส าคัญมากต่อขบวนการมนุษย์สัมพันธ์ได้แก่ Elton Mayo ซึ่งได้ท าการทดลองวิจัยและค้นพบว่า ขวัญ
ของคนงานมีความส าคัญต่อการเพ่ิมการผลิต กลุ่มคนงานจะพยายามสร้างปทัสถานของกลุ่มตน และคนงานจะ
ท างานเป็นทีมโดยมีการก าหนดมาตรฐานของกลุ่มขึ้นเอง 

 ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน ทฤษฎีนี้กล่าวว่าเป็นการศึกษารูปแบบขององค์การในปัจจุบันโดยเน้นที่
การวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems Analysis of Organization) กล่าวคือ นักทฤษฎีได้พิจารณา
องค์การในลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์การ 
การศึกษาว่าองค์การในระบบหนึ่ง ๆ นั้นได้ค านึงถึงองค์ประกอบภายในองค์การทุกส่วน ได้แก่ ตัวป้อน 
กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และสิ่งแวดล้อม (Input process Output Feedback and Environment) 
การศึกษาองค์การในรูประบบนั้นได้พยายามที่จะมององค์การในลักษณะการเคลื่อนไหว (Dynamic) และปรับ
เข้ากับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพราะนักทฤษฏีปัจจุบันได้มององค์การในลักษณะ
กระบวนการทางด้านโครงสร้างที่บุคคลต่าง ๆ จะต้องเกี่ยวพันซึ่งกันและกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
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จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองค์การในลักษณะใหม่ ๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริการแบบมีส่วน
ร่วม การพัฒนาองค์การ คิว.ซี . และการบริหารแบบอนาคตนิยม เป็นต้น 

 ประเภทขององค์การ (Types of Organization) 

  การจ าแนกองค์การโดยยึดโครงสร้าง สมคิด บางโม แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1.องค์การแบบเป็นทางการ (formal organization) เป็นองค์การที่มีการจัดโครงสร้างอย่าง

เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การจัดตั้งมีกฎหมายรองรับ บางแห่งเรียกว่า องค์การรูปนัย ได้แก่ บริษัท มูลนิธิ 
หน่วยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการศึกษาเรื่ององค์การและการจัดการจะเป็นการศึกษาใน
เรื่องขององค์การประเภทนี้ทั้งสิ้น  

 2.องค์การแบบไม่เป็นทางการ (informal organization) เป็นองค์การที่รวมกันหรือจัดตั้งขึ้น
ด้วยความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว ไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้างภายใน มีการรวมตัวกัน
อย่างง่ายๆ และเลิกล้มได้ง่าย องค์การแบบนี้เรียกว่า องค์การอรูปนัย หรือ องค์การนอกแบบ เช่น ชมรมต่างๆ
หรือกลุ่มต่างๆ อาจเป็นการรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเนื่องมาจากรายได้ อาชีพ 
รสนิยม ศาสนา ประเพณี ต าแหน่งงาน ฯลฯ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 

 ในการจัดองค์การจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีการแบ่งงานกันตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และทุกคนรู้จักงานและหน้าที่ของตน ปฏิบัติงานภายในขอบเขตที่องค์การมอบหมายมา แต่
งานที่ด าเนินการจะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารที่มีอ านาจในการมอบหมายอ านาจหน้าที่นั้นจะต้อง
ก าหนดความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบัติงานอีกด้วย  

 อ านาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับมอบหมายมาให้ สั่งบุคคลอ่ืน
ปฏิบัติตามที่ตนต้องการได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ
ต่อไป เมื่อมีการสั่งงานเพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน ส่วนมากแล้วอ านาจหน้าที่จะต้องมีอ านาจในการสั่ง
การและการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย โดยรู้จักการสั่งการ คือมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่าง
ต่อเนื่อง และตัดสินใจ ในลักษณะงานที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งอ านาจตน อ านาจหน้าที่เป็นอ านาจที่บุคคลผู้มี
อยู่ได้รับมอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และขณะเดียวกันก็มีสิทธิให้รางวัลและลงโทษผู้ที่ปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่นั้นได้อีกด้วย 

 อ านาจหน้าที่ (Authority) แตกต่างจากอ านาจ (Power) คือ อ านาจหน้าที่เป็นสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่อ านาจเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นสร้างขึ้นมาเองและท าให้บุคคลอ่ืนยอมรับ
เพ่ือที่จะปฏิบัติตาม อ านาจเกิดในด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

 ความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นภาระผูกพันของบุคคลในการปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยบุคคลจะต้องรับผิดชอบในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในองค์การที่มีการวาง
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โครงสร้างแบบเป็นทางการจะมีการก าหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่ท าหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนและให้อ านาจหน้าที่ (Authority) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้
ด้วยดี อย่างไรก็ตามปัญหาของความสมดุลกันระหว่างความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ก็มีมากขึ้นในขณะที่
องค์การขยายใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ส่วนของตนเพ่ิมข้ึนด้วย จึงมีความสับสนในเรื่องของงาน ตลอดจนปัญหาของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดแบ่ง
ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆขององค์การนั้น ควรค านึงถึงปัจจัย ต่อไปนี้ 
  - กิจกรรมที่คล้ายกันควรที่จะให้อยู่ในความรับผิดชอบของคนๆเดียว การแบ่งความ
รับผิดชอบให้คนหลายคนก่อให้เกิดผลเสียในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบดังกล่าว 
  - พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับมอบหมายงาน เช่นมีความสามารถที่จะท ากิจกรรมนั้นๆได้
หรือไม ่

 
สรุปได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และบุคคลใน

องค์การ โดยก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 2.4.2 บทบาทตามกฎหมาย 

 การศึกษาในหัวข้อวิจัยเรื่อง “บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถี
แห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. 2540  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติมาร่วมเสนอและอภิปรายประกอบ ดังต่อไปนี้ 

 "มัสยิด" หมายความว่า สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ โดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์
เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม 

 "สัปบุรุษประจ ามัสยิด" หมายความว่า มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีมติรับเข้า
เป็นสัปบุรุษประจ ามัสยิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปบุรุษประจ ามัสยิด แต่ผู้นั้นจะเป็นสัปบุรุษเกินกว่าหนึ่ง
มัสยิดในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 "อิหม่าม" หมายความว่า ผู้น าศาสนาอิสลามประจ ามัสยิด  
 "คอเต็บ" หมายความว่า ผู้แสดงธรรมประจ ามัสยิด 
 "บิหลั่น" หมายความว่า ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา  
 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้ง  พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ 
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ประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวง กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
 หมวด 1 บททั่วไป จะกล่าวถึงเรื่องการแต่งตั้งจุฬาราชมนตรี คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม 
รวมถึงอ านาจหน้าที่ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยมากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอข้ามไปในหมวดที่มี
ความส าคัญมากกว่า   
 หมวด 2 การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด 

 มาตรา 12 การสร้าง การจัดตั้ง การย้าย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดตั้ง การร่วม และการเลิกมัสยิด ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 13 ให้มัสยิดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล โดยให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด เป็นผู้แทนของมัสยิดในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือ
การนี้คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดอาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนท าการแทนได้ 

 มาตรา 14 มัสยิดที่เป็นนิติบุคคลอาจเลิกได้โดยการจดทะเบียนเลิกมัสยิดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที ่บรรดาทรัพย์สินของมัสยิดตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปยังมัสยิดที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ใกล้ที่สุด ถ้าไม่อาจ
ท าได้ ให้โอนไปยังมัสยิดที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในล าดับถัดไป เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ และผู้
อุทิศให้ได้แสดงเจตนาไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา 15 มัสยิดที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
ตามหมวด 5 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันจดทะเบียน  

 
 หมวด 3 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหมวด 4 คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด จะกล่าวถึงเรื่องคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงอ านาจหน้าที่ ของต าแหน่งดังกล่าว ซึ่ง
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยมากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอข้ามไปในหมวดที่มีความส าคัญมากกว่า   
  

 หมวด 5 คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
 มาตรา 30 ให้มีคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
  1. อิหม่าม เป็นประธานกรรมการ 
  2. คอเต็บ เป็นรองประธานกรรมการ                           
  3. บิหลั่น เป็นรองประธานกรรมการ และ                             
  4. กรรมการอ่ืน ตามจ านวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจ ามัสยิดนั้น ก าหนดจ านวนไม่

น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ให้สัปปุรุษประจ ามัสยิด ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประชุมกัน
คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด เลือกกรรมการตาม (4) เป็น
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เลขานุการหนึ่งคน นายทะเบียนหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และต าแหน่งอ่ืนตามความจ าเป็นให้ประธาน
กรรมการอิสลามประจ าจังหวัด หรือกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด เป็นประธานในที่ประชุมสัปปุรุษประจ ามัสยิด เพ่ือด าเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลาม
ประจ ามัสยิดแล้วเสนอคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก าหนด 

 มาตรา 31 อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 173 
2. อ่านพระคัมภีร์อัลกรอุ่านได้ถูกต้อง 
3. สามารถน าในภาคปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้อง ตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
4. มีความสามารถแสดงธรรมได้ 
5. เป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิดนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนวันคัดเลือก อิหม่าม 

คอเต็บ และบิหลั่น ไม่ถือเป็นนักพรต หรือนักบวช การพ้นจากต าแหน่งของ อิหม่าม 
คอเต็บ และบิหลั่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ก าหนด  

 มาตรา 32 กรรมการ ตามมาตรา 30 (4) ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 17 
2. เป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิดนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนวันคัดเลือก 
3. มีภูมิล า เนาอยู่ ในจั งหวัดที่มัสยิดนั้นตั้ งอยู่ ไม่น้อยกว่ า เก้ าสิบวัน ก่ อนวัน

คัดเลือก             
 มาตรา 35 คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. บ ารุงรักษามัสยิด และทรัพย์สินของมัสยิดให้เรียบร้อย 

                                                           
3 มาตรา 17 กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 ยกเว้น (2) และ (10) 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสบิปบีริบูรณ์ 
มาตรา 7 จุฬาราชมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1. เป็นมุสลมิผู้มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์                          
3. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามอย่างดี 
4. เป็นผู้ประพฤติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด 
5. เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกบัทุกศาสนา 
6. เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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2. วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิด เพ่ือให้การด าเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

3. ปฏิบัติตามค าแนะน าชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัด ในเมื่อไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
และกฎหมาย 

4. สนับสนุนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในทางท่ีชอบตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 

5. พิจารณามีมติรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด 
6. อ านวยความสะดวกและอบรมสั่งสอนให้สัปปุรุษประจ ามัสยิด ปฏิบัติศาสนกิจโดย

ถูกต้องเคร่งครัด 
7. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสัปปุรุษประจ ามัสยิด เมื่อได้รับการร้องขอ 
8. จัดให้มีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิด และตรวจตราแก้ไขเพ่ิมเติม

สมุดทะเบียนดังกล่าว ให้ถูกต้องตรงตามเป็นจริง 
9. จ าหน่ายชื่อสัปปุรุษประจ ามัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อได้สอบสวนแล้ว ปรากฏว่าผู้

นั้นกระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
10. จัดให้มีทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจ่ายของมัสยิด ให้ถูกต้องตรง

ความเป็นจริง และจัดท ารายงานผลการด าเนินการฐานะการเงิน และทรัพย์สินของ
มัสยิดแล้ว รายงานให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทราบ ภายในเดือน
มีนาคม ของทุกปี 

11. ดูดวงจันทร์และแจ้งผลการดูดวงจันทร์ ต่อคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
12. ส่งเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม                 

  มาตรา 37 อิหม่าม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
2. ปกครองดูแล และแนะน าเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย 
3. แนะน าให้สัปปุรุษประจ ามัสยิด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และ

กฎหมาย 
4. อ านวยความสะดวกแก่มุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจ 
5. สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปปุรุษประจ ามัสยิด 

 มาตรา 38 คอเต็บ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ในการแสดงธรรม
แก่สัปปุรุษประจ ามัสยิด 

 มาตรา 39 บิหลั่น มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ในการประกาศ
เชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนากิจตามเวลา 
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 มาตรา 44 ให้มัสยิดซึ่งได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 เป็นมัสยิด
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 
2.5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ิงอบายมุขในอิสลาม 
 อบายมุข(ม.ป.ป.). ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกสังคม ทุกศาสนาและความเชื่อ ถึงแม้อบายมุขจะควบคู่กับ

ยุคแรกๆ ของการมีอยู่ของสังคมมนุษย์ แต่ประชาคมโลกในทุกยุคทุกสมัยต่างเห็นพ้องต้องกันในการก าหนด

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของค าว่า “อบายมุข”  “อ านาจแห่งอบายมุข” และ “พลังแห่งคุณธรรม” จึง

เปรียบเสมือนวงล้อชีวิตที่มีการแข่งขันช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบของทั้งสองฝ่ายโดยที่สังคมมนุษย์จะ

เป็นพลังส าคัญในการก าหนดให้ทั้งสองข้ัวดังกล่าวเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้หรือประสบชัยชนะ 

 ยามที่มนุษย์ยึด “สังคมแห่งปัญญาและคุณธรรม” เป็นหลักในการด ารงชีวิต “อ านาจแห่งอบายมุข” 

ก็จะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ า แต่เมื่อใดที่คุณธรรมเป็นเพียงแค่เครื่องมือให้กับลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ศาสนา

และจริยธรรมก็จะเป็นเพียงคาถาท่ีมีการกล่าวถึงในเวทีสัมมนาทางวิชาการ หรือเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของบท

เทศนาธรรมเท่านั้นเอง 

          การที่จะสร้าง “สังคมอุดมคุณธรรม” ไม่ได้หมายความว่าสังคมจะต้องปลอดอบายมุขอย่างหมดจด แต่

ทุกองค์ประกอบในสังคมโดยเฉพาะอ านาจรัฐและกลุ่มชี้น าสังคมจะต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าในการ

รักษา “พลังคุณธรรม” ให้อยู่เบื้องบนของวงล้อชีวิตพร้อมเป็นหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนสังคมที่มีวินัยและ

สร้างคุณธรรมของคนในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สิ่งหนึ่งที่ได้กลายเป็นความชั่วร้ายที่จ าเป็นในสังคมปัจจุบัน คือการพนันในทุกรูปแบบแล้วแต่จะเรียก

ขาน   สถิติต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทั้งใต้ดินหรือบนดิน เป็นงวดหรือเทศกาล เจ้ามือหรือลูกมือ 

ออนไลน์หรือล้อมวง อาชญากรรมหรือความโหดร้าย 2 ตัวหรือ 3 ตัว รายได้หรือความสูญเสีย หรือแม้กระทั่ง

จ านวนผู้คนที่พ่ึงพาอาศัยการพนันในการเลี้ยงชีพ ล้วนแล้วแต่สะท้อนภาพของความล้มเหลวของระบบ

คุณธรรมและความพ่ายแพ้ของพลังศาสนาในการที่จะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชน 

 อิสลามถือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่างก็พึงได้รับส่วนแบ่งของ

บาปอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้นว่า ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ร่างกฎหมาย ผู้สนับสนุน ผู้ประกอบธุรกิจ เสมียนและ

เจ้าหน้าที่หรือแม้กระท่ังผู้พ่ึงพาอาศัยในการเลี้ยงชีพตลอดจนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับอบายมุข ล้วนแล้วแต่เป็น

ผู้ก่ออาชญากรรมที่ต้องได้รับผลบาปจากอัลลอฮ์  โดยไม่มีการยกเว้น ค าสั่งห้ามในอิสลามจึงเป็นค าสั่งห้าม
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ที่ครบวงจรและครอบคลุมตั้งแต่ต้นเหตุ กลางเหตุและปลายเหตุ ทุกบทบัญญัติที่เป็นค าสั่งห้ามของอิสลามล้วน

แล้วแต่เป็นภัยและสร้างความหายนะแก่ชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกอาคีเราะฮ์ (โลกหน้า) 

          สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามในอิสลามและถือเป็นเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพของเหล่าชัยฏอน(มารร้าย)ที่

สามารถสร้างความวุ่นวายในสังคมอย่างไม่รู้จักจบสิ้นก็คือ การพนันและสิ่งอบายมุข “มุสลิมผู้ทรงคุณธรรมจึง

ไม่อาจหาญฝ่าฝืนค าสั่งของอัลลอฮ์  ด้วยการร่างพ.ร.บ.การพนันให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเด็ดขาด 

เช่นเดียวกันกับมนุษย์เรืองปัญญาที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนการออกกฎหมายที่สร้างความชอบธรรมสิ่งที่

เป็นข้อห้ามของทุกศาสนาอย่างแน่นอน” 

อิสลามคือศาสนาแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นศาสนาที่ก าหนดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับ

พระผู้เป็นเจ้า และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือส่วนรวม เหมือมนุษย์มี

ความจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นรัฐที่มิใช่รัฐอิสลามและต้องพ่ึงพากฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนเกิดความปกติสุขใน

สังคม อิสลามก็เห็นชอบและยอมรับในกฎระเบียบดังกล่าว ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งตามแม่บทหรือเจตนารมณ์ของ

กฎหมายอิสลาม และไม่ก่อให้เกิดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(อุสมาน แม, 2557:101) 

 เจตนารมณ์อิสลามก็คือ  การจัดระเบียบการด าเนินชีวิตในโลกนี้  ผู้ที่พิจารณาบทบัญญัติของอิสลาม

จะพบว่า  บทบัญญัติเหล่านั้นมุ่งแต่จะท าให้บรรลุซึ่งผลประโยชน์ของมนุษย์และความต้องการที่จ าเป็น  และ

มุ่งที่จะบรรลุถึงซึ่งความผาสุกในโลกนี้  และความผาสุกในโลกหน้า  สิ่งทีเป็นบทบัญญัติศาสนาจะเป็น

สิ่งจ าเป็นที่จะต้องรักษานั้นมีอยู่  5  ประการ 

 1.      การรักษาศาสนา 
 2.      การรักษาชีวิต 
 3.      การรักษาเผ่าพันธุ์ 
 4.      การรักษาทรัพย์สมบัติ 
 5.      การรักษาสติปัญญา 

 
สิ่งที่เป็นอบายมุขในศาสนาอิสลามประกอบด้วย ความบันเทิง การพนัน การแสดงที่ยั่วยวนทางเพศ 

การดื่มสุรา การกินดอกเบี้ย การกินสินบน การทุจริต  และคดโกง การแต่งกายที่รัดรูป มัวเมาในตัณหา เอารัด
เอาเปรียบ  เสพของมึนเมา สิ่งเสพติด  ฯลฯ 
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  อัลลอฮ์  ได้เตือนเกี่ยวอบายมุขในอัลกรุอ่านหลายครั้งด้วยกันเช่นอัลลอฮ์  ตรัสว่า 

ْن  َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَاَصاُب َواْْلَْنَلُم ِرْجٌس مي ﴿يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُىوا ِإََّ
 َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجََِىُ وُ  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ﴾

ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหิน
ส าหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว นั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจาก
การกระท าของชัยฏอน4 ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพ่ือว่า
พวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ” 
       สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ  อายะฮฺที่90 
อัลลอฮ์  ได้ตรัสไว้ว่าอบายมุขเป็นเครื่องมือของมารร้ายให้เป็นศัตรู

กันและการเกลียดชังกัน ดังอัลลอฮ์  ตรัสว่า 

ْ َضاء  َ ِف  ِ ا  ْل  َْْمِر  ا  ل  ْ    َ َعَدا  و  َ   َ و  َ َىُكُم ا  ل  ْ ي   ْ َع ب     َ َ  ََّا ي ُ رِي  ُد ا  ل  شَّْيطَان  ُ أ َ ن   ي ُ وق  ِ ﴿  إ  ِ
 ﴾...َواْلَمْيِسرِ 

ความว่า “ที่จริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกัน
และการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน เท่านั้น”  
            สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ  ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่90 

 
 อบายมุขก าลังแพร่หลายอยู่ในสังคมของเรา ดังนั้นหากเราไม่ช่วยกันตักเตือนลูกหลานของเรา แล้ว
ใครเล่าจะมาตกัเตือนเรา แม้แต่ตัวเราเองก็ควรใคร่ควรคิดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอบายมุขมีมากมาย มิใช่แค่
สิ่งมึนเมาที่เราเข้าใจ ดังนั้นอิสลามได้พูดถึงไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว เราควรหันกลับไปเพ่ือทบทวนสิ่งที่กระท าอยู่ว่า
อิสลามได้อนุมัติให้กับเราหรือไม่ หรือเราไม่สนใจว่ามันจะเป็นอย่างไร ขอให้เรามีความสุขในโลกนี้ แล้วโลก
หน้าที่นิรันดร เราจะยอมอยู่ในนรกที่พระผู้ทรงสร้างเรา และจะยอมอยู่ในนั้นตลอดกาล 
 
 บทบัญญัติแห่งอิสลามต่อการดื่มสุราและเสพของมึนเมา(ยาเสพติด) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
อบายมุขในศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติห้ามข้องแวะสิ่งเสพติด และสารทุกชนิดที่ออกฤทธิ์กับระบบจิตประสาทท า
ให้มึนเมา, ขาดสติชั่วขณะหรือถาวร ห้ามเสพ พกพา จ าหน่าย ฯลฯ ศาสนาอิสลามจึงมีนโยบายเรื่องสิ่งเสพติด
และสารออกฤทธิ์ที่ชัดเจนคือ ทั้งป้องปรามและปราบปราม อีกทั้ง ยังมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืน 

                                                           
4 มารร้ายที่คอยสงเสริมให้มนุษย์กระท าความผิด 
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 ค านิยาม สุรา ซึ่งสอดคล้องในภาษาอาหรับกับค าว่า (اْلمر) เชิงภาษา เดิมของค าว่า “อัลคอมรฺ ”คือ 
การปกปิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและได้เรียกด้วยชื่อ อัลคอมรฺ เพราะมันท าให้สติปัญญามึนเมา หมายถึงปกปิด  (อิบนุ
มันซูร, 1993: 4/254) 

 อัลค็อมรุ(  ٌََخْر ) คือ เครื่องดื่มจ าพวกสุรา เหล้า ข้าวแช่ เบียร์ ไวน์ บรั่นดี ฯลฯ ในอดีตจะหมายถึง
เหล้าหรือสุราเท่านั้น 

ค าว่า “อัลคอมรฺ”ในทางวิชาการ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างทีมีอาการมึนเมา ไม่ว่าจะผลิตมาจากผลไม้
ต่างๆ อาทิเช่น องุ่น อินทผาลัม มะเด่ือ ผลองุ่นแห้งหรือสิ่งทีผ่ลิตมาจากเมล็ดพืชเช่น เมล็ดข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ 
หรือผลิตมาจากของหวาน เช่น น้ าผึ่ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจจะต้ม ต้ังไฟหรือหมัก โดยที่ไม่ต้องตั้งไฟ อาจจะอยู่
ในชื่อที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น สุรา หรือจะอยู่ในชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เช่น อารัค แชมเปญ หรืออ่ืน (al-
Mausu ‘ah al-Fiqhiyah,1983 : 5 / 11-12) 

จากนิยามข้างต้น สามารถจ ากัดความ ของสุรา(  ٌََخْر )ได้ว่า ทุกสิ่งที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วท าให้เกิด

อาการมึนเมา และสิ่งมึนเมาทุกชนิด คือ สุรา (  ٌََخْر ) 
 ในช่วงแรกๆที่ท่านรอซูล  มาประกาศศาสนาอิสลาม การบริโภคดื่มกินเหล้ายังเป็นเรื่องที่มีปฏิบัติ
กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในสังคมชาวมักกะฮ์และสังคมอ่ืนๆ และ คัมภีร์อัลกรุอ่าน ก็ยังไม่มีบทบัญญัติสั่งห้าม
หรือชี้แจงไว้แต่ประการใด แต่ต่อมาในภายหลังจึงมีการประทานโองการอัลกรุอ่านที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
เรื่องเหล้า สุรา มาเป็นระยะๆ จนในที่สุดอัลกรุอ่านก็ประกาศห้ามเรื่องสุรา เหล้าโดยสิ้นเชิง ดังมีรายละเอียด
และข้ันตอนต่อไปนี้ 
 อัลลอฮ์  ทรงประทานโองการอัลกรอุ่านที่เป็นบัญญัติเรื่อง เหล้า สุรา ทั้งหมดรวม 4 วาระ คือ 
  1. ครั้งแรกที่มีบัญญัติเรื่องเหล้า สุรานั้นเป็นเพียงแค่ชี้แจงหรือพูดในลักษณะชี้น าให้เห็นและ
รับทราบถึงวิถีชีวิตของประชาชน ในยุคนั้นที่เก่ียวข้องกับเหล้า อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า 

 ﴾...﴿َوِمْن ََثَرَاِت الىَِّخيِل َواْْلَْعَىاِب تَ َِّخُذوَن ِمْىُه َسَكرًا َورِْنقًا َحَسًىا

  ความว่า “และส่วนหนึ่งจากผลอินทผลัมและองุ่น พวกเจ้าน ามา
หมักท าสุรา บ้าง และใช้ปัจจัยบริโภคท่ีดีบ้าง” 

                   สูเราะฮ์อันนะห์ลุ  ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 67 
 

  2. ครั้งที่ 2 พูดในลักษณะชี้แจงให้เห็นถึงผลดีและผลเสียที่เกิดจากสุรา โดยเน้นย้ า
ถึงผลเสียจากสุราที่มีมากกว่า อัลลอฮ์  ได้ตรัสว่า  

َىافِ ُع لِ لىَّاِ   م َ ِ رٌي و َ ا لْ َمْيِسِر قُ ْل فِ يِهَما إِ َ ٌْ ا َ ﴿يَ ْسََلُ واَ َك ع َِن ا ْل َْْمِر و َ
 ﴾َْثُُهَما َأْا َ ُر ِمْن اَ ْفِعِهَماَوإِ 

และเมื่อพวกเขาสอบถามเจ้า(มูฮ ามัด) ถึงเรื่องเหล้าและการพนัน 
เจ้าจงตอบชี้แจงเถิดว่า ทั้งสองสิ่งมีโทษ(ผลร้าย)มาก และมี
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คุณประโยชน์หลายประการแก่มนุษย์ แต่โทษของทั้งสองสิ่งนั้น มี
มากกว่าคุณประโยชน์นัก 

สูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ  อายะฮฺที่ 219 
  3. ครั้งที่ 3 พูดในลักษณะใช้นโยบายป้องปราม แต่ยังไม่ห้ามเด็ดขาด โดยสงวนศาสนกิจที่
ส าคัญๆเช่น การละหมาด หรือหวงห้ามศาสนสถานเช่น อาคารมัสยิดไว้ ไม่ให้ผู้เสพสุราแล้วมีอาการมึนเมา  
ขาดสติเข้าปฏิบัติพิธีละหมาด หรือเข้า-ออกมัสยิดเป็นต้น อัลลอฮ์  ไดต้รัสว่า 
 

َِّ تَ ْعَلُموا َما  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُىوا ََل تَ ْمَربُوا الصَََّلَ  َوأَاْ َُْم ُسَكاَرى َح
 ﴾...تَ ُموُلونَ 

ความว่า “โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้เข้าใกล้พิธี
ละหมาด ขณะที่พวกเจ้าอยู่ในอาการ มึนเมา จนกว่า พวกเจ้าจะ
รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้าเอ่ยพูดออกมา” 

                                               สูเราะฮฺอัลนิซาอฺ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 43 
 
  4. ครั้งที่ 4 สุดท้าย พูดในลักษณะประกาศห้ามอย่างเป็นทางการ และโดยเด็ดขาด พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้เห็นผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ศาสนา และสังคม อัลลอฮ์  ได้ตรัสไว้ 

َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْاَصاُب َواْْلَْنَلُم ِرْجٌس  ﴿يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُىوا ِإََّ
 ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجََِىُ وُ  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾

      ความว่า “โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงสุราและการพนัน และ
การเส้นสังเวยบูชาและการเสี่ยงติ้ว เป็นสิ่งโสมม(อบายมุข) อัน
เป็นผลงานจากชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงออกห่างจากมันเสีย เพ่ือ
ว่าพวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ” 
       สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 90 
 

ا  ل ْ     َ ْ  َىُكُم ا  ل ْ َعَدا  و  َ   َ و  َ ي   ْ َضاء  َ ِف  ِ ا  ْل  َْْمِر ﴿  إ ِ َ  ََّا ي ُ رِي  ُد ا  ل  شَّْيطَان  ُ أ َ ن  ْ ي ُ وق ِ َع ب     َ
 َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّاْم َعْن ذِْاِر اللَِّه َوَعِن الصَََّلِ  فَ َهْل أَاْ َُْم ُمْىََ ُهوَن﴾

ความว่า “อันที่จริงชัยฏอน ต้องการเพียงแค่ยุแหย่ให้เกิดความ
เป็นอริศัตรูกัน ความโกรธเกลียดกันในระหว่างพวกเจ้า และมันยัง
คอยแต่จะท าให้พวกเจ้าหันเหออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์  
และ(ออกจาก)การละหมาด เช่นนี้แล้วพวกเจ้าจะยุติไหม” 
     สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 91 
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 อัลค็อมรุ(  ٌََخْر ) ในอดีตจะหมายถึงเหล้าหรือน้ าเมาท่ีเกิดจากการหมักผลไม้เท่านั้นเช่น องุ่น อินทผลัม 
ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ แต่ต่อมา เหล้าคือน้ าเมาและสิ่งที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกชนิด ทั้งนี้โดยอาศัย
เนื้อความจากฮะดีษดังนี้ 

ท่านรอซูลุลลอฮ์  กล่าวว่า             

 ))))ُالُّ ُمْسِكٍر َحرَامٌ 
ความว่า “ทุกสิ่งที่ออกฤทธิ์ท าให้มึนเมา ย่อมบาป(เหมือนกัน
หมด)”   
          บันทึกโดยอัลบุคอรีย์  หะดีษท่ี 4343 

 

 อีกรายงานหนึ่ง ท่านนบี  ได้บอกถึงลักษณะของอัลค็อมรฺ(  ٌََخْر ) และผลจากการดื่มอัลค็อมร ฺ      

  ไว้ว่า (ََخْرٌ )

 ))))ُالُّ ُمْسِكٍر ََخٌْر وَُالُّ ََخٍْر َحراَمٌ 
ความว่า “ทุกสิ่งที่ออกฤทธิ์ท าให้มึนเมา ถือเป็นเหล้า(อัลค็อมรฺ) และ

ทุกสิ่งที่เป็นเหล้า(อัลค็อมรฺ) ย่อมเป็นสิ่งต้องห้าม” 
บันทึกโดย มุสลิม หะดีษท่ี 2003 อบูดาวูด หะดีษท่ี3390 และท่านอื่นๆ 

การดื่มเหล้า(อัลค็อมรฺ) และเสพสิ่งออกฤทธิ์ท าให้เมาถือเป็นบาปทุกกรณี ไม่ว่าจะดื่มมากหรือดื่มน้อย 
เสพมากหรือเสพน้อย เมาหรือไม่เมาเพราะท่านรอซูล  ให้ถือการดื่ม หรอืเสพเป็นเกณฑ์ ดั่งที่ท่านรอซูล  

ไดก้ล่าวว่า 

 ))« َما َأْسَكَر َاِثريُُ   فَ َمِليُلُه َحَرامٌ ))»
 ความว่า “สิ่งที่ออกฤทธิ์ท าให้มึนเมา หากมีปริมาณที่มาก 
แม้ว่าสิ่งนั้นมีปริมาณท่ีน้อยถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน” 
   บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษที่ 3681 

 ท่านษะฮฺได้กล่าวว่า 

 ))َأنَّ الىَِّبَّ َصلَّ  اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَ َه  َعْن قَِليِل َما َأْسَكَر َاِثريُ ُ ((
    ความว่า “แท้จริงท่านนบี  ทรงห้ามจากสิ่งที่มีปริมาณ
เล็กน้อยหากสิ่งนั้นมีปริมาณมากแล้วท าให้มึนเมา 

   บันทึกโดยอัลนาซาอีย์ หะดีษที่ 5609 

 

 นอกจากผู้ที่ดื่มสิ่งมึนเมาแล้ว  ผู้ที่ให้ผู้อ่ืนดื่มสิ่งมึนเมายังมีความผิดไม่ต่างจากผู้ที่ท าการดื่มสิ่งมึนเมา
เสียเองดังหะดีษท่ีได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า 

 

 ((َلَعَن َرُسوُل اهلِل َصلَّ  اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشاِرَب اْلَْْمِر  َوَساِقيَ َها))
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 ความว่า “ท่านรอซูล  สาปแช่งผู้ดื่มสิ่งมึนเมา และผู้ที่ให้
(ผู้อ่ืน)ดื่มสิ่งมึนเมา 
   บันทึกโดย อัลฏอบรอนี หะดีษที่ 13641 
 

 จากหะดีษข้างต้นท่านนบี  ได้ห้ามการยุ่งเก่ียวกับสิ่งมึนเมาทุกอย่าง  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม
หากมีคุณสมบัติที่ท าให้ผู้ดื่มมึนเมา  ก็ถือได้ว่าเป็นอัลค็อมรฺทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือเล็กน้อยเพียงใดก็
ตาม  นอกจากนั้นท่านยังได้ประณามทั้งผู้ที่ดืมเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้อ่ืนดื่มสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะในกรณี
ใดๆก็ตาม  

การดื่มน้ าเมาถือเป็นกระทงความผิดตามกฎหมายอาญาในอิสลาม และอยู่ในประเภทคดีใหญ่ (ا ائر) 
กะบาอิร หรือมหันตโทษ  เป็นคดีความ ผิดทั้งในโลกดุนยานี้และโลกอาคีเราะฮ์ ส าหรับโทษในโลกนี้ ถ้าอยู่ใน

รัฐอิสลาม ผู้มีอ านาจทางตุลาการ เช่น กอดี(  ْالَماِضي )หรือฮาเก็ม(  ْاْلَاِام )สามารถด าเนินคดีและลงโทษได้ 
มาตรการส าหรับใช้ลงโทษผู้ดื่มหรือเสพสิ่งออกฤทธิ์ท าให้เมาเช่นเหล้าหรือน้ าเมานั้นคือ การเฆี่ยนจ านวน 40 
ครั้ง หากไม่หลาบจ าให้ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจนถึง 80 ครั้ง ( จะมากหรือน้อยกว่า 80 ครั้งก็ได้ตามความเหมาะสม
และเหตุผล และอาจใช้การจ าคุกหรือวิธีอ่ืนๆด้วยก็ได้ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ตุลาการ) 
 

 ในต าราซุนนะฮ์เล่าว่า ตอนที่ท่านอาลี  ได้เข้าด ารงต าแหน่งคอลีฟะฮ์ ท่านได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่า  

))َجَلَد الىَِّبُّ)ص( أَْربَِعَي َوَجَلَد أَبُو َبْكٍر أَْربَِعَي َوُعَمُر ََثَاِاَي وَُالٌّ ُسىٌَّة 
 َوَهَذا َأَحبُّ ِإَلَّ((

 ความว่า “สมัยท่านนบี  นั้นลงโทษ(คนดื่มสุรา)ด้วยการเฆี่ยน 

40 ครั้ง สมัยคอลีฟะฮ์อบูบักร  ก็เฆี่ยน 40 ครั้ง และสมัยของคอ

ลีฟะฮ์อุมัร  เฆี่ยน 80 ครั้ง ทั้งหมดล้วนเป็นซุนนะฮ์ แต่ข้าพเจ้า
ประสงค์(พอใจ)จะเฆี่ยนเพียง 40 ครั้ง” 

        บันทึกโดยมุสลิม หะดีษท่ี 4554 
 
 ดังนั้น การเสพและใช้เหล้าหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ท าให้เมาขาดสติทุกชนิดเป็นคดีความผิด
(ฮะร่าม) เหล้า คือ ต้นเหตุของอบายมุขและความชั่วร้ายทั้งมวล มีผลร้ายมากกว่าผลดี มีโทษทั้งในโลกนี้และ
โลกหน้า ทุกสิ่งที่ออกฤทธิ์ท าให้เมาขาดสติมีบทบัญญัติแห่งอิสลามถือเช่นเดียวกับเหล้า บาปเหมือนกัน จะกิน
น้อยกินมากไม่ส าคัญ จะเมาหรือไม่เมาไม่ส าคัญ กินน้อยก็บาป กินมากก็บาป  
 
 สรุปได้ว่า อบายมุขในศานาอิสลามมีหลากหลายรูปแบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ต่างก็พึงได้รับส่วนแบ่งของบาปอย่างเท่าเทียมกัน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ก่ออาชญากรรมที่
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ต้องได้รับผลบาปจากอัลลอฮ์  โดยไม่มีการยกเว้น ค าสั่งห้ามในอิสลามจึงเป็นค าสั่งห้ามที่ครบวงจรและ

ครอบคลุมตั้งแต่ต้นเหตุ กลางเหตุและปลายเหตุ ทุกบทบัญญัติที่เป็นค าสั่งห้ามของอิสลามล้วนแล้วแต่เป็นภัย

และสร้างความหายนะแก่ชีวิตมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า และอบายมุขยังถือเป็นเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพ

ของเหล่าชัยฏอน(มารร้าย)ที่สามารถสร้างความวุ่นวายในสังคมอย่างไม่รู้จักจบสิ้น 

 

2.6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบัญญัติด้านหลักการศาสนาอิสลามต่อการพนัน  
 การพนัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของการพนันว่าหมายถึง 
การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือรวมทั้งโชคด้วย 
ขณะที่ความหมายตามกฎหมายนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช๒๔๗๘ ไม่ได้ก าหนดนิยาม
ความหมายของค าว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่ก าหนดการเล่นที่จัดเป็นการพนันไว้ในบัญชีแนบท้าย
พระราชบัญญัติ  
 นอกจากนี้ยังมีค านิยามซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาด้านการพนันในปัจจุบันว่าหมายถึง “อะไร
ก็ได้ที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน (financial transaction) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน”(สังศิต 
พิริยะรังสรรค์ และคณะ, ม.ป.ป.: 2) ส่วนการพนันที่เล่นกันเป็นการส่วนตัว มีเงินหมุนเวียนไปมา แต่ไม่มีก าไร
เกิดขึ้น และไม่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหารายได้ ไม่ถือว่าเป็นการพนัน ขณะที่การเล่นพนันที่จัดขึ้นโดยองค์กรการ
พนัน เช่น กาสิโนซึ่งจัดบริการหรือเกมการเล่นในหลายรูปแบบเพ่ือดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นการพนันถือเป็นการ
พนัน 
 ในภาษาอังกฤษนั้น มีค าที่ใช้เรียก “การพนัน” โดยรวมอยู่ ๒ ค า คือ “gambling”( Glimne, Dan,  
2009) ซึ่งมีความหมายถึงเป็นการทายผลแพ้ชนะ หรือการวางเดิมพันในผลเกม การแข่งขัน หรือเหตุการณ์ อีก
ค าหนึ่งคือ“gaming”( 4 Chuck Humphrey, ม.ป.ป.) หมายถึงกิจกรรมที่กฎหมายรับรองให้ถูกกฎหมาย หรือ
ได้รับการยกเว้นความผิดตามกฎหมายอาญา 
 
 2.6.1. ประวัติของการพนันในอิสลาม 

  การพนันในศาสนาอิสลาม ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใด บ้างว่าเกิดก่อน 

และบ้างว่าเกิดหลังท่านนบีมูฮ ามัด  ในยุคสมัยนั้น การพนันเป็นที่แพร่หลายมากพอๆกับการดื่มสุรา และยัง

ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม หลังจากนั้นบทบัญญัติเรื่องราวการพนันได้ถูกประทานลงมาพร้อมๆกับการห้าม

ดื่มสุรา เพราะโทษของมันทั้งสองมีมากกว่าคุณประโยชน์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การพนันจึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามใน

อิสลาม นอกเหนือจากบทบัญญัติข้อห้ามของการพนันที่มาจากอัลกรุอ่านแล้ว ยังปรากฏข้อห้ามของการพนัน

ที่มาจากค ากล่าวท่านนบีมฮู ามัด  อีกมากมาย 
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  จึงพอจะสรุปได้ว่า การพนันเคยเป็นที่อนุญาตในอิสลาม แต่หลังจากได้มีบทบัญญัติสั่งห้าม 

เพราะโทษของการพนันมีมากกว่าคุณประโยชน์ การพนันจึงเป็นที่ต้องห้ามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 2.6.2. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 

  ค าสอนของอิสลามกระตุ้นมสุลิมให้ด าเนินตามแนวทางของอัลลอฮ์  ในการหาเลี้ยงชีพ ให้

รู้จักใช้กฎธรรมชาติ และวิธีการที่เท่ียงตรงในการไปสู่เป้าหมาย และใช้เหตุผลที่ถูกต้องสร้างผลที่ต้องการ ส่วน

การพนันซึ่งรวมไปถึง การจับสลาก และล็อตเตอรี่นั้น ท าให้ประชาชนขึ้นอยู่กับโอกาส และหวังในโชคลาภ ซึ่ง

เป็นความหวังลมๆแล้งๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้ต้องหันเหออกจากการใช้แรงงานโดยสุจริต การเอาจริงเอาจัง ผู้ที่

ติดอยู่กับการพนันจึงเป็นผู้ที่ไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ท่ีอัลลอฮ์  ทรงก าหนด 

  ในอิสลามถือว่าทรัพย์สินส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่ใครจะเอาไปจากผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ ยกเว้นโดย

การแลกเปลี่ยนกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการให้เป็นของขวัญหรือเป็นทานแก่กัน 

ดังนั้น การได้ทรัพย์สินของคนอ่ืนจากการเล่นพนันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม 

  ผู้ที่เล่นการพนันมักจะมีความเกลียดชัง และเป็นศัตรูกัน ถึงแม้พวกเขาอาจจะอ้างว่า ถึงแพ้ก็

ไม่เป็นไรก็ตาม ในการพนันนั้นจะมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ บางครั้งผู้แพ้อาจดูว่ามีอารมณ์ดี แต่แท้ที่จริงแล้ว

เบื้องหลังความรู้สึกของเขานั้นคือความกังวล ความโกรธ ความเคียดแค้น และความเสียใจ  

  การพนันมีข้อบังคับของมันเอง กล่าวคือ ผู้เสียจะพยายามเล่นมันใหม่อีกโดยหวังที่จะชนะใน

การเล่นครั้งต่อไป ทั้งนี้เพ่ือต้องการที่จะเอาส่วนที่สูญเสียไปกลับคืนมา ในขณะเดียวกัน ผู้ชนะก็จะเล่นมัน

ต่อไป เพื่อหาความสุขจากชัยชนะ และความตะกละที่อยากได้มากขึ้น แน่นอนในวงพนัน โชคย่อมมีการเปลี่ยน

มือได้ตลอดเวลา บางครั้งผู้แพ้ก็กลับกลายเป็นผู้ชนะ และผู้ชนะก็อาจจะต้องกลับกลายมาเป็นผู้แพ้ ความสุข

จากชัยชนะก็ย่อมเปลี่ยนเป็นความขมชื่น ดังนั้น นักพนันจึงจ าต้องเล่นต่อไปโดยไม่สามารถปลีกตัวออกจากมัน

มาได ้

  การพนันถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมเช่นเดียวกับที่เป็นอันตรายต่อบุคคล การพนันจะท าให้

นักพนันต้องสูญเสียเวลา และพลังงาน เป็นผู้ที่ไม่ได้สร้างผลผลิต และเป็นกาฝากสังคม เป็นผู้ที่มีแต่จะเอาแต่

ไม่ได้ให้ และเป็นผู้ที่มีแต่จะบริโภคแต่ไม่ได้ผลิต ยิ่งไปกว่านั้น การหมกมุ่นอยู่กับการพนัน จะท าให้หลงลืม

หน้าที่ของเขาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า และหน้าที่การงาน มีหลายครั้งที่ผู้ที่ติดการพนันต้องขายเกียรติยศ ศาสนา 

และครอบครัวของเขาเพ่ือการพนัน ทั้งนี้เพราะการหมกมุ่นอยู่กับการพนันมากๆ จะท าให้สูญสิ้นจิตส านึกที่ดี

ของความเป็นมนุษย ์
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  เป็นการถูกต้องเหลือเกินที่คัมภีร์อัลกรุอ่าน ได้กล่าวถึงเรื่องการดื่มสุราและพนันไว้ด้วยกัน 

ทั้งนี้เพราะโทษของมันทั้งสองที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ครอบครัว และสังคม นั้นเหมือนกัน มันจะมีอะไร

มากกว่าการติดเหล้ามากไปกว่าการติดพนัน นี้คือเหตุผลที่ว่า หากเราพบสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสองสิ่งนี้ เราก็จะหนี

ไม่พ้นที่จะตอ้งพบกับอีกสิ่งหนึ่ง คัมภีร์อัลกรอุ่านกล่าวไว้ถูกต้องแล้วว่าการดื่มสุรา และการพนันนั้นมาจากการ

กระท าของมารร้าย มันคล้ายกับการบูชาเจว็ด และการเสี่ยงทายด้วยลูกศรมันเป็นสิ่งโสมมและเป็นนิสัยที่ต้อง

สลัดทิ้ง (ยูซูฟ ก็อรฎอวีย์, ม.ป.ป.) การพนันถือเป็นสิ่งที่ฮะร่าม (ต้องห้าม) ในอิสลาม ดังหลักฐานที่ปรากฏ

อย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกรอุ่าน ประหนึ่งว่าได้ถูกประทานลงมาให้แก่มุสลิมในยุคปัจจุบัน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

การพนันได้ถูกประทานลงมาแล้วในอดีต ที่สภาพสังคมสมัยนั้นเต็มไปด้วยความกักขฬะไร้ซึ่งอารยธรรม มีการ

ดื่มสุราและเล่นการพนันกันอย่างแพร่หลายจนท าให้สังคมเกิดความปั่นป่วน สับสนวุ่นวาย พระองค์อัลลอฮ์  

จึงได้ประทานบทบัญญัติดังกล่าวมา เพ่ือเป็นข้อสั่งห้ามและลบล้างค่านิยม วัฒนธรรมที่เลวทรามของคนยุคนั้น 

และเพ่ือให้ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตที่แท้จริง 

  สุราและการพนันเป็นสิ่งที่ศาสนาห้าม อิสลามได้ห้ามการดื่มสุราและการพนันไว้ในโองการ

เดียวกัน แต่การห้ามนั้นไม่ได้เป็นการห้ามอย่างฉับพลัน อิสลามห้ามการดื่มสุราและการพนันเป็นล าดับขั้น 

อัลลอฮ์  ได้ประทานโองการที่เกี่ยวกับการพนันและการดื่มสุราไว้ 4 โองการ ด้วยกันและตามล าดับ

ดังต่อไปนี้ 

  ในขั้นตอนแรกอัลลอฮ์  ได้ชี้แจงโทษของการพนันเพ่ือเป็นการเตือนแก่มนุษย์ ดังค าด ารัส

ของพระองค์ท่ีว่า 

ا  ل ْ َمْيِسِر   ِن ا  ْل  َْْمِر و  َ ِ ريٌ   إ ِ َ  ٌْ   ف ِ يِهَما  ق ُ لْ ﴿  ي َ ْسََل ُ وا َ َك ع  َ َىاف ِ عُ   ا  َ م  َ  ل ِ لىَّا ِ   و  َ
 ﴾ا َّْفِعِهَما... ِمن َأْا َ رُ  َوِإَْثُُهَما

 ความว่า “พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนัน จง

กล่าวเถิดว่าในทั้งสองนั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์แต่

โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมัน”  

                      สูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ  ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที2่19 

  อายะห์ข้างต้นเป็นค าสั่งแรกของการห้ามดื่มสุรา การพนัน ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงโทษของการ

กระท าท้ังสองท่ีมีมากกว่าคุณ ในตอนแรกการกระท าดังกล่าวเป็นแค่เพียงการไม่อนุมัติ เพ่ือที่จะเป็นการเตรียม

ไปสู่การห้ามโดยเด็ดขาด ถัดมาจากขั้นตอนนี้ก็คือ มุสลิมได้ถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดจากการดื่มสุราและการ
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พนัน ท่านอิหม่ามอะหมัดได้รายงานมาจากท่านอบูฮูรอยเราะฮ์ว่า ครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮ ามัด  ได้เดินทาง

มายังเมืองมาดีนะฮ์ ซึ่งขณะนั้นชาวเมืองมาดีนะฮ์ได้ดื่มสุรา และเล่นการพนันกันอย่างเปิดเผย คนหนึ่งจากพวก

เขา ได้ถามท่านนบีมูฮ ามัด  ถึงเรื่องการดื่มสุราและเล่นการพนัน อัลลอฮ์  จึงได้ประทานโองการนี้ลงมา

ในช่วงสมัยนั้น หลังจากอายะห์นี้ ถูกประทานลงมาได้ไม่นาน ชาวเมืองมาดีนะฮ์จึงพูดกันว่า อัลลอฮ์  มิได้

ทรงห้ามเราเพียงแต่ทรงกล่าวว่ามันทั้งสองมีโทษมากกว่าคุณเท่านั้น 

  อีกอายะห์หนึ่ง ที่อัลลอฮ์  ได้ทรงห้ามการดื่มสุรา และการพนันซึ่งเป็นการห้ามอย่าง

เด็ดขาด ณ วันที่ประทานอายะห์นี้จนถึงอนาคต พระองค์ทรงตรัสว่า 

ْن  َا اْلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَاَصاُب َواْْلَْنَلُم ِرْجٌس مي ﴿يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُىوا ِإََّ
َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن   ﴾٠٩﴿   اِن َفاْجََِىُ وُ  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ َعَمِل الشَّْيطَ  ِإََّ

َىُكُم اْلَعَداَوَ  َواْل  َْ َضاَء ِف اْلَْْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّاْم َعن ِذْاِر اللَّ ِه  يُوِقَع بَ ي ْ
 ﴾٠٩﴿ مُّىََ ُهونَ  أَاَُم فَ َهلْ  ۖ  َوَعِن الصَََّلِ  

 ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จริงสุราและการพนัน และแท่งหิน

ส าหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้วเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการ

กระท าของชัยฎอน (มารร้าย) ดังนั้น พวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย เพ่ือว่า

พวกเจ้าจะได้พบกับความส าเร็จ (90)แท้จริงชัยฎอนนั้นมันเพียงต้องการที่

จะก่อการเป็นศัตรูและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้า เรื่องของน้ ามันเมา

และการพนัน และต้องการจะขัดขวางพวกเจ้าให้หันเหออกจากการร าลึก

ถึงอัลลอฮ์  และการเคารพภัคดีต่อพระองค์ แล้วพวกเจ้าจะยุติไหม” 

     สูเราะฮฺมาดีอะห์ อายะฮฺที่ 90- 91 

  ยูซุฟ  ก็อรฺฎอวี(2554:101) กล่าวว่า  สองโองการดังกล่าวข้างต้นอัลลอฮ์  ทรงห้ามสุรา 
และการพนันอย่างเด็จขาด โดยรวมเข้าไว้กับการบูชายัญ และการเสี่ยงทายโดยอาศัยธนู หลังจากนั้นพระองค์
ทรงประกาศว่าสิ่งดังกล่วนั้นเป็นสิ่งริจญ์สฺ(สิ่งสกปกโสมม)  ซึ่งเป็นค าหนึ่งที่อัลกุรอานใช้ หมายถึงสิ่งที่หน้า
รังเกยีจที่สุด สอ่ิงที่เลวทราม  พระองค์ต้องการชี้ให้เห็นว่าสิ่งมึนเมาและการพนันนั้นเป็นงานของชัยฎอนที่มีแต่
ความหลอกลวง ความชั่วช้า  และพระองค์ได้ทรงบัญชาให้ผู้ศรัทธาหลีกออกห่างจากสิ่งเหล่านั้น เพ่ือพวกเขา
จะได้ประสบความส าเร็จ แล้วอัลลอฮ์  ได้กล่าวถึงผลร้ายของสุราและการพนันที่มีผลต่อสังคม กล่าวคือ สิ่ง
เหล่านี้จะท าลายความส าพันธ์ และสร้างความเป็นศัตรู ความเกียจชังให้เกิดขึ้น นอกจากนั้น ยังส่งผลทางจิตใจ
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ของมนุษย์โดยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสาเหตุให้มนุษย์ละทิ้งศาสนา และการร าลึกถึงอัลลอฮ์  อายะฮฺดังกล่าวจบ
ลงด้วยการเตือนให้เลิกอย่างจริงจัง โดยพระองค์กล่าวว่า “แล้วพวกเจ้าจะยุติไหม” 
 

  บทบัญญัติที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องสุราและการพนัน ซึ่งพระองค์

อัลลอฮ์  ทรงตรัสไว้ด้วยกัน เพื่อก าชับมนุษย์ให้รู้ถึงพิษการพนันของมันทั้งสองและเพ่ือให้มนุษย์ได้หลีกห่าง

ออกจากมัน 

 

 2.6.3. ความหมายของการพนันในกฎหมายอิสลาม 

  การพนันในกฎหมายอิสลามได้มีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์อิสลามได้ให้ความเห็นที่แตกต่าง

กันออกไปตามแต่ทัศนะของตน แต่ในด้านหลักภาษา การพนันมีชื่อเรียกอยู่ 2 ค าด้วยกัน ซึ่งพบได้บ่อยใน   

อัลกรอุ่านและอัลหะดีษ การพนันในอัลกรุอ่าน ส่วนมากใช้ค าว่า “อัล มัยซิร” และในหะดิษ ส่วนมากใช้ค าว่า 

“อัลกิม้าร” ค าท้ังสอง มีรากศัพท์ของค าว่าที่ต่างกัน แต่มีความหมายที่ใช้เรียกการพนันเหมือนกัน ซึ่งสามารถ

อธิบายค านิยามของค าศัพท์ทั้งสองได้ดังนี้ อัล มัยซิร หมายถึงการละเล่นของชาวอาหรับญาฮีลียะฮ์ด้วยการ

เสี่ยงติ้ว(มูฮัมหมัดสุไลมาน อับดุลลอฮอัลอัชก็อร  ซุบดะตุ้ลตะฟาซิร  มักตะบะ  ดารุสลาม  ริยาด, ม.ป.ป. :43) 

  อัลกิม้าร หมายถึง  การละเล่นทุกรูปแบบ ที่มีการ(พนัน) เดิมพัน ระหว่างกันด้วยทรัพย์สิน 

หรือของมีค่าอ่ืน(อิบรอฮีมอัลมัดกูรมัวะอฺยัมดิวบิน, ม.ป.ป. :876) 

  ทั้งนี้ ยังมีค านิยามของการพนัน ที่นักนิติศาสตร์อิสลามได้ให้ความหมายไว้อีกมากและ

ความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

  การพนัน  หมายถึง  รูปแบบ และ วิธีการทุกอย่างในการแสวงหาทรัพย์สิน โดยใช้อุปกรณ์ที่

คิดค้นขึ้นมาเพ่ือสร้างโอกาส หรือ ความบังเอิญให้กับตนเอง(อิบรอฮีมอัลมัดกูร, ม.ป.ป.: 867) 

  การพนัน หมายถึง  การเล่นกันระหว่างคนสองคนหรือสองกลุ่มขึ้นไป โดยมีเจตนาที่จะ

แข่งขัน เอาชนะ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากผลของการชนะในการละเล่นนั้นโดยอาศัยความเสี่ยง หรือโชค

(อบุลอะลา เมาดูดี ตัฟฮีมุลกรอุ่าน เล่ม2)  

  ท่านมญูาฮิต ได้ให้ความหมายของการพนันไว้ว่า เป็นการละเล่นทุกรูปแบบที่มีการเดิมพันซึ่ง

เกิดขึ้นจากการละเล่นนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการละเล่นของเด็กๆก็ตามที (ฮุซัย บิน มัสอูด อัลบัฆวีย์ ชาเราะฮฺอัส

ซุนนะฮฺ เลบานอน, 1992 : 423) 
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 2.6.4. องค์ประกอบของการพนันในกฎหมายอิสลาม 

  การที่จะถือได้ว่าเป็นการเล่นการพนันนั้น  ต้องมีองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบของการพนัน

ในกฎหมายไทยและอิสลามมีความคล้ายกันดังนี้  

  1. ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ตกลงเข้าเล่นในการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  2. การเล่นนั้น เป็นการเล่นที่มีการแข่งขัน หรือ เสี่ยงโชค หรือการคาดหวัง 

  3. มีการตกลงกันว่า ถ้าผู้เล่นคนใดชนะ ก็จะได้เงินหรือทรัพย์สิน และถ้าผู้ใดแพ้ก็จะ

เสียเงินหรือทรัพย์สินแล้วแต่จะตกลงกัน  ซึ่งเรียกว่า "สินพนัน" (บุญโชค เจียมวิริยะ, 2539: 285) 

 2.6.5.ประเภทของการพนันในอิสลาม 

  จากการศึกษา ในต าราหลายเล่มทั้งจากต าราในกฎหมายไทยและกฎหมายอิสลาม ท าให้เห็น

ถึงความคล้ายและความแตกต่างในรูปแบบและวิธีการของการเล่นการพนันต่างๆ 

  ในหนังสือกฎหมายการพนัน โดยทั่วไปกล่าวถึงการพนันไว้มาก แต่ในหนังสือฟิกฮ์  และ

กฎหมายอิสลามนั้น ได้กล่าวถึงเรื่องการพนันไว้เพียงคร่าวๆ และไม่มีการจัดประเภทของการพนันในอิสลาม 

แต่ทั้งนี้ สามารถศึกษาและค้นคว้าวิจัยถึงลักษณะของการพนันในอิสลาม ได้ดังนี้ 

   1. การพนันที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงทาย 
   2. การพนันที่อยู่ในตัวของตัวมันเอง 
   3. การพนันที่อาศัยอุปกรณ์ท่ีคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ 
   4. การพนันในรูปแบบของการกีฬา 
   5. การพนันในรูปแบบของการละเล่น 
   6. การพนันที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ 

อุสมาน แม (2557 : 93)  กล่าวว่า ในอิสลาม การพนันมีบทบัญญัติห้ามไว้ชัดเจนทั้งในคัมภีร์อัลกุ

รอาน อัลสุนนะฮฺ ทั้งมีโทษในดุนยา และอาคิเราะฮฺ และยังเป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับมุสลิม เข้าไปยุงเกี่ยวในทุก 

รูปแบบ การพนันเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งในสังคมไทยเนื่องจากขัดต่อบรรทัดฐานใน  สังคมไทย 

โดยเฉพาะขัดต่อหลักศีลธรรม ซึ่งการพนันจัดเป็นอบายมุข รวมทั้งการพนันบางประเภท  ขัดต่อกฎหมาย มี

บทลงโทษทางอาญา ดังจะเห็นได้จาก บทบัญญัติในพุทธศาสนา ได้ก าหนดให้การพนันจัดเป็นในอบายมุข

ประเภท คือ 1.ดื่มสิ่งมึนเมา 2.เที่ยวกลางคืน 3.เที่ยวดูการละเล่น 4. เล่นการพนัน 5.คบคนชั่วเป็นมิตร 6.

เกียจคร้านการงาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความเสื่อมและความ หายนะให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ 
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  2.6.5.1การพนันที่มีลักษณะของการเสี่ยงทาย หรือ เสี่ยงติ้ว 

  กล่าวคือ “อัซลาม” หมายถึง รูปแบบต่างๆของการเสี่ยงทาย ซึ่งกระเดียดไปทาง   

ชิริก และไสยศาสตร์ เช่น การเสี่ยงทายโดยใช้ลูกศรของอาหรับในสมัยญาฮีลียะฮ์ พวกอาหรับเคยใช้ธนูสาม

ดอกเพ่ือการเสี่ยงทาย โดยดอกหนึ่งจะเขียนว่า “พระเจ้าของฉันบัญชาฉัน” อีกดอกหนึ่งจะเขียนว่า “พระ

เจ้าของฉันได้ห้ามฉัน” และดอกที่สามจะถูกปล่อยว่างไว้โดยไม่เขียนอะไร ถ้าหากเขาคิดที่จะเดินทาง แต่งงาน 

หรือท าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ พวกเขาจะไปยังที่วิหารอันเป็นที่เก็บดอกธนู หลังจากนั้นก็เสี่ยงเลือกธนู ถ้าหาก

เลือกได้ดอกที่เขียนว่า “บัญชา” พวกเขาก็จะท าสิ่งที่เขาคิดไว้ แต่ถ้าหากเลือกได้ดอกที่เขียนว่า “ห้าม” พวก

เขาก็จะไม่ท า และถ้าเลือกได้ดอกธนูที่ไม่ได้เขียนอะไรไว้ พวกเขาก็จะใส่มันลงไปใหม่ และเสี่ยงหยิบธนูอีก

จนกระท่ังได้ดอกธนูที่ชี้ขาดเป็นแน่ชัด(บุญโชค เจียมวิริยะ, 2539: 285) 

   การเสี่ยงทายเพื่อตัดสินใจ ซึ่งกระท ากันในปัจจุบัน จะโดยการสังเกตจากทราย จาก

หอย ใบชา ไพ่  ฝ่ามือ การเปิดหนังสือเสี่ยงทาย หรืออ่ืนๆในท านองนี้ ก็เป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเสี่ยง

ทายสมัยญาฮีลิยะฮ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น รูปแบบของการละเล่นใดที่ถูกก าหนด โดยมีลักษณะของการเสี่ ยงทาย

เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเข้าข่ายการพนันในลักษณะนี้ด้วย 

   อิสลามได้ห้ามการเล่นทุกอย่างที่มีลักษณะของการพนันและการเสี่ยงทายรวมไว้

ด้วยกันและถือว่ามันเป็นบาปอย่างหนึ่ง ดังที่ อัลลอฮ์  ได้ทรงตรัสไว้ว่า 

ِلُكمْ َوأَن َتْسََ ْمِسُموا بِاْْلَْنََلِم  ...﴿  ﴾ٌق...ِفسْ  ذَى

 ความว่า “และที่สูเจ้าเสี่ยงทายโดยติ้วเหล่านั้น เป็นการฝ่า

ฝืน”    

สูเราะห์มาอีดะฮฺ ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 3 

   และท่านรอซูล  ยังได้กล่าวสั่งทับไว้อีกด้วยว่า 

و ع  ن أ  ر   ا  ل  در  د  ا ء   ر  ضي ا  هلل   ع  ىه ق  ال   ا   ق ال   ر  سول   ا  هلل   صل  ا  هلل   ع  ليه 
من تكهن   أو اسَمسم   أو رجع من  وسلم " لن يىال الدرجات العل 

 سفر تطريا"
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 ความว่า “ จากอบีดัรดา  กล่าวว่า ท่านรอซู้ล  กล่าว

ว่า ใครที่ปรึกษา กับหมอดู หรืออาศัยการเสี่ยงติ้ว หรือกลับจากการ

เดินทาง เพราะลางไม่ดี จะไม่ได้รับต าแหน่งที่สูง (ในสวรรค์)” 

บันทึกโดย อัตฏอบรอนีย์ หะดีษที ่8487 

   จากความหมายของหะดิษทั้งสองนี้ เป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่า การเล่นชนิดใดที่มีลักษณะของ

การเสี่ยงทาย ถือ เป็นการพนันที่ต้องห้ามในอิสลาม และหากมีผู้ใดฝ่าฝืนก็เป็นการฝ่าฝืนต่อค าบัญชาต่อ

พระองค์อัลลอฮ์  นั้นเอง  ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อในค าท านายทายทัก ของบรรดาหมอดูต่างๆ ที่ท านายกัน

ไปต่างๆนานาๆ หรือการอาศัยโชคลางในการด ารงชีวิต 

   ทั้งหมดนี้ที่ได้กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น กล่าวคือ เมื่อ

กล่าวถึงเรื่องการเสี่ยงทายด้วยติ้ว ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องหมอดู และเมื่อกล่าวถึงเรื่องหมอดู ก็ต้องกล่าวถึงการเชื่อ

โชคลางไปพร้อมๆกัน 

   ในปัจจุบัน เราจะพบว่าการพนันในรูปแบบของการเสี่ยงทายนั้น มีมากมายหลาย

รูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามรูปลักษณะ และยุคสมัย เช่น การเสี่ยงทายผลการแช่งขันฟุตบอลผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือ ซึ่งก าลังเป็นที่แพร่หลายกันมากในหมู่เยาวชนหนุ่มสาว เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอย่าง

ชัดเจน หรืออีกในรูปแบบหนึ่ง นั้นก็คือ “การส่งชิงโชค” การส่งชิงโชคนั้นจัดเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งที่มาใน

ลักษณะของเยาวชน การเสี่ยงทาย เพราะเป็นการคาดเดา หรือ การท านายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 

การทายผลฟุตบอล เช่น การทายฟุตบอลผ่านทางไปรษณียบัตร ว่าทีมใดจะเป็นทีมฝ่ายชนะ หรือเป็นฝ่ายแพ้

ในทัวนาเมนท์นั้นๆ หากผลของการทายถูกต้องก็จะได้รับรางวัลจากทางผู้จัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตาม

หลักการอิสลาม ของรางวัลที่ได้จากการเสี่ยงทายก็ถือเป็นสิ่งที่ฮะร่ามเช่นกัน 

   นอกจากนั้นยังมีการละเล่นอีกมากมายที่เข้าข่ายการพนันประเภทนี้ เช่น การเล่น

ลูกเต๋า ลูกเต๋ามีหลายสีหลายชนิด หลายแบบ แต่ละแบบมีชื่อเรียกและวิธีการเล่นที่ต่างกันออกไป แต่สิ่งที่

เหมือนกันอย่างหนึ่งของลูกเต๋า คือ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหกด้าน แต่ละด้านจะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับ

ชนิดของลูกเต๋าแต่ละชนิด 

   วิธีการเล่นส่วนมากขึ้นอยู่กับการทาย กล่าวคือ ผู้ถือลูกเต๋าไว้ในมือ แล้วทอยลงบน

พ้ืนหรือโต๊ะ ก่อนเล่น ผู้เล่นจะต้องวางเงินพนันลงบนโต๊ะ เพ่ือทายว่า ลูกเต๋าแต่ละลูกจะออกมาเป็นเช่นไร 

ทั้งนี้การเล่นอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป หรืออาจเป็นการละเล่นในท านองเดียวกันที่สามารถ
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ดัดแปลงการเล่นได้ตลอดเวลา หากมีการเล่นลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการเล่นที่ต้องห้ามทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการ 

“จับเบอร์ หรือ จับสลาก” เป็นการเล่นที่มักใช้ในการท ากิจกรรม จริง ๆ แล้วการจับสลากธรรมดา ๆ อาจไม่มี

ความผิด เพราะไม่มีการพนันเกิดขึ้นแต่หากว่าการจับสลากนั้น มีการน าเงินไปเพ่ือแลกซื้อสลาก ซึ่งทางร้านจัด

ให้มี สลากนั้นจะมีอยู่ด้วยกันสองชุด ชุดที่หนึ่งให้ผู้ซื้อ อีกชุดหนึ่งติดไว้กับสิ่งของ หากผู้ซื้อจับสลากได้ตรงกับ

เบอร์ใดในสิ่งของนั้นๆ ก็รับสิ่งของนั้นไป ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการพนันในลักษณะของการเสี่ยงทายต้องห้าม

ในศาสนาอิสลามเช่นกัน 

  2.6.5.2 การพนันที่มีลักษณะของการพนันอยู่ในตัวของมันเอง 

   เช่น ล็อตเตอรี่ หวย เรียงเบอร์ ที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นการพนันที่มีอยู่ในตัวของมัน

เองโดยไม่ต้องมีการเดิมพันกันมาก่อน เพราะการเล่นหรือการซื้อ มีลักษณะของการพนันอยู่ในตัวของมันเอง 

กล่าวคือ 

   ล็อตเตอรี่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ 

ได้จัดให้มีขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือน าเงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งนี้ น าไปใช้ในกิจการสาธารณะ

ประโยชน์ต่างๆ แต่ทว่าในการขายสลากกินแบ่งแต่ละครั้ง มีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังนั้นคือ การทายผลหรือ

เบอร์ของสลากกินแบ่ง ผู้ซื้อล็อตเตอรี่ จะเลือกซื้อล็อตเตอรี่ตามเบอร์ที่ตนเองคาดว่าจะถูกต้องตามเบอร์ที่ทาง

กองสลากกินแบ่งก าหนด หากทายถูกตามท่ีว่านั้น ก็รับผลตอบแทนจากรายได้ที่ทางกองสลากจัดให้ โดยน าใบ

สลากนั้น ไปข้ึนเงินที่กองสลากตามวันเวลาที่ก าหนด 

   ดังนั้น ล็อตเตอรี่ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตในอิสลาม เพราะเป็นการลงทุนที่น้อย แต่

ได้รับผลก าไรมหาศาล อีกทั้งยังเป็นการอธรรมต่อผู้อ่ืน และเป็นการหารายได้ที่ปราศจากหยาดเหงื่อแรงกาย

ของตนเอง รวมทัง้ยังมีลักษณะของการเสี่ยงทายเข้ามาอีก 

  2.6.5.3. การพนันที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ 

   การพนันประเภทนี้มีมาก ซึ่งชนิดของมันมีต่างๆนานา ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะคิดค้น

ขึ้นมาเล่นกันอย่างไร ใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไร การพนันประเภทนี้ บางครั้งใช้กระดาษหรือหนังสือเล่มเดียวกันก็

สามารถเล่นการพนันกันได้ ในกฎหมายอิสลามจึงถือว่าทุกๆสิ่งที่เข้าข่ายการพนัน หรือเป็นการละเล่นที่

คล้ายกันกับการพนัน ก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามแล้ว การพนันประเภทนี้มีปรากฏขึ้นในเกมส์ หรือการละเล่นต่างๆ 

เช่น การเล่นทายภาพ การเล่นหมากรุก หมากฮอส การเล่นไพ่ หรืออ่ืนๆที่อาจมีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ และมีชื่อ

เรียกกันต่างๆนานา ดังที่ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า  
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َياِن بِاْلِكَعاِب  َواْلَْْونِ  َِّ َلِعُب الصي  ْ  ُالُّ ِقَماٍر فَ ُهَو ِمَن اْلَمْيِسِر  َح

ความว่า “ทุกๆสิ่งที่มีการเดิมพัน คือการพนัน ถึงแม้ว่าจะเป็น

การละเล่นของเด็กๆด้วยกับชนิดที่เป็นต่อแต้ม หรือชนิดที่เป็นติ้วกลม

ก็ตาม”(อัตฏอบรีย์,2001,3 : 673) 

   จากหะดิษดังกล่าวนี้  บ่งชี้ว่าการละเล่นทุกๆอย่างสามารถท าให้เป็นการพนันได้ 

หากว่ามีการพนัน หรือการเดิมพันเกิดข้ึน และการพนัน สามารถเกิดข้ึนได้ กับบุคคลทุกเพศทุกวัย 

  2.6.5.4 การพนันที่มาในรูปแบบของการกีฬา 

   การกีฬาเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวนมุสลิมได้มี

สุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะอัลลอฮ์   ทรงรักบ่าวที่แข็งแรงมากกว่าบ่าวที่อ่อนแอและใน

ทัศนะของอิสลามนั้น ไม่ได้วัดความแข็งแรงของคนๆหนึ่งจากความแข็งแรงที่เขาสามารถล้มคู่ต่อสู้ได้ แต่ผู้ที่

แข็งแรงในทัศนะของอัลลอฮ์  คือ ผู้สามารถชนะอารมณ์ของเขาเมื่อเขาโกรธ 

   กีฬาเป็นสิ่งที่ดีหากใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถก่อเกิดโทษได้หากไม่เข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเล่นกีฬาอย่างแท้จริง ดังเช่น กลุ่มคนบางกลุ่มที่ใช้การกีฬาเป็นการพนัน กล่าวคือ พวก

เขาจะท้าพนันกันด้วยการวางเงินหรือทรัพย์สินที่มีเป็นเดิมพัน แล้วทายว่า ผลของการแข่งขันกีฬานั้นๆ เป็น

เช่นไร หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทายได้ถูกดังผลที่ปรากฏขึ้นจากการแข่งขัน ผู้นั้นก็จะได้ทรัพย์สินเดิมพันนั้นไป

ครอบครอง ซึ่งเป็นการครอบครองทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม เพราะเป็นการได้มาโดยปราศจาก

น้ าพักน้ าแรง ในการประกอบอาชีพ 

  ดังนั้น การน าการกีฬาทุกชนิดที่อิสลามอนุญาตให้เล่น มาเดิมพันกันด้วยทรัพย์ถึงผล

ของการแพ้ ชนะ จึงเป็นที่ต้องห้ามในอิสลาม ถึงแม้ว่าการกีฬาชนิดนั้นจะเป็นที่อนุมัติในอิสลามก็ตาม 

  ดังที่ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวไว้ว่า  

َياِن بِاْلِكَعاِب  َواْلَْْوِن(( َِّ َلِعُب الصي  ْ  ))ُالُّ ِقَماٍر فَ ُهَو ِمَن اْلَمْيِسِر  َح

ความว่า “ทุกๆสิ่งที่มีการเดิมพัน คือการพนัน ถึงแม้ว่าจะเป็น

การละเล่นของเด็กๆด้วยกับชนิดที่เป็นต่อแต้ม หรือชนิดที่เป็นติ้วกลม

ก็ตาม”(อัตฏอบรีย์, 2001,3 : 673) 
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 2.6.5.5. การพนันในรูปของการละเล่น 

