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บทคัดย่อ

	 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน	 ริมคลองแสนแสบ	 เป็นชุมชนที่ตั้งมานานกว่า
๒๐๐	 ปี	 การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดทุนนิยม	 การสร้างถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
และถนนสขุมุวทิไดก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทัง้จำานวน	ความหลากหลาย
ของประชากร	 และปัญหาสังคมนานาประการ	 คลองแสนแสบทำาหน้าที่เป็นเสมือน
ปราการด่านสุดท้ายที่ป้องกันชุมชนจากปัจจัยคุกคามภายนอก	 อย่างไรก็ตาม	 ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยทางกายภาพเพียงประการเดียว	 ไม่สามารถสร้าง
ความแขง็แกรง่ใหแ้กช่มุชนไดอ้ยา่งยัง่ยนื	กลไกทางสงัคมอนัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ที่สำาคัญ	๓	ประการคือ	๑)	ระบบคุณค่าและองค์กรทางสังคม	๒)	ทุนทางเศรษฐกิจ	
และ	 ๓)	 ทรัพยากรบุคคล	 ทำาหน้าที่เป็นปัจจัยหลักของการธำารงความเข้มแข็งและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน	 นอกจากนี้	 ผลการศึกษายังชี้แนะว่า	 ถึงแม้ชุมชน
จะมีความเข้มแข็ง	 แต่ชุมชนแต่ละแห่งไม่สามารถดำารงอยู่ในรูปแบบของสังคม
ปิดได้	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 การทำางานในรูปของหุ้นส่วนหรือภาคี	 และ
การดำาเนินกิจกรรมชุมชนในรูปของการมีส่วนร่วม	 โดยเริ่มตั้งแต่การยุติการทำางาน
แบบรวบอำานาจ	การดำาเนินงานตามแนวดิ่ง	หรือการทำางานแบบมี	 “พิมพ์เขียว”	จะ
ทำาให้สมาชิกในชุมชนเกิดสำานึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พร้อมจะร่วมกัน
แก้ไขและพัฒนา	 ทั้งในเชิงของความคิดและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	 ซึ่งเป็นกลไก
ที่สำาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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of the community under the population dynamic :

Case Study of Surao Ban Don Community

Siriwan Siriboon*

Abstract

 Surao Ban Don Community was settled in Bangkok more than 
200 years ago. The community is situated on the banks of the Saensaeb 
Canal. The economic development of Bangkok under the concept of 
capitalism, which can be found in the construction of Phetchaburi Road 
and Sukhumvit Road, led to a drastic change in the size of the population, 
population diversity and community disorder. Saensaeb Canal acted as the 
last stronghold to protect the community from external threat. 
 This study suggests that community sustainability cannot rely
solely on physical advantages. Social mechanisms as measured in terms of 
three components, namely, a value system, economic capital and human 
resources, are the key factors for community solidarity. In addition, it is 
suggested that although a community is strengthened, each community 
cannot exist in the form of a closed society. The process of co-management 
should be channeled from the individual level, community organizations 
or groups within the community up to network building outside the 
community. Cooperation among households, schools and temples or 
mosques are the key success factors in strengthening public participation. 
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Strategies in terms of top-down management should be reformed to 
bottom-up management. There is no specif ic model for co-management. 
Co-management varies with the unique conditions and characteristics of 
each	area.	The	same	basic	“blue	print”	cannot	be	drawn.	Joining	in	any	
community activities should be restructured from cooperation to participation. 
Participation means thinking, planning and working together. Community 
participation is a signif icant social mechanism for sustainable development. 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 …การพฒันาจะตอ้งเปน็ไปตามภมูปิระเทศทางภมูศิาสตร	์
และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา	 ภูมิประเทศตาม
สงัคมวทิยา	คอื	นสิยัใจคอของคนเรา	จะไปบงัคบัใหค้นอืน่คดิอยา่ง
อื่นไม่ได้	 เราต้องแนะนำา	 เราเข้าไป	 ไปช่วยโดยที่คิดให้เขาเข้ากับ
เราไม่ได้	แต่ถ้าเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ	แล้วก็อธิบาย
ให้เขาเข้าใจหลักการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...

	 พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓๐	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๓๐

	 กระแสพระราชดำารัสดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	การจัดการหรือพัฒนา
ชุมชนมีความจำาเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสนใจและทำาความเข้าใจชุมชนให้
รอบดา้น	การจดัการใดๆ	เพือ่การพฒันาตอ้งใหค้วามสำาคญักบั	“ทนุทางสงัคม”	ทัง้ทนุ
ที่เป็นทรัพยากรทางด้านกายภาพ	 ทรัพยากรด้านบุคคล	 และทุนทางด้านจิตวิญญาณ
ที่หมายถึงทุนในเรื่องของคุณค่า	 วิถีชีวิต	 และวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละสังคม	 การศึกษานี้	 ถึงแม้จะกำาหนดพื้นที่การศึกษาวิจัยโดยเฉพาะเจาะจงไว้ที่
การศกึษา	“ชมุชนสเุหร่าบา้นดอน”	แตไ่ม่ไดห้มายความวา่	ชมุชนสเุหรา่บา้นดอนจะทำา
หนา้ทีเ่ปน็	“พมิพเ์ขยีว”	ทีจ่ะใหช้มุชนอืน่ๆ	ลอกเลยีนแบบไปใชเ้พือ่การพฒันาไดท้ัง้หมด	
ผลการศึกษานี้เป็นเพียงการชี้ให้เห็นว่าภายใต้ความหลากหลายทางด้านประชากรนั้น	
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนมีกลไกของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ	 ของชุมชนได้อย่างไร	 มีปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน	 และภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ชุมชนต่างๆ	 ไม่สามารถดำารงอยู่อย่างเป็นเอกเทศได้นั้น	 ชุมชน
มีวิธีการในการสร้างเครือข่ายทางสังคมอย่างไร	 ซึ่งประเด็นต่างๆ	 เหล่านี้สามารถ
ใช้เป็นอุทาหรณ์ในการพัฒนาชุมชนอื่นๆ	ได้ต่อไป

	 การศึกษานี้เลือกชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเป็นพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา
เพราะเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมริมคลองแสนแสบที่เข้มแข็ง	มีความสามารถที่จะดำารง
รักษาอัตลักษณ์แห่งชุมชนตนไว้ได้ภายใต้บรรยากาศที่มีความหลากหลายทางด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 และในขณะเดียวกันสมาชิกของชุมชน
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สุเหร่าบ้านดอนยังประสบความสำาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ใกลเ้คยีง	องคก์รภาครฐั	และองคก์รอสิระอืน่ๆ	ตลอดจนสามารถพฒันาศกัยภาพแหง่
ชุมชนตนให้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและทำาหน้าที่เป็น	 “ตัวอย่าง”	ของกิจกรรมด้าน
การพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานครในหลายรูปแบบ	 และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอื่นๆ
ได้อย่างมีสันติและภราดรภาพ

พื้นที่ศึกษาและขอบเขตของการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยนี้เป็นแบบเจาะจงพื้นที่	 โดยพื้นที่ศึกษาได้แก่ชุมชนสุเหร่า
บ้านดอน	 ริมคลองแสนแสบ	 ซอยสุขุมวิท	 ๔๙	 แยก	 ๑๔	 (ซอยประเสริฐสิทธิ์)	
แขวงคลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	 กรุงเทพมหานคร	 และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอัน
ได้แก่	ชุมชนนวลจิต	และชุมชนประชัญคดี	การศึกษามุ่งประเด็นไปที่มิติทางประชากร
และกลไกทางสังคม	 โดยศึกษาประชากรทั้งในอดีต	 สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน	
และความหลากหลายของประชากรที่เกิดขึ้นในพื้นที่	สำาหรับการศึกษากลไกทางสังคม
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยม	ระบบความคิด	ความเชื่อ	การจัดระเบียบสังคม	และ
การควบคุมทางสังคม	

วิธีดำาเนินการวิจัย 

	 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูล	 ๒	 วิธีคือ	 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 และ
การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)	 ประชากรเป้าหมายคือผู้นำาชุมชน
สุเหร่าบ้านดอนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 อันได้แก่	 กรรมการชุมชน	 ผู้นำา
ทางศาสนา	 ครูสอนศาสนา	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้นำากลุ่มสตรี	 ผู้นำากลุ่มเยาวชน
อาสาสมัคร	 สมาชิกของชุมชน	 รวมทั้งผู้นำาชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง	 อันได้แก่	 ชุมชน
นวลจิต	 และชุมชนประชัญคดี	 ข้าราชการสำานักงานเขตวัฒนา	 และนักการเมือง
ท้องถิ่น	ซึ่งมีประชากรที่ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น	๒๑	ราย	

จรรยาบรรณของการวิจัย

	 ขัน้ตอนและวธิกีารศกึษาวจิยัไดย้ดึหลกัจรรยาบรรณของการวจิยัโดยยดึหลกั
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ความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน	การคดัเลอืกประชากรตวัอยา่งดำาเนนิการโดยปราศจาก
อคติและเลือกตัวอย่างตามหลักวิชาการ	 ประเด็นด้านจริยธรรมที่ถูกจัดไว้เป็นความ
สำาคัญลำาดับต้นก็คือ	 การรักษาความลับของประชากรที่ให้สัมภาษณ์	 ทั้งนี้โดยการ
รายงานผลการศึกษาจะไม่ระบุชื่อ	ตำาแหน่ง	สถานที่พักอาศัย	และสถานที่ทำางานของ
ประชากรทีต่กเปน็ตวัอยา่งของการศกึษา	ชือ่ตา่งๆ	ทีป่รากฏในรายงานการวจิยัจะเปน็
ชื่อสมมติทุกชื่อ	 ชื่อของสถานที่หรือบุคคลที่ถูกอ้างอิงจะไม่ปรากฏในรายงานแต่จะใช้
สัญลักษณ์	 “(สงวนนาม)”	 แทน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าการศึกษานี้จะไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร
ที่ถูกอ้างอิงถึง	

ผลการศึกษา

	 การศึกษาจำาแนกมิติทางการศึกษาเป็น	๒	ส่วนคือ	มิติทางประชากร	และ
มติขิองกลไกทางสงัคมทีม่ผีลตอ่การสรา้งความเขม้แขง็ในชมุชน	ซึง่มสีาระสำาคญัดงันี้