  การพนันในรูปแบบของการละเล่น มักพบเห็นกันบ่อยในทุกซอกซอยของสังคม 

เพราะท่ีใดมีการละเล่น ที่นั้นมักมีการพนันปะปนอยู่ด้วยเสมอ ทั้งๆที่บางครั้งผู้เล่นเอง อาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าเป็น

การพนัน โดยเฉพาะการละเล่นของเด็กๆ เพราะท่านรอซูล  ได้กล่าว 

ان أبا هرير  قال ا قال رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم ا َمْن )) 
َلَه ِإَلَّ اللَُّه   ُمْلا ََل ِإ ْلي َ ِت َوالُعزَّى  ف َ َحَلَف ِمْىُكْم ف ََماَل ِف َحِلِفِها ِبالَلَّ

 ((ْن قَاَل ِلَصاِحِ ِها تَ َعاَل أُقَاِمْرَك  فَ ْلَيَََصدَّقْ َومَ 

ความว่า จากอบีฮุร็อยรอฮ์กล่าวว่า ท่านรอซูล  กล่าวว่า 

คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านได้กล่าวค าสาบานด้วยกับพระเจ้าแล้ว 

ดังนั้น ส าหรับเขาจงกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์  

และใครที่กล่าวกับเพ่ือนของเขาว่า “มาเรามาพนันกัน” ดังนั้นจะต้อง

จ่ายทาน 

                                       บันทึกโดยอัลบุคอรีย์หะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 1647 

 

  เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า คงไม่มีเลยที่การละเล่นของเด็กๆ จะไม่มีการพนันเกิดขึ้น ไม่ว่า

จะด้วยการกล่าวค าท้าพนันกันด้วยค าพูด หรือการเดิมพันกันด้วยทรัพย์สิน การพนันในรูปแบบของการละเล่น

จึงเป็นพื้นฐานของการพนันชนิดอื่นๆ 

  รูปแบบของการพนันที่เป็นการละเล่นมีมากมายหลายชนิด เช่น การโยนสตางค์หัว 

ก้อย การเป่ายิ้งฉุบ การทอยสตางค์ การทอยเส้น การเล่นปั่นแปะ การเล่นลูกแก้ว การเล่นต่อแต้ม เกมเศรษฐี 

การเล่นหนังยาง การเล่นไพ่ การเล่นเปิดหนังสือ การเล่นหมากรุก หมากฮอส หมากเก็บ การเล่นเกมส์ต่างๆ 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 2.6.5.6 การพนันที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการเล่น 

  ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การพนันเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่การละเล่นของเด็กๆ

หรือแม้แต่ใช้สัตว์มาเป็นเครื่องมือ และมีองค์ประกอบของการเล่น เช่น การแข่งม้า แข่งสุนัข หรือแม้แต่แพะ 

แกะ วัว ควาย ก็สามารถน ามาแข่งขันเป็นเกมส์การพนันได้ รูปแบบของการเล่นพนันชนิดนี้เป็นการละเล่นที่
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ผสมผสานกับการกีฬา เช่น การแข่งม้า หรือ แข่งสุนัข ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผิดในหลักการอิสลามแต่อย่างไร 

เพราะอิสลามส่งเสริมให้ฝึกฝนการขี่ม้า แต่แท้ที่จริงแล้ว เบื้องหลังของการแข่งขันเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีการ

พนัน หรือการเดิมพันด้วยกันทั้งสิ้น 

   เช่นเดียวกันกับการพนันที่เป็นการทรมาน เช่น การกัดปลา ชนไก่ ชนโค หรือวิ่งวัว
ชนพนันดังกล่าวนี้ล้วนแล้วเป็นการทรมานสัตว์  
 

2.6.6. กฎเกณฑ์ว่าด้วยการพนันในอิสลาม 

 การละเล่นทุกอย่างโดยพ้ืนฐานของมันนั้น เป็นสิ่งที่อนุญาตในอิสลาม แต่เนื่องจากได้มีการ

พนันเข้ามาเกี่ยวข้องจึงท าให้เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ทั้งนี้กฎเกณฑ์ที่จะมาเป็นตัวชี้วัดว่า การละเล่นใดที่เป็นการ

พนัน ตามท่ีอิสลามห้ามนั้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

 2.6.6.1 มีการเดิมพันระหว่างกัน เช่น มีการเดิมพันกันในการเล่นโดยกล่าวว่า ถ้าหากฉันชนะ

ท่าน ฉันจะต้องได้จากท่านเท่านั้น เท่านี้ และหากท่านชนะฉัน ท่านก็จะได้จากฉันเท่านั้นเท่านี้ 

 เดิมพันที่ศาสนาอนุญาต คือ เดิมพันที่ผู้น าตั้งให้ หรือใครคนหนึ่งตั้งให้ หรือคนหนึ่งจากใน

สองคนที่ท าการแข่งขันตั้งให้ เช่นกล่าวว่า ถ้าหากฉันแข่งชนะท่าน ฉันไม่เอาอะไรเลย แต่ถ้าท่านชนะฉันท่าน

จะได้จากฉันเท่านั้นเท่านี ้

 2.6.6.2 มีการใช้ค าพูดเชิญชวน ในการเล่นพนัน เช่น กล่าวว่า “เรามาพนันกันเถิด” ดังนี้

ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า 

ان أبا هرير  قال ا قال رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم ا َمْن )) 
َلَه ِإَلَّ اللَُّه   ُمْلا ََل ِإ ْلي َ ِت َوالُعزَّى  ف َ َحَلَف ِمْىُكْم ف ََماَل ِف َحِلِفِها ِبالَلَّ

 ((فَ ْلَيَََصدَّقْ َوَمْن قَاَل ِلَصاِحِ ِها تَ َعاَل أُقَاِمْرَك  

ความว่า จากอบีฮุร็อยรอฮ์กล่าวว่า ท่านรอซูล  กล่าวว่า 

คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านได้กล่าวค าสาบานด้วยกับพระเจ้าแล้ว 

ดังนั้น ส าหรับเขาจงกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์  

และใครที่กล่าวกับเพ่ือนของเขาว่า “มาเรามาพนันกัน” ดังนั้นจะต้อง

จ่ายทาน 

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์หะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 1647 
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 จากหะดีษบทนี้ ชี้ไห้เห็นว่า การพนันนั้นไม่ได้เกิดข้ึนจากการละเล่นแต่เพียงเท่านั้นหากแต่ว่า 
การพูดเชิญชวนที่ส่อไปในการพนัน ก็ถือว่าเป็นการพนันแล้ว ดังนั้น สิ่งที่บ่งชี้ถึงกฎเกณฑ์ของการพนันใน
อิสลามนั้น จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “การกระท า” เพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับวาจาด้วย 

 
 2.6.6.3 มีลักษณะของการเสี่ยงทายในการเล่นเท่านั้น 
  การเสี่ยงทายในภาษาอาหรับ  ใช้ค าว่า “อัซลาม”  เป็นการเสี่ยงทายของชาว

อาหรับในสมัยญาฮีลิยะฮ์  ที่ชอบเสี่ยงทายด้วยการใช้ลูกศร 
  การเสี่ยงทายถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการพนัน แต่ค่อนข้างกระเดียดไปทางการชีริก 

และไสยศาสตร์ ดังนั้น การพนันใดที่มีลักษณะของการเสี่ยงทาย เป็นการพนันที่ส่อไปในทางชีริก (อบุลอะลา 
เมาดูดี ตัฟฮีมุลกรุอ่าน เล่ม2) 

  การพนันบางประเภทมีลักษณะของการเดิมพัน ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตั ว 
เช่นการเล่นหมากรุก หมากฮอส บางประเภทมีลักษณะของการเสี่ยงทาย เช่น การเล่นไพ่ และบางประเภทมี
ลักษณะของการเดิมพันที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวผสมผสานกับการเสี่ยงทาย เช่น การเล่นลูกเต๋า เป็น
ต้น 

  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การละเล่นใดที่มีลักษณะของการเสี่ยงทายถือเป็นสิ่งต้องห้าม 
และเป็นชนิดของการพนนัทั้งสิ้น 

 

2.6.7. ข้อจ ากัดของการเล่นพนันในกฎหมายอิสลาม 

 ข้อจ ากัดของการพนันมีไว้เพ่ือเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่า ลักษณะใดเป็นการพนัน หรือเข้าข่าย

การพนัน ข้อจ ากัดของการพนันในอิสลามจึงอยู่ที่ว่า “การละเล่นของบุคคล มีการเดิมพัน หรือมีลักษณะของ

การเสี่ยงทายเกิดข้ึนหรือไม”่ หากการละเล่นใด มีลักษณะของการเดิมพัน หรือการเสี่ยงทายเกิดขึ้นถือว่าสิ่งนั้น

เป็นการพนันที่ต้องห้ามในอิสลาม 

 

2.6.8. ข้อห้ามส าหรับการละเล่นในอิสลาม 

 เมื่อกล่าวถึงการพนันก็ต้องกล่าวถึงการละเล่น เพราะส่วนมากของการพนันมาจาก

การละเล่น อิสลามจึงห้ามการละเล่นบางอย่างที่มีลักษณะของการพนัน ดังต่อไปนี้  
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 2.6.8.1 ห้ามการละเล่นที่มีการเดิมพันระหว่างกัน  

  ถึงแม้จะเป็นการละเล่นของเด็กๆด้วยกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทรงกลม ทรง

เหลี่ยม หรือการแข่งนกพิราบ แข่งหมากรุกซึ่งเป็นการเล่นของผู้ใหญ่และการเล่นอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายกัน 

ลักษณะของการเล่นชนิดนี้ เป็นการเล่นที่มีการตั้งเงื่อนไขระหว่างกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งจะตั้งเงื่อนไขกับอีกคนหนึ่ง

ในการละเล่นนั้น เช่น การที่คนหนึ่งกล่าวแก่อีกคนหนึ่งว่า “หากฉันชนะท่าน ทรัพย์สินของท่านทั้งหมดเป็น

ของฉัน และหากท่านชนะฉันทรัพย์สินของฉันนั้นทั้งหมดตกเป็นของท่าน” เช่นนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาต 

เพราะลักษณะเช่นนี้เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยปราศจากสิทธิที่แท้จริง 

  การพนันคือลักษณะของการจ านองสิ่งของหนึ่งไว้แก่อีกบุคคลหนึ่ง ตามที่ได้ตกลงกัน

ไว้ซึ่งหากฝ่ายใดท าไม่ได้ตามที่ตกลงนั้นสิ่งของชิ้นนั้นก็จะตกเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งทันที ทั้งนี้อิสลามยังมี

ข้อยกเว้นส าหรับการละเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับการพนันแต่ไม่ถือว่าเป็นการพนัน เช่น การละเล่นที่มีลักษณะ

ของการสู้รบ เช่น การแข่งอูฐ แข่งม้า หรือการแข่งขันปาเป้าหรือสิ่งที่มีลั กษณะคล้ายกับสิ่งเหล่านี้ โดยมี

เป้าหมายเพื่อฝึกฝนฝีมือ โดยปราศจากการพนัน  

  การแข่งขันท่ีมีเดิมพันที่ศาสนาอนุญาตก็คือ เดิมพันท่ีผู้น าตั้งให้หรือใครคนหนึ่งตั้งให้ 

หรือคนหนึ่งจากในสองคนที่ท าการแข่งขันกันตั้งให้ เช่นกล่าวว่า ถ้าหากฉันชนะท่าน ฉันจะไม่เอาอะไรเลย แต่

ถ้าท่านชนะฉัน ท่านจะได้จากฉันเท่านั้น เท่านี้ ดังนั้น ถ้าหากผู้เข้าท าการแข่งขันทั้งสองคนร่วมกันออกเดิมพัน

กัน เช่นดังกล่าวว่า“ถ้าหากฉันชนะฉันจะต้องได้จากท่านเท่านั้น เท่านี้ และถ้าหากท่านชนะฉันจะต้องได้จาก

ท่านเท่านั้นเท่านี้ และถ้าหากท่านชนะฉันท่านก็จะได้จากฉันเท่านั้น เช่นนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาต และห้าม

เข้าร่วมท าการแข่งขันด้วย 

 2.6.8.2 ห้ามการเล่นที่มีการท าลายจิตวิญญาณหรือท าลายชีวิต   

  การเล่นการพนันหลายอย่างที่เราพบเห็น ล้วนแล้วแต่เป็นการท าลายจิตวิญญาณ 

ท าลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยทั้งนั้น เมื่อผู้ใดที่เข้าไปเกลือกกลั้วกับวงพนัน ชัยฏอนก็จะอยู่กับพวกเขา 

จะเล่นจะกระซิบกระซาบในหัวใจของพวกเขาให้ลุ่มหลงไปในการเสพสุขและความสนุกสนานของมันจนท าให้

ลืมตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ผู้เล่นพนันจึงมักจะลืมตัวในขณะเล่น หลงลืมนึกถึงพระเจ้าและครอบครัว จนท า

ให้เวลาที่ใช้ไปจากการพนันเปรียบเสมือนได้ใช้ไปเพียงนิดเดียว สุดท้ายเมื่อเงินหมดจึงเกิดความทุกข์ไม่สามารถ

หาทางออกของความทุกข์ได้ การพนันจึงเป็นเครื่องมือท าลายจิตวิญญาณและท าลายชีวิตมนุษย์ ดังนี้อิสลาม

จึงห้ามเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด 
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 2.6.8.3 ห้ามการละเล่นที่มีการท าลายจริยธรรมและมารยาทท่ีดีงาม   

  เหตุผลหนึ่งที่อิสลามห้ามการเล่นการพนัน เพราะมันเป็นการท าลายจริยธรรมและ

มารยาทอันดีงามของมนุษย์ มนุษย์ส่วนมากเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันแล้ว มักจะเปลี่ยนนิสัยตนเองที่เคย

มีปฏิบัติ จากคนที่เคยมีมารยาทดีจริยธรรม เมื่อติดการพนันเขาจะกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจกระด้างกระเดื่องไม่มี

มารยาท สิ่งเหล่านี้ถูกท าลายไปกับการพนันทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลนี้อัลลอฮ์  จึงได้กล่าวสั่งทับไว้ในคัมภีร์ของ

พระองค์ว่า “การเล่นพนันเป็นการกระท าของมารร้าย” ค าตรัสของพระองค์สัจจริงเสมอ 

  ดังนั้น อิสลามจึงห้ามการละเล่นทุกชนิดที่ท าลายจริยธรรมและคุณงามความดีของ

มนุษย์เพ่ือปกป้องและรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะผู้ที่ดีในสายตาของอัลลอฮ์   นั้น คือผู้ที่มี

มารยาทอันดีงาม 

 2.6.8.4 ห้ามการละเล่นที่มีการท าลายสังคม  

  ดูเหมือนว่าการพนันเป็นเรื่องเล็กๆ ในสังคม แต่แท้จริงแล้วการพนันเป็นเรื่องที่ใหญ่ 

ที่ก่อเกิดจากสิ่งเล็กๆ ดังเช่นที่ท่านนบี  ได้กล่าวไว้ว่า “ทุกๆสิ่งเป็นการพนันได้แม้แต่การละเล่นของเด็กๆ”

(อาบียะฟัรมูฮัมมัด อัฏอบรีย์, 1992: 219) 

  แต่เมื่อการพนันเป็นสิ่งที่แพร่หลายในสังคม ก็ย่อมมีการพัฒนาวิธีการและรูปแบบ

การเล่นพนันให้มีความทันสมัยขึ้นตามยุคสมัย จึงเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันมีการพนันเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ถึง

ขณะที่รัฐบาลบางประเทศเปิดให้มีการเล่นพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือหวังควบคุมการละเล่น ผู้เล่น และ

เงินไหลเวียนไม่ให้ออกสู่นอกระบบ แต่แล้วกลับกลายเป็นว่ามันยิ่งก่อให้เกิดปัญหามากกว่าคุณที่จะได้รับ 

เพราะว่าเมื่อมีการพนันก็ต้องมีบ่อน เมื่อมีบ่อนก็ต้องมีผู้ดูแลบ่อน เมื่อมีผู้ดูแลบ่อนก็เท่ากับว่ามีการเพ่ิมของผู้มี

อิทธิพล สิ่งเหล่านี้ยังไม่รวมไปถึงปัญหายาเสพติดที่มักอยู่คู่กับธุรกิจการพนัน ฉะนั้น การพนันจึงเป็นสิ่ง

ต้องห้ามในศาสนาอิสลามเป็นการห้ามที่ครอบคลุมทุกกระบวนการที่สามารถก่อให้เกิดการพนัน 

 

2.6.9. การละเล่นที่อนุมัติและไม่อนุมัติในอิสลาม 

 การละเล่นโดยพื้นฐานแล้วที่ศาสนาอนุญาต แต่หากการละเล่นมีลักษณะของการเดิมพันก็ไม่

เป็นที่อนุญาตในอิสลาม แม้ว่าจะเป็นการเดิมพันจากฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายก็ตามเพราะจะกลายเป็นการ

พนันที่ศาสนาห้ามทันที่ 
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 อย่างไรก็ตาม ทัศนะหนึ่งในมัซฮับอิหม่ามชาฟีอี เห็นว่าการต่อสู้ที่มีการเดิมพันฝ่ายเดียวเป็น

สิ่งที่ศาสนาอนุญาต เหมือนกับกรณีของการแข่งขันวิ่งหรือแข่งขันยิงธนู 

 ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงการพนันก็มักจะกล่าวถึงการละเล่นในบทนี้ จึงเป็นบทที่กล่าวถึงการละเล่น

ที่อนุมัติและไม่อนุมัติในอิสลาม การละเล่นที่อนุมัติในอิสลามมีหลายลักษณะด้วยกัน แต่ลักษณะที่จะกล่าว

ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่อิสลามส่งเสริม เพ่ือฝึกยุทธวิธีในเชิงรบ เช่น การวิ่งแข่ง มวยปล้ า ยิงธนู การพุ่ง

หอก การขี่ม้า การล่าสัตว์ 

 การละเล่นดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการละเล่นที่อนุญาตในอิสลาม แต่หากว่าการละเล่น

ดังกล่าวมีการเดิมพันหรือการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเช่นเดียวกัน ดังเช่น การละเล่นที่

กล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการละเล่นที่ไม่อนุญาตในอิสลาม แต่นักวิชาการอิสลามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ออกไป 

 การละเล่นที่ไม่อนุมัติในอิสลามมีดังนี้คือ 

1. การเล่นหมากรุก หมากฮอส 

2. การเล่นลูกเต๋า 

3. การเล่นไพ่ 

4. ลอตเตอรี่ 

5. เกมส์ หรือ กีฬาที่มีการเดิมพันธ์ระหว่างกัน 

6. การเล่นที่มีการทรมานสัตว์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 2.6.9.1 การเล่นหมากรุก หมากฮอส 

  หมากรุกเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยม บ้างว่าเกิดขึ้นในเปอร์เซีย บ้างกล่าว

ว่าเกิดขึ้นในอินเดีย และแพร่หลายในเปอร์เซีย ต่อมาชาวมุสลิมได้ถ่ายทอดกีฬาหมากรุกนี้ด้วยการแปลต ารา

หมากรุกนี้เป็นภาษาอาหรับ และกลายเป็นกีฬาในร่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอาณาจักรอิสลาม ค า

ว่า “ชัฏรอนจ์” ซึ่งแปลว่า หมากรุกในภาษาอาหรับ มีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซีย และค าว่า “ชาฮฺมัติ” ซึ่ง

แปลว่า รุกฆาตในกีฬาหมากรุก ซึ่งมีรากศัพท์ผสมมาจากค าในภาษาเปอร์เซียและอาหรับรวมกัน ค าว่า “ชาฮฺ” 

ซึ่งแปลว่า กษัตริย์ในภาษาเปอร์เซีย และค าว่า “มาต” แปลว่า ตายหรือถึงฆาตในภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ

ทับสับว่า (Shamat) 
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  ท่านอิบนิ อุมัร  ได้กล่าวว่า การเล่นหมากตารางทั้งหลาย คือ การพนันใน

ทัศนะของอิสลาม เสมือนกับว่า ได้สัมผัสกับน้ ามันที่ท าจากไขมันหมู (ซ าซูดิน  อัชชะมี  อันกบาอีร  

ดีมสักี ม.ป.ป.: 75) 

   ท่านอิหม่าน นาวาวีย์ ได้ถูกถามถึงการเล่นหมากรุกว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่ ท่าน

ตอบว่า มันคือสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามตามความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ (ซ าซูดิน  อัชชะมี  อันกบาอีร  

ดีมัสกี ม.ป.ป.: 76) 

   และท่านได้ถูกถามจากการเล่นอีกว่า อนุญาตหรือไม่ หรือผู้เล่นนั้นมีโทษหรือไม่ 

ท่านตอบว่า หากการเล่นหมากตารางท าให้เสียละหมาด มันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้าม เป็นความเห็นของนักวิชาการ

ส่วนใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกัน ยกเว้นทัศนะของอิหม่ามชาฟีอีย์ว่า เป็นเพียง “มักรูฮ”ฺ สิ่งที่น่ารังเกียจ 

   ท่านอบูมูซา อัลอัชอารีย์ ได้กล่าวว่า การพนันเป็นการเล่นของคนบาป 

  มีผู้กล่าวกับท่านอิสฮากว่า แท้จริงชาวเมืองตามพรมแดน จะชอบเล่นหมากรุกกัน 

เพ่ือฝึกฝนการวางแผนด้านการรบ และท่านอิสฮากได้กล่าวว่า พวกเขาคือ ผู้ไร้จริยธรรม และคุณธรรม 

  และมีผู้ถามท่านอิสฮากว่า ท่านเห็นการเล่นหมากรุกเป็นเช่นไร ท่านตอบว่า มันเป็น

บาป(ซ าซูดิน  อัชชะมี  อันกบาอีร  ดมัีสกี ม.ป.ป.: 75) 

   ท่านอิบนุอุมัรได้ถูกถามเรื่องหมากรุก และท่านได้ตอบว่า มันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม(ซ าซู
ดิน  อัชชะมี  อันกบาอีร  ดีมัสกี ม.ป.ป.: 76) 
 
   นักวิชาการอิสลามมีความขัดแย้งกันในเรื่ องการเล่นหมากรุก ว่าเป็นที่อนุญาต
หรือไม่ บางท่านว่าการเล่นหมากฮอส หมากรุก เป็นการละเล่นที่ผ่อนปรนในอิสลาม เนื่องจากมันเป็นการ
ฝึกฝนการวางแผนด้นการรบ แต่ทั้งนี้ต้องตั้งยู่บนเงื่อนไขสามประการ ดังนี้ 

1. ต้องไม่มีการพนันเข้ามาเก่ียวข้อง 
2. ต้องไม่ท าให้เสียเวลาและเพิกเฉยต่อการละหมาด 
3. ต้องไม่พูดจาหยาบโลน 

 
   การเล่นหมากรุก มีความขัดแย้ง 2 ทัศนะ ดังนี้ 
   ทัศนะที่ 1. ฮะร่าม (ต้องห้าม) จากทัศนะของท่านอาลี บิน อบีฏอริบ  ท่านอิบนุ 
อุมัร  ท่านอิบนี อับบาส  ท่านอีหม่ามมาลิก  ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะฮฺ และท่านอิหม่ามอะฮหมัด บินฮันบัล 
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   ทัศนะท่ี 2. มุบาฮฺ (อนุญาต) จากทัศนะของท่านอบูฮูรอยเราะฮฺ ท่านซาอ้ีด บินมุศีบ 
ท่านซะอีด บิน ญาบิ้ร อิบนุซีรีน และท่านอิหม่ามชาฟีอีย์”(ยูซูฟ ก็อรฎอวีย์, ม.ป.ป.: 460-490) 

 
 2.6.9.2  การเล่นลูกเต๋า 

   การเล่นลูกเต๋าในภาษาอาหรับใช้ค าว่า “อัลนัรดฺ” มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 
   ท่านเชากานีย์  กล่าวว่า ท่านอิบนุ มุฆ็อฟฟัล และ ท่านอิบนุ มุซซัยยิบ อนุญาตให้
เล่นลูกเต๋าได้ ถ้าหากว่าการเล่นนั้นไม่มีการพนัน ทั้งนี้ได้ตีความจากหะดีษท่ีว่า 

عن سليمان بن بر يد  عن أبيه أن الىِب صل  اهلل عليه وسلم قال َمْن )) 
َا َصَ َغ يََدُ  ِف ْلَِْم ِخْىزِيٍر َوَدِمهِ  َلِعبَ  ََََّ  ((بِالى َّْرَدِشرِي  َفَك

 ความว่า จากท่านสุไลมานบินญะรีดะฮ์จากพ่อของเขาแน่แท้
ท่านนบี  ได้กล่าวว่า “ใครก็ตามท่ีเล่นลูกเต๋า ก็เหมือนกับผู้ที่ถือเนื้อ
และเลือดของสุก” 

 บันทึกโดย มุสลิม หะดีษที่ 2260 
 
ท่านอิบนุ มุฆ็อฟฟัล มุซซัยยิบ ได้ตีความว่าหะดีษดังกล่าวนี้ เป็นการห้ามส าหรับผู้เล่นเพ่ือเงิน ดังนั้น

จึงอนุญาตให้เล่นลูกเต๋าได้ หากไม่มีการพนัน 
นักวิชาการบางท่านถือว่า การเล่นลูกเต๋า เป็นสิ่งฮะร่าม ถึงแม้จะเล่นกันโดยไม่มีการพนันกันก็ตาม 

โดยอาศัยการตัดสินจากหะดิษท่ีท่านนบี  ได้กล่าวว่า 
 

عن أىب مو  اْلشعري ان رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم قال ))
 ((َمْن َلِعَب بِالى َّْرِد فَ َمْد َعَص  اللََّه َوَرُسوَلهُ 

 
ความว่า จากอบีมูซาอัลอัชอาลี แท้จริงท่านรอซูล   กล่าว

ว่า “ผู้ใดเล่นลูกเต๋า เท่ากับผู้นั้นทรยศต่ออัลลอฮ์  และศาสนาทูต
ของพระองค”์  

  บันทึกโดย อบูดาวูด หะดีษที่ 4938 
 
และนักวิชาการบางท่านถือว่า การเล่นลูกเต๋าเป็นเพียง “มักรุฮ” สิ่งที่น่ารังเกียจ เท่านั้นในกรณีที่ไม่มี

การพนัน(ยูซูฟ ก็อรฎอวีย์, ม.ป.ป.: 272) 
อิหม่ามชาฟิอีย์ และนักวิชาการส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า การเล่นที่ใช้ลูกเต๋าเป็นส่วนประกอบแม้จะเล่น

โดยไม่มีทรัพย์สินเป็นเดิมพันก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะการเล่นดังกล่าวต้องอาศัยผลที่ออกจากลูกเต๋า ซึ่งก็
เหมือนกับการเสี่ยงทายด้วยติ้ว(ยูซูฟ ก็อรฎอวีย์, ม.ป.ป.: 272) 
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และปรากฏว่า ท่านอิบนุอุมัร เมื่อท่านพบว่า คนหนึ่งคนใด เล่นลูกเต๋า ท่านจะลงโทษด้วยการตี 
 
 2.6.9.3 การเล่นไพ่  
  การเล่นไพ่ ในอิสลามไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด ไว้แต่อย่างใด แต่สามารถศึกษาถึง

ประวัติของการเล่นได้ในหนังสือการพนันทั่วๆไป จากประวัติของการ เล่นไพ่กล่าวไว้ว่า ไพ่เกิดขึ้นตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 17สารานุกรมของจีนแจ้งว่า ก านันของพระเจ้าซุนโห พระเจ้าซ้องฮุยเป็นผู้คิดค้นขึ้น (พ.ศ.
1644 – 1669) แต่นายที่ เอน คาเตอร์ ผู้แต่งเรื่องการประดิษฐ์สิ่งพิมพ์ในประเทศจีน พ.ศ. 2468 อ้างว่า ไพ่
เกิดข้ึนในสมัยพระเจ้าซ้องไทจง (พ.ศ. 1519 – 1531) 

  ส่วนทางยุโรป เชื่อว่าไพ่ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ือความส าราญของพระเจ้าชาร์ล ที่ 6 แห่ง
ประเทศฝรั่งเศส ปรากฏในจดหมายเหตุในหนังสือ Chamber descompets ฉบับ ค.ศ. 1392 จากนั้นจึงเริ่มมี
การเล่นไพ่อย่างแพร่หลายในคริสต์ศตวรรษที่14 

  รูปแบบของไพ่สันนิฐานว่าคงจะท าด้วยวัตถุต่างๆ เนื่องจากชาวจีนได้ประดิษฐ์การ
เล่นต่อแต้ม (ดอมีโน) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล โดยใช้งา เขา กระดูกสัตว์ แต่เมื่อเกิดการเล่นมากขึ้น
จึงท าการผลิตไพ่จากไม้เนื้อแข็งบางชนิด จนกระทั่งการน ากระดาษมีคุณภาพดีขึ้นมาใช้ ไพ่จึงท าจากกระดาษ
ส่วนทางยุโรปนิยมจะวาดภาพที่ตัวไพ่ เรียกกันว่า ไพ่ภาพ ใช้ส าหรับท านายโชค และการเล่นเกมส์(สุทธิชัย  
ช านาญ, 2543) 

  การเล่นไพ่มีลักษณะของการเสี่ยงทาย และการได้เสียกันด้วยทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะ
ของการพนันที่เด่นชัด นอกจากนั้นไพ่ยังสามารถน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการท านายโชคชะตา ดังนั้นการเล่นไพ่
จึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม 

 
 2.6.9.4 ล็อตเตอรี 
  ล็อตเตอรี เป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่ง และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพนัน ดังนั้น

เราจะใช้ชื่อ “สถาบันการกุศล” หรือ “มนุษยธรรม” มาผ่อนผันหรืออนุญาตให้มีการเล่นประเภทนี้ไม่ได้ คนที่
ถือว่ามันเป็นที่อนุญาตเพ่ือสิ่งดังกล่าว ก็เหมือนกับผู้ที่หาทุนการกุศลโดยการจัดเต้นร า หรือการจัดแสดงทาง
ศิลป์ทีฮ่ะร่าม 

  บรรดาผู้คนที่ใช้วิธีการเล่นเช่นนี้ พยายามที่จะอ้างว่าเนื่องจากคนในสังคม ไม่มี
ความรู้สึกและจิตใจที่จะท างาน ไม่มีความสงสารและความเมตตา ดังนั้นมันจึงไม่มีทางอ่ืนที่จะหาเงินจากคน
เหล่านั้นได้ นอกเสียจากจะต้องอาศัยการพนัน และความบันเทิง แต่หลักการดังกล่าวอิสลามไม่ยอมรับที่จะให้
มีข้ึนในสังคม อิสลามเชื่อในความดีพื้นฐานของมนุษย์ และอิสลามก็เชิญชวนไปสู่ความดี โดยมิได้แสวงหาสิ่งใด
นอกไปจากวิธีการที่บริสุทธ์ส าหรับแนวทางที่ประเสริฐ วิธีการหาเงินของอิสลามจะเชิญชวนไปสู่ความถูกต้อง
จะชักชวนมนุษย์ไปสู่ความเห็นอกเห็นใจกันและกัน และจะเตือนมนุษย์ให้น าเอาความเชื่อในอัลลอฮ์  และ
ความเชื่อในวันโลกหน้ามาปฏิบัติ(ยูซูฟ ก็อรฎอวีย์, ม.ป.ป.: 278) 
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 2.6.9.5 เกมส์ และ กีฬาที่มีการเดิมพัน 
  นักวิชาการเห็นตรงกันว่า เกมส์ทุกประเภทที่มีการเดิมพันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม นั้นคือมี

ฝ่ายหนึ่งได้ และฝ่ายหนึ่งเสีย  
  เกมส์ที่ไม่มีการพนัน คือเกมส์ที่ไม่มีการได้เสียจากทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

เกมส์บางประเภทเป็นสิ่งต้องห้าม บางประเภทเป็นสิ่งอนุมัติ แต่ว่าเกมส์ที่ไร้ประโยชน์ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เหมะสม 
(การอฮะฮ์) เนื่องจากเป็นการใช้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ และท าให้ผู้คนเพิกเฉยต่อการร าลึกถึงพระผู้เป็น
เจ้าของเขา 

 
 2.6.9.6 การเล่นที่มีการทรมานสัตว์ 
  ในปัจจุบันมีการพนันหลายชนิดที่มีการใช้สัตว์ เป็นเครื่องมือในการเล่นพนัน ไม่เว้น

แม้แต่จิ้งหรีด หรือคางคกก็เอามาพนันกัน การพนันลักษณะนี้มักเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมเพราะมีการสนับสนุน
ให้มีการเล่นได้โดยการขออนุญาต เช่น การกัดปลา ชนไก่ ชนวัว หรือวิ่งวัวชน การเล่นเหล่านี้นอกจากจะเป็น
การพนันแล้ว ยังเป็นการทรมานสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลาม ถึงแม้ไม่มีการพนันกันก็ตาม  

 
 2.6.10. โทษของการพนัน สุรา และยาเสพติด  

 จากท่านอิบนิอับบาส  ได้กล่าวว่า ค าว่า”โทษ”ของสุราและการพนันที่มีมากกว่า “คุณ”
นั้นหมายความว่า ทั้งสุราและการพนันมันทั้งสองเคยมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ก่อนที่บัญญัติข้อห้ามจะถูกบัญญัติ
ขึ้น และหลังจากบัญญัติข้อห้ามของมันทั้งสองได้ถูกบัญญัติขึ้น มันทั้งสองจึงมีโทษต่อมนุษย์มากกว่าคุณ และ
กลายเป็นสิ่งที่ต้องห้าม 

ตัวอย่างโทษและผลเสียที่เกิดจากการพนัน เช่น 

1. ท าลายชีวิต เช่น ท าให้เกิดหนี้สิน ความเจ็บป่วย ความเครียด กระทั่งคิดฆ่าตัวตาย 

2. ท าลายครอบครัว เช่น การอย่าร้างอันเนื่องมาจากผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวติดการพนัน 

3. สร้างนิสัยที่ไม่ดี เช่นการด่าทอ การโกหกหลอกหลวง การสุรุ่ยสุร่าย 

4. เป็นแหล่งอบายมุข แหล่งอาชญากรรม และการค้ายาเสพติด 

5. เป็นบ่อเกิดของการทะเลาะและสร้างความขัดแย้งในสังคม 

6. ท าลายความดีงามของมนุษย์ 

7. ท าลายเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 

8. ท าให้มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว 

9. ท าลายเวลาของมนุษย์ 
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 2.6.11. บทลงโทษการพนันในอิสลาม 

 บทลงโทษของการพนันในอิสลามไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนเหมือนบทลงโทษของ
สุรา หรือการท าซินา บทลงโทษของการพนันในอิสลามจึงเป็นบทลงโทษที่เรียกว่าตะซีร คือ บทลงโทษตาม
ดุลพินิจของศาลส าหรับความผิดฐานละเมิดค าสั่งของอัลลอฮ์  หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งไม่มีบทลงโทษ
อ่ืนบัญญัติไว้ 

ดังนั้น ผู้เล่นการพนันถือว่ามีความผิดและต้องถูกลงโทษตามหลักการศาสนา แต่การจะลงโทษผู้เล่น 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาสนาอิสลาม ดังตัวอย่างของท่านอิบนุอุมัร ที่
ครั้งหนึ่ง ท่านเคยลงโทษผู้เล่นลูกเต๋าด้วยการตี 

 

ان أبا هرير  قال ا قال رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم ا َمْن )) 
َلَه ِإَلَّ اللَّ  ُمْلا ََل ِإ ْلي َ ِت َوالُعزَّى  ف َ ُه  َحَلَف ِمْىُكْم ف ََماَل ِف َحِلِفِها ِبالَلَّ

 ((َوَمْن قَاَل ِلَصاِحِ ِها تَ َعاَل أُقَاِمْرَك  فَ ْلَيَََصدَّقْ 

ความว่า จากอบีฮุร็อยรอฮ์กล่าวว่า ท่านรอซูล  กล่าวว่า 

คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านได้กล่าวค าสาบานด้วยกับพระเจ้าแล้ว 

ดังนั้น ส าหรับเขาจงกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์  

และใครที่กล่าวกับเพ่ือนของเขาว่า “มาเรามาพนันกัน” ดังนั้นจะต้อง

จ่ายทาน 

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์หะดีษท่ี 6301 และมุสลิม 1647 

 
 2.6.12. ค าชี้ขาดของการพนันในอิสลาม 

 นักวิชาการส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่า การพนันทุกประเภทเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนา
อิสลาม ไม่มีข้อยกเว้น และผ่อนปรนใดๆ ดังนั้นหากบุคคลใดเล่นการพนัน ถือได้ว่าเขาผู้นั้นได้ประพฤติผิดตาม
หลักการศาสนา การห้ามการพนันในอิสลามไม่ได้ห้ามเฉพาะการเล่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การพนัน ไม่ว่าการดูการเล่นที่มีการพนันกัน การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ การดูต้นทาง การให้ยืมเงินเพ่ือ
น าไปเล่นการพนัน หรืออ่ืนๆ 

 ส่วนในเรื่องของการเล่นพนันหมากรุก หมากฮอสนั้น ยังเป็นปัญหาที่นักวิชาการศาสนา
ขัดแย้งกันอยู่ อันเนื่องจากว่า ในอดีตการเล่นหมากรุกเป็นการเล่นเพื่อเป็นการฝึกฝนและการวางแผนในการรบ 
เพ่ือจะได้น าทักษะการคิดที่ได้จากหมากรุกไปใช้ในการรบได้ แต่การเล่นหมากรุกในยุคปัจจุบันอาจท าให้ผู้เล่น
ใช้เวลาอยู่กับมันมากจนลืมเวลา และเพิกเฉยต่อการละหมาด หมากรุกจึงเป็นสิ่งที่ต้องห้าม 
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 ทั้งนี้อิสลามส่งเสริมให้มีการละเล่นอ่ืนๆ เช่น การฝึกยิงธนู การขี่ม้า การพุ่งหอก การวิ่งแข่ง 
และการแข่งขันที่มีลักษณะของการสู้รบ เช่น มวย มวยปล้ า เป็นต้น เพราะเป็นการฝึก การเล่นที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริงหากมีการสู้รบเกิดขึ้น 

 
2.7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากงานวิจัยซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์ ซึ่งเป็นการทบทวนวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบ

ระยะยะยาวของการพนัน กล่าวถึงการวิจัยของ National Institute of Mental Healthสถาบันสุขภาพจิต

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาโครงสร้างสมองของวัยรุ่นด้วยการเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

(MRI) พบว่า สมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) จะพัฒนาสมบูรณ์ตอนอายุประมาณ ๒๐ ปี ในช่วงวัยรุ่น 

สมองสามารถเพ่ิมเนื้อสมองผ่านการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์ในชีวิต และสมองจะมีการปรับ

โครงสร้าง โดยคัดเซลล์ประสาทและเครือข่ายการเชื่อมโยงบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไป กระบวนการนี้เรียกว่า 

Pruning ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนัน จะส่งผลให้สมองส่วนหน้า(Prefrontal Cortex) ไม่เพ่ิมเนื้อสมอง 

สมองส่วนหน้าจะไม่พัฒนาอย่างถาวร และยังอาจถูกคัดทิ้งเพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผลต่อระบบคิดและพฤติกรรม

ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต คือจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอความส าเร็จ หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว 

ขณะที่ในประเทศไทยนั้นจากผลการส ารวจวิจัยของเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่องผลประมาณการ

จ านวนคนที่ตั้งใจเล่นทายพนันบอลและวงเงินสะพัดช่วงบอลยูโร ๒๐๐๘ ในปี ๒๕๕๑ กรณีศึกษาเด็กและ

เยาวชนอายุ ๑๒-๒๔ ปีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล พบว่าเด็กและเยาวชนเล่นพนันบอลกว่า 

๓๗๐,๐๐๐ คน เงินสะพัดกว่า ๙๒๔ล้านบาท เกือบ ๔๕% ตั้งใจเล่นทายพนันบอลกับโต๊ะบอล เพราะอยาก

รวยทางลัด และ ๘๓.๘% มองว่าการเล่นทายพนันบอลเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทย ตัวเลขเหล่านี้ยืนยัน

ผลกระทบของการพนัน และหากสังคมยังปล่อยให้การพนันคืบคลานสู่เยาวชนเช่นนี้ จะเกิดอะไรตามมาบ้าง 

ซึ่งผลกระทบไม่ได้เกิดกับเด็กเยาวชนที่เล่นพนันเท่านั้น แต่ยังกระทบคนในครอบครัวและความมั่นคงของสังคม

ในวงกว้างด้วย ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีมาตรการก ากับดูแลการพนันอย่างชัดเจนภายใต้วัตถุประสงค์

ส าคัญ ๓ ประการคือ เพ่ือสร้างหลักประกันว่าการพนันจะไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ผู้ที่ เข้าไปเล่นการพนัน

จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และสุดท้ายซึ่งส าคัญที่สุด เด็กและผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการคุ้มครองมิให้

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนัน(ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2542) 

 การศึกษาเรื่อง Neurobiology of the development of motivated behaviors in 

adolescence: A window into a neural systems model ของ ดร.โมนิก เอิร์นส และคณะ(ม.ป.ป.) 

ชี้ให้เห็นว่า ช่วงวัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่ยังขาดความยับยั้งชั่งใจ เนื่องจากสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) 
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ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่ใช้เหตุผล ยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ ท าให้วัยรุ่นมักตัดสินใจโดย

ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล การพนันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีได้หรือเสีย ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนันได้ง่ายและ

ถอนตัวได้ยาก  

 จากการวิจัยเกี่ยวกับ Epigenetic and gambling addiction ที่ศึกษาพัฒนาการทางสมองของกลุ่ม

เยาวชน Under Age พบว่าการพนันเป็นต้นตอให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอ่ืนๆ ดังนี้ 

 การพนันมีส่วนท าให้เด็กมีโอกาสติดเหล้า ๕ เท่า 

 การพนันมีส่วนน าไปสู่การติดยาเสพติด ๖ เท่า 

 การพนันมีส่วนน าไปสู่ความรุนแรงและการใช้อาวุธ ๖ เท่า 

 การพนันมีส่วนน าไปสู่การสูบบุหรี่ ๓-๑๐ เท่า 

 การพนันมีส่วนท าให้มีภาวะซึมเศร้า ๔ เท่า และท าให้มีโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ้น 

 การพนันท าให้ทักษะในการใช้ชีวิตลดลง 

 การพนันน าสู่การเป็นหนี้และการก่ออาชญากรรม 

 ข้อมูลทางสถิติของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี ๒๕๕๓ ชี้ให้เห็นลักษณะการท า

สิ่งไม่เหมาะสมของเยาวชนที่ติดพนัน โดย ๖๑% ปล้นชิงทรัพย์หรือล่อลวงเงินจากคนใกล้ชิด ๑๒% ท าร้าย

ร่างกายคนใกล้ชิด ๙% ขายทรัพย์สินใช้หนี้พนัน ๗% ขายบริการทางเพศ ๖% พยายามฆ่าตัวตายและ ๕% ค้า

ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย(สุธาสินี ทองลิ่ม, 2554) นอกจากนี้จากการศึกษาสถานการณ์และการป้องกันการ

ลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกองวิจัยและพัฒนา 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติในปี ๒๕๕๓ พบว่า นักเรียน ม.๑-ม.๖ เล่นพนันฟุตบอลถึงร้อยละ ๒๖.๘ โดยใช้เงิน

ส าหรับใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันไปพนันบอล แต่หากไม่มีเงิน นักเรียนร้อยละ ๗.๕ จะกู้เงินนอกระบบเพ่ือใช้เล่น

พนันฟุตบอล และแม้รู้ว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้เล่นพนันร้อยละ ๒๔.๒ ไม่กังวลที่จะถูกจับ

ด าเนินคด ี

 สมพัฒน์ ธิปโชติ และคณะ(2551) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและ

เยาวชนเพื่อป้องกันการเข้าสู่การพนัน ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู” ผลการวิจัยจาก
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การวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเสริมสร้างพลังอ านาจ พบว่า 1) 

บริบทของปัญหาวิจัย ถึงแม้ผู้คนจะรู้ว่าการเล่นการพนันก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่กลับ

เห็นว่าการเล่นการพนันเป็นเรื่องธรรมดา เป็นประเพณี บางคนยึดถือเป็นอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องแก้ไข 2) เด็กทุก

คนต่างเคยเล่นการพนันตามความหมายว่า การพนันคือการเล่นที่ได้เสียเป็นเงิน แต่มีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่

เสี่ยงมาก จ านวน 43 คน 3)กระบวนการเริ่มเข้าสู่การเล่นการพนัน คือ เด็กจะดูผู้ใหญ่เล่น โดยเฉพาะในงาน

ศพหรือวันสงกรานต์ เด็กจะเดาในใจ ถ้าเดาถูกจะลองเล่น ถ้าได้เงินจะอยากได้อีก ถ้าเสียเงินอยากได้คืน จึง

เข้าสู่การเล่นการพนันต่อมา ปัจจัยที่ท าให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนัน คือ ความเชื่อว่าการเล่นการพนันเป็น

ประเพณี เชื่อว่านักพนันสปอร์ต เชื่อว่าเป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เชื่อว่าการเล่นการพนันเป็นการเสี่ยงดวง

ชะตา ปัจจัยภายนอก คือ เด็กมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย และเล่นตามพ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่ ปัจจัยภายในตัวของ

เด็กและเยาวชน คือ ความอยากได้เงิน ความภาคภูมิใจที่หาเงินได้ด้วยตนเอง มีความต้องการแสดงออก และ

เล่นการพนันตามกลุ่มเพ่ือน และมีปัจจัยเสริม คือ การชื่นชมของผู้ใหญ่ผู้ปกครองเมื่อเด็กเล่นได้ เจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่บังคับตามกฎหมาย หาซื้ออุปกรณ์การเล่นได้ง่าย และมีเวลาว่างมาก 

 ทีมวิจัยด าเนินการแก้ปัญหา 3 โครงการ คือ โครงการเข้าค่ายปรับแต่งจิตเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน 

เพ่ือให้บุคคลในครอบครัวและเด็กเข้าใจกัน โครงการต ารวจน้อยในโรงเรียน เพ่ือควบคุมการเล่นการพนันใน

โรงเรียน และเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี และโครงการคณะหมอล าทีมวิจัย เพ่ือสร้าง

อาชีพให้เด็กมีรายได้ ได้แสดงออก และป้องกันการตั้งวงเล่นการพนันในงานศพให้เด็กเห็น ผลการด าเนินการ

วิจัยท าให้เกิดความตื่นตัวในชุมชนเรื่องการเล่นการพนันในเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ห้ามปรามเด็กไม่ให้เล่นการ

พนัน มีผู้ใหญ่บางคนเลิกเล่นการพนันจากการเป็นนักวิจัย อีกทั้งทีมวิจัยได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน การ

ตัดสินใจบนฐานข้อมูลมากกว่าความรู้สึก 

 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่สาเหตุของปัญหามีความซับซ้อนปลูกฝังมา

นานจนเป็นประเพณี ความเชื่อ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บนฐานข้อมูลที่เป็นจริงของชุมชน โดยไม่ต้อง

ได้รับค าสั่งจากหน่วยงานอื่น แต่ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างนี้คงไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆ จึงควรมีกระบวนการต่อเนื่อง 

และค้นหากระบวนการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 

 ผศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ (มปป.) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง “สภาพความรุนแรงของปัญหา

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย” ซึ่งส่วนหนึ่งจากการศึกษา ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับบ่อนการพนัน

ด้วย ซึ่งพบว่า บ่อนการพนันในประเทศไทยแบ่งออกเป็นบ่อนถาวร บ่อนเคลื่อนที่หรือบ่อนวิ่ง และบ่อนตาม

งานศพ บ่อนถาวรมีทั้งที่เป็นบ่อนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก การพนันที่เล่นเป็นประเภทบาการา และสล็อตแม
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ชชีน ส่วนบ่อนวิ่งเป็นบ่อนที่จัดให้มีการเล่นพนันกันอย่างง่ายๆในชุมชนตามบ้านของพรรคพวก มักเป็นการ

พนันประเภทไพ่ป๊อก จับยี่กี ถั่ว ไฮโล และบ่อนตามงานศพ ที่มีเจ้าของบ่อนมาเหมาออกค่าใช้จ่ายในการจัด

งานศพ แลกกับการเปิดบ่อนการพนัน นิยมเล่นไฮโล ไพ่เก้า ไพ่ป๊อกเต้ง ขนาดธุรกิจบ่อนการพนันในประเทศ

ไทยอยู่ในระดับหลายแสนล้านบาท 

 นอกจากนี้ ยังมีบ่อนการพนันรอบชายแดนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทย -พม่า ไทย-กัมพูชา 

และบ่อนการพนันบนเรือส าราญสตาร์ครูส โดยแบ่งเป็นกาสิโนขนาดใหญ่ 10 แห่ง และกาสิโนขนาดกลางและ

เล็กอีก 23 แห่ง ประมาณว่าปริมาณเงินทั้งหมดที่คนไทยเสียพนันในคาสิโนชายแดนจะอยู่ประมาณระดับหลาย

พันล้านบาทต่อปี บ่อนเหล่านี้เป็นบ่อนถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ท าให้เกิดข้อ

ครหาว่าจะเป็นแหล่งที่คนไทยผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย นักการเมือง นักค้ายาเสพติดใช้เป็นแหล่งฟอก

เงินโดยที่รัฐบาลไทยไม่สามารถตรวจสอบได้ 

 ผลกระทบของกิจกรรมนอกกฎหมายต่อระบบเศรษฐกิจทางด้านบวกคือ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและ

สร้างรายได้ ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบมักจะมีขนาดที่ค่อนข้างสูงกว่าผลทางด้านบวก โดยผลทางด้านลบ

ต่อระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย ปัญหาการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหา

เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ และปัญหาการแข่งขันในธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ส่วนผลกระทบทางการเมืองมักจะเกิดจากการที่ผลประโยชน์อันมหาศาล

จากธุรกิจนอกกฎหมายถูกน าไปใช้ติดสินบนนักการเมืองเพ่ือให้คุ้มครองธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไว้ 

 สุมาลี สัมฤทธิ์ (2541) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจหวยกับระบบอุปถัมภ์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในเครือข่ายการประกอบธุรกิจหวย ซึ่งในการประกอบธุรกิจหวยนั้นกลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจหวยจะมีการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับต ารวจเพ่ือความปลอดภัยในการประกอบการ ส่วน

ในกลุ่มผู้ประกอบการก็จะมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างกันเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความจงรักภักดี และ

กลุ่มผู้ประกอบการก็จะมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นลูกค้าเพ่ือรักษาความนิยมของ

กลุ่มลูกค้าเอาไว้ จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นั้นมีความส าคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจหวย 

เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงทั้งในแง่ที่เป็นการประกอบการที่ผิดกฎหมายและความเสี่ยงในแง่ที่มี

วงเงินเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก 
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 เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในธุรกิจหวยกรณีศึกษาชุมชนบ้านแสนส าราญ มีลักษณะดังแผนภูมิ

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลจากการศึกษาชุมชนบ้านแสนส าราญพบว่า เนื่องจากการประกอบธุรกิจหวยนั้นผิดกฎหมาย กลุ่ม

ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งอ านาจที่จะสามารถคุ้มครองการประกอบการให้มีความปลอดภัย 

โดยกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจทางกฎหมายในการจับกุมและลงโทษผู้กระท าความผิดดังกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ซึ่งหากกลุ่มผู้ประกอบการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต ารวจในท้องถิ่นได้เป็นผลส าเร็จ ก็จะหมายถึง

การจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวในการออกตรวจจับของต ารวจทั้งที่เป็นต ารวจท้องถิ่น และที่จะมาจาก

ส่วนกลาง รวมทั้งจะได้รับการยกเว้นไม่จับกุมและไม่ได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ ซึ่งต ารวจที่มี

อ านาจมากพอในการให้ความคุ้มครองแก่เจ้ามือและเครือข่าย จึงได้แก่ต ารวจระดับสูงยศพันต ารวจขึ้นไป โดย

การที่จะสามารถเข้าไปสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับต ารวจระดับสูงนั้น เจ้ามือเองก็จ าเป็นต้องมีฐานะทาง

การเงิน และความมีหน้ามีตาทางสังคมในระดับหนึ่ง 

เจ้ามือรายย่อย 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับสูง 

เจ้ามือรายใหญ ่

คนเดินโพย คนตรวจโพย พนักงานการเงิน 

ชุมชนบ้านแสนส าราญ 

คนขายหวย 

ต ารวจช้ันผู้น้อย 

เอเย่นต ์

ผู้เล่นหวย 

คนขายหวย 

เอเย่นต ์
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 ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการเองนั้นก็จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการอุปถัมภ์แก่กันตามเครือข่ายที่มี

ระดับลดหลั่น โดยเครือข่ายที่อยู่ในระดับสูงพึงให้ความคุ้มครองในการประกอบการของเครือข่ายระดับ

รองลงมา และเครือข่ายระดับล่างก็พึงแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยไม่ผันแปรไปเป็นเครือข่ายของผู้อ่ืน 

รวมทั้งจะไม่น าความลับของเครือข่ายระดับสูงของตนไปแจ้งแก่คู่แข่งทางธุรกิจ นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่จะเข้า

มาอยู่ในเครือข่ายธุรกิจหวยเดียวกันนั้น จ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อกัน สามารถมอบ

ความไว้วางใจได้ ซึ่งอาจเป็นเพ่ือน เพ่ือนบ้าน ลูกค้าที่เคยติดต่อการค้า ลูกน้องตามสายงานบังคับบัญชา หรือมี

ความสัมพันธ์เครือญาติ เนื่องจากการประกอบการดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย และความผิดดังกล่าวจะครอบคลุม

ไปถึงเครือข่ายธุรกิจในทุกระดับ ความสัมพันธ์ในธุรกิจหวยนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ส่วนตัวในการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทั้งการเข้ามาเป็นเจ้ามือ คนขายหวย เอเย่นต์ รวมทั้งพนักงาน

ที่ท างานให้กับเจ้ามือ อันได้แก่คนเดินโพย คนตรวจโพย และพนักงานการเงิน ซึ่งจะมีหน้าที่จัดเก็บเงินที่ได้จาก

การรับแทงหวยและคิดค านวณยอดรายจ่ายที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัล รวมถึงการจะเข้ามาเป็นลูกค้าแทง

หวยของผู้ประกอบการระดับใดๆก็ตาม ก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นพ้ืนฐาน หรือได้รับการแนะน าจาก

ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าอยู่ก่อนโดยตรง กล่าวคือผู้ที่เป็นลูกค้าเดิมพามาแทงหวยกับเจ้ามือในช่วงแรกๆ เพ่ือสร้าง

ความคุ้นเคย 

 กล่าวโดยสรุปคือแม้จะปรากฏรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในเครือข่ายธุรกิจหวยดังเช่นที่เคย

ปรากฏในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมไทย ที่มีการยึดถือฐานะต าแหน่งที่สูงต่ าลดหลั่นกันของ

สมาชิกแต่ละคนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ โดยผู้ที่มีฐานะต าแหน่งสูงกว่าพึงให้การอุปถัมภ์

ช่วยเหลือต่อผู้ที่ด้อยกว่า และผู้ด้อยกว่าจะตอบแทนด้วยการยกย่องเคารพนับถือตลอดจนช่วยเหลือการงาน

ของผู้อุปถัมภ์ โดยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในธุรกิจจะปรากฏอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้ที่อยู่ในเครือข่ายการ

ประกอบธุรกิจหวยเดียวกัน โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามือรายใหญ่กับเจ้ามือรายย่อย และเจ้ามือ

รายใหญ่กันคนเดินโพยที่ท างานให้กับตน แต่จะพบว่าลักษณะการอุปถัมภ์ในธุรกิจหวยในคู่ความสัมพันธ์บางคู่

ได้เกิดความผันแปรแตกต่างออกไป อันได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามือรายใหญ่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูง

นั้น โดยพบว่าแม้เจ้ามือจะต้องการอาศัยความมีอ านาจทางกฎหมายที่ต ารวจระดับสูงมีอยู่มาก เพ่ือจะได้รับ

การยกเว้นไม่จับกุมธุรกิจหวงซึ่งผิดกฎหมายของตน แต่ในการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ระดับสูงนั้น เจ้ามือรายใหญ่ก็จ าเป็นต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นความคุ้มครองที่ได้รับจาก

ต ารวจจึงไม่ถือว่าเป็นบุญคุณ ที่จะต้องตอบแทนกลับไปในลักษณะของการยกย่องให้เกียรตินับหน้าถือตา หรือ

คอยช่วยเหลือกิจการงานต่างๆตามท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงในท้องถิ่นต้องการ 
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 นอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงในท้องถิ่นยอมบกพร่องต่อหน้าที่ โดยแลกกับผลประโยชน์ที่

เจ้ามือรายใหญ่เสนอให้นั้น ก็ส่งผลให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจของเจ้ามือรายใหญ่เสื่อมคลายลง รวมถึง

อาจหมดสิ้นไปในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวมีการเรียกร้องเงินเป็นจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึง

ผลประโยชน์จากการประกอบการที่เจ้ามือได้รับในแต่ละคราว เพราะถือเป็นการขูดรีดและคิดเอาแต่ประโยชน์

ส่วนตน จึงส่งผลให้ในความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวนี้ไม่มีความชัดเจนในแง่ของการเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และ

ผู้รับอุปถัมภ์ คือต่างฝ่ายต่างถือว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการ 

 วิศรุต สินพงศพร(2548) ท าการศึกษา ทัศนคติ และมุมมอง ที่ท าให้นักศึกษา เริ่มเล่นพนันฟุตบอล

และสาเหตุที่ท าให้ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพนันฟุตบอลของนักศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ” จากการศึกษาพบว่า 

การพนันในกลุ่มนักศึกษา จะมีลักษณะการเล่นอยู่ 3 ประเภทคือ 1. เล่นกันตัวต่อตัวระหว่างคนรู้จัก 2. เล่นใน

กลุ่มเล็กๆที่รู้จักกัน 3. เล่นผ่านเจ้ามือหรือโต๊ะบอล ซึ่งไม่ว่าจะพนันฟุตบอลในลักษณะใด ก็จะเล่นพนันใน

รูปแบบ เอเชียนสไตล์ (Asian Style) หรือ ระบบแฮนดิแคป ซึ่งจะมีวิธีการเล่นที่ง่าย และไม่ซับซ้อน คนเล่น

พนันสามารถเข้าใจระบบการเล่นได้ไม่ยาก 

 ซึ่งวัยรุ่นที่ยังคงเล่นพนันฟุตบอลอยู่ในปัจจุบันนั้น จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่เป็นเชิง

บวกกับการพนันฟุตบอล มองว่าการพนันฟุตบอลตอบสนองในความต้องการของตนเอง ทั้ งการสร้างความ

บันเทิงเริงใน ในชีวิตประจ าวัน มองว่าการลุ้นผลการแข่งขันฟุตบอลก็เป็นการสร้างความบันเทิงในรูปแบบหนึ่ง 

อีกท้ังมองว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ตนเอง การพนันไม่ได้เพียงแต่ สร้างความบันเทิงเริงใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการ

สร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้ามีทักษะและประสบการณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มากพอ ผู้ให้สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ ไม่มีมุมมองที่เป็นทัศนคติเชิงลบที่ชัดเจน มีค าตอบที่คล้ายคลึงกัน รู้ว่าไม่ดีเพราะการพนันเป็นสิ่งไม่ดี 

แต่ความรู้สึกไม่ได้ส่งผลที่ท าให้ มองการพนันฟุตบอลเป็นเชิงลบไปได้ ทัศนคติเชิงลบที่นักพนันฟุตบอลมีนั้น จึง

ได้มาจากกลุ่มนักพนันฟุตบอลที่เลิกเล่นไปแล้ว เพราะได้รับประสบการณ์ที่แล้วร้ายในอดีต 

 ส าหรับทัศนคติท่ีผู้อื่นมองถึงผู้ที่เล่นพนันฟุตบอลนั้น ประกอบไปด้วย ความรู้สึกทั้ง 2 แบบ หลักๆคือ 

ความรู้สึกว่าการพนันฟุตบอลเป็นสิ่งที่ไม่ดี สมควรแก่การดูถูกเหยียดหยาม และอีกแบบหนึ่งคือการพนัน

ฟุตบอลเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคม 

 จากการวิจัยเกี่ยวกับ Epigenetic and gambling addiction ที่ศึกษาพัฒนาการทางสมองของกลุ่ม

เยาวชน Under Age พบว่าการพนันเป็นต้นตอให้เยาวชนมีโอกาสเข้าสู่อบายมุขอ่ืนๆ ดังนี้ 
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 การพนันมีส่วนท าให้เด็กมีโอกาสติดเหล้า ๕ เท่า 

 การพนันมีส่วนน าไปสู่การติดยาเสพติด ๖ เท่า 

 การพนันมีส่วนน าไปสู่ความรุนแรงและการใช้อาวุธ ๖ เท่า 

 การพนันมีส่วนน าไปสู่การสูบบุหรี่ ๓-๑๐ เท่า 

 การพนันมีส่วนท าให้มีภาวะซึมเศร้า ๔ เท่า และท าให้มีโอกาสฆ่าตัวตายสูงขึ้น 

 การพนันท าให้ทักษะในการใช้ชีวิตลดลง 

 การพนันน าสู่การเป็นหนี้และการก่ออาชญากรรม 

 ผศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์(มปป) กล่าวว่า บ่อนการพนันในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท

ใหญ่ๆ คือ บ่อนถาวร บ่อนเคลื่อนที่หรือบ่อนวิ่ง และบ่อนตามงานศพ ซึ่งถ้าหากรวมกันแล้ว  ขนาดธุรกิจบ่อน

การพนันในประเทศไทยอยู่ในระดับหลายแสนล้านบาท โดยส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในทางด้าน

ลบส่วนมาก ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหา

เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ และปัญหาการแข่งขันในธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ส่วนผลกระทบทางการเมืองมักจะเกิดจากการที่ผลประโยชน์อันมหาศาล

จากธุรกิจนอกกฎหมายถูกน าไปใช้ติดสินบนนักการเมืองเพ่ือให้คุ้มครองธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไว้ 

 เกิดระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ด าเนินธุรกิจการพนันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูง ส่งผลให้ต ารวจระดับสูง
ในท้องถิ่นยอมบกพร่องต่อหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการละเลยไม่เอาผิดกับเจ้าของบ่อนที่เปิดแบบผิด
กฎหมายเพราะได้รับส่วยเป็นการตอบแทน (สุมาลี สัมฤทธิ์, 2541)  
 สถิตย์ นาสมยนต์(2553) ท าการศึกษาเรื่อง  โครงการเด็กและเยาวชนงดเหล้าในงานประเพณีฮีต 12 

ของ 5 ชุมชนต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของเด็ก

และเยาวชน จากการร่วมประกอบกิจกรรมตามฮีตประเพณีของชุมชนนั้น ประการแรก มีปัจจัยมาจากตัวเด็ก 

รองลงมาคือปัจจัยที่เกิดจากเพ่ือน ปัจจัยที่เกิดจากครอบครัว ปัจจัยที่เกิดจากสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 

ซึ่งมูลเหตุส าคัญที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของเด็กและเยาวชนนั้นเกิดจาก การด าเนินตามวิถีชีวิต วิธีคิด การ

กระท าของคนในชุมชน อันเป็นผลจากกระแสสังคมยุคใหม่ การยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบทางสังคม 

วัฒนธรรมประเพณี การใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนฝั่งแดง การ

ประกอบกิจกรรมตามฮีตประเพณีก็ท าแบบรวบรัด พอให้แล้วเสร็จพิธี ไม่ให้ความส าคัญต่อคุณค่าและ
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ความหมายของฮีตประเพณี ขาดการถ่ายทอดความรู้ ถ่ายโยงการปฏิบัติตามพิธีการของฮีตประเพณีไปสู่เด็ ก 

และเยาวชนผู้เป็นบุตรหลาน เด็กและเยาวชนไม่มีส่วนร่วมในการประกอบกิจพิธีตามฮีตประเพณี เกิดช่องว่าง

ระหว่างการปฏิบัติของกลุ่มผู้ใหญ่กับเด็ก และเยาวชน เด็กและเยาวชนสับสนไม่เข้าใจในฮีตประเพณีนั้นๆ จึง

ชักชวนกันดื่มกิน เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน เพราะคิดว่าถ้าชุมชนมีบุญมีงานต้องมีการดื่มสุรา และสนุกรื่นเริง

เป็นส าคัญ เมื่อมีการดื่มการเมา ของเด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดจากการประกอบกิจกรรมงานฮีตประเพณีใน

ท้องถิ่น ก็ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาตามมา คือผลกระทบที่เกิดต่อตัวเด็กเอง เช่น เสียการเรียน เสียอนาคต ถูก

ตีตราว่าเป็นเด็กไม่ดี ขาดความน่าเชื่อถือ ผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เกิดการทะเลาะวิวาท สร้างความ

วุ่นวาย ความร าคาญแก่สังคม ท าผิดกฎระเบียบ ศีลธรรมอันดีงาม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นการเสีย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางฮีตประเพณี เมื่อเมาแล้วเกิดอุบัติ เหตุ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาพยาบาล 

 การหารูปแบบวิธีการป้องกัน แก้ปัญหา ทีมวิจัยทดลองใช้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงหมู่บ้าน 

ทดลองการท าบุญตามฮีตประเพณีแบบปลอดเหล้า การจัดค่ายเยาวชนรักถิ่นและจัดฉลองส่งท้ายปีเก่า  รับปี

ใหม่ไม่มีเหล้า เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นว่าการดื่มสุรา เมาสุราของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหา

ที่ทุกคนในชุมชนต้องร่วมแก้ ต้องสร้างแบบอย่างท่ีดีในการจัดกิจกรรมตามฮีตประเพณี เปลี่ยนค่านิยมสังคมดื่ม

เหล้าให้ลดน้อยลง กระบวนการพัฒนา แก้ปัญหาทุกขั้นตอน เด็กและเยาวชนต้องร่วมตระหนัก และร่วมแก้ไข 

ด้วยความเข้าใจ และรู้คุณค่า จึงจะเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้  

 สิทธิกร อ้วนศิริ(2552) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกฐินปลอดเหล้าในจังหวัดเลย ผลการวิจัย 

พบว่า ก่อนวันทอดกฐินมี การดื่มเหล้าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เจ้าภาพกฐินมีการดื่มเหล้าเพียงเล็กน้อย ในกลุ่มผู้ใช้

แรงงานและเจ้าภาพกฐิน เหตุผลที่ดื่มเหล้าเพราะต้องช่วยกันเก็บกวาดท าความสะอาดสถานที่ และเพ่ือเลี้ยง

ขอบคุณเจ้าภาพ รูปแบบกฐินปลอดเหล้าในจังหวัดเลย กระท าได้ด้วยวิธี พระสงฆ์แสดงธรรม ผู้น าที่จริงจัง 

กลุ่มพลังร่วมมือ เจ้าภาพถือศรัทธา แรงงานมาด้วยความดี เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และหญิงชายรักษาศีล 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1.พระสงฆ์แสดงธรรม พระสงฆ์ ต้องแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับคุณค่าของกฐินและ

โทษของการดื่มเหล้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นกิจของสงฆ์ในทุกวันพระหรือโอกาสอันเหมาะสม นั่นคือ 

พระสงฆ์แสดงธรรม ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของพระสงฆ์ที่มีหน้าที่หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้

ประชาชนรู้จักวิธีสร้างบุญบารมี ซึ่งมีอยู่ 3ขั้นตอน คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา 

พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญมากต่อการจัดงานกฐินปลอดเหล้า 2.ผู้น าที่จริงจัง กล่าวคือผู้น าชุมชนต้องมีความ

จริงจังและจริงใจในการรณรงค์ส่งเสริมให้จัดงานกฐินปลอดเหล้าให้ได้ โดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือ

ระเบียบของชุมชน ซึ่งย่อมสามารถท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยากนัก โดยผู้น าต้องที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
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และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.กลุ่มพลังร่วมมือ กลุ่มพลังในชุมชนต้องให้ความร่วมมือสนับสนุน

โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการจัดงานกฐินปลอดเหล้า ในหลากหลายรูปแบบและมากวิธีการ      

4.เจ้าภาพถือศรัทธา เจ้าภาพกฐินต้องมีความเข้าใจในการท าบุญปลอดอบายมุขและมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อ

การจัดงานทอดกฐินอย่างแท้จริง 5.แรงงานมาด้วยความดี ผู้ใช้แรงงานที่มาช่วยงานกฐิน ต้องมาช่วยงานด้วย

ความสมัครใจ เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจด้วยความมุ่งหวังที่ได้ท าความดีให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่าง

แท้จริง โดยไม่หวังที่จะได้สิ่งตอบแทน หรือหวังว่าจะได้ดื่มเหล้าเป็นการตอบแทนแรงงานที่ เสียไป              

6.เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 7.หญิงชายรักษาศีล ประชาชน ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยการ

ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ในสมัยพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีล 5 ประจ าใจกันเป็นนิจ ศีล 5 จึงเป็นเรื่องปกติ ที่

บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะ จัดว่าเป็นมนุษธรรม 1 ใน 10 ประการ โดยผู้ที่รักษาศีลข้อ 5 ด้วย

การ ไม่ดื่มสุราเมรัย เครื่องมักดองของมึนเมา ด้วยเศษของบุญที่รักษา เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมท าให้เป็นผู้มี

สมอง ประสาท ปัญญา ความคิดแจ่มใส จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและจดจ าง่าย ไม่หลงลืมฟ่ันเฟือน

เลอะเลือน ไม่เสียสติ วิกลจริต ไม่เป็นโรคสมอง โรงประสาท ไม่ปัญญาทราม ปัญญาอ่อน หรือปัญญานิ่ม   

 แพร ศิริศักดิ์ด าเกิง(2557) ท าการวิจัยเรื่อง  โครงการยาเสพติดกับวิถีชีวิตมุสลิมในจังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง พบว่านับตั้งแต่ความไม่สงบเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มานับเป็นเวลา 10 ปี ปัญหาที่รุนแรง

ควบคู่ไปกับสถานการณ์ไม่สงบคือปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คนใน

พ้ืนที่เริ่มรู้สึกว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่หนักกว่าความรุนแรงประจ าวัน งานวิจัยเรื่องนี้จึงเริ่มจากค าถามว่าเหตุ

ใดยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายและหลักการศาสนาจึงแพร่ระบาดอย่างมากในพ้ืนที่ของคนมุสลิมซึ่งคนส่วน

ใหญ่ในสังคมรู้สึกว่าเป็นผู้เคร่งครัดศาสนา เมื่อมีผู้ใช้ยาเสพติดมากผู้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับคนที่ใช้ยาเสพติดได้

อย่างไร  

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติดและคนในชุมชนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง ซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีสถิติการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่สูงสุดในอ าเภอ โดยมี

วัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาชีวิตประจ าวันของผู้ใช้ยาเสพติดและผู้คนในชุมชนที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้ยาเสพ

ติดในชุมชน และศึกษาการตีความหรือการให้ความหมายในทางศาสนาอิสลามต่อเรื่องยาเสพติดของผู้น า

ศาสนา และคนในชุมชน  

 ผลการศึกษาพบว่าด้วยการแพร่ระบาดอย่างหนักของยาเสพติดท าให้มุมมองที่มีต่อยาเสพติดในชุมชน

เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเห็นว่าคนใช้ยาเสพติดเป็นคนน่ารังเกียจ แต่เมื่อเกือบทุกครอบครัวมีลูกหลานใช้ยาเสพ
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ติด การมองคนใช้ยาจึงกลายเป็น “เรื่องปรกติ” มากกว่าในอดีต เมื่อผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงท างานและ

ท าหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนรับผิดชอบครอบครัวและตัวเอง การใช้ยาเสพติดจึงไม่ได้เป็นปัญหา

มากนักกับทั้งครอบครัวและชุมชน ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นคุณค่าที่คนในชุมชนให้ความส าคัญ

มากกว่าบรรทัดฐานอ่ืนๆ ซึ่งมีส่วนในการเอ้ืออ านวยให้ยาเสพติดระบาดในหมู่บ้านมากขึ้น ขณะเดียวกันกลับ

ป้องกันไม่ให้คนใช้ยาเสพติดก่ออาชญากรรมรุนแรงในชุมชน 

 กริซ เบียนรัมย์ และคณะ(2549) ได้ท าการวิจัยภายใต้หัวข้อโครงการศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหายา

เสพติดของเครือข่ายเยาวชน ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหายา

เสพติดของเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัวที่เหมาะสมในการน าเอาต้นทุนเดิมทางสังคมในชุมชนมาทดลอง

ปฏิบัติเพ่ือค้นหาแนวทางที่เหมาะสมเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว ในการท าให้ปัญหายาเสพติดในชุมชน

ต าบลบ้านบัวหมดไป วัตถุประสงค์การศึกษามี 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของ

ชุมชนต าบลบ้านบัว และเพ่ือศึกษาหารูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนต าบลบ้านบัว  

 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของชุมชนต าบลบ้านบัว พบว่าในชุมชนต าบลบ้านบัวยังคงสภาพชุมชนที่