มิติทางประชากร

	 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน	และมีอายุ
ใกล้เคียงกันกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย๑	 สมาชิกของชุมชนได้
อพยพโยกย้ายที่พักอาศัยหลายครั้ง	 นับเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งมานานกว่า	 ๒๐๐	 ปี	
มีพื้นที่ประมาณ	๑๕	ไร่เศษ	ในอดีตเป็นเพียงชุมชนมุสลิมที่อพยพมาจากปัตตานีและ
ตั้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท	๔๗	โดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า	“บ้านดอน”	ทั้งนี้
โดยตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ดอนแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดภาวะ
ขาดแคลนน้ำาในฤดูเพาะปลูก	 จึงได้ย้ายชุมชนลงมาตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท	 ๔๙	
ริมคลองแสนแสบ	 (เดิมชื่อบ้านต้นไทร)	 โดยมาซื้อที่ดินและจับจองพื้นที่ที่เคยเป็น
ที่อยู่อาศัยของชาวอีสานและชาวลาวที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแทน	 พร้อมทั้ง
ได้นำาชื่อบ้านดอนเดิมมาตั้งเป็นชื่อชุมชน	 อาชีพหลักในขณะนั้นคืออาชีพเกษตรกรรม	
จึงทำาให้ชุมชนขยายขนาดกว้างออกไปเรื่อยๆ	 จนทำาให้แต่ละครอบครัวมีที่ดินเป็น
ของตนเอง
 ๑	 ศรีศักดิ์	 วัลลิโภดม.	 “สายสกุลสุลต่านสุไลมาน”	มุสลิมในประเทศไทย,	ประยูรศักดิ์	
ชลายนเดชะ	(บรรณาธกิาร).	(กรงุเทพฯ:	โครงการหอสมดุกลางอสิลามสายสกลุสลุตา่น	สไุลมาน.	๒๕๒๙).
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	 “บ้านดอน”	 ได้เปลี่ยนสถานภาพจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
มาเป็น	 “ชุมชน”	 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ซึ่งนับเป็นชุมชน
เมอืงขนาดใหญท่ีม่กีารกอ่สรา้งบา้นเรอืนอยูอ่ยา่งแออดั	มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ	
๓,๗๕๐	คน	จำานวน	๑,๓๕๐	ครอบครวั	๕๕๙	หลงัคาเรอืน	สว่นมากเปน็ผูท้ีอ่าศยัอยูเ่ดมิ
มาตัง้แตค่รัง้บรรพบรุษุ	ปจัจบุนัการประกอบอาชพีของคนในชมุชนมคีวามหลากหลาย
ทัง้คา้ขาย	รบัจา้ง	รบัราชการ	รฐัวสิาหกจิ	และประกอบธรุกจิสว่นตวั	การใชป้ระโยชน์
จากที่ดินจะเป็นในเชิงพาณิชย	์ คือ	 ให้เอกชนเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคารสำานักงานและ
ที่อยู่อาศัย	 สำาหรับด้านการศึกษาภายในชุมชนจะมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
ที่อบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อิสลามิกชนทั้งในและนอกชุมชน
อย่างเคร่งครัด	 จนเป็นต้นกำาเนิดของนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลามที่ทำา
คุณประโยชน์ให้กับสังคมหลายท่าน	 และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านดอน
อย่างยิ่งคือเป็นสถานที่ก่อกำาเนิดผู้นำาสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทยหรือ
จุฬาราชมนตรีถึง	๒	ท่านด้วยกัน	คือ	อดีตจุฬาราชมนตรีคนที่	๑๕	ของไทยคือ	ต่วน
สวุรรณศาสตร	์และ	อดตีจฬุาราชมนตรคีนที	่๑๖	ของไทยคอื	ดร.	ประเสรฐิ	มะหะหมดั	
นอกจากนีย้งัมโีรงเรยีนในระดบัประถมศกึษาของกรงุเทพมหานครทีส่อนดา้นวชิาสามญั
ให้แก่ชาวชุมชนสุเหร่าบ้านดอนมาเป็นระยะเวลาเกือบ	๘๐	ปี๒  

วัฒนา	:	 คือชุมชนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ	ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยยักย้ายถ่ายเทกันขึ้นมาก็ประมาณ
	 นับจากนู้นมาก็เกือบ	๒๐๐	 ปี	 ซึ่งย้ายมาจากทางที่ว่ารัชกาลที่	 ๑	 ถึงที่	
	 ๓	 เนี่ยได้อพยพพี่น้องจากปัตตานีย้ายเข้ามาทางกรุงเทพ	 เอามาไว้ที่
	 บางกอกน้อย	บางกอกใหญ่ส่วนนึง	สวนพลู	ตลาดพลูส่วนนึง	ก็จะไหล
	 เข้ามาทางเขตพญาไทแล้วก็มาทางบ้านดอน	คลองตัน	บางกะปิ	มีนบุรี
	 ยันหนองจอก

	 บันทึกจากคำาบอกเล่าของสมาชิกอาวุโสของชุมชนสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต
ที่เรียบง่ายของคนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนก่อนช่วงปี	พ.ศ.	๒๔๙๐	การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเริ่มปรากฏชัดเมื่อมีการขยับขยายเส้นทางคมนาคมจากทางน้ำา
ที่ต้องสัญจรในคลองแสนแสบมาเป็นการคมนาคมทางบกที่เริ่มมีการตัดถนน	 และ

 ๒ กรุงเทพมหานคร	เขตวัฒนา.	ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา.	๒๕๔๘.
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ตัดซอยเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่างๆ๓	จากคำาบอกเล่าแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน
สุเหร่าบ้านดอนในช่วงก่อนปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ที่มีการคบหาสมาคมและมีความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นระหว่างตัวบุคคล	 การเรียกชื่อพื้นที่หรือเรียกชื่อซอยที่ตัดขึ้นใหม่จึงเป็น
การกำาหนดชื่อซอยตามชื่อตัวหรือชื่อสกุลของเจ้าของที่ดิน	 ดังนั้น	 ที่มาของชื่อซอย
หรือถนนย่อยต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ซอยกลาง	 ซอยประเสริฐ	 ซอยพร้อมพงษ์
ซอยพร้อมพรรค	 ซอยพร้อมจิต	 ซอยพร้อมใจ	 ซอยพร้อมศรี	 ซอยพร้อมพรรณ	
ซอยพร้อมมิตร	ซอยนวลนอ้ย	ซอยแจม่จนัทร	์หรือซอยสีพ่ีน่อ้ง	ลว้นแลว้แตม่ีทีม่าจาก
ชื่อบุคคลที่เคยตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งสิ้น	

	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสุเหร่า
บ้านดอนอย่าง	“หน้ามือเป็นหลังมือ”	เพราะเป็นช่วงเวลาที่	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น	 มีความคิดริเริ่มที่จะนำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ	และพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ	กรุงเทพฯ	ซึ่งมีฐานะเป็น
เมืองหลวงและเป็นเอกนคร	 (Primate	 city)	 ในขณะนั้น	 ผลกระทบจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๔	 นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สำาคัญของชุมชนสุเหร่าบ้านดอน	 เพราะชุมชนได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ถูกเรียกขานจากคนกรุงเทพฯว่า	 “บ้านนอก”	 พัฒนาสู่
สภาพแวดล้อมของความเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	ซึ่งเป็น
ระยะที่มีการดำาเนินนโยบายพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่	 ๑	
อย่างจริงจังนั้น	 ได้มีการตัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผ่านจากประตูน้ำาจรดคลองตัน	
ซึ่งการมีเส้นทางคมนาคมทั้งถนนสุขุมวิท	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 รวมทั้งซอย
ทองหล่อ	 นับเป็นการเปิดโลกของชุมชนมุสลิมเล็กๆ	 ชุมชนหนึ่งสู่โลกภายนอก
อย่างรวดเร็วโดยขาดการวางแผน	 การเตรียมการ	 และการกำาหนดทิศทางที่ชัดเจน	
นอกจากนี้	 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ ไม่ ได้มีการวางแผนพัฒนาทางด้านสังคม

 ๓	 สรัฐ	 เพชรรักษ์.	 บทบาทผู้นำาชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชน
สุเหร่าบ้านดอน.	 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชามานุษยวิทยา.	 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.	๒๕๔๒.
 ๔	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.	 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ระหว่างระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙.	๒๕๐๓.
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ร่วมด้วย	 และไม่ได้มีการจัดวางผังเมืองแยกเขตที่พักอาศัยออกจากเขตธุรกิจการค้า
หรือสถานบันเทิงอย่างชัดเจน	 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายทั้งต่อสถานะทาง
เศรษฐกิจ	 วิถีชีวิต	 รูปแบบการดำารงชีพ	 และกลไกต่างๆ	 ทางสังคมของชุมชน
สุเหร่าบ้านดอน 

ประภาส	:	แล้วก็การที่มีเส้นทางคมนาคมใหม่	 ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทก็ดีหรือว่า
	 ซอยทองหล่อก็ดีเนี่ย	 มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเรา	
	 รวมทั้งถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยที่ตัดผ่านเข้ามา	 พอตัดเข้ามาปั๊บเนี่ย	
	 เราจะอยู่กลาง	 พอเราอยู่กลางมันก็เจริญโดยที่มันไม่มีการวางแผนที่
	 ดีไงใช่ไหมฮะ	 ทีนี้พอปัญหานี้มันเกิดขึ้นเนี่ย	 พอความเจริญมันเกิดขึ้น
	 แถวสขุมุวทิ	แถวเพชรบรุตีดัใหมแ่ลว้	ในยคุนัน้เนีย่	มนัเปน็ยคุทีค่อ่นขา้ง
	 ที่จะเป็นถนนสายบันเทิงก็ว่าได้	หรือแหล่งอบายมุขเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ
	 เรามีเพียงคลองแสนแสบที่กั้นระหว่างกันเท่านั้น	

	 เมือ่ถนนเพชรบรุตีดัใหมแ่ละถนนสขุมุวทิไดร้บัการพฒันาใหเ้ปน็จดุศนูยก์ลาง
ของแหล่งธุรกิจและพาณิชยกรรม	 ผลที่ตามมาคือการเกิดสถานพักผ่อนหย่อนใจและ
สถานบันเทิงเริงรมย์หลายแห่ง	โดยเฉพาะสถานบันเทิงในเวลากลางคืน	ชุมชนสุเหร่า
บ้านดอนซึ่งถูกขนาบด้วยเส้นทางคมนาคมสำาคัญทั้ง	 ๒	 สายคือ	 ถนนสุขุมวิทและ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่จึงกลายสภาพเป็นเหมือน	 “เกาะ”	 ที่ถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่คนใน
ชุมชนเรียกว่า	 “แหล่งอบายมุข”	 คลองแสนแสบเป็นเพียงปราการเดียวที่คั่นกลาง
ระหว่างพื้นที่ที่เป็นเขตที่พักอาศัยของชุมชนกับแหล่งธุรกิจการค้าและสถานบันเทิง
และที่สำาคัญคือชุมชนสุเหร่าบ้านดอนกลายเป็นแหล่งที่พักอาศัยของ	 “คนแปลกหน้า”	
ที่เข้ามาทำางานทั้งแถบถนนสุขุมวิทและถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 ชุมชนจึงแปรเปลี่ยน
จากชุมชนที่มีประชากรจำานวนน้อยและมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกัน	 กลายเป็นชุมชน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและคุณลักษณะของประชากรอย่างรวดเร็ว	 โดยมี	
“ประชากรแฝง”	ซึง่หมายถึงคนแปลกหนา้จากนอกชมุชนเพิ่มมากขึ้น	และการย้ายเขา้
ของคนจากภายนอกชุมชนไม่ได้นำามาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในจำานวนประชากร
ของพื้นที่เท่านั้น	 แต่ได้นำามาซึ่ง	 “ความหลากหลาย”	 ของรูปแบบการดำาเนินชีวิต	
ความคิด	 ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	 ประเพณี	 และศาสนาที่แตกต่างจากสมาชิก
ดั้งเดิมของชุมชน	
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	 การดำาเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	
ได้ส่งผลให้สถานะของ	 “หมู่บ้านดอน”	 เปลี่ยนเป็น	 “ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน”	 เมื่อปี	
พ.ศ.	๒๕๒๖	และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเป็นชุดแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๘๕

ซึง่ไดส้ง่ผลใหก้ารบรหิารงานชมุชนถกูแบง่เปน็	๒	สว่น	คอื	การบรหิารโดยคณะกรรมการ
มสัยดิ	และการบรหิารงานโดยคณะกรรมการชมุชน๖	ในรปูของระบบการบรหิารจดัการ
ชุมชนแบบ	๒	ระบบ	(dual	system)	

มิติของกลไกทางสังคมที่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

	 ถึงแม้ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนจะเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ	
๑๕๐	ไร่	และมบีา้นเรอืนราษฎรปลกูสร้างอยูอ่ยา่งหนาแนน่	พืน้ทีส่เีขยีวที่จะชว่ยสร้าง
บรรยากาศของความสวยงาม	สงบ	ร่มรื่น	ทางกายภาพแทบจะไม่มีให้เห็น	แต่สมาชิก
ของชุมชนก็ยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเป็นชุมชนที่น่าอยู่	ทั้งนี้
เพราะ	ความ	“น่าอยู่”	ของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนไม่ได้เกิดจากลักษณะของโครงสร้าง
ทางกายภาพ	แตเ่กดิจากความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยของชมุชนและความรูส้กึปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ	ผลสบืเนือ่งมาจากความสำาเรจ็ในการจดัระเบยีบสงัคมของชมุชน	
สมัพนัธภาพของคนในชมุชน	ความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของชมุชนเปน็เหมอืนปราการ
ทางสงัคมและเกราะปอ้งกนัทีส่ามารถสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัคนในชมุชนทา่มกลางกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงหรือในพื้นที่ต่างๆ	 ของกรุงเทพมหานคร	 ความ
หลากหลายทางประชากร	 และความ	 “แตกต่าง”	 ของคนในสังคมไม่ได้ส่งผลให้เกิด	
“ความแตกแยก”	แต่อย่างใด

	 ประเด็นที่น่าสนใจคือ	 ภายใต้ความหลากหลายทางด้านประชากรและ
ความกดดันจากกระแสความทันสมัยและกระแสโลกาภิวัตน์นั้น	ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
สามารถดำารงตนอยูอ่ยา่งเขม้แขง็และตอ่เนือ่งไดอ้ยา่งไร	มกีลไกทางสงัคมแบบใดเปน็
ฐานรากที่สำาคัญของความเข้มแข็งของชุมชน	ซึ่งเมื่อประมวลข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
ชุมชนพบว่าความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากองค์ประกอบที่สำาคัญ	 ๓	 ประการคือ

 ๕	 กองวิชาการและแผน	 สำานักพัฒนาชุมชน	 กรุงเทพมหานคร.	 ข้อมูลชุมชน
กรุงเทพมหานคร.	๒๕๔๔.
 ๖	 กรุงเทพมหานคร,	ข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา ๒๕๔๘.
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๑)	 ระบบคุณค่าและองค์กรทางสังคม	 ๒)	 ทุนทางเศรษฐกิจ	 ๓)	 ทรัพยากรบุคคล	
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีสาระสำาคัญดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ : ระบบคุณค่าและองค์กรทางสังคม

	 ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนนั้น	 สมาชิกของชุมชน
จะมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 มีความผูกพันกัน	 มีความรู้สึกร่วมกัน	
มีสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน	 มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 และมีผลประโยชน์
หรือ	 “ส่วนได้	 ส่วนเสีย”	 ร่วมกัน๗	 ซึ่งความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้	
ผลการศึกษาพบว่าเกิดจากปัจจัยสำาคัญ	๓	ประการคือ

 ๑.๑	ความสามารถในการดำารงอัตลักษณ์แห่งชุมชน ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
เปน็ชมุชนหนึง่ทีส่ามารถสือ่สารและดำารงอตัลกัษณแ์หง่ชมุชนของตนไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน	
การก่อตัวของอัตลักษณ์กลุ่ม	 ได้ส่งผลต่อความสมานฉันท์ในกลุ่ม	 ความพยายาม
ความต้องการและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม๘	 ผลการศึกษา
พบว่า	 การที่ชุมชนสามารถดำารงอัตลักษณ์ไว้ได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่ชุมชน
พยายามดำารงความเป็นตัวตนไว้โดยผ่านทางองค์ประกอบที่สำาคัญหลายประการ	
อาทิ	 การเคยเป็นศูนย์กลางของการสอนศาสนาอิสลาม	 การเป็นสถานที่เกิดและ
สถานที่พำานักของจุฬาราชมนตรีหลายท่านในอดีต	

	 	 ๑.๑.๑	การเคยเป็นศูนย์กลางของการสอนศาสนาอิสลาม 

	 	 การเคยเป็นศูนย์กลางของการสอนศาสนาอิสลามในอดีต	ได้กลายเป็น
ประวัติศาสตร์ที่เป็นรอยจารึกของความทรงจำาที่ดีของคนในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึง
เกยีรตภิมูขิองชมุชน	ซึง่ไดก้อ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจและเกดิแรงบนัดาลใจในหมูส่มาชกิ
ของชุมชนที่จะธำารงรักษาเกียรติภูมิดังกล่าวไว้ให้ยั่งยืน	 ซึ่งการมองเห็นความสำาคัญ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันและให้คุณค่าต่อเรื่องเดียวกัน	 นับเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ของการกำาหนดอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถใช้เป็นปัจจัยหลักในการยึดโยงคนใน

 ๗	 ดารณี	 ถวิลพิพัฒน์กุล.	 กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ประเทศกำาลังพัฒนา.	(กรุงเทพฯ:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	๒๕๓๔).
 ๘	 ธีรยุทธ	บุญมี.	ประชาสังคม.	(กรุงเทพฯ	สายธาร.	๒๕๔๗).
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ชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มกัน	และสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และพัฒนาไป
สู่ความเข้มแข็งของชุมชน

  ๑.๑.๒	การเป็นสถานที่เกิดและสถานที่พำานักของจุฬาราชมนตรีหลาย
ท่านในอดีต 

	 	 “จฬุาราชมนตรี”	ซึง่เปน็ตำาแหนง่ผูน้ำาฝา่ยอสิลามในประเทศไทย	ไดเ้ริม่
ขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม	(พ.ศ.	๒๑๖๓	–	๒๑๗๑)	นับเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน	ประเทศไทยมีจุฬาราชมนตรีรวมทั้งสิ้น	๑๗	ท่าน	ทั้งนี้โดยในจำานวนนี้
เป็นจุฬาราชมนตรีที่ถือกำาเนิดในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน	๑	ท่าน	และอีก	๑	ท่านเป็น
ผู้ที่สมรสกับสตรีที่เกิดในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนและหลังจากการสมรสได้พักอาศัยอยู่
ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน	 ด้วยเหตุนี้	 สมาชิกของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนจึงมีความภาค
ภูมิใจที่สมาชิกในชุมชนของตนอย่างน้อย	 ๒	 ท่านได้ดำารงตำาแหน่งอันทรงเกียรติใน
ฐานะของผู้นำาศาสนาอิสลามในประเทศไทย	 ความภาคภูมิใจในเกียรติที่ชุมชนได้รับนี้	
ได้กลายเป็นสายใยที่ยึดเหนี่ยวคนในชุมชนไว้ด้วยกัน	 เพราะต่างก็มีจิตสำานึกว่าตนเป็น
สมาชิกของชุมชนที่มีความเป็นมาและมีประวัติศาสตร์ของผู้นำาที่น่าภูมิใจร่วมกัน	 ซึ่ง
ความภาคภูมินี้ได้กลายเป็นพลังที่ทำาให้สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันกันและพร้อม
จะให้ความร่วมมือในกิจการต่างๆ	ของชุมชน	

ชาญชัย	:	 คือท่านจุฬาต่วน	 ท่านเกิดที่นี่แล้วก็เป็นคนที่นี่โดยตรง	 แต่เวลาท่าน
	 ทำางานท่านไปทำาที่บางรัก	 ท่านเปิดโรงเรียนสอนที่นั่น	 ท่านก็ไปทำางาน
	 ที่ตรงนั้นก็ก่อนที่ยังไม่เป็นท่านจุฬาฯท่านก็อยู่ที่นี่ปกต	ิ แล้วท่านก็เรียน
	 หนังสือ	ท่านไปเรียนจากซาอุดิอาระเบีย	ท่านจบที่นั้นมา

ประภาส	:	ในยุคนั้นนะ	 พูดได้เลยว่าบ้านดอนนี่คือจุดศูนย์กลางนึงของอิสลาม	
	 เพราะว่าพอหลังจากความที่ท่านจุฬาราชมนตรีประเสริฐสอนหนังสือ
	 มาเยอะ	คนที่ทางใต้ก็มาเรียน	คนจากทางเหนือก็มาเรียนจนกลายเป็น
	 ศูนย์กลาง	 แล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาจริงๆ...ตอนนั้น
	 เราเรียกว่าครูหมัดเฉยๆ	 ท่านมาจากคลองหลอแหล	 ตอนนี้เป็น
	 เขตสะพานสูง	 ท่านมาจากที่นั่น	 ท่านมาได้ภรรยาที่นี่คนบ้านดอน...	
	 ในยุคนั้น	 คือท่านจุฬาฯต่วนท่านก็เสียชีวิตไปแล้ว	 ก็มีการคัดเลือก
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	 กนัใหม	่ทา่นจฬุาฯทา่นนีก้เ็กดิได	้ไดจ้ากความเหน็ของนกัวชิาการอสิลาม
	 ในยุคนั้นหลายๆ	 คนลงความเห็นว่าจะต้องเป็นคนๆ	 นี้	 แล้วก็มาอยู่ที่
	 บา้นดอน	แลว้ทา่นกม็โีรงเรยีนอยูแ่ลว้	มนักเ็ลยกลายเปน็ทกุสิง่ทกุอยา่ง
	 เลยวิ่งเข้ามาที่บ้านดอนทั้งหมด	 เลยกลายเป็นศูนย์รวมของศาสนา
	 อิสลามในยุคนั้นไป

 ๑.๒	ระบบครอบครวัและเครอืญาต	ิ:	เสาหลกัของความเขม้แขง็ของชมุชน
สเุหรา่บา้นดอน	ผลการศกึษาพบวา่	องคป์ระกอบสำาคญัประการหนึง่ทีส่ามารถยดึโยง
จิตใจของคนในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนให้เกิดความรู้สึกและความเชื่อว่าตนเป็นสมาชิก
ของชมุชนและมสีำานกึรบัผดิชอบตอ่ความเปน็ไปของชมุชนกค็อืความรูส้กึของความเปน็
ญาติกันหรือ	 “เป็นพี่เป็นน้องกัน”	 ซึ่งถึงแม้บางคนจะไม่สามารถลำาดับสายแห่งความ
เปน็ญาตขิึน้ไปจนถงึตน้ตระกลูหรอืบรรพบรุษุดัง้เดมิรว่มกนัไดแ้ตข่อ้มลูเกีย่วกบัประวตัิ
ความเป็นมาของชุมชนในอดีตได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน	 (Totem)	 ที่สามารถ
เกาะเกี่ยวและยึดเหนี่ยวน้ำาใจคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แต่ดั้งเดิมให้มีความตระหนักว่าแต่ละ
คนต่างสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน	 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ความเป็นญาติสามารถ
ให้แก่บุคคลที่เป็นญาติกันคือ	 การมีสิทธิและหน้าที่บางประการต่อกัน๙	 ความเป็น
เครือญาติกันได้ส่งผลให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนต่างก็อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
ซึ่งกันและกัน	 มีการปรึกษาหารือและร่วมมือในกิจการต่างๆ	 ด้วยความรักใคร่
สนิทสนมและเห็นอกเห็นใจ	

สรรเสริญ	:	หมู่ บ้ านนี้ เป็นหมู่ บ้ านที่ เกิดขึ้ นมาจากคนกลุ่ ม เดียวกันไม่ ใช่
	 กระจัดกระจายแล้วมารวมกันเราเป็นกลุ่มเดียวกัน	 แล้วหลังจากนั้น
	 มาตอนหลังๆ	ก็มีลูกมีหลานก็ไปได้ลูกเมียกันอะไรกันไป	แตกต่างกัน
	 แล้วก็มาอยู่กันบ้างออกไปบ้าง	 แต่ว่าความจริงกลุ่มนี้ไม่ใช่กระจัด
	 กระจายมาอยูก่ลุม่เดยีว…ชมุชนอืน่ๆ	ทีผ่มมองเหน็มาเนีย่คอืวา่คนหลาย
	 ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่กันมันไม่ใช่ดั้งเดิม	