ต้องพบกับปัญหายาเสพติดอยู่ แต่ระดับการระบาดในกลุ่มเยาวชนลดลง และกลุ่มคนท างานทั้งในชุมชนและ

นอกชุมชนมีความแตกต่างกันตามสภาพและพ้ืนฐานทางด้านศักยภาพที่มีอยู่ โดยเฉพาะปัจจัยที่เอ้ือและส่งผล

ต่อการพัฒนาทั้งด้านความคิดและวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว มี 2 ระดับ คือ แนวทางหลัง 

และแนวทางส ารอง ซึ่งแนวทางหลักประกอบด้วย 1.การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน

ในเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว 2.การพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ส าหรับแนวทาง

ส ารอง ประกอบด้วย 1.สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ด้านงบประมาณและประสานความร่วมมือ

ก าลังใจ 2.ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายเยาวชน

ให้มีความเข้มแข็งขึ้น 3.จัดให้มีศูนย์กลาง เวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกัน

ของเยาวชนประจ าต าบล อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง 4.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ด าเนินกิจกรรม

โดยเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว 5.จัดท าศูนย์ซ้อมดนตรี ประจ าต าบล 

 สรุปได้ว่า การพนัน สุรา และยาเสพติดเป็นสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยาก เมื่อบุคคลที่ตกอยู่

ในวังวนดังกล่าวแล้ว มันอยากที่จะถอนตัวได้ และจะเป็นผลให้เกิดปัญหาต่อสังคมในระยะยาว ไม่ว่าผู้เล่นจะ

อยู่ในสถานการณ์ที่ได้หรือเสีย ไม่ว่าผู้ดื่มหรือผู้เสพจะอยู่ในสถานะผู้ค้าหรือผู้ติดสุราหรือยาเสพติด ดังนั้นเด็ก

และเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนัน สุรา และยาเสพติดได้ง่ายและถอนตัวได้ยาก 
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เพราะเป็นวัยที่อยู่ในช่วงอยากลอง เพราะเนื่องจากสมองส่วนหน้า(Prefrontal Cortex) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการคิดและการตัดสินใจที่ใช้เหตุผล ยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ ท า ให้วัยรุ่นมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

มากกว่าเหตุผล ดร.โมนิก เอิร์นส กล่าว และNational Institute of Mental Health สถาบันสุขภาพจิตแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงสมองของวัยรุ่นที่ติดการพนันด้วยการท าการเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่า ถ้าวัยรุ่นหมกมุ่นหรือติดการพนัน จะส่งผลให้สมองส่วนหน้า(Prefrontal Cortex) 

ไม่เพ่ิมเนื้อสมอง สมองส่วนหน้าจะไม่พัฒนาอย่างถาวร และยังอาจถูกคัดทิ้งเพราะไม่ได้ใช้งาน ส่งผลต่อระบบ

คิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต คือจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอความส าเร็จ หวังได้เงินมาอย่าง

ง่ายๆ และรวดเร็ว จนท้ายที่สุดตนเองจะกลายเป็นตัวปัญหาของสังคม  

 

 อังคณา บุญยสิทธ์ (2518) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้น าศาสนาอิสลามกับปัญหาอาชญากรรมในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปผลการวิจัย คือ ผู้น าศาสนาอิสลามมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมโดยการ

ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท การให้ค าปรึกษาหารือหรือแนะน าในปัญหาต่าง ๆ การอบรมสั่งสอนหลักศาสนา รวมทั้ง

ขจัดความขัดแย้งและปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามได้ดี และผู้น าศาสนาอิสลามมีบทบาทในการ

ปราบปรามอาชญากรรมหลายประการได้ดี เช่น การเป็นพยานในคดีที่เกิดขึ้น การบอกเบาะแสแหล่งซ่อนตัว

ของอาชญากร และการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ผู้น า ศาสนา

อิสลามส่วนใหญ่มีทัศนะท่ีดีต่อทางราชการ ผู้น าศาสนาอิสลามเป็นผู้อบรมสั่งสอนในเรื่องการพัฒนาชุมชน การ

พัฒนาอาชีพ และการพัฒนาเกษตรอย่างได้ผล และผู้น าอิสลามที่ได้ท าการสอนนั้นคือโต๊ะครู เป็นผู้น าของ

ชุมชน มีบทบาทหลายด้านคือในด้านศาสนา สังคมและการเมือง นอกจากเป็นที่เคารพของนักเรียนแล้ว โต๊ะครู

จึงมีสถานภาพทางสังคมสูงสุดในชุมชน 

 สาหรับมานี ชูไทย พิสมัย ฮาซาไนน์ และสิริยา ยูซูฟี (2542) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้บทบาทตนเองของ

อิหม่ามต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย” โดยศึกษาโต๊ะอิหม่ามทั่วประเทศ พบว่า อิหม่าม

มีการปฏิบัติจริงทางศาสนาและจริยธรรมอยู่ในระดับดี ส่วนการปฏิบัติจริงทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและการปกครองอยู่ในระดับพอใช้ 

 จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นโดยพ้ืนฐานแล้วอิหม่ามจะมีบทบาททางสังคมมาก จ าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของหมู่บ้านที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม มี

บุคลิกภาพที่ดีงาม อีกทั้งเป็นบุคคลที่น าสมัย เมื่ออิหม่ามมีคุณลักษณะดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว บทบาทก็จะ

เด่นชัดเพ่ือน าพาประชาสังคม 
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 เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2527) ได้ศึกษาเรื่อง “หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมมุสลิมในภาคกลาง” ผลการวิจัย

พบว่า ความคาดหวังให้มัสยิดท าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ในอนาคตมีความสัมพันธ์กับเขตเมืองและชนบท ระดับ

การศึกษาสายสามัญ ความเคร่งครัดด้านศาสนา วัน และอาชีพ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ ระดับความรู้ทาง

ศาสนาและฐานะทางเศรษฐกิจ ส่วนสาระที่ชาวไทยมุสลิมทั้งในเมืองและชนบทมีความคาดหวังต้องการให้

มัสยิดมีบทบาทมากที่สุดสองด้าน คือ ให้มีการสอนอัลกุรอานและศาสนาแก่เยาวชนเป็นประจ า    และให้มี

เศาะลาฮฺญะมาอะฮฺที่มัสยิด 

 แวอุเซ็ง มะแดเฮาะ ดลมนรรจน์ บากา และสุวิชา ยี่สุ่นทรง (2539) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทมัสยิด

ในสามจังหวัดชายแดนใต้” ผลการวิจัยพบว่า (1) ทั้งมัสยิดในเมืองและชนบทต่างมีบทบาททางศาสนาที่

เหมือนกัน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (2) มัสยิดในเมืองมีบทบาททางการศึกษาในระดับน้อย(ต่ า) มาก

ที่สุด แต่มัสยิดในชนบทมีบทบาทในระดับมาก (สูง) มากที่สุด (3) มัสยิดในเมืองมีบทบาทมีบทบาททางสังคม

ในระดับปานกลางมากที่สุด ขณะที่มัสยิดในชนบทมีบทบาทในระดับมาก (สูง) มากที่สุด (4) มีมัสยิดในเมือง

และในชนบทมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่เหมือนกัน ต่างก็มีบทบาทในระดับน้อย(ต่ า) มากที่สุด 

(5) ระดับความรู้ทางศาสนาของอิหม่ามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ์กับบทบาททางด้านศาสนาที่

แตกต่างกัน อิหม่ามของมัสยิดในเมืองที่มีความรู้ปานกลางมีบทบาททางศาสนาในระดับสูงมากที่สุด ในขณะที่

อิหม่ามในชนบทที่มีความรู้สูงมีบทบาททางศาสนาในระดับสูงมากที่สุด (6) ระดับความรู้ทางศาสนาของ

อิหม่ามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ์กับบทบาททางด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน อิหม่ามของมัสยิดใน

เมืองที่มีความรู้ปานกลางมีบทบาททางการศึกษาในระดับสูงมากที่สุด ในขณะที่อิหม่ามในชนบทที่มีความรู้สูง  

มีบทบาททางการศึกษาในระดับสูงมากที่สุด (7) ระดับความรู้ทางศาสนาของอิหม่ามในชนบทและในเมืองมี

ความสัมพันธ์กับบทบาททางด้านสังคมที่เหมือนกัน กล่าวคือ อิหม่ามที่มีความรู้ปานกลางมีบทบาททางสังคม

ในระดับสูงมากที่สุด (8) ฐานะทางเศรษฐกิจของอิหม่ามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ์กับบทบาท

ทางด้านศาสนาที่เหมือนกัน กล่าวคือ อิหม่ามที่มีฐานะปานกลางจะมีบทบาททางด้านศาสนาในระดับสูงมาก

ที่สุด (9) ฐานะทางเศรษฐกิจของอิหม่ามในชนบทและในเมืองมีความสัมพันธ์กับบทบาททางด้านสังคมที่

แตกต่างกัน อิหม่ามในเมืองที่มีฐานะร่ ารวยจะมีบทบาททางด้านสังคมในระดับมากที่สุด ส่วนอิหม่ามในชนบท

ที่มีฐานะปานกลางจะมีบทบาททางด้านสังคมในระดับมากที่สุด 

 ดลมนรรจน์ บากา(2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง “มัสยิด: ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม” ผลการวิจัย

พบว่า บทบาทของมัสยิดตามทัศนะอิสลามคือ (1) เป็นสถานที่อิบาดะฮฺต่ออัลลอฮ์  (2) เป็นสถานที่ศึกษา

อบรมวิชาการอิสลามและอาชีพ เป็นวิทยาลัยของชุมชน (3) เป็นสถานที่ฟูมฟักความศรัทธาแก่มุสลิม (4) เป็น

ศาลากลางของเมือง ศาลาประชาคม เพ่ือปรึกษาหารือกิจการอิสลาม (5) เป็นสถานที่พักชั่วคราว ส าหรับผู้
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เดินทาง (6) เป็นสถานที่เก็บรักษาของที่ได้รับจากการบริจาค (7) เป็นกองบัญชาการก าลังพลในกรณีที่ถูกศัตรู

โจมตี (8) เป็นสถานพยาบาล (9) เป็นสถานเผยแพร่ศาสนาอิสลาม 

 ส าหรับบทบาทของมัสยิดในปัจจุบัน คือ (1) จัดเป็นศูนย์ฝึกอบรม กระตุ้นเตือนและปลุกเร้ามุสลิมให้

ยึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮ์  อย่างแท้จริง และรู้จักใช้มัสยิดให้เป็นสถานที่แก้ไขความประพฤติของ

เยาวชน (2) ฟ้ืนฟู่บทบาทมัสยิดให้เป็นสถานศึกษาสรรพวิทยาการอิสลาม หรือเป็น “วิทยาลัยอิสลาม” ของ

ชุมชน (3) ใช้มัสยิดให้ตรงเป้าหมายอย่างคุ้มค่า (4) เปิดให้มีการละหมาด 5 เวลา มิใช่เปิดเฉพาะวันศุกร์เท่านั้น 

มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสร้างมัสยิดที่ศูนย์เปล่าทางอิบาดะฮ์ (ดลมนรรจน์ บากา, 2550) (5) ส ารวจและสนใจ

กับสภาพความเป็นอยู่ของมุสลิมในบริเวณมัสยิด ช่วยกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการส่งเสริม

ความสามัคคีในชุมชน (6) เป็นศูนย์รวมการบริจาคทั้งมวล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและ

ช่วยเหลือมุสลิมที่ขาดแคลน (7) จัดตั้งห้องสมุดประจ ามัสยิด เพ่ือเป็นแหล่งสร้างสมและระดมสติปัญญาของ

มุสลิมให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สร้างนิสัยเยาวชนให้ เป็นนักอ่าน นักเขียน นักพูด และนักท างานเพ่ือ

อิสลามตามความเหมาะสม (8) คณะกรรมการมัสยิดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สัปปุรุษ ทั้งในด้านการวางตัว

และความประพฤติ รวมทั้งการมีคุณธรรมในอิสลามเป็นส าคัญ (9) บทคุฏบะฮ์ควรมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับ

การด าเนินชีวิตและความเป็นจริงของสังคม โดยเน้นปัญหาต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยหลักการ

อิสลาม (10) จัดกิจกรรมทางศาสนาในเชิงวิชาการเป็นครั้งคราวในโอกาสที่เหมาะสม  เช่น วันอีด ฯลฯ 

กิจกรรมที่ควรจัดได้แก่ นิทรรศการ การบรรยาย หรืการอภิปราย นอกจากนี้ต้องท าหน้าที่เผยแพร่หลักการ

อิสลามแก่ศาสนิกชนอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับมัสยิดด้วย(เสาวนีย์ จิตต์หมวด 2527) 

 บทบาทท่ีพึงประสงค์ส าหรับมัสยิดในปัจจุบัน คือ (1) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาสโดยมีการจัดการที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย (2) จัดตั้งกองทุนซากาตประจ ามัสยิด โดย

เน้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (3) จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาส าหรับทุกเพศทุกวัยเป็น

ประจ า (4) จัดให้มีคณะท างานเพ่ือเผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่ชนต่างศาสนิก โดยเลือกบุคลากรสาขาอาชีพต่าง 

ๆ เช่น นักวิชาการ นายแพทย์ นักคิดและนักเขียนต่าง ๆ (5) จัดให้มีการสอนศาสนาในโอกาสส าคัญ ๆ เช่น 

เดือนรอมฎอนหรือเทศกาลหัจญ์ เป็นต้น (6) จัดให้มีอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มุสลิมสามารถจัดงานต่างๆ 

ได้ (7) จัดให้มีสนามเด็กเล่นที่มีอุปกรณ์การละเล่นที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (8) จัดตั้งกองทุนประจ ามัสยิดเพ่ือให้

กู้แก่ผู้ที่จ าเป็น (9) สนับสนุนการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพคหกรรม ตัดเย็บ อบรมภาษา ศิลปะ และ

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (อังคณา บุญยสิทธ์, 2518) (10) จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ที่มีกิจกรรมศาสนาเสริม เช่น 

การบรรยายตามสถานที่ที่เงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา สถานประกอบอาชีพหรือสถานที่ที่ มีคุณค่า
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ด้านต่าง ๆ เป็นต้น (11) ควรจัดให้มีเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา สังคม สุขภาพ สถานการณ์บ้านเมือง 

ตามลักษณะที่เป็นไปได ้(นายสะสือรี วาลี, 2550) 
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บทที3่ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 3.1 วิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ วิธี คือ การศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจัดเวทีประชาคม (Focus Group) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 3.2 กำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา 
รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการพนัน 
สาเหตุของการติดการพนัน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพนันและสิ่งอบายมุขต่างๆในสังคม    
 3.3 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In Depth Interviews) ใช้วิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth 
Interviews) ผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ(อิหม่าม) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจในพ้ืนที่ ตลอดจนประชาชนบางส่วน
ในท้องถิ่น  
 3.4 จัดเวทีประชำคม (Focus Group) โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่ที่6 และ7 มัสยิดบ้านเหนือ 
ประกอบด้วย ผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ(อิหม่าม) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนบางส่วนในท้องถิ่น  
 3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาในครั้งนี้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสองระดับคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูล
ปฐมภูมิ 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยท าการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือวิชาการ 
บทความ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ผู้วิจัยได้
ท าการสืบเสาะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งฐานข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น หอสมุดจอห์น 
เอฟ เคนเนดี้  ม.อ.ปัตตานี, ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, หอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช, จากบทความ และวารสารต่างๆ
มากมาย รวมถึงการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความ
สมบูรณ์และใกล้เคียงกับหัวข้อวิจัยที่เราจะท าการศึกษามากที่สุด เพ่ือจะได้เห็นตัวอย่าง ช่องทางในการ
ด าเนินการวิจัย และน ามาเปรียบเทียบ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การเก็บข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Field study) ใช้วิธีการดังนี้ 

 
 กำรสังเกต (Observation) 

ก. กำรสังเกตแบบมีส่วนรวม (Participant observation)  
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การสังเกตแบบมีส่วนรวม เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์หรือ

กิจกรรมนั้น ๆ การเข้าไปมีส่วนร่วมนี้อาจเป็นลักษณะมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ ( Completion 
Participant) หรือมีส่วนร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incompletion Participant) แบบมีส่วนร่วมโดย
สมบูรณ์ ผู้สังเกตจะเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เสมือนกับ
ผู้สังเกตเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้น การมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ผู้ถูกสังเกตจะไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต 
จึงมีพฤติกรรมตามปกติ แต่แบบมีส่วนร่วมโดยไม่สมบูรณ์ ผู้สังเกตจะเข้าไปร่วมกิจกรรมบ้างตาม
สมควร เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มถูกสังเกต ผู้ถูกสังเกตจะรู้ว่าก าลังถูกสังเกตโดยผู้ศึกษาได้เข้าไป
ร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพ่ือสังเกตการณ์ เช่น กิจกรรมการใช้ชีวิตประจ าวัน การรวมกลุ่มกัน
ของชาวบ้าน กิจกรรมวันฮารีรายอ กิจกรรมในช่วงเดือนรอมาฏอน (กิจกรรมการละศิลอด) กิจกรรม
การแต่งงาน กิจกรรมการเข้าสุนัต กิจกรรมการท าบุญขึ้นบ้านใหม่ กิจกรรมการละหมาดในยามค่ าคืน
ของเดือนรอมาฏอน กิจกรรมการแต่งงาน และอ่ืนๆอีกมากมาย เพ่ือได้ซึมซับวิถีการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านอย่างลึกซึ้งที่สุด  

 
ข. กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)  
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตจะอยู่นอกวงผู้ถูกสังเกต ท าตนเป็น

บุคคลภายนอก ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ถูกสังเกตเลย ขณะสังเกตผู้สังเกตอาจจะอยู่ในบริเวณ
เดียวกันหรืออยู่นอกบริเวณเหตุการณ์ที่สังเกตก็ได้ และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนี้ก็มีทั้งแบบที่ผู้ถูก
สังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกต โดยกลุ่มผู้ศึกษาได้สังเกตการพูดคุยในชุมชน ตลอดถึงการจับ
กลุ่มคุยกัน การประกอบกิจกรรมเพื่อหารายได้เสริม การท ามาหากิน การด าเนินชีวิต และอ่ืนๆ 

 
กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จะใช้ด้วยกันทั้งหมดสองวิธี ได้แก่ 
 

 ก. กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured interview) 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีแนวทางการสร้างการน าไปใช้ การ

ด าเนินการ การประเมิน การตรวจสอบผลการด าเนินการที่รัดกุมและชัดเจนมากที่สุด  โดยจะท าการ
สัมภาษณ์ผู้น าในชุมชน หรือผู้รู้      
 
 ข. กำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured interview) 

การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์พบปะพูดคุยกันอย่างที่ไม่มีการก าหนด
เนื้อหาไว้ล่วงหน้า ไม่มีการฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์ ประเด็นการพบปะพูดคุยขึ้นอยู่กับคู่สนทนา ผู้
สัมภาษณ์มีอิสรเสรีที่จะพูดคุย "อย่างมีวัตถุประสงค์" ในเรื่องใดๆ ก็ได้  โดยผู้ศึกษาวิจัยเข้าไป
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สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลทั้ง 4 ของชุมชน ได้แก่ อิหม่ามประจ ามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด
บ้านเหนือ และสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่ดูแลความรับผิดชอบในเขต
มัสยิดบ้านเหนือ ในด้านต่างๆ โดยมีประเด็นหลักดังนี้ 
 1) บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลาม

เพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน ท าอย่างไรบ้าง  

 2) สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหา

การพนันและอบายมุขในชุมชน มีอะไรบ้าง 

 3) แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ า

มัสยิดเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน ใช้ช่องทางไหนบ้าง 

ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. สมุดจดบันทึก 
2. กล้องถ่ายภาพ 
3. เครื่องบันทึกเสียง 
4. แบบสัมภาษณ์ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

 
วิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (สุภางค์  จันทวนิช, 2537: 130-132) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากใน
กระบวนการวิจัยโดยเฉพาะในการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการหลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจาก
การศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจ านวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ถือว่าวิธีการ
ทางสถิติเป็นวิธีวิเคราะห์หลัก แต่จะถือเป็นข้อมูลเสริม ด้วยเหตุนี้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
วิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี อย่างกว้างขวาง มีความเป็นสหวิทยากรอยู่ใน
ตัวเอง สามารถสร้างข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดและเปลี่ยนแปลงแนวทางที่จะตีความหมายข้อมูลได้หลาย ๆ 
แบบ 
 ส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลแบบบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์ แล้วจดบันทึกไว้ ส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงบรรยายเช่นกัน แต่กระท าโดยการพยายามจะท าข้อมูลนั้นให้เป็นจ านวนที่นับได้และมักกระท ากับ
ข้อมูลเอกสารในการวิจัยเอกสาร 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือ กระบวนการจัดการข้อมูล เพ่ือท าให้ข้อมูลมีความหมายขึ้นมาเป็น
การตีความและให้ค าอธิบายเชิงทฤษฏีขึ้นมาจากข้อมูล มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการ คือ 
 
 1. การจัดระเบียบข้อมูล ( Data organizing ) เป็นกระบวนการ จัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ ทั้ง
ในทางกายภาพและทางเนื้อหา พร้อมที่จะแสดงหรือการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
 
 2. การแสดงข้อมูล ( Data display ) เป็นกระบวนการน าเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่ใช้การพรรณนา โดย
การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือบอกเรื่องราวของ
สิ่งที่ศึกษา ตามความหมายที่ข้อมูลพูดออกมา 
 
 3. การหาข้อสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, interpretation and verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมายของผลหรือ
ข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่า ข้อสรุปหรือความหมายที่ได้นั้นมีความถูกต้องตรง
ประเด็นน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อสรุปหรือสิ่งที่ตีความมานั้นอาจเป็นการอธิบาย กรอบแนวความคิด หรือทฤษฏีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิเคราะห์นั้น 
 
 โดยทั้งสามขั้นตอนนั้น องค์ประกอบอย่างแรกคือ การจัดระเบียบข้อมูลนั้น อาจเกิดขึ้นได้ในทุก
ขั้นตอนการวิจัย คืออาจเกิดขึ้นขณะเก็บข้อมูลหรือหลังเก็บข้อมูลแล้ว ส่วนการแสดงข้อมูล และ หาข้อสรุป 
การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นด าเนินการทั้งในขณะเก็บข้อมูลในสนามและต่อเนื่องจนเก็บ
ข้อมูลเสร็จ ซึ่งในการวิเคราะห์ทั้งการวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้ามาในเบื้องต้น  และผล
จากการศึกษาในพ้ืนที่ ทั้งการจัดประชุมและ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน รวมถึงการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันในชุมชน 
 
ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อิหม่ามประจ ามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ 
และสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่ดูแลความรับผิดชอบในเขตมัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือ
ศึกษาบทบาท สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน
มัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชุมชนมุสลิมมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งครอบคลุมประชากรในชุมชนต าบลคูเต่า 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่6 และ 7 จากทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และ

มีกลุ่มบุคคลที่ส าคัญอยู่ 4 กลุ่มหลักๆ เพ่ือที่จะช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ส าเร็จและสมบูรณ์แบบมาก



3-5 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ที่สุด ได้แก่ อิหม่ามประจ ามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ และสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ 

รวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีหน้าที่ดูแลความรับผิดชอบในเขตมัสยิดบ้านเหนือ โดยแต่ละกลุ่มนั้นมีเป้าหมายการ

ด าเนินกิจกรรมแตกต่างกันดังนี้ 

 อิหม่ำมประจ ำมัสยิด มีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และ

สังเกตการณ์ ในการด าเนินนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดและสัปบุรุษภายในชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์

เนื้อหาข้อมูลจากหนังสือที่ท่านได้เคยเขียน และวางจ าหน่ายที่มัสยิดเพ่ือร่วมสมทบทุนเพ่ือการสร้าง

สาธารณประโยชน์ต่างๆแก่มัสยิดชุมชนบ้านเหนือ รวมถึงการเข้าสังเกตการณ์ในการประชุมแต่ละครั้งของ

คณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือที่ได้มีการจัดขึ้น ซึ่งบุคคลที่ทางคณะวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ได้แก่ อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ 

บิลล่าเต๊ะ (อิหม่ามฏ็อบรอนีย์) 

 คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดบ้ำนเหนือ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าแต่ละท่าน

มีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายต่างๆที่ทางมัสยิดได้จัดท าขึ้น มีความขัดแย้งหรือให้การสนับสนุนอย่างเต็ม

ก าลัง ช่วยเหลือให้ความคิดเห็นเพ่ือการร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาชุมชนตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยกับ

ความสามารถของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดที่เราได้จัดตั้งขึ้น หรือเงียบเพียงแต่เข้ารับฟังและปฏิบัติ

ตามสิ่งที่อิหม่ามน าเสนออย่างเดียว อยู่เพียงเพ่ือครบองค์ประชุม โดยผู้วิจัยใช้ทั้งกระบวนการสัมภาษณ์และ

การสังเกตการณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด บุคคลที่ทางคณะวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ได้แก่ 

นายหาเฉม บินหมัด เป็นคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ, นายอุหมาด หมัดบิลเฮด เป็นที่ปรึกษา

กรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ, นายวิษณุ   บินล่าเต๊ะ เป็นเลขาอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, นายหมัด

หนอด บินหมัด เป็นหัวหน้าเขตที่ 9, นายธนวัฒน์ หมุดบินแหละ เป็นสภาเยาวชน รักษาการรองประธาน,  

และนางอาย๊ะ บินลาเต๊ะ เป็นกรรมการกลุ่มแม่บ้าน 

 สัปบุรุษมัสยิดบ้ำนเหนือ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยต้องการรับฟังการสะท้อนกลับทั้งในแง่ดีและไม่ดี 

ในการบริหารจัดการโดยผ่านคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาต่างๆและ

ข้อเท็จจริงซึ่งสัปบุรุษของกลุ่มมัสยิดบ้านเหนือก าลังพบเจอและเผชิญอยู่ ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้วิจัยได้รับ

ทราบในหลากหลายช่องทาง เช่น การเข้าไปสัมภาษณ์โดยตรง การสังเกตการณ์ในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ขนาดของบ้านรวมถึงยานพาหนะที่มีในบ้าน อีกทั้งยังการร่วมกิจกรรมต่างๆเมื่อ

ทางมัสยิดบ้านเหนือได้จัดขึ้น คนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือให้ความร่วมมือ หรือมีความสามัคคีมากน้อยขนาด

ไหน บุคคลที่ทางคณะวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ได้แก่ นายอลี หัสเหล็ม เป็นสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ, นายหมัดสัน 

จิตภาค เป็นนักธุรกิจในชุมชน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายหรูน จันทรวดี, นายถนอม สมันตมิตร ลูกบ้านหมู่ 7 นับ
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ถือศาสนาพุทธ, นายนาเฉด บินล่าเต๊ะ, นายอะหมูด หมัดบินเฮด, นายเฉม หาสเล็ม ทั้งสามท่านนี้เป็นอดีต

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ  

 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่มีหน้ำที่ให้กำรดูแลควำมรับผิดชอบในเขตมัสยิดบ้ำนเหนือ เพราะผู้วิจัยเชื่อว่า 

กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะวางตัวเป็นกลางระหว่างมัสยิดกับชุมชน และจะคอยให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่ายเพ่ือ

ความสงบสุขและมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นภายในชุมชน ให้ค าแนะน าแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพใน

ชุมชนเกิดความรักใคร่สามัคคีมากยิ่งขึ้น บุคคลที่ทางคณะวิจัยได้ไปสัมภาษณ์ได้แก่ สารวัตรต ารวจ พ.ต.ต. 

จักรราช วรรณประภา และด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่ง
ศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จากการด าเนินการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาผนวก
ด้วย ซึ่งน าเอาบุคคลในพืน้ที่เป็นคณะท างาน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งท าให้เข้าใจสิ่งที่
คณะทีมวิจัยก าลังแสวงหา ด้วยกระบวนการเปิดเวทีชาวบ้านในชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
รายละเอียดโครงการ โดยเชิญแกนน าของชุมชน โดยคณะท างานได้ด าเนินการสนทนา พูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการ พร้อมกันนั้นได้ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงของชุมชนโดยศึกษาเจาะลึกถึงข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญๆของ
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ทุนทางสังคมของชุมชน กลไกการพัฒนาของชุมชน และโครงสร้างทางสังคม
ต่างๆในอดีต ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความล้มเหลวและความส าเร็จของการพัฒนาและข้อมูล
ส าคัญประกอบการตัดสินเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการ  โดยการขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ บุคคลที่เป็นแกนน าชุมชน อิหม่าม คอเต็บ สารวัตรต ารวจ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเยาวชน พร้อมทั้งคณะท างานได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจลักษณะของชุมชน สภาพความ
เป็นอยูด้่วยตนเอง ซึ่งสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
 
4.1 สภาพทั่วไปของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ โดยมากคนในชุมชนประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก และอาชีพที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา รวมทั้งธุรกิจค้าขายสัตว์น้ า ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีบ้านเรือนสร้างอยู่อย่างหนาแน่นตามสองฝั่งล าคลองอู่ตะเภา โดยน้ า ในล า
คลองดังกล่าวจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา แต่มีบ้านเรือนบางส่วนอยู่อย่างกระจัดกระจายตามแนวถนน
สายหาดใหญ่ไปจดแหลมโพธิ์ ด้วยเหตุที่ใจกลางชุมชนมีพ้ืนที่จ ากัด จึงส่งผลให้การตั้งบ้านเรือนถูกขยาย
ขอบเขตออกไปบริเวณนอกชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเคยเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมมา
ก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการถ่ายทอดประเด็นต่างๆในการรายงานดังต่อไปนี้คือ ลักษณะทางภูมิ ศาสตร์ 
การก าหนดระเบียบปฏิบัติของชุมชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน และสภาพเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงระเบียบบริหารจัดการ
ของมัสยิดบ้านเหนือ 

4.1.1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 และบางส่วนของหมู่ที่ 6 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ใกล้ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง บริเวณทางด้าน ทิศตะวันออกติดต่อคลองสาขาของคลองอู่
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ตะเภาที่แยกในบริเวณวัดคูเต่าทางทิศใต้ และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันตก โดยมีบ้านคูเต่า 
หมู่ที่ 6 กั้นกลางระหว่างคลองสาขาอันเป็นที่ตั้งของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือกับคลองอู่ตะเภา ชุมชนมัสยิด
บ้านเหนือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและมีน้ าท่วมขังตลอดปี มีน้ าท่วมถึงหรือน้ าทะเลหนุน บางฤดูกาลไม่สามารถ
ท าการเกษตรได้ ต้องอาศัยการท าอาชีพประมงเป็นหลัก สภาพอากาศ เป็นพ้ืนที่ฝนตกชุก ลมแรง อากาศ
รอ้นชื้น 

1) ที่ตั้งของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 
ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือตั้งอยู่กึ่งกลางตามแนวยาวของต าบลคูเต่า 
ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านหัวสะพานหมู่ 7 และบ้านควนหมู่ 5 
ทิศใต้ ติดต่อ บ้านดอน หมู่ 8 
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านใต้ หมู่ 7 
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านคูเต่า หมู่ 6 
มีสถานีต ารวจภูธรคูเต่าแห่งเดียวเป็นเขตพ้ืนที่ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ มัสยิดบ้านเหนือถ่ายจากดาวเทียวบอกถึงเส้นทางการเดินทางจากหาดใหญ่
ถึงมัสยิดบ้านเหนือ 
 

เมื่อครั้งอดีตชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ถนนเส้นทางสู่ชุมชนยังเป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนถนนมี

ลักษณะเป็นโคลน เป็นหลุมเป็นบ่อ ในระยะต่อมาได้รับการพัฒนาเปลี่ยนจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง 
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แต่ก็ไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาการแตกร้าวและเป็นหลุมเป็นบ่อได้เนื่องจากมีการสัญจรมากเกินก าลังที่

ถนนสามารถรองรับได้ ประกอบกับชุมชนอยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควร งบประมาณเพ่ือการพัฒนาด้าน

สาธารณูปโภคจึงได้รับไม่เต็มตามความต้องการของประชาชน ส่วนภายในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีสัดส่วน

การสร้างบ้านเรือนที่มีลักษณะแออัด และโดยมากจะตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภาในลักษณะที่ล่วงล้ าเข้าไปในล า

คลอง กีดขวางการไหลของน้ า สิ่งสกปรกปฏิกูลและของเสียต่างๆจากบ้านเรือน ถูกทิ้งลงสู่คลองสาขาของ

คลองอู่ตะเภา เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสุขอนามัย และไม่

ทราบถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญที่ชาวบ้านในชุมชนใช้ในการ

ประกอบอาชีพ รวมถึงใช้ในการสาธารณูประโภคและอุปโภคเป็นส าคัญในชีวิตประจ าวัน  

ปัจจุบันชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในหลายด้าน เช่น ความแออัดของ

บ้านเรือน ถนนหนทาง รวมไปถึงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพ่ือคืนพ้ืนที่สาธารณะสองฝั่งคลองสู่ชุมชน การ

ขยายตัวของชุมชนได้รับการรองรับโดยการจัดสรรพื้นที่แห่งใหม่ที่เคยเป็นที่ว่างเปล่าด้านทิศตะวันออกของ

ชุมชน พร้อมทั้งแบ่งเขตเพ่ือให้การดูแลชุมชนมีความทั่วถึง จากทั้งหมด 8 เขต เป็น 10 เขต พ้ืนที่เขต 9 

และเขต 10 ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับเขตอ่ืนๆ เนื่องจากชาวบ้านยังขาดเงินทุนใน

การซื้อที่ดินหรือวัสดุก่อสร้างต่างๆในการสร้างบ้าน อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมขังตลอดทั้งปี เป็นหลุมเป็น

บ่อ ตามธรรมชาติของที่ลุ่ม และการขุดของชาวบ้านเพ่ือท าการเลี้ยงกุ้งและปลาชนิดต่างๆ พ้ืนที่ภายใน

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้รับการพัฒนาโดยชุมชน ซึ่งมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง  

2) สภาพภูมิศาสตร์ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 
 

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือตั้งใกล้คลองอู่ตะเภา และติดกับคลองสาขาของคลองอู่ตะเภา ห่างจาก
ทะเลสาบสงขลาประมาณ 3 กิโลเมตร มีสภาพอากาศร้อนชื้น ลมแรง และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี การที่
ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือตั้งอยู่ปลายน้ าคลองอู่ตะเภาที่ไหลมาจากอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ท าให้เกิดน้ า
ท่วมนานกว่าพ้ืนที่อ่ืน อีกทั้งในช่วงฤดูน้ าทะเลหนุนส่งผลให้ที่ดินมีลักษณะเป็นกรดจากน้ าเค็ม ท าให้
ชาวบ้านในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือยุติอาชีพการท าเกษตรกรรมอย่างถาวร และอาศัยการซื้อข้าวสารจากที่
อ่ืนมาบริโภคโดยราวช่วงประมาณ พ.ศ. 2540 ทั้งๆที่ช่วงก่อนหน้านี้ (พ.ศ. 2420) ชาวบ้านยังท าการปลูก
ข้าวและมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในชุมชน และในช่วงเวลาที่นาเริ่มร้างจากการท านา การพลิก
ฟ้ืนเพื่อใช้ประโยชน์จากแปลงนาให้กลายเป็นนากุ้งและบ่อเลี้ยงปลาดุกแทนอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่เขต 9 และเขต 10 ลักษณะภูมิศาสตร์ของชุมชนจึงมีพ้ืนที่ที่เหมาะต่อการท านากุ้งและเลี้ยงปลาดุก
มากกว่าการปลูกพืชท านา 
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4.1.2. การก าหนดระเบียบปฏิบัติของชุมชน 
 

การได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งอิหม่ามประจ ามัสยิดนั้น จ าเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้าน
ศาสนาอิสลาม รวมถึงความประพฤติที่ดีของตัวอิหม่ามเป็นหลักส าคัญ นับจากอดีต(2498)จนถึงปัจจุบัน
(2558) ตั้งแต่มัสยิดได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมัสยิดถูกต้องตามกฎหมาย พ.ศ. 2498 ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการอุปถัมภ์ฝ่ายศาสนาอิสลาม โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งอิหม่ามสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2558) 
จ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้  

 
รายชื่ออิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
นายอับดุลเลาะ บิลล่าเต๊ะ 2498 - 2515 
นายเจ๊ะสัน หมันนุ้ย 2515 - 2518 
นายบัดร จิตภาค 2518 - 2532 
นายแอ ศรีอาหมัด 2532 - 2545 
ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ 2545 - ปัจจุบัน 
 

และบรรดารายชื่อเหล่าผู้น ารุ่นแรกในการด าเนินงานก่อสร้างมัสยิดบ้านเหนือหลัง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จอย่างมากล้น ก่อเกิดคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่
ชุมชน  

1.   นายแอ ศรีอาหมัด  2.   นายหรน  หมัดบินสา 
3.   นายอุหมาด  หมัดบิลเฮด  4.   นายดาโหด หัสเล็ม 
5.   นายหมีด ชุมสาแหละ  6.   นายสะแอ  กะสัมพันธ์ 
7.   นายเส็ม หัสเล็ม   8.   นายฝาด บิลเต๊ะ 
9.   นายหมีด ชุมรักษา   10. นายเส็น บินล่าเต๊ะ 
11. นายรอหีม บินหมัด   12. นายเดช ชุมรักษา 
13. นายยูโซ้บ บินย่าโกบ  14. นายม่าหมูด หมัดบินเฮด 
  15. นายกะหรีม หมัดบินเฮด 
องค์กรบริหารกิจกรรมมัสยิดบ้านเหนือในปัจจุบันด าเนินภายใต้พระราชบัญญัติการ

บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มี คณะกรรมการประจ ามัสยิด 15 คน ได้แก ่
1. นายวิสุทธิ์  บินลาเต๊ะ อิหม่ามมัสยิด 
2. นายเดช  บินลาเต๊ะ คอเต๊บ 
3. นายอับดุลเล๊าะ หมัดบินเฮด บิหลั่น  
4. นายหาเฉม บินหมัด  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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5. นายแอ  บินล่าเต๊ะ กรรมการ 
6. นายก้อเส็ม บินลาเต๊ะ กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 1) 
7. นายม่าเหร็ก บินอาสัน กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 2) 
8. นายฮาลัน ชุมรักษา  กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 3) 
9. นายฝีอี  บินลาเต๊ะ กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 4) 
10. นายศักดิ ๋ ศรีอาหมัด กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 5) 
11. นายอ๊ะหมัด บินหมัด  กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 6) 
12. นายรอโสย หัสเหล็ม  กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 7) 
13. นายวิชาญ บินฮาสัน กรรมการ (หัวหน้าเขตที่ 8) 
14. นายหมัดหนอด บินหมัด  หัวหน้าเขตที่ 9 
15. นายหรูน ศรีอาหมัด หัวหน้าเขตที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ แสดงแกนน ารุ่นแรกที่อุทิศตนในการสร้างมัสยิดบ้านเหนือหลังปัจจุบัน 
 

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีการแบ่งเขตชุมชนออกเป็น 10 เขต เพ่ือกระจายการดูแลชุมชนให้มีความ
ทั่วถึง ไม่รวมอ านาจอยู่ที่อิหม่ามประจ ามัสยิดเพียงผู้เดียว ทั้งนี้แต่ละเขตมีตัวแทนมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ซึ่งชุมชนมัสยิดบ้านเหนือใช้ระเบียบบริหารกิจการมัสยิดบ้านเหนือในการ
ปกครองดูแลชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กล่าวคือก่อน พ.ศ. 2520 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือยังไม่
มีกฎกติกาใดๆเพ่ือที่จะมาควบคุมสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านศาสนา เป็นการปฏิบัติตามแบบ
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ลอกเลียนแบบและท าสืบทอดกันมาตามยุคตามสมัยที่เคยปฏิบัติต่อๆกันมา เช่น การเน้นพิธีท าบุญกุโบร 
และพิธีเมาลิดนบี แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการละหมาดญามาอะฮฺ ซึ่งในทางศาสนาแล้วมีความส าคัญ
มากเพราะเป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงและความสามัคคีที่ชุมชนร่วมท าพร้อมกันเพ่ือให้การสักการะ
ต่อพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮฺ  แต่เพียงผู้เดียว และยังแสดงถึงการเชื่อฟังผู้น า น้อมรับที่จะร่วมกัน
พัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ชุมชน ของตนเองให้ดีขึ้นไปด้วยกัน เพราะศาสนาอิสลามมิใช่ศาสนาที่หยุดอยู่
แค่พิธีกรรมเท่านั้น แต่หลักค าสอนศาสนายังหมายรวมถึงทุกอิริยาบถที่เราท านั้นต้องท า ไปเพ่ือ
ผลประโยชน์สุขส่วนรวมของสังคม และคนในชุมชน และต่อชาติบ้านเมืองด้วย 

ในส่วนของวิถีชีวิตจริงๆนั้น กล่าวได้ว่า ด าเนินไปตามวาทกรรมกระแสหลักของสังคมใหญ่ที่จ ากัด
บทบาทศาสนาไว้แต่ในส่วนของพิธีกรรมเท่านั้น เมื่อมีการก่อสร้างโรงเรียนบ้านใต้ขึ้นใน พ.ศ. 2506 วิธีที่
ชาวบ้านใช้ในการหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน คือ การจัดหามหรสพต่างๆ เพ่ือน ามาแสดงแล้วเก็บเงินค่า
เข้าชม โรงเรียนบ้านใต้ถูกสร้างข้ึนพร้อมกับมหรสพต่างๆได้กลายเป็นช่องทางท ามาหากินของคนบางกลุ่ม
บางพวกอย่างเป็นล่ าเป็นสัน เมือมหรสพเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน สิ่งที่ตามมาคือ อบายมุขต่างๆก็
เริ่มเฟ่ืองฟูตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพนัน การลักเล็กขโมยน้อย จี้ ปล้น รวมถึงการก าจัดคู่อริ
ด้วยวิธีการรุนแรง เมื่อความบันเทิงเริงรมย์เป็นพื้นท่ีหลักของชีวิต การละหมาดญะมาอะฮฺร่วมกันที่มัสยิดก็
ยิ่งไม่มีคนร่วมให้ความร่วมมือ จึงท าให้บริเวณมัสยิดมีแต่ความเงียบเหงา ขาดการพัฒนาดูแลเอาใจใส่ ไม่มี
ใครให้ความสนใจต่อหน้าที่หลักที่ส าคัญของศาสนา ผู้คนถูกน าพาด้วยอบายมุขและสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานา 

ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2520 ผู้มีความคิดส่วนหนึ่งรวมทั้งอิหม่ามฮัจญีบัตร จิตรภาค กรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิด ผู้ใหญ่บ้านอุหมาด หมัดบินเฮด และแกนน าคนอ่ืนๆ ร่วมกันหารือเพ่ือยับยั้ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ในทีสุดต่างเห็นพ้องว่าให้ก าหนด “ฮูกมปากัต”ขึ้นบังคับใช้ในชุมชน ฮูกมปากันนี้มี
ใจความส าคัญว่า ห้ามผู้ใดน ามหรสพต่างๆมาแสดงในเขตหมู่ที่ 7 ต าบลคูเต่าอย่างเด็ดขาด ผู้ที่ฝ่าฝืนจะ
ได้รับโทษ คือการถูกคว่ าบาตรจากชุมชน กล่าวคือทางฝ่ายบริหารมัสยิดรวมถึงสัปบุรุษในชุมชนจะไม่ไป
ร่วมมือในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ เช่น เมื่อผู้นั้นเสียชีวิตจะไม่เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการท าศพให้สมบูรณ์ตามหลักการศาสนา เช่นการละหมาดญานาซะฮฺ การห่อศพ การร่วมเดิน
เพ่ือที่จะน าศพไปยังสุสานเพ่ือด าเนินการฝังตามพิธีกรรมของศาสนาให้สมเกียรติ แต่จะด าเนินการเพียง
เพ่ือให้พ้นหลักบังคับของศาสนาที่ต้องท าให้กับศพชาวมุสลิมเพียงเท่านั้นเอง กล่าวคือแค่ส่งตัวแทนไปห่อ
ศพ และละหมาดให้กับศพเพียงแค่ สองถึงสามคนเท่านั้นเอง ในช่วงเริ่มแรกของการใช้ฮูกมปากัตนี้ถึงแม้
จะมีการต่อต้านจากชุมชนในบางกลุ่มก็ตาม แต่โดยร่วมของคนในชุมชนส่วนใหญ่รวมถึงความจริงจังของ
คณะกรรมการประจ ามัสยิด จึงท าให้ในที่สุดยุคมหรสพที่เฟ่ืองฟูก็ได้ยุติลงหลังจากการบังคับใช้ฮูกมนี้อย่าง
จริงจังและแข็งขันของทุกฝ่าย 

แม้จะประสบผลส าเร็จในการสกัดกั้นความชั่วในรูปมหรสพในระยะแรก แต่การที่ฮูกมปากัตห้าม
เพียงการจัดมหรสพ ท าให้การยับยั้งอบายมุขอ่ืนๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีข้อจ ากัด อีกทั้งฮูกมปากัต
ยังขาดมาตรการส่งเสริมความดี ท าให้แม้ไม่มีมหรสพแสดงแต่ผู้มาละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิดมิได้เพ่ิมขึ้น 
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ขณะที่อบายมุขทั้งหลายและการลุกลามของปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นกลับเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา อันเป็น
ผลมาจากการติดต่อสัมพันธ์ที่เข้มข้น และรวดเร็วขึ้นระหว่างชุมชนมัสยิดบ้านเหนือกับเมืองหาดใหญ่ 

ชาวบ้านในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือบางส่วนใช้อวนรุน อวนลากจับปลาในทะเลสาบสงขลา 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม อีกทั้งปัญหาทั้งหมดถูกซ้ าเติมอย่างรุนแรงจากความแตกแยกทางการเมือง
ในชุมชน แม้มีกลุ่มญามาอัตตับลีฆเริ่มรณรงค์เรื่องการละหมาดญะมาอะฮฺร่วมกันที่มัสยิด ปัญหาดังกล่าว
มิได้ทุเลาลงแต่อย่างใด ทั้งนี้แม้กลุ่มญามาอัตตับลีฆประสบความส าเร็จในการเพ่ิมจ านวนผู้มาละหมาด  
ญะมาอะฮฺที่มัสยิด แต่กลับไม่ให้ความส าคัญกับมาตรการยับยั้งความชั่วในขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
แก้ไขปัญหาแบบไม่มีระบบ ขาดความต่อเนื่อง ปราศจากความจริงจังจริงใจ และที่ส าคัญคือมาตรการ
แก้ไขปัญหาจากภาครัฐ ขาดการส่งเสริมความดี ไม่มีองค์กรใดเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างการส่งเสริม
ความดีกับการยับยั้งความชั่ว แม้จะเป็นหน้าที่ของมัสยิดและคณะกรรมการของมัสยิดโดยตรง แต่การที่
ชาวบ้านมีโลกทัศน์แบบแยกส่วนระหว่างชีวิตและสังคมประกอบกับปัญหาความแตกแยกร้าวฉานจาก
ระบบการเมอืงได้กดทับองค์กรมัสยิดไว้จนไม่สามารถลุกข้ึนมาท าหน้าที่อันจ าเป็นและส าคัญนี้ได้ 

อย่างไรก็ตาม มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือตั้งแต่ พ.ศ. 2540 
ครอบคลุมทั้งด้านสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการองค์กรในด้านการ
ปกครอง มีการแก้ไขฮูกมปากัตให้มีความครอบคลุมความผิดต่างๆมากขึ้น และถูกบัญญัติ เช่น ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด การท าลายสิ่งแวดล้อม และการสร้างความแตกแยก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะ
บุคคลขึ้นมาท างานด้านต่างๆในสังกัดมัสยิดบ้านเหนือ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด และ
ผู้ช่วยกรรมการเขตต่างๆเป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจ นอกจากเริ่มมีการจัดระบบซากาตแล้ว ยังมีการจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือขึ้น การบริหารจัดการองค์กรมัสยิด มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการมาก
ขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการแถลงมติที่ประชุมต่อสัปบุรุษหลังละหมาดวันศุกร์ ซึ่งเป็นละหมาด
ที่ชาวบ้านมาร่วมมากท่ีสุดในรอบสัปดาห์ 

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีหลักในการปกครองชุมชนโดยการสร้างวาทกรรมที่ใช้ทั้งกลไก เชิง
ความคิดเพ่ือส่งเสริมความดีและกลไกเชิงปราบปรามเพ่ือยับยั้งความชั่วน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์บริหาร
กิจการชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการกิจการต่างๆที่มัสยิดจัดตั้งขึ้น และ
ศูนย์ฯนี้ได้ด าเนินบทบาททั้งในแง่การอ านวยผลประโยชน์ด้านต่างๆแก่ชุมชน และในแง่การด ารงรักษา  
อัตลักษณ์มุสลิมให้คงอยู่คู่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือสืบไป 

 
4.1.3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 ข้อมูลโดยรวมระดับชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ทะเบียนเลขที่ 136 หมู่ 7 ต าบลคูเต่า อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558 รายงานไว้ดังนี้ 
(1) สัปบุรุษประจ ามัสยิดทั้งหมดจ านวน 305 ครอบครัว 
(2) สัปบุรุษที่จ าเป็นต้องละหมาดวันศุกร์มีจ านวน 639 คน 
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(3) จ านวนสัปบุรุษแบ่งได้ดังนี้ 
3.1. ชาย   จ านวน 664 คน 
3.2. หญิง   จ านวน 720 คน 

(4) จ านวนเด็ก อายุตั้งแต่ 1-15 ปี มีดังนี้ 
4.1. ชาย   อายุ 1-3 ปี จ านวน   38 คน 
  อายุ 4-6 ปี จ านวน   37 คน 
  อายุ 7-15 ปี จ านวน 139 คน 
  รวม  จ านวน 214 คน 
4.2. หญิง   อายุ 1-3 ปี จ านวน   47 คน 
  อายุ 4-6 ปี จ านวน   28 คน 
  อายุ 7-15 ปี จ านวน 126 คน 
  รวม  จ านวน 201 คน 
รวมเด็กชายและหญิงทั้งหมด  จ านวน 414 คน 

(5) อาชีพของประชากร 
ประมง  79 ครัวเรือน 
ค้าขาย 97 ครัวเรือน (ส่วนมากจะท าประมงด้วย และน าสินค้าออกขายที่ตลาดเอง)  
ท าสวน 17 ครัวเรือน 
ธุรกิจส่วนตัว 31 ครัวเรือน 
รับราชการ  4 ครัวเรือน 
อ่ืนๆ 61 ครัวเรือน 
ครัวเรือนที่มีรายน้อยกว่า 7000 บาท/เดือน 63 ครัวเรือน 
ครัวเรือนที่มีรายมากกว่า 7000 บาท/เดือน 213 ครัวเรือน 

(6) สถิติการเคลื่อนย้าย 
6.1. ปี 2557 มีผู้เสียชีวิตในชุมชน 8 คน 
6.2. ปี 2557 มีเด็กเกิดใหม่ในชุมชน 8 คน 
6.3. ปี 2557 มีการแต่งงาน จ านวน 22 คน 
6.4. ปี 2557 มีผู้ย้ายเข้าในชุมชน 16 คน 
6.5. ปี 2557 มีผู้ย้ายออกนอกชุมชน 12 คน 
6.6. ปี 2557 มีมูอัลลัฟ(ผู้รับศาสนาอิสลามใหม่)ในชุมชน 4 คน 
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การพัฒนาชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญคือ  ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบส าคัญทุกด้านของการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
รวมถึงการศึกษา ล้วนแล้วแต่มีพ้ืนฐานมาจากคุณภาพและความเพียบพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น 

 ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา การสร้างองค์ความรู้  การฝึกฝนทักษะ
ความสามารถของชาวบ้านเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปลี่ยนทรัพยากรต่างๆมาเป็นสินค้าและ
บริการเพียงด้านเดียว ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่ไม่ครบวงจร ชุมชนจะต้องสามารถพัฒนา
ชาวบ้านให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพ จริยธรรม และมีความสมบูรณ์ในการเป็นมนุษย์ตลอดจน
สามารถรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวได้ตามมาตรฐานที่สังคมต้องการ 

 การส่งเสริมด้านการศึกษาจึงถูกยกให้เป็นนโยบายหรือความส าคัญล าดับต้นๆในการพัฒนาชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง ชาวบ้านที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มุ่งแสวงหาอาชีพ
ที่สุจริต มุ่งสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นส าคัญ การยกระดับ
จิตใจของชาวบ้านให้มีความเสียสละ โดยยึดค าสอนของศาสนาเป็นแกนกลาง ถือเป็นรากฐานอันมั่นคงที่
เอ้ือต่อการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ 

 ศาสนาอิสลามให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์และห้ามการคุมก าเนิดอัน
เนื่องมาจากความกังวลในเรื่องปัจจัยยังชีพ เพราะทุกชีวิตที่เกิดมานั้นย่อมมีปัจจัยยังชีพที่พระเจ้าทรง
ประทานไว้ให้แล้ว แต่มิได้หมายความว่าให้มุ่งแต่เพ่ิมจ านวนประชากร โดยไม่สนใจคุณภาพจนเป็นบุคคล
ไร้ระเบียบ ด้อยการศึกษา เกียจคร้าน สร้างปัญหาหรือเป็นภาระที่สังคมต้องแบกรับ ตรงกันข้ามศาสนา
อิสลามเรียกร้องเชิงบังคับให้มุสลิมนั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม นอกเหนือจากการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ  แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ มัสยิดบ้านเหนือ 
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 ดังนั้นเมื่อสมาชิกทุกคนของชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้จนสามารถประกอบสัมมาอาชีพสุจริต
หารายได้เพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ชุมชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการจัดสรรรายได้ใหม่อีกครั้งใน
รูปแบบของซากาตเพ่ือน ามาจัดสวัสดิการเพื่อดูแลช่วยเหลือภายในชุมชน การจัดสรรรายได้ใหม่ในรูปของ
ซากาตเป็นเรื่องที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ชาวบ้านไม่ต้องมีความกังวลต่อ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพ เช่น การแก่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติ การตัดราคา การเล่นพรรคเล่น
พวกเพ่ือเข้าถึงแหล่งผลประโยชน์ สามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถในอาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ การ
จัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านและชุมชน มีส่วนช่วยให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพต่างๆ
มีพัฒนาการก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน ตลอดจนช่วยให้ชีวิตครอบครัวของชาวบ้านมีสวัสดิภาพและ
ความมั่นคง 

 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน แผนงานการ
พัฒนาทรัพยากรได้ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว โดยทุก
กระบวนการพัฒนามนุษย์ในชุมชนถูกอธิบายผ่านหลักธรรมค าสอนในศาสนาอิสลาม เกือบหนึ่งทศวรรษที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน) ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน สรุปได้
ดังนี้คือ  

1. ด้านการศึกษา การศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ การศึกษาที่ดีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้ที่เข้าศึกษานั้นเป็นคนดีมี    
ศีลธรรม มีการพัฒนาทั้งด้านจิตวิญญาณและวัตถุ ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีการจัดการศึกษาให้
ชาวบ้านในทุกระดับอายุ โดยที่การสอนวิชาการด้านศาสนาใช้อาคารมัสยิดบ้านเหนือเป็นสถานที่
ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์และโรงเรียนส่งเสริม
มุสลิมวิทยาเป็นสถาบันทางการศึกษาในชุมชน อีกทั้งภายในตัวอาคารมัสยิดบ้านเหนือยังมี
ห้องเรียนการศึกษานอกโรงเรียนของเทศบาลต าบลคูเต่า อันเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมาหาวิชา
ความรู้ และค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหลังเสร็จจากการละหมาดเป็นประจ า การได้รับ
การศึกษาเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้สิ่งใหม่ๆ น ามาสู่การพัฒนาตนเองและชุมชน แม้ว่า
ชาวบ้านบางส่วนอาจมีอุปสรรคด้านเงินทุน แต่การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี
ในการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ เด็กและเยาวชนของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือร่วมละหมาดวันศุกร์พร้อมผู้ใหญ่ 
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2. ส่งเสริมอาชีพ คระกรรมการประจ ามัสยิดบ้านเหนือ จัดสวัสดิการเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
แก่คนด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว พร้อมทั้งมีการติดตามเพ่ือให้ค าแนะน าในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการวางแผนทางการเงิน ผ่านการออม 
นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์ยังให้สมาชิกกู้เงินเพ่ือไปใช้ในการจัดซื้อปัจจัยในการประกอบอาชีพ 
โดยไม่คิดดอกเบี้ย อันเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับชาวบ้านที่ไม่ใช่คนด้อยโอกาสมีแหล่งเงินทุน
เพ่ือน ามาปรับปรุงอาชีพให้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถขอค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพจากกองทุนซากาต 
กลุ่มออมทรัพย์หรือมัสยิดบ้านเหนือได้ การส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านเป็นแนวทางที่ดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ สัปบุรุษของมัสยิดบ้านเหนือก าลังซ่อมเรือของลูกบ้านชาวประมง 
 

3. จัดตั้งคณะที่ปรึกษามัสยิด ประกอบด้วยบรรดาผู้อาวุโสที่ได้ประกอบคุณงามความดีและได้รับ
การเคารพนับถือในชุมชนมายาวนาน กล่าวคือ ผู้อาวุโสท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน
ต่างๆของมัสยิดบ้านเหนือ ร่วมประชุม และร่วมไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทต่างๆระหว่างสัปบุรุษที่
มัสยิดได้รับการร้องเรียน การจัดตั้งที่ปรึกษามัสยิดเป็นลักษณะการรักษาทรัพยากรมนุษย์ใน
ชุมชนที่มีประสบการณ์และเป็นบุคคลต้นแบบในชุมชน ให้มีบทบาทในการชี้น าชุมชนสู่แนวทางที่
ดี เป็นการใช้กลไกอาวุโสเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา ทั้งการส่งเสริมคุมงามความดีและยับยั้ง
ความชั่ว 
 

รูปภาพ อดีตผู้ใหญ่บ้าน อุหมาด 
หมัดบิลเฮด ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
กรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้าน
เหนือ 
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4. จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านมัสยิดบ้านเหนือ ด าเนินงานด้านกิจการของสตรีในชุมชนทั้งการรวมตัวกัน
ประกอบอาชีพ การฝึกอบรมเยาวชนหญิง การดูแลตักเตือนผู้หญิงที่ประพฤติไม่เหมาะสม รวมถึง
การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนชุมชน กล่าวคือ กลุ่มแม่บ้านมีหน้าที่หลักในการดูแลชาวบ้านที่เป็น
ผู้หญิงในทุกๆด้าน รวมกลุ่มประกอบอาชีพหลังเสร็จจากอาชีพประมง รวมถึงการต้อนรับผู้มา
เยี่ยมเยียนชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของมัสยิดบ้านเหนือที่มีโครงการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวพักกับชาวบ้านเพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง 
ท่ามกลางกระแสแห่งการกระตือรือร้นในการพัฒนาของชาวบ้านส่วนมาก มีชาวบ้านอีกบางส่วน
ที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่ยังห่างไกลจากความเจริญทั้งด้านจิตวิญญาณและวัตถุ กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มชนที่
ยังติดยาเสพติด ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และเที่ยวเตร่ โดยมิได้ใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองให้เท่าทัน
ชาวบ้านคนอ่ืนๆในชุมชน มัสยิดบ้านเหนือได้หาแนวทางเพ่ือพัฒนาคนกลุ่มนี้มาสู่การเป็นคนดีที่
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเองและชุมชน เช่น สร้างความใกล้ชิดกับครอบครัวด้วยการ
มอบความช่วยเหลือ ส่งไปบ าบัด จัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น ทว่าหากวิธีการเชิงยืดหยุ่นถูก
น ามาใช้เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของความชั่วในชุมชน และเป็นการเตือนชาวบ้านที่อยู่
ในกลุม่เสี่ยงมิให้หลงผิดไปกระท าความชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ กลุ่มแม้บ้านมาช่วยเหลือในงานดื่มน้ าชาสามัคคี 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็น

ปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้  มาเป็นผลผลิต น ามาซึ่ง

รายได้และก าไร ก่อให้เกิดการออม และน าเข้าสู่กระบวนการของการสมทบทุนเงินบางส่วนที่งอก

เงยนั้นเขาสู่กองทุนซากาตของมัสยิด สามารถด าเนินอยู่ได้ด้วยกับการที่ชุมชนได้สร้างทรัพยากร
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มนุษย์ให้มีคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และก่อเกิดความสามัคคีอย่างถาวรในชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นส่ วนส าคัญในการที่ ชุมชนใช้ เ พ่ือการประกอบอาชีพ เมื่ อ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อจ านวนชาวบ้านในชุมชน ดังนั้นจึงเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมในทุกๆด้านของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ได้แก่ 

1) ทรัพยากรดิน ดินในมัสยิดบ้านเหนือเป็นดินเหนียวปนทราย แต่เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชน

เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ าเค็มจากทะเลสาบสงขลาหนุนขึ้นมาตามคลองอู่ตะเภา และคลองสาขา

ที่ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของชุมชน พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ท าให้ไม่

สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ หรือเพาะปลูกได้แต่ผลผลิตที่ได้มีความด้อย

ทั้งปริมาณและคุณภาพ ชาวบ้านจึงเลือกปลูกพืชที่ไม่ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์มากนัก 

เช่น อ้อย มะพร้าว กระท้อน มะม่วง เป็นต้น จากปัจจัยด้านสภาพภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อ

การท าประมงมากกว่าการเกษตรกรรม พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจึงถูกใช้ประโยชน์ไปเพ่ือ

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ท่าจอดเรือ หรือเป็นที่ เก็บอุปกรณ์การประมงจ าพวกอวน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมสองฝั่งคลองสาขาและสองข้างทางถนนที่ตัดผ่านกลางชุมชน 

พ้ืนที่รอบนอกชุมชนเคยเป็นทุ่งนามาก่อน ถูกดัดแปลงขุดเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งอันเป็นผลผลิต

ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านหลายคนที่พอมีเงินทุนเลือกเลี้ยงกุ้ง

มากกว่าท าประมง ส่วนพ้ืนที่ด้านในจะขุดบ่อเลี้ยงปลา เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลา

ตะเพียน เป็นต้น ส่วนมากอยู่ติดกับที่อยู่อาศัยซึ่งมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

รูปภาพ บ่อปลาดุกของชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 
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ปัจจุบัน มีชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนที่เลือกปลูกบ้านในบริเวณนี้ตามแนวโน้มการ
ขยายตัวของชุมชน ตามยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาวะชุมชน ลดความแออัดในพ้ืนที่ส่วนใน ขยาย
ออกรอบนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างริมคลองสาขาที่ขวางกั้นทาง
น้ า ซึ่งมีเพียงพ้ืนที่บริเวณนี้ที่รองรับได้เป็นอย่างดี โดยที่ทางมัสยิดบ้านเหนือได้มอบหมายให้กลุ่ม
ออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือเป็นผู้ก ากับดูแล ชาวบ้านที่ต้องการที่ดินบริเวณดังกล่าว แต่ไม่มีเงิน
เพียงพอ จะใช้วิธีการผ่อนช าระกับกลุ่มออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือเดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 
15 ปี โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนอันเป็นการสร้างภาระเพ่ิมให้กับ
ชาวบ้าน 

ทั้งนีน้โยบายดังกล่าวตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับการสร้างชุมชนน่าอยู่ ลด เลิก การสร้างที่อยู่อาศัย
ริมคลองเพ่ือรักษาคลองให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวบ้านในชุมชนมัสยิด
บ้านเหนือ และชาวบ้านจากชุมชนอ่ืนที่มีสิทธิ์ในการใช้คลองเช่นกัน 

 
2) ทรัพยากรน้ า น้ าและล าคลองเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้คนในชุมชนมีความสุข อยู่ดีกินดี 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี น้ า ดิน ป่าไม้ และสัตว์น้ า ล้วนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เป็นแหล่งสร้างรายได้ และเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติโดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นในการประกอบอาชีพ จากการที่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมี
อาชีพหลัก คือ ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือการพาณิชย์เป็นหลัก และชาวบ้าน
บางส่วนท าการเกษตรกรรม ดังนั้นน้ าจึงเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิต 
และการประกอบอาชีพของชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ โดยมีแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคจาก 2 แหล่งใหญ่ คอื น้ าบาดาลและน้ าผิวดิน 

ทะเลสาบสงขลามีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้าน ทั้งนี้ระดับรายได้

และความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านเชื่อมโยงกับคุณภาพน้ าในทะเลสาบสงขลาอันเป็นตัวชี้วัดปริมาณ

สัตว์น้ าที่ชาวบ้านจะหาได้ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากน้ าในทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภาและ

คลองสาขาเพ่ือเป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งท ากิน สร้างงานสร้างอาชีพ เลี้ยงปลาในกระชัง 

รวมถึงการสูบน้ าจากทะเลสาบสงขลาเพ่ือใช้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งต้องเป็นน้ าเค็มที่มีคุณภาพเท่านั้นจึงจะ

น ามาเลี้ยงกุ้งได้ 

รูปภาพ  ล าคลองสาขา    

อู่ตะเภา ในชุมชนมัสยิด

บ้านเหนือ 
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การรักษาแหล่งน้ าเป็นนโยบายการพัฒนาชุมชนอันดับต้นๆของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

ดังเช่นการผลิตอีเอ็มบอลเพ่ือน าไปโยนในแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งทะเลสาบสงขลา คลองอู่ตะเภา

และคลองสาขา ได้รับความสนใจและการให้ความร่วมมือจากชาวบ้านทุกช่วงอายุเป็นอย่างดี อัน

เป็นผลมาจากการตระหนักรู้ในปัญหาที่ตามมา หากแหล่งท ากินเกิดความเสื่อมเหมือนดังที่เคย

เกิดกับชุมชนที่ท าการประมงในจังหวัดอ่ืนมาแล้ว 

แต่เป็นที่น่าเห็นใจและน่าเสียดายว่าความเสียสละของชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ าคลองอู่ตะเภา 

ต้องแบกรับทุกอย่างทั้งน้ าเน่าเสีย ขยะ และความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติที่มากับ

คลองอู่ตะเภา ไม่ได้ส่งผลให้เกิดจิตส านึกการรักษาแหล่งน้ าทางธรรมชาติของผู้ที่อาศัยอยู่ต้นน้ า 

การปล่อยน้ าเสียโดยไม่ผ่านการบ าบัดยังเป็นเหตุการณ์เคยชินที่ชาวบ้านต้องรับภาระในสิ่งที่ตน

ไม่ได้กระท า  

ช่วงน้ าเค็มเป็นช่วงที่ชาวบ้านอยากให้มีเวลายาวนานมากท่ีสุดเพราะสามารถจับปลากระบอก 

กุ้งหางแดง ปูด า และปูม้า ซึ่งขายได้ราคาดีกว่าปลาหรือสัตว์น้ าชนิดอ่ืนที่จับได้ในช่วงน้ าจืด 

นอกจากนี้แล้วแหล่งน้ าที่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ คือ น้ าฝน แต่ปริมาณไม่คงที่และต้องใช้

ภาชนะเก็บกักไว้ใช้ ซึ่งปริมาณน้ าฝนจะแปรเปลี่ยนไปตามความแห้งแล้งของแต่ละปีที่มีความไม่

แน่นอนเนื่องจากความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมาจากการกระท าของมนุษย์ 

 

3) สัตว์น้ า สัตว์น้ าที่ชาวบ้านมัสยิดบ้านเหนือจับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาชนิดต่างๆที่มีปริมาณ

ผันแปรไปตามฤดูกาล เช่น ปลาคางโกะหรือปลาหัวโบ้งที่จับได้ตลอดทั้งปีเพราะเป็นปลา

สองน้ า ปลากระบอก ปลากีตัง กุ้งหางแดง(กุ้งแชบ๊วย) ปูม้า และปูด า จับได้เฉพาะช่วง

น้ าเค็มข้ึน ปลาเกะจับได้ในช่วงหน้าฝนที่มีน้ าจืดไหลมาจากคลองอู่ตะเภา ปลาท่องเที่ยว

ที่มีเป็นบางช่วง นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดอื่นที่จับได้ประปราย เช่น ปลาส าลี ปลายอดม่วง 

ปลาหัวอ่อน ปลากดข้ีลิง ปลาแขยง ปลาทราย ปลาโคบมัน กุ้งหัวมัน กุ้งหัวแข็ง เป็นต้น 

แต่ในขณะเดียวกัน ปลาหลากหลายชนิดที่เคยมีมากในอดีตกลับจับไม่ได้เลยในช่วงหลัง

มานี้ เช่น ปลากะพง ปลาอีกุด ปลาสิบด ปลานาค ปลาหมึก ปลาก้นหลาว ปลาโคปะ

หลัง เป็นต้น 
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สัตว์น้ าเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านในชุมชน ร้อยละ 90 มาจากสัตว์น้ าที่หาได้

จากการท าประมงในทะเลสาบสงขลา สัตว์น้ าหลายชนิดมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในขณะที่ปริมาณการจับ

ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สัตว์น้ าหลายชนิดสูญหายไปจากทะเลสาบสงขลา เนื่องจากการ

ท าลายระบบนิเวศที่มาจากการพัฒนาด้านวัตถุที่เน้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประชากรรอบทะเลสาบสงขลา ปัญหาหลายอย่างก่อตัวและเริ่มส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง

ลบที่ยากต่อการแก้ไขให้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาอันสั้น  

ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ลดลงอันเกิดจากความเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมชาติในทะ เลสาบ

สงขลาที่เป็นผลมาจากการระบายน้ าเสียจากโรงงานลงสู่ทะเลสาบโดยไม่ผ่านการบ าบัดการชะ

ล้างปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชในภาคการเกษตรลงสู่ทะเลสาบสงขลาในฤดูฝน การ

ทับถมของตะกอนส่งผลให้ทะเลสาบตื้นเขิน ปริมาณการหมุนเวียนของน้ า การเปลี่ยนน้ าเสียเป็น

น้ าดีตามธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาไม่อาจท าได้เหมือนในอดีต เป็นสาเหตุให้เกิดน้ าเน่าเสีย 

ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และแหล่งอาหารของสัตว์น้ านานาชนิด 

นอกจากนี้การลดลงของปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้นั้นยังมีสาเหตุมาจากการท าประมงเกินก าลัง

ของทะเลสาบสงขลา การเพ่ิมขึ้นของชาวประมงและวิธีการท าประมงที่เห็นแก่ตัว เช่น ไซนั่ง ที่มี

การจับจองพ้ืนที่ในทะเลสาบสงขลา ถ้าหากชาวประมงคนใดต้องการหาปลาหรือวางไซนั่งใน

บริเวณดังกล่าวต้องจ่ายค่าที่เหมือนการเช่าแผงขายของในตลาด อวนรุน ที่ใช้อวนตาถี่ สามารถ

จับสัตว์น้ าทุกชนิดได้ทุกขนาด ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็ว และยังมีเครื่องมือ

ประมงปริมาณมากในเกือบทุกพ้ืนที่ของทะเลสาบสงขลา ท าให้ไม่มีพ้ืนที่มากพอที่จะเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า ประกอบกับมีการจับปลาในฤดูวางไข่หรือการจับปลาในเขตหวง

ห้าม การช็อตด้วยไฟฟ้า การใช้สารเคมีจ าพวกยาเบื่อ รวมไปถึงการรุกล้ าพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือ

สร้างที่อยู่อาศัย การกระท าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางทะเลของทะเลสาบ

สงขลาที่ยากแก่การฟ้ืนฟูให้กลบมามีความสมบูรณ์ดังเดิมภายในระยะเวลาอันสั้น 

ค าบอกกล่าวของชาวบ้านในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือแสดงถึงความเป็นห่วงแหล่งท ากินของ

ตนเองว่าจะถูกท าลาย และชีวิตต้องประสบกับความยากล าบาก การที่ตนเองต้องมาเป็น

ชาวประมงเพราะไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอ่ืนได้อย่างไร เนื่องจากมีการศึกษาน้อย ไม่มีวิชา

ความรู้ในด้านอ่ืนๆ แต่มุ่งหวังให้ลูกหลานได้มีอาชีพที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ไม่ต้องมาท างานที่เหนื่อย

และเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของรายได้ อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่ท าประมงมีความตั้งใจอย่างแน่ว
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แน่และเอาจริงเอาจังในอาชีพของตน ด้วยเหตุนี้การประมงเชิงอนุรักษ์จึงถูกก าหนดขึ้นมาเป็น

กฎระเบียบภายในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเมื่อ พ.ศ. 2547 เพ่ือรองรับและรักษาแหล่งประกอบ

อาชีพของชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเล็งเห็นถึงผลเสียที่เกิดต่อ

ชุมชน ถ้าหากการท าประมงด้วยวิธีการดังกล่าวไม่ถูกก าจัดออกไป หากผู้ฝ่าฝืนจะถูกกดดันด้วย

วิถีประชามติ เช่น อิหม่ามเรียกไปตักเตือน และถูกขึ้นบัญชีผู้กระท าผิด หากไม่เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการท าประมงทางชุมชนจะส่งเรื่องถึงต ารวจในขั้นตอนต่อไป 

จากข้อมูลข้างต้นเห็นว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศของ

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการด ารงชีพของชาวบ้าน และระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชน โดยเฉพาะการท าประมง ซึ่งเป็นยุทธวิธีการด ารงชีพที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจชุมชน 

เพราะครัวเรือนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ กล่าวคือ มีผู้ท าอาชีพประมงในสัดส่วนที่สูงมาก

ตั้งแต่อดีตและเพ่ิมปริมาณขึ้นทุกปีในปัจจุบันเมื่อชาวบ้านจับปลาได้ส่วนหนึ่งน ามาบริโภคใน

ครัวเรือน และอีกส่วนหนึ่งน าไปจ าหน่ายเพ่ือน ารายได้ ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

นอกจากนี้คนในชุมชนส่วนหนึ่งใช้พื้นที่ราบบริเวณรอบๆ ท าการเกษตร โดยเฉพาะในอดีตที่มีการ

ท านาเพ่ือน าข้าวมาบริโภคให้เพียงพอในแต่ละปีและส่วนที่เหลือน าไปจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้แก่

ครอบครัว แต่มักจะได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ าและภัยธรรมชาติรุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร

ท าความเสียหายแก่ข้าวที่ปลูกไว้ วิธีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติส่งผลต่อความม่ังคงทางอาหารและการปรับตัวในการด ารงชีพของชาวบ้านในเวลาต่อมา 

ชาวบ้านบางส่วนจึงเลิกท านาและแสวงหาทางเลือกอ่ืนที่มีรายได้ดี กว่าส่งผลให้เกิดการปรับ

ยุทธวิธีการด ารงชีพในที่สุด 

 

 

 

 

 

    รูปภาย การท าบ่อนากุ้งของชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 
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4) ป่าไม้ พันธุ์ไม้ และสิ่งแวดล้อม  จากการที่ชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเกือบทั้งหมด

ประกอบอาชีพประมงในทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรป่าไม้ และพืชพันธุ์ธรรมชาติหลาย

ชนิดนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะป่าชายเลน

และพืชน้ าชนิดต่างๆ อันเป็นแหล่งอาหาร แหล่งขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ปลูกป่าชายเลน หมู่ที่3 บ้านแหลมโพธิ์ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดลงขลา  

ที่มา: sk.nfe.go.th 

5) การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและแหล่งทรัพยากรของชุมชน  ได้ถูก

ผนวกเข้าในระเบียบบริหารกิจการมัสยิดบ้านเหนือข้อที่ 14 วรรค 4 “การประกอบ

อาชีพต้องไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”(ระเบียบบริหารกิจการ

มัสยิดบ้านเหนือ 2548) 

ป่าไม้และพันธุ์ไม้ธรรมชาติชนิดต่างๆที่สามารถพบได้มากในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือหรือใน

พ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพ ได้แก่ ป่าชายเลน มีจ านวนมากบริเวณอ่าวแหลมโพธิ์
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ปากแม่น้ าคลองอู่ตะเภา อันเป็นผลมาจากชาวบ้านในพ้ืนที่และหน่วยงานต่างๆร่วมกันปลูกเพ่ือ

เป็นแหล่งอาหารและขยายพันธ์สัตว์น้ า ป่าเสม็ดเป็นไม้ขนาดเล็กสูงประมาณ 2 เมตร ขึ้นอยู่ตาม

ริมคลองบริเวณท่ีไม่มีที่พักอาศัย มีประโยชน์ในการอนุบาลสัตว์น้ าและเป็นที่หลบภัยของสัตว์เล็ก 

ต้นตาลโตนดที่ชาวบ้านเคยนิยมปลูกไว้ตามคันนาเพ่ือแบ่งเขตครอบครองที่ดิน ต้นตาลโตนดถูก

ลดความส าคัญพร้อมกับการเลิกท านาของชาวบ้าน เหลือไว้เพียงเพ่ือเป็นที่หลบแดดหลบฝนของ

วัวควายเท่านั้น ปลายคลองมีต้นปรงทะเลที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ า ต้นล าเฟ็งชาวบ้านนิยม

น ามาแกงเลียง ต้นจากที่ข้ึนตามริมคลองหนองบึงเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ านานาชนิด นอกจากนี้

ยังมีต้นกกที่ข้ึนตามทุ่งนาและคูที่มีน้ าขังตลอดปี และต้นล าภูที่ชาวบ้านนิยมปลูกเพ่ือรักษาคันดิน

บริเวณนากุ้ง 

 

 

 

 

รูปภาพ พ้ืนที่ใกล้คลองสาขาอู่ตะเภาที่บ้านเรือนถูกรื้อถอนเพราะล้ าพ้ืนที่คลองและต้น

มะพร้าวที่นิยมปลูกกันริมคลองสาขาอู่ตะเถา 

ในขณะที่พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกภายในชุมชนนั้น เกือบทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นอาหาร 

ได้แก่ มะพร้าว มะขาม กระท้อน และผักสวนครัวชนิดต่างๆ ซึ่งบริเวณที่ปลูก คือ รอบๆตัวบ้าน

และริมคลองสาขาของคลองอู่ตะเภาหลังจากที่รื้อบ้านและสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนออกไปแล้ว และ

ชาวบ้านหลายคนนิยมปลูกต้นปาล์มเพ่ือรักษาและป้องกันตลิ่งพัง ในอดีตชาวบ้านจะปลูกไผ่ไว้ริม

คลองเพ่ือรักษาตลิ่งพัง แต่ปัจจุบันได้ถูกตัดทิ้งไปจนเกือบหมดเพราะกีดขวางเส้นทางเดินเรือของ

ชาวบ้าน 

4.1.4. ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเป็นชุมชนที่มีลักษณะพิเศษจากชุมชนมุสลิมอ่ืนในพ้ืนที่ ใกล้เคียง กล่าวคือ

ในชุมชนอ่ืนนั้น มัสยิดมักรู้จักกันเพียงว่าเป็นสถานที่ละหมาด ความรู้ความเข้าใจเช่นนี้ได้จ ากัดบทบาท
และศักยภาพของมัสยิดเป็นอย่างมาก มิให้ท างานในเชิงบูรณาการสร้างสรรค์วิถีพัฒนาสังคมตลอดมา จน
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ปัจจุบันสังคมเผชิญกับวิกฤติต่างๆมากมาย เช่น ปัญหาความยากจน ตกงาน สาธารณสุข การศึกษา ยา
เสพติด หรือแม้กระทั่งปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการตีค่าทุกอย่างเป็นสินค้า ส่งผลให้ผู้คนมองเห็นวัตถุ
เป็นสิ่งส าคัญ และมุ่งแสวงหาความสุขอันฉาบฉวย ซึ่งสามารถเสาะหาได้จากการครอบครองวัตถุนั้น 
ส าหรับในประเด็นสภาพของสังคมชุมชนมัสยิดบ้านเหนือนี้ ผู้วิจัยต้องการน าเสนอลักษณะทั่วไปของชุมชน
ที่น่าสนใจไว้ 3 ด้าน คือ การศึกษา ศาสนา และเครือญาติ เพ่ืออธิบายให้เห็นภาพบทบาทมัสยิดที่มีความ
แตกต่างกับชุมชนมุสลิมอ่ืนๆดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษา 
มัสยิดบ้านเหนือตั้งอยู่ตรงใจกลางของชุมชน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของ

สถาบันทางศาสนา ต้องเป็นแกนกลางในการพัฒนา ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 บริเวณชั้นล่างของมัสยิดถูกจัดให้

เป็นศูนย์บริหารกิจการชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เป็นสถานที่ท างานของหน่วยงานมัสยิด เช่น ฝ่ายบริหาร

การศึกษา ฝ่ายการเงิน งานวัสดุอุปกรณ์ กองทุนซากาต ห้องรับรอง และห้องประชุมสัมมนา เป็นต้น การ

มีศูนย์บริหารกิจการมัสยิดบ้านเหนือ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับชุมชนเป็นอย่างดี มัสยิดบ้าน

เหนือเริ่มมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่เป็นองค์รวมมากขึ้น เป็นความรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 

น าวิทยปัญญาต่างๆที่ประมวลอยู่ในศาสนพิธีที่ตนปฏิบัติไปสร้างวิถีชีวิตของตนในทุกมิติ ปัจจุบันมัสยิด

บ้านเหนือมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทที่

หาได้ยากในชุมชนมุสลิมอ่ืน กล่าวคือชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีการจัดการศึกษาภายในชุมชนโดยเน้น

ความส าคัญทั้งทางด้านวิชาการศาสนาและวิชาสามัญ โดยมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม 2 โรง คือ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ซึ่งสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา และ

โรงเรียนส่งเสริมมุสลิมวิทยามูลนิธิ ซึ่งสอนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีมัสยิดบ้าน

เหนือเป็นผู้ดูแลแต่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลคูเต่า โรงเรียนระดับประถมนั้นมีชุมชนเป็น

เจ้าของและบริหารงานโดยนายสราวุธ บิลล่าเต๊ะ โดยขึ้นตรงต่อมัสยิดบ้านเหนือ 

 

 

 

 

รูปภาพ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ และศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 
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นอกจากนีภ้ายในมัสยิดยังจัดการเรียนการสอนวิชาการศาสนาให้กับสัปบุรุษและผู้ที่เข้ารับอิสลาม

ใหม ่แยกกันคนละวันตามกลุ่มชายหญิง อีกท้ังภายในอาคารมัสยิดมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเทศบาลคู่

เต่า ซึ่งภายในห้องเรียนประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง อินเตอร์เน็ต โต๊ะอ่านหนังสือ หนังสือ

ประเภทต่างๆ และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมบริการทุกวัน เอ้ือให้การพัฒนาด้านการศึกษาของชุมชนมี

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น ระดับการศึกษาของคนในชุมชนส่วนมากจบชั้นมัธยมศึกษา มีบางส่วนเรียนต่อใน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แต่มีจ านวนไม่น้อยที่จบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา

และเลือกท างานหาเลี้ยงชีพมากกว่าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป ชุมชนจึงต้องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะ

แนวและชี้น าด้านการศึกษาต่อทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมทั้งผลักดัน

ให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับต่างๆมีงานท าภายในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียง ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือให้

ความส าคัญในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาวบ้านในทุกเพศทุกวัย และทุกช่วงอายุ โดยมัสยิด

บ้านเหนือจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ อบรม บริหารจัดการศึกษาทั้งวิชาการด้านศาสนา และ

สามัญ ให้เกิดควบคู่ไปกับชุมชน ซึ่งเป็นบทบาทที่ชุมชนมุสลิมอีกหลายแห่งยังละเลย จนน าไปสู่ความละ

หลวมในการปกครอง ส่งผลให้เกิดการแทรกแซงจากสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามีอิทธิผลภายในชุมชนมุสลิมดังกล่าว 

เช่น กลุ่มพ่อค้ายาเสพติด กลุ่มนายทุนและอิทธิผลต่างๆ ส่งผลให้สถาบันมัสยิดขาดมิติในการส่งเสริมความ

ดียับยั้งความชั่ว เกิดปัญหาความแตกแยกและความเหลื่อมล้ าทางสังคม ดังนั้นชุมชนมุสลิมไม่อาจพัฒนา

ได้ตราบใดที่มัสยิดยังมีบทบาทเป็นเพียงตัวอาคารที่ใช้เพ่ือละหมาด ประกอบศาสนกิจ หรือเพียงเพ่ือแสดง

ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 

 

2) ศาสนา 
มัสยิดบ้านเหนือมิได้ด ารงสถานะเพียงสถานที่ละหมาดเท่านั้น หากแต่เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่วาง

โครงสร้างวิถีชีวิตชุมชน โดยใช้การละหมาดญะมาอะฮฺเป็นฐาน การละหมาดญะมาอะฮฺของคนในชุมชน

ช่วยให้ชุมชนพัฒนาตนเองในวิถีที่แตกต่างไปจากวาทกรรมการพัฒนากระแสหลัก คือ วิถีที่มีมัสยิดเป็น

ศูนย์กลางในการพัฒนา ทั้งในด้านการสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการรักษา

สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญนั้น ท าให้มัสยิดบ้านเหนือมีแนวทางการพัฒนาที่โดดเด่น และสามารถรักษา       

อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมุสลิมไว้ได้ โดยไม่ได้ถูกกลืนไปในกระแสวัตถุนิยม ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีบางส่วนนับถือศาสนาพุทธ แต่ความเชื่อทางศาสนาไม่ได้ขวางกั้นชาวบ้าน
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มิให้เชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง แต่มีขอบเขตที่ชัดเจน กล่าวคือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อทางด้านศาสนาที่ผิดต่อหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลาม 

 นอกจากนี้ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือยังมีความแตกต่างกับชุมชนมุสลิมอ่ืนในละแวกใกล้เคียง 

โดยเฉพาะในการประกอบพิธีกรรมประจ าปีของทางมัสยิดนั้นคือในวันตรุษอีดิลฟิตร์และวันตรุษอีดิลอัฏฮา

ชาวบ้านทุกคนไม่ว่า เด็ก ผู้ใหญ่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคนรวย คนจน ผู้ชาย ผู้หญิง ก็จะมาร่วมละหมาด

อีดพร้อมกันที่ลานหน้ามัสยิดบ้านเหนือทางที่ตะวันออกของมัสยิดอย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมพิธีกรรม

จนกระท้ังสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูแบบฉบับอันดีงามของท่านศาสดามูฮ าหมัด  ที่ต้องการ

ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยเหตุที่ว่ าหากกระท าในมัสยิดดังเช่นปรกติ ผู้หญิง

ทีม่ารอบประจ าเดือนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันอีดได้เนื่องจากเป็นข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือก าลังกล่าวเทศนาในคุฏบะฮ์วันศุกร์และการร่วมละหมาดวันฮารีรายอ

อีดิลอัฏฮา  

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้ผู้คนแสวงหาสัจธรรมอันเที่ยงตรง ชาวชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมี

การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับค าสอนของศาสนา

อิสลาม เช่นในอดีตชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างที่เป็นอุตริกรรม และ

ได้รับการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เนื่องจากขาดความเข้าใจในบทบัญญัติศาสนาอิสลาม

อย่างถูกต้อง เช่น การเล่นเครื่องเล่นมหรสพในงานต่างๆ ความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ และหน้าที่ของเจ้า

บ้านในการเลี้ยงผู้มาร่วมท าบุญคนตาย เป็นต้น 
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 ปัจจุบันชาวบ้านมีความเข้าใจหลักศาสนาอิสลามผ่านการเรียนการสอนที่น าโดยอิหม่ามประจ า

มัสยิด เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกห้ามตามหลักศาสนาอิสลามมาสู่

รูปแบบที่สอดคล้องกับอลักรุอ่านและซุนนะฮ์ของท่านรอซูล  เช่น เมื่อก่อนครอบครัวผู้ตายจะต้องเลี้ยง

อาหารให้กับผู้มาท าบุญทุกคืนจนครบก าหนด แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรูปแบบเพ่ือนบ้านหุงหาอาหารไป

เลี้ยงครอบครัวผู้ตายหรือน าอาหารไปกินเป็นเพ่ือนครอบครัวผู้ตาย และปรับเปลี่ยนการออกกฎระเบียบ

ต่างๆเพ่ือให้การใช้เครื่องเล่นมหรสพในงานต่างๆในอิสลามมีบทบาทให้น้อยลงจนในที่สุดก็หมดไปจาก

ชุมชน แทนที่ความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจและไสยศาสตร์ด้วยการดึงเข้าสู่กลยุทธ์สร้างการเรียนรู้ค าสอน

ของศาสนาอิสลามผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนและการฟังค าสอนศาสนาที่มัสยิดเป็นหลัก  โดย

ด าเนินการตามแบบอย่างของท่านรอซูล  เป็นหลัก 

 ภายในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือยังมีชาวบ้านบางกลุ่มมีลัทธิความเชื่อหรือวิถีปฏิบัติบางอย่างที่

แตกต่างกับคนส่วนใหญ่ในชุมชน เช่น กลุ่มซูฟียฺตอรีกัต มีการสร้างบาลายที่แยกตัวออกมาต่างหากจาก

มัสยิดเพื่อประกอบศาสนกิจตามความเชื่อเฉพาะกลุ่มของตน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มญามาอัตตับลีฆซึ่งมีอามีร 

หัวหน้ากลุมเป็นผู้น า แต่มิได้แยกตัวออกไปสร้างบาลายเหมื่อนกับกลุ่มซูฟียฺตอรีกัต ด้วยอุดมการณ์กลุ่มญา

มาอัตตับลีฆที่เรียกร้องมนุษย์ไปสู่การสักการะพระเจ้าเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันยังขาดการรณรงค์

ยับยั้งการกระท าความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มญามาอัตตับลีฆขาดการเชิญชวนไปสู่การพัฒนาสังคมใน

กรอบของศาสนาอิสลาม เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงการศึกษาวิชาการด้านการท ามา

อาชีพ เนื่องจากไม่ต้องการน ากลุ่มของตนเองเข้าสู่ ภวังค์ของการขัดแย้ง เนื่องจากอุดมการณ์ดังกล่าว

แตกต่างไปจากความต้องการของมัสยิด ที่ต้องการสอนชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือให้เห็นความส าคัญ

ต่อการศึกษาทั้งสองด้าน คือ ด้านวิชาการศาสนาเพ่ือจะเป็นทางน าให้กับชีวิต และด้านสามัญเพ่ือที่จะ

ศึกษาลู่ทางแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือผู้ที่เรียนวิชาการศาสนาต้องน าความรู้ที่

เรียนมาใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้ อีกทั้งผู้ที่เรียนวิชาการด้านสามัญก็ต้องมีหลักศาสนาไว้ยึดเหนี่ยวเป็นตัว

ควบคุม เพ่ือป้องกันมิให้เป็นบุคคลที่สร้างความเดือดร้อนและเอาเปรียบสังคม ด้วยอุดมการณ์ที่แตกต่าง

กัน ความเห็นต่างจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็สามารถหาข้อยุติได้ โดยยึดหลักค าสอนของศาสนาอิสลามอัน

เดียวกันเป็นทางน าของชีวิตและของชุมชนให้ได้อยู่ในกรอบเดียวกัน 

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือสามารถยกระดับตัวเองได้อย่างน่าชื่นชม ด้วยการน ากลไกของศาสนา

อิสลามมาเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นชุมชนที่พยายามตั้งใจน าหลักค าสอนศาสนามาเป็นกรอบและแนวทางใน

การก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นรูปธรรม อาศัยมัสยิดเป็นศูนย์รวมในทุก
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ด้านเพือ่พัฒนาชุมชน โดยเน้นการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิดเป็นส าคัญ อีกท้ังยังพยายามปรับเปลี่ยนและ

ขจัดให้หมดไปในที่สุดในด้านพิธีกรรมความเชื่อวัฒนธรรมที่ไม่ได้ปรากฏในค าสอนของศาสนาอิสลาม อัน

เป็นเนื้อร้ายที่คอยสร้างฐานความคิดให้บางกลุ่มคนและกดทับคนส่วนใหญ่ของชุมชนไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพ

ในทางความคิดและการด ารงชีวิต แทนที่ด้วยแบบฉบับดันดีงามของท่านรอซูล  นับได้ว่าเป็นความ

พยายามและริเริ่มใช้หลักค าสอนศาสนาอิสลามอย่างถูกวิธีเพ่ือพัฒนาชุมชนมัสยิดบ้านเหนือตามวิถีแห่ง

ศาสนาอิสลาม 

3) เครือญาติ 
ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งถิ่นฐานมานานนับร้อยปี ชาวบ้านเกือบทั้งหมดใน

ชุมชนเป็นเครือญาติกัน นอกจากผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่หรือมาแต่งงานกับชาวบ้านในชุมชน โดยสังเกตได้

จากการปลูกบ้านเรือนจะติดกันจนแออัด ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าชาวบ้านในชุมชนเป็นเครือญาติกัน

ส่วนใหญ่ เพราะการประกอบอาชีพประมงนั้นไม่ได้ให้ความส าคัญกับการถือครองที่ดินจ านวนมาก 

เนื่องจากมองว่าไม่มีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพประมงแต่อย่างใด เมื่อมีลูกหลานจะปลูกบ้านก็ให้

สร้างติดกับบ้านตัวเองซึ่งมีเนื้อท่ีจ ากัดไม่มากนัก และที่ส าคัญนามสกุลของคนในชุมชนก็คล้ายๆกันถ้าหาก

ฟังจากชื่อของนามสกุล อาจจะต่างกันที่ตัวเขียนเนื่องจากสมัยก่อนในการไปขึ้นทะเบียนราษฎร์ก็เพียงแค่

บอกนามสกุลว่าอะไร แต่ความผิดพลาดในการเขียนอยู่ที่พนักงานราชการที่ท าการบันทึก และคน

สมัยก่อนก็อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ พูดได้อย่างเดียว 

 

 

 

รูปภาพ วันรายอสัปบุรุษชุมชน

บ้านเหนือเข้าไปจับมือ จูบแก้ม 

และกอดกับบรรดาญาติๆ อิหม่าม 

และคณะกรรมการของมัสยิดบ้าน

เหนือ  
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ลักษณะสิ่งปลูกสร้างและอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้น มีการปลูกบ้านแบบสองชั้น มีใต้ถุนบ้าน

เพ่ือท ากิจกรรมตามแบบวิถีชาวชนบทในอดีต สลับกับบ้านรูปทรงทันสมัยที่มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น 

สังเกตได้จากนายช่างผู้ก่อสร้างอาคาร ใช้ประสบการณ์มากกว่าการออกแบบที่สลับซับซ้อนด้วยวิชาการ

ทางด้านวิศวกรรม ระยะห่างระหว่างตัวบ้านแต่ละหลังมีช่องทางเพียงแค่รถจักรยานยนต์สามารถขับผ่าน

ได้เท่านั้น แต่บางบ้านก็ปลูกติดกันเลย โดยไม่เว้นที่ว่างไว้ส าหรับการสัญจรได้เลย อันสะท้อนให้เห็นถึง

ความใกล้ชิดทางเครือญาติของชาวบ้านในชุมชน ส่วนบ้านหลังไหนที่พอจะมีต้นไม้บริเวณรอบบ้าน หรือมี

ลานหน้าบ้าน มักจะใช้เป็นสถานที่พักผ่านหย่อนใจ หรือท ากิจกรรมของคนในครอบครัวและคนในชุมชน

ด้วย หรือไว้ส าหรับเป็นที่เก็บอุปกรณ์ในการท ามาหากิน ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ถึงอาชีพของเจ้าของบ้านได้

เป็นอย่างดี ส่วนหลังบ้านหรือข้างบ้าน ถ้าหากมีพ้ืนที่ว่างก็จะใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด เพ่ือเป็น

อาหารในครัวเรือน และง่ายต่อการให้อาหาร เนื่องจากเศษข้าว เศษอาหารที่เหลือจากการกินของคนใน

บ้านก็สามารถทิ้งให้เป็ดไก่กินต่อได้ และถ้าหากเหลือก็จะน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือนต่อไป และ

ถ้าหากมีพ้ืนที่เหลือเยอะๆจากการปลูกบ้าน มักจะขุดบ่อปลาเอาไว้เลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ส่วนมากก็จะ

เป็นปลาดุก บางบ้านชอบปลูกไม้ผลเพ่ือไว้รับประทานและมอบให้กับเพ่ือนบ้าน เช่น ฝรั่ง มะม่วง มะขาม 

กระท้อน มะพร้าว มะยม อ้อย และประเภทพืชฝักสวนครัว เช่น พริก ตะไคร้ ขมิ้น ถั่วฝักยาว ขี้เหล็ก 

ชะอม ผักหวาน โหรภา เป็นต้น  

4.1.5. สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
 ชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับชุมชนใกล้เคียง ด้วย

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีคลองอู่ตะเภาและคลองสาขาตัดผ่านชุมชนลงสู่ทะเลสาบสงขลา อันเป็นแหล่งท า
มาหากินที่รวมทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายที่เอ้ือให้ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงหรือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามความสมบูรณ์ของทรัพยากรและฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี อาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
ความช านาญ นั้นคือการท าประมงขนาดเล็ก ซึ่งชาวบ้านมีเรือหางยาว อวนปลา อวนปู ไซตู้ ไซนั่ง และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมงเป็นของตัวเอง ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีอุปกรณ์ท าประมงเป็นของตัวเองจะ
รับจ้างเป็นลูกน้องเจ้าของเรือแลกรับค่าจ้างเป็นเงินหรือปลาที่จับได้ ปลาและสัตว์น้ าที่จับได้เกือบทั้งหมด
มาจากทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ประมงใช้เวลาว่างจากการออก
ทะเลมาหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างซ่อมอวน และอุปกรณ์ท าการประมงให้เพ่ือนบ้าน อาชีพท าการ
ประมงนี้ยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
ระดับการศึกษาของชาวบ้านและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา 

 ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงทั้งหมดมีการศึกษาไม่สูงหรือไม่เคยผ่านการศึกษาในระบบ
โรงเรียน ส่วนชาวบ้านที่มีการศึกษาสูง ไม่ประกอบอาชีพประมงเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ก าลังมากและมี



4-26 

 

 

ผลการศึกษา 

ช่องทางในการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนที่มีรายได้มากกว่า นอกจากนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบ
สงขลาเป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดชาวบ้านให้หันมาประกอบอาชีพประมง  ซ่ึงตรงกับค าให้      
ส าภาษณ์สารวัตต ารวจภูธรคูเต่าว่า “...ผมไม่รู้ว่าเยาวชนของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเข้าเรียนจบอะไรกันมา 
แต่ที่ผมเห็นคนในชุมชนนี้คือ โตในชุมชน และก็อยู่ในชุมชน ไม่ค่อยออกไปไหนกัน มีบ้างที่ออกไปอยู่ข้าง
นอกแต่น้อย ท้างานอยู่ในชุมชนของตัวเอง ขายน้้า ขายอะไรบ้าง ออกเรือ ออกทะเลบ้าง อยู่บ้านกั นซะ
ส่วนมาก...”  

(พตต. จักรราช วรรณประภา: สารวัตต้ารวจ ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา , วันที่ 15 
มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 
 
 นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือยังมีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ 

แกะ ลักษณะการเลี้ยงคือ ต้อนไล่เป็นฝูงเข้าทุ่งหญ้าโล่งกว้างที่ถูกปล่อยว่างไว้ท้ายหมู่บ้านในตอนเช้า และ
ต้อนกลับมายังคอกท่ีสร้างไว้ใกล้บ้านในตอนค่ าก่อนตะวันตกดิน แต่มีแพะบางส่วนที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้ใน
สวนใกล้บ้าน โดยใช้เชือกในลอนหรือเชือกฝางขึงไว้รอบบริเวณที่ต้องการให้แพะหรือแกะกินในบริเวณที่
ต้องการ และชาวบ้านบางคนก็ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อการพาณิชย์ เช่น เลี้ยงกุ้งกุลาด า กุ้งหางขาว 
ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปรากะพง และอ่ืนๆ โดยท ากระชังเลี้ยงในคลองอู่ตะเภาหรือขุดสระ หรือ
บ่อไว้เลี้ยงก็ได้ ส าหรับผู้ที่ไม่ช านาญในการออกทะเลเพื่อท าการประมง แต่มีความช านาญในการค้าขาย  ก็
จะเลือกประกอบธุรกิจแพปลาหรือแม่ค้าขายปลาที่ตลาดสด รับซื้อสัตว์น้ าจากเพ่ือนบ้านส่งไปขายโรงงาน 
ร้านอาหารหรือตั้งแผงปลาสดขายอาหารทะเลตามตลาดนัดหรือตลาดสดในตัวอ าเภอหาดใหญ่ 

 ด้วยกับสภาพที่ตั้งของชุมชนมัสยิดบ้านเหนืออยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ที่มีความเพียบพร้อมใน
ทุกด้าน เป็นโอกาสให้ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านธุรกิจและมีเงินทุนเปิดกิจการร้านค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภายในชุมชน เช่น สถานีบริการน้ ามันที่มีถึง 2ปั้มคือ ปั๊มโส๊ะออยล์ตั้งอยู่เยื้องกับคูเต่ามินิมาร์ทตรง
ทางเข้าตลาดนัดบ้านเหนือ และปั๊มยีรีดตั้งอยู่ห่างถัดไปประมาณ 500 เมตร ตรงทางโค้งก่อนถึงมัสยิดบ้าน
เหนือบนฝั่งเดียวกับถนน ลูกค้าส่วนมากเป็นผู้ประกอบการด้านอาชีพประมง และขับรถโดยสารประจ า
ทาง ซึ่งประกอบด้วยรถสองแถวและรถโชเลย์ โดยน าสินค้าที่เป็นสัตว์น้ าที่ชาวบ้านสามารถหาได้ในพ้ืนที่
ส่งไปยังตัวเมืองหาดใหญ่ 

 ตอนกลางคืนชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการท างานในตอนกลางวันจะเปิดร้านขายโรตี มีโรตี
หลากหลายประเภทให้ลูกค้าได้เลือกซื้อรับประทาน ราคาขายแผ่นละ 5-15 บาท ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ
ของโรตี เช่น โรตีไข่ โรตีกล้วย โรตีธรรมดา โรตีน้ าแกง โรตีกรอบ โรตีอย่าง โรตีโอ่ง เป็นต้น และยังมีร้าน
เบอร์เกอร์ที่คอยให้บริการคนในชุมชน ขายในยามกลางคืนเช่นกัน เพ่ือบริการให้กับคนในชุมชนที่ท างาน
กลางวัน และพอตอนกลางคืนหลังละหมาดอีชาเสร็จที่มัสยิดก็จะออกมาทานน้ าชา กาแฟ และซื้อเบอร์
เกอร์และโรตีประเภทต่างๆกลับไปฝากภรรยาและลูกๆท่ีบ้าน 
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 ร้านน้ าชาเป็นแหล่งที่ทั้งเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่มาพบปะพูดคุย หรือพักเหนื่อยจากการท างานใน
ช่วงเวลากลางวัน ภายในร้านมีบริการเครื่องดื่มทั้งของร้อนและเย็น แล้วแต่ลูกค้าต้องการ  โดยเฉพาะ
ในช่วงคืนวันเสาร์อาทิตย์ร้านน้ าชาจะหนาแน่นเต็มไปด้วยผู้คนในชุมชนเพ่ือมานั่งรอดูการถ่า ยทอดสด
ฟุตบอล แย่งชิงความเป็นเลิศในถ้วยต่างๆ แต่จะไม่มีการพนันขันต่อกันในร้าน จะมีก็แค่เชียฝ่ายทีมที่
ตนเองชอบ และถ้าหากมีประตูจากฝ่ายที่ตนชอบด้วยแล้วก็จะเสียงดังเป็นพิเศษ แต่ทั้งหมดที่ชมเพ่ือความ
บันเทิงผ่อนคลายหลังจากการท างานในตอนกลางวัน ไม่ได้เอาจริงจังสักเท่าไร สั งเกตได้จากบางคนยังไม่
ทันจบเกมก็กลับซะก่อน เพราะถึงเวลานอน หรือดึกมากแล้ว และในชุมชนก็ยังมีร้านขายลูกชิ้น ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งใช้บริเวณลานหน้าบ้านของตนเองหรืออาจจะไปขอพ้ืนที่ใกล้กับร้านที่มีการถ่ายทอดบอลเพ่ือ
ขายสินค้าดังกล่าว มีอู่ซ่อมรถเล็กและรถใหญ่ที่ให้บริการตั้งแต่ปะยางจนไปถึงการซ่อมและลงเครื่องรถ
ใหญ่ใหม่ทั้งคัน มีโรงงานบรรจุน้ าดื่มที่ได้มาตรฐาน ชาวบ้านบางส่วนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป เลือกท่ีจะประกอบอาชีพราชการและท างานในองค์กรเอกชน สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนค่อน
ค้างดี เป็นปัจจัยเอ้ือให้ชาวบ้านที่มีทุนหรือมีความขยันหมั่นเพียรได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองใน
การหารายได้และประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ บรรยากาศร้านน้ าชาในชุมชน 
 
 และเมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมการดื่มชาของคนชุมชนมัสยิดบ้านเหนือแล้ว วัฒนธรรมนี้ยังสามารถ

สร้างความผูกพันของคนในชุมชนกับศาสนาได้อย่างแนบแน่นมากขึ้น ครั้นเมื่อการก่อสร้างมัสยิดบ้าน
เหนือในช่วงสมัยต้นๆ ราวพ.ศ. 2540 ใช้เงินก้อนแรกที่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านชุมชนมัสยิดบ้าน
เหนือเพียง 300,000 บาท ผ่านมาถึงปี พ.ศ. 2552 แม้การก่อสร้างมัสยิดบ้านเหนือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
คณะกรรมการมัสยิด อิหม่าม และชาวบ้าน จึงช่วยกันหากิจกรรมเพ่ือจะมาระดมทุนเพ่ือหางบประมาณใน
การสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ มีนักธุรกิจในชุมชนรวมถึงชาวบ้านร่วมสมทบทุนกัน
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อย่างล้นหลามเพ่ือการก่อสร้างในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ และได้มติให้จัดกิจกรรมดื่มน้ าชาวันศุกร์ เพ่ือบริจาค
เงินสมทบทุนก่อสร้างมัสยิดบ้านเหนือเสริมเข้าไปด้วย 

 วัฒนธรรมการดื่มชาเพ่ือช่วยเหลือสังคมนั้น สามารถสังเกตเห็นได้จากชุมชนมุสลิมทั่วไป เมื่อ
ต้องการระดมทุน หรือจัดหาทุนในการก่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนพ่ีน้องมุ สลิมท่านใด
ท่านหนึ่ง ซึ่งตกทุกได้ยาก เช่น คนในครอบครัวประสบอุบัติ เหตุ ไปชนรถคู่กรณีต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็น
จ านวนมาก หรือประสบภัยพิบัติเกิดสภาวะขาดแคลนเงินในขณะที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินอย่างมาก 
ชุมชนนั้นๆเขาก็จะจัดกิจกรรมดื่มชา เพ่ือหาเงินมาสมทบทุนให้กับครอบครัวดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือลด
หรือบรรเทาความเดือดร้อนลงได้บ้าง แต่ก็จัดเป็นครั้งคราวเฉพาะช่วงที่มีความจ าเป็นเท่านั้น แต่ส าหรับ
ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือแล้ว การดื่มน้ าชาเพ่ือมัสยิดกลายเป็นวัฒนธรรมที่ด าเนินไปอย่างกลมกลืนกับวิถี
ชีวิตประจ าสัปดาห์ของชาวบ้านมัสยิดบ้านเหนือที่มีขึ้นทุกวันศุกร์ บรรดาสัปบุรุษในชุมชนจะพากันไปดื่ม
น้ าชาพร้อมกันที่มัสยิดบ้านเหนือ และบริจาคเงินตามก าลังศรัทธาเพ่ือให้การด าเนินงานของมัสยิดก้าวหน้า
ต่อไปได้ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์เงินบริจาคที่ได้รับประมาณไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ท าให้มัสยิดบ้านเหนือซึ่ง
ด าเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2552 ราวประมาณ 12 ปี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า 
30,000,000 บาท ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่สามารถสร้างมัสยิดของตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพา
อาศัยงบประมาณจากผู้ใด สามารถยืนได้ด้วยน้ าฟักน้ าแรงของคนในชุมชน ไม่จ าเป็นต้องมีการจัดเลี้ยงเพ่ือ
เชิญพ่ีน้องจากต่างชุมชนต่างหมู่บ้านให้มาร่วมบริจาคในการก่อสร้างเสมือนอย่างที่ชุมชนอ่ืนได้ด าเนินการ
กัน 

 
 
 
 

รูปภาพ กิจกรรม
ดื่มชาวันศุกร์และ
น้ าชาสามัคคี 
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 นอกจากการดื่มน้ าชาทุกวันศุกร์ที่มัสยิดบ้านเหนือ ก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่ทุกๆ สามเดือนจะจัด
ขึ้นมาครั้งหนึ่ง คือการจัดเลี้ยงอาหารซึ่งเรียกกันว่า “น้ าชาสามัคคี” อันเป็นการระดมทุนจากคนใน
หมู่บ้านครั้งใหญ ่ให้มาบริจาคเงินเข้าสู่มัสยิดบ้านเหนือ เป็นค่าใช้จ่ายไม่เฉพาะในการก่อสร้างมัสยิดเท่านั้น 
แต่รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์สุขของคนในชุมชนโดยรวมด้วย ทุกครั้งที่มีการจัดเลี้ยง 
การระดมทุนส่วนใหญ่มักได้มาจากการสนับสนุนของสมาชิกในองค์ประชุมของมัสยิดบ้านเหนือ      
และสัปบุรุษของชุมชน ส าหรับกิจกรรมน้ าชาสามัคคีนี้จะได้รับเงินสมทบทุนโดยประมาณแสนกว่าบาทต่อ
ครั้ง 

 นอกจากมัสยิดแล้ว อานิสงส์ของวัฒนธรรมการดื่มน้ าชาวันศุกร์ยังส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน
ในชุมชนด้วยเช่นกัน เพราะชุมชนมัสยิดบ้านเหนือยังมีเงินเหลือพอที่จะใช้เพ่ือการก่อสร้างอาคารศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านเหนือ และสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ไว้ส าหรับ
เด็กในระดับประถมศึกษาด้วย เด็กๆในช่วงวัย 3-5 ขวบ เริ่มเข้าสู่กระบวนการอบรมตามระบบของมัสยิด
บ้านเหนือโดยใช้โรงอาหารของมัสยิดบ้านเหนือเป็นสถานที่อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่งขณะนั้นมีครูจ านวน 2 
คน ท างานที่สถานที่อบรมเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์โดยมีค่าตอบแทนจากการบริจาคของคณะกรรมการมัสยิด
และสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ เป็นจ านวนเงินไม่ถึงหนึ่งพันบาทต่อเดือน จนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้รับ
ค่าตอบแทนจากกรมการศาสนา 1,500 บาทต่อเดือน ต่อมาได้มีการถ่ายโอนอ านาจงบประมาณของศูนย์
เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้กับองกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาต่อมา ขณะนี้ครูที่ท างานในศูนย์ อบรมเด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์จึงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลคูเต่า 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 อาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับจ านวนเด็กที่

เพ่ิมขึ้นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูเต่าได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้ใน

งบประมาณ 500,000 บาท ถึงกระนั้น งบประมาณดังกล่าวก็ไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง ชาวบ้านชุมชน

บ้านเหนือจึงสมทบอีก 700,000 บาท ซึ่งได้มาจากการบริจาคเพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งได้ท าการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 รวมเวลาการก่อสร้าง 3 ปี และในปีเดียวกันนี้ก็ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากมูลนิธิเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสังคมเป็นจ านวน 400,000 บาท เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์

อบรมจริยธรรมอิสลามประจ ามัสยิดแต่งบประมาณที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นชาวบ้านชุมชนบ้านเหนือ

และคณะกรรมการมัสยิดจึงร่วมกันสมทบงบประมาณอีก 2,000,000 บาท จนสามารถก่อสร้างอาคารศูนย์

อบรมจริยธรรมอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือได้ส าเร็จ และเปิดใช้เมื่อวันที่ 20ธันวาคม 2551  

เมื่อชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีความพร้อมด้านอาคารที่ได้มาตรฐานดังกล่าว ท าให้ชุมชนเริ่ม

ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการของมัสยิดบ้านเหนือเอง จึงมีการ

จัดตั้งมูลนิธิกัลยาณชนรังสรรค์มัสยิดบ้านเหนือขึ้น และได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังนี้ เพ่ือจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่
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ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และยกฐานะของศูนย์อบรมจริยธรรมเดิมเป็นโรงเรียนกัลยาณ

ชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ โดยเริ่มจากการเปิดชั้นอนุบาล1 ในปีการศึกษา 2552 เป็นรุ่นแรกมีเด็ก

นักเรียน 63 คน ครู 4 คน ไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น ที่ได้รับการเอาใจใส่เรื่องการให้ความรู้ ด้าน

ศาสนาอิสลามแบบจักรวาลทัศน์อิสลาม แม้แต่สัปบุรุษในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเอง ก็ได้รับการส่งเสริมให้

มีการศึกษาเรียนรู้วิชาการศาสนาโดยใช้มัสยิดบ้านเหนือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ไม่เฉพาะในด้านการ

ปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องการสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการดูแล

สภาพแวดล้อมภายในชุมชน การเรียนการสอนมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดี หลังละหมาดมัฆริบ เวลา

โดยประมาณ 18.30 น.ของทุกวัน ผู้ที่มาร่วมละหมาดท่ีมัสยิดบ้านเหนือส่วนหนึ่งจะเรียนรู้ด้านศาสนาโดย

ผู้น าหมู่บ้าน อิหม่ามเป็นผู้สอนไปจนถึงเวลาละหมาดอีชา 19.30 น. ส่วนเช้าวันศุกร์เวลา 09.00-10.00 น. 

เป็นเวลาในการศึกษาเรียนรู้ของบรรดามุสลิมะฮฺ ทั้งในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้านใกล้เคียง นอกเหนือจาก

เวลาที่ถูกก าหนดไว้แน่นอนทั้งสองช่วงดังกล่าวแล้ว เมื่อมีเรื่องส าคัญๆ ที่ชาวบ้านเหนือควรรู้ อิหม่ามหรือ

คณะกรรมการมัสยิดก็มักใช้เวลาหลังละหมาดทุกครั้ง ในการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเหนือในเรื่อง

นั้นๆ เป็นประจ า และการสร้างยังไม่ได้หยุดแค่นั้น ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าได้เข้าไปเยี่ยมชมมัสยิดบ้านเหนือ

เราสามารถเห็นศาลากลางน้ าอันสวยงามเด่นสะดุดตาต่อผู้มาเยี่ยมชม พ่ึงเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 

พ.ศ. 2558 เป็นสิ่งก่อสร้างส าหรับผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนและเด็กๆได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจในวันศุกร์และ

ช่วงเย็นๆของทุกวัน  

 

 

รูปภาพ ศาลากลางน้ ามัสยิดบ้านเหนือ 

 

 

 

 

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีความมุ่งมั่นอย่างมากให้การละหมาดที่มัสยิด เป็นเสาหลักของกิจกรรม

ต่างๆ ในชุมชนบ้านเหนือ พิธีกรรมศาสนาดังกล่าวนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้ศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวาง
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มากขึ้น และน าไปสู่การฟ้ืนฟูอัตลักษณ์อีกสองอย่างของชุมชนตามมา นั่นคือ อัตลักษณ์ด้านความยินดีของ

คนมีฐานะที่พึงต้องจ่ายซากาต และอัตลักษณ์การส่งเสริมความดี ยับยั้งความชั่ว 

การจ่ายซากาตนั้นตามหลักศาสนาอิสลามเป็นสิ่งจ าเป็นต้องออกเมื่อทรัพย์สินที่ถือครองถึง

ก าหนดที่ศาสนาก าหนดว่าจะต้องออกซากาต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปี 2542 มัสยิดบ้านเหนือไม่

เคยมีการเก็บซากาต อีกทั้งยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องซากาตอย่างพอเพียงที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ ท าให้

ผู้มีฐานะดีหลายคนไม่เข้าใจ และไม่เคยจ่ายซากาต แต่ก็มบีางคนที่จ่ายบ้าง แต่ก็จ่ายกันเองเป็นการส่วนตัว 

ซึ่งท าให้เกิดผลในวงแคบๆ เท่านั้น ดังนั้นในปี พ.ศ.2542 มัสยิดบ้านเหนือจึงเริ่มฟ้ืนฟูและรณรงค์ท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องซากาตและส่งเสริมให้ผู้มีคุณสมบัติต้องจ่ายซากาตตามศาสนาบัญญัติกับทางมัสยิดบ้าน

เหนือ ผลก็คือในปี 2542 คลังซากาตของมัสยิดบ้านเหนือสามารถเก็บรวบรวมซากาตได้จ านวน 114,000 

บาท นับจากปี 2542 เป็นต้นมา การจ่ายซะกาตก็มีการรวมศูนย์อยู่ที่มัสยิดบ้านเหนือ การแจกจ่าย      

ซากาตของมัสยิดบ้านเหนือนั้นสอดคล้องกับค าสอนของศาสดามูฮ ามัด  โดยให้เป็นไปในลักษณะของ

การจัดหาเครื่องมือท ากิน หรือสร้างบ้านพักอาศัยให้กับคนยากจนและเด็กก าพร้า สนับสนุนการศึกษา 

และการจัดสวัสดิการคนชรา รวมถึงคนพิการ จ านวนทั้งสิ้น 25 คน คนละ 200 บาทต่อเดือน อีกทั้งในปี

เดียวกัน พ.ศ. 2551 มัสยิดบ้านเหนือยังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่จ่าย     

ซากาตกับมัสยิดบ้านเหนือเป็นประจ า จ านวน 13 คน ท าหน้าที่คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาที่มีความ

ประพฤติดีและมีฐานะยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมัสยิดบ้านเหนือจะมอบให้สองระดับ คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 2 ทุนๆ ละ 8,000 บาท และ

มีการด าเนินเช่นนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลล่าสุดของบัญชีคงเหลือของกองทุนซากาตมัสยิดบ้าน

เหนือ ณ เดือนกรกฎาคม 2558 คือ 228,791.00 บาท 

อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนนี้คือ การส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่วกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ

การส่งเสริมให้ผู้คนด าเนินชีวิต คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนไปตามกรอบของหลักธรรมศาสนา

อิสลามนั่นเอง การบริหารจัดการชุมชนที่มีเป้าหมายสร้างระบบการด าเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ  ตั้งแต่

เกิดจนตาย มิใช่เพียงอนุรักษ์ประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายนี้ จึงไม่อาจอาศัยเพียงการประกอบศาสนพิธี แต่จ าเป็นต้องสร้างอ านาจทางสังคม การเมือง 

และเศรษฐกิจด้วย โดยนัยนี้มัสยิดบ้านเหนือจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานประกอบศาสนกิจ แต่ได้ด าเนินการ
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สร้างระบบการก ากับดูแลทางวัฒนธรรมขึ้นด้วย ระบบนี้ท าหน้าที่สร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่ฟิตรอฮ์1ของ

มนุษย ์(ส่งเสริมความดี)และช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่จะท าให้ฟิตรอฮ์นั้นอ่อนแอ(ยับยั้งความชั่ว) 

ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่องนี้ประสบความส าเร็จได้คือ  ชาวบ้านส่วน

หนึ่งเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการละหมาดร่วมกันเป็นประจ าที่

มัสยิด การละหมาดญะมาอะฮฺเปิดโอกาสให้ผู้คนได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ที่เป็นความ

ต้องการหรือเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชน น าไปสู่การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ท าหน้าที่

ดูแล แก้ไข และป้องกันมิให้ชุมชนสูญเสียความเป็นมุสลิมไปในกระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกราก  โดยมี

มัสยิดเป็นแกนกลาง ซ่ึงประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) คณะที่ปรึกษาของมัสยิด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ประกอบไปด้วยบรรดาผู้อาวุโสที่ได้

ประกอบคุณงามความดี และเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนมายาวนาน ท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาในการด าเนินงานต่างๆ ของมัสยิดบ้านเหนือ ร่วมประชุมและร่วมในการไกล่เกลี่ย

ปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างสัปบุรุษเมื่อมีการน าปัญหานั้นมาร้องเรียนกับทางมัสยิด 

2) คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด (คอม.) และผู้ช่วยกรรมการ ซึ่งในปี 2551 ชุมชน

มัสยิดบ้านเหนือได้แบ่งเขตต่างๆ ในชุมชนออกเป็น 10 เขต แต่ละเขตจะมีหัวหน้าเขตที่เป็น

กรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือเป็นผู้ดูแลโดยมีผู้ช่วยเขตละ 2 คน ท าหน้าที่สนองและ

แปรนโยบายของมัสยิดบ้านเหนือไปสู่การปฏิบัติในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ดูแลทุกข์สุขของ

ประชาชนในเขต เสนอชื่อผู้เห็นสมควรได้รับความช่วยเหลือ ตักเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของ

ชุมชนและรวมถึงการลงโทษด้วยมาตรการณ์ต่างๆตามระเบียบบริหารกิจการของมัสยิดบ้านเหนือ 

3) คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด (ผทม.) มีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 

ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดและผู้ช่วย  

เขตละ 8 คน (ชาย 4 คน หญิง 4 คน) ท าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ในช่วงเวลาของการ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดบ้านเหนือ และจัดการรักษาเวรยามกลางคืนรอบหมู่บ้าน ซึ่ง

                                                           
1
 ฟิตรอฮ์ คือ ศักยภาพและสามัญส านึกที่อัลลอฮ์  ทรงประทานแก่มนุษย์ เพ่ือใช้ในการแสวงหาความรู้ ความจริง และความดีงาม

บนโลก ด้วยเหตุนี้หากฟิตรอฮ์ถูกท าลาย คนเราก็มักจะแบ่งแยกดีและชั่วไม่ได้ 
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ปัจจุบันยังมีการผลัดเปลี่ยนระวังรักษาหมู่บ้านอยู่ โดยผู้ปฏิบัติการไม่มีเงินค่าตอบแทนจาก

หน่วยงานใดๆ ของรัฐ แต่มีผู้บริจาคเงินเพ่ือซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้อยู่เวรยามทุกคืน 

4) กลุ่มแม่บ้านมัสยิดบ้านเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 มีสมาชิก 34 คน ท าหน้าที่ในกิจการ

ด้านสตรีของชุมชน ทั้งการรวมตัวท าอาชีพเสริม การฝึกอบรมเยาวชนหญิง การดูแลตักเตือน

ผู้หญิงที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม และการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านเหนือ 

5) สภาชูรอ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 มีสมาชิก 50 คน โดยสัปบุรุษในแต่ละเขตคัดเลือกคนใน

เขตของตนเอง เขตละ 5 คน หน่วยงานนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความแตกแยกในชุมชน ทุกครั้งที่มี

การเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ทางการเมืองในท้องถิ่น ท าให้ผู้บริหารมัสยิดบ้านเหนือไม่อาจนิ่งดูดายได้

จึงตั้งสภาชูรอขึ้น ท าหน้าที่กลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาท างานด้านการเมือง-การปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยผู้มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาชูรอเท่านั้น 

การตั้งสภาชูรอแม้จะไม่สามารถท าให้เกิดเอกภาพได้ในทันที แต่ก็มีผลให้การเลือกตั้งในปี 2551 

มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนได้มากกว่าใน

อดีต และยังมีผลให้ทิศทางการเมืองในชุมชนมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น  ต่อมาได้มีข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างมัสยิดโดยสภาชูรอ กับคณะผู้ท างานการเมืองในชุมชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2551 ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

1. จะส่งเสริมและร่วมมือในการบังคับใช้กฎระเบียบของชุมชน 

2. จะประชุม ปรึกษา หารือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหามติในการ

ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 

3. จะไม่ใช้ต าแหน่งช่วยเหลือ/ค้ าประกันคนที่ปรากฏว่าได้ท าความผิดอย่าง

ชัดเจน 

4. จะร่วมมือ/ช่วยเหลือการด าเนินงานของมัสยิดในการสร้างสังคมตามแนวทาง

อิสลาม เช่นการจัดญะมาอะอฺวัยรุ่น หรือการทัศนศึกษาดูงานต่างๆ 

5. สภาชูรอจะพิจารณาพฤติกรรมของฝ่ายการเมืองว่าอยู่ในกรอบค าสัญญานี้

หรือไม่ หากผู้ใดไม่สามารถประพฤติตามสัญญา หรือไม่อยู่ในกรอบศาสนา สภาก็จะงด

การสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
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6. สภาชูรอยังท าหน้าที่ดูแลสาธารณูปโภคชุมชน โดยการขอรับบริจาคเงินจาก

ทุกครัวเรือนเดือนละ 10 บาท เพ่ือเอาไว้ใช้ในการสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง

สาธารณูปโภคในชุมชนโดยไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. หน่วยงานทั้งหมดของชุมชนที่กล่าวมาแล้ว จะมีการประชุมร่วมกันเป็น

ประจ าทุกเดือน ณ มัสยิดบ้านเหนือโดยมี อิหม่ามท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม 

ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดบ้านเหนือ

และร่วมกันประชุมทุกเดือน ตามแผนภูมิการบริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6. ระเบียบบริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ (ฮูกมปากัต) 
  เพ่ือให้การบริหารและจัดการมัสยิดตลอดถึงชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง

กับหลักการอิสลามสนองรับกับสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และเพ่ือให้การ
พัฒนาบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ในการอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน มีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทร เสียสละ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพ่ือหลอมรวมสิ่ง
เหล่านั้นทั้งหมดเป็นแรงขับเคลื่อนสู่ความเป็นชุมชนเข็มแข็ง โดยมีศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิต จึงได้ก าหนดระเบียบบริหารกิจการมัสยิดบ้านเหนือขึ้นไว้ ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 บททั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการบริหารกิจการมัสยิด” 
 ข้อ 2 ที่ตั้งของมัสยิด เลขที่ 136 หมู่ 7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือทุกคน ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 4 สัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ หมายถึง บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 6 และ

ส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีหน้าที่ต้องละหมาดญุมอัต ณ 
มัสยิดบ้านเหนือหรืออยู่ในภาระรับผิดชอบดูแลของผู้มีหน้าที่ละหมาดญุมอัต ณ มัสยิดบ้านเหนือ 

 ข้อ 5 องค์ประชุมมัสยิดบ้านเหนือ หมายถึง อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ผู้ช่วยอิหม่าม กรรมการ
มัสยิด ผู้ช่วยกรรมการมัสยิด กรรมการที่ปรึกษา และผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด 

 ข้อ 6 บุคคลจะสิ้นสุดการเป็นสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ย้ายภูมิล าเนา 
(3) คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีมติให้ขับออกจากการเป็นสัปบุรุษ 

เนื่องจากกระท าการอันไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมอันขัดกับระเบียบนี้ 
หมวดที่ 2 ทรัพย์สินของมัสยิด 

 ข้อ 7 ทรัพย์สินของมัสยิดบ้านเหนือประกอบด้วย 
(1) ที่ดินตามโฉนดเลขท่ี ........... จ านวน .......... ไร่ 
(2) อาคารที่ท าการมัสยิด 
(3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านเหนือ 
(4) อาคารหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิด หรือปลูกสร้างในบริเวณที่ดินของ

มัสยิด 
 ข้อ 8 การใช้ทรัพย์สินของมัสยิด ทรัพย์สินและทีดินของมัสยิดเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งทุกคน

สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดน าไปใช้สอยส่วนตัว ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอิหม่าม 

หรือได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด หรือผู้รับผิดชอบที่ทางมัสยิดแต่งตั้ง 

หมวดที่ 3 การประกอบศาสนกิจ 

 ข้อ 9 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเป็นญะมาอะฮฺหนึ่งเดียว การละหมาดญะมาอะฮฺและญุมอัตจัดท าใน

สถานที่เดียว คือ มัสยิดบ้านเหนือ ผู้ใดจัดให้มีการละหมาดญะมาอะฮฺหรือญุมอัตในสถานที่อ่ืนโดยไม่ได้รับ

ความเห็นชอบจากทางมัสยิดบ้านเหนืออย่างเป็นทางการถือเป็นการท าผิดต่อระเบียบนี้ 
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 ข้อ 10 สัปบุรุษคนใดไม่ถือศิลอดในเดือนรอมาฎอน โดยไม่มีเหตุอนุโลมตามหลักศาสนาอิสลาม 

ถือว่ามีความผิดตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 11 สัปบุรุษที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องจ่ายซากาตให้จ่ายซากาตกับมัสยิดบ้านเหนือตามความ

เหมาะสม 

หมวด 4 การแต่งงาน 

 ข้อ 12 สัปบุรุษคนใดท่ีมีความประสงค์จะแต่งงานให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ก่อนการแต่งงาน จะต้องเรียนรู้หลักปฏิบัติในการครองเรือน และหลักปฏิบัติอ่ืนๆ ที่

จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตคู่ 

(2) ก่อนท าพิธีนิกะฮฺ ให้ผู้ปกครองแจ้งกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในเขตของตน

รับทราบไม่น้อยกว่า 3 วัน 

(3) ให้กรรมการอิสลามประจ ามัสยิดที่รับผิดชอบเขตของผู้นิกะฮฺ แจ้งต่ออิหม่ามมัสยิด 

และให้รายงานสถานะของคู่สมรสว่ามีการปฏิบัติที่ล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของ

อิสลามหรือไม่ 

(4) ให้ใช้อาคารมัสยิด เป็นสถานที่ท าการนิกะฮฺหรืออาจเป็นสถานทื่อ่ืนใดที่ได้รับความ

เห็นชอบจากอิหม่ามมัสยิด 

(5) ก่อนท าการนิกะฮฺให้อิหม่ามหรือผู้ที่อิหม่ามมอบหมายด าเนินการสอบถามความ

เข้าใจของผู้นิกะฮฺเกี่ยวกับรุกนอีหม่าน รุกนอิสลาม การเตาบะฮฺ การละหมาด การ

อาบน้ าวาญิบ สิทธิและหน้าที่ของสามี ภรรยา เสียก่อน 

(6) หากผู้นิกะฮฺไม่ผ่านการทดสอบ ต้องด าเนินการให้ผ่านจึงจะสามารถกระท าการ     

นิกะฮฺได้ กรณีอิหม่ามหรือผู้ที่อิหม่ามมอบหมายเห็นว่าผู้นิกะฮฺยังไม่เข้าใจหลักการ

ต่างๆได้ดีพอ อาจยืดเวลาการนิกะฮฺออกไป จนกว่าผู้นิกะฮฺนั้นจะมีความรู้ในหัวข้อที่

ก าหนดอย่างพอเพียง 
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(7) อิหม่ามหรือผู้ที่อิหม่ามมอบหมาย ต้องให้ค าแนะน าต่อผู้ปกครอง เกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผู้เป็นวะลีย์ และสามารถรับวากีลจากวะลีย์ของฝ่ายหญิงได้ หากวะลีย์นั้น

ต้องการวากีล 

(8) ในการนิกะฮฺซึ่งด าเนินการตามระเบียบนี้ทุกครั้งในการนิกะฮฺ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(9) ไม่อนุญาตให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆจากคู่บ่าวสาว ยกเว้นค่าเอกสาร

ประกอบการนิกะฮฺ หรือผู้นิกะฮฺสมัครใจที่จะบริจาคให้เท่านั้น 

(10) ให้บังคับใช้ระเบียบการนิกะฮฺเหล่านี้กับสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดเป็นสัปบุรุษของมัสยิดบ้านเหนือ และนิกะฮฺกับสัปบุรุษต่างถิ่นโดยมิได้ปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ ไม่อนุญาตให้องค์ประชุมมัสยิดบ้านเหนือทุกคนเข้าร่วมในพิธีนิกะฮฺ

นั้น 

 ข้อ 13 ผู้ที่ผ่านการแต่งงานตามระเบียบข้อ 12 มีสถานะเป็นสามีภรรยาสมบูรณ์ตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม และจะต้องมีการอุปการะเลี้ยงดูกันตามควรแก่ฐานานุรูป 

หมวด 5 การประกอบอาชีพ 

 ข้อ 14 สัปบุรุษของมัสยิดจะต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม โดยวางอยู่บน

หลักการพื้นฐานของอิสลาม ดังนี้ 

(1) เป็นอาชีพการงานที่อิสลามอนุมัติให้กระท าได้ 

(2) ไม่ขัดกับหลักกฎหมายบ้านเมือง 

(3) ไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี ตลอดจนจารีตประเพณีท่ีดีของสังคม 

(4) ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 15 การประกอบอาชีพประมงโดยการใช้อวนรุน ยาเบื่อ ช็อตด้วยไฟฟ้า หรือใช้อุปกรณ์ 

เครื่องมือที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง ถือว่ามีความผิดตามระเบียบนี้ 
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 ข้อ 16 สัปบุรุษคนใดเป็นผู้จ าหน่าย จ่าย แจก สิ่งมึนเมา หรือยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ถือ

ว่ามีความผิดตามระเบียบนี้ 

หมวด 6 การศึกษา 

 ข้อ 17 สัปบุรุษที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยผู้ปกครองต้อง

รับผิดชอบในการส่งเสียให้การศึกษาตามระดับ ดังนี้ 

(1) อายุ 3-5 ปี เข้ารับการศึกษาท่ีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด 

(2) อายุ 6-15 ปี เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ และเรียนศาสนาที่ศูนย์อบรมจริยธรรม

ประจ ามัสยิด หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่กันไป 

(3) อายุ 16 ปีขึ้นไป ศึกษาเล่าเรียนตามอัธยาศัยและเรียนวิชาศาสนาตามที่ทาง

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดก าหนด 

 ข้อ 18 ผู้ที่ไม่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาตามข้อ 17 ถือเป็นผู้มีความผิดตามระเบียบนี้ 

หมวด 7 การอยู่ร่วมกันในสังคม 

 ข้อ 19 สัปบุรุษของมัสยิดบ้านเหนือ จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยไม่ตรีจิตที่ดีงาม ส่งเสริมกัน

และกันในเรื่องการท าความดี ช่วยกันขจัดความชั่ว มีความปรองดองและสามัคคีกันในหมู่คณะ 

 ข้อ 20 ไม่อนุญาตให้มีการจัดมหรสพ หรืองานบันเทิงรื่นเริงต่างๆ อันจะน าไปสู่การละเมิด

บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมัสยิด ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 21 สัปบุรุษของมัสยิดบ้านเหนือจะต้องไม่เล่นการพนันหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน ผู้ใดฝ่า

ฝืนถือว่ามีความผิดตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 22 สัปบุรุษของมัสยิดมีสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองหรือสิทธิอื่นใดได้โดยเสรี แต่ต้องอยู่

บนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักการอิสลาม 

 ข้อ 23 คณะกรรมการมัสยิดและองค์ประชุมของมัสยิดคนใดให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วม

กิจกรรมกับผู้ที่ท าความผิดทุกฐานที่ปรากฏในระเบียบนี้ ถือเป็นการละเมิดระเบียบการบริหารกิจการ

มัสยิดบ้านเหนือ และต้องได้รับการพิจารณาโทษตามมติของที่ประชุมมัสยิดบ้านเหนือ 
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หมวด 8 บทลงโทษ 

 ข้อ 24 ผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะต้องได้รับโทษตามก าหนด ดังนี้ 

(1) ให้กรรมการอิสลามประจ ามัสยิดผู้เป็นหัวหน้าเขต ส ารวจรายชื่อผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ในเขตความรับผิดชอบของตน 

(2) ให้กรรมการอิสลามประจ ามัสยิดผู้ เป็นหัวหน้าเขต น ารายชื่อที่ส ารวจได้ตาม (1) 

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยหาสาเหตุของการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบ 

(3) หากที่ประชุมใหญ่มีมติสรุปว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้จริง ให้ถือว่า

บุคคลนั้นมีความผิดฐานละเลยหน้าที่ที่มุสลิมพึงปฏิบัติ และจะต้องปรับปรุงตนเอง 

(4) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืน โดยอาจเชิญผู้ฝ่าฝืนมาพบ 

หรืออาจไปเยี่ยมบ้านของผู้ฝ่าฝืน เพื่อแนะน าตักเตือน อย่างน้อย 3 ครั้ง แต่ละครั้งมี

ระยะเวลาห่างกันพอสมควร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฝ่าฝืนปรับปรุงตนเอง และปฏิบัติตน

ตามศาสนาบัญญัติ 

(5) หลังจากว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ผู้ฝ่าฝืนยังไม่ปฏิบัติตาม ให้คณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดบ้านเหนือข้ึนบัญชีผู้ฝ่าฝืนนั้นเป็นผู้มีความผิดตามระเบียบนี้ และให้ตัด

สิทธิในการช่วยเหลือเกื้อกูลตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ซากาต เป็นต้น 

(6) ให้โอกาสบุคคลผู้ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ประพฤติผิดได้ปรับปรุงตนเอง เป็นเวลา 40 วัน 

โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเป็นผู้สอดส่อง ดูแล และสังเกตพฤติกรรม 

จากนั้นให้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของมัสยิดเพ่ือวินิจฉัยต่อไป 

(7) หากผู้ฝ่าฝืนยังกระท าความผิดโดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติ และคณะกรรมการเห็นว่าไม่

สามารถปรับปรุงแก้ไขได้แล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือคัดชื่อผู้นั้นออก

จากการเป็นสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ 

(8) กรณีที่สามีเป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แต่ภรรยาซึ่งอยู่ในความปกครองของสามี

ละเมิดระเบียบ ให้ใช้บังคับทั้งสามีและภรรยา 
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(9) กรณีที่ภรรยาเป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แต่สามีเป็นผู้ละเมิดระเบียบ ให้ใช้บังคับ

เฉพาะสามีเท่านั้น 

 ข้อ 25 ผู้น า หรือ คณะกรรมการ หรือ องค์ประชุม หรือสัปบุรุษคนใด ซึ่งมีวุฒิภาวะสูง และได้รับ

การเคารพจากสัปบุรุษทั่วไป หากประพฤติผิดระเบียบนี้เสียเอง อาจไม่มีการด าเนินการตามข้อ 19 แต่

สามารถน าเรื่องเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดได้ทันที่ และที่ประชุมนั้น

สามารถก าหนดบทลงโทษที่แตกต่างไปจากระเบียบนี้ได้โดยให้ถือมติของที่ประชุมเป็นข้อชีขาด 

 ข้อ 26 ผู้ที่ถูกตัดชื่อออกจากการเป็นสัปบุรุษของมัสยิด จะต้องได้รับโทษ ดังนี้ 

(1) ห้ามมิให้องค์ประชุมมัสยิดบ้านเหนือเข้าร่วมงานทางสังคมที่ผู้ถูกตัดชื่อจัดขึ้น 

(2) ให้ตัดชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดที่สังกัดมัสยิดบ้าน

เหนือ 

(3) เมื่อผู้ถูกตัดชื่อตายลง ให้ปฏิบัติกับศพผู้นั้นเพียงเพ่ือให้ผ่านฟัรฎูกีฟายะห์เท่านั้น 

(4) กรณีครอบครัวของผู้ตายจัดให้มีการท าบุญห้ามมิให้องค์ประชุมของมัสยิดทุกคนไป

ร่วมงาน 

อนึ่ง บุคคลที่ถูกลงโทษตามข้อ 22 ต้องเป็นสัปบุรุษที่คณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดได้พยายามแก้ไขความประพฤติตามขั้นตอนของระเบียบนี้ และถูก

ตัดชื่อออกจากการเป็นสัปบุรุษของมัสยิดแล้ว หากยังไม่มีการด าเนินการ

ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเช่นเดียวกับสัปบุรุษทั่วไปของมัสยิด 

 ข้อ 27 ผู้ที่ถูกตัดชื่อออกจากการเป็นสัปบุรุษของมัสยิด สามารถกลับเข้ามาเป็นสัปบุรุษได้อีก เมื่อ  

(1) มีความประสงค์จะปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(2) แสดงความจ านงในการเขา้เป็นสัปบุรุษต่อกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดผู้รับผิดชอบ

ในเขตของตน 

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีมติให้รับเข้าเป็นสัปบุรุษอีกครั้ง โดยผู้

ประสงค์จะเข้าเป็นสัปบุรุษต้องท าการเตาบะฮฺเสียก่อน 
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(4) ให้ผู้ที่ประสงค์กลับเข้ามาเป็นสัปบุรุษท างานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

(5) สังเกตพฤติกรรมของผู้ประสงค์กลับเข้ามาเป็นสัปบุรุษ เป็นระยะเวลา 40 วัน 

หลังจากนั้นแล้วหากที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดยังคงมีมติยืนยันรับ

ผู้นั้นมาเป็นสัปบุรุษ ให้คัดชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2548 

แก้ไข เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 วัน 18 พฤศจิกายน 2548 

นายวิสุทธิ์   บิลล่าเต๊ะ   

อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ หนังสือระเบียบบริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ (ฮูกมปากัต) 
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4.2 บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัด

ปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน โดยด าเนินการผ่านรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้  

4.2.1. การสร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์รวมของทุกกิจกรรม 

จากอดีตกาลมัสยิดหลังเก่าของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 15 X 27.50 เมตร มุงด้วยกระเบื้องดินเผาใช้เป็นสถานที่

ละหมาดมานาน จนกระทั่งปี พ.ศ.2526 ก็ไม่สามารถรองรับจ านวนสัปบุรุษที่เพ่ิมขึ้นได้อีก ท า

ให้สัปบุรุษส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชุมชนหัวสะพานแยกตัวออกไปตั้งมัสยิดใหม่ ชื่อว่า “มัสยิดซีรอ

ตอลมุสตะกีม”เป็นผลให้ในหมู่ที่ 7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีมัสยิดเพ่ิมเป็น 2 

มัสยิด (คือ มัสยิดบ้านเหนือ และ มัสยิดซีรอตอลมุสตะกีม) 

ตั้งแต่นั้นมา จนกระท่ังปี พ.ศ.2540 มัสยิดบ้านเหนือหลังเก่า ก็ไม่สามารถรองรับสัปบุรุษ

ที่มาละหมาดกันได้ทั้งหมด แกนน าชุมชนซึ่งมี ฮัจยีแอ ศรีอาหมัด  เป็นอิหม่ามในขณะนั้นจึงได้

หารือกับคณะกรรมการมัสยิด และสัปบุรุษในชุมชนบ้านเหนือ เพ่ือร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว จนใน

ที่สุดมีมติร่วมกันให้สร้างมัสยิดหลังใหม่ ในพ้ืนที่ซึ่งได้มีการซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยมัสยิดบ้าน

เหนือหลังใหม่ มนีายอุหมาด หมัดบิลเฮด ก านันต าบลคูเต่าในขณะนั้น เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2541 ใช้งบประมาณการก่อสร้างที่ระดมทุนจากคนในชุมชนเป็นหลัก 

และมีการจัดเลี้ยงน้ าชาขึ้น ณ มัสยิดบ้านเหนือ เป็นประจ าทุกวันศุกร์เพ่ือให้คนในชุมชนได้มาดื่ม

ชาและร่วมบริจาคเงินเพ่ือก่อสร้างมัสยิด จนกระทั่งทุกวันนี้กิจกรรมการดื่มน้ าชาเพ่ือการกุศล

ก่อสร้างมัสยิดบ้านเหนือก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้มัสยิดหลังใหม่มีขนาด 27 x 42 

เมตร สูง 115 เมตร และจ านวนผู้ละหมาดญะมาอะฮฺในมัสยิดก็เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมัสยิด

หลังนี้ถ้าหากว่านับย้อนหลังไป 150 ปีที่แล้ว จากจ านวนมัสยิดทั้งหมดของชุมชนถือได้ว่าเป็น

มัสยิดหลังที่ 3 ของชุมชนบ้านเหนือ ซึ่งสอดคลองกับค าสัมภาษณ์ของนายหาเฉม บินหมัด และ

นายหมัดสัน จิตภาค ในด้านการสร้างมัสยิดหลังนี้ที่ว่า “...ในตอนเริ่มสร้างนั้น สั่งวัสดุอุปกรณ์มา

เลย เช่นเหล็กมา 1คันรถสิบล้อ แล้วถามคนในชุมชนว่า ใครเอากันเท่าใด ผมเอา 20เส้น คุณเอา 

30เส้น เราจะมองที่แหล่งเงินทุนก่อน เช่น นาย ก. สามารถบริจาคได้ 50,000 หรือ 20,000 ต้อง

ดูฐานรายได้ของบุคคลก่อนภายในหมู่บ้านเรานิ เช่นเจ้าของมินิมาร์ทนี้มีความสามารถซื้อเหล็กได้

ประมาณ 20,000 บ. และนาย ข. 5,000 นาย ค. 1,000 ไล่ไปจนถึง 50 บ. เอาหมดทุกคน แต่

ไม่ใช่ไปบังคับเขา เราแจ้งเขาให้รู้ เขาจะให้หรือไม่นั้นเรื่องของเขา (ผู้สัมภาษณ์ถามว่าไม่มี
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ผลกระทบต่อร้านหรือ) ท่านทั้งสองตอบว่า ไม่กระทบยิ่งท้าบุญ ริสกี (โชคลาภ หรือยิ่งขายดี) ยิ่ง

เพ่ิมพูน...” 

“...ปูนมาคันหนึ่งใครรับไปกี่สอบ กระเบื้องมาคันหนึ่งใครรับไปกี่แผ่น เสาเข็มมา 50 ต้น 

แต่ก่อนจะสั่งนั้นต้องมีคนเห็นด้วยก่อนแล้ว 50 ต้นที่มานี้ใครรับบ้าง เมื่อเขาตกลงรับจ่าย 20,000 

แล้ว มัสยิดก็จะไม่ไปทวงว่าคุณจะจ่ายวันไหน เพราะนั้นคืออามานะฮ์(ความรับผิดชอบ)ของคุณ 

เมื่อเขาจ่ายให้มัสยิดแล้ว ไม่มีใบเสร็จใดๆท้ังสิ้น เพราะเขาจ่ายไปไม่ใช่หวังให้ใครมาแล...” 

“...ส่วนน้้าชาที่เราจัดขึ้นนั้น เขาเรียกว่าผักเนาะ(เป็นเงินไว้เสริม)หรอก เป็นค่าจ้างให้แก

ช่างหรอก ถ้าเรารอแต่ค่าน้้าชา มันไม่พอค่าสร้างหรอก ค่าน้้าชานั้นน้ามาใช้ในการทาสี ค่าช่าง 

ค่าโครงสร้างในการก่อสร้างนั้นโครงสร้างจะแพงกว่าเพ่ือน ผมจ้าได้ว่ามัสยิดมีเบี้ยก่อนแรกอยู่

ประมาณ สามถึงสีแสนนี้แหละ ที่เหลือชาวบ้านลงขั้นกัน...” 

(หาเฉม บินหมัด และหมัดสัน จิตภาค: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้าน

เหนือและนักธุรกิจในชุมชน, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

  รูปภาพ การสัมภาษณ์ นายหาเฉม บินหมัด และนายหมัดสัน จิตภาค 

จากอดีตการละหมาดญะมาอะฮฺ ไม่มีความส าคัญในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนมากนัก 

ปัจจุบันการละหมาดแต่ละครั้งของชุมชนแห่งนี้ มีผู้ร่วมปฏิบัติที่มัสยิดโดยเฉลี่ยประมาณ 100 

คน/ครั้ง ถือเป็นจ านวนที่นับว่ามากเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นๆ ที่มีประชากรใกล้เคียงกัน ที่ส าคัญคือ

การถือปฏิบัตินี้มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนในหลายด้าน ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
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โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการพนันและอบายมุขในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ชุมชนบ้าน

เหนือในสมัยอดีตเมื่อว่างเว้นจากการท างาน การประมง ค้าขาย และท าสวน ก็จะจับกลุ่มเล่นการ

พนันเช่น ไพ่ ไฮโล กันบ้าง บางส่วนก็ชอบซื้อเบอร์ แก้เบื่อแก้เซ็ง และบางส่วนจะชอบการพนัน

ประเภท ชนปลากัด ชนวัว ชนไก่ แต่ไม่มีบ่อนขนาดใหญ่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน จะมีก็วงบ่อนเล็กๆ 

ส่วนมากจะน าวัว ปลากัด และไก่ ของตนที่เลี้ยงไปชนในบ่อนพ้ืนที่อ่ืนต่างจังหวัด แต่บางส่วน

ชอบการพนันแบบสุนทรี ชอบเลี้ยงนกกรงหัวจุก เพ่ือน าไปแข่งขันพนันขันต่อ ซึ่งเป็นที่นิยมกัน

มากในสมัยอดีต และแต่ละสนามที่รับพนัน ก็ใช้เงินไม่ต้องมากก็สามารถน านกตัวเองลงแข่งได้ 

ส่วนวัยรุ่นก็จะชอบพนันบอล แต่ในสมัยอดีตมีน้อยมาก อาจเนื่องจากหาดูได้ยาก เพราะสมัยก่อน

ต้องมีโทรทัศน์และจานรับ ยูบีซี เท่านั้น ถึงจะดูได้ หรือต้องเดินทางไปถึงในเมืองหาดใหญ่ถึงจะได้

ดู จากทุกพฤติกรรมของการพนันและอบายมุขท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้นเนื่องจากผู้คนเหล่านั้นไม่รู้จัก

หน้าที่หลักของตนว่าส าคัญเพียงใด ซึ่งตนต้องมาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไร   

“...เมื่อก่อนนี้การพนันแถวบ้านเรานั้นมาก ในช่วงสมัยผมอายุ 14-15 ปีอะนะ ตอนนี้ผม

อายุ 60 หว่าปีแล้ว เมื่อก่อนนี้มีครบนั้นแหละ ซื้อเบอร์ น้้าเต้า ปู ปลา ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าหวย

สัตว์ เล่นไพ่ เล่นปอ จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีมั่ง แต่ในชุมชนเรานี้มันแอบซื้อกัน สามารถนับบ้านได้ 

มีไม่ก่ีบ้านเอง แต่คนขายนั้นบ้านเราไม่มีเลย แต่ไอ้เรื่องขายเบอร์นี้ในชุมชนเรานั้น พอมันขายไปๆ 

จนแกและก็ตายไป แต่ลูกหลานก็ไม่สืบทอดเพราะว่าไม่ชอบ และก็ไม่ถูกตามหลักศาสนา มันก็

หมดไปในที่สุด ส่วนประเภท เล่นปอ น้้าเต้าปูปลานี้ ได้หมดไปในช่วงหนึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่

ต้ารวจเริ่มกวดขั้นอย่างหนักในต้าบลคูเต่า และก็อิหม่ามฎ็อบรอนีย์ก็ขึ้นเป็นอิหม่ามพอดี เข้าช่วง

เลย เลยท้าให้มันหมดไป ไม่เหลือเลย เพราะแกพลักดันไม่ให้มันมีอยู่เลย โดยมากแกก็ใช้วิธีการ

สอนหนังสือ เป็นตัวชูโรงในการขจัดปัญหาการพนันในชุมชน...” 

(เฉม หาสเล็ม: อดีตคณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ, วันที่ 10 กรกฎาคม 
2558: สัมภาษณ์)  

“...บ้านเรานี้ถ้าหากพูดถึงเรื่องการพนันนั้น ไม่ค่อยมี อาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อย ก็มีพวก

แข่งนก ไก่ชน วัวชน นี้มีบ้าง ไม่กี่คน แต่มันไปเล่นกันนอกบ้าน ไม่เล่นในบ้าน แต่ในชุมชนนี้ไม่มี

ร้านไหนเลยที่ขายอุปกรณ์การพนัน ส่วนเหล้า(สุรา) ไม่มีแน่นอน  เพราะคนมุสลิมเข้าห้ามอย่าง

เด็ดขาด เมื่อก่อนนี้มีมันซื้อไพ่มาแต่ข้างนอกแล้วก็มาตั้งวงกันในงานมหรสพ...” 
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(อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ, อดีตก้านัน

ผู้ใหญ่บ้านต้าบลคูเต่า, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ(อิหม่ามฏ็อบรอนี) ในปีพ.ศ. 2540 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญา

โท สาขาภาษาอาหรับ จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย ท่านก็กลับมาชุมชน

มัสยิดบ้านเหนือ และในช่วงนั้นก็ได้ถูกทาบทามจะคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดชุดก่อนให้

มาสอนวิชาการศาสนาที่มัสยิดบ้านเหนือหลังเก่า ในช่วงแรกบุคคลที่มาร่ าเรียนวิชาการศาสนาก็

จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ คณะกรรมการมัสยิด และสัปบุรุษของมัสยิดบางส่วน ต่อมาเมื่อมีการเริ่ม

สร้างมัสยิดหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2541 ก็ได้ย้ายสถานที่สอนไปสอนท่ีสถานที่เลี้ยงเด็กเล็กก่อนเกณฑ์

ได้ระยะหนึ่งไม่นาน และต่อมาเมื่อโครงสร้างหลักๆของมัสยิดเสร็จก็กลับมาสอนบนมัสยิด

เหมือนเดิม ก้าวแรกของการได้สัมผัสกับการสอนคนในชุมชนของตนเองประกอบกับความทะลุ 

กระจ่างในด้านวิชาการศาสนา จึงท าให้ท่านเป็นที่ชื่นชอบในอุดมการณ์ทางศาสนาที่สามารถ

ถ่ายทอดออกมาเพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในทุกภาคส่วน เห็นความส าคัญของตนเอง ไม่ใช้

ชีวิตแบบไร้สาระ ห่างไกลจากการพนันและสิ่งอบายมุขต่างๆ จึงเกิดกระแสชื่นชอบท่านในทุกมิติ

และประกอบกับอุดมการที่ต้องการพัฒนาชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ณ เวลานั้นทุกกิจกรรมและทุก

การเรียนการสอนจะใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางทั้งหมด ท่านได้มีโอกาศอ่านคุตบะฮ์วันศุกร์เพ่ือบอก

กล่าวหลักการศาสนาและวิชาการด้านต่างๆเพ่ือด ารงตนให้อยู่ในขอบเขตของศาสนาอิสลามอย่าง

มีความสุข รู้จักหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม จ านวนผู้เข้าเรียนและ

ละหมาดวันศุกร์เพิ่มทวีจ านวนมากขึ้น บางคนถูกชักชวนจากคนที่ได้ไปเรียนได้ไปฟัง และบางคน

ก็ถูกเพ่ือนบ้านเพื่อนสนิทชักชวนไปร่วมละหมาดญามาอะฮฺ 

“...ข้อดีของอิหม่ามฎ็อบรอนีย์ก็คือ เขาเก่งในเรื่องศาสนาอิสลาม การพูด การสอนมัน

เก่ง และการต่อรองกับหน่วยงานราชการมันมีวิธีการพูด แบบนี้ไม่ได้ เขาก็จะไปอีกวิธีหนึ่ง ต้อง

ยอมรับว่ามันเก่ง...” 

(หรูน จันทรวดี: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7, วันที่ 5 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์)  

จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2545 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือมีการพลัดเปลี่ยนอิหม่ามประจ า

มัสยิด และท าการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ(อิหม่ามฏ็อบรอนี) ขึ้นเป็น

อิหม่ามประจ ามัสยิดบ้านเหนือแทนคนเก่า แต่ก่อนหน้านั้นท่านก็รับภาระการสอน เป็นอาจารย์
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สอนพิเศษถึง 2 สถาบันด้วยกันคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาลัยอิสลามยะลา แต่ถึง

กระนั้นท่านก็ยอมลาออก เพียงเพราะต้องการทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้เฒ่าผู้แก่ใน

ชุมชน เพราะต้องการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ท่านกล่าวว่า “แม้จะมีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษใน

มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง แต่ผมได้ทิ้งโอกาสนั้นโดยไม่เสียดาย ด้วยความคิดที่ว่า การท างาน

ประจ าเช่นนั้นจะเบียดบังเวลาในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน เพราะผมคิดว่างานพัฒนาชุมชนที่

แท้จริง ไม่อาจใช้เวลาบางส่วนที่เหลือจากการสอนในมหาวิทยาลัยไปท า เนื่องจากการพัฒนาที่

แท้จริง ต้องเป็นการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะด้านความคิด จิตใจ และค่านิยมต่างๆ ซึ่งจะต้อง

อาศัยชีวิตทั้งชีวิตของนักพัฒนาเข้าไปสู้ในสนาม ที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของการพัฒนาแนว

วัตถุนิยม ความเสื่อมโทรมทางสังคมที่เกิดจากการเสพการพนันและอบายมุข ซึ่งมาเกาะกินเส้น

เลือดใหญ่ของชุมชนเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังต้องปะทะกับแนวคิดแบบจารีตนิยม และกลุ่มคน

ที่พยายามกักกันศาสนาไว้เฉพาะพิธีกรรม การท างานพัฒนาแบบพาร์ทไทม์หรือการให้เวลาเพียง

บางส่วนแก่ชุมชนอาจประสบความส าเร็จในบางส่วน แต่มักเป็นความส าเร็จที่ไม่สามารถบูรณา

การเข้ามาเป็นวิถีแห่งอิสลามแบบองค์รวมได้ 

ในช่วงแรกเริ่มของการเป็นอิหม่าม ท่านเริ่มด้วยกิจกรรมชักชวนเยาวชนและกลุ่มคนใน

ชุมชนบางส่วนที่ชอบรักในการเรียนวิชาการศาสนา มาร่ าเรียนที่มัสยิดโดยอิหม่ามฏ็อบรอนีเป็น

ผู้สอน ท่านใช้เวลาในการสอนแบบนี้แรมปี แต่ในช่วงนั้นท่านก็ได้ศึกษาต่อปริญญาเอกที่ มหา

วิทยาทักษิณ หลักจากนั้นท่านก็ได้คิดวิเคราะห์พร้อมกับปรึกษากับคณะกรรมการมัสยิด ด้วยกับ

หลักการอิสลามที่เรามีนี้ เราจะต้องเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ดังนั้นอิหม่ามพร้อมกับ

คณะกรรมการ ได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพ่ือรองรับและแก้ปัญหาต่างๆในสังคม

ชุมชนบ้านเหนือ จากเยาวชนและกลุ่มคนที่รักชอบที่จะเรียนวิชาการศาสนา ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็

มาจากลูกศิษย์ลูกหา ที่ได้ร่ าเรียนศาสนากับท่านอิหม่าม ท่านได้จัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆขึ้นมา

เพ่ือที่จะเป็นปัจจัยส าคัญในขับเคลื่อนสังคมชุมชนบ้านเหนือให้ขยับและขับเคลื่อนไปในแนว

เดียวกัน เห็นพ้องต้องกัน ก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ อยู่ในกรอบของศาสนา และ

ส่งผลในแง่บวกต่อสังคมได้จริง ความพยายามที่จะพัฒนาชุมชนมัสยิดบ้านเหนือให้ส าเร็จในทุก

ด้านนั้น จะส าเร็จเสียไม่ได้ด้วยกับบุคคลคนเดียว แต่ยังจะต้องมีความร่วมมือจารคณะกรรมการ

มัสยิดบ้านเหนือ และสัปบุรุษของชุมชนด้วย จึงได้มีการประชุมและจัดตั้งหน่วยงานต่างๆมา
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รองรับวิกฤตและช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยมีมัสยิดเป็นแกนกลางส าคัญในการขับเคลื่อนและ

ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย  

   1. คณะที่ปรึกษาของมัสยิด 
   2. คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด (คอม.) 
   3. คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด (ผทม.) 
   4. กลุ่มแม่บ้านมัสยิดบ้านเหนือ 
   5. สภาชูรอ 
  ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานนี้ จะท าหน้าในการดูแลรอบด้านของชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลวินิจฉัย และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุมใหญ่ของมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งจะจัดประชุมทุก
เดือน รวมถึงด้านการพัฒนาชุมชน จะร่วมเสนอแนวทาง วิธีการ ช่องทาง เพ่ือให้ชุมชมเกิดการพัฒนา 
และตื่นรู้ในสิ่งต่างๆเพ่ือประโยชน์ของชุมชนและลูกหลานชาวมัสยิดบ้านเหนือสืบไป แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
จะขอกล่าวถึงหน้าที่โดยหลักๆของ 5 หน่วยงานนี้ ต่อการแก้ปัญหาในด้านการพนันและอบายมุข(สุราและ
ยาเสพติด)ในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

1) คณะที่ปรึกษาของมัสยิด ประกอบไปด้วยบรรดาผู้อาวุโสที่ได้ประกอบคุณงามความดี 
และเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนมายาวนาน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมัสยิดบ้านเหนือ ร่วมประชุมและร่วมไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างสัปบุรุษ
เมื่อเกิดปัญหาการร้องเรียนกับทางมัสยิด ส่วนในด้านของปัญหาการพนันและสิ่งอบายมุขใน
ชุมชน คณะที่ปรึกษาจะเป็นฝ่ายชี้ช่องทางแก้ไขและวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์ใน
อดีตเล่าถึงอันตราย และโทษที่จะได้รับจากสองสิ่งดังกล่าว โดยถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิดให้ไปด าเนินการ หรือบางครั้งอาจจะลงไปยังกลุ่มดังกล่าวด้วยตนเองเพ่ือไป
ว่ากล่าวตักเตือน ห้ามปราม เพราะเป็นสิงผิดกฎทางศาสนา และกฎของชุมชน และโดยมากคณะ
ที่ปรึกษาของมัสยิดจะมีความอาวุโสและมีอิทธิผลเก่าอยู่บ้างในชุมชน ก็จะสามารถใช้ประโยชน์
จากสิ่งดังกล่าวในการเข้าไปพูดคุย ตักเตือนถึงความเสื่อมเสียที่จะน ามาสู่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 
และบางครั้งก็จะเป็นฝ่ายประสานงาน ให้ข้อมูลกับภาครัฐ เพ่ือเข้ามากวาดล้างจับกุม เพราะ
นายต ารวจและข้าราชการบางท่านก็เป็นลูกหลานของคณะที่ปรึกษาของมัสยิด จึงมีความคล่องตัว
ในการประสานงาน และมีบารมีพอสมควร 

 
“...ตอนนี้ผมกาเขาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของมัสยิด เขามาปรึกษาอะไรตอไรพันนั้น

แหละ ในเรื่องของมัสยิดว่าอีท้าไรมั่ง เช่นในวันรายอ เราอีท้าไรมั่ง อีจัดกิจกรรมไรมั่งเพ่ือให้คนได้
เข้ามาหามัสยิด มาร่วมกันท้าและมีความสมัครสมานสามัคคี มัสยิดใหญ่ก็เรื่องหนึ่ง แต่ที่เห็นได้
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ชัดก็คือความสามัคคี ส่วนเรื่องยาเสพติด เขาก็ให้เราไปช่วยพูดกับปะของเด็กที่ติดนั้นแหละว่า ให้
หยุดเสีย ให้ไปเรียนที่มัสยิดบ้าง ว่าง่ายๆให้เราไปช่วยเตือนพันนั้นแหละฮา...” 

(อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , อดีตก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านต้าบลคูเต่า,   วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 
2) คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด (คอม.) และผู้ช่วยกรรมการ ชุมชนมัสยิดบ้าน

เหนือได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 เขต แต่ละเขตจะมีหัวหน้าเขตที่เป็นกรรมการอิสลาม
ประจ ามัสยิดบ้านเหนือเป็นผู้ดูแล โดยมีผู้ช่วยเขตละ 2 คน ท าหน้าที่สนองและแปรนโยบายของ
มัสยิดบ้านเหนือไปสู่การปฏิบัติในเขตท่ีตนเองรับผิดชอบ ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขต เสนอ
ชื่อผู้เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือ ตักเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของชุมชนและรวมถึงการลงโทษ
ด้วยมาตรการณ์ต่างๆตามระเบียบบริหารกิจการของมัสยิดบ้านเหนือ เป็นฝ่ายปฏิบัติการของ
มัสยิดที่มีความใกล้ชิดกับสมาชิกในเขตความรับผิดชอบของตนเองมากที่สุด รู้จ านวนหลังคาเรือน
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเองทั้งหมด รู้ถึงจ านวนผู้ติดสุรา ยาเสพติด หรือเล่นการพนัน รู้ถึง
ปัญหาครอบครัวภายในบ้านของแต่ละหลังคาเรือน เมื่อทราบว่าบ้านไหนมีผู้ติดสุรา ยาเสพติด 
หรือการพนัน และเจ้าตัวยินดีและพร้อมที่จะละเลิกจากการเสพ ทางมัสยิดก็ยินดีที่จะน าตัวไป
บ าบัด โดยใช้งบประมาณของมัสยิด และเมื่อหายป่วยแล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์ในการท ามาอาชีพ
ให้กับครอบครัวนั้น ตามความถนัดของเจ้าตัว แต่ถ้าหากไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านใด
เลย ก็จะส่งตัวไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา แล้วจึงเตรียมอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพให้ ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวไปบ าบัด และค่าอุปกรณ์จะได้มาจากกองทุนซากาตของ
มัสยิดบ้านเหนือที่มาจากการจัดเก็บคนในชุมชนทุกปีส าหรับผู้ที่มีรายได้ถึงจ านวนที่ศาสนา
ก าหนด และได้มาจากกิจกรรมดื่มน้ าชาในวันศุกร์และน้ าชาสามัคคีในทุกๆสามเดือน แต่ถ้าหาก
ไม่ยอม ละเลิกทิ้ง ในเรื่องของสุรา ยาเสพติด และการพนัน ก็จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่
ต ารวจให้มาด าเนินการจับกุม และทางชุมชนมัสยิดบ้านเหนือก็จะใช้กระบวนการของฮูกมปากัต
ในการคว่ าบาตรต่อผู้ที่กระท าผิดดังกล่าว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้า 

“...คณะกรรมการมัสยิดชุดนี้มีการดูแลลูกบ้านอย่างดีมาก เหมือนว่ามีลูกบ้านอยู่ในการ
ปกครอง 20 หลังคาเรือน ใน 20 หลังคาเรือนนี้ มึงมีปัญหาไรมั่ง ภายใน3เดือนนี้เรามานั่งคุยกัน 
เหมือนกับคนจนๆนี้อยู่ภายใต้การช่วยเหลือของมัสยิดโดยตรงเลย แต่การช่วยเหลือของมัสยิดนั้น
ก็ต้องมีข้อแม้ คือต้องอยู่ตามกติกาชุมชน แต่ถ้าหากว่าคนในการดูแลของมึงไปประพฤติชั่ว กินน้้า
ท่อม ติดยา กินเหล้า เล่นการพนัน มัสยิดก็จะช่วยเหลือไม่ได้ ไม่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือ เมื่อก่อน
นี้เขาเรียกว่า ธรรมนูญของมัสยิด แต่ตอนนี้ เราใช้เรียกกันว่า ฮูกมปากัต เสมือนว่าคนเรานี้ถ้ามัน
มีเครื่องมือท้ามาหากิน มันก็จะพาตัวมันรอด พอมันมีอาชีพ มันก็ไม่ยุ่งแล้วกับของอบายมุขนั้น  
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เหมือกับจังหวัดพัทลุงนั้นโจรมาก เพราะว่าในพ้ืนที่นั้นไม่มีงานท้า คันมีงานท้า มันก็ไม่เป็นโจร
แล้ว...”   (หรูน จันทรวดี: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7, วันที่ 5 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 

 
3) คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด (ผทม.) มีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 

ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดและผู้ช่วย 
เขตละ 8 คน (ชาย 4 คน หญิง 4 คน) ท าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ในช่วงเวลาของการ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดบ้านเหนือ และจัดการรักษาเวรยามกลางคืนรอบหมู่บ้าน ซึ่ง
ปัจจุบันยังมีการผลัดเปลี่ยนระวังรักษาหมู่บ้านอยู่ โดยผู้ปฏิบัติการไม่มีเงินค่าตอบแทนจาก
หน่วยงานใดๆ ของรัฐ แต่มีผู้บริจาคเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้อยู่เวรยามทุกคืน ฝ่ายนี้จะ
ประกอบไปด้วยเยาวชนของชุมชนที่มีจิตอาสาจะท างานเพ่ือเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นในชุมชน
อย่างแท้จริง ส่วนมากจะเป็นเยาวชนที่ยังไม่มีครอบครัว และบางคนก็เป็นลูกหลานของหัวหน้า
เขตแต่ละเขต หรือเป็นลูกหลานของคณะกรรมการมัสยิด ซึ่งในประเด็นนี้นายธนวัฒน์ หมุดบิน
แหละ พูดได้อย่างน่าสนใจว่า “...เรามีความสุขในการท้าหน้าที่ตรงนี้ ไม่มีใครมาบังคับให้เราท้า 
เราท้าด้วยความสมัครใจ อิหม่ามสอนเราให้เรารู้จักการให้ และการให้ที่ดีก็คือการให้ที่สังคม
ส่วนรวมได้รับประโยชน์มากที่สุด เราท้าเพราะเราอยากท้า และได้ช่วยเหลือเพ่ือนๆที่เขาติดยา
เสพติดด้วย ถ้าหากว่าสามารถดึงเขามาได้เราก็จะได้มีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น สนุกมากๆที่ได้อยู่ชุมชนนี้ ผม
เกิดท่ีนี้ และคิดว่าจะอยู่ที่นี้ตลอดไป ถ้าอัลลอฮฺไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอะนะ...” 

 (ธนวัฒน์ หมุดบินแหละ: สภาเยาวชน รักษาการรองประธาน, วันที่ 10 ตุลาคม 

2558: สัมภาษณ์) 

การท างานของฝ่ายนี้ จะช่วยในการเฝ้าระวังเยาวชนที่มีความล่อแหลมในด้านของการติด
สุรา ยาเสพติด รวมถึงการพนันด้วย ซึ่งจะท าหน้าที่ในการเฝ้าเวรยามในภาคกลางคืนสลับ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนไป เมื่อได้เบาะแส หรือมีพิรุธเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ว่าบ้านไหน หรือเยาวชน 
ผู้ใหญ่ท่านใด มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวก็จะน าเรื่องไปบอกกับหัวหน้าเขต หัวหน้า
เขตก็จะน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกเดือน แต่ถ้าหากหัวหน้าเขตไม่อยู่ก็จะน า
เรื่องไปบอกกับคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการของการพิจาณาแก้ไข
ต่อไปในที่ประชุมใหญ่ แต่ส าหรับคณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิดนี้จะไม่เข้าไปพูดคุย หรือเข้าไป
ตักเตือนกลุ่มติดสุรา ยาเสพติด หรือการพนันโดยตรง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวัยที่ไล่เลี่ยกันก็ตาม 
เพราะทางมัสยิดกลัวจะเกิดเรื่องราวกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ส าหรับผู้ที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยหรือ
พูดคุยเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวนั้นจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเขตแต่ละเขต หรือคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ แต่ถ้าหากพูด ตักเตือนตามระเบียบการบริหารจัดการของมัสยิด
บ้านเหนือแล้วแต่ยังไม่ละเลิกทิ้ง ก็จะใช้กระบวนการคว่ าบาทตามมติของฮูกมปากัตที่มัสยิดและ
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ชุมชนได้ร่วมก าหนดไว้ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและภาครัฐได้รับทราบว่า
มีกลุ่มดังกล่าวพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังใดบ้าง มีกลุ่มต้องสงสัยเข้ามาพัวพันในการส่งยาช่วงระหว่าง
เวลาใดบ้าง มีสมาชิกของบ้านหลังไหนกี่คน โดยทางกรมต ารวจก็จะท าหน้าที่แก้ไขต่อไป 

4) กลุ่มแม่บ้านมัสยิดบ้านเหนือ ท าหน้าที่ในกิจการด้านสตรีของชุมชน ทั้งการรวมตัวท า
อาชีพเสริม การฝึกอบรมเยาวชนหญิง การดูแลตักเตือนผู้หญิงที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม และ
การต้อนรับผู้มาเยือนชุมชนบ้านเหนือ ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องการติด
สุรา ยาเสพติด และการพนัน แต่ก็เป็นฝ่ายช่วยสอดส่องดูแลให้ข้อมูลข่าวสารในชุมชนแก่ทาง
มัสยิด และสามารถดึงเยาวชนหญิงส่วนใหญ่ของชุมชนให้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนหรือท างาน
หลักเสร็จแล้ว ก็จะมานั่งท าอาชีพเสริม ฝึกท าขนม เย็บปักถักร้อย และสามารถหาเงินเป็นรายได้
เสริมมาจุนเจือครอบครัวและตนเองได้อีกวิธีหนึ่ง สามารถเพ่ิมความรู้เพ่ือน าไปต่อยอดเป็นอาชีพ
หลักได้ในภายภาคหน้า ก่อเกิดสุขภาพจิตดี อารมณ์เบิกบาน แจ่มใส เพราะได้เพ่ือนร่วมคุยในวง
กลุ่มแม่บ้าน ห่างไกลสุรา ยาเสพติด และการพนันได้ นางอาย๊ะ บินลาเต๊ะ ได้กล่าวว่า “...เรามี
รายได้จากการดูงานของคนจากที่อ่ืน เมื่อเขามาประชุมกัน เขาก็จะสั่งอาหารเราด้วย ก็เลยท้าให้
กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ขึ้นมา เราหัก10% เข้ามัสยิด ส้าหรับเรื่องในชุมชนนั้น มีอะไร เช่นเด็กบ้าน
ไหนกินน้้าท่อม เมื่อเรารู้เราก็จะมาบอกกับคณะกรรมการมัสยิด เราไม่จ้าเป็นต้องไปห้ามเด็กพวก
นั้นเอง กรรมการมัสยิด เขาจะหาวิธีการเอาเองแหละ เราแค่ช่วยสอดซ้องดูแลก็พอ...”  ( น า ง
อาย๊ะ บินลาเต๊ะ: กรรมการกลุ่มแม่บ้าน, วันที่ 10 ตุลาคม 2558)   

 
5) สภาชูรอ มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน โดยสัปบุรุษในแต่ละเขตคัดเลือกคนในเขตของ

ตนเอง เขตละ 5 คน หน่วยงานนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความแตกแยกในชุมชน ทุกครั้งที่มีการ
เลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ทางการเมืองในท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารมัสยิดบ้านเหนือจึงได้ตั้งสภาชูรอเพ่ือท า
หน้าที่กลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาท างานด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นแทนชุมชน โดยผู้มี
ความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาชูรอเท่านั้น ตัวแทน
ดังกล่าวที่จะมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ก านั้น นายกเทศบาลต าบลคูเต่าที่จะ
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนบ้านเหนือ ก็จะต้องยอมรับในกฎระเบียบของมัสยิดบ้าน
เหนือเพ่ือใช้ในการดูแลความสงบสุขในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือโดยเฉพาะปัญหาในด้านสุรา ยาเสพ
ติด และการพนัน รวมถึงด้านอ่ืนๆอีก ท่านเหล่านั้นที่ได้รับการขัดเลือกจะต้องมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือมัสยิดบ้านเหนือในการป้องกัน ดูแล และปราบปราม ในด้านการพนันและสิ่งอบายมุข
ต่างๆในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพราะเมื่อสภาชูรอมีมติเลือกคนใดคนหนึ่งแล้ว  ประชาชนชาว
ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง เขาก็จะเลือกตามมติของสภาชูรอ เพราะโดยมาก
จ านวนประชากรของต าบลคูเต่า ฐานเสียงจะอยู่ที่ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ และประชาชนบางส่วน
ที่นับถือศาสนาพุทธก็มีหลายคนที่ยอมเลือกตามมติของสภาชูรอ เพราะยอมรับในการค้นหา
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ข้อมูล วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ จากการเลือกผู้นั้นมาด ารงต าแหน่ง และก่อน
หน้าการเลือกตั้ง จะมีการเชิญทุกท่านที่จะลงเลือกตั้งมาพูดคุย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมก่อน 
ไม่มีหลักเกณฑ์เป็นส าคัญว่าเขาผู้นั้นที่สภาชูรอจะท าการเลือกต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ แต่จะ
พิจารณาที่ผลประโยชน์ซึ่งสามารถท าให้กับชุมชน และเป็นชุมชนที่ปราศจากการพนันและ
อบายมุขต่างๆได้จริงมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าหากเมื่อได้รับเลือกแล้ว และไม่ได้ท าตามค าสัญญาที่
ได้ให้ไว้ก่อนหน้า ทางชุมชนก็จะมีมาตรการโดยการไม่รับเข้าพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งหน้า 
แน่นอนว่าเขาจะไม่ถูกรับเลือกอีกในปีถัดไป ซึ่งอดีตก านันต าบลคูเต่าได้กล่าวไว้น่าสนใจมาก คือ 
“...คนเมื่อก่อนส่วนมากเขาก็จะออกเล(ท้าประมง) มีบางคนที่ท้าสวน ส่วนมากก็จะปลูกกล้วย 
ปลูกอ้อย และก็คนเมื่อก่อนไม่ค่อยรวยที แต่มาทุกวันนี้หรอกที่มีบ้านกันใหญ่โต เพราะว่าเขาช่าง
คิด พลิกตัวเองเป็นพ่อค้าคนกลาง ซื้อของจากคนออกเล แล้วไปขายที่หลาด(ตลาด)แทน และก็ที่
ผมจ้าความได้นี้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีกันแบบนี้มานานแล้ว มีมั่งแหละที่ทะเลาะกัน แต่ก็
กลับมาดีกันได้ เพราะเราไม่ได้ถือฐิติกัน แต่มาเดียวนี้แหละเริ่มมีการทะเลาะกันมากขึ้นเพราะว่ามี
ประชาธิปไตยเข้ามา(การเลือกตั้ง) ก็มีการแบ่งโหมกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ถูกคณะกรรมการก้า
หราบ(ควบคุม)เอาอยู่ โดยให้ชุมชนเลือกคนที่จะเป็นตัวแทนขึ้นมา และก็ทางมัสยิดจะท้าการ
พิจารณาขึ้นมาอีกทีโดยสภาชูรอเป็นคนขัดคนที่จะเป็นตัวแทนของเรา และก็คนในชุมชนทุกคน 
เขาก็จะตามคณะกรรมการมัสยิด เพราะเชื่อในการเลือกของสภาชูรอที่เป็นคณะกรรมการมัสยิด
...” 

(อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , อดีตก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านต้าบลคูเต่า, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 
และสารวัตต ารวจภูธรคูเต่าได้กล่าวสนับสนุนในด้านของการดูแลชุมชนให้ปลอดบ่อน

การพนันไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนมัสยิดบ้านเหนือว่า “...ที่นี่ไม่มีบ่อนการพนันเลย เป็น 0% 
เลย ส่วนเด็กเล่นการพนันพอมีบ้าง นโยบายภูธรสงขลา เขามีนโยบายว่าให้เรากวดขันและจับ ที่
เราสังเกตได้ชัดเจนเลยที่นี่ก็คือไม่มีบ่อนการพนันเลย แต่มีลักเล่นกันก็พอมีบ้าง ไทยพุทธก็จะมี
การเล่นพวกดัมมี่ และก็แทงฟุตบอล ก็จับได้อยู่ประจ้าเหมือนกัน ส่วนพวกอิสลามนั้นเขาไม่เล่น
กันอยู่แล้ว พวกไพ่พวกนี้ก็จะเป็นโซนนอก(ไม่ใช่ในเขตชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ) ในวัดก็ห้าม ไม่ว่า
จะเป็นงานศพ งานอะไรก็ตาม เจ้าอาวาทเขาก็ไม่ชอบ...” 

(พตต. จักรราช วรรณประภา: สารวัตต้ารวจ ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 
มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์)  
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4.2.2. การเปิดสอนศูนย์จริยธรรมอิสลามประจ าชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

หลังจากมัสยิดบ้านเหนือได้สร้างเสร็จ อีกทั้งยังสามารถสร้างโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ 
มัสยิดบ้านเหนือได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือแล้ว  ระบบการเรียนการ
สอนวิชาการศาสนาของสัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือก็ยังคงด าเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด โดยโรงเรียน
กัลยาณชนรังสรรค์ มัสยิดบ้านเหนือ เริ่มเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ในปีการศึกษา 2552 เป็นรุ่นแรก
มีเด็กนักเรียน 63 คน ครู 4 คน ใช้กระบวนเรียนการสอนแบบบูรณาการณ์วิชาการศาสนาอิสลาม
ควบคู่กับวิชาการสามัญ มีการเรียนการสอนและฝึกอ่านอัลกรุอ่าน ฝึกละหมาด 5 เวลาพร้อมกับ
เวลาละหมาดจริงของผู้ใหญ่ ฝึกวิธีการเอาน้ าละหมาด มีกิจกรรมสันทนาการ มีการท่องเที่ยวโลก
กว้างศึกษาแหล่งธรรมชาติในชุมชนที่เป็นแหล่งอาชีพที่ส าคัญของคนในชุมชน และสอนให้รัก
ชุมชนบ้านเกิด ช่วยรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชน และได้ด าเนินการเปิดเรียน
อย่างต่อเนื่องจน ณ ปัจจุบันสามารถเปิดชั้นเรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษา 6 ไม่เพียงแต่เด็กและ
เยาวชนของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเท่านั้น ที่ได้รับการเอาใจใส่ให้ความรู้ ซึ่งมีฐานคิดแบบจักรวาล
ทัศน์อิสลาม แม้แต่สัปบุรุษในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเอง ก็ได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้
กันเป็นประจ าโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ไม่เฉพาะในด้านการปฏิบัติศาสนกิจให้
ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องการสร้างระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บนกระบวนคิด
ตามแบบฉบับดังกล่าวด้วย ปัจจุบันทุกวันพฤหัสบดี หลังละหมาดมัฆริบ โดยผู้ที่มาร่วมละหมาดที่
มัสยิดบ้านเหนือส่วนหนึ่งจะเรียนรู้ด้านศาสนา สอนโดยผู้น าหมู่บ้านคืออิหม่ามฏ็อบรอนี หรือ
ตัวแทนจะเป็นผู้สอนจนถึงเวลาละหมาดอิชา ส่วนเช้าวันศุกร์เวลา 09.00-10.00 น. เป็นเวลาใน
การศึกษาเรียนรู้ของบรรดาสตรีมุสลิม ทั้งในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงจะมาเรียนรู้ด้านศาสนา
กัน นอกเหนือจากเวลาที่ถูกก าหนดไว้แน่นอนทั้งสองช่วงดังกล่าวแล้ว เมื่อมีเรื่องส าคัญๆ ที่
ชาวบ้านเหนือควรรู้ อิหม่ามหรือคณะกรรมการมัสยิดก็มักใช้เวลาหลังละหมาดทุกครั้ง ในการ
สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเหนือในเรื่องนั้นๆ เป็นประจ า การเรียนการสอนศาสนาในชุมชน
มัสยิดบ้านเหนือถือเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันในด้านการติดสุรา ยาเสพติด และการพนันได้เป็น
อย่างดีที่สุด เพราะทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด 
และมีการกล่าวโทษอย่างชัดแจ้งต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวพันกับสิ่งดังกล่าวน เป็นสิ่งที่มีโทษโดยตรง
ต่อสุขภาพภายนอกร่างกาย และมีผลท าให้จิตใจเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด โดยการสอนศาสนาที่
มัสยิดจะน าเรื่องศาสนาที่เก่ียวข้องกับปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมาสอดแทรก เพ่ือให้ผู้ที่มา
เรียนได้เห็นชัดและคล้อยตามในด้านบทบัญญัติศาสนามากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการปฏิบัติร่วมกัน
ในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือไปในแนวทางเดียวกัน ในด้านการศึกษาหาวิชาความรู้นั้น ดร.วิสุทธิ์ บิล
ล่าเต๊ะ (อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า  
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“...ผู้น้ามีหน้าที่อ้านวยให้เกิดการเรียนรู้อิสลามอย่างกว้างขวาง เพราะการเติบใหญ่อย่าง
มั่นคงแข็งแรงของสังคมมุสลิม นับแต่ยุคของบรมศาสดามูฮ้ามัด  เริ่มต้นจากการแสวงหา
ความรู้ มิใช่ด้วยการสืบทอดความเชื่อ แม้ความเชื่อถือศรัทธาในอัลลอฮ์   จะเป็นแก่นของ
ศาสนา แต่ความเชื่อดังกล่าวต้องเกิดจากการศึกษา เรียนรู้และการคิดหาเหตุผล ความเข้าใจ
อิสลามอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะท้าให้มุสลิมสามารถส่งเสริมความดีได้อย่างแท้จริง และสามารถ
ยับยั้งความชั่วได้อย่างชะงัด หาไม่แล้ว การเข้าไม่ถึงแก่นแกนของอิสลามอาจท้าให้คนบางคน
กลับไปส่งเสริมความเลวร้ายเพราะคิดว่าเป็นสิ่งดี และยับยังความดีเพราะคิดว่าเป็นสิ่งชั่วก็เป็นได้ 
และสถานการณ์เช่นนี้ย่อมน้ามาซึ่งวิกฤตใหญ่หลวงในสังคม...” 

(วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ: อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, วันที่ 21 พฤษภาคม 2558: สัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ การสัมภาษณ์และพูดคุยกับ อิหม่าม ดร.วิสุทธ์ บิลล่าเต๊ะ 
 
 การเปิดศูนย์จริยธรรมอิสลามประจ าชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน

และคนในชุมชนอย่างมากในการได้รับกลิ่นไอและความรู้ในด้านศาสนาอิสลาม เป็นส่วนส าคัญใน
การอบรมบ่มเพาะจิตวิญญาณทางด้านศาสนา ท าให้หลายคนได้รับความรู้และรู้ถึงภัยอันตราย
ของการพนัน สุรา และยาเสพติด และที่ส าคัญทุกอบายมุขที่กล่าวมานั้นถือเป็นบาปในศาสนา
อิสลาม และถ้าหากว่าท าบาปนั้นก็คือจะท าให้พระองค์อัลลอฮ์  โกรธกริ้ว และการโกรธกริ้ว
ของพระองค์ท่านนั้นก็หมายถึงการตกนรกในทัศนะของศาสนาอิสลาม และเป็นสิ่งที่น่า
สะพรึงกลัวเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และเราเชื่อมั่นต่อโลกหน้าว่ามีอยู่จริง
และยาวนานกว่าโลกนี้เป็นหลายสิบเท่า จึงส่งผลให้ผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการศาสนา
ต้องคิดอย่างถีถ่้วนในการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจที่ผิดต่อค า
สอนของศาสนา และทางมัสยิดก็ยังมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาเล่าเรียนด้านวิชาการสามัญด้วย 
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ทั้งในระบบการเรียนสายตรงโดยมีโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ไว้รองรับนักเรียนทั่วไปจากเตรียม
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และยังมีการเปิดสอนให้กับผู้ที่ท างานและขาดโอกาสโดยเปิดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ให้กับบุคคลประเภทดังกล่าว เพ่ือใช้ในการหางานและเพ่ิมทักษะ
ในการท างานของตนเองและครอบครัว มีการสอนทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยท างานใน
ด้านต่างๆ เป็นต้น สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนอบรมภาคศาสนา ได้แก่ด้านบนของมัสยิด
บ้านเหนือที่ใช้เป็นสถานที่ในการละหมาด 5 เวลาและร่วมละหมาดวันศุกร์ อีกแห่งหนึ่งก็คือ
โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ 

 
“...ผมเชื่อว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนนี้(โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์) มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะ

ไปยุ่งกับเรื่องการพนันและอบายมุขต่างๆ ผมคิดว่าเพราะเราตั้งใจปั้นมาอย่างดีมาก ไม่ว่าเขาจะ
ไปเติบโตอยู่ที่ไหนก็ตาม เขาจะมีภูมิคุ้มกันชั้นยอดท่ีเราได้พยายามสร้างให้กับเขา...” 

(หาเฉม บินหมัด: คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือและนักธุรกิจในชุมชน , 
วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 
4.2.3. กองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน  

ซากาต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปี 2542 มัสยิดบ้านเหนือไม่เคยมีการจัดเก็บ    

ซากาตเลย อีกทั้งยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องซากาตอย่างพอเพียงที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ ท าให้ผู้มี

ฐานะดีหลายคนไม่เข้าใจ และไม่เคยจ่ายซากาต แต่ก็มีผู้ที่จ่ายบ้างเป็นส่วนน้อย หรือถ้ามีการจ่าย

ก็จ่ายกันเองเป็นส่วนตัว ซึ่งท าให้เกิดผลในวงแคบๆ เท่านั้น ดังนั้นในปี พ.ศ.2542 มัสยิดบ้าน

เหนือจึงเริ่มฟ้ืนฟูและรณรงค์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องซากาตและส่งเสริมให้ผู้มีคุณสมบัติต้อง

จ่ายซากาตตามศาสนาบัญญัติกับทางมัสยิดบ้านเหนือ ผลก็คือในปี2542 คลังซากาตของมัสยิด

บ้านเหนือสามารถเก็บรวบรวมซากาตได้จ านวน 114,000 บาท จากปี 2542 เป็นต้นมา การจ่าย

ซากาตเกิดการรวมศูนย์อยู่ที่มัสยิดบ้านเหนือ จากสถิติการรวบรวมซากาตของมัสยิดบ้านเหนือ 

นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการเรื่องซากาตในปี พ.ศ.2542 จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2551 มีผู้จ่ายซากาต ผ่าน

ระบบของมัสยิดบ้านเหนือเป็นจ านวนเงิน 1,644,020 บาท โดยมัสยิดได้แจกจ่ายซากาตไปแล้ว

จ านวน 1,322,347 บาท และยังมีซากาตคงคลังอีกจ านวน 321,673 บาท การแจกจ่ายซากาต

ส่วนใหญ่นั้นสอดคล้องกับค าสอนของศาสดาที่ให้เป็นไปในลักษณะของการจัดหาเครื่องมือท ากิน 

หรือสร้างบ้านพักอาศัยให้กับคนยากจนและเด็กก าพร้า สนับสนุนการศึกษา และการจัดสวัสดิการ

คนชรา คนพิการ รวมทั้งเยาวชนที่ติดการพนัน สุรา และยาเสพติดด้วย ในปี พ.ศ. 2551 มัสยิด

บ้านเหนือยังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่จ่ายซากาตกับมัสยิดบ้าน
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เหนือเป็นประจ าจ านวน 13 คน ท าหน้าที่คัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมี

ฐานะยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมัสยิดบ้านเหนือจะมอบให้สองระดับ คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 2 ทุนๆ ละ 4,000 บาทและระดับอุดมศึกษา 2 ทุนๆ ละ 8,000 

บาท โดยมีการมอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 และกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวนั้น

ยังคงด าเนินการเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ 2558 เป้าหมายหลักของการจัดเก็บซากาตเพ่ือพัฒนา

ชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือนั่นคือเยาวชน ให้

มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในทุกด้านและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนรุ่น

ต่อไปได้ รู้แยกแยะผิดถูกชั่วดีโดยน าหลักการของศาสนามาเป็นหลักยึด พาตัวเองเพ่ือนฝูงให้

ห่างไกลจากการพนัน สุรา และยาเสพติด รวมถึงสิ่งอบายมุขที่ผิดต่อหลักการศาสนาทุกประเภท 

ดังค าพูดของนายหมัดสัน จิตภาค อายุ 51 ปี และนายหาเฉม บินหมัด อายุ 50 ปี  ซึ่งพูดได้อย่าง

น่าสนใจว่า 

“...บ้านเราชุมชนบ้านเหนือไม่มีการพนัน ปลอดการพนัน หนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ แต่

ปัญหายาเสพติดนี้พอมีบ้าง เราอย่ามองเด็กๆที่ติดยาเสพติดแบบดูถูกหรือรังเกียจเพราะนั้นคือ

ลูกหลานเรา แต่เราจะต้องช่วยเหลือเขาเอ็นดูเขา เพราะเขาคือคนป่วย ไม่สบาย เราจะต้อง

ช่วยกันรักษาเขา ให้ก้าลังใจเขา บ้าบัดเขาให้หาย และก็พยายามสอนงานให้เขาได้ท้ามาหากิน

เพ่ือกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ แต่ถ้าไม่ช่วยเหลือเขาลูกหลานเราอีกนั้นแหละที่จะต้องตกหลุมพราง

กับดักของมัน(ยาเสพติด)อีกไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร เพราะรุ่นเราไม่สนใจแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง แล้ว

จะไปโทษใครคนที่ไหนเขาได้ เราทุกคนในนี้แหละจะต้องช่วยเหลือกัน...”  

(หาเฉม บินหมัด และหมัดสัน จิตภาค: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้าน

เหนือและนักธุรกิจในชุมชน, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

ซึ่งสองท่านนี้เป็นนักธุรกิจในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่มีชื่อเสียงมาก และหนึ่งในนั้นก็

ยังเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือด้วย 

ศาสนาอิสลามบัญญัติให้ผู้มีสิทธิ์รับซากาตแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ คนยากไร้ 

(ฟากีร)2, คนขัดสน (มิสกีน)3, เจ้าหน้าที่ซะกาต4, ผู้ถูกดลใจให้เข้ารับอิสลาม5, ผู้ไร้อิสรภาพ6, คน
                                                           
2
 คนยากไร้ (ฟากีร) ได้แก่ คนที่ไม่มีทรัพย์ ไม่มีค่าเลี้ยงชีพ หรือมีแต่ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ คนประเภทนี้สามารถรับซากาตได้ตลอด

ป ี
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มีหนี้สิน7, ใช้ในวิถีทางของอัลลอฮ์  8, และคนเดินทาง9 (วรรณวดี พูลพอกสิน.มปป) แต่ละ

ประเภทมีสาเหตุแห่งการได้รับซากาตและมีเป้าหมายในการใช้ซากาตเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่

แตกต่างกัน การจัดรูปแบบสวัสดิการจากกองทุนซากาตต้องค านึงถึงความเหมาะสมและ

อรรถประโยชน์ที่ผู้รับซากาตจะได้รับ เพ่ือให้สวัสดิการจากกองทุนซากาตเกิดผลสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสที่มีอยู่มากมายในทุกชุมชน กล่าวคือ กองทุนซากาตต้องวาง

                                                                                                                                                                             
3
 คนขัดสน (มิสกีน) ได้แก่ คนที่มีค่าเลีย้งชีพในแต่ละวันคร่ึงหนึ่ง หรือมากกว่า แต่ไม่เพียงพอ คนประเภทนี้จะฐานะดีกว่าคนยากไร้ และ

สามารถรับซากาตได้ตลอดปีเช่นกัน 

4
 เจ้าหน้าที่ซากาต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ท าหน้าที่ เก็บรวบรวมซากาต และแจกจ่ายซากาตแก่ผู้มีสิทธิรับซากาต บุคคลประเภทนี้

รับซากาตได้ เพียงอัตราค่าจ้างของเขาเท่านั้น 

5
 ผู้ถูกดลใจให้เข้ารับอิสลาม – บุคคลประเภทนี้มี 2 จ าพวก 

 จ าพวกแรก : ผู้ที่ยังไม่ใช่มุสลิม คนจ าพวกนี้สามารถมอบซากาตแก่เขาได้ในกรณีที่เพ่ือให้เขาเข้ารับอิสลาม หรือให้เพ่ือยับยั้งป้องกันภัย

ในสังคมมสุลิมอันเกิดจากน้ ามือของเขา 

จ าพวกที่สอง : ผู้ที่เข้าอิสลามแล้ว คนจ าพวกนี้สามารถมอบซากาตแก่เขาเพ่ือเป็นการยึดเหนี่ยวเขาให้ยืนหยัดในอิสลามได้อย่างมัน่คง 

หรือหวังในการเข้ารับอิสลามของคนใกล้ชิด และพวกพ้องของเขาเป็นต้น. 

6
 ผู้ไร้อิสรภาพ ได้แก่ ทาสที่นายอนุมัติให้ไถ่ตัวเองได้ ทาสประเภทนี้ สามารถมอบซากาตให้เขาได้ เพ่ือให้เขาเป็นอิสรภาพ ซึ่งเขา

สามารถรับซากาตได้เพียงจ านวนทรัพย์ที่ขาดในการไถ่ตัวเองเท่านั้น และได้มีนักวิชาการบางกลุม่ให้ทัศนะว่า สามารถใช้ทรัพย์         

ซากาตซื้อตัวทาสผู้นัน้เพ่ือการปลดปลอ่ยได้เช่นกัน. 

7
 คนมีหนี้สิน มี 2 ลักษณะด้วยกันคือ 

ลักษณะแรก : ผู้เป็นหนี้สินของตัวเอง : ได้แก่ ผู้ที่หยิบยืมทรัพย์สินจากผู้อื่นเพ่ือกิจการส่วนตัวของเขา และไม่มีลู่ทางที่จะใช้หนี้สินนั้นได้ 

คนลักษณะนี้ สามารถรับซากาตได้เพ่ือใช้ช าระหนี้ดังกล่าวเท่านั้น 

ลักษณะที่สอง : ผู้เป็นหนี้สินให้ผู้อื่นได้แก่: บุคคลที่กู้ยืมเพ่ือขจัดปัญหาในสังคม คนลักษณะนี้ สามารถรับซากาตได้ เพ่ือใช้ช าระหนี้

ดังกล่าวเท่านัน้ ถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานะร่ ารวยก็ตาม. 

8
 ในวิถีทางของอัลลอฮ์   หมายถึง การรบในหนทางของอัลลอฮ์  ดังนั้นนักปราชญ์รุ่นหลังได้ขยายความว่าสามารถจ่าย        

ซากาตแก่ผู้ที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป้าประสงค์ในแนวทางของอิสลาม ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูจากคลังของอิสลาม (บัยตุลมาล) 

9
 คนเดินทาง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางออกจากถิ่นเดิมของเขา และขาดปัจจัยในการเดินทาง จนไม่สามารถกลับภูมิล าเนาเดิมได้ ดังนั้น คน

ประเภทนี้สามารถมอบซากาตแก่เขาได้เพียงจ านวนที่ใช้เป็นปัจจัยเดินทางกลับภูมิล าเนาเท่านั้น 
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แผนการด าเนินงานและติดตามพร้อมประเมินผลซากาตที่ได้จ่ายไปแล้ว เพ่ือให้ซากาตเป็น

จุดเริ่มต้นที่มัน่คงในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อกลุ่มคนด้อยโอกาสและพัฒนาสังคมในภาพรวม 

 

การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับซากาต โดยคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้าน

เหนือมีแนวทางพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับซะกาตในเขตรับผิดชอบของตนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้าน เป็นสิ่งแรกที่คณะกรรมการกองทุนซากาตใช้
ในการพิจารณาคัดเลือก โดยดูจากปริมาณปัจจัยการด ารงชีวิตประจ าวันว่ามีความเพียงพอต่อ
ความต้องการเมื่อเทียบกับเพ่ือนบ้านคนอ่ืนในละแวกเดียวกันหรือไม่ ลักษณะของบ้านมีความ
แข็งแรงหรือมีอายุมากจนเกิดการช ารุดเสียหายเนื่องจากผ่านการอยู่อาศัยมานาน ความขาด
แคลนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวนและความทันสมัยของ
ยานพาหนะท่ีใช้เดินทางหรือประกอบอาชีพ รวมถึงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ การถือครองที่ดิน
ที่อยู่อาศัย 

2) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

หน้าที่ความรับผิดชอบและจ านวนสมาชิกที่ต้องดูแลภายในครอบครัวของชาวบ้านเป็น
คุณสมบัติประการต่อมาที่กรรมการกองทุนซากาตใช้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับซากาตเพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ ผู้รับซากาตที่เป็นหญิงหม้ายและมีลูกที่ก าลังเรียนหนังสือหรือมีพ่อแม่แก่ชราที่ต้อง
ดูแลจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นล าดับต้นๆ แม้บางครั้งสมาชิกในครอบครัวอาจจะมี
พฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบบริหารกิจการมัสยิดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความใกล้ชิดระหว่างครอบครัว
ผู้รับซากาตกับมัสยิดและเพ่ือนบ้านในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัว
ผู้รับซากาตให้กลับมาเป็นคนดีที่สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคม แทนที่ จะปล่อยให้กระท า
ความผิดจนยากแก่การควบคุมและแก้ไข นอกจากนี้กลุ่มนักศึกษาที่มีความประพฤติที่ดีเป็นที่
ยอมรับของชุมชนจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือรับซากาตในฐานะของผู้ที่ก าลังศึกษา 
นักศึกษาเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาจะเข้ามาช่วยเหลือกิจการงานของมัสยิดและชุมชนเสมือนเป็น
หน้าที่ที่ต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม หรืออาจกล่าวได้ว่าการให้ซากาตเป็นทุนการศึกษา คือ การ
ลงทุนสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมารับใช้ชุมชน อีกทั้งการมอบซากาตเป็นทุนการศึกษายัง
เป็นการควบคุมจ านวนผู้ด้อยโอกาสมิให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุของความด้อย
ทางการศึกษา 
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3) การอยู่ในกรอบหลักการและบทบัญญัติของศาสนา 

ซากาตเป็นหนึ่งในบทบัญญัติที่ส าคัญในศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาใช้
แสดงความเป็นมุสลิมที่มีความย าเกรงต่ออัลลอฮ์  ซึ่งมีความหมายโดยนัยยะว่า           ผู้รับ
ซากาตต้องมาจากผู้ศรัทธาหรือมุสลิมที่ปฏิบัติตามค าสั่งของอัลลฮ์  ไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติทาง
ศาสนาอิสลามที่มาจากอัลกรุอ่านและซุนนะฮ์ของรอซูล  จากหลักการข้อนี้การคัดเลือก
ชาวบ้านเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับซากาตต่อกองทุนซากาตของมัสยิดนั้น ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความ
ประพฤติเกี่ยวพันกับกิจกรรมอันผิดต่อหลักการศาสนาอิสลาม เช่น เปิดบ่อนการพนัน ค้ายาเสพ
ติด ติดสุรา ขาดละหมาดเป็นประจ า ไม่ถือศิลอด แต่งกายเปิดเผยส่วนอันพึงสงวนตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม เป็นต้น หากชาวบ้านที่เคยได้รับซากาตมีความประพฤติขัดต่อศาสนาอิสลามจะถูก
ตัดชื่อเสนอเป็นผู้มีสิทธิ์รับซากาตจนกว่าจะสารภาพผิดตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบบริหาร
กิจการมัสยิดบ้านเหนือ(ฮูกมปากัต)  

4) การเข้าร่วมกิจกรรมของมัสยิดบ้านเหนือ 

กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมัสยิดบ้านเหนือเป็นมติที่ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดเพ่ือพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

ของทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมหรืออาสาช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ

ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง การร่วมกิจกรรมของมัสยิดเป็นเงื่อนไขข้อส าคัญอีกประการ

หนึ่งที่กรรมการกองทุนซากาตใช้คัดเลือกชาวบ้านในชุมชนเพ่ือเสนอชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับซากาตต่อ 

กองทุนซากาต เนื่องจากซากาตเป็นบทบัญญัติที่มีมาเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคม เพ่ือสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการไม่สนใจหรือไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยไม่ติดภาระกิจ

ที่จ าเป็น จึงถือได้ว่าขาดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถรับซากาตจากกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือได้ 

5) การเคารพกฎหมายบ้านเมืองและระเบียบบริหารกิจการมัสยิด 

ซากาตถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมหรืออาจกล่าวในความหมายที่ใกล้เคียงกันได้ว่า 
ซากาตเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาสังคมอันเกิดจากความเหลื่อมล้ าทางด้านความสามารถในการ
เข้าถึงทรัพยากร การกระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามและฝ่าฝืน
ระเบียบการบริหารกิจการมัสยิดที่ตราขึ้นมาเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  ถือเป็นการ
กระท าท่ีขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะรับซากาต เนื่องจากซากาตเป็นเครื่องมือทางสังคมที่มี
ลักษณะเดียวกับกฎระเบียบอ่ืนๆในแง่ของการป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
เช่น การท าการประมงที่ผิดกฎหมายและต่อระเบียบบริหารกิจการมัสยิดบ้านเหนือ กลุ่มชาวบ้านที่
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เคยได้รับซากาตไปกระท าผิดดังกล่าว จะถูกตักเตือนจากคณะกรรมการมัสยิดที่ดูแลในเขตนั้นๆ หาก
กลุ่มผู้รับซากาตมีท่าทีไม่เลิกกระท าความผิดจะถูกตัดความช่วยเหลือจากกองทุนซากาต และห้าม
ชาวบ้านในชุมชนให้ความช่วยเหลือหรือเข้าร่วมกิจการงานที่จัดขึ้นโดยผู้กระท าผิด ที่ผ่านมากลุ่ม
ชาวบ้านที่ได้รับซากาตจะไม่กระท าผิดแต่เป็นผู้คอยดูแลมิให้เกิดการกระท าผิดขึ้นภายในชุมชนหรือ
แหล่งผลประโยชน์สาธารณะของชาวบ้าน เช่น การขับเรือลาดตระเวนทะเลสาบเพ่ือป้องกันอวนลาก
อวนรุน การรักษาความสงบในชุมชนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด การช่วยกันตักเตือนเพ่ือบ้านไม่ให้
ท าผิดกฎระเบียบของชุมชน เป็นต้น 

 
รูปแบบของซากาตเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส 
รูปแบบของซากาตเพ่ือจัดเป็นสวัสดิการแก่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสจากกองทุนซากาตมัสยิด

บ้านเหนือ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับซากาต สามารถแบ่งออกเป็น 5 
รูปแบบ ตามความต้องการของผู้รับซากาตและความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนซากาตมัสยิด
บ้านเหนือ ดังนี้ 

1. สวัสดิการเพื่อการประกอบอาชีพ 
การจัดสรรซากาตเพ่ือคนด้อยโอกาสในรูปแบบของเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่กองทุนซากาตจัดซื้อให้เพ่ือประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์นั้น 

คณะกรรมการกองทุนซากาตมีหลักในการตัดสินใจโดยพิจารณาจากความช านาญในการประกอบ

อาชีพและความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพของผู้รับซากาตเป็นประเด็นหลัก และการสอบถาม

ข้อมูลจากกรรมการกองทุนซากาตที่ดูแลรับผิดชอบในเขตที่ผู้รับซากาตอาศัยอยู่ รวมทั้งเพ่ือน

บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวผู้รับซากาตมากที่สุด รวมถึงการเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณารับซากาตมาแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมการกองทุนซากาตต่อ

รูปแบบหรืออุปกรณ์ที่ต้องการได้ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนซากาตได้จัดซื้ออุปกรณ์การประกอบอาชีพ

และส่งมอบต่อผู้รับซากาตไปแล้วหลายราย เช่น รถเข็น รถพ่วงสามล้อ อุปกรณ์จับปลา เรือหาง

ยาวพร้อมเครื่องยนต์ และสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ เป็นต้น 

กลุ่มผู้รับซากาตส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนและอยู่ในวัยแรงงาน ไม่มีอาชีพหรือที่ท ากิน

เป็นหลักแหล่งแน่นอน หรือมีความต้องการที่จะปรับปรุงอาชีพที่ท าอยู่ให้มีความมั่งคงทางด้าน

รายได้ เพ่ือให้มีความเพียงพอต่อภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ การสร้าง

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับประกอบอาชีพจึงเป็นทางเลือกที่ผู้รับซากาตกลุ่มนี้เลือกและให้

ข้อมูลกับคณะกรรมการกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือ ผู้รับซากาตจะได้รับความช่วยเหลือ
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ประมาณ 50% ของราคาสุทธิจากเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพดังกล่าว        เนื่องจาก

ซากาตต้องจัดสรรให้กับผู้รับหลายกลุ่ม และปริมาณซากาตที่จัดเก็บได้มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ

จ านวนผู้มีสิทธิ์รับซากาตของชาวบ้านในชุมชน อีกทั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

ของผู้รับซากาตหลายชนิดมีราคาสูง เช่น เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ รถพ่วงสามล้อ และ

อุปกรณ์จับปลา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

    รูปภาพ รถเข็นขายขนน เครื่องมือท าอาชีพของนาย

ยูโซ๊บ บินล่าเต๊ะ และนายชูโกด บินล่าเต๊ะ ที่ได้รับบริจาคจากกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือ 

 

การให้ความช่วยเหลือจากกองทุนซากาตโดยมอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์การประกอบ

อาชีพแก่ผู้รับซากาตที่มีฐานะยากจน เกิดผลในด้านการปฏิบัติงานการพัฒนาด้านทรัพยากร

มนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ด าเนินงานโดยมัสยิดบ้านเหนือ 

เช่น โครงการป้องปราบลดเลิกการใช้อวนรุน ยาเบื่อ และการช๊อตปลา ซึ่งเป็นลักษณะวิธีการจับ

ปลาที่ท าลายระบบนิเวศอย่างรุนแรง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม

ชาวบ้านที่เป็นผู้รับซากาต เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพประมงจากกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือ

เป็นอย่างดี ปัจจุบันชาวประมงที่เป็นสัปบุรุษสังกัดมัสยิดบ้านเหนือมีการท าประมงแบบยั่งยืน

ปราศจากอวนรุนและยาเบื่อ อีกทั้งการรณรงค์รักษาแหล่งน้ าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเริ่มจากคลองอู่ตะเภาและคลองสาขาที่ไหลผ่านชุมชนจนกระทั่งชายฝั่งและป่าชายเลนรอบ

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
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ถึงแม้ว่างานดังกล่าวนี้อาจเป็นงานที่ท ารายได้ดี แต่ก็ต้องใช้ เวลาใช้ความพยายาม

อุตสาหะวิริยะกว่าที่จะช านาญการ จนน ามาสู่การเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่ท าและลักลอบขาย

อุปกรณ์ที่กองทุนซากาตมอบให้ และกลับไปอยู่แบบไร้อาชีพหรือมีฐานะยากจนเช่นเดิม และท า

ตัวเป็นภาระของชุมชนดังเดิม กองทุนซากาตจึงต้องท าการสอบสวนและวางมาตรการให้ผู้ รับ   

ซากาตที่ท าผิดระเบียบข้อตกลงในสัญญารับซากาตหรือมีการกระท าลักษณะนี้ ให้มีการชดเชย

เงินแทนสวัสดิการซากาตที่ทางกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเคยมอบให้ เพ่ือป้องกันและลด

ปัญหาจากผู้รับซากาตที่มีความคิดไม่เอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งการกระท าของผู้รับซากาตดังกล่าว 

เป็นอปุสรรคที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของซากาตที่เป็นหลักประกันสังคมในศาสนาอิสลาม 

นอกจากการช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพตามความถนัดของ

ผู้รับซากาตแล้ว การส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพที่ผู้รับซากาตบางกลุ่มได้

เสนอต่อกองทุนซากาต กองทุนซากาตได้จัดสรรซากาตเป็นโค มอบให้แก่ผู้รับซากาตน าไปเลี้ยง

เป็นอาชีพ ผู้รับซากาตจะได้รับโคหนึ่งคู่เป็นโคตัวผู้และโคตัวเมียอย่างละหนึ่งตัว โดยที่กรรมการ

กองทุนซากาตจะติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือตามที่

ผู้รับซากาตมีความต้องการ อีกทั้งการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นการป้องกันมิให้ผู้รับซากาตน าโคที่

มอบให้ไปขาย ซึ่งผู้รับซากาตสามารถขายได้เม่ือปริมาณโคมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าตอนที่กองทุน

ซากาตมอบให้ แต่จะต้องไม่ขายไปทั้งหมดเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงโคสร้างรายได้แก่

ตนเองและครอบครัวต่อไปได ้

2. วัสดุก่อสร้าง 
กลุ่มผู้รับซากาตที่มีบ้านเรือนเก่า ช ารุดทรุดโทรม หรือไม่มีเงินย้ายบ้านเพ่ือสนอง

นโยบายของมัสยิดในการคืนพ้ืนที่สาธารณะที่เคยมีสิ่งปลูกสร้างล้ าเข้าไปในพ้ืนที่คลองสาขาของ

คลองอู่ตะเภาที่ตัดผ่านชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ กองทุนซากาตของมัสยิดจะจัดสรรสวัสดิการให้ใน

รูปแบบของวัสดุก่อสร้างเพ่ือให้ซ่อมแซมหรือสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่น กระเบื้ องมุงหลังคา 

ไม้ เหล็ก ปูน ซีเมนต์ อิฐบล็อก เป็นต้น รวมทั้งจัดหาช่างก่อสร้างซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีจิตอาสา

เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด นอกจากนี้ชาวบ้านที่อยู่ติดริมคลอง และได้รื้อถอนสิ่ง

ปลูกสร้างออกแล้ว ทางมัสยิดบ้านเหนือจะซื้อดินเพ่ือถมปรับพ้ืนที่หน้าบ้านให้เป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจตามโครงการหน้าบ้านน่ามองของมัสยิดบ้านเหนือ โดยกรรมการกองทุนซากาตมัสยิด

บ้านเหนือจะคัดเลือกผู้รับซากาตจากกลุ่มชาวบ้านที่ฐานะยากจนและมีบ้านเรือนที่ช ารุด พร้อม
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ทั้งเป็นผู้ที่มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวหรือเป็นผู้ที่ทางมัสยิดต้องการสร้างความใกล้ชิดเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม การซ่อมแซม

บ้านเรือนเริ่มภายหลังจากพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับซากาตได้รับการรับรองจากทางกองทุน  

ซากาตมัสยิดบ้านเหนือ ทางกองทุนจะจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน

ด้านการก่อสร้าง เช่นกระเบื้องลอนมุงหลังคา ไม้  ตะปู ค้อน เลื่อย เป็นต้น การซ่อมแซม

บ้านเรือนให้กับกลุ่มผู้รับซากาตท่ีผ่านมาอาศัยความร่วมมือจากช่างก่อสร้างและชาวบ้านในชุมชน 

ลักษณะบ้านเรือนของผู้รับซากาตที่ได้รับการซ่อมแซมจากกองทุนซากาตมัสยิดบ้าน

เหนือไม่แตกต่างจากแบบตัวบ้านเดิมมากนัก บ้านได้รับการซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด ฝาพนังเป็นรู

หรือหลังคารั่ว นับว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและขวัญก าลังใจให้กับผู้อยู่ อาศัยเป็นอย่างดี 

การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของมัสยิดและชุมชนได้รับความสนใจจากชาวบ้าน เป็นอย่างมาก 

โดยชาวบ้านเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ในชุมชน ส่วนบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมคลองสาขาและรุกล้ า

เข้าไปในเขตคลองอันเป็นพ้ืนที่สาธารณะ จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนซากาตในการย้าย

หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเป็นงบประมาณในการซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างมี

องค์กรมัสยิดเป็นหน่วยหลักในการประสานงาน มีกลุ่มออมทรัพย์มัสยิดบ้านเหนือร่วมอ านวย

ความสะดวกด้านเงินทุนปราศจากดอกเบี้ย และมีกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเป็นองค์กรด้าน

การจัดสวัสดิการคอยขับเคลื่อนชุมชนไปพร้อมๆกับการพัฒนาในด้านอ่ืนเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน 

3. ทุนการศึกษาและเงินสวัสดิการรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญต่อการยกระดับคุณภาพสังคมให้มีความ

เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่มีจุดเริ่มจากสถาบันทางศาสนา จะปลูกฝังให้คนมี

ความคิด สติปัญญา เกิดความสมดุลในการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและคุณธรรมจริยธรรม การ

จัดสรรซากาตในรูปของทุนการศึกษาเป็นแผนการระยะยาวที่กองทุนมุ่งหวังจะให้เกิดผลต่อชุมชน 

ซากาตทุนการศึกษามอบให้กับเยาวชนที่มีความใฝ่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและมีความเสียสละ

เพ่ือส่วนรวม แม้ทุนการศึกษาจากกองทุนซากาตเป็นเงินจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับค่าหน่วยกิจ

ที่นักเรียนนักศึกษาต้องจ่ายให้กับสถาบันการศึกษาในแต่ละปี แต่ทุนการศึกษาที่ได้รับมีผลต่อ

ขวัญก าลังใจ สร้างความรู้สึกว่าสังคมไม่ได้ดูแคลนเมื่อยามล าบาก ความตั้งใจในการศึกษาให้
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ส าเร็จเพ่ือออกมาท างานเลี้ยงตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจการงานของ

ส่วนรวมในชุมชน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่

ในระบบโรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือต่อจากผู้ที่มีฐานะยากจน 

กองทุนได้จัดสรรซากาตให้กับนักเรียนในฐานะที่เป็นผู้เสียสละในวิถีทางแห่งอัลลอฮ์  หรือ

ศึกษาหาความรู้ในแนวทางของศาสนาอิสลาม โดยมอบซากาตเป็นเงินสดช่วยเหลือด้านการศึกษา

ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับปริญญาตรี นักเรียนนักศึกษาที่เคยได้รับความ

ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาจากกองทุนจะต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจต่อ

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่มีมัสยิดบ้านเหนือเป็นศูนย์กลาง มีความรู้สึกผูกพันหวงแหนต่อสมบัติ

สาธารณะของมัสยิด อิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีความไว้วางใจต่อกลุ่ม

เยาวชนเหล่านี้และมอบหมายงานที่ส าคัญให้ด าเนินการหรือเข้ามาช่วยเหลือกิจการภายในของ

มัสยิด เช่น การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกองทุนซากาตของมัสยิด การสอนศาสนาอิสลาม

กับผู้เข้ารับศาสนาอิสลามใหม่ การดูแลความสงบภายในชุมชนในเวลากลางคืน การจัดตั้ งสภา

เยาวชน เป็นต้น 

การพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าจะคิดถึงแต่เพียงทางด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว

ไม่ได้ นั่นหมายความถึงต้องให้ความส าคัญกับคนทุกช่วงวัย ไม่จ ากัดเฉพาะเพียงในวัยแรงงาน

เท่านั้น เพราะทุกคนที่อยู่ในสังคมและเป็นคนดีมีศีลธรรมล้วนแล้วแต่เป็นก าลังส าคัญที่ช่วยสร้าง

คุณประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งสิ้น ดังนั้นทางกองทุนจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้เฒ่าผู้แก่ของ

ชุมชนที่ช่วยอบรมสั่งสอนขัดเกลาเยาวชนของชุมชนให้เป็นคนดีเรื่อยมา ทางกองทุนจึงได้จัด

สวัสดิการรายเดือนผู้สูงอายุให้กับผู้อาวุโสของชุมชนให้เป็นค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท และ

เงินซากาตในส่วนนี้ได้ถูกยกเลิกไปเพราะมีเงินสวัสดิการรายเดือนของรัฐบาลมาให้การสนับสนุน

เดือนละ 500 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2552 และทางกองทุนซากาตมัสยิดน าเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้รับ

ซากาตในกลุ่มอื่นๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนต่อไป 

4. ค่ารักษาพยาบาล 
ชาวบ้านในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือส่วนมากประกอบอาชีพนอกระบบเงินเดือน รายได้

ต้องพ่ึงพาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ไม่มีการหักเงินเดือนเข้า

ประกันสังคมเหมือนผู้ที่ท างานในระบบเงินเดือน ยามเจ็บไข้ไม่สบายต้องน าเงินที่เก็บสะสมไว้หรือ
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หยิบยืมเงินจากเพ่ือนบ้านมาใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล กองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือได้

จัดสรรเงินบางส่วนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านที่มีฐานะยากจน เงินค่ารักษาพยาบาล

เป็นสวัสดิการที่ชาวบ้านจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนซากาตเมื่อเกิดการเจ็บป่วย กรณีที่

เจ็บป่วยฉุกเฉินและได้ออกค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้ว โดยสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงิน

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในภายหลัง 

5. ข้าวสาร(ซากาตฟิตเราะฮ์) 
ซากาตฟิตเราะฮ์เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติเพื่อเป็นทานแก่คนยากจน

ในชุมชนของตนเอง สิ่งที่น ามาจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ได้นั้นต้องเป็นอาหารหลักที่นิยมรับประทาน

ในท้องถิ่นนั้น ส าหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมรับประทานข้าวเป็น

อาหารหลัก กองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือได้ก าหนดให้ข้าวสารคุณภาพระดับกลางเป็นอาหารใน

การจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์ มัสยิดบ้านเหนือได้สั่งข้าวสารซากาตที่บรรจุถุงเ รียบร้อยแล้วจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามอัศศิดดิกมาจ าหน่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในชุมชน หลัง

การจ่ายซากาตฟิตเราะฮ์เสร็จสิ้นเรียบร้อย คระกรรมการกองทุนซากาตจะนับปริมาณซากาตฟิต

เราะฮ์ที่จัดเก็บได้เพ่ือบันทึกและค านวณให้พอดีกับจ านวนผู้ที่มีสิทธิ์รับซากาตในชุมชน และจะ

แจกจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนละหมาดอีดิลฟิตร์ของทุกปี 

การติดตามประเมินผลผู้รับซากาตแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามเวลาการรับซากาต คือ ก่อน

การรับซากาต และหลังจากได้รับซากาต การติดตามผู้รับซากาตก่อนการให้ซากาตเพ่ือประเมิน

ทางเลือกในกรณีท่ีมีผู้รับซากาตหลายคน คณะกรรมการพิจารณาต้องติดตามพฤติกรรมเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ต้องการ ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ส่วนการติดตามประเมินผลภายหลังจากการให้ซา

กาตแล้ว คือช่วงเวลาที่ผู้รับซากาตได้ใช้ประโยชน์จากซากาตที่ได้รับจากกองทุนซากาตมัสยิดบ้าน

เหนือเพ่ือให้ค าแนะน าในกรณีที่ผู้รับซากาตมีปัญหาที่อาจเกิดจากการประกอบอาชีพหรือขาด

ความสะดวกในด้านอ่ืน รวมทั้งปัญหาชีวิตที่ต้องประสบหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

ตามล าพัง เพ่ือป้องกันมิให้ผู้รับซากาตหาทางออกของปัญหาโดยการขายซากาต(เครื่องมือท ามา

หากิน) ที่ได้รับจากกองทุนซากาต หรือกระท าความผิดอย่างอ่ืนที่มีความร้ายแรงต่อตนเองและ

สังคมจนน าไปสู่การกระท าความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง 

การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการกองทุนซากาตยังมีส่วนในการตักเตือนผู้รับ  

ซากาตในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการกระท าความผิดหรือก าลังกระท าความผิดต่อระเบียบบริหาร
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กิจการมัสยิดและกฎหมายบ้านเมือง เป็นการยับยั้งปัญหามิให้ลุกลามใหญ่โตจนยากต่อการ

หาทางแก้ไข เช่น การตักเตือนผู้รับซากาตที่จับปลาด้วยอวนรุน การตักเตือนผู้รับซากาตที่เป็น

หัวหน้าครอบครับเมื่อคนในครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับการพนัน สุรา และยาเสพติด การตักเตือนผู้รับ

ซากาตเมื่อขาดละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิดเป็นประจ า นอกจากนี้การติดตามประเมินผลผู้รับ   

ซากาตในรอบปี กองทุนซากาตได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้รับซากาต เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นปัญหาและส่งเสริมในส่วนที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้ 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อกองทุนซากาตและชาวบ้านในการจัดสวัสดิการให้สอดรับกับความ

ต้องการของผู้รับซากาตมากขึ้นกว่าเดิม และอดีตก านันผู้ใหญ่บ้านคูเต่าได้กล่าวในเรื่องกองทุน  

ซากาตต่อการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกจากยาเสพติดไว้อย่างน่าสนใจมาก “...ส้าหรับผู้ที่เลิกจาก

ยาเสพติดแล้วนั้น เรามีหน่วยงานที่เรียกว่ากองทุนซากาตของมัสยิดจะมาช่วยเหลือในด้านของ

การท้ามาเลี้ยงชีพ ซื้ออุปกรณ์ท้ามาหากินให้ สอนวิธีการท้างานให้ โดยมากแล้วคนบ้านเราก็ออก

เรือหาปลากันเป็นทุกคนอยู่แล้ว มันอยู่ในสายเลือดแล้ว...”  

(อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , อดีตก้านัน

ผู้ใหญ่บ้านต้าบลคูเต่า, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 
4.2.4. มีอิหม่ามผู้น าที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการศาสนาและสามัญ 

อิหม่ามฏ็อบรอนีย์ (ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ) เกิดเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2508 พ่อแม่มีอาชีพ
ท าสวนและขายของช าในชุมชนบ้านเหนือ ตอนวัยเยาได้ร่ าเรียนอัลกรุอ่านกับน้า และอาที่บ้าน
ตั้งแต่เด็ก เข้าเรียนประถมที่โรงเรียนบ้านใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
หลังจากนั้นก็เข้าเรียนต่อศาสนาที่โรงเรียนวิทยาศิล ต าบลสะก า อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
พร้อมกันนั้นก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ไปจนจบมัธยมปีที่ 3 พอได้ชั้นมุตะวัสสิต(ศาสนาชั้น7) ที่วิทยาศิล
ก็มาเรียนต่อระดับซานาวีย์(ศาสนาชั้น10) ที่โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี เมื่อจบซานาวีย์ แล้วก็
เดินทางไปเรียนต่อด้านภาษาอาหรับกับคณาจารย์ในโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ คลองเคล็ด เขตพระ
โขนง กรุงเทพฯ ซึ่งมีอาจารย์มุสตอฟา อยู่เป็นสุขเป็นผู้จัดการโรงเรียน เรียนอยู่ที่โรงเรียน
ศาสนูปถัมภ์ประมาณ 4 เดือน จึงได้ตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอียิปต์ 

ท่านได้เลือกเรียนในคณะอักษรศาสตร์ (ภาษาอาหรับ) มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประเทศ
อียิปต์ ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 ก็ได้เข้าท างานที่สถานีวิทยุไคโร ท าหน้าที่เป็นผู้ภาคภาษาไทย
ถ่ายทอดสดกระจายเสียงทั่วประเทศอียิปต์ และต่างประเทศ ท่านจบปริญญาตรีในปี พ.ศ.2535 
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และเดินทางกลับประเทศไทยบ้านเกิดในปี พ.ศ.2536 ท าหน้าที่สอน เป็นครูในโรงเรียนสอน
ศาสนาหลายแห่ง ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ รัฐSELANGOR 
ประเทศมาเลเซีย จนจบปริญญาโทด้านมนุษยศาสตร์ในปี พ.ศ.2540 กลับมาเป็นอาจารย์พิเศษ
ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จนกระทั่งปี 
2545 ก็ได้รับเลือกให้เป็นอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ และได้ยุติบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยลงในปี 
พ.ศ.2546 ซึ่งในระหว่างช่วงที่สอนอยู่นั้น ท่านได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2553 ท่าน
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนบ้านเหนือที่เยาวชนต้องน ามาเป็นแบบอย่างให้กับตนเองและ
ครอบครัวในด้านความตั้งใจ พยายาม อุตสาหะวิริยะ ทางด้านการมั่นเพียรศึกษาหาวิชาความรู้ทั้ง
ด้านศาสนาและสามัญเพ่ือมาใช้กับตนเอง และน ามาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ทุกมิติ  

แม้จะมีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง แต่อิหม่ามฏ็อบรอนีย์ได้ทิ้ง
โอกาสนั้นเสียด้วยความคิดที่ว่า 

 
“...การท้างานประจ้าแบบนั้น จะเป็นการเบียดบังเวลาในการท้างานอย่างเต็มก้าลังเพ่ือ

พัฒนาชุมชน...”       
(วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ: อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, วันที่ 21 พฤษภาคม 2558: สัมภาษณ์) 
    
 นั่นเพราะในความคิดของท่านงานพัฒนาชุมชนที่แท้จริง ไม่อาจใช้เวลาบางส่วนที่เหลือ

จากการสอนในมหาวิทยาลัยไปท า เนื่องจากการพัฒนาที่แท้จริง ต้องเป็นการพัฒนาในทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านความคิด จิตใจ และค่านิยมต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยชีวิตทั้งชีวิตของนักพัฒนาเข้าไป
ต่อสู้ในสนาม ที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของการพัฒนาแนววัตถุนิยม อีกทั้งยังต้องปะทะกับ
แนวคิดแบบจารีตนิยมและกลุ่มคนที่พยายามกักกันศาสนาไว้เฉพาะพิธีกรรมศาสนา การท างาน
พัฒนาแบบพาร์ทไทม์หรือการให้เวลาเพียงบางส่วนแก่ชุมชนอาจประสบความส าเร็จในบางด้าน 
แต่มักเป็นความส าเร็จที่ไม่สามารถบูรณาการเข้ามาเป็นวิถีแห่งอิสลามแบบองค์รวมได้ การพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวม ต้องอาศัยเวลาทั้งหมดของนักพัฒนาในการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่มี
อะไรที่จะท าได้โดยง่าย เพราะในเมื่อชุมชนยังติดกับวิถีความคิดเดิมๆ ที่ไม่สามารถบูรณาการทุก
ภาคส่วนให้มาร่วมกันพัฒนาชุมชนได้ ก็ย่อมต้องการผู้น าที่มีความเสียสละทุ่มเทเวลาและเข้าใจใน
นิยามของการพัฒนาแบบอิสลาม ที่ต้องการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อิหม่ามจึงต้องต่อสู่
กับความคิดเหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นความคิดที่ถูกครอบง าด้วยอารมณ์ กิเลสตัณหา และ
ผลประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้นซึ่งสอดคล้องกับค าพูดของนายหาเฉม บินหมัด นายหมัดสัน จิตภาค 
และดาบต ารวจ กิตติศักดิ์ บิลยะลา ที่ว่า 
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“...การสอนของอิหม่าม(ดร.วิสุทธิ์)ช่วยได้เยอะมากเลย เป็นการป้องกันในเบื้องต้นให้กับ

เด็กที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการ เป็นการสอนและการอบรมให้กับเด็กพิเศษ(ติดยาเสพติด)ที่ติด
แล้วไปพร้อมๆกันด้วย...” 

(หาเฉม บินหมัด และหมัดสัน จิตภาค: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้าน

เหนือและนักธุรกิจในชุมชน, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

“...ในด้านโครงสร้างการบริหารของมัสยิดต่อคนในชุมชนหมู่7นั้น อิหม่ามฏ็อบ

รอนีย์ แกวางไว้ดี ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่ว่าโรงเรียนที่

แกสร้างขึ้นมา โฮมสเตย์ที่เพ่ิงจะก่อตัวขึ้น เป็นผู้ที่สามารถก้าหนดทิศทางความเป็นไปของชุมชน

ได้ ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดที่มีอยู่นี้สามารถสร้างรายได้ทั้งหมดเลย และก็เรื่องการพนัน ยาเสพติด

อะไรก็เขาท้ากันจริงจังเมื่อก่อนนั้น ไม่ต้องถึงมือต้ารวจเลย ต้ารวจแถบจะไม่ได้จับใครเลย

เมื่อก่อน เขามีชุมชนบ้าบัด ลูกใครหลานใครเอาออกมาหมด พาไปบ้าบัด ชุมชนเขาท้ากันเองทุก

อย่าง...” 

“...การสนับสนุนของภาครัฐก็มากพอสมควร ไปดึง ศอบต. ไปดึง กอรมน. มาท้า

กิจกรรมตรงนี้ได้ เพราะความเก่งของอิหม่าม และก็ความสะดวก ความพร้อมของเขา มีห้อง

ประชุมไร กิจกรรมไรที่เขาสามารถน้าเสนอได้ เขามีตลอด แต่ว่าจะเป็นโซนจากสามจังหวัดนั้น

แหละ...” 

  (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: 

สัมภาษณ์ )  

 

 

รูปภาพ การพูดคุยและสัมภาษณ์          

 ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา         

 และนายเฉม หาสเล็ม         

 ที่ ส.ภ.คูเต่า 
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นักพัฒนาจึงต้องอาศัยก าลังใจอันกล้าแข็ง ใช้ความอดทน และความเสียสละอย่างยิ่งยวด 
ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่ใครคนหนึ่งจะมีสิ่งเหล่านี้หากไร้ซึ่งความศรัทธาต่ออัลลอฮ์  พระผู้เป็น
เจ้า และศรัทธาต่อชีวิตที่ดีกว่าในปรภพ อันเป็นความศรัทธาที่ผลักดันคนเราให้ลงมือประกอบคุณ
งามความดีในภพนี้อย่างเต็มที่เต็มก าลัง เพราะความดีคือสิ่งที่อัลลอฮ์  ทรงพอพระทัย และ
ความพอพระทัยแห่งอัลลอฮ์  คือกุญแจที่ไขสู่ความส าเร็จในภพหน้า ซึ่งนายอลี หัสเหล็ม ได้
พูดไว้อย่างน่าสนใจว่า “...โต๊ะอิหม่ามแกท้างานจริงจังมาก ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย เราดีใจมากที่ตอนนี้
เห็นคนในชุมชนอยู่ดีมีสุข มาร่วมกันละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิด ไม่ค่อยมีเรื่องบาทหมางกัน นี้ก็
เพราะความตั้งใจที่แกพยายามส่อนศาสนาเราทุกวี่ทุกวัน...”  

(อลี หัสเหล็ม: สัปบุรุษมัสยิดบ้านเหนือ, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 
ปัจจุบันนอกจากจะเป็นอิหม่ามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ ท่านยังด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย

วิชาการและต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลา และเป็น
หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ส านักจุฬาราชมนตรีประจ าภาคใต้ แต่ต าแหน่งทั้งสองที่ท่านได้รับมา
นั้นภายหลังจากระบบการบริหารจัดการของมัสยิดบ้านเหนือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์แล้ว 
สามารถมีตัวแทนของท่านในเวลาที่ท่านอิหม่ามต้องไปประชุมหรือท าภารกิจนอกชุมชนได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใด ท่านอิหม่ามไม่ได้ให้ชุมชนยึดติดกับตัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง แต่ให้มีใจรักและเคารพต่อกฎระเบียบของมัสยิดที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาต่างหาก และ
กฎระเบียบดังกล่าวก็ใช้หลักการศาสนาอัลกรุอ่านและหะดิษมาเป็นต้นแบบน าทางของ
กฎระเบียบดังกล่าวของชุมชน 

 
4.2.5. ผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนมีความฉลาด เสียสละ และเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน 

ชุมชนแห่งนี้ไม่มีโบราณสถานใดหลงเหลือไว้ให้พอที่จะบ่งชี้ถึงอายุความเก่าแก่ของชุมชน
ได้อย่างชัดเจนนัก มีก็แต่เพียงโบราณวัตถุบางอย่างเช่น ถ้วยโถโอชาม ซึ่งถูกเก็บไว้ในบ้านของคน
ในชุมชนเฉพาะบางหลังเท่านั้น ซึ่งหากนับอายุโบราณวัตถุเหล่านั้นก็น่าจะกะประมาณที่ 100 ปี
กว่า หรือมากกว่านั้นทั้งสิ้น ส่วนโบราณสถาน ส าหรับคนอายุ 40 ปีขึ้นไปยังทันได้เห็นอาคาร
มัสยิดหลังเก่าของชุมชนนี้ ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
มุงด้วยกระเบื้องดนิเผาใช้เป็นสถานที่ละหมาดและท ากิจกรรมต่างๆของมัสยิด จนปี พ.ศ.2526 ก็
ไม่สามารถรองรับจ านวนสัปบุรุษที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นได้อีก แกนน าชุมชนซึ่งมี ฮัจยีแอ ศรีอาหมัด 
เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิดบ้านเหนือในขณะนั้นจึงได้หารือกับคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
และสัปบุรุษในชุมชนบ้านเหนือ ร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือให้สัปบุรุษที่จะมาละหมาดเพียงพอกับขนาด
ของมัสยิด จนในที่สุดมีมติร่วมกันให้สร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น โดยนายอุหมาด หมัดบิลเฮด ก านัน
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ต าบลคูเต่าในขณะนั้น เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ.2541 ใช้งบประมาณการ
ก่อสร้างที่ระดมทุนมาจากชาวชุมชนเป็นหลัก และมีการจัดเลี้ยงน้ าชาขึ้น ณ มัสยิดบ้านเหนือ 
เป็นประจ าวันศุกร์เพ่ือให้พ่ีน้องชาวชุมชนได้มาดื่มน้ าชาและร่วมบริจาคเงินเพ่ือก่อสร้ างมัสยิด 
ส่งผลให้มัสยิดหลังใหม่มีขนาด  27 x 42 เมตร สูง 115 เมตร มีความใหญ่โต โดดเด่น เป็นสง่า 
เห็นได้แต่ไกล และจ านวนผู้ละหมาดญะมาอะฮ์ในมัสยิดก็เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์อดีตก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลคูเต่าได้รับข้อมูลที่น่าสนใจมาก ท่านได้กล่าวว่า 
 “...ตอนที่สร้างที่ออกแบบมัสยิดหลังใหม่นั้น เราได้ประมาณแลความพร้อมของชุมชนแล
ก่อนว่า จะสามารถท้าได้ไหม ได้พูดคุยกันก่อนแล้ว ตอนนั้นเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2540 และก็เรามอง
ยาวไกลไปมากกว่า 20หว้าปีนั้นคือวิสัยทัศน์ของเรา และเราไม่ต้องการให้ลูกหลานเราไปไหน มี
แต่คนจะเข้ามาอยู่ที่บ้านเรา สมัยแต่ก่อนโต๊ะ(นายอุหมาด)ก็เดินทางไปจบ(ทั่วหมดแล้ว)
เหมือนกัน นครก็เคยไปแล้ว จากประสบการณ์ตรงนั้นบอกเราว่าเราจ้าเป็นต้องสร้างมัสยิดของเรา
ให้ใหญ่โต....” 
 “...ความต้องการที่ผมคิดสร้างออกแบบให้มัสยิดใหญ่โตนั้น ก็เพ่ือต้องการให้คนในชุมชน
บ้านเราได้ท้ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มาร่วมให้เยอะๆ และอยากให้มันเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดึง
คนเข้ามาร่วม และก็เป็นหน้าตาของชุมชนด้วย เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีโดยมี
มัสยิดเป็นศูนย์กลางและก็การบริหารชุมชนที่ถูกต้องนั้น ก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิด 
ถึงแม้จะมีก้านั้น ผู้ใหญ่บ้าน สักทีก็ตามก็ต้องขึ้นกับมัสยิดให้หมด ให้มัสยิดเป็นตัวก้าหนด เป็นตัว
บริหาร...” 
 “...ส่วนการสอนศาสนานี้มีมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆก็มีอยู่แล้ว ก็จะสืบทอดกันมาเรื่อยๆ 
ส่วนมากก็จะเป็นอิหม่ามแต่ละรุ่นมาสอนที่มัสยิด แต่เมื่อมีการทะเลาะกันก็จะมีคณะกรรมการ
มัสยิดเข้าไปไกล่เกลี่ย แต่บางคนก็มีไปหาก้านั้น ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงก็มี แต่ก้านั้นผู้ใหญ่บ้านก็ผลัก
ให้ไปหาอิหม่ามมัสยิดให้ตัดสินก่อน ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี้มา 14ปี และก็เป็นก้านั้น 14ปี รวมแล้ว 
28ปี ก็นานพอสมควร ส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เรื่องที่ดินกินเขตกัน และก็มรดก มียอมรับมั่ง ไม่
ยอมรับมั่ง แต่โดยมากก็ยอมรับ...” 
 (อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ, อดีตก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านต้าบลคูเต่า, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 
 
 
 

รูปภาพ การพูดคุยและสัมภาษณ์กับอดีต
ก านันผู้ใหญ่บ้าน นายอุหมาด หมัดบิลเฮด 
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 จะเห็นได้ว่าทุกการงานของชุมชนต้องการที่จะน ามัสยิดมาเป็นศูนย์กลางในการท า
กิจกรรมและแก้ปัญหาในด้านต่างๆของชุมชน ทั้งนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักคือให้สมาชิกในชุมชนมี
ความร่วมรัก สมัครสมาน สามัคคีกัน โดยก านันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนยอมลดบทบาทของตัวเองลง
เพ่ือให้มัสยิดมามีอ านาจสูงสุดในการควบคุมดูแลชุมชน เพ่ือที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สังคม ชุมชนของตนเอง นี่ถือเป็นอัตลักษณ์ท่ียิ่งใหญ่มากส าหรับชุมชนมัสยิดบ้านเหนือแห่งนี้ 
 และผู้ใหญ่หรูนและนายหมัดหนอด บินหมัด ได้กล่าวถึงเรื่องการสั่งสอนและการเป็น
ต้นแบบที่ดีของผู้เฒ่าผู้แก่ได้อย่างน่าสนใจว่า 
 “...เหตุผลที่ว่าที่นี้นั้นหมดยุคการพนัน เพราะว่ามันขาดช่วงการสืบทอดธุรกิจ เพราะว่า
ลูกๆหลานๆ ไม่เห็นด้วย ไปท้างานกันมั่ง ไปเรียนกันมั่ง และก็เห็นว่าท้าการพนัน ขายเบอร์ ขาย
หวย ไม่รวย ไม่เจริญแน่ และก็มีเรื่องเล่าของก้านั้นอุหมาดว่า เมื่อก่อนนั้นมีคนจะจัดมวยในชุมชน
บ้านเหนือ แต่การจัดมวยนั้นต้องขออนุญาตก้านั้นผู้ดูแลพ้ืนที่ก่อนใช่ไหม ก้านั้นก็บอกว่า มึงจะจัด
นั้นกูไม่ว่า แต่กูขอบอกอะไรสักอย่างว่า งานนี้นั้นมีคนท้ามาจังหู(ท้ากันมาก)แล้ว ไม่ประสบ
ผลส้าเร็จ ท้าขนาดที่ว่าใช้เชือกฝางขึงเอานี้ ถึงก็ไม่มีคนลอดเลย เสียเบี้ย(จ่ายเงิน)กันทุกคน ถึง
ขนาดนั้นก็ยังขาดทุนอยู่เลย 5,000 ถึง 3,000 บ. ถึงสมัยนี้มันลักเข้าไปนั้นครึ่งหนึ่งแล้ว จ่าย
ครึ่งหนึ่ง แล้วมันจีได้ก้าไรพันพรือนิ และก็แกยังพูดต่อไปว่า ไอ้โม้เล่นไพ่เล่นปอ โม้สูเอาเบี้ยมา
เล่นกันคนละ 5,000 สิบคนก็ 25,000 สูเล่นกัน 5วัน เบี้ย 25,000 หายไปไหนหมดไม่เหลือสัก
บาทหนึ่ง ไปให้ค่าเจ้าบ้านมั่ง ให้ค่านาย(ต้ารวจ)มั่ง ให้ค่าฉลามคนเฝ้าทางมั่ง สูหลบ(กลับ)มาจน
เหมือนเดิมทั้งสิบอันแหละ ไม่เหลือสักบาทหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าเอาเบี้ย 25,000 นี้ ไปฝากๆไว้ที่ไหน
ก็ได้มันจะงอกเงยขึ้น เอามาฝากออมทรัพย์มัสยิดกาได้ แก(ก้านันอุหมาด)พยายามแหลง(พูด)กับ
ลูกหลานให้มองเห็นภาพ และไม่ให้ความส้าคัญกับการพนัน ให้หันมาท้ามาหากินดีกว่า...”  

(หรูน จันทรวดี: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7, วันที่ 5 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 
 “...ก้านั้นอุหมาด แกจบแค่ ป.4 ธรรมดา แต่สามารถเขียนแบบมัสยิดนั้นได้ ไม่ธรรมดา 
แกเขียนเอง ท้าเอง ตอนนี้แกอายุ 70หว่าปีแล้ว แกว่าคันจ้างมันก็ราคาหลายบาทอยู่ 4-5แสนอะ 
ลูกน้องแกก็หามาเอง นักวิชาการมาเห็นถึงกับอ่ึงว่าท้าได้ไง เช่นกัน ทางหนุน(เส้นทางถนนใน
ชุมชน)แกก็เป็นคนวาง และก็การสร้างมัสยิดนี้แกตั้งไว้เลยว่าอยู่ได้มากกว่า 50 ปี...” 

(หมัดหนอด บินหมัด: หัวหน้าเขตที่ 9 , วันที่ 5 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 
 

4.2.6. มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาเยาวชนและคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือให้
ห่างไกลจากการพนัน สุรา และยาเสพติด 

ความตั้งใจในการสร้างมัสยิดบ้านเหนือนั้นก็เพ่ือการสร้างความรัก สมัครสมาน สามัคคี

กันระหว่างคนในชุมชน ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องสร้างกิจกรรมให้มีที่มัสยิดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้คน
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ในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ใหญ่ๆ  ได้แก่  

1. กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามศาสนะบัญญัติ เช่น กิจกรรมการละหมาดวันศุกร์ กิจกรรม

การละหมาดวันฮารีรายอท้ัง 2 อีด (อีดิลอัฏฮาและอีดิลฟิตร์) ซึ่งทั้งสองวันนี้ต้องการให้มุสลิมได้มี

ความสนุกรื่นเริง แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ศาสนาอนุมัติ มีการเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ล่วงลับไป

แล้ว เพ่ือระลึกถึงคุณความดีและบุญคุณ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้ส่งมอบทรัพย์สิน มรดก และความรู้  

สืบทอดมาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ซึ่งนายหาเฉม บินหมัด ได้พูดถึงวันอีดิลอัฏฮาได้อย่าง

น่าสนใจว่า “...กิจกรรมวันรายอปีนี้มี ร่วมละหมาดพร้อมกัน และก็แหละวัว(เชียดวัว) ต้มดูก(ต้ม

กระดูกวัว)กันที่มัสยิด ปีนี้เราแหละกัน 8 ตัว ท้ากิจกรรมกันหลายอย่าง บ้านเรานี้จริงจังกันทุก

ด้าน อิหม่ามก็จริงจัง เราท้าทุกกิจกรรมก่อน แล้วค่อยคิดถึงเรื่องเบี้ย(คิดวิธีหาเงิน) ใจมาก่อน 

ส่วนเบี้ยนั้นค่อยมาที่หลัง...”                                                                        

(หาเฉม บินหมัด: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือและนักธุรกิจในชุมชน , 

วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ  ละหมาดวันฮารี รายอ  

อีดิลอัฏฮา ฮ.ศ. 1436 พ.ศ. 2558 
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เสริมด้วยค าพูดที่แสดงถึงความภูมิใจที่ได้สร้างมัสยิดมาเพ่ือได้ท าประโยชน์ ท ากิจกรรม

ต่างๆให้กับสังคมของอดีตก านันผู้ใหญ่บ้านคูเต่าว่า “...มาถึงตอนนี้กับการที่ผมได้พยายาม

ออกแบบและก็สร้างขึ้นมานั้นรู้สึกถึงความภูมิใจ และกาดีใจที่สามารถท้าให้คนในชุมชนได้มา

ร่วมกันท้าละหมาดท่ีมัสยิดพร้อมกัน ร่วมท้ากิจกรรมด้วยกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน ต่อไป

ลูกหลานเราจะได้รับรู้และช่วยกันดูแลต่อๆไป ของที่โต๊ะๆมันได้ช่วยกันสร้างข้ึนมา...” 

(อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , อดีตก้านัน

ผู้ใหญ่บ้านต้าบลคูเต่า, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

2. กิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือหารายได้ และเงินสนับสนุนเพ่ือกิจการของมัสยิด ซึ่ง

ประกอบด้วย กิจกรรมน้ าชาวันศุกร์ ซึ่งมีการจัดกินเลี้ยงน้ าชาทุกวันศุกร์เพ่ือหาเงินสมทบทุนเข้า

มัสยิด และเพ่ือจัดเป็นวงสนทนาเรื่องราวต่างๆในชุมชน พูดคุยสนุกสนาน และเพ่ือการวางแผน

ในโครงการต่างๆของชุมชน กิจกรรมน้ าชาสามัคคี มีขึ้นทุก 3 เดือน เพ่ือระดมทุนไว้ใช้ในกิจการ

ของมัสยิดเช่นเดียวกัน และทุกครัวเรือนในชุมชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมน้ าชาสามัคคี เพราะจะมี

การจดบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม และจ านวนเงินที่มอบให้กับมัสยิดด้วย กิจกรรมนี้มีขึ้นเพ่ือให้ทุกคน

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อมัสยิด ที่เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง จะได้รู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของและห่วงแหนเสมือนกับสมบัติของตน “...เราเห็นคนแก่ๆมาร่วมนั่งกินชากันทุกวันศุกร์ 

เราก็มีความสุขด้วย ผมจะมาช่วยยกหนม(ขนม) และก็ชาให้กับคนแก่ๆที่มากินชาอยู่ตลอด ถ้า

หากว่าอาทิตย์ไหนว่าง ไม่ท้าไรอะนะ เราเห็นเขามานั่งคุยกัน มานั่งปรึกษาหารือกัน เราเองก็ได้

ความรู้ด้วย ในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยได้รู้  เป็นวงน้้าชาที่ดีมากๆเลย และก็น่าสนับสนุนให้มี

ต่อไปเรื่อยๆ ชั่วลูกชั่วหลานเลยแหละ...”  

(ธนวัฒน์ หมุดบินแหละ: สภาเยาวชน รักษาการรองประธาน , วันที่ 10 ตุลาคม 2558: 

สัมภาษณ์)     

รูปภาพ กิจกรรมน้ าชาวันศุกร์ 
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3. กิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน โดยมากจะเน้น

กิจกรรมการสอนศาสนา ซึ่งมีแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณชน

รังสรรค์ ซ่ึงอาคารเรียนอยู่ด้านข้างของบริเวณมัสยิด และห้องเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งใช้

พ้ืนที่ใต้อาคารมัสยิดเป็นที่ท าการ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้บริการ เป็นการสอนที่จัดตั้งขึ้นอย่าง

เป็นทางการ ส าหรับการสอนศาสนาที่ไม่เป็นทางการได้แก่ การสอนของอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ

ในค่ าคืนวันพฤหัสบดีตั้งแต่หลังละหมาดมัฆริบถึงละหมาดอีชาส าหรับผู้ที่สนใจทั้งผู้หญิงและชาย 

และการสอนวันศุกร์จากเวลาเก้าโมงถึงสิบโมงส าหรับมุสลีมะฮฺ(ผู้หญิง) โดยผู้มาเรียนไม่จ ากัดอายุ 

รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนได้แก่ กิจกรรมฟุตซอลบอลชุมชน มีการส่งทีม

ร่วมแข่งขันทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือสร้างความกระชับมิตรระหว่างชุมชน และ

เสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน กิจกรรมเรียงความ “ฉันรักมัสยิด” เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก

ของคนในชุมชนที่มีต่อมัสยิด กิจกรรมถ่ายรูป “ชุมชนน่าอยู่ มัสยิดบ้านเหนือ” เพ่ือหาจุดเด่นของ

ชุมชน และน าไปสู่การด าเนินธุรกิจของชุมชนในขั้นต่อไป จนในที่สุดน าไปสู่ความร่วมมือของคน

ในชุมชนก่อเกิดธุรกิจโฮมสเตย์ และจัดทริปล่องเรือเพ่ือชื่นชมความส่วยงามของชุมชนและ

ทะเลสาบสงขลาขึ้นในที่สุด ซึ่งเลขาอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือได้ พูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ได้อย่าง

น่าสนใจมากว่า 

“...ชุมชนเรานี้ มีกิจกรรมให้ท้ากันตลอดเวลา มัสยิดถูกใช้เป็นศูนย์กลางของทุกๆ

กิจกรรม เรามีอิหม่ามที่เก่ง และคณะกรรมการก็เก่งด้วย เราจัดกิจกรรมแต่ละอย่างนี้ สามารถ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนและคนในชุมชนทั้งนั้นเลย เช่น กิจกรรมการถ่ายรูปและเรียงความ 

พอเสร็จแล้ว เราน้าจุดนั้นมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้กับคนในชุมชนต่อไป เรา

ท้าโฮมสเตย์บ้าง จัดทริปล่องเรือบ้าง ชาวบ้านและคนขับเรือก็มีรายได้ เขาก็ปัน(ตัดเปอร์เซ็นต์)

รายได้ตรงนั้นเข้ามัสยิดด้วย มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการโปรโมท ในการหาลูกค้าให้กับพวกเขา แค่

นี้ก็สามารถถ่อยทีถ่อยอาศัยกันอย่างมีความสุขมากๆแล้ว มัสยิดของเรามีคนมาแลงานบ่อย กลุ่ม

แม่บ้านก็มีรายได้ด้วยจากการจัดหาอาหารให้กับกลุ่มที่มาประชุม มาแลงาน(ศึกษาดูงาน)...” 

(นายวิษณุ   บินล่าเต๊ะ: เลขาอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ, วันที่ 12 มิถุนายน 2558: 

สัมภาษณ์)  

“...ผมนี้เป็นประธานชมรมจักรยาน เวลาขี้รถออกจากพ้ืนที่ เดือนสองเดือนเราจะออก

กันทั้งเพ(ท้ังหมด)ก็ประมาณ 40 คัน เอาโบ้ อส. โบ้ก้านันผู้ใหญ่บ้าน เป็นหลักในทีมจักรยาน...” 
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(นาเฉม หาสเล็ม: อดีตคณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , วันที่ 10 

กรกฎาคม 2558: สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ธุรกิจล่องเรือจากคลองในชุมชนสู่ทะเลสาบสงขลา 

 

 

3.3 สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนัน

และอบายมุขในชุมชน 

   การศึกษาบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่ง

ศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคู

เต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่ากลุ่มคนในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนัน สุรา และ

ยาเสพติดนั้น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งถือเป็นปัญหาและก่อให้เกิดอุป

สรรค์ต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้  

  3.3.1 สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพนันและอบายมุข 

1) ปัญหาทางด้านหน้าที่การงาน 

   กลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มคนท างาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน สุรา และยาเสพ

ติด จะส่งผลต่อการท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองโดยตรง เช่น ผู้ที่ติดการพนันส่งผลเสียต่อ
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สุขภาพจิต ไม่ว่าจะพนันแล้วได้เงินหรือเสียเงินก็ตาม เพราะจะไปกระตุ้นความอยากเล่นให้สูงขึ้นเรื่อยๆ

และสร้างความต้องการการเล่นพนันให้มากยิ่งขึ้น จะมีลักษณะอาการซึมเศร้า เครียด และอาจคิดฆ่าตัว

ตาย ท าให้เสียสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน และในงานที่รับผิดชอบ มักจะหมกมุ่นอยู่กับการพนันและ

วิเคราะห์แนวโน้มถึงการพนันว่าจะแพ้หรือชนะในเกมต่อไป โดยไม่สนใจประกอบกิจกรรมอ่ืนๆของชีวิต 

บางรายอาจกลายเป็นคนโกหก และขี้ขโมย เมื่อต้องเสียเงินจากการพนัน ท าให้ต้องถูกออกจากงานที่

ปฏิบัติอยู่เพราะความบกพร่องในงานที่รับผิดชอบ หรือขโมยทรัพย์สินหรือยักยอกเงินของบริษัท แต่

ส าหรับคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือส่วนมากจะท างานของตนเองด้านการประมงหรือค้าขายในตลาด เมื่อ

ติดการพนันก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งดังกล่าว ไม่ยอมท างาน ไม่ยอมออกไปหากุ้งหาปลาในทะเล เพราะจิตใจ

ตกอยู่ในภวังคข์องการคิดถึงการพนันอยู่ตลอดเวลา คิดถึงเงินที่เสียไปในการเล่นรอบที่แล้ว หมกมุ่นในการ

หากลยุทธการช่อโกงเพ่ือที่จะให้ชนะในคราวถัดไป จนท าให้เมื่อผู้ร่วมเล่นการพนันจับได้ ก็จะมีปากเสียง 

ทะเลาะกัน จนอาจน าไปสู่การท าร้ายร่างกาย ตีรันฟันแทง เพ่ือแย่งชิงเงินทอง และส าหรับกรณีผู้ที่ติดยา

เสพติด จะส่งผลต่อการท างานที่ตนเองรับผิดชอบเสียหายในระยะยาว โดยผู้ที่เสพส่วนมากจะอ้างว่า เสพ

เพ่ือให้มีแรงในการออกทะเล หากุ้ง หาปลา หาปัจจัยยังชีพ มีผลให้ผู้เสพรู้สึกมีพลังมาก มีแรงเยอะใน

ช่วงแรก แต่ในระยะยาวจะบั่นทอนพลังและแรงของกลุ่มคนดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด จนท าให้การงานของ

ตนเองที่เคยท าอยู่ ไม่สามารถที่จะท าต่อไปได้ จนอาจเป็นภาระให้กับคนข้างหลังที่ต้องมาเสียเวลาดูแล 

รักษา และพาไปบ าบัด ส าหรับสุรา ส่วนมากคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือไม่มีรายงานถึงจ านวนผู้ติดสิ่ง

อบายมุขประเภทนี้ โดยผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากการลงพ้ืนที่วิจัยด้วยกระบวนการ สัมภาษณ์ สอบถาม และ

สังเกตการณ ์ 

2) ปัญหาทางด้านครอบครัว 

   จากการลงพ้ืนที่วิจัย สังเกตได้ว่าครอบครัวได้รับผลกระทบจากกลุ่มที่ติด

อบายมุขทั้งสามประเภทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งกลุ่มคนที่ติดนั้นมีทุกเพศทุกวัย ถึงแม้ว่า

จ านวนจะไม่มากก็ตาม แต่ส่งผลกระทบต่อสังคม และครอบครัวในวงกว้างเป็นอย่างมาก ถึงแม้ยาเสพติดที่

คนในชุมชนนิยมเสพกันนั้น ไม่ได้เป็นชนิดที่อันตรายร้ายแรง ได้แก่ กัญชา และใบกระท่อม จัดอยู่ใน

ประเภทที่ 5 ของยาเสพติดทั้งหมด การลงโทษและการปรับนั้น ไม่รุนแรงเหมือนประเภทอ่ืน จึงท าให้ผู้

เสพส่วนมากไม่ค่อยกลัวการลงโทษจากเจ้าหน้าที่ต ารวจมากนัก อีกทั้งทางด้านผู้ปกครองและครอบครัวก็

ไม่เห็นว่าจะอันตรายมากสักเท่าไร แต่จากการสังเกตพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ติดยาเสพ

ติด และการพนันด้วยแล้ว เห็นว่าลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวนั้นจะมีนิสัยก้าวร้าว เลียนแบบพฤติกรรมของ



4-76 

 

 

ผลการศึกษา 

หัวหน้าครอบครัว ชอบใช้ความรุนแรง ตะคอก และบางครั้งอาจใช้ก าลังในการแย่งชิงเงินทอง ลักเล็กขโมย

น้อย เพ่ือน าไปซื้อใบกระท่อมและเล่นการพนัน ทั้งในบ้านตนเอง และเพ่ือนบ้านรอบข้าง ลูกหลานไม่ได้รับ

การอบรมที่ดีจากหัวหน้าครอบครัว ไม่ยอมไปเล่าเรียนศาสนาที่มัสยิดตามเวลาที่มัสยิดประกาศ เพราะ

กลัวจะถูกเพ่ือนล้อเลียน หรือดูถูกว่าเป็นลูกขี้ยาหรือเฒ่าพนัน บวกกับนิสัยขี้เกียจที่เป็นทุนเดิม ส่วนการ

เรียนทางด้านภาคสามัญนั้น อาจมีไปเรียนบ้างแต่น้อย ส่งผลต่ออนาคตของเด็กในการพัฒนาตนเองไปสู่

สังคมท่ีดี เพราะมีภูมิหลังทางครอบครัวที่เป็นเศษปัญหาทางสังคม จึงท าให้ตนเองเลือกทางเดินเจริญรอย

ตามหัวหน้าครอบครัวโดยไม่ได้ตั้งใจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองพบเห็นตั้งแต่เด็ก ซึ่งต้องออกไป

กับพ่อเพ่ือพบเจอกับสิ่งอบายมุขตลอดเวลา และจากการสังเกตของผู้วิจัยเห็นว่าสภาพครอบครัวของผู้ที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มอบายมุขดังกล่าวนี้ จะมีความยากจน ถึงแม้บางปีคณะกรรมการมัสยิดมีนโยบายในการ

น าทุนซากาตเพ่ือไปช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวในรูปแบบของการจัดหาเครื่องมือท ามาหากิน เพ่ือ

ประกอบอาชีพทีสุจริต แต่เขากลับน าไปขายเพ่ือน าเงินไปต่อทุนในการเล่นพนัน หรือซื้อใบกระท่อมแทน 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากสังคมชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ หรืออาจจะไม่ยอมสู้งาน

เพราะไม่เคยท างานสุจริตมาก่อน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายเพ่ือแลกกับค้าจ้างอันบริสุทธิ์เพ่ือน ามาจุน

เจือครอบครัว 

3) ปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมองของผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด  

   ผลการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ของนานาประเทศเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาว
ของการพนัน พบข้อมูลยืนยันชัดเจนว่า การพนันมีส่วนเปลี่ยนแปลงสมองได้เช่นเดียวกับยาเสพติดและ
ขัดขวางการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างถาวร ล่าสุดเมื่อ 20 พฤษภาคม 2556 
สมาคมจิตแพทย์อเมริกันได้ประกาศเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคจิตเวช จากเดิมที เคยจัดปัญหาการ
พนัน อยู่ในหมวดความผิดปกติเกี่ยวกับความยับยั้งชั่งใจ มาเป็นกลุ่มความผิดปกติเกี่ยวกับการเสพติดแทน 
และใช้ชื่อการวินิจฉัยว่า Gambling Disorder ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการก าหนดให้การเสพติดทางพฤติกรรม
เป็นโรคที่ควรได้รับการรักษาอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรม
บางอย่าง เช่น การติดพนัน ติดเกม ติดอินเตอร์เน็ต สามารถกระตุ้น reward system ของสมองได้
เช่นเดียวกับที่สารเสพติดสามารถท าได้ จากการศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยการ
สแกนสมองด้วยเทคนิคพิเศษ ที่สามารถดูการท างานของสมองขณะท ากิจกรรมการพนันรูปแบบต่างๆ 
และการศึกษาลักษณะโครงสร้างสมองและตัวรับสารสื่อประสาท (receptor) ที่เปลี่ยนแปลง โดยการใช้
เทคนิควิเคราะห์ภาพแบบพิเศษ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาด้วยหลักการทางฟิสิกส์  ช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลภาพสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็ก พบหลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่า การพนันรูปแบบต่างๆ มีผลต่อการ
พัฒนาของสมอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและปัจจัยทางพันธุกรรมผ่านกลไกทางเอพิเจเนติกส์ 
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(กระบวนการที่คอยควบคุมการแสดงออกของยีน) ซึ่งถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานได้  แม้ว่า
พันธุกรรมมีส่วนส าคัญในการก าหนดพัฒนาการของสมอง แต่มีหลักฐานยืนยันว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงอายุก่อน 10 ปี มีผลอย่างมากต่อพัฒนาการของสมองด้านระบบคิดและสติปัญญา ดังนั้นหากเด็ก
เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแหล่งพนันหรือเข้าถึงการพนันได้ง่าย มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับ
ผลกระทบนี้ไปตลอดชีวิต เนื่องจากการพัฒนาจนสมบูรณ์ของสมองแต่ละส่วนเกิดไม่พร้อมกัน การพัฒนา
ของสมองในช่วงเด็กและวัยรุ่น สมองส่วนที่มีหน้าที่เก่ียวกับอารมณ์และความกล้าเสี่ยงแบบมุทะลุ จะเสร็จ
สมบูรณ์ก่อนสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ยับยั้งชั่งใจ การแก้ปัญหา ฯลฯ ส่งผลให้วัยรุ่น
มีแนวโน้มใจร้อน วู่วาม ตัดสินใจหรือลงมือท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ทันได้คิดถึงผลที่จะตามมา(ศูนย์ข้อมูล
นโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน: มปป.) 
    จากการสังเกตของผู้วิจัยในการลงพ้ืนที่ เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ติดการ
พนันและยาเสพติด สังเกตเห็นได้ว่า บุคคลที่ติดการพนันนั้นมีลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบการรอคอยและต้อง
เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเสมอ มีลักษณะนิสัยใจร้อน ไม่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มุทะลุดุดัน เมื่อท าอะไรแล้ว
ต้องการให้ส าเร็จโดยไว เป็นบุคคลที่มีนิสัยก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง และไม่ยอมรับฟังการตักเตือนจากบุคคลอ่ืน 
มีการคิดอยู่ฝ่ายเดียวตลอดเวลาว่าตนเองจะต้องได้รับชัยชนะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรือ
การน าเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมหรือทีส่าธารณะชน จึงท าให้กลุ่มคนที่ตดิการพนันน้อยคน
ที่จะมเีพ่ือนแท ้ไม่สามารถท่ีจะคบหาสมาคมได้กับบุคคลทั่วไป มีแต่กลุ่มบุคคลประเภทเดียวกันเท่านั้น จึง
ท าให้บุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาส่วนตัวและพฤติกรรมส่วนตัวของตนเองได้ ไม่
ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนจากบุคคลภายนอกเพราะสมองสั่งการว่าต้องเชื่อตนเองเท่านั้น เป็นผลให้
ตนเองต้องเป็นฝ่ายชนะในทุกกิจกรรมและทุกการงานที่ตนเองได้เข้าไปเป็นองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าสิ่งที่
ตนเองเชื่อมั่นและสนับสนุนนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม 
    แต่ส าหรับกลุ่มบุคคลที่ติดยาเสพติดนั้นจะส่งผลต่อสมองและร่างกาย
โดยตรงในระยะยาว ท าให้ร่างกายเสื่อมโทรมและสมองเกิดการเสื่อมสภาพ ด้วยพิษของยาเสพติด 
ถึงแม้ว่าจะเป็นยาเสพติดประเภทไม่ร้ายแรง แต่มีผลกระทบต่อการท างานของอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
และส่งผลกระทบต่อสมองโดยรวม จึงท าให้กลุ่มคนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือจากการสังเกต
จากพฤติกรรมจะมีการพูดจาแบบวกไปวนมา ชักช้า เลื่อนลอย บางครั้งอาจจะตอบค าถามไม่ตรงประเด็น 
ท าให้คู่สนทนาเกิดความสับสนและเบื่อหน่าย และในระยะยาวบุคคลดังกล่าว ก็จะจัดอยู่ในประเภท 
บุคคลเสียสติและวิกลจริตในที่สุด กระบวนการคิดวิเคราะห์สับสน ท าให้เกิดการคิดฟุ้งซ่าน ซึ่งเป็นผลต่อ
การท าลายระบบประสาทอย่างสิ้นเชิง     

4) ปัญหาทางด้านการปฏิสัมพันธ์กันกับคนในชุมชน 

   จากการสังเกตของผู้วิจัยในการลงพ้ืนที่ สังเกตเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์เป็นไปใน

แง่ลบกับคนในชุมชน โดยรวมเป็นไปในลักษณะของการแยกกลุ่ม ไม่ชอบที่จะเข้าสังคมและท างานกับคน
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ในหมู่มาก แต่หากได้เข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะพยายามให้ความคิดเห็นของ

ตัวเอง โดดเดน่และถูกต้องเสมอ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้อ่ืน ยอมแลกแม้ว่าจะต้องขัด

ต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือหลักปฏิบัติทางสังคม และกฎศิลธรรมศาสนาก็ตาม ซึ่งสังเกตได้ว่ายอมท าทุก

อย่างเพ่ือการได้รับชัยชนะแก่ตนเองหรือกลุ่มตนเอง  ส าหรับคนที่ติดการพนันและยาเสพติดนั้น ส่วนมาก

จะมีนิสัยก้าวร้าว ต้องการเอาชนะผู้อ่ืน ไม่สนใจความคิดและความรู้สึกของผู้อ่ืน จึงท าให้สังคมส่วนมาก

ทอดทิ้ง จนในที่สุดกลายเป็นปัญหาของสังคมระยะยาว แต่ส าหรับกลุ่มคนที่ติดยาเสพติดและการพนันอีก

ทั้งมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยแล้ว จะมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย จึงท าให้บุคคลรอบข้างและครอบครัว

ใกล้เคียงไม่อยากคบหาสมาคม เนื่องจากกลัวจะเข้ามาลักทรัพย์หรือสิ่งของมีค่า อีกทั้งยังกลัวจะเป็น

ต้นแบบหรือท าอันตรายให้กับเด็กๆและลูกหลานที่อยู่ในบ้านของตนเอง จึงท าให้สังคมรอบข้างรังเกียจ

และไม่มีใครอยากคบหาสมาคม 

5) ปัญหาทางด้านความผิดต่อหลักการศาสนาและหลักปฏิบัติของชุมชน 

   สารเสพติดรวมถึงของมึนเมาทั้งหลาย ที่มีผลท าลายระบบประสาท สมอง และ

สุขภาพร่างกาย รวมถึงการพนันที่มีผลท าให้สุขภาพจิตเสื่อมเนื่องจากการหมกมุ่นและส่งผลต่อบุคคลรอบ

ข้างในทางลบนั้น ถือเป็นความผิดที่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้กระท า ถือเป็นบาปชนิดหนึ่ง อีกทั้งได้

บัญญัติถึงบทลงโทษดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติศาสนกิจ

โดยตรง ต่อบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามและต่อครอบครัวที่ตนเองต้องรับผิดชอบ ในด้านการให้การดูแล 

ให้ความรักความอบอุ่น ให้ค่าเลี้ยงดู  ตลอดจนปัจจัยในการยังชีพของกลุ่มคนดังกล่าว และในด้านของ

สังคมส่วนรวมจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากสังคมกลุ่มชนนั้นตามที่

ตนเองได้รับมอบและสัญญาไว้  จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือจะมีกลุ่มคน

ประเภทนี้ไม่มาก(กลุ่มติดยาเสพติดและการพนัน) เนื่องจากระบบโครงสร้างและหลักการปฏิบัติของชุมชน

ที่เข้มแข็ง แต่ยังมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่บ้าง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยอยากรู้อยาก

เห็นและอยากลอง  ถึงทราบดีว่าผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงไม่เป็นการถูกยอมรับจาก

สังคมชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่จะให้ได้รับต าแหน่งหน้าที่การงาน โดยเป็นคณะกรรมการมัสยิด ซึ่งเป็น

ต าแหน่งหน้าที่ท่ีมีเกียรติตามหลักการของศาสนาอิสลาม ถึงแม้ว่ากลุ่มคนติดการพนันและยาเสพติดจะไม่

เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมส่วนรวม แต่ถือเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการมัสยิด ที่จะต้องช่วยเหลือ

ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้พ้นจากโรคร้ายที่ตนเองและครอบครัวก าลังเผชิญ ด้วยกระบวนการหลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮูกมปากัตเพ่ือคว่ าบาตรทางสังคม น าไปบ าบัดรักษาตัว เป็นต้น แต่ทั้งนี้และ
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ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงจังและเด็ดเดี่ยวของผู้ที่ติดการพนันและยาเสพติดด้วย ว่าต้องการรอดพ้นจาก

ขุมนรกบนดินดังกล่าวหรือไม่ 

6) ปัญหาต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยรวมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

   ปัญหาการพนัน สุรา และยาเสพติด ถือเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน ซึ่งถือว่าถ้า

หากมีในชุมชนใดแล้ว ก็จะเป็นตัวบ่อนท าลายความเจริญของชุมชนนั้น เป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้ง

ขึ้นในชุมชน เนื่องจากผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการพนัน สุรา และยาเสพติดนั้น ไม่ต้องการให้ชุมชน

ดังกล่าวอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายบ้านเมือง ไม่ต้องการให้อยู่ในหลักการของศาสนา เพราะจะเป็น

การยากล าบากในการด าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย จึงสังเกตเห็นได้ว่าจะมีการสร้างสถานการณ์และข่าวลือ

ในด้านที่ไม่ดีเพ่ือให้เกิดการระแวง และเกิดข้อสงสัยในกฎระเบียบต่างๆของคณะกรรมการมัสยิด

ตลอดเวลา เพ่ือท าให้เกิดความแตกร้าวและไม่ยอมเชื่อฟังในหลักการปฏิบัติที่เคยด าเนินการมาตั้งแต่ ใน

อดีต เกิดความคิดที่ไม่ลงรอย และสุดท้ายก็แบ่งเป็นพรรคเป็นพวก หลายก๊ก หลายเหล่า และเกิดช่องโหว่ 

ง่ายต่อกลุ่มนักธุรกิจผิดกฎหมายจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ ซึ่งจากการสังเกตการณ์และ

สอบถามของผู้วิจัย เห็นว่ากลุ่มคนที่ติดการพนันและยาเสพติดในพ้ืนที่มัสยิดบ้านเหนือนั้นยังมีไม่มาก และ

นักธุรกิจผิดกฎหมายก็ยังไม่ปรากฏในพ้ืนที่ แต่ความแตกร้าวในคณะกรรมการมัสยิดชุมชนบ้านเหนือกับ

คนในชุมชนเริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจ ประนีประนอม ปรองดอง 

ระหว่างกันให้ดีขึ้น ก่อนที่จะเกิดช่องว่างที่ห่างกันมากกว่านี้ ซึ่งจะเป็นการยากในการที่จะประสาน และ

เชื่อมต่อรอยร้าวดังกล่าว และเกิดกลุ่มมิจฉาชีพที่ยากล าบากต่อการควบคุม และยากที่จะแก้ไขในที่สุด 

 ค าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพนัน สุรา และยาเสพติด ที่ปรากฏขึ้นในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

  การพนันของคนชุมชนมัสยิดบ้านเหนือนั้น ไม่ได้มีบ่อนการพนันเปิดในบริเวณชุมชน ไม่

ว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการ หรือแอบเล่นกันในที่ลับๆ เพราะถือว่าผิดตามหลักการศาสนาและหลัก

ท าเนียมปฏิบัติของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ จึงได้รับการตรวจตราอย่างแข็งขันจากหัวหน้าเขตและ

คณะท างาน จะมีแต่แอบไปเล่นกันในชุมชนอ่ืน หรือเข้าไปเล่นในพ้ืนที่ตัวเมืองอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเขต

พ้ืนที่ที่มีความเจริญมากกว่า การกวดขันก็ไม่ได้เข้มงวด เพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ

กับเจ้าของบ่อน การพนันที่ได้รับความนิยมของคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่แอบไปเล่นนอกพ้ืนที่นั้น 

ประกอบด้วย ไก่ชน แข่งนก วัวชน สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ าเต้าปูปลา ไพ่ ปอ และแทงบอล ซึ่งสามารถ

แยกจ านวนได้ดังนี้ 1)การพนันประเภทใช้สัตว์เป็นองค์ประกอบหลักในการแข่งขันได้แก่ ไก่ชน แข่งนก วัว

ชน ปัจจุบันมีจ านวน 6 คน จาก 4 หลังคาเรือน มีอายุประมาณ 45-65 ปี เป็นผู้ชายทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
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เปรียบเทียบกับอดีตที่มีจ านวนนับไม่ถ้วน  2)การพนันประเภทใช้ตัวเลขในการเสี่ยงทายได้แก่ สลากกิน

แบ่งรัฐบาล ปัจจุบันมีจ านวน 3 คน จาก 2 หลังคาเรือน มีอายุประมาณ 45-65 ปี ประกอบด้วย ผู้ชาย 2 
และผู้หญิง 1 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตการพนันประเภทนี้เป็นที่นิยมมากเช่นกัน 3)การพนันประเภท

ใช้อุปกรณ์ที่เป็นไพ่ กระดาษรูปต่างๆ และลูกเต๋า ได้แก่ น้ าเต้าปูปลา ไพ่ ปอ ปัจจุบันมีจ านวน 4 คน จาก 

1 หลังคาเรือน มีอายุประมาณ 25-65 ปี ประกอบด้วยผู้ชายทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบในอดีตจะมีจ านวนที่

มากกว่านี้หลายเท่าโดยเฉพาะในช่วงเทศการและงานมหรสพ 3)การพนันประเภทใช้เกมฟุตบอลมาพนัน

ได้แก่ การแทงบอล ปัจจุบันมีจ านวน 4 คน จาก 4 หลังคาเรือน มีอายุประมาณ 18-25 ปี ประกอบด้วย

ผู้ชายทั้งหมด และในสมัยอดีตไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด รวมยอดผู้เล่นการพนันทั้งหมด 17 คน ประกอบด้วย 

ผู้ชาย 16 คน และผู้หญิง 1 คน จะสังเกตเห็นว่าสัดส่วนผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิง และบางคนยังเล่นการ

พนันได้ทุกประเภท แต่ความถนัดจะมีแค่หนึ่งถึงสองอย่างเท่านั้น และจะมีความชอบเป็นพิเศษเฉพาะชนิด

เดียวเท่านั้น ซึ่งบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอบายมุขดังกล่าวนี้จะมีทุกระดับชั้น คนจน คนปานกลาง 

รวมถึงคนรวย และข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนส าหรับกลุ่มชอบเล่นการพนันคือ จะไม่ค่อยเข้าร่วมละหมาด

ญะมาอะฮฺที่มัสยิดในเวลาละหมาดปกติ จะมาแต่ละหมาดวันศุกร์เพ่ือเลี่ยงการซักถามจากคณะกรรมการ

มัสยิด จะไม่ค่อยพดูคุยกับคนในชุมชน ชอบขับรถเข้าในตัวเมืองหาดใหญ่บ่อยครั้งในช่วงเวลาว่างหรือไม่มี

งาน หรือช่วงไม่ได้ออกทะเลไปหาสัตว์ทะเล ชอบอ้างว่าเข้าตัวเมืองหาดใหญ่เพ่ือไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้หรือ

อาหาร โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 14-15 ของเดือน หรือในช่วงฟุตบอลโลก ชอบพูดคุยกันเฉพาะในกลุ่มของ

ตนเอง ท าตัวมีพิรุธ และมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย  

 “เมื่อก่อนนี้การพนันแถวบ้านเรานั้นมาก ในช่วงสมัยผมอายุ 14-15ปีอะนะ เมื่อก่อนนี้มีครบทุก
อย่าง ซื้อเบอร์ น้้าเต้าปูปลา พวกนี้เขาเรียกว่าหวยสัตว์ เล่นไพ่ เล่นปอ จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมี สามารถนับ
บ้านได้เลยว่ามีกี่หลัง แต่คนขายและเจ้ามือนั้นบ้านเราไม่มี ส่วนประเภทเล่นปอเล่นไพ่ น้้าเต้าปูปลานี้ได้
หมดไปในช่วงเมื่อ 10ปีที่แล้ว ที่ต้ารวจเริ่มกวดขันอย่างนักในต้าบลคูเต่า และอิหม่ามฏ๊อบรอนีย์ก็ขึ้นเป็น
อิหม่ามพอดี เลยท้าให้มันหมดไปเลย เพราะแกผลักดันไม่ให้มันมี โดยมากแกใช้วิธีการสอนหนังสือ เป็นตัว
ชูโรงในการขจัดปัญหาการพนันในชุมชน” 
 (เฉม หาสเล็ม: อดีตคณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , วันที่ 10 กรกฎาคม 2558: 
สัมภาษณ์) 
 “เดี๋ยวนี้บ้านเรานี้ ถ้าหากพูดถึงเรื่องการพนันนั้นไม่ค่อยมี อาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อย ก็มีไก่ชน แข่ง

นก วัวชน อันนี้มีบ้างไม่กี่คน แต่ส่วนมากไปเล่นกันนอกบ้าน ไม่เล่นในบ้าน แต่ในชุมชนเรานี้ไม่มีร้านไหน
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เลยที่ขายอุปกรณ์การพนัน ส่วนเด็กๆก็ชอบไปแทงบอลบ้างอะไรแบบนี้ ส่วนเหล้า(สุรา) ไม่มีแน่นอน 

เพราะคนมุสลิมเขาห้ามอย่างเด็ดขาด” 

 (อุหมาด หมัดบิลเฮด: ที่ปรึกษากรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , อดีตก้านันผู้ใหญ่บ้าน

ต้าบลคูเต่า, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

  สุรา เป็นอบายมุขที่คนในพ้ืนที่มัสยิดบ้านเหนือไม่นิยมดื่มกิน อาจนับได้ว่าเป็นศูนย์

เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งห้ามอย่างชัดเจน และไม่เป็นที่แพร่หลายทั้งกลุ่มเด็ก 

เยาวชน วัยรุ่น วัยท างาน รวมถึงวัยชรา อาจจะเป็นเพราะว่าในพ้ืนที่ไม่มีร้านค้าใดที่เปิดจ าหน่าย เพราะ

เป็นกฎปฏิบัติของคนในชุมชน รวมถึงรสชาติของสุราอาจไม่เป็นทีต่้องใจของกลุ่มดังกล่าว 

  ยาเสพติด เป็นอบายมุขซึ่งมีบางกลุ่มคนในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วม โดยมากจะเป็นยาเสพ

ติดประเภทที่ 5 คือ ใบไม้ เช่น กระท่อม กัญชา แต่มีบางกลุ่มที่ได้น าส่วนผสมที่อันตรายเข้าไปผสมขณะ

ต้มเพ่ือให้เกิดรสชาติที่แปลก แตกต่างไปจากเดิม และมีฤทธิ์กดประสาทมากกว่าเดิม หรือท าให้เคลิ้มมี

ความสุขมากกว่าเดิม เช่น ยาบ้า ยาม้า ยาจุดกันยุง หลอดไฟฟ้า และอ่ืนๆอีก ซึ่งกลุ่มที่เข้าไปพัวพันกับยา

เสพติดประเภทนี้ โดยมากจะเป็นกลุ่มเยาวชน และคนในวัยแรงงานที่ต้องออกเรือไปหาปลา หาสัตว์ทะเล

เพ่ือน ามาขาย หารายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งความหมายของยาเสพติดให้โทษโดยรวมหมายถึง  สารเคมี

หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้ว ท าให้

เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาด

ยา มีความต้องการเสพท้ังร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะเสื่อมทรุด ให้

รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้

โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย จากการส ารวจและสอบถามจ านวนผู้ติดยา

เสพติดประเภทที่ห้าคือประเภทใบไม้ ได้แก่ น้ ากระท่อมและกัญชา ปัจจุบันมีทั้งหมด 20 คน 

ประกอบด้วยผู้ชายทั้งหมด อายุประมาณ 16-35 ปี แต่ในสมัยอดีตก็มีการน าใบกัญชาและใบกระท่อมมา

เคี้ยวกินสดๆในช่วงท างานเพ่ือเพ่ิมแรง แต่ไม่ได้มีการน ามาต้มหรือผสมกับสารประเภทอ่ืน และไม่ทราบ

จ านวนที่แน่นอนส าหรับกลุ่มคนที่เสพ ส่วนสิ่งเสพติดประเภทอ่ืนไม่มีปรากฏในพื้นที่มัสยิดบ้านเหนือ   

 “ถ้าหากพูดถึงการพนันและอบายมุข ตรงนี้ (ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ)ไม่มีเลย ที่มีอยู่บ้างก็คือยา

เสพติด เด็กๆติดน้้ากระท่อมกันเยอะ ก็ธรรมดาเพราะว่าคนในชุมชนหมู่เจ็ดมีเกือบหมื่นคน มากกว่าเพ่ือน

เมือเทียบกับหมู่อ่ืนๆในต้าบล จ้านวนที่จับได้ต่อเดือนก็ประมาณหลักสิบอะ แต่เรื่องสุรานี้ไม่เคยเห็นคนใน
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ชุมชนนี้กินเลย อาจจะเป็นเพราะกลัวบาปก็ได้ ก็น่าแปลกที่สิ่งนี้ไม่ผิดกฎหมาย แต่คนไม่นิยมกินกัน ส่วน

น้้ากระท่อมกินกันจัง” 

 (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 

 3.3.2 สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการมัสยิดต่อโครงสร้าง

ภายในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

 1). ขาดการจัดระบบ การบันทึก และตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสของคณะกรรมการ
มัสยิด 

  มีคนบางกลุ่มในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่คิดต่างออกไปจากคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิด และมีอคติต่ออิหม่ามมัสยิด โดยกลุ่มคนเหล่านั้นคิดว่าก่อนหน้าที่จะมีมัสยิดหลัง
ใหญ่ดังเช่นปัจจุบัน กลุ่มตนเองก็ได้พยายามทุ่มเททั้งก าลังกายและก าลังทรัพย์ในการสร้าง แต่พอ
สร้างเสร็จมีหน่วยงานต่างๆสมบูรณ์แล้ว ได้แต่งตั้งลูกหลานและบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับตนเองให้
เข้ามาอยู่ในต าแหน่งเพื่อรับผลประโยชน์และเงินเดือนจากหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดตั้งขึ้น คิดว่าอิหม่าม
มัสยิดมีความล าเอียงไม่เป็นธรรม คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ไม่สนใจงานภายใน
มัสยิด เช่น ออกไปบรรยายธรรมในงานต่างๆภายนอก และต่างจังหวัด เพ่ือหวังในเงินที่เขาจะมอบให้ 
ไม่ทุมเทให้กับงานมัสยิดอย่างจริงจัง จึงท าให้เขาเหล่านั้นปล่อยปละละเลย เมื่อคณะกรรมการมัสยิด
ขอความช่วยเหลือให้เป็นตัวแทนในการเข้าหากลุ่มเด็กเยาวชนที่ติดยาเสพติดหรือการพนัน เพ่ือให้
กลับเข้าหามัสยิดและอยู่ในกรอบของศาสนาแทนการมั่วสุมในสิ่งดังกล่าว ปัจจุบันเขาเหล่านั้นได้ย้าย
การเป็นสัปบุรุษไปอยู่กับมัสยิดอีกหลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่ 7 บางคนเรียกว่า มัสยิดชุมชนหัวสะพาน ซึ่งมี
ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “มัสยิดซีรอตอลมุสตะกีม”  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ ท่านไม่เคยรับเงินเดือนแม้แต่สักบาทจาก
การท าหน้าที่ในการเป็นอิหม่ามมัสยิด รวมถึงประธานผู้จัดการโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์ แต่ท่านได้
มอบเงินเหล่านั้นเข้าไปยังกองทุนเพ่ือการพัฒนามัสยิดแทน รวมถึงการไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย
ธรรมในสถานที่ต่างๆ ก็เพ่ือที่จะให้ความรู้กับคนต่างถิ่นถึงวิธีการบูรณาการศาสนากับการบริหาร
ชุมชนว่าท าเช่นไร เพ่ือจะได้เป็นวิทยาทานกับชุมชนที่เขาไม่มีความรู้แต่ต้องการอยากจะท าให้
เหมือนกับชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ และที่ส าคัญเพ่ือจะได้โปรโมทชุมชนและหากลุ่มลูกค้าให้มารับ
บริการห้องประชุม ศึกษาดูงาน รวมถึงมาเช่าพักโฮมสเตย์ ไม่ใช่หวังที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง
อย่างที่กลุ่มคนเหล่านั้นได้กล่าวอ้าง และกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอยู่ในหน่วยงานต่างๆของมัสยิดนั้นก็มี
กระบวนการขัดสรรของคณะกรรมการมัสยิด ว่าเขาต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพมากน้อยเพียงใด 
ไม่ใช่เป็นลูกหลานของอิหม่ามหรือคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว และการที่อิหม่ามออกไปบรรยาย
นอกสถานที่นั้นเป็นการทดสอบคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือด้วยว่ามีความสามารถมากน้อยขนาด
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ไหน สามารถท างานแทนในกรณีอิหม่ามไม่อยู่ได้หรือไม่ มีการขาดตกบกพร่องอย่างไร แต่ที่ผ่านมาก็
แสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกคนสามารถท างานแทนกันได้ ถึงแม้ความสามารถอาจจะไม่เท่ากันก็ตาม 
คณะกรรมการพยายามอธิบายกลุ่มคนเหล่านั้น แต่ความอคติและทิฐิที่มีอยู่นั้นไม่สามารถท าให้พวก
เขาเหล่านั้นกลับมาเป็นสัปบุรุษของมัสยิดชุมชนบ้านเหนืออีกต่อไป  

 
2). ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรมัสยิดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

  เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบในเขตชุมชนละเลยการประสานงานกันอย่าง

จริงจังกับมัสยิด จึงท าให้ความน่าเกรงขาม และอ านาจการต่อรองกับเยาวชนที่มีนิสัยเกเร ชอบมั่ว

สุม เล่นการพนัน และติดยาเสพติดไม่เกรงกลัว คิดว่ามัสยิดหมดความสามารถในการควบคุมดูแล 

จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล 

“...ต้ารวจในพื้นที่ส่วนมาก จะเข้ามาตอนมีการเชิญ ปีหนึ่งสักหน(สักครั้ง)ได้แหละ เจ้าหน้าที่

เขาก็ใช่ว่าว่างนักแรง เขาถือว่าไม่ใช่เรื่องของเขา แล้วให้เขามาใส(ให้เขามาท้าไม) บ้านเราชุมชน

เรา เราต้องจัดการกันเองก่อน เป็นเรื่องภายในของเรา...” 

  (หาเฉม บินหมัด: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือและนักธุรกิจใน

ชุมชน, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

“...ต้ารวจไม่ค่อยได้เข้ามาเลย เราก็หนักใจเหมือนกัน ถ้าหากว่าเราไม่เชิญ เขาก็ไม่มา...” 

  (วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ: อิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ , วันที่ 21 พฤษภาคม 2558: 

สัมภาษณ์) 

3). การเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือ 

  การเลือกปฏิบัติของอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ

ต่อสัปบุรุษและลูกบ้าน เกิดความรู้สึกถึงความอยุติธรรมต่อการน านโยบายฮูกมปากัตมาใช้ และ

ไม่เท่าเทียมกันระหว่างลูกบ้านที่เป็นคนในชุมชน และลูกของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

ที่มีฐานความผิดเดียวกัน แต่กระบวนการในการบังคับใช้ไม่เหมือนกัน  

“...เริ่มแตกแยกเมื่อลูกคณะกรรมการเองก็ติดยา แต่ท้าไมไม่เอามาโชว์ กลัวคณะกรรมการ

เสียคน แล้วเด็กท่ีติดยาด้วยกันเขาก็รู้อยู่นี้ว่าลูกคอเต็บก็ติดยา แต่ท้าไมไม่เอามาโชว์ ลูกคนอ่ืนเอา
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มาโชว์ได้ ถ้ายุติธรรมจริงก็ต้องเอามาโชว์กันแล นั้นแหละที่เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดการไม่ยอมรับ 

ไม่ยอมตาม ระบบที่โต๊ะอิหม่ามท้าไว้นั้นมันดีแหละ แต่มันไม่ได้ตามที่แกได้ตั้งไว้ ใช้กับคนบาง

กลุ่ม ละเว้นกับคนบางกลุ่ม มันพังแลพันนั้น ถ้าแหลงพูดถึงตอนนี้ก็ เกิดปัญหามาจาก

คณะกรรมการทั้งชุดนั้นแหละ เกิดการไม่ยอมรับจากคนในชุมชน เพราะเขาไม่ยอมมานั่งแหลง

(พูดคุย)กับชุมชน คือโต๊ะอิหม่ามพอชาวบ้านมาเสนออะไร แกก็ไม่ยอมรับ เพราะแกถือว่าระบบ

ของแก และความคิดของแกดีอยู่แล้ว ถึงชาวบ้านกาเหมือนกัน โต๊ะอิหม่ามเสนอมาเขาก็ไม่ยอม

ตาม เขาไม่คุยกัน คนที่ไม่ชอบอิหม่ามก็มาก ประมาณครึ่งต่อครึ่งเลย ผมท้าตัวล้าบากมาก ต้อง

วางตัวเป็นกลาง เข้าฝั่งไหนก็ไม่ได้ เพราะเราเป็นคนของประชาชน ต้องเข้าให้ได้ทุกฝ่าย...” 

 (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์ ) 
 

4). ขาดจิตส านึกต่อหลักกฎหมายและหลักการศาสนา 

  เป็นความเข้าใจผิดของผู้ปกครองที่คิดว่าน้ ากระท่อมไม่ใช่สิ่งเสพติดร้ายแรง แต่

สิ่งนี้มีผลต่อการท าลายระบบประสาทให้เกิดความเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น สมองไม่สามารถควบคุม

อวัยวะต่างๆได้ตามปกติ มีอาการเฟ้อฝันอยู่ตลอด ถ้าหากถึงขั้นอาการรุนแรง ล าไส้จะพังทั้ง

ระบบ ไม่สามารควบคุมม่านรูดที่ทวารหนักและทวารเบาได้ ท าให้มีปัสสาวะและอุจจาระ ออกอยู่

ตลอดเวลา ส่วนในด้านศาสนาอิสลามถือว่าเป็นบาป เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลอันตรายต่อระบบ

ร่างกายของผู้เสพย์โดยตรง  

 “...ผมอยู่นี้มา 2 ปีแล้ว สภาพโดยทั่วไปของชุมชนบ้านเหนือก็ทั่วไป ไม่มีอะไรมาก ถ้า

หากว่าพูดถึงหมู่ 7 ทั้งหมดอะนะ ไม่รวมมัสยิดบ้านเหนือนะ ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือ กระท่อม 

เมื่อเราเข้าไปคุยกับชาวบ้าน บางคนเขาบอกว่าเขารับได้ ที่ลูกหลานเขากินและต้มกัน เขารับได้ ที่

จับๆอยู่ก็โดยประมาณ 30คนต่อเดือน ยังดีกว่าไปยุ่งกับพวกยาบ้า ยาไอซ์ หรือยาเสพติดประเภท

อ่ืน อันนั้นมันเรื่องใหญ่ส้าหรับเขา แต่ก็มีบ้างแต่นิดเดียว แต่ถ้าหากว่าเน้นเอาจริงๆเลย เรื่องยา

เสพติดที่ระบาทสุดๆนี้จะเป็นหมู่ 7 และหมู่ 5 ...” 