 ๙	 สนิท	สมัครการ.	มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่.	ระบบครอบครัวและเครือญาติ
ของไทย.	(กรุงเทพฯ,	บรรณกิจเทรดดิ้ง,	๒๕๑๙).
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บุญยืน	:	 ส่วนใหญ่คนในชุมชนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นจริงๆ	 ในพื้นที่เดิมๆ
	 ซึง่มนัตา่งกบัชมุชนแออดัในกรงุเทพมหานคร	หลายๆ	ทีเ่นีย่จะเปน็พวก
	 อพยพยา้ยถิน่มาหรอืไมก่ม็าอยูแ่บบโดยทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต	แลว้กม็กีาร
	 ไล่ที่กันบ้างอะไรกันบ้างซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนเมือง	 แต่ชุมชน
	 บ้านดอนจะไม่ประสบปัญหานี้เลย...จุดเริ่มต้นของเรา	 คือเริ่มต้นจาก
	 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อน	คือจากความที่สนิทชิดเชื้อกันมา
	 ก่อน	 ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมาจากที่ไหนๆ	 แล้วก็มา	 เพราะฉะนั้นนี่คือ
	 จุดนึงที่ทำาให้เรายังรวมกันอยู่ได้ตลอดจนถึงทุกวันนี้

 ๑.๓	ศาสนาอิสลาม	:	กลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแกร่งทาง
สงัคม	ปจัจยัทีท่ำาใหช้มุชนสามารถรกัษาความเขม้แขง็และความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั
ของชุมชนไว้ได้ก็คือ	 กระบวนการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายใน	 ซึ่งไม่ได้หมาย
ถึงการที่ผู้นำาชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนเข้าไปตรวจตราหรือควบคุมสมาชิกชุมชน
แต่ละคนอย่างเข้มงวด	 แต่การ	 “ควบคุมภายใน”	 ตามความหมายของการศึกษานี้
ก็คือ	 การควบคุมภายในจิตใจของสมาชิกในชุมชน	 ซึ่งกลไกที่มีบทบาทสำาคัญในการ
สร้างระบบการควบคุมภายในจิตใจของประชาชนก็คือ	 หลักศาสนา	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศาสนาอิสลาม	 ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในใจคน
โดยการสร้างระบบการควบคุมภายในเริ่มจากการปลูกฝังและอบรมเด็กและเยาวชน
ของชุมชนผ่านทางโรงเรียนสอนศาสนา	 คำาสอนทางศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน	 เมื่อสมาชิกในชุมชนใช้หลักศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำาเนินชีวิตแล้ว	 การควบคุมหรือการจัดระเบียบสังคมก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น
เพราะทุกคนดำาเนินชีวิตภายใต้กรอบเดียวกัน

	 บทบาททีส่ำาคญัอกีประการหนึง่กค็อืการควบคมุทางสงัคม	(Social	Control)	
ในรูปของการควบคุมภายนอก	(External	Control)	คนในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนจะใช้
หลักศาสนาในการควบคุมดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมด้วย	โดยผู้นำาชุมชนและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมจะมีบทลงโทษสำาหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม	 ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวไม่ใช่บทลงโทษทางกฎหมายหรือบทลงโทษทางกาย
แต่เป็นการลงโทษทางสังคม	(Social	Sanction)
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	 หลักคำาสอนทางศาสนาได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดระเบียบชุมชนทั้งใน
ระดบัครอบครวัและในระดบัการบรหิารจดัการชมุชน๑๐	การบรหิารชมุชนแบง่เปน็	๒	ระบบ
คือ	 ระบบการบริหารโดยคณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบ
ของกรงุเทพมหานคร	ผลการศกึษาพบวา่	ระบบคณะกรรมการ	๒	ชดุมกีารดำาเนนิงาน
ที่ควบคู่กันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน	 โดยยึดคำาสอนศาสนาอิสลามเป็นหลัก
หรือเป็น	“ธรรมนูญ”	ระบบทั้ง	๒	นี้สามารถดำาเนินการคู่ขนานในรูปของ	“ระบบ	๒
ประสาน”	 ที่สามารถเกื้อกูลกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี	 เมื่อระบบใด
ระบบหนึ่งมีข้อจำากัด	 อีกระบบหนึ่งจะเข้าไปทดแทนและช่วยลดช่องว่างของการ
ดำาเนินงานได้	 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนจึงเป็นชุมชนที่ประสบความสำาเร็จในการบริหาร
จัดการและการพัฒนาชุมชนทั้งใน	 “ทางโลกและทางธรรม”	 แต่การบริหารจัดการก็
ไม่ได้ใช้วิธีการที่เคร่งครัด	 ในทางตรงข้ามมีการปรับตัวและปรับวิธีการในการเผชิญ
กับความหลากหลายทางประชากรและกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยยังคง
อยู่ภายใต้กรอบของหลักทางศาสนาอยู่ดังเดิมเพียงแต่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
กาละและเงือ่นไขทางสงัคม	ถงึแมศ้าสนาอสิลามจะถกูใชเ้ปน็หลกัในการบรหิารจดัการ	
แต่การจัดระเบียบสังคมไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มคน	 สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะนับถือ
ศาสนาใดจะได้รับการดูแลและการปฏิบัติเท่าเทียมกัน	โดยปราศจากอคติ	

ภาคภูมิ	:	 มันเป็นความโชคดีของชุมชนเรา	 ในหมู่บ้านนี้ที่มีท่านจุฬาฯอยู่ที่นี่ทาง
	 คณะกรรมการมุสลิมในยุคนั้นเนี่ยมองเห็นความสำาคัญของการศึกษา
	 เพราะทา่นเหน็แลว้วา่รอบๆเนีย่	รอบๆ	บา้นทัง้อาบอบนวด	ทัง้ไนทค์ลบั	
	 ทั้งอะไรเยอะหมดในยุคนั้นนะฮะ	 พอเห็นตรงนั้นท่านก็ทนไม่ไหวแล้ว
	 ท่านพยายามทำาเหมือนกับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนของเรา
	 ให้มีกรอบที่จะป้องกันจากความชั่ว	

วรรณา	:	 ในชุมชนนั้น	 มัสยิดจะเป็นจุดศูนย์รวมดวงใจเลยนะ	 ก็จะมีประธาน
	 ผู้บริหารมัสยิดคือท่านอิหม่าม	 คอเต็ปบิหรั่น	 กรรมการมัสยิด	 ส่วนนี้

 ๑๐	บรรจง	บินกาซัน.	อิสลาม สัจธรรมแห่งชีวิต.		(กรุงเทพฯ	ออฟเซท	เพรส	๒๕๔๘).
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	 เป็นส่วนหัวขบวน	 ทีนี้กรรมการชุมชนก็จะรับเรื่องจากคณะกรรมการ
	 มัสยิดมาทำาอีกทีนึง...	เพราะฉะนั้นการทำางานของคณะกรรมการชุมชน
	 กับกรรมการมัสยิดจะควบคู่กันไป	 เพราะพระมหาคัมภีร์ซึ่งเป็น
	 รัฐธรรมนูญสูงสุดของพวกเรา	 มันเป็นเกราะ	 เรายังต้องยึดหลักการ
	 ตรงนั้น

องค์ประกอบที่ ๒ : ทุนทางเศรษฐกิจ

	 ทุนทางเศรษฐกิจนับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญของทุกชุมชน	 ชุมชน
ใดที่มีความพร้อมทางด้าน	“ต้นทุน”	ทางเศรษฐกิจและการเงินชุมชนนั้นก็จะได้เปรียบ
ชุมชนอื่นและมีโอกาสที่จะต่อยอดการพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งได้	 ทั้งนี้เพราะ
ไม่ต้องกังวลกับความขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน	 ผลจากการศึกษาชี้แนะว่า
ชุมชนมีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ชุมชนสามารถจะนำาไปใช้เป็นทุนกองกลางเพื่อพัฒนา
ชุมชนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือรอคอยงบประมาณแผ่นดินซึ่งโอกาสที่จะได้รับการ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำาเนินกิจการของชุมชนอาจมีน้อยหรือ
หากได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณก็อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิ	ตน้ทนุทางเศรษฐกจิของชมุชนสเุหรา่บา้นดอนทีร่วบรวม
ได้จากการศึกษานี้ประกอบด้วยต้นทุนในรูปของสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	
ทั้งที่เป็นของปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนและทั้งที่เป็นของสาธารณสมบัติ
ที่เป็นของชุมชนโดยรวม	 ซึ่งทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนที่รวบรวม
ได้จากการศึกษานี้ประกอบด้วย	๓	ลักษณะคือ

 ๒.๑	การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	 ลูกหลานหรือสายโลหิตของกลุ่มชนดั้งเดิม
ยังคงถือครองที่ดินและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง	ซึ่งการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ไม่เพียงแต่จะช่วยในการยึดโยงบุคคลให้ลงหลักปักฐานอยู่ในพื้นที่เท่านั้น	 แต่ยังก่อ
ให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย	 การที่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันเป็นเวลา
อันยาวนาน	 ได้ส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
มีความผูกพันร่วมกัน	 มีความรู้สึกร่วมกัน	 มีสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน	
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน	 ซึ่งการที่สมาชิกของชุมชนเกิด
ความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกของชุมชน	 ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเพราะมีที่ยึดเหนี่ยว	
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และมีความรู้สึกของการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ	 (Sense	 of	 Belonging)	 ซึ่งเป็น
จุดกำาเนิดที่สำาคัญของการเกิดความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดจิตสำานึกที่จะแก้ปัญหา
ของชุมชนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน

ผู้สัมภาษณ์	:	 นอกจากความเขม้แขง็ในเรือ่งของการมงีบประมาณ	การมทีรพัยากร
	 บุคคลแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นตัวก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน
สุมาลี	:	 เท่าที่เห็นก็จะมีเรื่องที่ดิน	ส่วนใหญ่เขาเป็นเจ้าของที่ดินกันเอง	ที่อื่น
	 นี่ความรักในที่ดินไม่มีเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของ	 แต่อันนี้มันเป็นที่ของ
	 เขา	เขาก็รักในที่อยู่	
สุมาลี	:	 เขาก็อยากให้ชุมชนของเขาดี	 เขาอยู่มานานไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน	
	 ส่วนใหญ่พวกที่มาปุ๊บไปปั๊บ	 เช่าปุ๊บไปปั๊บมันไม่สนใจนะคะ	 ที่นี่คน
	 ส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเขายังครอบครองและเป็นเจ้าของที่ดิน	เพราะ
	 ฉะนั้นการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน
	 ทำาใหเ้ขารูส้กึวา่รกัในทีอ่ยู	่เขามกีารรณรงคร์กัษาความสะอาดมอีะไร
	 ของเขา	