“...จ้านวนผู้เสพยาเสพติดประเภทนี้เป็นกลุ่มเดิมๆ คนเสพก็คนเดิมๆ คนจับก็หน้าเดิมๆ 

คนขายก็พวกเดิมๆ ผมมองว่ายาเสพติดประเภทนี้อะนะ โทษมันเบา กระท่อมกัญชานี้เป็นยาเสพ

ติดประเภทที5่ เป็นพวกตระกูลใบไม้ โทษก็แค่ปรับ พอไปถึงศาล คุณไปเสียค่าปรับก็สามารถกลับ
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บ้านได้แล้ว ถึงขนาดว่าค้า ก็แค่เสียค่าปรับเฉพาะประเภทที่ 5 นี้อย่างเดียวนะ แต่ถ้าพวกยาไอซ์ 

ยาบ้า พวกนี้โทษหนัก พวกนี้มันอาจจะท้าให้หลาบจ้าได้ แต่ในพ้ืนที่นี้พวกนี้ มีน้อย ไม่เป็นที่นิยม

กัน...” 

(พ.ต.ต. จักรราช วรรณประภา: สารวัตต้ารวจ ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา , วันที่ 15 
มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ สัมภาษณ์สารวัตต ารวจส.ภ.คูเต่า พ.ต.ต. จักรราช วรรณประภา 
 

5). ใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ 

  มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของกลุ่มติดยาเสพติด สุรา และการพนัน ในการส่ง

ข่าวสารข้อมูล  จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท าให้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้น

อย่างมากมายรวมถึงระบบการติดต่อสื่อสารก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในชุมชนมัสยิดบ้าน

เหนือก็เช่นกัน เด็กสมัยใหม่สามารถเล่นเครื่องมือเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว แต่

คณะกรรมการมัสยิดบางท่านยังไม่สามารถที่จะเล่นเป็นเลย จึงไม่สามารถที่จะตามทันข้อมูล

ข่าวสารในระหว่างเด็กที่ส่งให้ระหว่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มยาเสพติด มีการส่งลาย ส่งเมสเซจกัน 

โดยผู้ปกครองก็ไม่ทันได้รับทราบว่าเขาคุยอะไรกัน กับใคร ที่ไหน เพราะว่าใช้ระบบการพิมพ์  

เครื่องมือเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการบ่อนท าลายเยาวชน ถ้าหากว่าใช้ไปในทางที่ผิดก็จะเกิด

โทษอย่างมหันต์ แต่ถ้าหากว่าใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์อย่างคุณอนันต์  ซ่ึง

คณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือสองท่านนี้ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 
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“...โทรศัพท์นี้มันตัวร้าย มันส่งลายกันแป๊บเดียว บ้านเรานี้มันอยู่ใกล้กับหาดใหญ่แค่ 7 นาที 
ก็มาถึงแล้ว มาส่งยาให้ได้แล้ว ฝั่งนี้ก็ได้บริโภคแล้ว มันส่งลายมา เราไม่ใช่ได้ยินว่ามันคุยไรกัน แป๊บ
เดยีวฝั่งนี้ไปแล้ว งบประมาณของรัฐก็ไม่มีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในด้านนี้ของชุมชน แต่เราก็ไม่เคยหวัง
อยู่แล้ว เราหาของเราเองได้ หาวิธีการแบบของเรา เพ่ืออนาคตของเยาวชนรุ่นต่อๆไปของชุมชนจะได้
ไม่มีแบบอย่างที่ไม่ดีให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างอีกต่อไป...” 

(หาเฉม บินหมัด และหมัดสัน จิตภาค: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้าน

เหนือและนักธุรกิจในชุมชน, วันที่ 2 ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 

  
3.4 แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดเพื่อ
ขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน มีวิธีการดังต่อไปนี้  
 1). ส่งเสริมให้สมาชิกทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการพนัน สุรา และยา
เสพติดในชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับคณะกรรมการมัสยิด เพ่ือทางมัสยิดจะได้หา
วิธีการแก้ไข ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ต่อไป 
 “...เมื่อก่อนนั้นแนวทางในการป้องกันการพนัน สุรา และยาเสพติดนั้นก็คือ กลุ่มผู้ปกครองกับ
คณะกรรมการมัสยิดเข้ามานั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เขาเรียกมาแชร์ปัญหากัน มาแหลงเปิดใจกัน(พูดคุย
กัน) กรรมการก็เขาจะมีข้อเสนอว่าเอามาเข้าค่ายดีไหม ท้ากิจกรรมนะ เล่นกีฬากันนะ พอเด็กมีกิจกรรม
มันก็จะหลุดมาจากวังวนตรงนั้นได้...) ” 
 (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ การประชุมประจ าเดือนของสัปบุรุษและคณะกรรมการอิสลามมัสยิดบ้านเหนือ 
 2). ช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ศาสนา ประสานงานให้เกิดอาชีพ ให้ก าลังใจ พยายามเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพ่ือการสร้างความตระหนักรู้ให้กลุ่มชนที่ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด ได้
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รับรู้ว่า ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือพร้อมที่จะให้อภัย และให้โอกาสแก่ท่านตลอดเวลาตราบเท่าที่ท่านพร้อมที่
จะให้โอกาสกับตัวเอง 
 “...การอบรมศาสนานี้ช่วยแก้ปัญหาการพนัน สุรา และยาเสพติดได้เยอะมาก ถ้าหากว่าเราเริ่ม
สอนให้ภูมิคุมกันตั้งแต่เด็ก มันก็จะช่วยได้มาก สามารถปลูกฝังมันได้...” 
 (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์ ) 
 
 “...ในกรณีเด็กท่ีติดยาเสพติดคันจีให้เขากลับตัวนั้นยาก แต่ทางมัสยิดเรามีข้อมูลว่าใครบ้าง คือ
นโยบายของมัสยิดมีอยู่ว่า เราต้องไปหาคนป่วยไม่ใช่ให้คนป่วยมาหาเรา เสมือนกับว่าเราอย่าไปหาคนรวย 
แต่เราต้องไปหาคนจน(ไปช่วยคนจน) อันนี้ก็เหมือนกัน คนติดยาเสพติดคือคนป่วย ไม่สบาย เราเป็นหมอ
เราก็ต้องไปหาเขา ไปเยี่ยมถึงบ้านเลย พวกนี้ถือว่าอยู่ในประเภทเด็กพิเศษ ต้องเชิญชวนมาให้โต๊ะอิหม่าม
สอน เราต้องให้โอกาสกับเขา ความผิดพลาดนี้ต้องมาโทษกับตัวโม้เราเอง ที่ดูแลไม่ทั่วถึง เราเป็นหมอ เรา
จะไปรังแกผู้ที่ป่วยได้อย่างไรหละ เสมือนกัน ตอนนี้ถ้าหากเราไม่สามารถแกปัญหานี้ได้  ลูกๆหลานๆเราก็
ต้องมาเจอกับพวกนี้อีก เขาต้องอยู่ที่นี้ แล้วสภาพจะเป็นยังไง ถ้าเราไม่ช่วยแก้ ยาเสพติดเสมือนค่านิยม 
ต้องพยายามตัดมันให้ได้ เสมือนกับสมัยก่อนที่เรานุ่งกางเกงขาเดป ขารัดรูป เห็นตูดหนอยๆ เลิกได้เพราะ
เราไม่ไปสนใจมัน อันนี้ก็เหมือนกัน...” 
     (อะหมูด หมัดบินเฮด: อดีตคณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , วันที่ 5 
ตุลาคม 2558: สัมภาษณ์) 
 
 3). แบ่งความรับผิดชอบให้เป็นหน่วยย่อย โดยมีหัวหน้าเขตเพ่ือก ากับดูแล และง่ายต่อการ
เข้าถึงของผู้อยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มชนที่มีปัญหาดังกล่าวได้ใกล้ชิดกับคณะกรรมการ
มัสยิดมากที่สุด เพราะชุมชนมัสยิดบ้านเหนือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรเยอะสุดจากเขตพ้ืนที่
ทั้งหมดในชุมชนคูเต่า จึงต้องแบ่งหัวหน้าเขตออกเป็นสิบเขต เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล และการขอความ
ช่วยเหลือของลูกบ้าน 
 “...มัสยิดเรานี้มี 10 กระทรวงนะ โดยปกตินั้นมัสยิดอ่ืนๆ อิหม่ามจะเป็นคนกุมอ้านาจทั้งหมด 
แต่ของเราที่นี่ อิหม่ามจะกระจายอ้านาจ เราแบ่งเขตการดูแลออกเป็น 10เขต และก็แต่ละเขตนั้นก็มี
รัฐมนตรีของแต่ละเขต สิบเขตนี้เราแบ่งเป็น 10 กระทรวงพอดีเลย มี 1.กระทรวงการศึกษา ทุกปีพอถึง
วาระของการศึกษา อิหม่ามก็จะเรียกประชุมเกี่ยวกับการศึกษาเลย หัวหน้าคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรี และก็
เลือกทีมงานมา 10คน เลือกมาจากแต่ละเขต เขตละคน คัดมา ดูว่าใครบ้างที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา
บ้าง คัดมา ก่อนที่อิหม่ามจะเรียกประชุมนั้น กลุ่มเขาทั้ง 10คนนั้น ต้องประชุมกันก่อน แล้วก็น้าเรื่องเข้าที่
ประชุมใหญ่เพ่ือน้าเสนอว่าปีนี้การศึกษาเราจะพัฒนาอะไรได้บ้าง ให้มันทันกับยุคของเทคโนโลยีตอนนี้ ก็
คือสิ่งที่เด็กต้องเรียนที่นี้นั้น อย่างแรกเลยความเป็นมาของชุมชน สายน้้าอูตะเภา เพราะสิ่งนี้เด็กจะได้
สัมผัสกับของจริง จับต้องได้จริง และก็เป็นสายน้้าสายส้าคัญที่ คอยหล่อเลี้ยงคนในชุมชนของเรา           
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2.กระทรวงต่างประเทศ ใครมีข้อพิพาทกันระหว่างชุมชนเรากับชุมชนอ่ืน หน้าที่ของฝ่ายนี้ก็คือ จะต้อง
เรียกเข้ามาในห้องนี้ทั้งสองฝ่าย หรือกรณีเกิดในชุมชนเดียวกัน ที่มีข้อพิพาทกันก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน รัฐมนตรี
ฝ่ายนี้จะต้องหาข้อมูลให้กระจ่าง เพ่ือมาน้าเสนอในที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่จะหาทางออกให้ บุคคล
ฝ่ายนี้จะต้องมีความเป็นธรรมสูง แม้แต่ลูกเองฝ่ายเองก็ไม่เว้น คนที่นี้ถ้าหากว่าไม่หนักหนาเขาก็จะไม่บอก
หรอก วันสองวันก็หายโกรธกันแล้ว แต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอม ก็จะต้องมาบอกมัสยิด 3.กระทรวง
สาธารณะสุข มีนายแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ มาทุกวันศุกร์เพ่ือมาตรวจ คนนี้เขาเป็นอาจารย์แพทย์
นะ คนสตูล คนมุสลิมเรานี้แหละ เขามาด้วยจิตอาสา โต๊ะอิหม่ามไม่ได้จ้างอะไรเขาเลย เหตุเพราะว่าสามปี
ที่แล้วเขาไปพบกันที่มักกะฮ์ เขาเป็นแพทย์ของประเทศไทยที่ต้องไปดูแลฮุจยาต(คนมุสลิมไทยที่ไป
ประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย) และอิหม่ามเราเขาเป็นอามีรุลฮัจย์(หัวหน้าผู้ดูแลคนไปท้าฮัจย์)
ในปีนั้นอะนะ พูดคุยกันถูกใจ หลังจากนั้นก็มาเปิดหน่วยพยาบาลที่มัสยิดเลย ตรวจฟรี เขาบอกว่าถ้าหาก
ให้ค่าตอบแทนเขา เขาจะไม่มาอีกต่อไป เขาท้าด้วยจิตอาสา 4.กระทรวงพัฒนาสังคมและเยาวชน เพราะ
ในหมู่บ้านเมื่อก่อนอบายมุขมาก ยาเสพติดก็มาก วัยรุนเด็กกลุ่มเสี่ยงก็มาก ในแต่ละปีก็จะมีกิจกรรม
สันทนาการณ์ คือไม่ตอ้งการให้เด็กมันมีเวลาว่างมาก สันทนาการณ์กีฬา ปีหนึ่งเราจัดเที่ยวกันสักที สมัยนี้
เด็กในชุมชนที่ติดยาเสพติดก็มีนะ แต่น้อย มันมีทุกที่นั้นแหละ แต่บ้านเรานั้นความชั่วมันมีพ้ืนที่จ้ากัด 
เพราะเรามีกรอบ มีมาตรการทางสังคมไว้ครอบคลุมหมดแล้ว ฝ่ายนี้จะต้องเก็บข้อมูลแล้วว่ามีเด็กกลุ่ม
เสี่ยงก่ีกลุ่ม พอรู้เสร็จก็จะบันทึกทะเบียนให้มัน ที่รู้ๆนั้นไม่ถึง 20คน แล้วก็ 20คนนี้ส่วนมากแล้วจะถูกเด็ก
ข้างนอกชักน้าไป ฝ่ายนี้จะต้องช่วยหามาตรการดูแลโม้ข้างนอกที่จะเข้ามาในชุมชน หาวิธีป้องกัน เพ่ือให้
มันได้ห่างกัน แล้วต่อไปก็ดึงเด็กของเราเข้าในชมรมกีฬา และแต่ละปีก็จะพาไปเที่ยว อบรม บ้าบัด ในที่
ต่างๆ งบก็ได้มาจากมัสยิด เรามีตู้รับบริจาคเฉพาะในส่วนนี้ 5.กระทรวงสาธารณูปโภค ฝ่ายนี้จะดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งชุมชน ประปา ไฟฟ้า การคมนาคม เช่น ถนนไม่ดี น้้าท่วมขัง ต้องมาแจ้ง 
คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการมัสยิดก็จะสั่งฝ่ายนี้ไปตรวจสอบ ตอไปก็สั่งรถมาถ่มดิน 10คัน 20คัน 
เอาเบี้ยของมัสยิดนั้นแหละ ไม่ต้องไปพึ่งเทศบาลหรือ อบจ. ขอมันช้า ปีกว่าหวางอีได้ และอีกห้ากระทรวง
จ้าไม่ได้แล้ว อยู่ในชีด...” 
 “...กระทรวงที่หก กระทรวงกลาโหม จะดูแลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของชุมชน โดยเฉพาะ
ช่วงเลือกตั้ง ไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกัน กระทรวงที่เจ็ด กระทรวงการคลัง กระทรวงนี้จะดูแลจัดเก็บ
ซากาต รับ-จ่ายซากาต รวมถึงเงินรายได้ของมัสยิดจากภาคส่วนต่างๆ กระทรวงที่แปด กระทรวงพาณิชย์  
จะคิดเกี่ยวกับธุรกิจของชุมชน เช่นธุรกิจโฮมสเตย์ ธุรกิจล่องเรือ กระทรวงที่เก้า กระทรวงมหาดไทย ท้า
หน้าที่กลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาท้างานด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น และดูแลหัวหน้าเขต
ปกครองต่างๆ ช่วยอ้านวยความสะดวกให้หัวหน้าเขตทั้ง 10เขต กระทรวงสุดท้าย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ดูแลเกี่ยวกับกีฬา พาเยาชนและคนในชุมชนเที่ยว อบรม ตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือการศึกษา และ
การบ้าบัด...” 
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(นาเฉด บินล่าเต๊ะ: อดีตคณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือ , วันที่ 10 
กรกฎาคม 2558: สัมภาษณ์) 

  
 4). จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กเยาวชนที่ติดยาเสพติด และเด็กปกติ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือดึง
ให้เยาวชนหลุดพ้นจากวังวนของการพนัน สุรา และยาเสพติด ซึ่งจาก 2 โครงการที่ผ่านมาภายใต้การ
สนับสนุนของมัสยิด คือ ฟุตชอลบ้านเหนือลีค โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย.- 6 ธ.ค. 2558 มีผู้ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมอย่างมากมาย และโครงการ“ปลูกฝังความคิด ฟ้ืนฟูชีวิตให้มีค่า”ในวันที่ 27-29 กันยายน 
2558 นั้น มีกลุ่มเยาวชนทั้งที่ติดยาเสพติด และการพนัน รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่เคยพัวพันกับสิ่งอบายมุข
ดังกล่าวได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกันกว่าถึง 50 ชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกพ้ืนที่ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ส่งผลให้กลุ่มติดการพนันและยาเสพติด ห่างไกลจากสิ่งดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากโทษของยาเสพติดและการพนันผ่านวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ อีก
ทั้งยังได้ร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ ที่มาร่วมสนุกและให้ความรู้ ได้ไปดูภาพจริงๆ คนจริงๆ 
ที่ติดยาเสพติดและการพนัน ซึ่งอยู่ในขั้นโคม่า จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถท าให้เด็กที่ได้ร่วมเดินทางเพ่ือ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้กล่าวมานั้น เมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้ให้ค าปฏิญาณสัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือ
ข้องแวะกับอบายมุขใดๆทั้งหมดทั้งปวง ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กและเยาวชนที่ติดน้ ากระท่อมประมาณ 10 
คน และติดการพนันประเภทแทงบอล 10 คน และมีวัยแรงงานที่ชอบการพนันแข่งวัว แข่งนก และไก่ชน 
ประมาณ 4 คน ชอบซื้อเบอร์ประมาณ 2 คน และที่เหลือเป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความเพียบพร้อมทั้ง
ทางด้านศาสนาและกิริยามารยาท และยอมอุทิศตนเพ่ือให้เพ่ือนร่วมชุมชนได้กลับมาอยู่ในหนทางที่
ถูกต้องที่บริสุทธิ์อีกครั้ง ผลจากกิจกรรมดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเยาวชนที่ ได้ร่วมท ากิจกรรม 
“ปลูกฝังความคิด ฟ้ืนฟูชีวิตให้มีค่า” เป็นอย่างมาก หลายคนกลับตัวกลับใจ และผันตัวเองเข้าหาศาสนา
หามัสยิด ร่วมเรียนศาสนาในวันที่อิหม่ามสอน หางานทีสุจริตท า แต่ส าหรับบางคนก็กลับเขาไปอยู่ในวังวน
การพนันและยาเสพติดเหมือนเดิม เพราะพ้ืนฐานครอบครัวที่ด าเนินวิธีชีวิตด้วยกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีแค่ 3 
คนเท่านั้น  
 
 “...มัสยิดเขามีกิจกรรมอยู่ตลอดทั้งปี กิจกรรมของเขานี้สร้างเด็กให้มีความกล้าแสดงออก กล้า
คิดกล้าท้า อาจจะมีการตอบปัญหาศาสนาบ้าง มีการแข่งขันอ่านกรุอ่านบ้าง...” 
 (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์ ) 
 
 “...การที่เราจัดกิจกรรมการอบรมนั้น เพ่ือที่จะหาสิ่งที่ไปสะกิดใจให้มันกลับหลังมา ดลใจให้มัน
เปลี่ยนความคิด เพราะมันได้ออกไปเที่ยว แลไรต่อไร และก็อยากจะสู้กับสิ่งที่ไม่ดี ชั่วร้ายเหล่านั้น...) 
 (หาเฉม บินหมัด: คณะกรรมการอิสลามประจ้ามัสยิดบ้านเหนือและนักธุรกิจในชุมชน , วันที่ 2 
ตุลาคม 2558:  สัมภาษณ์) 
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รูปภาพ กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 
 

 5). มีการสอนศาสนาเป็นประจ าให้กับเยาวชนและคนในชุมชน โดยผ่านเสียงตามสายของ
ชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งหากพูดถึงชุมชนมัสยิดบ้านเหนือในอดีตสิบกว่าปีที่แล้วจะ
เห็นได้ว่าอบายมุขประเภทการพนันจะมีเยอะมาก โดยประมาณหนึ่งส่วนสามของคนในชุมชนเล่นการพนัน
เป็น (โดยประมาณ 250 คน)ส่วนมากจะเล่นในช่วงงานรื่นเริงหรืองานมหรสพต่างๆ แต่เมื่อมีการสอน
ศาสนาอย่างจริงจัง หลายคนได้รับทราบถึงบทบัญญัติของศาสนาที่ได้ห้ามไว้ เกี่ยวกับอบายมุขดังกล่าว 
รวมถึงพิษภัยที่เกิดจากสิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดการแกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้า และชีวิตหลังความตายที่ตนเอง
จะต้องประสบ กลัวถึงการมีครอบครัวที่ล้มเหลวเพราะผลของอบายมุขนั้น กลัวถึงอนาคตของลูกหลานจะ
ถูกมอมเมา และจะไม่ถูกยอมรับจากสังคมชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ หลายคนพลิกพันตัวเองมาสู่การท างานที่
สุจริต ออกเรือเพ่ือหาสัตว์น้ ามาขายแต่พอเหมาะ และที่ส าคัญต้องคือให้ความส าคัญกับการเรียนศาสนา 
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เพ่ือน าพาตัวเองสู่ทางที่เที่ยงตรง ตามหลักค าสอนของศาสนา ผลจากการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต 
หลายครอบครัวไม่ได้รวยขึ้นกว่าเดิม แต่มีความพอเพียงมากกว่าเดิม และมีความสุขมากกว่าเดิมด้วย 
เพราะสามารถละเลิกและสลัดกิเลสที่เกาะติดตัวมายาวนาน นั้นคือการพนันและยาเสพติดไปได้ 
 
 “...หวางนี้(ตอนนี้)นกกรงหัวจุก นกเขาเล็กอะไรก็ไม่มีแล้ว ที่ร้านน้้าชาก็ไม่ได้ท้าที่แขวนให้ แต่
หมู่อ่ืนพอมีมั่งแกแหลงทุกวัน เพราะว่าชุมชนเรามีเสียงตามสายกันหลาว มีล้าโพงทั่วทั้งมูเก็ม(ทั่วชุมชน) 
พอตีห้า(ห้าโมงเย็น) ก็จะเริ่มพูดกันแล้ว...” 
     (หรูน จันทรวดี: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7, วันที่ 5 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 
  
 6). มีระเบียบบริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ (ฮูกมปากัต) ตราไว้เป็นกฎระเบียบและข้อบังคับ
ใช้ในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ และธรรมนูญที่น ามาใช้ร่วมกันของชุมชน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดคือความร่วมมือและอยู่ เย็นเป็นสุขของสัปบุรุษชุมชนมัสยิดบ้านเหนือทุ กคน ฮูกมปากัตนี้
เปรียบเสมือนกฎหมายที่ใช้กันในชุมชน เป็นกรอบเพ่ือให้ทุกคนใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการด ารงชีวิต
ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของมัสยิดต่อสัปบุรุษทุกท่าน ร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
ลงโทษด้วยการคว่ าบาตร ไม่ให้การเอาใจใส่ดูแลเพียงเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของสังคมชุมชน
มัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งหลายต่อหลายคนยอมรับถึงคุณค่าและประโยชน์ของฮูกมปากัตที่ได้ร่วมกันบัญญัติขึ้น
ด้วยกับแนวคิดของศาสนาอิสลามและความคิดเห็นของคนในชุมชนมาร่วมร่าง และแต่งตั้งกฎระเบียบ
ขึ้นมา เพ่ือใช้ปฏิบัติและก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายในชุมชนอย่างถ้วนหน้า 
   
 “...เมื่อก่อนนี้ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เขาดูแลกันดี เขามีกฎกติกา เขามีฮูกมปากัตมาใช้กันอยู่ 
โดยที่อิหม่ามและคณะกรรมการเขาเป็นคนร่วมร่างข้ึนมา...) ” 
 (ด.ต. กิตติศักดิ์ บิลยะลา: ส.ภ.คูเต่า อ.หาดใหญ่ สงขลา, วันที่ 15 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์ ) 
 
 7). สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน เพ่ือจะได้เป็นหูเป็น
ตาและดูแลเยาวชนให้กับทางคณะกรรมกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดได้  
 “...ผมเป็นคนพุทธจริง แต่ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ มีก็แต่น้องของผมนี้แหละที่กินอยู่คนเดียว แต่
มันไม่เอากลับมากินในหมู่บ้านนะ มันไปกินกับโม้หมู่ 8 ที่มันไปท้างานก่อสร้างด้วยกันโน้น ที่นี้นั้นมันหลบ
มานอนอย่างเดียว คือเรามีไหรเราแบ่งปันกัน ตอนที่ปะมัน(หรูน)เสีย เรากามาทุกคืน มาช่วย แต่ตามหลัก
ศาสนาคือ ต่างคนก็ท้าตามความเชื่อของตัวเองไป เราก็ท้าตามศาสนาเรา ไม่ก้าวก่ายกัน วันนั้นตอนที่พ่อ
ผมเสีย ศพพ่อผมไอ้หรูนยังเอาไปตั้งที่บ้านมันได้เลย มันก็ไม่ได้รังเกียจอะไร คนที่ตายนั้นเขาก็จากเราไป
แล้ว แต่คนที่อยู่นี้ เราก็จะได้เป็นพี่น้องกัน ช่วยเหลือกันต่อไปหลาว และก็ตอนครูเดรมาสอนเมื่อก่อนนี้ผม
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ก็ไปนั่งฟังกัน จีเอาไม่เอาไม่ว่ากัน แต่ทุกศาสนาเขาก็สอนให้เป็นคนดี เขาไม่ได้สอนให้เรารบกัน สอนให้เรา
รักกันนั้นคือการสอนที่ถูกต้อง...” 
 (ถนอม สมันตมิตร: ลูกบ้านหมู่ 7 ที่นับถือศาสนาพุทธ, วันที่ 5 มิถุนายน 2558: สัมภาษณ์) 
 
 8). ออกประกาศอย่างเป็นทางการ โดยติดประกาศที่บอร์ดมัสยิด และประกาศผ่านเสียงตาม
สายเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติต่างๆ และโทษส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอบายมุขที่ให้โทษต่อตนเอง และ
ชุมชน เช่น การพนัน สุรา และยาเสพติด เพ่ือให้เกิดการชุกคิดและตระหนักถึงพิษภัยของการพนันและยา
เสพติด รวมถึงสิ่งที่ขัดต่อสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้ห้ามไว้ 
 
 ตัวอย่างประกาศเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 

ประกาศมัสยิดบ้านเหนือ 
 ด้วยการเสพสิ่งมึนเมาหรือจ าหน่ายจ่ายแจกสิ่งมึนเมาทุกชนิด เป็นการกระท าที่ขัดต่อหลัก
ศาสนาอิสลาม ซึ่งมุ่งให้มนุษย์ต้องรักษาคุณค่าของตัวเองไว้ด้วยการรักษาสติปัญญามิให้ถูกท าลายด้วยสิ่ง
มึนเมาทุกประเภท สิ่งมึนเมาถือเป็นความโสโครกของชัยฎอนมารร้าย และผู้ที่เมา 1 ครั้ง อัลลอฮ์  ไม่
ทรงรับการประกอบความดีของเขาถึง 40 วัน 
 จากค าสอนนี้ มัสยิดบ้านเหนือจึงถือว่า การเสพหรือจ าหน่ายจ่ายแจกยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา
ทุกชนิด เป็นสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาและฝ่าฝืนกฎฮูกมปากัตของมัสยิด ซึ่งมัสยิดจะด าเนินการดังนี้ 

1. การเอาผิดของมัสยิดต่อผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะด าเนินการเมื่อผู้นั้นถูก
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมโดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจน หรือ มีผู้พบเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวจ าหน่ายจ่ายแจกหรือเสพสิ่งมึนเมาซึ่งหน้าแล้ว ด าเนินการแจ้งกับทาง
มัสยิด ซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าบุคคลที่ถูกแจ้งกระท าความผิดจริงเท่านั้น 

2. ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องถูกลงโทษตามฮูกมปากัต พ.ศ. 2548 หมวดที่ 
8 ข้อที่ 24-27 

3. หากผู้กระท าผิดประสงค์ที่จะกลับมาเป็นสัปบุรุษของมัสยิด ให้ด าเนินการตามข้อ
หนึ่งข้อใดใน 2 ข้อ ต่อไปนี้ 
(3.1) ออกอิศลาหฺตัวเอง ภายใต้กลุ่มญามาอะฮฺที่มัสยิดให้การรับรองเป็นเวลา 40 
วัน จากนั้นให้เรียนอัลกรุอ่านในค่ าคืนวันศุกร์ที่มัสยิดอีก 5 ครั้ง 
(3.2) เรียนอัลกรุอ่านในค่ าคืนวันศุกร์ที่มัสยิดจ านวน 10 ครั้ง และร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์กับทางมัสยิดเมื่อมัสยิดจัดกิจกรรมต่างๆ 5 ครั้ง 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 
    ลงชื่อ.....................................................อิหม่ามมัสยิด  
     (ดร.ฎ็อบรอนีย์ บิลล่าเต๊ะ) 
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รูปภาพ ป้ายประกาศต่างๆของมัสยิดบ้านเหนือที่สนับสนุนในการท าคุณงามความดีต่อพระเจ้าและให้
ตระหนักถึงความแกรงกลัวต่ออัลลอฮ์  

 
 
 จากผลการศึกษาถึงแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน จะเห็นได้ว่ามีแนวทางใน
การบ าบัดรักษากลุ่มผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติดในลักษณะแยกส่วนกันอยู่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบาง
แนวทางก็ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มติดการพนัน สุรา และยาเสพติดโดยมีผลท าให้เกิดการละเลิกทิ้ง แล้วกลับ
เข้าสู่การด าเนินชีวิตแบบคนปกติธรรมดาสามัญ และบางแนวทางก็ส่งผลในทางอ้อมเพ่ือป้องกันและ
เตือนสติกลุ่มเสี่ยงรวมถึงบุคคลทั่วไป แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามมัสยิดบ้านเหนือยังเน้นการบูรณาการการสอน
อิสลามเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เป็นองค์ประกอบของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้รับรู้ถึงความมีคุณธรรม 
ยุติธรรม จริธรรมจรรยา รวมถึงความซื้อสัตย์สุจริต ที่ทุกคนต้องมีต่อกันทั้งกับตัวเองและสังคมที่เราได้อยู่
ร่วมกัน ด้วยกระบวนการเรียนการสอนศาสนาที่มัสยิด จากแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนา
อิสลามที่ท างานโดยแยกส่วนดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยสามารถถอดบทเรียนให้เป็นกิจกรรมที่ท างานได้อย่างเป็น
ระบบ เป็นขั้นเป็นตอนได้ดังนี้ เพ่ือที่จะได้น าเสนอให้คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือได้
พิจารณาและน าไปสู่การปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า 
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 กรอบกิจกรรมเพ่ือการบ าบัดและการตอบโต้กลุ่มติดการพนัน สุรา และยาเสพติด  ประกอบด้วย 2 

กิจกรรมด้วยกันคือ กิจกรรมการบ าบัดและกิจกรรมการคว่ าบาตรทางสังคม โดยมีกระบวนการท างานดังนี้  

 กิจกรรมการบ าบัด เป็นกิจกรรมการรักษามักใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (behavioral therapy) 

การให้ค าปรึกษา (counseling) หรือ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนแนวคิด (cognitive therapy) และอาจให้เข้าร่วม

กลุ่มเพ่ือให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นการพนัน การรักษาด้วยยาอาจมีส่วน

ช่วยได้บ้าง แม้ว่ายาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ได้ผล  แต่การให้การรักษาร่วมกันระหว่างการ

รักษาโดยไม่ใช้ยาร่วมกับการให้ยามีแนวโน้มที่จะท าให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดนอกจากนี้ควรรักษาโรคอ่ืนที่

พบร่วมกับการติดการพนัน เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และ การติดสารเสพติดชนิดอ่ืน จะช่วยท าให้การติด

การพนันดีขึ้นได้ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. ม.ป.ป.) ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการบ าบัดรักษาให้กับชุมชนเพ่ือจะได้น าไปทดลองใช้ 

ดังแผนภาพที่ได้กล่าวมาแล้ว 

1) จัดกิจกรรมแข่งฟุตซอลกกระชับมิตรภายในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ โดยประมาณ 1-2 เดือน จากการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการมัสยิดเห็นว่าวิธีการนี้สามารถชักน าเยาวชนทั้งในส่วนที่มีปัญหา

การพนัน สุรา และยาเสพติดมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับเยาวชนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวได้ดี และเป็นกีฬาที่ทุก

เพศทุกวัยให้ความสนใจมากในพื้นที่ขณะนี้ รวมถึงสามารถท าให้กลุ่มพ่อค้าแม้ค้าในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมจาก

กิจกรรมดังกล่าวด้วย จึงเป็นกิจกรรมแรกที่ควรจะน ามาเป็นจุดสนใจ และให้การหว่านล้อมเพ่ือเข้าสู่

กระบวนการถัดไป ถือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และในการลงชื่อทีมสมัคร

แข่งขันนั้น ทุกทีมได้สิทธิ์ทัศนาจรและเข้าค่ายนอกสถานที่กับทางมัสยิดบ้านเหนือ ตามแต่มัสยิดจะ

ก าหนด ผู้ที่ด าเนินกิจกรรมนี้น่าจะเป็นฝ่ายคณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิดร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดเห็นเป็นดีที่สุด เพราะเป็นกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นมีแรงและพลังท างานที่มากกว่าผู้ใหญ่ อีกทั้ง

ต้องทุ่มเททั้งด้านเวลาและการท างาน กิจกรรมนี้กลุ่มแม่บ้านก็ยังสามารถขายสินค้าเพ่ือหารายได้เข้า

มัสยิดไดด้้วย  

2)  จัดทัศนาจรและเข้าค่ายจริยธรรมนอกสถานที โดยประมาณ 10-15 วัน เพ่ือเป็นการดึงเยาวชนให้ออก

ห่างจากอบายมุขต่างๆที่เขาก าลังเผชิญอยู่ในชุมชน และได้ไปเรียนรู้ ดูด้วยตา และเห็นจริงกับตนเอง 

ตามสถานโรงพยาบาลต่างๆต่อผลข้างเคียงจากบรรดาอบายมุขต่างๆที่ตนจะต้องประสบเมื่อไม่สามารถ

ถอนตนเองออกมาได้จากวังวนดังกล่าว แต่นักจิตวิทยาแนะน าว่า ถ้าจะให้ดีต้องใช้เวลา 1-3 เดือน เพ่ือให้

การอบรมและห่างจากการมกมุ่นกับสิ่งดังกล่าว เปลี่ยนพ้ืนที่เปลี่ยนบรรยากาศ เพ่ือจะได้รับความคิด
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ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ดังนั้นกิจกรรมนี้เราสามารถสอดแทรกการสอนศาสนาเพ่ือการบ าบัดของอิหม่ามมัสยิด 

ซึ่งโดยทั่วไปจะกระท าในช่วงค าคืนวันพฤหัสและวันศุกร์ตอนเช้าของทุกสัปดาห์ที่มัสยิดบ้านเหนือ แต่ใน

กิจกรรมนี้จะต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปบรรยายนอกสถานที่ อาจเป็นค่ายริมทะเล หรือตามชายเขาใกล้

น้ าตก และที่ส าคัญจะต้องมีผู้ด าเนินกิจกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ มีความถนัดทั้งในด้านการจัด

กิจกรรมและประสบการณ์ทางด้านการบ าบัดมาพอสมควร ร่วมเป็นผู้จัดการด้านแผนและสันทนาการ

ประกอบไปด้วย ดังนั้นแน่นอนที่สุดหลังจากกลับมาจากการทัศนาจรและค่ายนอกสถานที่แล้ว 

ความสัมพันธ์ในการเป็นเพ่ือนร่วมเดินทาง ร่วมชะตากรรมเดียวกัน จะท าให้มีความรัก ความเข้ าใจกัน

มากยิ่งขึ้น แต่ก่อนหน้านั้นเยาวชนต้นแบบของเราต้องรับรู้ล่วงหน้าว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องแผงตัวไป

เป็นเพ่ือนสนิทของกลุ่มที่ติดการพนัน สุราและยาเสพติดนั้น มีใครบ้าง และเราก็จะต้องกระจายตัวและ

แผงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นให้ได้ และคอยให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด และ

แสดงความจริงใจที่จะช่วยเข้าให้พ้นจากขุมนรกบนดินให้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

3)  กิจกรรมเพ่ือนชวนเพ่ือนเข้ามัสยิด แน่นอนความผูกพันหลังจากกลับจากทัศนาจรและเข้าค่ายใน

ช่วงแรกๆยังแน่นแฟน กลุ่มเยาวชนตัวอย่างจะต้องดึงเพ่ือนๆที่ติดการพนัน สุรา และยาเสพติดที่ห่างจาก

อบายมุขดังกล่าวได้ระยะหนึ่งแล้ว อย่าให้หวนกลับไปหาหรือเล่นอีกครั้งด้วยการชักชวนให้ท ากิจกรรมอ่ืน

ที่มัสยิด ไปร่วมเรียนศาสนา เล่นฟุตบอล อ่านหนังสือ ท่องอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางคณะที่ปรึกษาและกองทุน

ซากาตจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพ่ืออ านวยให้กับกลุ่มเยาวชนตัวอย่างเพ่ือน าไปใช้ในการบ าบัดผู้ติด

การพนัน สุรา และยาเสพติดดังกล่าว เช่น สนามฟุตซอล สนามตะกร้อ ลูกฟุตซอล ลูกตะกร้อ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ หนังสือในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะหนังสือทางด้านอันตรายจากการติดการพนัน สุรา 

และยาเสพติด และอ่ืนๆอีก 

4) กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่ฉันรัก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องส าหรับกลุ่มติดการพนัน สุราและยาเสพติด ที่มีความ

สนใจในการท าอาชีพสุจริต รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านการหาอาชีพเสริม ซึ่งในกิจกรรมนี้เรา

จะได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลาและพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ เช่น เปิดร้าน

ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ก็จะเข้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้เวลาการฝึกประมาณ 6-12 เดือน ขายโรตี ฝึกกับพ่อ

ค้าขายโรตีในตลาด ใช้เวลา 3-8 เดือน ขับรถโชเลย์ บริการรับส่งแม่ค้าไปตลาดและรับบริการทั่วไป ฝึก

ขับรถโชเล่ย์จนช านาญ พร้อมสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และหาลูกค้าประจ าให้เพ่ือไปรับไปส่ง 3-4ราย

ต่อวัน ออกเรือ ฝึกงานกับผู้ช านาญการทางด้านการหาปลาในทะเลสาบสงขลาประมาณ 1 ปี ในระหว่าง

ฝึกงานมีค่าจ้างรายวัน 100-150 บาทต่อวัน รับซ่อมเครื่องเรือ ฝึกงานกับอู่ซ่อมเรือภายในชุมชน 1ปี ใน
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ระหว่างฝึกงานมีค่าจ้างรายวัน 100-150 บาทต่อวัน ฯลฯ ซึ่งมัสยิดจะรับผิดชอบในด้านงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย 

5) กิจกรรมมอบเครื่องมือมหัศจรรย์เพ่ือสร้างรายได้ เป็นการส่งมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพและ

ด าเนินธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากประสบปัญหาชีวิตทางด้านการติดการพนัน สุรา และยาเสพ

ติด เป็นกิจกรรมสืบเนื่องมาจากกิจกรรมที่ 4 หลังจากได้มีการฝึกฝนและพัฒนาอาชีพได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็

จะท าการส่งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้ด าเนินงานที่ตนเองรักและชอบ เกิดการบริหารงาน

ด้วยตัวเอง แต่ส าหรับกลุ่มที่ชอบท างานเป็นลูกจ้างก็จะหาที่ท างานให้ แต่การซื้ออุปกรณ์เครื่องท ามา

อาชีพนั้นไม่ได้เป็นการให้ทั้ง 100เปอร์เซ็นต์ฟรีซะทีเดียว แต่เป็นการช่วยเหลือแค่ 50เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

อีก 50เปอร์เซ็นต์ ต้องหาเงินมาคืนให้แก่มัสยิดเพ่ือที่จะน าไปช่วยเหลือกลุ่มอ่ืนที่มีปัญหาต่อไป แต่จะมี

ระยะเวลาหรือก าหนดการที่เหมาะสมในการคืน คือเป็นการทยอยคืนแต่จะยืดระยะเวลาให้ยาวขึ้น อีกทั้ง

มีช่วงระยะเวลาที่ปล่อยว่าง คือไม่ต้องส่งเงินเลยประมาณ 2-3เดือนแรกหลังจากได้อุปกรณ์พร้อมมอบเงิน

ส่วนหนึ่งให้เป็นทุนพ้ืนฐาน ตามแต่สมควรของแต่ละอาชีพเพ่ือให้เกิดการมั่นคงในอาชีพนั้นก่อน แต่ถ้า

หากว่าท าไปแล้วเกิดปัญหาในการท างาน ทางคณะกรรมการมัสยิดก็จะหาวิธีแก้ไขต่อไป 

6) กิจกรรมช่วยสนับสนุนงานเพ่ือนฉัน เป็นกิจกรรมเชิญชวนให้คนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือและกลุ่มคนที่มี

ใจรักและให้โอกาสเพ่ือนร่วมโลก ที่ได้ผิดพลาดในการเลือกทางเดินในชีวิตด้วยการติดการพนัน สุรา และ

ยาเสพติด แล้วกลับตัวพลิกพันชีวิตสู่เส้นทางที่คนปกติสามัญเขาใช้ชีวิตกันและอยู่ในร่องรอยของศาสนา

อิสลาม ท างานที่สุจริต ดังนั้นสังคมจึงควรที่จะให้โอกาสและให้การสนับสนุน ด้วยการไปรับบริการใน

อาชีพที่เขาเหล่านั้นด าเนินการอยู่ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเขา และรับทราบถึงการมอบโอกาสที่

ยิ่งใหญ่ของสังคมชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ให้กับเขาได้แก้ตัวอีกครั้ง และแสดงถึงการให้อภัยของชุมชน 

กิจกรรมนี้จะมีการจัดทุกเดือน เดือนละ 1ครั้ง  

7) กิจกรรมสัปบุรุษดีเด่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเชิดชูบุคคลที่สามารถกลับตัวได้ และ

ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับคนที่หลงผิด หรือตกหลุมพรางการพนัน สุรา 

และยาเสพติด และกลุ่มคนดังกล่าวจะเป็นกระบอกเสียงและพลังที่ส าคัญที่จะกลับมาช่วยพัฒนามัสยิด

และร่วมกันต่อต้าน การพนัน สุรา และยาเสพติดต่อไป และสามารถด ารงชีวิตพร้อมกับครอบครัวตัวเอง

ได้อย่างมีความสุข เสมือนบุคคลทั่วไปในสังคมชุมชนมัสยิดบ้านเหนือต่อไป 
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  กิจกรรมการคว่ าบาตรทางสังคม เป็นกิจกรรมการตอบโต้ทางสังคมที่คณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดบ้านเหนือไปด าเนินการอยู่แล้ว แต่ผู้วิจัยสามารถถอดกระบวนการให้เป็นขันเป็นตอน และ

ด าเนินการเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนการคว่ าบาตร ได้แก่ 

1. ฮูกมปากัต เป็นกระบวนการทางสังคมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งใช้เป็นหลักปฏิบัติและควบคุม
การกระท าต่างๆของคนในชุมชนให้อยู่ในกรอบในศิลธรรมจรรยา เมื่อกลุ่มผู้ท าผิดกฎของชุมชนโดย
การฝ่าฝืนปฏิบัติในสิ่งที่สังคมห้าม ก็สมควรที่จะต้องถูกลงโทษ ถึงแม้ว่าไม่มีกฎหมายบ้านเมืองโดยตรง
ที่คณะกรรมมัสยิดจะน ามาใช้ในการกักขัง หรือโทษปรับ เสมือนต ารวจที่ใช้กัน แต่ทางชุมชนมี
มาตรการการคว่ าบาตรทางสังคม โดยไม่ให้สิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ด้านสวัสดิการของมัสยิด การอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อราชการ หรือแม้กระท าเมื่อบ้าน
ของตัวเองมีคนตายหรือต้องการท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน หรือกิจกรรมใดทางศาสนาก็ตาม ก็
จะไม่มีประชาชนชุมชนบ้านเหนือเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าพิธีกรรมดังกล่าวเพราะถือว่าผู้ที่เข้าไปร่วม
หรือช่วยเหลือก็จะผิดกฎกติกาที่ได้ตกลงกันไว้กับมัสยิด แต่มัสยิดจะส่งคนไปท าพิธีกรรมเท่าที่ศาสนา
สั่งใช้ เพ่ือให้พ้นฟัรฎูกีฟายะห์ที่ศาสนาอิสลามก าหนด เสมือนที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น(ระเบียบ
บริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ) 

2. ประชาชนสังคมประณาม เมื่อมัสยิดเปิดโอกาสให้กลับตัวแล้ว แต่ไม่สามารถที่จะเลิกหรือกลับตัวได้ 
หรือคิดว่าสามารถท ารายได้ได้ดีกว่าอาชีพสุจริต เช่นนี้แล้ว ก็สมควรที่จะถูกสังคมชุมชนประณามถึง
ความเลวทราม และชั่วร้ายของกลุ่มชนที่ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด หรือกลุ่มนักธุรกิจผิด
กฎหมาย ที่ท างานหาเงินบนหลังคน มั่วสุมแต่อบายมุข ท าให้สังคมส่วนรวมเกิดความด่างพร้อย และ
ล่าช้าต่อการพัฒนา   

3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกเทศบาล คว่ าบาตรด้วยการไม่อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของราชการ และท าการกดดันให้ยอมรับกระบวนการบ าบัดรักษากับทาง
มัสยิด ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่รับการบ าบัดรักษา ยอมรับระเบียบปฏิบัติของชุมชน
มัสยิดบ้านเหนือในที่สุด หรือต้องยอมออกจากชุมชนเพ่ือหาที่อยู่อาศัยใหม่เพราะได้รับความกดดัน
จากชุมชน ไม่มีใครสนทนา ไม่มีใครยอมซ้ือขาย ถูกบีบรัดโดยทางพฤติกรรม 

4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดชุมชนบ้านเหนือได้ข้อมูลที่แน่นอนว่ามีกี่บ้าน 
กี่คน กี่หลังคาเรือน และกลุ่มติดการพนัน สุรา และยาเสพติด ไม่ยอมรับการบ าบัด ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ต ารวจก็เป็นหนึ่งตัวแปรที่ต้องร่วมท างานกับทางชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือปรับกลุ่มคนที่ปฏิบัติ
อบายมุขดังกล่าวให้กลับเข้าสู่เส้นทางบริสุทธิ์ อีกครั้งหนึ่งให้ได้ ด้วยการตรวจตราและดูแลเป็นพิเศษ
ส าหรับกลุ่มคนดังกล่าว ถ้ามีหลักฐานก็จะต้องจับกุม กักขัง และมีโทษปรับอย่างหนัก แจ้งถึงความผิด
ต่างๆเพ่ือจะได้รู้สึกอับอาย และกลับเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาของทางมัสยิดต่อไป   
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  ซึ่ งกระบวนการที่ผู้ วิจัยเสนอไปทั้ งหมดนั้น เพราะความเชื่อมั่นในการท างานของ
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือต่อศักยภาพการท างานและความพร้อมของทางชุมชนที่จะให้
ความร่วมมือ และมีความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมชุมชนเดียวกันให้พ้นจากนรกบน
ดิน และที่ส าคัญผู้วิจัยเชื่อมั่นในศักยภาพระบบซากาตและวิธีการหารายได้ของมัสยิดบ้านเหนือที่มีผู้น า
(อิหม่าม)ที่เก่งและคณะท างานที่มีความพร้อมทั้งด้านความคิด ด้านศาสนา และสามัญ และเชื่อว่าทุกปัญหา
ชุมชนของท่านสามารถฝ่าฝันไปได้ ด้วยกับการยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ยอมรับในมติที่ประชุมที่
ใช้เสียงของที่ประชุมเป็นมติสุดท้าย และยอมรับและปฏิบัติตามในมตินั้น 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

1. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนา
อิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ได้ตอบค าถามโดยมุ่งท าความเข้าใจและหาค าตอบใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือ
ขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน สามารถท าได้อย่างไร 

2) สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการ
พนันและอบายมุขในชุมชน มีอะไรบ้าง 

3) แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด
เพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน สามารถท าได้อย่างไร 

ค าถามที่หนึ่งจากประเด็นค าถามหลักทั้งสามข้อนั้น ประเด็นที่หนึ่งจะท าการศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและ
อบายมุขในชุมชน เป็นการศึกษาศักยภาพและองค์ประกอบต่างๆที่คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีอยู่เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อชุมชนมัสยิดบ้านเหนือในด้านการขจัดปัญหาการพนันและสิ่ง
อบายมุขในชุมชน(สิ่งอบายมุขในชุมชน ณ ที่นี้ ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะสุรา และยาเสพติดเท่านั้น) เป็น
กระบวนการขัดสรรค์คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดและอิหม่ามในต าแหน่งสูงสุดของคณะ
กรรมการบริหารมัสยิด เพ่ือการด าเนินการบริหารจัดการในทุกด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ส าหรับ
ต าแหน่งอิหม่ามประจ ามัสยิดนั้นได้มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดชุดเก่าเลือก
บุคคลที่เหมาะสมข้ึนมาเพ่ือด ารงต าแหน่งอิหม่ามประจ ามัสยิด ไม่มีวาระการบริหารงานที่ตายตัว สามารถสละ
ต าแหน่งอิหม่ามมัสยิดได้เมื่ออายุมากจนไม่สามารถท างานได้ หรือเห็นความสามารถของบุคคลอ่ืนที่มีมากกว่า
โดยเฉพาะความรู้ความสามารถในด้านศาสนา และยิ่งสมบูรณ์มากกว่านั้นคือต้องเพียบพร้อมไปด้วยความรู้
ทางด้านสามัญ จึงสามารถเสนอชื่อคนใหม่ต่อองค์ประชุมเพ่ือคัดสรรค์ได้ และส าหรับองค์ประชุมในการขัด
สรรค์อิหม่ามประจ ามัสยิดนั้น ประกอบด้วยหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งโดยมากจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนมัสยิด
บ้านเหนือทั้งหมด เช่น ที่ปรึกษาของคณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการชุดเก่าของมัสยิด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกเทศบาล และชุดนักธุรกิจชุมชน ท าการขัดสรรค์และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอิหม่ามอิสลามประจ ามัสยิด
บ้านเหนือ ส าหรับคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดยังคงใช้ชุดเดิมส าหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในต าแหน่งต่อ แต่
ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการด ารงต าแหน่งต่อหรือมีเหตุเพราะเสียชีวิต ต้องให้ชุมชนในแต่ละเขตเลือกตัวแทนขึ้นมา
เพ่ือเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือต่อไป ซึ่งเขตการกระจายอ านาจของมัสยิดบ้านเหนือ
แบ่งออกเป็น 10 เขต และส าหรับต าแหน่งคอเต็บ บิหลั่น รวมถึงต าแหน่งอ่ืนๆที่ไม่ใช่หัวหน้าเขตก็เช่นเดียวกัน 



5-2 
 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

ขึ้นอยู่กับองค์ประชุมว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างไร แต่โดยมากจะกระท าหลังจากได้รับเลือก
อิหม่ามประจ ามัสยิดบ้านเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จากการศึกษาในประเด็นดังกล่าวสามารถสังเขปบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดในการ
ดูแลปัญหาการพนันและอบายมุขของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือได้ดังนี้  

1.1) การสร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์รวมของทุกกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่

คณะที่ปรึกษาของมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด(คอม.) คณะผู้พิทักษ์ระเบียบ

มัสยิด(ผทม.) กลุ่มแม่บ้านมัสยิดบ้านเหนือ และสภาชูรอ ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานนี้ จะท าหน้าที่ใน

การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อย เป็นหูเป็นตาให้กับ

มัสยิด ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรงนี้ได้แก่คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด และกลุ่มแม่บ้านมัสยิด

บ้านเหนือ ส่วนหน้าที่การเข้าไปพุดคุย โน้มนาว ชักชวนให้มาเรียนศาสนาที่มัสยิด เพ่ือขัด

เกลาจิตใจจากกิเลศดังกล่าว และเพ่ือการบ าบัด รักษา และทัศนาจรในสถานที่ต่างๆ จะเป็น

หน้าที่ของฝ่าย คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดโดยเฉพาะหัวหน้าเขตในเขตนั้นๆ หรือ

หัวหน้าเขตต้องหาบุคคลที่กลุ่มเล่นการพนัน ติดสุรา หรือยาเสพติดยอมรับนับถือ และเชื่อฟัง

เพ่ือเข้าไปพูดคุยตักเตือน และน ามาซึ่งการชักชวนให้กลับไปสู่หนทางที่ถูกที่ควรตามกรอบ

ของศาสนาอิสลามและตามกฎระเบยีบของมัสยิดต่อไป และส าหรับหน้าที่ในการเข้าไปพูดคุย 

อธิบายและท าความเข้าใจกับผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือหลงเข้าไปในวังวงดังกล่าว 

นั่นคือคณะที่ปรึกษาของมัสยิด จะเข้าไปพูดคุยและร่วมหาทางออก หาวิธีแก้ไขเพ่ือให้

ครอบครัวได้มีส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกหลานตนเองจากหนทางที่ผิดที่มืดมน และท าให้

ครอบครัวรู้สึกถึงความห่วงใย และไม่ทอดทิ้งกันในยามมีปัญหา ส่วนหน้าที่ของสภาชูรอนั้น 

หน่วยนี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับก านันผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศบาล เพราะจะเป็นฝ่าย

พิจารณาถึงการเลือกกลุ่มคนที่จะมาเป็นตัวแทน รวมถึงข้อตกลงต่างๆที่ได้ท าไว้ก่อนการ

เลือกตั้ง ดังนั้นเมื่อชุมชนต้องการความช่วยเหลือจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เป็นตัวแทนของ

ชุมชนในฐานะก านันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศบาลก็จะเข้าไปพูดคุยกับเยาวชนที่มีปัญหาและ

ครอบครัว เพื่อจะเป็นการแนะน าและตักเตือนในเบื้องต้น และบอกถึงภัยอันตรายต่อร่างกาย

ที่จะไดร้ับ รวมถึงโทษทันทางกฎหมาย นั่นคือการถูกจ าคุกและการปรับ  

1.2) การเปิดสอนศูนย์จริยธรรมอิสลามประจ าชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เป็นวิธีการที่ส าคัญมากและ

ช่วยให้เยาวชนและบุคคลที่หลงผิดไปแล้ว รู้สึกกลัวในโทษทันต่อไปในโลกหน้าที่ตนเองต้อง

ได้รับเนื่องจากการกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ศาสนาอิสลามได้สั่งห้าม รวมถึงการฝ่าฝืน

กฎระเบียบข้อปฏิบัติของชุมชน ก็ถือว่าเป็นบาปและต้องถูกโทษด้วยเพราะถือว่ากฎระเบียบ
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ข้อปฏิบัติของชุมชน เป็นการธ ารงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของศาสนาอิสลามให้คงไว้ และถ้าหาก

ยิ่งท าให้พ่อแม่เสียใจ ทุบตีพ่อแม่บุพการี ก็จะถือเป็นโทษทันอันใหญ่หลวงที่จะต้องได้รับการ

ตอบแทนโทษที่สาหัสสากันต์ต่อไปในภายภาคหน้า อาจจะเห็นทันตาโดยเร็ววันหรือค่อยรอ

ถึงวันพิพากษาแห่งวันโลกหน้า เพราะศาสนาอิสลามได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 

1.3) กองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเพ่ือช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน กองทุนนี้จะท าหน้าที่ใน

การรวบรวมซากาตของคนในชุมชน เมื่อถึงก าหนดครบรอบที่ต้องจ่าย ก็จะต้องมาจ่ายให้กับ

กองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเพ่ือเป็นการรวมศูนย์การบริหารซากาตเข้าอยู่ที่เดียวกัน และ

ท าให้คนในชุมชนเข้าหามัสยิดตลอดเวลา กองทุนนี้จะท าหน้าที่น าซากาตของคนรวยไปให้กับ

คนยากจนและ 8 ประเภทของกลุ่มบุคคลที่จะสามารถรับซากาตได้ แต่จะมอบให้กับใครได้

บ้างนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 5 หน่วยงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว กองทุนจะท า

หน้าในการจัดเก็บและกระจายซากาตตามค าสั่งของคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือเท่านั้น 

โดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างอาชีพ ให้เครื่องมือประกอบการท างาน สร้างบ้านเรือน ซื้อเครื่อง

เรือ อวน แหและอ่ืนๆอีก แต่จะไม่มอบให้เป็นเงิน ยกเว้นกรณีทุนการศึกษาแก่เด็กนักศึกษา

และสวัสดิการผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชน และจะมีกระบวนการติดตามประเมินผลดูว่าผู้รับซากาต 

สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่รับมากน้อยแค่ไหน ปีหน้าต้องเพ่ิมซากาตในส่วนไหนอีกเพ่ือ

กิจการและธุรกิจที่ด าเนินการสามารถด ารงอยู่ได้อย่างไม่เป็นภาระต่อสังคมต่อไป และการ

ก าหนดโทษกรณียังไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลังในการด ารงอาชีพดังกล่าว เช่นแอบ

ขายอุปการณ์ซากาตท่ีซื้อให้ประกอบอาชีพ ผู้รับซากาตก็จะต้องชดใช้คืนตามจ านวนเงินของ

อุปกรณ์ดังกล่าวที่รับไป 

1.4) มีอิหม่ามผู้น าที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการศาสนาและสามัญ  

ค าน าหน้าอิหม่ามฏ็อบรอนีย์ว่า ดร. ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมคนไทยให้การยอมรับอย่างมากในด้าน 

ความพยายาม อุตสาหะ วิริยะ ในด้านการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้ได้มา แต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ตัวกรันตี

ว่าจะเก่งในทุกด้าน แต่อย่างน้อยก็เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ และสังคมภายนอก 

ท่านจึงสามารถดึงงบประมาณของรัฐจากหลายภาคส่วนได้ เช่น กอรมน. และศอบต. ซึ่ง

นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่จะถือท่านเป็นตัวอย่าง และอีกทั้ง

ความกระจ่าง และรู้จริงในเรื่องของศาสนาอิสลาม สามารถดึงหลักการศาสนามาบูรณาการ

ให้เห็นเป็นตัวบทกฎปฏิบัติของชุมชนได้อย่างน่าอัศจรรย์ นี่คือคุณสมบัติเฉพาะที่ท่านคู่ควร

แก่การยอมรับ และให้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของชุมชน หน้าที่หลักในด้านของการขจัดปัญหา



5-4 
 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

การพนัน สุรา และยาเสพติดนั้นคือ การอบรมสั่งสอนวิชาการศาสนาเพ่ือให้ เด็กและเยาวชน

ได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของสิ่งดังกล่าว และร่วมเป็นองค์ประชุมหลักในการประชุมแต่ละ

เดือน เพ่ือหาช่องทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเป็นผู้สรุปวิธีแก้ไขว่าจะเลือก

ด าเนินการล าดับก่อนหลังอย่างไรในการประชุมแต่ละรอบ ซึ่งถือเป็นมติและที่สุดของการ

ประชุมแต่ละครั้งไป  

1.5) ผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนมีความฉลาด เสียสละ และเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน  

น่ายินดีเป็นยิ่งนักส าหรับชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่มีต้นแบบชุดก่อนๆ ที่เป็นนักคิด นักพัฒนา 

ระดับการศึกษาไม่ใช่สิ่งส าคัญ แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือหัวใจนักพัฒนาที่ต้องการเห็นมัสยิด 

และชุมชนของตนเองเจริญก้าวหน้าด้วยกรอบแห่งบรรทัดฐานศาสนามาน าทาง การอุทิศตน 

สละแรงกายและทรัพย์สินส่วนตน เพ่ือให้ส่วนรวมเกิดกิจกรรม สร้างความสามัคคีในชุมชน 

ถือเป็นเป้าหมายที่บางครั้งต้องยอมแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย และการเสียสละทรัพย์สิน

บางส่วน เพ่ือเป้าหมายที่เหนือกว่านั้นคือ ความรักใคร่ปรองดอง และความสงบสุขในชุมชน

ภายใต้ร่มเงาที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อว่า “มัสยิดบ้านเหนือ” หน้าที่หลักในด้านของการขจัด

ปัญหาการพนัน สุรา และยาเสพติดนั้นคือ เป็นผู้ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลัง โดย

การเล่าประสบการณ์และอดีตที่เคยสัมผัสพบเจอมาในชีวิตท่านเหล่านั้น เพ่ือเป็นอุทาหรและ

ข้อคิด รวมถึงการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหัวหน้าครอบครัวที่ประสบกับปัญหา

ดังกล่าวเพ่ือให้ก าลังใจในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป  

1.6) มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาเยาวชนและคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ  

ถือเป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาในด้านนี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจใน

การช่วยเหลือ ไม่ใช่มองคนกลุ่มนี้เป็นปัญหาของสังคม กิจกรรมแต่ละอย่างที่จัดขึ้นเพ่ือให้เด็ก

และเยาวชนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดจากการงาน หรือ

การเรียน ผ่านเสียงหัวเราะ เฮฮา ร่วมกันคิดร่วมกันท า ชีวิตปลอดการพนัน สุรา และยาเสพ

ติด  

 ค าถามท่ีสองจากประเด็นค าถามหลักทั้งสามข้อคือ สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตาม

วิถีแห่งศาสนาอิสลามเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือของคณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิดบ้านเหนือ เป็นขั้นตอนการหาค าตอบและท าความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค์ 

เพ่ือน าไปศึกษาและหาช่องทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขโดย

ได้มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย สามารถแบ่งปัญหาและอุปสรรคได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 
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 2.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการพนันและอบายมุข ได้แก่ 

2.1.1 ปัญหาทางด้านหน้าที่การงาน 

2.1.2 ปัญหาทางด้านครอบครัว 

2.1.3 ปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมองของผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด  

2.1.4 ปัญหาทางด้านการปฏิสัมพันธ์กันกับคนในชุมชน 

2.1.5 ปัญหาทางด้านความผิดต่อหลักการศาสนาและหลักปฏิบัติของชุมชน 

2.1.6 ปัญหาต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยรวมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

2.2 สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการมัสยิดต่อโครงสร้างภายใน

ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

  2.2.1) ขาดการจัดระบบการบันทึก และตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสของคณะกรรมการมัสยิด 

   มีคนบางกลุ่มในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือที่คิดต่างออกไปจากคณะกรรมการอิสลาม

ประจ ามัสยิด และมีอคติต่ออิหม่ามมัสยิด โดยกลุ่มคนเหล่านั้นคิดว่าก่อนหน้าที่จะมีมัสยิดหลังใหญ่ดังเช่น

ปัจจุบัน กลุ่มของตนเองก็ได้พยายามทุ่มเททั้งก าลังกายและก าลังทรัพย์ แต่เมื่อสร้างเสร็จมีหน่วยงานต่างๆ

เรียบร้อยสมบูรณ์ ได้แต่งตั้งลูกหลานและบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับตัวเองเข้ามาอยู่ในต าแหน่งเพ่ือรับ

ผลประโยชน์และเงินเดือนจากหน่วยงานต่างๆนั้น คิดว่าอิหม่ามมัสยิดมีความล าเอียงไม่เป็นธรรม คิดถึงแต่

ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ไม่สนใจงานภายในมัสยิด และชอบออกไปบรรยายธรรมในงานต่างๆ

ภายนอก และต่างจังหวัด เพ่ือหวังในเงินที่เขาจะมอบให้ ไม่ทุมเทให้กับงานมัสยิดอย่างจริงจัง จึงท าให้เขา

เหล่านั้นปล่อยปละละเลย ไม่สนใจ เมื่อคณะกรรมการมัสยิดขอช่วยให้ไปเป็นตัวแทนในการเข้าหากลุ่มเด็ก

เยาวชนที่ติดยาเสพติด หรือการพนัน เพ่ือให้กลับเข้าหามัสยิดและอยู่ในกรอบของศาสนาแทนการมั่วสุมในสิ่ง

ดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอวิธีแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของผู้วิจัยดังนี้ 

  1). ประกาศคุณสมบัติของต าแหน่งที่จะรับสมัครเข้ามาอย่างเด่นชัด และจัดกระบวนการ

ทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่งดังกล่าวโดยบุคคลภายนอกชุมชนเพ่ือเชิญเข้ามาเป็นกรรมการ

พิจารณาตัดสินในแต่ละต าแหน่ง น าทักษะและประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เคยท ากับชุมชน

บ้านเหนือเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือให้ความส าคัญกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านจิตอาสา  

  2). ให้ความกระจ่างในด้านความโปร่งใสในตัวอิหม่ามประจ ามัสยิด โดยอาจต้องแสดงถึงที่มา

ของรายได้ รวมถึงเงินบริจาคในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีที่ อิหม่ามมอบให้กับมัสยิดเพ่ือบริหารงานในองค์รวม 
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และต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคณะกรรมการมัสยิดท่านอ่ืน ซึ่งสามารถท างานสลับต าแหน่งได้ ไม่

ว่ากรณีอิหม่ามมัสยิดคนปัจจุบันจะอยู่ในพ้ืนที่หรือไม่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการทุกคนที่

สามารถท างานทดแทนกันได้ในแต่ละต าแหน่งงาน 

  2.2.2) ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรมัสยิดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

   เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบในเขตชุมชนละเลยการประสานงานกันอย่างจริงจังกับ

มัสยิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจคิดว่า เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการประจ ามัสยิดได้ใช้ความสามารถอย่าง

เต็มก าลังในการบริหารจัดการและดูแลเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอวิธีแก้ปัญหา

ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยดังนี้  

  1). เชิญร่วมกิจกรรมมัสยิดในทุกๆกิจกรรมที่มัสยิดได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรมน้ าชาสามัคคีที่มีการจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน หรือกิจกรรมน้ าชาวันศุกร์ที่จัดขึ้น

สัปดาหล์ะครั้ง รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น มหกรรมกีฬาเพ่ือคุณค่าแห่งสายน้ า หรือแข่งฟุตซอล เพ่ือเป็นการให้

เกียรติ และกระชับความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ และส่งผลให้เกิดความเชื่อถือของกลุ่มที่อยู่ตรง

ข้ามได้ เนื่องจากการเข้าร่วมและยินดีในการให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านของเจ้าหน้าที่ต ารวจ นั่นแสดงว่า

ภาครัฐให้ความสนใจ และเห็นชอบกับการท างานของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ  

  2.2.3) การเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือ 

   การเลือกปฏิบัติของอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือต่อสัป

บุรุษและลูกบ้าน เกิดความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมต่อการใช้นโยบายฮูกมปากัตที่ไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างลูกบ้านที่เป็นคนในชุมชน และลูกของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ที่มีฐานความผิดเดียวกัน แต่

กระบวนการในการบังคับใช้ไม่เหมือนกัน ผู้วิจัยขอเสนอวิธีแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของผู้วิจัยดังนี้  

  1). พยายามสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ขออภัยในสิ่งที่ผ่านมาถึงแม้จะอยู่ในฐานะ

คณะกรรมการบริหารมัสยิด แต่การขอโทษชาวบ้านซึ่งเป็นผู้อยู่ในความดูแลนั้น ไม่ถือเป็นการเสียเกียรติ 

ศาสนาอิสลามก็สนับสนุนให้มีการขออภัยโทษระหว่างกันอยู่เสมอ และให้สัญญาต่อหน้าชุมชนและคนในชุมชน

ว่าต่อไปการใช้กฎระเบียบของมัสยิดบ้านเหนือให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน ไม่มีการยกเว้นไม่ว่าจะ

เป็นลูกท่านหลานเธอ และพยายามท าอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม ให้ชุมชนเห็นถึงความตั้งใจจริงใน

การแก้ปัญหา ที่แล้วมาก็ให้ยกโทษอภัยซึ่งกันและกัน แต่ต่อไปต้องให้เกิดการเสมอภาคกันอย่างเห็นได้ชัด 
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  2). ในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจต้องใช้นักวิชาการภายนอกที่เป็นที่รู้จักของชุมชน หรือ

หน่วยงานราชการที่มีความเข้าใจข้อปฏิบัติของชุมชนอย่างดีมาเป็น อนุกรรมการและร่วมในการตัดสินคดีความ

หรือข้อพิพาทใดพิพาทหนึ่ง เพ่ือสร้างการยอมรับจากอีกฝ่าย แสดงถึงความจริงใจและต้องการให้ทุกกลุ่มเกิด

ความสามัคคี สมัครสมานซึ่งกันและกัน  

  2.2.4) ขาดจิตส านึกต่อหลักกฎหมายและหลักการศาสนา 

   ผู้ปกครองไม่ถือว่าน้ ากระท่อมเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรง เป็นความเข้าใจผิดของ

ผู้ปกครองที่คิดว่าน้ ากระท่อมไม่ใช่สิ่งเสพติดร้ายแรง แต่สิ่งนี้มีผลต่อการท าลายระบบประสาทให้เกิดความ

เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น สมองไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆได้ตามปกติ มีอาการเฟ้อฝันอยู่ตลอด ถ้าหากถึงขั้น

อาการรุนแรง ล าไส้จะพังทั้งระบบ ไม่สามารควบคุมม่านรูดที่ทวารหนักและทวารเบาได้ ท าให้มีปัสสาวะและ

อุจจาระ ออกอยู่ตลอดเวลา ส่วนในด้านศาสนาอิสลามถือว่าเป็นบาปเพราะเป็นสิ่งที่ท าร้ายร่างกายของผู้เสพย์

โดยตรง ผู้วิจัยขอเสนอวิธีแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของผู้วิจัยดังนี้ 

  1). จัดกลุ่มผู้ปกครอง ไปทัศนะศึกษาตามโรงพยาบาลหรือสถานบ าบัด เพ่ือดูสภาพของผู้ติด

ยาเสพติดประเภทน้ ากระท่อมในข้ันรุนแรง ว่ามีความทุกทรมานทางด้านร่างกายมากน้อยขนาดไหน และจัดหา

วิทยากรมาอธิบายถึงอันตรายระยะยาวของการเสพยาเสพติดประเภทนี้พร้อมกันด้วย เพ่ือจะให้ได้รับทราบถึง

ภัยอันตรายและได้เห็นภาพจริง เพ่ือจะสามารถน าไปบอกเล่าและห้ามปรามลูกหลานไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งดังกล่าว 

หรือถ้าจะให้ได้ผลจริงจัง ก็ต้องพาไปทัศนะศึกษาดูงานกันทั้งครอบครัว ทั้งผู้เสพและพ่อแม่พ่ีน้อง ไปดูความทุก

ทรมานจริงในระยะที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว เพ่ือจะได้รู้สึกส านึกและกลับตัวในที่สุด 

  2.2.5) ใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ 

   มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของกลุ่มติดยาเสพติด สุรา และการพนัน  ในการส่ง

ข่าวสารข้อมูล  จากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท าให้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย

รวมถึงระบบการติดต่อสื่อสารก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือก็เช่นกัน เด็กสมัยใหม่

สามารถเล่นเครื่องมือเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และใช้ไปในทางท่ีผิด  

  1). จัดอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่เป็นแนวร่วมของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดให้รู้

รายละเอียดเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เยาวชนในยุคนี้ใช้กัน เพ่ือที่จะท าการแกะรอย หรือสอดแนม หรือ

อาจเป็นสายลับ เขาไปในกลุ่มสนทนาของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ได้ เพ่ือให้รู้รายเอียดความเคลื่อนไหว เพ่ือจะ
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ได้มีข้อมูลพื้นฐานและหาตัวกลางที่ส่งของ กระจายของมาจากเมืองหาดใหญ่ ด้วยเส้นทางใดบ้าง ช่องทางไหน

บ้าง และจะไดส้่งข้อมูลให้กับต ารวจในพื้นที่ด าเนินการต่อไป 

  2). อธิบายให้หัวหน้าครอบครัวในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้รับทราบ และก าหนดเวลาการใช้

โทรศัพท์ให้อยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง หรือแบ่งเวลาการใช้โทรศัพท์เฉพาะช่วงเท่านั้น เพ่ือ

ผู้ปกครองจะได้ยึดโทรศัพท์และติดตามข่าวคราวกับบุคคลต่างๆที่ลูกท าการสนทนาติดต่อด้วย เพ่ือจะได้หา

ช่องทางในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

 ค าถามสุดท้ายจากประเด็นค าถามหลักทั้งสามข้อคือ แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนา

อิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน เป็น

ประเด็นที่บอกถึงวิธีการของคณะกรรมอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือที่ใช้ในการแก้ปัญหาการพนัน สุรา และ

ยาเสพติด ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันและสามารถก่อให้เกิดชุมชนปลอดการพนัน และสุรา เกือบ100% แต่ในส่วนของ

ยาเสพติด ก็จะเป็นประเภทที่ 5 นั้นคือ ประเภทใบไม้ น้ ากระท่อม แต่ก็เป็นจ านวนที่ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบ

กับเขตการดูแลของชุมชนอื่น ซึ่งแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งอิสลามที่คณะกรรมการอิสลามประจ า

มัสยิดบ้านเหนือใช้ ประกอบดังต่อไปนี้ 

 3.1) สร้างจิตส านึกร่วมในชุมชน 

  ส่งเสริมให้สมาชิกทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการพนัน สุรา และยา

เสพติดในชุมชน 

 3.2) กระบวนการศาสนาบ าบัดพร้อมสร้างพื้นฐานด้านอาชีพ 

  ช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ศาสนา ประสานงานให้เกิดอาชีพ ให้ก าลังใจ พยายามเข้าใจ

และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกริซ เบียนรัมย์(2549)ได้ท าการวิจัยภายใต้หัวข้อ

โครงการศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชน ต าบลบ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ พบแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว โดยหลักๆประกอบด้วย 1.

การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว 2.การพัฒนา

ศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และมีข้อมูลสนับสนุนจากอังคณา บุญยสิทธ์ (2518) ว่าบทบาทที่พึง

ประสงค์ส าหรับมัสยิด คือ (1) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยมีการจัดการที่

โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย (2) จัดตั้งกองทุนซากาตประจ ามัสยิด โดยเน้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส (3) จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาส าหรับทุกเพศทุกวัยเป็นประจ า (4) จัดให้มีคณะท างานเพ่ือ
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เผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่ชนต่างศาสนิก โดยเลือกบุคลากรสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น นักวิชาการ นายแพทย์ นัก

คิดและนักเขียนต่าง ๆ (5) จัดให้มีการสอนศาสนาในโอกาสส าคัญ ๆ เช่น เดือนรอมฎอนหรือเทศกาลหัจญ์ 

เป็นต้น (6) จัดให้มีอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มุสลิมสามารถจัดงานต่างๆ ได้ (7) จัดให้มีสนามเด็กเล่นที่มี

อุปกรณ์การละเล่นที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (8) จัดตั้งกองทุนประจ ามัสยิดเพ่ือให้กู้แก่ผู้ที่จ าเป็น (9) สนับสนุน

การอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพคหกรรม ตัดเย็บ อบรมภาษา ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

 3.3) แบ่งความรับผิดชอบให้เป็นหน่วยย่อย  

  โดยมีหัวหน้าเขตเพ่ือก ากับดูแล และง่ายต่อการเข้าถึงของผู้อยู่ในความรับผิดชอบ ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์นายนาเฉด บินล่าเต๊ะ อดีตคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือ ท่านได้เปรียบเทียบ

หน่วยงานต่างๆของมัสยิดกับ 10 กระทรวง ได้แก่ 

1. กระทรวงการศึกษา = โรงเรียนกัลยาชนรังสรรค์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

ให้การอบรม วิชาการศาสนาสามัญแก่เยาวชนชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

2.กระทรวงต่างประเทศ = คณะที่ปรึกษาของมัสยิด ท าหน้าที่พูดคุย ปรึกษาหารือกับทางครอบครัวของเด็กมี

ปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

3.กระทรวงสาธารณะสุข = นายแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ มาช่วยตรวจสุขภาพของคนในชุมชนทุกวัน

ศุกร์  

4.กระทรวงพัฒนาสังคมและเยาวชน = คณะกรรมการมัสยิด+อิหม่ามมัสยิด ให้การอบรมสั่งสอนด้านศาสนา

แก่คนในชุมชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดยาเสพติด 

5.กระทรวงสาธารณูปโภค = คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งชุมชน ประปา 

ไฟฟ้า การคมนาคม รวมถึงการเข้าไปพูดคุย ตักเตือน และให้ก าลังใจกับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในวงการ

ดังกล่าวแล้ว เพ่ือการกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นบุคคลที่ดีของชุมชนต่อไป  

 6.กระทรวงกลาโหม = คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด ท าหน้าที่สอดส่องดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และแจ้งต่อ

ให้กับคณะกรรมการมัสยิด 

7.กระทรวงการคลัง = กองทุนซากาต ดูแลจัดเก็บซากาต และแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่ละเลิกการพนัน สุรา 

และยาเสพติด รวมถึงผู้มีสิทธิ์รับซากาตทั้ง 8 ประเภท เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัด

ฝึกอบรมอาชีพ แจกจ่ายตามค าสั่งของคณะกรรมการมัสยิด ท างานร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์ 
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8.กระทรวงพาณิชย์ = คณะกรรมการมัสยิด+กลุ่มแม่บ้าน จะคิดเกี่ยวกับธุรกิจของชุมชน เช่นธุรกิจโฮมสเตย์ 

ธุรกิจล่องเรือ 

9.กระทรวงมหาดไทย = คณะกรรมการมัสยิด+สภาชูรอ ท าหน้าที่กลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาท างานด้าน

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น และดูแลหัวหน้าเขตปกครองต่างๆ ช่วยอ านวยความสะดวกให้หัวหน้าเขต

ทั้ง 10เขต ฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้ ก านันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาลเข้ามาดูแลในด้านต่างๆของชุมชน 

โดยเฉพาะปัญหาการพนัน สุรา และยาเสพติด 

 10.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = คณะกรรมการมัสยิด+คณะผู้พิทักษ์ระเบียบมัสยิด ดูแลด้านกิจกรรม

กีฬา การจัดอบรม ทัศนาจร และน ากลุ่มติดยาเสพติดเข้ากระบวนการบ าบัดตามสถานที่ต่างๆ  

 3.4) จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน 

  จัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กเยาวชนที่ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด และเด็กปกติ ได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือดึงให้เยาวชนหลุดพ้นจากวังวนของการพนัน สุรา และยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของกริซ เบียนรัมย์(2549) พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว โดยใช้

แนวทางส ารองประกอบด้วย 1.สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ด้านงบประมาณและประสานความ

ร่วมมือก าลังใจ 2.ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนาให้เป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของเครือข่าย

เยาวชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น 3.จัดให้มีศูนย์กลาง เวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะ

พูดคุยกันของเยาวชนประจ าต าบล อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง 4.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน

กิจกรรมโดยเครือข่ายเยาวชนต าบลบ้านบัว 5.จัดท าศูนย์ซ้อมดนตรี ประจ าต าบล และสะสือรี วาลี (2550) ได้

เพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า ควรจัดโปรแกรมท่องเที่ยว ที่มีกิจกรรมศาสนาเสริม เช่น การบรรยายตามสถานที่ที่

เงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา สถานประกอบอาชีพหรือสถานที่ที่มีคุณค่าด้านต่าง ๆ เป็นต้น ควรจัด

ให้มีเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา สังคม สุขภาพ สถานการณ์บ้านเมือง ตามลักษณะที่เป็นไปได้ 

 3.5) มัสยิด สถานที่แห่งสื่อทางน า 

  มีการสอนศาสนาเป็นประจ าให้กับเยาวชนและคนในชุมชน โดยผ่านเสียงตามสายของชุมชน

ที่กระจายอยู่ทั่วชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดลมนรรจน์ บากา(2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“มัสยิด: ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของมัสยิดตามทัศนะอิสลามคือ (1) เป็น

สถานที่อิบาดะฮฺต่ออัลลอฮ์  (2) เป็นสถานที่ศึกษาอบรมวิชาการอิสลามและอาชีพ เป็นวิทยาลัยของชุมชน 

(3) เป็นสถานที่ฟูมฟักความศรัทธาแก่มุสลิม (4) เป็นศาลากลางของเมือง ศาลาประชาคม เพ่ือปรึกษาหารือ
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กิจการอิสลาม (5) เป็นสถานที่พักชั่วคราว ส าหรับผู้เดินทาง (6) เป็นสถานที่เก็บรักษาของที่ได้รับจากการ

บริจาค (7) เป็นกองบัญชาการก าลังพลในกรณีที่ถูกศัตรูโจมตี (8) เป็นสถานพยาบาล (9) เป็นสถานเผยแพร่

ศาสนาอิสลาม  

 3.6) สร้างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในชุมชน 

  มีระเบียบบริหารจัดการมัสยิดบ้านเหนือ (ฮูกมปากัต) ตราไว้เป็นกฎระเบียบและข้อบังคับใช้

ในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติ และธรรมนูญที่น ามาใช้ร่วมกันของชุมชน เพ่ือประโยชน์สูงสุด

คือความร่วมมือและอยู่เย็นเป็นสุขของสัปบุรุษชุมชนมัสยิดบ้านเหนือทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2527) พบว่าคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดจะต้องส ารวจและสนใจกับสภาพความ

เป็นอยู่ของมุสลิมในบริเวณมัสยิด ช่วยกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีใน

ชุมชน เป็นศูนย์รวมการบริจาคทั้งมวล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและช่วยเหลือมุสลิมที่

ขาดแคลน 

 3.7) สร้างสายใยแห่งเพ่ือนร่วมโลก 

  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน เพ่ือเขาจะได้เป็นหู

เป็นตาและดูแลเยาวชนให้กับทางคณะกรรมกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดได้อีกทาง 

 3.8) ป้ายประกาศิตของชุมชน 

  ออกประกาศอย่างเป็นทางการ โดยติดประกาศท่ีบอร์ดมัสยิด และประกาศผ่านเสียงตามสาย

เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติต่างๆ และบทลงโทษส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอบายมุขที่ให้โทษต่อตนเอง และ

ชุมชน เช่น การพนัน สุรา และยาเสพติด 

 กล่าวโดยสรุปว่า คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดและอิหม่ามประจ ามัสยิด จะต้องใช้ความ

พยายาม ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มก าลังเพ่ือที่จะดึงตัวแทนจากชุมชนเพ่ือให้มาเป็นแนวร่วมในด้าน

ต่างๆของมัสยิด เพ่ือที่จะช่วยเหลือชุมชนมัสยิดบ้านเหนือให้ปลอดสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์     ไม่ทรงพอ

พระทัย โดยเฉพาะการพนัน สุรา และยาเสพติด ซึ่งสามารถเห็นได้ในรูปขององค์กรและหน่วยงานต่างๆที่

คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดได้จัดตั้งขึ้น เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ

กันพัฒนาชุมชนภายใต้มัสยิดอันเป็นที่รักของทุกคน ซึ่งทุกคนเปน็เจ้าของในทรัพย์สินส่วนรวมที่ได้ร่วมกันสร้าง 

เป็นความภูมิใจอย่างที่สุดในความส าเร็จ และยังคงพร้อมที่จะเดินร่วมทางกันไปตลอดเส้นทางอันยาวไกล 

ดังนั้นจากการท างานขององค์กรต่างๆเหล่านั้น ผู้วิจัยสามารถถอดบทเรียนให้เป็นกิจกรรมที่ท างานได้อย่างเป็น
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ระบบ เป็นขั้นตอนได้ดังนี้ เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพและการท างานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมด้วยกัน

คือ กิจกรรมการบ าบัดและกิจกรรมการคว่ าบาตรทางสังคม  

 กิจกรรมการบ าบัด เป็นกิจกรรมการรักษาและบ าบัด ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ  

1. จัดกิจกรรมแข่งฟุตซอลกระชับมิตรภายใน 

2. จัดทัศนาจรและเข้าค่ายจริยธรรมนอกสถานที 

3. กิจกรรมเพือ่นชวนเพื่อนเข้ามัสยิด 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่ฉันรัก 

5. กิจกรรมมอบเครื่องมือมหัศจรรย์เพ่ือสร้างรายได้ 

6. กิจกรรมช่วยสนับสนุนงานเพื่อนฉัน 

7. กิจกรรมสัปบุรุษดีเด่นแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 ซึ่งทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เป็นกิจกรรมที่ต้องท าต่อเนื่องเพ่ือขจัดปัญหาการพนัน สุรา และยาเสพติด 

ได้อย่างถาวร พร้อมสร้างการงานที่มั่นคงระดับหนึ่งให้กับผู้กลับตัวกลับใจห่างไกลจากอบายมุข

ต่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

 กิจกรรมการคว่ าบาตรทางสังคม เป็นกิจกรรมการตอบโต้ทางสังคมต่อกลุ่มติดการพนัน สุรา และยา
เสพติด ที่ไม่ยอมรับการบ าบัดรักษา  ซึ่งประกอบไปด้วย การคว่ าบาตรจาก 4 ด้าน คือ  

1) ฮูกมปากัต เป็นกระบวนการทางสังคมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ซึ่งใช้เป็นหลักปฏิบัติและ
ควบคุมการกระท าต่างๆของคนในชุมชนให้อยู่ในกรอบในศิลธรรมจรรยา เมื่อกลุ่มผู้ท าผิดกฎของ
ชุมชนโดยการฝ่าฝืนปฏิบัติในสิ่งที่สังคมห้าม โดยการหมดสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการของมัสยิด การอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อราชการ 
หรือแม้กระท าเมื่อบ้านของตัวเองมีคนตายหรือต้องการท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน  หรือ
กิจกรรมใดทางศาสนาก็ตาม ก็จะไม่มีประชาชนชุมชนบ้านเหนือเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าพิธีกรรม
ดังกล่าวเพราะถือว่าผู้ที่เข้าไปร่วมหรือช่วยเหลือก็จะผิดกฎกติกาที่ได้ตกลงกันไว้กับมัสยิด แต่
มัสยิดจะส่งคนไปท าพิธีกรรมเท่าที่ศาสนาสั่งใช้ เพ่ือให้พ้นฟัรฎูกีฟายะห์ที่ศาสนาอิสลามก าหนด 

2) ประชาชนสังคมประณาม เมื่อมัสยิดเปิดโอกาสให้กลับตัวแล้ว แต่ไม่สามารถที่จะเลิกหรือกลับตัว
ได้ หรือคิดว่าสามารถท ารายได้ได้ดีกว่าอาชีพสุจริต เช่นนี้แล้ว ก็สมควรที่จะถูกสังคมชุมชน
ประณามถึงความเลวทราม และชั่วร้ายของกลุ่มชนที่ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด หรือกลุ่ม
นักธุรกิจผิดกฎหมาย ที่ท างานหาเงินบนหลังคน มั่วสุมแต่อบายมุข ท าให้สังคมส่วนรวมเกิดความ
ด่างพร้อย และล่าช้าต่อการพัฒนา   
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3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกเทศบาล คว่ าบาตรด้วยการไม่อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของราชการ และท าการกดดันให้ยอมรับกระบวนการบ าบัดรักษากับ
ทางมัสยิด ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่รับการบ าบัดรักษา ยอมรับระเบียบปฏิบัติของ
ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือในที่สุด หรือต้องยอมออกจากชุมชนเพ่ือหาที่อยู่อาศัยใหม่เพราะได้รับ
ความกดดันจากชุมชน ไม่มีใครสนทนา ไม่มีใครซื้อขาย ถูกบีบรัดโดยทางพฤติกรรม 

4) เจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดชุมชนบ้านเหนือได้ข้อมูลที่แน่นอนว่ามีกี่
บ้าน กี่คน กี่หลังคาเรือน และกลุ่มติดการพนัน สุรา และยาเสพติด ไม่ยอมรับการบ าบัด ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ต ารวจก็เป็นหนึ่งตัวแปรที่ต้องร่วมท างานกับทางชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือปรับกลุ่ม
คนที่ปฏิบัติอบายมุขดังกล่าวให้กลับเข้าสู่เส้นทางบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งให้ได้ ด้วยการตรวจตราและ
ดูแลเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มคนดังกล่าว ถ้ามีหลักฐานก็จะต้องจับกุม กักขัง และมีโทษปรับอย่าง
หนัก แจ้งถึงความผิดต่างๆเพ่ือจะได้รู้สึกอับอาย และกลับเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาของทาง
มัสยิดต่อไป   

   

2. อภิปรายผลการวิจัย 

บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดบ้านเหนือในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลาม
เพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนนั้น โดยอาศัยองค์กรมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน
นโยบายและบริหารจัดการ ซึงน าหลักธรรมค าสอนในศาสนาอิสลามเป็นกรอบการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการกับ
หลักการพัฒนาทั่วไป ผู้วิจัยมองว่ามีหลักการส าคัญๆ 3 ประการ คือ การบริหารงานแบบจักรวาลทัศอิสลาม  
การยับยั้งความชั่ว และการใช้ฮูกมปากัตเพ่ือเป็นธรรมนูญของชุมชน โดยผู้วิจัยจะบรรยายโดยสรุปทั้ง 3ส่วนนี้
พร้อมกัน ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดใช้ถ่ายทอดผ่านการสอนของอิหม่ามมัสยิด และการปกครอง
บริหารงาน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน  

จักรวาลทัศอิสลามในมิติมัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวั ดสงขลา เป็น
กระบวนการที่น าหลักคิดและปรัชญาของศาสนกิจซึ่งอิสลามก าหนดให้มุสลิมต้องปฏิบัติ มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน เมื่อหลักคิดของอิสลามมองมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นองค์รวม ในฐานะสิ่งถูกสร้างที่ต้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ภายใต้ระบบจักรวาลเดียวกัน ดังนั้นการน าหลักการปฏิบัติตามศาสนกิจของศาสนา
อิสลามมาเป็นแนวทางเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสนกิจที่ส่องสว่างน าทาง
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกุญแจหลักในการแก้ไขปัญหาและจัดระบบสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จนกระทั่งในปี 2545 มัสยิดบ้านเหนือเริ่มมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่เป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้นแก่
ชุมชน เป็นความรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติศาสนกิจน าวิทยปัญญาต่างๆที่ประมวลอยู่ในศาสนพิธีที่ตนปฏิบัติไป
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สร้างเป็นวิถีชีวิตของตนในทุกมิติ การสร้างมัสยิดหลังใหม่โดยใช้งบประมาณเกือบ 30,000,000 บาท โดย
อาศัยเงินในชุมชนเป็นหลัก กระตุ้นให้ผู้คนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ และผูกพันกับมัสยิดมากขึ้น มีความ
ต้องการที่จะเห็นมัสยิดก้าวหน้าและพัฒนา พวกเขามิได้สร้างเฉพาะตัวอาคารมัสยิด แต่ยังร่วมกันจัดภูมิทัศน์ 
และสร้างถนนหนทางรอบมัสยิดด้วย ความผูกพันที่เพ่ิมขึ้น ท าให้มีความพร้อมที่จะรับสนองนโยบายต่างๆที่
ออกมาจากมัสยิดมากขึ้น การประกอบอาชีพอิสระของคนส่วนใหญ่ในชุมชน เป็นส่วนช่วยให้พวกเขาสามารถ
แบ่งสรรเวลาของตนเอง เพ่ือมาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มัสยิดจัดขึ้น ประกอบกับมัสยิดมีอาณาบริเวณ
กว้างขวาง ติดทั้งคลองธรรมชาติและถนนสายหลักของต าบล มัสยิดจึงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการ
สร้างพลวัตทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และความผูกพันกับมัสยิดที่เพ่ิมขึ้น ท าให้มัสยิดก้าวล่วงไปสู่การ
ก าหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ในปัจจุบันมัสยิดบ้านเหนือมิได้เป็นเพียงสถานที่ละหมาดเท่านั้น 
แต่ยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในหลายๆด้านเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 

ด้านการศึกษา มัสยิดเป็นผู้บริหารโรงเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนศาสนาแบบจารีตที่ยังด าเนินอยู่ ส่วนในด้านสังคม มัสยิดเป็นหน่วยงานที่
ออกระเบียบปฏิบัติในชุมชน ทั้งในเรื่องการแต่งงาน การประกอบศาสนกิจ การประกอบอาชีพ และ
ยังมีมาตรการลงโทษทางสังคมแก่ผู้ฝ่าฝืน 

ด้านเศรษฐกิจ มัสยิดเป็นศูนย์รวมของเงินซากาต และเป็นผู้ก ากับดูแลกลุ่มออมทรัพย์ซึ่ง
ด าเนินบทบาทเป็นสถาบันการเงินของชุมชน มัสยิดยังจัดระบบการแบ่งปันรายได้จากการล่องเรือและ
โฮมสเตย์ โดยให้เจ้าของเรือและเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ทุกคนต้องมาจดทะเบียนกับมัสยิด เพ่ือป้องกัน
การผูกขาดรายได้โดยคนบางกลุ่ม 

ด้านสิ่งแวดล้อม มัสยิดเป็นผู้ริเริ่มนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในบริเวณมัสยิดเองมีการ
จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม และรณรงค์ให้สัปบุรุษช่วยกันรักษาล าคลอง รื้อถอนสิ่งปลู กสร้างที่รุกล้ า      
ล าคลองสาขาอู่ตะเภา แล้วจัดการปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งท าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นกว่าในอดีต
มาก 

ด้านนันทนาการ ในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม มัสยิดบ้านเหนือยังริเริ่มประเพณีการ
แข่งขันกีฬาทางน้ าข้ึน เรียกว่า “มหกรรมกีฬา เพ่ือคุณค่าแห่งสายน้ า” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2545 ตราบ
จนถึงทุกวันนี้ เพ่ือกระตุ้นให้ชาวชุมชนเห็นความส าคัญของอู่ตะเภาบริเวณหลังมัสยิด ทั้งสนามและท่า
น้ าก็เป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆ และเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจของผู้ใหญ่ นอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอล
ประจ าปี การแข่งขันถ่ายภาพ การแข่งขันเรียงความ รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมศาสนา เช่น แข่งขัน
การอ่านอัลกรุอ่าน เป็นต้น 

 
จักรวาลทัศน์อิสลามจึงมีระบบเศรษฐกิจในแบบของตนเอง และเป็นระบบที่ช่วยผลิตซ้ าคุณค่าซึ่ง

อิสลามก าหนดให้เป็นหน้าที่ของมุสลิมในการปกปักรักษา เป็นระบบที่เกิดจากความศรัทธามุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์
พระผู้เป็นเจ้าและวันปรโลก อัลลอฮ์  ผู้ทรงสอนว่ามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่ออายุขัยที่พระองค์ทรงประทาน
ให้ ว่าเขาใช้มันหมดไปอย่างไร รับผิดชอบต่อทรัพย์สินว่าได้มาจากไหนและใช้จ่ายไปในทิศทางใด ด้วยเหตุ



5-15 
 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 

ดังกล่าวนี้คนเราจึงมีสิทธิในการครอบครองและใช้จ่ายทรัพย์สิน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีที่มาอันสะอาดสุจริต 
ไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบและการฉ้อโกง ความเชื่อมั่นว่าปรโลกคือโลกแห่งการตอบแทนอันแท้จริง ช่วยปลด
เปลื้อง บั่นทอนความเห็นแก่ตัวให้ลดลง และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่อนแอมากขึ้น เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ
เพ่ือช่วยปลดปล่อยคนเราจากความอัปยศของความยากจน  

กระบวนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะร่วมกันของคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ในรูปของการ
ถวายสักการะต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพ่ือสลัดอิทธิพลของวาทกรรมต่างๆที่มนุษย์ในโลกสร้างขึ้น แล้วรับ
คุณธรรม จริยธรรมอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจากพระองค์ มาใช้เป็นฐานในการสร้างระบบสั งคมของตนเอง 
จนก่อเกิดความรัก ความเอ้ืออาทรต่อกัน รวมทั้งการร่วมคิด  ร่วมท า  และการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นพ้ืนที่สาธารณะทีส าคัญทีสุดของมุสลิมนั้นคือ “มัสยิด” ซึ่งเป็นจุด
ศูนย์กลางที่คนในสังคมใช้ประโยชน์ทั้งเพ่ือธ ารงอัตลักษณ์และเพ่ือแสดงความคิดเห็นอันเกี่ยวกับส่วนรวมด้วย
(วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, 2555: 60-83) 

จักรวาลทัศน์แบบอิสลาม มนุษย์ก่อก าเนิดข้ึนโดยการสร้างของพระเจ้า ด้วยเป้าหมายให้มนุษย์ปฏิบัติ
ภารกิจหลัก 3 ประการคือ 1. ประกอบคุณงามความดีถวายเป็นสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์  2. เพ่ือสร้าง
ความจ าเริญแก่โลกที่มนุษย์อาศัย 3. เพ่ือการปกครองดูแลโลกในฐานะผู้แทนแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็
ตามในจักรวาลทัศน์อิสลาม ปัญญาซึ่งเป็นองคาพยพหนึ่งของจิตวิญญาณ มิได้มีหน้าที่เพียงรับรู้สิ่งที่ประสาท
สัมผัสส าแดงเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่เป็นข้อต่อระหว่างโลกในความประจักษ์กับโลกแห่งความเร้นลับ 
(metaphysic) ด้วย ทั้งนี้เพราะโลกแห่งความเร้นลับเป็นความจริงที่ด ารงอยู่นอกเหนืออ านาจการสัมผัสโดย
วัตถุธาตุในตัวมนุษย์ การเชื่อมต่อระหว่างโลกสองโลกด้วยปัญญานี้เอง ที่ท าให้มนุษย์สามารถด าเนินบทบาท
ของการเป็นผู้แทนพระเจ้าบนพื้นพิภพได้ ปัญญาท าให้ตระหนักว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตและสรรพสิ่ง เพราะ
เมื่อปัญญาใคร่ครวญปรากฏการณ์ และความเป็นไปในโลกของความประจักษ์นี้แล้ว ก็สามารถวิเคราะห์และ
รวบยอดความคิดได้ว่าพระเจ้าด ารงอยู่จริง และยังมีอีกโลกหนึ่งที่ อยู่นอกเหนือมิติของประสาทสัมผัสทั้งห้า 
การยอมรับเช่นนี้น าไปสู่การปฏิบัติตนซึ่งสร้างอัตลักษณ์เฉพาะแก่มุสลิมเป็นการปฏิบัติที่สะท้อนความเชื่อมโยง
ของโลกสองโลกซ่ึงอยู่ต่างมิติกัน เรียกว่า การอิบาดะฮ์หรือการประกอบคุณงามความดีถวายแด่องค์พระผู้เป็น
เจ้า และการด ารงชีพบนภพนี้เพื่อเตรียมตัวไปยังภพอันถาวรนั้นเอง(Kurdi 1992: 628) 

อิสลามวางกฎเกณฑ์ที่ละเอียดและตายตัวไว้เฉพาะส าหรับวิถีปฏิบัติของมนุษย์อย่างมีคุณค่า ซึ่งไม่ควร
เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่เปลี่ยนผ่าน หากแต่ต้องมั่นคงและตายตัว เช่น อุดมการณ์เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็น
เจ้า ธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และประเด็นเก่ียวกับครอบครัว เป็นต้น แต่ในส่วนของ
เรื่องราวที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ เช่นรูปแบบการปกครอง การอุตสาหกรรม ศิลปกรรม 
กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ และประเด็นอ่ืนๆในท านองนี้ กฎหมายอิสลามจะไม่ลงลึกในรายละเอียด แต่จะท า
เพียงการวางกรอบกว้างๆเอาไว้ หรืออาจจงใจละเว้นที่จะพูดถึงเสียก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้กฎหมายอิสลาม 
กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาในประเด็นปลีกย่อยของชีวิต ซึ่งควรต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยการเปิด
กว้างไว้เช่นนี้นับเป็นสนามกว้างใหญ่ส าหรับนักคิดนักวิชาการมุสลิม ที่จะใช้ดุลยพินิจตัดสินว่าวิถีชีวิตเช่นใดที่
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ควรคงรูปเดิมไว้ เช่นใดที่ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเช่นใดที่ควรทิ้งไว้กับอดีตเท่านั้น
(Muhammad Waki-ul Lah, 2006: 33) 

การยับยั้งความชั่วในบริบทสังคมมุสลิมไทยนั้น ภายใต้เสรีภาพทางศาสนาที่มีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยปัจจุบันรองรับ ดังนั้นมุสลิมไทยทุกคนจึงต้องตระหนักในหน้าที่ และลงมือปฏิบัติการตาม
สถานะและบทบาทของตน โดยเฉพาะในด้านการละท้ิงกิเลศในด้านที่เป็นปัญหาสังคม นั้นคือการพนัน และสิ่ง
อบายมุขต่างๆที่ศาสนาอิสลามและกฎหมายบ้านเมืองห้าม ไว้ดังนี้ 

1. ระดับปัจเจกบุคคล  หากพบเห็นบุคคลที่เป็นญาติมิตรหรือคนที่รู้จักมักคุ้น และตนอยู่ในฐานะที่
สามารถตักเตือนได้ กระท าการอันผิดหลักศาสนา ก็ต้องตักเตือนกันด้วยดี เพ่ือให้ผู้นั้นหยุดการ
กระท าดังกล่าวเสีย การตักเตือนโดยส่วนใหญ่อาจไม่ส าเร็จในครั้งเดียว เมื่อเตือนแล้วผู้ถูกเตือนก็
ยังอาจประพฤติผิดอยู่ ซึ่งก็ต้องเตือนกันหลายครั้ง และหากเห็นว่าการตักเตือนไม่ได้ผล ก็จ าเป็น
ที่ผู้เตือนต้องหยุดคบค้าสมาคมกับผู้กระท าผิดอย่างสิ้นเชิง เพราะการคบคนชั่วเป็นมิตร นอกจาก
จะเป็นการต่อสายป่านให้ความชั่วด ารงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆแล้ว ยังมีผลท าให้หัวใจผู้เตือนเองแปด
เปื้อนคราบไคลความชั่วไปด้วย จนในที่สุดก็มองเห็นความชั่วเป็นเรื่องปกติของสังคมไป การเลิก
คบคนชั่ว จึงเป็นวิถีทางหนึ่งของการยับยั้งความชั่ว และรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัย 

2. ระดับครอบครัว ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากสถาบันครอบครัวอ่อนแอจนไม่สามารถ
ผลิตสร้างคนดีสู่สังคมได้ ความห่างเหินระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันมีเพ่ิมมากขึ้น เพราะพ่อ
แม่มีความห่วงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว มากกว่าจะห่วงว่าลูกอาจกลายเป็นคนชั่วใน
อนาคต การทุ่มเทท างานเพ่ือหารายได้ ส่งผลให้ไม่มีเวลาอบรมลูก ขณะที่ลูกยังอยู่ในช่วงวัยที่
สามารถบ่มเพาะคุณธรรมได้อย่างดี ตราบจนลูกเติบใหญ่และถูกกระแสสังคมพัดพาไปในทางชั่ว
ร้าย พ่อแม่ก็ไม่อาจพูดจาตักเตือนหรือท าอะไรกับลูกได้อีก ได้แต่เจ็บปวดหัวใจกับการกระท าของ
ลูก ทั้งที่ตนเองแท้ๆเป็นผู้แผ้วถางทางนั้นให้แก่ลูก ในชุมชนมุสลิมหลายแห่ง พ่อแม่หลายคนยัง
พอมีเวลาส าหรับการอบรมตักเตือนลูกๆได้ แต่การอบรมตักเตือนก็มิได้เกิดขึ้น เนื่องจากพ่อแม่
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีตามวิถีอิสลาม เมื่อไม่มีความรู้ ก็จึงขาด
ความตระหนัก เมื่อไร้ความตระหนัก จึงท าให้ละเลยหน้าที่ในการอบรมบ่มเพาะคุณธรรม 
กลายเป็นการเลี้ยงดูแต่เพียงร่างกายให้เติบใหญ่แต่จิตใจมิได้รับการบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี เด็กตก
เป็นเหยื่อของความเลวร้ายที่แพร่ระบาดในสังคมได้โดยง่าย เพราะความโฉดเขลาของผู้เป็นพ่อแม่
เอง พ่อแม่ที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงไม่ปล่อยให้ลูกผ่านชีวิตวัยเยาว์โดยไม่ได้
ปลูกฝังส านึกรักในอัลลอฮ์  และส านึกรับผิดชอบชั่วดีแก่ลูก แต่จะด าเนินการต่างๆเพ่ือป้องกัน
ความชั่วแก่ลูก ตามที่บรมศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์    ได้วางแนวทางไว้ เช่น ไม่ปล่อยให้ลูกเล่นอยู่
นอกบ้านในยามโพล้เพล้ แต่จะน าลูกเข้าบ้านก่อนตะวันตกดิน ในวัย 7 ขวบ พ่อแม่เริ่มแนะน า
และสอนการละหมาดแก่ลูก และหากถึงวัย 10 ขวบแล้ว ลูกยังละเลยการละหมาด พ่อแม่ก็พร้อม
เฆี่ยนตี หากลูกท าผิด พ่อแม่จะตักเตือนด้วยดี ไม่ปล่อยให้ลูกท าไปโดยพ่อแม่วางเฉย เนื่องจาก
การวางเฉยจะท าให้เด็กคิดว่าสิ่งที่ตนท าไม่ใช่ความชั่วที่ต้องละวางแต่ประการใด เมื่อถึงวัยที่ต้อง
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รับผิดชอบการกระท าของตัวเองแล้ว หากลูกท าผิดกฎหมายบ้านเมือง พ่อแม่ก็ควรปล่อยให้ลูกถูก
ลงโทษตามกฎหมาย การพยายามวิ่งเต้นล้มหรือเปลี่ยนแปลงคดี เพ่ือไม่ให้ลูกถูกโทษ โดยรู้ทั้งรู้ว่า
ลูกท าผิดจริงเป็นความอยุติธรรมที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูก พ่อแม่แบบนี้ท าร้ายทั้งลูกของตนเองและ
ท าร้างสังคมไปพร้อมๆกัน 

3. ระดับสังคม แม้ประเทศไทยจะมิใช่รัฐอิสลาม แต่ก็ให้เสรีภาพในการจัดตั้งสถาบันที่จะท าหน้าที่
ดังกล่าวนี้ได้ นั่นคือมัสยิดซึ่งมีอยู่ในทุกชุมชนมุสลิม แต่คงไม่เป็นการเกินเลยความจริง หากจะ
กล่าวว่า มัสยิดทุกวันนี้ละเลยภารกิจการยับยั้งความชั่วเสียเป็นส่วนใหญ่ ดัชนีบ่งชี้ข้ออ้างนี้คือ
ความชั่วที่มีอยู่ทั่วไป และส่งผลกระทบกับมัสยิดเอง ทั้งในแง่บทบาทที่แทบจะไม่เหลืออะไร 
นอกจากการเป็นสถานที่ละหมาด ขณะที่ในแง่จ านวนคนผู้เข้าหามัสยิด ก็มีจ านวนน้อยเสียจนไม่
สามารถแบกรับภาระอะไรได้ ความชั่วร้ายต่างๆที่กระจายอยู่รายรอบมัสยิด นอกจากบ่งบอก
ความอ่อนล้าของมัสยิดในการก าราบปราบปรามแล้ว ยังสะท้อนด้วยว่าองค์กรต่างๆที่ถูกสถาปนา
ขึ้น ตามโครงสร้างการปกครองของรัฐไทย ไม่สามารถตอบโจทย์ทางสังคมของมุสลิมได้ เพราะ
เป็นโครงสร้างที่มีเป้าหมายและวิธีคิดแตกต่างออกไปชนิดคนละเส้นทาง ด้วยเหตุนี้ หากเรายัง
ต้องการความดีงามและความสมดุลในชีวิตภพนี้ รวมทั้งปรภพ และหากปรารถนาการพัฒนาที่
ยั่งยืน ก็ต้องส่งเสริมบทบาทของมัสยิดให้เข้มแข็งขึ้น ในระดับที่สามารถยืนหยัดต้านทานกระแส
ความชั่วร้ายต่างๆได้พร้อมกับการลดทอนผลกระทบของความชั่วได้ ต้องเริ่มจากการสร้างความ
เข้มแข็งภายในองค์กรก่อน โดยการสร้าง 

a. ผู้บริหารมัสยิดที่มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความเสียสละมากขึ้น 
เป็นความตระหนักว่าภาระการยับยั้งความชั่ว เพ่ือปกป้องฟิตรอฮ์ของมนุษย์คือความ
รับผิดชอบที่อยู่บนบ่าของเรามากกว่าใครอ่ืน และการรับผลประโยชน์จากการด ารง
ต าแหน่ง โดยไม่ใส่ใจรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่นี้ นับเป็นการหลอกลวงประชาชนแบบ
หนึ่ง ส่วนความเสียสละ ก็คือการเสียสละผลประโยชน์และความสุขส่วนตน เพ่ือด ารงไว้
ซึ่งความมั่นคงของส่วนรวม ภายใต้ส านึกว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่เราสละไปย่อมมิใช่การสูญ
หายไปในอากาศธาตุ แต่คือสิ่งที่จะท าให้ตัวเราเองมีความมั่นคง และพบความส าเร็จอัน
แท้จริงได้ ทั้งในภพนี้และปรภพ จึงกล่าวได้ว่า การท างานเพ่ือส่วนรวมตามวิถีทาง
แห่งอัลลอฮ์ ท้ายที่สุดแล้วก็คือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตส่วนตัวของผู้กระท าเอง ได้รับประโยชน์
และความสุขสถาพรอย่างเต็มภาคภูม 

b. ผู้บริหารตื่นตัวและกระหายที่จะได้รับความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ อุปสรรคใหญ่ประการหนึ่ง
ที่ท าให้สังคมมุสลิมมีภาวะเสี่ยงต่อการล่มสลายคือ ความไม่รู้ในหมู่คนทั่วไป ขณะที่ผู้ซึ่ง
ได้ชื่อว่ามีความรู้ ก็มักเป็นความรู้ที่มีลักษณะแปลกแยกไปจากสังคม เรียกได้ว่าเป็น
ความรู้ที่ไม่มีพ้ืนที่ทางสังคมรองรับ เนื่องจากผู้รู้เหล่านี้เรียนรู้ อิสลามในบริบทของอดีต 
แต่ขาดความเท่าทันต่อโลกปัจจุบัน ท าให้ไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่มากับกระแส
โลกาภิวัตน์ ซึ่งสั่นคลอนเสถียรภาพและความม่ันคงของสังคมมุสลิมอย่างรุนแรง เมื่อไม่รู้
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วาเป็นภัยคุกคาม จึงไม่คิดยับยั้ ง แต่ปล่อยให้ความชั่วร้ายประดาแพร่ระบาดอย่าง
กว้างขวาง จนถึงวันหนึ่ง ผู้น าศาสนาก็ท าได้เพียงนั่งร าพึงร าพันและทอดถอนใจต่อ
สภาวะของสังคม โดยที่ตนเองท าอะไรไม่ได้เลย 

c. การประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่ผู้บริหารมัสยิดและแกนน าชุมชม(การชูรอ) เป็นการ
สะท้อนว่าสังคมยังไม่ขาดไร้คนที่ประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ การประชุมจะ
ช่วยให้เกิดการแบ่งงานกันท า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ แต่หากไม่มีการประชุมในหมู่
ผู้น า ก็บอกได้ว่ากลุ่มผู้น านั้นขาดความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้สังคมเป็นเป้า
นิ่งให้ความชั่วย้ ายีได้โดยง่าย เพราะจะไม่มีแรงต้านทานจากฝ่ายที่คิดว่าตนเองเป็นคนดี
เลย อันเป็นผลจากการที่คนดีเหล่านั้นขาดการรวมตัว ไม่มีพลังทางความคิด และที่สุดก็
คือไม่มีพลังที่จะยับยั้งสิ่งเลวร้ายได้ 

d. การจัดระเบียบสังคมโดยมัสยิด สังคมที่มีเป้าหมายของตนเอง ย่อมจะจัดระเบียบและ
วางกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อน าพาผู้คนไปสู่เป้าหมายนั้น เพราะการปล่อยให้ผู้คนท าอะไรโดย
ไร้กฎกติกาควบคุมมีแต่จะสร้างความโกลาหลวุ่นวาย การเอารัดเอาเปรียบของผู้ที่
เข้มแข็งกว่า การฉ้อฉล ท าลายล้างกันและกัน จนน าไปสู่ความล่มสลายก่อนที่จะไปถึง
เป้าหมายนั้น สังคมที่ไร้กฎระเบียบยังสะท้อนด้วยว่าสังคมนั้นไม่มีเป้าหมายอะไรของ
ตนเอง แต่จะด าเนินไปโดยสัญชาตญาณมากกว่าการใช้เหตุผลและความคิดอ่าน ถึง
ตอนนี้เราก็ควรถามว่า ส าหรับสังคมมุสลิมแล้ว หน่วยงานใดควรด าเนินการวางระเบียบ
กฎเกณฑ์ ซึ่งก่อนอื่นควรที่จะนึกถึงความจริงส าคัญ 2 ประการนี้ก่อนคือ 1). สังคมมุสลิม
ที่มีเป้าหมายของตนเองชัดเจน คือการเป็นสังคมแห่งอิบาดะฮ์ อิมารอฮ์ และคิลาฟะฮ์ 
ซ่ึงอิบาดะฮ์ คือ การมอบกายถวายใจ ยอมตนเป็นบ่าวแห่งอัลลอฮ์   พระผู้เป็นเจ้า 
ปฎิบัติตามพระบัญชาของพระองค์โดยศิโรราบ ประกอบด้วยทั้งความรัก ความหวัง และ
ความเกรงกลัวต่อพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม, อิมารอฮ์ คือ การใช้และบริโภคสิ่งต่างๆ ที่
องค์อัลลอฮ์  ทรงสร้างไว้ให้ในโลกนี้อย่างรู้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
ตระหนักในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งการเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ให้มีความสะดวกสะบายตามอัตภาพ และสุดท้าย คิลาฟะฮ์ คือการจัดระบบ
การปกครองในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้แทนอัลลอฮ์   บนพ้ืนพิภพ จึงปกครองภายใต้
ระบบระเบียบของอัลลอฮ์  เพ่ือน ามนุษย์ไปสู่เป้าหมายแห่งการอิบาดะฮ์และการอิมา
รอฮ์ ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ 2). การยับยั้งความชั่ว เป็นบทบัญญัติแห่งอิสลาม และ
ความชั่วที่ว่าก็หมายถึงความชั่วตามบัญญัติแห่งอิสลาม เมื่อพิจารณาเหตุผลทั้ง 2 ข้อนี้ 
ท าให้ต้องยอมรับว่าสถาบันหรือองค์กรที่จะท าหน้าที่น าพาสังคมมุสลิมไปสู่เป้าหมาย
ข้างต้น และด าเนินมาตรการเพื่อยับยั้งความชั่วตามกระบวนทัศน์อิสลามได้ดีที่สุด ก็มีแต่
มัสยิดเท่านั้น เพราะผู้ที่ท างานในบ้านของอัลลอฮ์(มัสยิด) ย่อมต้องน าพาผู้คนไปสู่
เป้าหมายแห่งชีวิตที่อัลลอฮ์    ทรงก าหนด และมีแต่พวกเขาที่มองความชั่ว ด้วย
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สายตาที่ประกอบด้วยแสงธรรมจากพระองค์ ขณะที่สถาบันหรืองค์กรอ่ืนๆ ในโครงสร้าง
สังคมปัจจุบัน มีเป้าหมายที่แตกต่างออกไป และมองความชั่วด้วยสายตาของผู้ ปฏิเสธ
แสงสว่างจากอัลลอฮ์  ด้วยเหตุนี้  มัสยิดจึงถูกสถาปนาขึ้น แท้จริงก็คือการ
วางรากฐานการปกครองในสังคมดีๆ นี่เอง ความหมายของการละหมาดย่อมมิจ ากัดอยู่
แต่เฉพาะรูปแบบการละหมาด เช่นเดียวกับที่มัสยิดมิได้ถูกสถาปนาขึ้นเพียงเพ่ือท า
หน้าที่เป็นสถานแห่งการละหมาดเท่านั้น หากมุสลิมละหมาดเพียงอย่างเดียว โดยไม่คิด
ยับยั้งความชั่ว ย่อมเป็นการละหมาดที่ไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ดังนั้นมัสยิดทีสมบูรณ์ 
จึงเป็นมัสยิดที่ด าเนินการยับยั้งความชั่วตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยใช้เครื่องมือทีสามารถด าเนินการได้ ภายใต้ขอบเขตเสรีภาพทาง
ศาสนาในประเทศไทย นั่นคือ “ฮูกมปากัต”  

มัสยิดกับการใช้ฮูกมปากตัเพ่ือขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ 

ฮูกมปากัต คือ ระบบระเบียบที่มัสยิดของแต่ละชุมชนจัดให้มีขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุม

พฤติกรรมของผู้คน ให้ด าเนินไปตามกรอบแห่งอิสลาม จนบรรลุสู่เป้าหมายของการเป็นสังคมแห่งอิบาดะฮ์    

อิมารอฮ์ และคิลาฟะฮ์อย่างแท้จริง ระเบียบฮูกมปากัต จึงต้องก าหนดความผิดซึ่งคนในสังคมจะต้องหลีกเลี่ยง

ไกลห่าง อันได้แก่ความผิดที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมทรุดของฟิตรอฮ์ในตัวมนุษย์ ความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อม และความอ่อนแอของโครงสร้างสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน การติดสุรา และการล้างผลาญ

ทรัพยากร รวมถึงการสร้างความแตกแยกร้าวฉานในชุมชน มาตรการที่ฮูกมปากัตใช้เพ่ือป้องกันและยับยั้ง

ความชั่วร้าย อาจมีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น การตักเตือน ขอร้อง และสุดท้ายคือการ

ลงโทษทางสังคม ซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เพราะเป็นการปฏิบัติตามพระบัญชาแห่งอัลลอฮ์ 

 ในการยับยั้งความชั่วในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถท าได้ ภายใต้ขอบเขตของเสรีภาพทางศาสนาในประเทศ

ที่มุสลิมอาศัยอยู่ 

ฮูกมปากัติจึงเป็นดั่งธรรมนูญในการดูแลชุมชนของมัสยิด และการบังคับใช้ฮูกมปากัต จะปรากฏผล

เป็นรูปธรรม เมื่อมัสยิดตัดสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงกับผู้ประพฤติชั่วตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการตัดสัมพันธ์เช่นนี้ ไม่

ว่าจะกระท าโดยองค์กรมุสลิมหรือปัจเจกบุคคล ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งอัลลอฮ์    ที่ให้เชื่อม

สัมพันธไมตรีแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ว่าการเชื่อมสัมพันธ์หรือการตัดสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่จะได้รับอนิสงส์

จากอัลลอฮ์  ทั้งสิ้น หากปฏิบัติการนั้น ด าเนินไปเพ่ือรักษาศาสนาแห่งพระองค์ การเชื่อมสัมพันธ์ต้องไม่ใช่

การต่อสายป่านให้คนชั่วท าชั่วต่อไปได้ ขณะที่การตัดสัมพันธ์ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็น หากการตัดสัมพันธ์นี้จะช่วยให้

ความดีสถิตมั่นคงและความชั่วเบาบางลงไป ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ถูกตัดสัมพันธ์จะเป็นญาติมิตรชิดใกล้ก็ตาม พึง

รับทราบเถิดว่าการใช้มาตรการทางสังคมลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎกติกา มิใช่สิ่ง แปลกใหม่ในอิสลาม เพราะท่าน  
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นบีมูฮ ามัด  ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้แล้ว เมื่อครั้งที่ซอฮาบะฮ์ 3 ท่าน คือ กะอับ บินมาลิก มิรอรอฮ์ บิน 

รอบีอ์ และหิลาล บิน อุมัยยะฮ์ ได้ละทิ้งหน้าที่การออกสงครามตะบูกพร้อมกับนบี     ด้วยเหตุผลที่ไม่อาจ

รับได ้

การใช้ฮูกมปากัตหรือมาตรการทางสังคมให้ได้ผล จึงต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่

ประชาชนคนมุสลิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมัสยิดและองค์กรศาสนาต่างๆ จะต้องด าเนินการอย่างจริงจัง และต้อง

อาศัยความอดทนเป็นอย่างสูงในหมูคณะผู้ด าเนินงาน ส่วนส าคัญท่ีสุด คือผู้บริหารมัสยิดเอง แม้สังคมมุสลิมใน

ยุคปัจจุบันจะเป็นสังคมที่ผู้คนไม่ได้ให้ความส าคัญกับความรู้และผู้รู้เหมือนในอดีต จึงท าให้ยากต่อการท าความ

เข้าใจและยากที่จะให้ตระหนักถึงความส าคัญของฮูกมปากัต แต่นั้นย่อมมิใช่ข้ออ้างให้ผู้บริหารหยุดการ

เคลื่อนไหวเพ่ือยับยั้งความชั่วแต่ประการใด การเคลื่อนไหวต้องด าเนินต่อไป อย่างน้อยที่สุดก็ในหมู่คณะ

ผู้บริหารมัสยิด ซึ่งต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ด้วยการท าความเข้าใจและลงมือใช้ฮูกมปากัตอย่างจริงจัง ด้วยการ

ตักเตือนคนท าชั่วอย่างจริงใจ และเม่ือตักเตือนไปพอสมควรแล้ว คนชั่วผู้นั้นยังไม่เลิกท าชั่ว ก็ต้องยุติการคบหา

สมาคมกันไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เพ่ือการเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปว่า คนท าชั่วไม่มีค่าควรแก่การคบหาสมาคม

แต่ประการใด(วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, 2555: 25-42)  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า จักรวาลทัศน์อิสลามเป็นกรอบปฏิบัติที่น าหลักคิดและปรัชญาของศาสนาอิสลาม 

ซึ่งก าหนดให้มุสลิมต้องปฏิบัติ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาการพนันและอบายมุขต่างๆใน

ชุมชน ในฐานะสิ่งถูกสร้างที่ต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับพระเจ้าตลอดกาล การยับยั้งความชั่ว เป็นการอบรมสั่ง

สอน และบอกให้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการพนันและอบายมุขต่างๆ รวมถึงความชั่วร้ายในด้านอ่ืนๆองค์

รวม และฮูกมปากัต ใช้เป็นกฎลงโทษในชุมชนเมื่อกลุ่มคนหรือใครคนใดคนหนึ่งไม่ปฏิบัติประชามติที่ได้ร่วมกัน

จัดตั้งขึ้น 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อมูลทั่วไป 

1). ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือดูแลปัญหาในด้านการพนันและอบายมุข
ต่างๆในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพ่ือการท างานเฉพาะด้านจะได้รวดเร็ว ง่ายต่อการ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเสี่ ยงได้ตลอดเวลา รวมถึง
สามารถบริหารเวลาเพื่อจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาและจัดโครงการต่างๆได้ตลอดทั้งปี 
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2). ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐที่ท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาใน
ส่วนนี้โดยเฉพาะ เพ่ือจะได้ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนวิธีการ และคิดค้นแนวทางใหม่ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะได้เป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐจะได้น าไปเป็นแบบอย่างแก้ไข
ในชุมชนอ่ืนต่อไป และทางชุมชนมัสยิดบ้านเหนือก็จะได้แนวทางใหม่ ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่
หลากหลายช่องทางมากกว่าวิธีเดิมๆ หรือสามารถน ามาผนวกปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์บ้านเมืองในยุคปัจจุบันได ้

 

3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1). ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการขจัดปัญหาการพนันและสิ่งอบายมุขในชุมชน

ระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนเมืองที่มีปัจจัยแวดล้อมต่างกัน 

2). ควรศึกษาเปรียบเทียบอาชีพของคนชนบทใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการ

พนันและสิ่งอบายมุขในชุมชนมากที่สุด และสาเหตุที่ต้องมสี่วนเกี่ยวพันกับปัญหาดังกล่าว 

3). ควรศึกษาบทบาทของอิหม่ามที่มีผลต่อการขจัดปัญหาการพนันและสิ่งอบายมุข

ในชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามวิถีศาสนาอิสลาม 
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 สนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. 2526. “นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ปัจจุบัน” น. 6-7 ใน ทิวทอง หงษ์วิวัฒน์ (บรรณาธิการ). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.
 กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 
มัลลิกา ต้นสอน.2541. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท. 
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มานี ชูไทย พิสมัย ฮาซาไนน์ และสิริยา ยูซูฟี, 2542. การรับรู้บทบาทตนเองของอิหม่ามต่อการพัฒนา
 คุณภาพ ชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มูฮัมหมัดสุไลมาน อับดุลลอฮอัลอัชก็อร  ซุบดะตุ้ลตะฟาซิร  มักตะบะ  ดารุสลาม  ริยาด  หน้า  : 43 
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ.์ 2556. การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน. โครงการขับเคลื่อนสังคมและ
 นโยบายสาธารณะเพ่ือลดปัญหาการพนัน. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี .2526. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทย
 อนุเคราะห์ไทย. 
ยูซุฟ  ก็อรฺฎอวี.2554.หะลาลและหะรอมในอิสลาม(แปลโดย บรรจง  บินกาซัน).ศูนย์หนังสืออิสลาม อาคาร

มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย.สวนหลวง.กรุเทพมหานคร 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2544. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ์จ ากัด. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543. ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ : 
 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
_______. (2544ก). “อีคิวกับภาวะผู้น าในการท างาน” ในอีคิว:จากแนวคิดสู?การปฏิบัติ. บรรณาธิการ 
 โดยอัจฉรา สุขารมณ์ วิลาส ลักษณ์ชัววัลลี และอรพินทร์ ชูชม. หน้า106. กรุงเทพฯ: 
_______. (2544ข). ปัจจัยด้านเชาว์อารมณ์บุคลิกภาพและภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 
 ท างานต่อผู้บังคับบัญชาและผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลางในองค์กรธุรกิจ. 
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
_______. (2545).“ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership).” วารสารสังคมศาสตร์และ 

มนุษย์ศาสตร์ 28: 31-48. 
วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์. 2556. โครงการรูปแบบการพัฒนาผู้น าในวิชาชีพเภสัชกรรม. ส านักงานคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษาและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 
วรารัตน์ เขียวไพร. 2542. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎธนบุรี. 
วินิจ เกตุข า. 2522. บทบาทของสถาบันทางสังคมในการมีส่วนร่วมบริหารงานของผู้น าท้องถิ่น. ปริญญา
 นิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร บางเสน. 
วิศรุต สินพงศพร. 2548. การพนันฟุตบอลของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุ่มนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต(มานุษยวิทยา) 
 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ. 2555. ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ: เม่ืออิสลามเป็นฐานและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน.
 กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ต จ ากัด.  
วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ. 2555. การป้องกันและยับยั งความชั่วตามวิถีอิสลาม. กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ต จ ากัด.  
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แวอุเซ็ง มะแดเฮาะ ดลมนรรจน์ บากา และสุวิชา ยี่สุ่นทรง. 2539. บทบาทมัสยิดในสามจังหวัดชายแดน
 ภาคใต้. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ศิริพงศ์ ลดาวัลย์. 2539. รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์. เชียงใหม่ : 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจส่วนหน้า. 2549. สถิติการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: สา
 นักงานตารวจแห่งชาติ. 
สถิตย์ นาสมยนต์และคณะ. 2553. โครงการเด็กและเยาวชนงดเหล้าในงานประเพณีฮีต 12 ของ 5 ชุมชน
 ต าบลฝั่งแดง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 
สมพัฒน์ ธิปโชติ และคณะ. 2551. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกัน
 การเข้าสู่การพนัน ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู. ส านักงานกองทุน
 สนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ. 
สมยศ นาวีการ. 2538. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: บริษัทสามัคคีสาร. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2534. สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงานชุมชน.ขอนแก่น : 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สมศักดิ์ สุขวงศ์. 2532. วนศาสตร์ชุมชน. น. 102-115. ใน เอกสารทางวิชาการและแนวทางวิชาการเพื่อ
 พัฒนาป่าไม้ของไทยในปัจจุบัน การบรรยายพิเศษทางวิชาการป่าไม้ประจ าปี 2532. หาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, ม.ป.ป. เศรษฐกิจการพนัน ทางเลือกเชิงนโยบาย, หน้า 2. 
สะสือรี วาลี. 2550. การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจ ามัสยิดในการส่งเสริมการเศาะลาฮฺ ญะมาอะฮฺ: 
 กรณีศึกษาคณะกรรมการประจ ามัสยิดในอ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. ปัตตานี: มหาวิทยาลัย
 สงขลานรินทร์. 
สะสือรี วาลี. 2556.บทบาทของผู้น ามุสลิมต่อการเสริมสร้างการกระจายอ านาจและการปกครองตนเองของ
 ท้องถิ่นด้วยกระบวนการชูรอในมิติการคัดเลือกผู้น าของจังหวัดนราธิวาส. สานักงานกองทุน
 สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
สิทธิกร อ้วนศิริ. 2552. การพัฒนารูปแบบกฐินปลอดเหล้าในจังหวัดเลย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
 วิจัย. กรุงเทพฯ. 
สุทธิชัย  ช านาญ “ไพ”่ วารสารแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 วันที่ 15 ตุลาคม 2543 หน้า : 6 
สุธาสินี ทองลิ่ม. 2554. ท าไมต้องป้องกันเยาวชนจากการพนัน. 
สุพัตรา สุภาพ. 2522. บทบาทและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ประชาบาลของ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งขลา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสาน
 มิตร. 
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สุภางค์  จันทวนิช. 2537. วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืองานพัฒนา,
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. หน้า130-132 
สุมาลี ขุนจันดี. 2541. วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้าง
 พลังครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวิจัยการศึกษา, 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุมาลี สัมฤทธิ์. 2541. ธุรกิจหวยกับระบบอุปถัมภ์. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต(มานุษยวิทยา) 
 ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุรีย์ ตัณฑ์ศรีสุโรจน์. 2531. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้น าเยาวชนในชุมชน
 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เสาวนีย์ จิตต์หมวด. 2527. หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมภาคกลาง. วิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2536. ภาวะผู้น าและความขัดแย้ง . กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย. 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
โสภณ หมวดทอง. 2533. การเฝ้าระวังมลพิษแหล่งน  าของเกษตรกรในต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ 
 จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน. มปป. การพนัน ภัยร้ายท าลายสมองของเด็กและ 

เยาวชนอย่างถาวร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
หาเฉม บิลก่อเด็ม. 2554. การจัดสวัสดิการเพื่อคนด้อยโอกาสในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษากองทุนซะกาต
 ในชุมชนมุสลิมมัสยิดบ้านเหนือ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ปริญญาศิลปะศาสตร์
 มหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
อนุภรณ์ สุวรรณสทิศกร, ร.อ. 2529. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภาต าบลต่อโครงการกสช. ปี 2528 
 อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญา โท, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อรุณ ศิริพันธ์. 2533. บทบาทอิหม่ามในการพัฒนาชุมชน: ศึกษากรณีเฉพาะจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 
อุดม ชิดมณี. 2530. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับผลการด าเนินงานของกองทุนยา
 และเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร:วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อบุลอะลา เมาดูดี ตัฟฮีมุลกรุอ่าน เล่ม2 (บรรจง  บินกาซัน แปล) ศูนย์หนังสืออิสลาม กรุงเทพฯ (2540 :487) 
อังคณา บุญยสิทธ์. 2518. บทบาทของผู้นาศาสนาอิสลามในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสามจังหวัด
 ชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธก์ารศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวค ำถำมเพ่ือกำรสัมภำษณ์ บทบำทคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดในกำรดูแลสัปบุรุษตำมวิถีแห่งศำสนำอิสลำมเพ่ือขจัด

ปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน: กรณีศึกษำมัสยิดบ้ำนเหนือ ต ำบลคูเต่ำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

๑. ค ำถำมทั่วไป 
 ๑.๑) สภำพควำมเป็นอยู่ของชุมชน 
 - อำชีพ 
 - กำรท ำมำหำกิน 
 - รำยได้  
 - ควำมสำมัคคีของคนในชุมชน 
 ๑.๒) ลักษณะทั่วไปของมัสยิดกับชุมชน 
 - กำรอบรมสั่งสอนในด้ำนวิชำกำรศำสนำ 
 - กำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆต่อคนในชุมชน 
 - กำรช่วยแก้ปัญหำในข้อพิพำทระหว่ำงคนในชุมชนหรือระหว่ำงชุมชน 
๒. ค ำถำมหลักในกำรศึกษำ 
 ๒.๑) บทบำทคณะกรรมกำรมัสยิด ต่อกำรขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 
 - กำรดูแลสัปบุรุษ 
 - กำรบริหำรจัดกำรภำยในมัสยิด 
 - กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆให้กับคนในชุมชน 
 - กำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงงำนให้กับคนในชุมชน 
 - กำรก ำหนดกฎระเบียบให้กับคนในชุมชน 
 ๒.๒) ปัญหำและอุปสรรคของคณะกรรมกำรต่อกำรขจัดปัญหำกำรพนัน และอบำยมุขในชุมชน 
 - ผู้มีอิทธิพลในชุมชน 
 - บ่อนกำรพนัน และสถำนอบำยมุขในชุมชนมำกไหม 
 - ต ำรวจให้กำรดูและท่ังถึงหรือไม่ 
 - กำรสนับสนุนของภำครัฐเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
 - เด็กและเยำวชนติดกำรพนันและอบำยมุขมำกไหม 
 ๒.๓) แนวทำงในกำรขจัดปัญหำกำรพนันและอบำยมุขในชุมชน 
 - ควำมเป็นผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำ และควำมเป็นผู้อำวุโสของคณะกรรมกำรสำมำรถช่วยแก้ปัญหำกำรพนันและสิ่ง
อบำยมุขได้มำกน้อยเพียงไร 
 - กำรอบรมสั่งสอนด้ำนศำสนำ สำมำรถช่วยแก้ปัญหำกำรพนันและหนีห่ำงจำกอบำยมุขได้หรือไม่ 
 - กำรจัดกิจกรรมของมัสยิดสำมำรถท ำให้คนในชุมชนห่ำงไกลจำกกำรพนันและอบำยมุขได้มำกน้อยเพียงไร 
 - กำรวำงกฎระเบียบข้อปฏิบัติให้กับคนในชุมชน สำมำรถช่วยได้มำกน้อยขนำดไหน 
 - คนในชุมชนยอมท ำตำมกฎดังกล่ำวไหม  ท ำไมถึงยอมท ำตำม 
 - แนวทำงในกำรป้องกันเด็กและเยำวชนที่คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดบ้ำนเหนือคิดว่ำดีที่สุดที่จะใช้ในกำร
แก้ปัญหำกำรพนันและสิ่งอบำยมุขต่ำงๆในสังคมคือ 
 



รายงานสรุป รายรับ-รายจ่ายมัสยิดบ้านเหนือส าหรับปี พ.ศ. 2557  

รายการ จ านวนเงิน 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

-รับเงินบริจำคจำกกำรเลี้ยงน้ ำชำวันศุกร์ 40,600 53,830 41,900 31,520 36,195 39,215 27,330 38,000 50,160 41,080 42,810 52,360 

-รับเงินบริจำคจำกกำรเลี้ยงน้ ำชำสำมัคคี  96,560    93,100     102,830 500  

-รับเงินบริจำคในวันอีดิลฟิตรีและอีดิลอฏัฮำ       40,600   29,748   

-รับเงินบริจำคจำกตู้บริจำคสำธำรณูปโภค 

(ด้ำนบน) 

8,061 5,901 7,770 8,000 6,961 11,820 16,790 12,825 10,000 6,320 7,937 9,080 

-รับเงินบริจำคจำกตู้บริจำคกองทุนพัฒนำฯ (พม.) 4,940  10,000 2,000 4,970 4,950 7,390 6,505 3,500 2,694 2,777 4,377 

-รับเงินบริจำคจำกตู้บริจำคสำธำรณูปโภค (ชั้น

ล่ำง) 

  2,800  2,100 3,610     2,960 1,100 

-รับเงินบริจำคจำกกำรจัดกจิกรรม 

(บุคคลภำยนอก) 

1,000 7,340 9,730 3,320 3,430 7,633  500 3,020  27,984 1,000 

-รับเงินบริจำคจำกกำรจัดกจิกรรม (ภำยใน) 2,000 2,000 500 2,000 5,500 2,000 6,000 2,000 3,000 2,000 5,500 2,400 

-รับเงินบริจำคจำกกองทุนมุสลีมะฮฺ 5,376 3,481 2,920 2,530 2,639 2,250 3,510 3,990 3,570 4,660 2,510 2,631 

-รับเงินบริจำคจำกโตะ๊เท๊ียะ 25,660            

-รับเงินจำกค่ำใช้บริกำรอำคำรสถำนที่,ห้อง

ประชุม 

17,500 13,500 29,500 14,000 21,000 13,500 1,000 5,000 30,500 15,500 18,500 6,000 

-รับเงินจำกค่ำอำหำรของกลุ่มแม่บ้ำนฯ 10% 9,600 9,386 18,120 8,860 6,320 21,650 480 6,860 16,565 8,495 27,376 20,625 



-รับเงินจำกค่ำที่พกัโฮมสเตย์ 30% 8,290 2,565 19,140 15,390 1,575 10,580  1,800 19,575 3,195 10,755 270 

-รับเงินจำกค่ำล่องเรือ10%   1,300 1,800  1,400   600 169,700   

-รับเงินจำกกำรเก็บซำกำตตำ่งๆทั้งหมด 20,000 23,000  9,000 6,500 17,500   3,000    

-เงินบริจำคออมทรัพย ์10% 77,934            

-รับเงินจำกกำรขำยหนังสือ (กองทุนวิชำกำร)  2,380 520  1,130 1,500 1,410 110 550 400 3,780 1,540 

-รับเงินจำกกำรขำยกรอบรูปที่ระลกึ          1,500   

-เงินได้จำกอื่นๆ(วำกัฟ) 11,000            

-เงินบริจำคอื่นๆ 2,095 800 2,900 10,000 7,000  (ศอ.บต.)20,000 2,000  2,220 415 12,000 

รวมรายรบัทั้งหมด 330,616 124,183 147,100 108,420 198,420 137,608 124,510 79,590 144,040 390,342 153,804 113,383 

             

-จ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,น้ ำประปำ

,อุปกรณ์) 

10,038 7,887 10,585 10,690 11,565 15,966 12,813 11,144 12,892 12,307 12,480 12,105 

-จ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค (โทรศัพท์

,อินเตอร์เน็ต) 

 2,354 1,177   3,531   1,733 406 1,177 589 

-จ่ำยเงินค่ำสร้ำงสำลำกลำงน้ ำ 22,000 227,095 776,985 168,212 292,007 85,000 95,000      

-จ่ำยเงินค่ำโครงเพดำน 6,000            

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุก ำแพง(ศำลำ) 8,811            

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์สำธำรณูปโภค 50,000         23,800 5,010 13,700 

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง        50,000 128,320 176,182 60,489 81,160 



-จ่ำยเงินค่ำแรงงำนกำรก่อสร้ำง        20,000 55,000 20,000 4,500 40,300 

-จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ฯ 9,700  11,200 11,000 13,000 13,000 13,000 13,000 1,000 35,000 7,100 13,200 

-จ่ำยเงินผ่อนแก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ 137,160 53,830 41,900 31,520 129,295 8,620 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10,000 

-จ่ำยเงินซะกำตต่ำงๆทั้งหมด 14,200  13,500 4,900 3,500 13,500 24,458 92,920 37,122 41,500 3,500 13,500 

-จ่ำยเงินค่ำตอบแทนโต๊ะเที๊ยะ 25,660            

-จ่ำยเงินเพื่อกำรบริจำคของมัสยิด   2,500          

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน,เบ็ดเตล็ด     1,492 5,639 4,117 2,917 474 534 492 1,645 

-จ่ำยเงินค่ำอื่นๆ 3,954 1,482 1,610     10,000  43,000 2,905 8,000 

รวมรายจา่ยทัง้หมด 287,523 292,648 859,457 226,322 450,859 68,756 199,388 249,981 286,541 402,729 147,653 194,199 

ยอดเงินคงเหลือสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 43,093 (168,465) (712,357) (117,902) (252,439) 68,852 (74,878) (170,391) (142,501) (12,387) 6,151 (80,816) 

             

             

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุป รายรับ-รายจ่ายมัสยิดบ้านเหนือส าหรับปี พ.ศ. 2558 

รายการ จ านวนเงิน 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

-รับเงินบริจำคจำกกำรเลี้ยงน้ ำชำวันศุกร์ 50,500 44,030  43,041 21,290 59,130 28,690 62,795     

-รับเงินบริจำคจำกกำรเลี้ยงน้ ำชำสำมัคคี     6,500         

-รับเงินบริจำคในวันอีดิลฟิตรีและอีดิลอฏัฮำ             

-รับเงินบริจำคจำกตู้บริจำคสำธำรณูปโภค (ด้ำนบน) 7,341 6,978  7,157 7,873 16,971 10,277 8,349     

-รับเงินบริจำคจำกตู้บริจำคกองทุนพัฒนำฯ (พม.) 4,226 2,511  4,363 2,283 4,470 3,542 2,663     

-รับเงินบริจำคจำกตู้บริจำคสำธำรณูปโภค (ชั้นล่ำง)       42,612      

-รับเงินบริจำคจำกกำรจัดกจิกรรม (บุคคลภำยนอก) 7,030 2,010  26,225 7,057 45,668 4,000      

-รับเงินบริจำคจำกกำรจัดกจิกรรม (ภำยใน) 5,000 17,400  8,500 3,150 200 1,300 2,000     

-รับเงินบริจำคจำกกองทุนมุสลีมะฮฺ 3,490 2,480  3,070 2,320 3,365 4,212 3,280     

-รับเงินบริจำคจำกโตะ๊เท๊ียะ             

-รับเงินจำกค่ำใช้บริกำรอำคำรสถำนที่,ห้องประชุม 22,880 31,800  31,000 13,000 31,000 9,000 28,500     

-รับเงินจำกค่ำอำหำรของกลุ่มแม่บ้ำนฯ 15% 27,100 70,450  40,100 13,450 35,435 1,500 22,200     

-รับเงินจำกค่ำที่พกัโฮมสเตย์ 30% 10,495 21,885  35,375 13,550 25,880  15,585     

-รับเงินจำกค่ำล่องเรือ10% 2,000   600  500  2,800     
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-รับเงินจำกกำรเก็บซำกำตตำ่งๆทั้งหมด 7,500 101,000     46,000 25,000     

-เงินบริจำคออมทรัพย ์10%             

-รับเงินจำกกำรขำยหนังสือ (กองทุนวิชำกำร) 1,300 920   950 235 250 490     

-รับเงินจำกกำรขำยกรอบรูปที่ระลกึ             

-เงินได้จำกอื่นๆ(วำกัฟ)    5,300 3,420 37,000 31,400 5,685     

-เงินบริจำคอื่นๆ 303,160 106,632  200 52,170 9,100 32,250 13,000     

รวมรายรบัทั้งหมด 452,022 408,096  211,431 140,513 268,954 215,033 192,347     

             

-จ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,น้ ำประปำ,อุปกรณ์) 12,237 12,846  16,305 14,562 18,892 14,257 14,788     

-จ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภค (โทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต)  588  588  1,177 588      

-จ่ำยเงินค่ำสร้ำงสำลำกลำงน้ ำ             

-จ่ำยเงินค่ำโครงเพดำน             

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุก ำแพง(ศำลำ)             

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์สำธำรณูปโภค 1,000 72,500  2,365 12,837 6,240 3,000 1,200     

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง 141,170 70,929  64,280 71,000 30,000 76,595 30,000     

-จ่ำยเงินค่ำแรงงำนกำรก่อสร้ำง 10,000 20,000   35,280        

-จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ฯ 36,000 600  21,000 17,500 17,500 17,500 10,500     

-จ่ำยเงินผ่อนแก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ 20,000 87,532  50,000 70,000  140,000 20,000     



-จ่ำยเงินซะกำตต่ำงๆทั้งหมด 3,500 4,200  4,200 8,200 4,200 7,200 24,200     

-จ่ำยเงินค่ำตอบแทนโต๊ะเที๊ยะ             

-จ่ำยเงินเพื่อกำรบริจำคของมัสยิด    500 2,000   500     

-จ่ำยเงินค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน,เบ็ดเตล็ด 937 2,035  1,077 110 2,817  1,252     

-จ่ำยเงินค่ำอื่นๆ 4,150 30,032  3,940 12,475 39,850 19,200      

รวมรายจา่ยทัง้หมด 230,109 301,262  164,255 243,964 120,676 278,340 102,430     

ยอดเงินคงเหลือสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 221,913 106,834  47,176 (103,451) 148,278 (63,307) 89,917     

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยงำนสรุปยอดสิ้นเดือนบญัชีต่ำงๆ มัสยิดบ้ำนเหนือ ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2558 

ล าดับ ชื่อบัญชีต่างๆ เดือน มิถุนายน เดือนกรกฎาคม หมายเหตุ 

1 -มัสยิดบ้ำนเหนือ 154,762.20 99,941.20  

2 -กองทุนสำธำรณูปโภคฯ 62,624.00 7,334.00  

3 -กองทุนซำกำตฯ 728,871.82 767,671.82  

4 -กองทุนสวัสดิกำรฯ 221,591.00 228,791.00  

5 -กองทุนมุสลีมะฮ ฺ 205,560.00 209,772.00  

6 -กองทุนวิชำกำรฯ 99,314.00 99,564.00  

7 -กองทุนอิหม่ำมฎ็อบรอนีย์ฯ 28,316.00 3,316.00  

8 -กองทุนพัฒนำเยำวชน 109,300.00 112,842.00  

9 -ร.ร. กัลยำณชนรังสรรค ์ 1,660,373.09 1,505,153.09  

10 -ศูนย์อบรมศำสนำอิสลำมฯ 20,088.00 20,088.00  

11 -กองทุนร็อบบำนียีนฯ 11,163.00 10,463.00  

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงของเยาวชนมัสยิดบ้านเหนือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ใบโครงการพาเด็กและเยาวชนชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เพื่อทัศนะศึกษาและรับการอบรม บ าบัดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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