 ๒.๒	พื้นที่สาธารณะ	 สมบัติอันล้ำาค่าที่นำาไปสู่การมีส่วนร่วมและการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน	 การมีพื้นที่สาธารณะนับเป็นสมบัติอันล้ำาค่า
ที่นำาไปสู่พัฒนาการของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกิจการสาธารณะของชุมชน	
และเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน	
การมีพื้นที่สาธารณะทำาให้ชุมชนมีพื้นที่ที่ปัจเจกบุคคลสามารถมารวมตัวกันเพื่อการ
พูดคุย	 ถกเถียง	 หรือร่วมวงสนทนาในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม	 และเกิดสำานึกต่อส่วนรวมร่วมกัน๑๑	 ผลจากการสำารวจภาคสนามแสดงให้
เห็นว่าการมีที่ทำาการชุมชนเพื่อใช้ในการปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สาธารณะของชุมชนได้เอื้อประโยชน์ให้ชุมชนมีสถานที่ที่เป็น	 “ศูนย์รวม”	 ซึ่ง
ต่อมาได้มีการพัฒนาการใช้พื้นที่ให้กลายเป็น	 “เวทีสาธารณะ”	 ที่สมาชิกของชุมชน
สามารถใช้ปรึกษาหารือ	 ออกความเห็น	 โต้แย้งกันอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับ

 ๑๑	กาญจนา	แก้วเทพ,	๒๕๔๓;	วิภาส	ปรัชญาภรณ์,	๒๕๔๗;	อริยา	อรุณินท์,	๒๕๔๗;	
ประไพพิศ	โอฬารวัฒน์,	๒๕๔๙.
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ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน	ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ	หรือองค์กรภายนอกชุมชน	

ผู้สัมภาษณ์	:	 ชุมชนบ้านดอนมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นคะ	 อะไรบ้างที่เป็นสิ่งเด่นๆ	
	 ที่เป็นความภาคภูมิใจหรือการยึดโยงให้คนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
	 หรือเป็นคนของชุมชน
สรรเสริญ	:	 คือว่าชุมชนบ้านดอนมีจุดเด่นเวลาน้ีก็มีอยู่ท่ีท่ีทำาการของชุมชน	
	 ท่ีปลูกสร้างน้ีนะเดิมก็เป็นท่ีของมัสยิด.. .ใช้เพ่ือประกอบเป็นท่ี
	 ทำาการชุมชนเป็นท่ีประชุมปรึกษาหารืออะไรกัน...มันยากของ
	 พรรณนี้นะอย่างชุมชนอื่นเนี่ยนะผมว่าปัจจัยอันนี้	 มันลำาบาก
	 ไอ้การจะไปทำาอย่างบ้านดอน	 มันไม่มีพื้นที่ส่วนกลางก็มีน้อย
	 เมื่อน้อยเขาจะมาใช้มันก็ลำาบาก…พื้นที่นี้มันไม่ใช่ของใคร	 ที่นี้มัสยิด
	 ให้เพื่อชุมชนใช้	ชุมชนอื่นเขามีชุมชนแต่ไม่มีพื้นที่มันก็ไม่มีศูนย์รวม

 ๒.๓	“ซะกาต”	 ฐานรากของระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนสุเหร่า
บ้านดอน	 สำาหรับชุมชนสุเหร่าบ้านดอน	 ซะกาตนับเป็นฐานรากที่สำาคัญของระบบ
สวัสดิการสังคมของชุมชน	 ผลการศึกษาบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชนสุเหร่า
บ้านดอนมีงบประมาณของชุมชนที่ได้รับจากการบริจาคด้วยสัดส่วนร้อยละ	 ๒.๕
ตอ่ปี	จากผูม้ีฐานะดเีพือ่ชว่ยเหลอืเกือ้กลูสมาชกิอสิลามคนอืน่ๆ	ในชมุชนทีม่คีวามยาก
ลำาบากหรือประสบปัญหาทางด้านการเงิน	 ทั้งนี้เพราะศาสนาอิสลามถือว่า	 การดูแล
และให้สวัสดิการแก่สังคมนั้นเป็นศีลธรรมประการหนึ่ง๑๒	 ซึ่งระบบการจ่ายซะกาต	
นอกจากจะเป็นการกระจายความมั่งคั่ง	 และส่งเสริมความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ
แล้ว	 การจ่ายซะกาตยังเป็นการหล่อเลี้ยงน้ำาใจและก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันของ
สมาชิกของชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางที่สำาคัญของการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกัน
ทำากิจกรรมเพื่อส่วนรวม	 ซึ่งผลที่ตามมาคือความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ

 ๑๒	วิทยาลัยอิสลามศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี.	ความรู้เกี่ยว
กับเศรษฐกิจอิสลาม	ชุด	“การคำานวณซะกาต	ธุรกิจออมทรัพย์อิสลามและการจัดการ”		(กรุงเทพฯ:
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,	๒๕๔๗).
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สังคมของคนในชุมชน	 การจ่ายซะกาตยังเป็นเสมือนต้นทุนทางสังคมของชุมชน
ที่ทำาให้ชุมชนมีเงินกองกลาง	 (seed	 money)	 หรือกองทุนที่สามารถนำาไปช่วยในการ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ	ของชุมชนด้วย	

สุทธิ	:	 มันมีความช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะอิสลามเค้ามีซะกาต	 ซะกาตเนี่ย
	 เค้าเรียกว่าพวกใดก็ตามที่มีฐานะถ้ามีเงิน	 ในรอบปีต้องคัดสอง
	 %	 ครึ่งให้คนยากคนจน...ถือว่าพระเจ้าฝากไว้ให้กับคนจน	 ถ้าใครไม่
 บรจิาคถอืวา่บาปมากเลย	ถา้ผมมเีงนิ	๑๐๐,๐๐๐	แลว้ผมไมไ่ดใ้ชป้นีงึนะ	
	 ผมต้องจ่าย	 ๒,๕๐๐	 ให้คนจน...	 อันนี้บัญญัติศาสนาเลยเป็นศีล
	 ข้อที่	๓	ทั่วโลกต้องจ่าย	ถ้าใครไม่จ่ายเรื่องนี้ถือว่าบาปอย่างมหันต์เลย	
	 อย่างนี้ช่วยเหลือชุมชนได้...	 อย่างเวลาออกบวชเนี่ยเค้าจะมีบังคับ
	 อีกทุกคนๆ	 ละ	 ๔	 ลิตร	 อาหารข้าวต้องจ่ายคนจน	 อันนี้คนจนก็
	 สามารถได้รับอาหารเนี่ยเลี้ยงไปได้หลายเดือนในครอบครัวที่ยากจน	
	 ปีละหนึ่งครั้งแต่เงินเก็บเนี่ยปีละ	๑	ครั้ง	แต่เงินเก็บเนี่ยใครก็แล้วแต่	
	 ๒.๕%	 ต้องจ่าย	 เงินจะฝากธนาคารก็ต้องเอามาจ่ายเค้า	 อันนี้คือ
	 ช่วยเหลือชุมชน	 แล้วก็ยังมีกฎบังคับ	 แล้วจะมีการเชิญชวนอีกให้
	 เสยีสละอทุศิเงนิตา่งๆ	ใหก้บัคนยากคนจนอนันีเ้ปน็กรณพีเิศษ	ทำาไดบ้ญุ
	 มาก	 แล้วมีการเค้าจะทำาบุญเลี้ยงอาหารอีกของอุทิศนะมันจะมีข้อแม้
	 ว่าอุทิศไปแล้วมันเป็นของนั้นเป็นของที่ถาวรใช้ประโยชน์ได้	ตัวยังอยู่ใช้
	 ประโยชน์ได้	 ถ้าของท่ีหายแล้วกินแล้วหายเน่ียเช่นอาหารเค้าเรียกการ
	 ทำาบุญประเภทหนึ่ง	 อันนี้เชิญชวนให้ทำาบุญตลอด	 ฉะนั้นผู้ที่อยู่ใน
	 หลักศาสนาเนี่ยหัวใจจะไม่แข็งกระด้าง	 จะไม่ขี้ เหนียว	 ศาสนา
	 จะบังคับคนที่มีเงินเหลือก่อน	แล้วบังคับผู้ที่มีเงินเหลือเนี่ยทำาพิเศษ

องค์ประกอบที่ ๓: ทรัพยากรบุคคล

	 การมีสมาชิกจำานวนมากในชุมชนหรือการมีประชากรที่มีคุณลักษณะที่
หลากหลายไม่ได้เป็นหลักประกันว่าองค์ประกอบต่างๆ	 เหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขที่นำาไปสู่
การพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 เพราะทรัพยากรบุคคลซึ่ง
เปรียบเสมือน	“ต้นทุนทางสังคม”	ต้องมีศักยภาพ	มีความรู้ความเข้าใจ	มีความพร้อม	
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และมีเจตนคติที่มุ่งมั่นที่จะเข้าไปร่วมรับผิดชอบในกระบวนการจัดระเบียบสังคม
และการควบคุมทางสังคม	 ถึงแม้ชุมชนจะมีสมาชิกที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่
หลากหลาย	แตห่ากขาดจติสำานกึทีจ่ะรว่มคดิ	รว่มทำา	รว่มตรวจตดิตามและดแูลกจิการ
ตา่งๆ	ของชมุชน	คณุภาพและคณุสมบตัทิีห่ลากหลายของสมาชกิกไ็มไ่ดเ้ปน็หลกัประกนั
ว่าจะสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้	 “อยู่ดี	 มีสุข”	 และเกิด
ความเข้มแข็งในชุมชนได้	 สำาหรับชุมชนสุเหร่าบ้านดอนนั้น	 มีปัจจัยที่เป็นกลไกนำาไปสู่
ความสำาเร็จในการพัฒนา	 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอยู่	๓	ประการดังนี้คือ

 ๓.๑	การมีผู้นำาที่เข้มแข็ง	 ผลจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึกแสดง
ใหเ้หน็วา่	การทีช่มุชนสเุหรา่บา้นดอนมคีวามเขม้แขง็นัน้เปน็เพราะผูน้ำาชมุชนเปน็บคุคล
ที่มีภาวะผู้นำา	มีความรู้ความสามารถ	ทำางานแบบ	 “พูดจริง	ทำาจริง”	และ	 “ทุ่มเท”	
นอกจากนี้	การทำางานที่ไม่ใช่การทำางานเพียงคนเดียวของผู้นำาชุมชน	แต่	“ทำางานเป็น
ทมี”	หรอื	การทีผู่น้ำาชมุชนมทีมีงานและคณะกรรมการชมุชนทีม่คีวามรู้	ความสามารถ	
และมีความตั้งใจจริงที่จะทำาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม	 คอยสอดส่องดูแล	 ป้องกัน	
เฝ้าระวังปัญหา	 และติดตามแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง	 ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพียงเฉพาะรูปแบบเท่านั้น	
แต่ทำางานแบบ	“ถึงลูก	ถึงคน”	และมีการแบ่งงานกันทำาตามศักยภาพ	ความชำานาญ	
ความถนัด	 และความสนใจของกรรมการก็เป็นกุญแจสำาคัญอีกประการหนึ่งของการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

 ๓.๒	กลุ่มกิจกรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ : ปัจจัยสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน	 สมาชิกของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนใช้ชีวิตร่วมกันในรูปแบบ
ของ	 “ประชาสังคม”๑๓	 เพราะคนในสังคมมองเห็นปัญหาร่วมกัน	 มีจิตสำานึกร่วมกัน	
และมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มกิจกรรมในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน	 ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนมีกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ

 ๑๓	 ชูชัย	 ศุภวงศ์.	 แนวคิด	 พัฒนาการและข้อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย.	 ใน
รวมบทความชุดประชาสังคม.	 (กรุงเทพฯ:	 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 กรมการปกครอง	
กระทรวงมหาดไทย.	๒๕๔๑).	หน้า	๓๗-๔๗.
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การให้บริการหรือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของสมาชิกชุมชนได้
รอบดา้น	ไมว่า่จะเปน็กลุม่กจิกรรมทางดา้นเศรษฐกจิ	(อาท	ิกลุม่ออมทรพัย	์กลุม่อาชพี	
กลุม่กองทนุหมูบ่า้น	กองทนุเงนิลา้น)	กลุม่กจิกรรมทางสงัคม	(อาท	ิกลุม่แมบ่า้นพฒันา	
กลุ่มเยาวชน)	 กลุ่มส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย	 (อาทิ	 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	
กลุม่ออกกำาลงัแอโรบคิ)	กลุม่กจิกรรมทางดา้นศาสนา	(อาท	ิชมรมกอร)ี	และกลุม่อืน่ๆ	
ที่ป้องกันปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 ทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน	 (อาทิ	 กลุ่มบรรเทาสาธารณภัย	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน	 หรือกลุ่มตำารวจบ้าน)	 กลุ่มต่างๆที่มีในชุมชนมีทั้งกลุ่มแบบที่เป็นกลุ่ม
ทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ	 การมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ	 ในชุมชนและการสร้าง
เครอืขา่ยความรว่มมอืในการทำากจิกรรมตา่งๆระหวา่งชมุชนกบัองคก์รอืน่ๆ	นอกชมุชน	
สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการและปัญหาต่างๆ	 ของสมาชิกชุมชนได้รับการแก้ไข	
ป้องกัน	และตอบสนองในทุกๆ	ด้านของชีวิต	ซึ่งมีผลต่อการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนทั้งชุมชนโดยรวมด้วย

 ๓.๓	การสร้างคนรุ่นใหม่	 : การสร้างหลักประกันความเข้มแข็งทางสังคม
ในอนาคต	 ผู้นำาชุมชนสุเหร่าบ้านดอนให้ความสำาคัญกับการปลูกฝังและการพัฒนา	
“คนรุ่นใหม่”	 เพราะเป็นเสมือนการสร้างหลักประกันในเรื่องความมั่นคงทางสังคม	
มีกระบวนการของการส่งต่อภาระงานจาก	 คน	 “รุ่นเก่า”	 สู่	 “คนรุ่นใหม่”	 โดยคน
รุ่นเก่าจะทำาหน้าที่เป็นเหมือน	 “พ่อแบบ	 แม่แบบ”	 สำาหรับคนรุ่นใหม่ให้ดำาเนิน
รอยตาม	 ด้วยเหตุนี้	 ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้
ระเบียบสังคมจึงดำาเนินการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ	 อันได้แก่การจัดตั้งโรงเรียน
สอนศาสนา	และการอบรมปลกูฝงัในรปูแบบทีไ่มเ่ปน็ทางการ	อนัไดแ้กก่ารทีค่นรุน่เกา่
ต้องทำาหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นและพร้อมที่จะเอาอย่าง

	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึกแสดงให้เห็นว่า	 ความสำาเร็จของ
การปลูกฝังและอบรมเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอนไม่ได้ดำาเนินการ
ในรูปของการบังคับ	 การจำากัดเสรีภาพ	 การว่ากล่าวตักเตือน	 การเข้มงวดกวดขัน
หรือการลงโทษแต่เพียงประการเดียว	 แต่สิ่งที่ผู้นำาชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการพฒันาเดก็ในชมุชนดำาเนนิการกค็อืการปรบัตวัใหท้นักบักระแสการเปลีย่นแปลง
ของสังคมภายนอก	 ผู้นำาชุมชนสุเหร่าบ้านดอนยอมรับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
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ทางสงัคม	และไมป่ดิกัน้ตนเองหรอืเยาวชนในพืน้ทีจ่ากการเปลีย่นแปลงตา่งๆ	เหลา่นัน้	
ในทางกลบักนัไดม้คีวามพยายามทีจ่ะทำาความเขา้ใจในการเปลีย่นแปลง	การพฒันาการ
ของเทคโนโลยี	 และความทันสมัยต่างๆ	 อาทิ	 การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การทำางาน
ภายใต้ระบบ	 Multimedia	 และนำาไปปรับใช้ในการปลูกฝัง	 อบรม	 และพัฒนาเด็ก
ในชุมชน	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย	 และไม่ทำาให้เยาวชนมี
ความรู้สึกว่าโลกของผู้ใหญ่และโลกของเด็กเป็นคนละโลกกัน

วัฒนา	:	 เราก็พยายามปลูกฝังนิสัยให้บรรดาเยาวชนรุ่นน้อง	รุ่นหลาน	รุ่นลูก	ให้
	 เขาได้เห็นว่าเออรุ่นพี่เขาทำาไปอย่างนี้	 เหมือนที่ว่าผมดูรุ่นพี่ยุวฯเขา
	 ทำามาเนี่ย	 เขาทำาตรงไหนเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับชุมชนเราก็จะ
	 ดำาเนินรอยตามตรงนั้น	 ไอ้ตรงไหนที่ยุวฯบางคนเขาไม่ดีเขานิสัยไม่ดี
	 เราก็ไม่เอาไง	เหมือนกันตรงนี้กรรมการชุมชน	๒๕	คนเนี่ย	ถ้าทำาไม่ดี
	 มันมีตัวอย่างนะ	 เขาจะมองเราเป็นแม่แบบพ่อแบบ	 ถ้าเขามอง
	 เราเป็นแม่แบบพ่อแบบเขาก็จะมีปฏิกิริยา	 เขาจะให้ความเคารพ
	 เราไหมตรงนี้	แต่คนไหนถ้าดีคนไหนดีเขาก็จะมาคุยกับเรา	

สมศรี	:	 เราก็พยายามปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ๆ	 ที่เขากำาลังโตกันขึ้นมาให้เขามองว่า
	 ไอ้การที่รุ่นพี่	 ป้า	 น้า	 อา	ทำางานกันอยู่ทุกวันนี้	 แล้วพวกเขาอยู่กันได้
	 อยา่งสบายใจเนีย่	ใหเ้ขามองดพูวกเราทำางานกอ่นแลว้กป็ลกูฝงัจติสำานกึ
	 ของเขาว่า	 เวลาพวกเธอ	 พวกคุณโตขึ้นไปนะคุณก็จะต้องเหมือนกับ
	 ต้องรับมรดกอันนี้จากพวกพี่	 ป้า	น้า	อา	 เนี่ยเพื่อดูแลชุมชนเราให้มัน
	 ดูดีอย่างนี้ตลอดไป….เรามองถึงเยาวชนที่กำาลังโตขึ้นมาของเรา	
	 ลูกหลานของเราเนี่ย	ถ้าพวกเราไม่คิดที่จะดูแลเขา	ผู้ปกครองเนี่ยดูแล
	 ไม่ทั่วถึงแน่นอน	 แล้วใครจะมาช่วยเรา	 เราจะรอให้หน่วยงานราชการ
	 บ้านเมืองมาดูให้เราเหรอมันยาก	 เพราะของเราเป็นชุมชนใหญ่	ถ้าเรา
	 ไม่เริ่มต้นที่จะดูแลกันเองซะก่อนจะให้คนอื่นมาดูแลให้เราเนี่ยมันเป็น
	 ไปไม่ได้เลย
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ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหรือคุกคามพัฒนาการและความเข้มแข็งของชุมชน

	 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวและความเข้มแข็งของชุมชนสุเหร่า
บ้านดอนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	๒	ปัจจัยใหญ่ๆ	คือปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก	

 ปัจจัยภายใน

	 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนในสายตาของคนนอกชุมชนเป็นชุมชนที่มีการรวมตัว
กันได้อย่างดี	 มีความเข้มแข็ง	 และสามารถพัฒนาชุมชนจนมีระบบ	 ระเบียบ	 เป็นที่
ยอมรบัของบคุคลภายนอก	แตเ่มือ่ศกึษาเจาะลกึถงึสภาพความเปน็จรงิจงึพบวา่ชมุชน
สุเหร่าบ้านดอนก็มีปัญหาหลากหลายไม่ต่างจากชุมชนทั่วไป	 ซึ่งผลการศึกษาปัญหา
ภายในของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนมีสาระสำาคัญพอสรุปได้ดังนี้

 ๑.	การมคีนตา่งถิน่เขา้มาอาศยัใหมใ่นชมุชน	การทีช่มุชนตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ปน็
ศูนย์กลางของการค้าและธุรกิจได้เป็นปัจจัยดึงดูด	(pull	factor)	ให้คนจากภายนอก
ย้ายเข้าพักอาศัยในชุมชน	แต่การย้ายเข้ามาอยู่ของบุคคลได้นำาวิถีชีวิต	ค่านิยม	และ
พื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างจากคนพื้นที่เข้ามาด้วยซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบ
สังคมและการควบคุมทางสังคม	ปัญหาต่างๆ	ที่ตามมาก็คือ	ปัญหายาเสพติด	การดื่ม
สุรา	 หรือมีการพนันเกิดขึ้นในชุมชน	 และได้กลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสร้างแบบอย่างสังคมที่ดี
ให้เป็นตัวอย่างของเยาวชน	 นอกจากนี้	 ผู้คนที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่มักไม่ได้มีความรู้สึก
ถึงการมีส่วนร่วมหรือมีความผูกพันกับถิ่นที่เข้ามาเช่าอาศัยอยู่มากนัก	 การมีส่วนร่วม
หรือการขอความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนจึงเป็นเรื่องยาก	

 ๒.	ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม	 การที่ครอบครัวต้อง
ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการยังชีพในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองที่มีการแข่งขัน
สูง	ทำาให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องออกไปหางานทำาภายนอกชุมชนและมีเวลาน้อยลง
ในการดูแลลูกหลานหรือเยาวชนในชุมชนทำาให้ไม่สามารถต้านทานกระแสความเจริญ
ทางวัตถุจากภายนอกชุมชนที่นำามาซึ่งความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมและประเพณี
ได้	 นอกจากนี้	 คนในชุมชนบางคนยังมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยประกอบอาชีพ
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ทุจริต	 ส่งผลให้มียาเสพติดและอบายมุขเข้ามาในชุมชนจนเป็นการบั่นทอนความเข้ม
แข็งของชุมชน

 ๓.	ความอ่อนแอของระบบการขัดเกลาเยาวชน	 กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมในชุมชนลดความเข้มแข็งลง	 ทั้งนี้เพราะองค์กรที่ทำาหน้าที่ในการอบรมสมาชิก
ในสังคม	 (socializing	 agents)	 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น	 ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงครอบครัว	 โรงเรียนและชุมชนเท่านั้น	 เพราะข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจากโลกภายนอกมีช่องทางการสื่อสารมากสามารถเข้าถึงในบ้าน
โดยผ่านทางสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	หรือระบบอินเตอร์เน็ต	ฯลฯ	โดยไม่ได้รับการคัดกรอง
การสร้างแบบอย่างหรือการสร้างจิตสำานึกที่ดีให้กับเยาวชนจึงเป็นเรื่องที่ได้รับผล
กระทบ

 ๔.	วัฒนธรรมตะวันตกส่งผลให้ความเคร่งครัดในศาสนาเปลี่ยนไป ชุมชน
สุเหร่าบ้านดอนเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกอย่าง
มาก	 จนส่งผลในหลักการดำาเนินชีวิตหรือรูปแบบทางศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดได้ลด
ความสำาคญัและลดอทิธพิลตอ่วถิชีวีติของคนรุน่ใหมล่งในทกุดา้น	คำาสัง่สอนทางศาสนา
หรอืขอ้ปฏบิตัติา่งๆ	ไมส่ามารถควบคมุพฤตกิรรมของคนไดต้ลอดเวลาเหมอืนในอดตีที่
คนปฏิบัติตามเพราะมีความศรัทธา	และความรู้สึกอยากปฏิบัติตามด้วยตนเอง	แต่ใน
ปัจจุบัน	การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางศาสนาอิสลามในบางเรื่องเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นทั่วไปจนเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา	ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบสังคม
และความเข้มแข็งของชุมชน

 ๕.	การที่ต่างคนต่างอยู่และความสัมพันธ์ที่ลดลง	 สภาพชุมชนสุเหร่า
บ้านดอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก	 ความใกล้ชิดสนิทสนมของ
สมาชิกในชุมชนลดลงตามลำาดับจนมีลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและ
กัน	จึงทำาให้มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกัน	ซึ่งย่อมส่งผลต่อการรวมตัวของสมาชิกและ
การร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน	

 ๖.	การเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพเพราะวัตถุนิยม	 นอกจากภารกิจในชีวิต
ประจำาวันที่ลดความสัมพันธ์และความผูกพันของคนในชุมชนลงแล้ว	 ความเจริญทาง
วัตถุที่ก่อให้เกิดสิ่งอำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวันหลายอย่าง	เช่นวิทยุ	โทรทัศน์	
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โทรศัพท์มือถือและอื่นๆ	 ซึ่งนับวันจะมีจำานวนการใช้เพิ่มขึ้น	 มีราคาถูกและหาซื้อ
ได้ง่ายจนทำาให้คนในสังคมส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาสิ่งที่เป็นวัตถุเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
การเพิ่มเวลาในการใช้สิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นวัตถุ	 ย่อมหมายถึงการลดเวลา
ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลง	 แนวโน้มของคนที่จะใช้เวลาในการอยู่กับตัวเอง
จึงเพิ่มมากขึ้น	 สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินชีวิต	 และส่งผล
ตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลหรอืการมกีจิกรรมรว่มกนัในชมุชนทีล่ดนอ้ยลงจากอดตี	

 ๗.	การไม่มีเวลาของคนในชุมชนและการจัดกิจกรรมในชุมชนมากเกินไป	
คนในชมุชนสว่นใหญต่อ้งออกไปทำางานหรอืหารายไดน้อกชมุชน	ทำาใหไ้มม่เีวลาเขา้รว่ม
กจิกรรมของชมุชนซึง่ไมส่อดคลอ้งกบันโยบายของหนว่ยราชการทีม่คีวามพยายามจะให้
เกดิการรวมตวัและมสีว่นรว่มของคนในชมุชนในกจิกรรมตา่งๆ	โดยการลงงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนค่อนข้างมาก	 ทำาให้หลายหน่วยงานพยายามจัดงานเพื่อตอบ
สนองนโยบาย	 แต่รูปแบบหรือลักษณะของการจัดงานบางครั้งมีการจัดงานที่ซ้ำาซ้อน
กัน	หรือจัดงานบ่อยครั้งจนคนในชุมชนไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดเพราะ
ต้องมีภาระรับผิดชอบอย่างอื่น	
 ๘.	คนไมร่ว่มมอื	กจิกรรมไมอ่ยูใ่นความสนใจ	กจิกรรมไมส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการ	 กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือคนใน
ชุมชนเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม	 จึงทอดภาระการดำาเนินกิจกรรมไว้เพียงในกลุ่มของคณะกรรมการ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำาเท่านั้น	 คนส่วนใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้น	 การเพิกเฉยหรือ
การขาดความสนใจในกิจกรรมของชุมชนมีส่วนอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว
ในการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์และบั่นทอนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 ๙.	การขาดความต่อเนื่องในการทำางานของคณะกรรมการชุมชน
การเปลีย่นแปลงคณะกรรมการชมุชนโดยขาดการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการ
ชุดเก่าและชุดใหม่บางครั้งกลุ่มคณะทำางานใหม่ไม่อาจจะเข้ามาสานต่องานของกลุ่ม
ที่ทำางานเดิมได้ทำาให้การดำาเนินงานในชุมชนขาดความต่อเนื่อง	 บางครั้งกลุ่มใหม่ที่
เข้ามาดำาเนินงานยังขาดประสบการณ์หรือความมุ่งมั่นในการทำางานเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริง	ทำาให้การดำาเนินงานเกิดการสะดุดหรือหยุดชะงักเป็นช่วงๆ
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 ๑๐.	ความขัดแย้งกันในกลุ่มคณะกรรมการชุมชน	 ถึงแม้ว่าคณะกรรมการ
ชุมชนจะมีความเข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนข้างเคียงและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ดูแลอยู่	 แต่การดำาเนินงานบางครั้งก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือ
ความขัดแย้งในกลุ่มที่ทำางานด้วยกัน	 ซึ่งความขัดแย้งหรือการไม่ลงรอยกันในกลุ่ม
คณะทำางานมีส่วนอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดความแบ่งแยกหรือการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกขึ้นในชุมชน

 ๑๑.	กลุม่กจิกรรมทีต่า่งคนตา่งทำา	การดำาเนนิกจิกรรมทีม่อียูอ่ยา่งหลากหลาย
ในชุมชน	 แม้ว่ากิจกรรมบางอย่างสามารถดำาเนินการร่วมกันได้	 แต่การดำาเนินงานที่
เกิดขึ้นจริงกลับมีการแบ่งแยกงานกันหรือมีการทำางานแบบต่างฝ่ายต่างทำา	 ขาดการ
ประสานความร่วมมือกัน	

 ปัจจัยภายนอก

	 ปจัจยัภายนอกทีบ่ัน่ทอนความเขม้แขง็ของชมุชนจำาแนกไดเ้ปน็ปจัจยั	๒	ดา้น
ใหญ่ๆ	คือ	ปัจจัยคุกคามที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐและปัจจัยทางด้านการเมือง

 ๑. ปัจจัยคุกคามที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ

	 หลายครั้งที่การดำาเนินงานหรือการกำาหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ	 ของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุมชน	 ได้มีส่วนสร้างปัญหาหรือเป็นปัจจัยที่บั่นทอนความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน	โดยมีสาระสำาคัญพอสรุปได้ดังนี้

 ๑.๑	การแก้ปัญหาแบบมีพิมพ์เขียว นโยบายหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ส่วน
ราชการจัดทำาให้กับชุมชนมักมีการเตรียมการล่วงหน้าจากทางส่วนกลางไว้แล้ว
แผนการดำาเนินงานจะเป็นการแก้ปัญหาโดยรวมให้กับทุกชุมชน	 ไม่ได้มีการศึกษา
สภาพเฉพาะหรือความเป็นไปได้ในการดำาเนินงานแต่ละชุมชน	 ดังนั้นลักษณะการ
แก้ปัญหาส่วนใหญ่จึงมีลักษณะที่เรียกว่า	 การจัดทำา	 “พิมพ์เขียว”	 เพื่อใช้สำาหรับ
แก้ปัญหา	โดยชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาเหล่านั้น	

 ๑.๒	กิจกรรมแบบ	 “พิมพ์เขียว”	 นโยบายหรือกิจกรรมของส่วนราชการ
บางเรื่องมีรูปแบบเฉพาะหรือมีลักษณะเป็น	“พิมพ์เขียว”	ไม่ได้เกิดจากความต้องการ
ของคนในชุมชน	 และบางเรื่องไม่สามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนกำาลังเผชิญอยู่ได้
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อย่างแท้จริง	 จึงเกิดการไม่ยอมรับและความไม่เข้าใจกัน	 เพราะขาดการชี้แจงหรือ
ทำาความเข้าใจกับชุมชนจากหน่วยราชการ	

 ๑.๓	การแก้ปัญหาที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของชุมชน
สิ่งสำาคัญที่สุดในการสร้างความสำาเร็จให้กับการดำาเนินโยบายและการแก้ปัญหาของ
ชุมชนอย่างแท้จริง	คือการที่นโยบายของรัฐบาลจะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนเพราะชุมชนแต่ละชุมชนมีลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนไม่
อาจจะหาสูตรสำาเร็จเพียงสูตรเดียวมาแก้ปัญหาได้	

 ๑.๔	การแกป้ญัหาตามกระแส	ชมุชนแตล่ะชมุชนจะมี	“ทนุทางสงัคม”	หรอื
มีแบบแผนและลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	 การเข้ามาของหน่วยราชการ
ที่ขาดการศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนให้ถ่องแท้	 และการที่ไม่ให้ความสำาคัญ
กับการส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนทำาให้ชุมชนขาดความสนใจและไม่มีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงาน	

 ๑.๕	หน่วยราชการไม่ให้ความสำาคัญกับกรรมการชุมชน	 การดำาเนินงาน
ของหน่วยราชการมักเป็นรูปแบบการดำาเนินการที่ยึดหน่วยราชการเป็นศูนย์กลาง
แม้ว่ากิจกรรมบางอย่างที่ได้ดำาเนินการโดยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั้นมีคณะกรรมการ
ชุมชนให้ความร่วมมือหรือช่วยผลักดันให้เกิดการดำาเนินกิจกรรมขึ้นมา	 แต่คณะ
กรรมการที่ร่วมดำาเนินการกลับไม่ได้รับการกล่าวถึงหรือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการ	 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มหรือคณะทำางานไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและ
ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยราชการอีกในอนาคต

 ๑.๖	การแก้ปัญหาโดยใช้เงินของหน่วยราชการ	 รูปแบบและวิธีคิดของ
ส่วนราชการ	ที่เน้นในเรื่องการให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินแก่ชุมชน	เพราะคิดว่า
วิธีการนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาความขัดสนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความ
ต้องการของชุมชนมากที่สุดนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจึงมักเป็นการช่วยในลักษณะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็น
เพียงการชะลอการเกิดปัญหา	 ไม่ได้ช่วยเหลือในลักษณะที่ชุมชนสามารถยืนหรือ
ชว่ยเหลอืตวัเองตอ่ไปไดใ้นอนาคต	นอกจากนี	้การชว่ยเหลอืจากหนว่ยราชการทีใ่หเ้งนิ
กบัชมุชนยงัเปน็การกอ่ใหเ้กดิภาระหนีส้นิแกค่นในชมุชนในระยะยาวดว้ย	ตวัอยา่งทีเ่หน็
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ได้ชัดเจนคือ	โครงการ	SML	ซึ่งหน่วยราชการพยายามกระตุ้นให้ชุมชนรับโครงการนี้
มาดำาเนินงานเพื่อให้สมาชิกชุมชนกู้เงิน	 แต่ในทางปฏิบัติ	 คณะกรรมการชุมชน
ตระหนักว่าสมาชิกของชุมชนไม่ได้มีความจำาเป็นต้องกู้เงินและไม่มีโครงการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน	 หากรับโครงการดังกล่าวเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้สมาชิก
ชุมชนเป็นหนี้โดยไม่ได้นำาเงินกู้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่สมเหตุสมผล		

 ๒. ปัจจัยคุกคามที่เกิดจากปัจจัยด้านการเมือง 

	 แม้ว่าบางคนจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัว	 หรือเป็นเรื่องของสังคม
วงกว้างไม่นา่จะมีผลกระทบต่อการรวมตัวและความเข้มแข็งของชุมชนได้	แต่ในความ
เปน็จรงิการเมอืงมอีทิธพิลและเขา้แทรกแซงอยูใ่นทกุๆ	เรือ่ง	ซึง่ปจัจยัทางการเมอืงที่
เข้ามาคุกคามและบั่นทอนความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนมีสาระสำาคัญพอ
สรุปได้ดังนี้

 ๒.๑	ปัญหาในการคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชน กลุ่มนักการเมืองที่หวัง
ผลทางด้านการเมืองและเพื่อการสร้างฐานเสียงทางการเมืองมีความพยายามที่จะ
สร้างโครงการต่างๆ	 ขึ้นเพื่อให้ชุมชนเห็นว่า	 กลุ่มการเมืองของตนจะนำาประโยชน์มา
สู่ชุมชน	 โดยโครงการบางโครงการไม่ได้คำานึงถึงสภาพความเป็นจริงในชุมชน	 แต่ได้
พยายามนำาเสนอรูปแบบที่คิดว่าจะทำาให้ได้ชุมชนมาเป็นพวกเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น	ดังนั้น
ข้อเสนอบางอย่างจึงไม่มีความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับสภาพของชุมชน	 ทำาให้
กรรมการชุมชนมีภาระงานเพิ่มขึ้นในการคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับชุมชน	 เช่น	
โครงการคาราวานแก้จนที่มีกิจกรรมในรูปของการเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวและไม่มี
ความต่อเนื่องทำาให้เป็นภาระแก่กรรมการชุมชน	 โครงการให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่ง
คนในชุมชนไม่ได้ต้องการ	 โครงการแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นกิจกรรมบันเทิงให้แก่
เยาวชนเปน็ครัง้คราวโดยไมไ่ดล้งลกึถงึปญัหาทีแ่ทจ้รงิ	โครงการจดักจิกรรมแอโรบคิที่
ไม่ได้มีการสำารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนก่อน	 ฯลฯ	 โครงการเหล่านี้เป็น
การเพิ่มงานให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่จะต้องติดตามและประเมินผลว่าส่งผล
ทางบวกหรอืทางลบตอ่ชมุชน	โดยเฉพาะกจิกรรมในเรือ่งการนำาเงนิ	วตัถสุิง่ของ	หรอื
ความบันเทิงที่ไม่ได้ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกของชุมชน
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 ๒.๒	ความขัดแย้งในชุมชนอันเกิดจากการแบ่งพรรค	ความคิดเห็นที่ไม่ตรง
กันทางการเมืองมักก่อให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก	 และบางครั้งกลายเป็นประเด็น
ลุกลามก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงถึงขั้นแบ่งแยกในชุมชน	

 ๒.๓	การต้านกระแสการเมือง	 ทางหนึ่งที่คณะกรรมการในชุมชนสุเหร่า
บ้านดอนพยายามปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรงและความขัดแย้งจากกระแสการเมือง
จากภายนอกชุมชน	 คือการดำาเนินกิจกรรมในชุมชนโดยปราศจากการเชิญกลุ่ม
นักการเมืองเข้ามาร่วม	 เพราะถ้ามีการเชิญกลุ่มนักการเมืองที่มีความขัดแย้ง
กนัมารว่มงานกอ็าจจะทำาลายบรรยากาศของกจิกรรมหรอืการดำาเนนิกจิกรรมไมส่ำาเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 ๒.๔	การเลือกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองทำาให้คณะกรรมการชุมชน
ต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น	คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำาคัญในการทำา
หนา้ทีค่ดักรองสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหก้บัชมุชนเพราะการเขา้มาของพรรคการเมอืงทกุพรรคลว้น
แล้วแต่มีเจตนาในเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ทั้งสิ้น	 ดังนั้น	 กลุ่มคณะทำางาน
เพื่อชุมชนจึงต้องทำางานหนักขึ้น	ซึ่งบางครั้งการคัดเลือกรับสิ่งต่างๆ	จากกลุ่มนักการ
เมืองให้กับชุมชน	 ย่อมก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ต้องเสีย
ผลประโยชน์	 ซึ่งความไม่เข้าใจหรือความไม่พอใจเหล่านี้ย่อมเป็นชนวนให้เกิดความไม่
ร่วมมือหรือความขัดแย้งภายในชุมชนได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน	 ริมคลองแสนแสบ	 เป็นชุมชนที่ตั้งมานานกว่า	๒๐๐	
ปี	 การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดทุนนิยม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การสร้างถนน
เพชรบุรีตัดใหม่และถนนสุขุมวิทได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจำานวน	
ความหลากหลายของประชากร	 และปัญหาสังคมนานาประการ	 คลองแสนแสบ
ทำาหน้าที่เป็นเสมือนปราการด่านสุดท้ายที่ป้องกันชุมชนจากปัจจัยคุกคามภายนอก	
อย่างไรก็ตาม	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยทางกายภาพเพียงประการเดียว
ไม่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 กลไกทางสังคมอัน
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำาคัญ	๓	ประการคือ	๑)	 ระบบคุณค่าและองค์กรทาง
สังคม	 ๒)	 ทุนทางเศรษฐกิจ	 ๓)	 ทรัพยากรบุคคล	 ได้เข้าไปมีบทบาทอย่างสำาคัญ
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ต่อการธำารงความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน	 ซึ่งผลการศึกษา
นำาไปสู่ข้อเสนอแนะต่างๆ	ดังนี้	

	 ๑.	ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนคือ	 ความ
สามารถที่จะดำารงอัตลักษณ์ของชุมชนโดยการเป็นศูนย์กลางการสอนศาสนาอิสลาม
และการเคยเป็นสถานที่ เกิดและที่พำานักอาศัยของจุฬาราชมนตรีหลายท่าน
หากชุมชนอื่นพยายามจะสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อยึดเหนี่ยวความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของชุมชนก็สามารถดำาเนินการได้โดยไม่จำาเป็นต้องเลียนแบบชุมชน
สุเหร่าบ้านดอน	 เพราะสิ่งที่สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเป็นเรื่องที่
ชุมชนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้	 แนวทางที่ชุมชนอื่นๆ	 น่าจะนำามาพิจารณา
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนน่าจะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชน	
วัฒนธรรมท้องถิ่น	หรือแม้แต่ผลผลิตหรือของท้องถิ่นหรือสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)

	 ๒.	ความสำาเร็จในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนประการ
หนึ่งคือการดำาเนินงานอย่างได้ผลขององค์กรที่ทำาหน้าที่ในการอบรมให้สมาชิกของ
ชุมชนรู้ระเบียบสังคม	 (socializing agents)	 ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว
โรงเรียน	 หรือสถาบันศาสนา	 การที่หลักศาสนาถูกนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง
ในการดำาเนนิชวีติไดก้ลายเปน็ปจัจยัควบคมุภายในทีท่ำาใหส้มาชกิของชมุชนมคีวามเปน็
อันหนึ่งอันเดียวกัน	 ถึงแม้ชุมชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะนับถือพุทธศาสนา	 แต่การ
สร้างเสริมให้องค์กรต่างๆ	 ทำาหน้าที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม
ในรูปของแนวคิด	“บวร”	คือ	บ้าน	วัด	และโรงเรียน	ก็จะสามารถช่วยให้ชุมชนต่างๆ
มีความเข้มแข็งได้เช่นกัน

	 ๓.	ทนุทางเศรษฐกจิเปน็ปจัจยัพืน้ฐานสำาคญัทีจ่ะชว่ยใหช้มุชนมคีวามเขม้แขง็
และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึงควร
คำานึงถึงการมี	 “กองทุนชุมชน”	 และการบริหารเงินกองทุนที่สามารถใช้เป็นต้นทุนใน
การบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้โดยไม่จำาเป็นต้องรอการสนับสนุนงบประมาณหรือการ
ช่วยเหลือจากชุมชนภายนอก
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	 ๔.	การจัดหาและพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่คนในชุมชนจะสามารถใช้ร่วมกัน
เป็นสิ่งที่ควรดำาเนินการทั้งนี้เพราะการมีพื้นที่สาธารณะทำาให้ชุมชนมีสถานที่ที่คน
ในชุมชนสามารถใช้ในการปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะของ
ชุมชนได้เอื้อประโยชน์ให้ชุมชนมีสถานที่ที่เป็น	 “ศูนย์รวม”	 ซึ่งสามารถพัฒนาการใช้
พื้นที่ให้กลายเป็น	 “เวทีสาธารณะ”	 ที่สมาชิกของชุมชนสามารถใช้ปรึกษาหารือ	
ออกความเห็น	 โต้แย้งกันอย่างมีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชน	 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนหรือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ	หรือองค์กรภายนอกชุมชน

	 ๕.	ชุมชนทุกชุมชนควรให้ความสำาคัญและมุ่งมั่นกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชุมชน	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรให้ความสำาคัญทั้งคนในรุ่นปัจจุบัน
และคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปรับผิดชอบการบริหารจัดการชุมชนในอนาคตและควรดำาเนิน
การในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำาชุมชนและสมาชิกของชุมชนเพื่อการสร้าง
จิตสำานึกและสร้างความตระหนักให้สมาชิกของชุมชนคำานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม	 ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและเกิดความ
ต่อเนื่องในการบริหารจัดการชุมชน	

	 ๖.	สิง่ทีอ่งคก์รภาครฐัและองคก์รทางการเมอืงควรคำานงึถงึคอืควรหลกีเลีย่ง
การนำานโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่กำาหนดโดยส่วนราชการหรือองค์กรทางการเมือง
ให้ชุมชนดำาเนินการโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการหรือปัญหาของชุมชนก่อน	 ทั้งนี้
เพราะชุมชนแต่ละชุมชนมี	 “ทุนทางสังคม”	 ที่แตกต่างกัน	 นโยบาย	 แผนงานหรือ
กิจกรรมที่ดำาเนินการได้ผลในชุมชนหนึ่งอาจไม่ประสบความสำาเร็จในอีกชุมชนหนึ่ง
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของชุมชนไม่สามารถดำาเนินงานในรูปของการ	 “จัดตั้ง”
การลอกเลียนแบบ	การใช้สูตรสำาเร็จ	หรือ	“พิมพ์เขียว”	ที่ลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น	
ทั้งนี้เพราะวิถีชีวิต	 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละแห่งมีความ
หลากหลาย	 มีเอกลักษณ์	 และมีความเป็นเอกเทศที่ไม่เหมือนกัน	 จึงไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบ	 หรือนำาความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่งมาลอกเลียนเพื่อใช้กับอีก
ชุมชนหนึ่งได้	 การแก้ปัญหาและการบริหารงานชุมชนต้องเกิดจากความรู้จริงและ
ความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับชุมชน	
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	 ๗.	ผู้นำาชุมชนและกรรมการชุมชนเป็นตัวจักรสำาคัญในการพัฒนาชุมชน	
การนำาแนวคิด	 นโยบาย	 หรือกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นความคิดริเริ่มจากองค์กรอื่นนอก
ชุมชนมาใช้ในชุมชนควรดำาเนินการในรูปของการ	 “คัดสรร”	 สิ่งที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับทุนทางสังคมและเงื่อนไขต่างๆ	ของชุมชน	ผู้นำา
ชุมชนและคณะกรรมการของชุมชนจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความ
เชื่อมั่นในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับชุมชน	 และไม่ควรให้ความสำาคัญกับ
ทุนทางวัตถุมากกว่าทุนทางสังคมที่ชุมชนของตนต้องการ

	 ๘.	ชุมชนแต่ละแห่งไม่สามารถดำารงอยู่อย่างเป็นเอกเทศโดยไม่พึ่งพาอาศัย
องคก์รอืน่ๆ	นอกชมุชน	ดงันัน้	การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งชมุชนกบัองคก์ร
อื่นๆ	 นอกชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ	 องค์กรอิสระ	 องค์กรธุรกิจเอกชน	
หรือแม้แต่ชุมชนอื่นๆ	 โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ผู้นำาชุมชน	
กรรมการชุมชน	 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนจำาเป็นต้อง
ส่งเสริมและพัฒนา



กลไกทางสังคมที่นำาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้เงื่อนไขความหลากหลายของประชากร : 
กรณีศึกษาชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ริมคลองแสนแสบ
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