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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองคการ กรณีมัสยิดของชุมชนทุงตําเสา ซึ่ง
ใชเปนกลไกขับเคลื่อนการจัดการชุมชนมุสลิม ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการจัดเวทีชุมชน  
เปนวิธีการในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีผูใหขอมูล ไดแก ผูนําศาสนา จํานวน 3 คน ผูนําชุมชน 
จํานวน 3 คน สัปปุรุษ จํานวน 30 คน เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 5 คน และนักวิชาการ 
จํานวน 5 คน รวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา พบวา มัสยิดของชุมชนทุงตําเสาเปนพื้นที่ปฏิบัติการจัดการชุมชนตามวิถีอิสลาม ทั้งดาน 
การสืบทอดศาสนา การจัดการศึกษา การจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการปกครอง การส่ือสารชุมชน และ 
การจัดสวัสดิการชุมชน อีกทั้ งยังถือวามัสยิดเปนองคการท่ีขับเคล่ือนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่มี 
ความหลากหลายและซับซอน รวมทั้งยังตองปะทะสังสรรคกับองคการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน บนพื้นฐานของผลประโยชนรวมที่เปนที่ยอมรับไดของแตละฝาย ดังนั้น มัสยิดจึงจําเปนตอง
มีการพัฒนาองคการ ซึ่งเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงที่เปนขั้นตอนอยางมีระบบและมีความตอเนื่อง เพื่อให
เทาทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันจักชวยทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
คําสําคญั  การพัฒนาองคการ มัสยิด วิถีอิสลาม  

                                                              บทความวิจัย 

มุมมองการพัฒนาองคการ: มัสยิดและการจัดการชุมชน 

ทุงตําเสาตามวิถีอิสลาม 
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Abstract 
This article aims to study the guidelines to develop organization, in the Masjid of 

Thungtamsao community, which is used as a mechanism of Muslim community management 
in Thungtamsao Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province.  The instruments of qualitative 
method were the observation, in-depth interview, group discussion, and community forum are 
used to collect field data. The participants were 3 mosque’s Islamic committees, 3 community 
leaders, 30 believers, 5 local administration officers, and 5 scholars.  In addition, the related 
documents and research reports were studied and then the data were analyzed.The study 
found that masjid of Thungtamsao community is a venue to practice the community 
management in the Islamic way of life for religion, education, environment, politics, 
communication, and welfare.  Moreover, the masjid is as an organization that drives the 
community development activities which are diverse and complex. It is also utilized to interact 
with other organizations, both internal and external communities, based on the accepted 
mutual benefits. Therefore, the masjid is in need of organizational development, which requires 
a systematic process and continuity to fit with the rapidly changing environment.  This 
aforementioned will make the community stronger and will improve the quality of life of its 
members. 
Keywords:  Organization Development, Masjid, Islamic Way of Life   
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บทนํา 
ความเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วนั้น สงผลใหองคการจําเปนตองปรับตัว

ดวยการนําแนวคิดการพัฒนาองคการมาใช เพ่ือใหองคการกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ การพัฒนา
องคการมักใหความสําคัญกับสิ่งเหลานี้ อันไดแก ประการแรก การมีพื้นฐานทางดานสังคมศาสตร แมวา
เทคนิคการพัฒนาองคการจะไดขยายตัวและบูรณาการเขากับศาสตรการบริหารอ่ืน ๆ แลวก็ตาม ประการ 
ที่สอง การใหความสําคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององคการ ซึ่งผูบริหารตองจัดโครงสรางและกระบวนการ
ทํางานใหสมาชิกในองคการไดมีความกาวหนาตามเสนทางอาชีพอยางตอเนื่อง และประการท่ีสาม การเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการทํางาน ทั้งในระดับบุคคล กลุม และองคการ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล และเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ รวมท้ังมีการสรางนวัตกรรมองคการอีกดวย 
(Rattanapreechawetch, 2009, pp.  147-148; Arsasongtham, 2010, pp. 107-108; Ruangkoon, 
2013, pp. 195-197; Wutthirong, 2014, pp. 23-25) ดังนั้น การพัฒนาองคการจึงเปนกระบวนการที่
ตองใชเวลานานและตองบูรณาการความรูความสามารถ ที่สําคัญคือ การยอมรับวาการพัฒนาองคการ
เปนพันธกิจขององคการที่สมาชิกทุกคนตองใหความรวมมือ จึงจะดําเนินการลุลวงไปไดดวยดี 

“ทุงตําเสา” เปนตําบลหนึ่งในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสภาพพื้นที่เปน “เขา ปา 
นา น้ํา” อันมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ และเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของชาวบานมาชานาน อีก
ทั้งยังมีชุมชนมุสลิมในพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงายและอยูบนครรลองของศาสนาอิสลาม โดยมีมัสยิด 
อันไดแก มัสยิดดีนุนอิสลาม มัสยิดดารุลอามีน และมัสยิดดารุลฮูดา ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางของ
ชุมชน ทั้งดานศาสนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง โดยมีอิหมามเปนผูนําใน
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้น มัสยิดจึงเปนองคการท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชน โดยมีรูปแบบการจัดการชุมชนตามวิถีอิสลาม ทั้งนี ้ หากมองมัสยิดตามแนวคิด การพัฒนา
องคการแลว ก็ถือไดวามัสยิดเปนองคการที่มีความซับซอนในหลากหลายมิติ อันประกอบดวย คน 
วัฒนธรรมประเพณี และความศรัทธา รวมทั ้งทรัพยากรทองถิ่น ตลอดจนเปนพื ้นที่ปฏิบัติการท่ี
กอใหเกิดการปฏิสัมพันธ ทั้งระหวางคนในชุมชนดวยกันและระหวางคนในชุมชนกับคนภายนอกชุมชน 
กระนั้นก็ตาม เมื่อสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ยอม
สงผลทําใหหลายชุมชนตองมีการปรับตัว เชนเดียวกับชุมชนมุสลิมในตําบลทุงตําเสาที่ตองปรับตัว ใน
ขณะเดียวกันก็ตองพยายามรักษากรอบการดํารงอยูของชุมชนตามวิถีอิสลาม ดังนั้น มัสยิดในฐานะ
องคการสําคัญของชุมชนมุสลิม จึงตองแสดงบทบาทและหนาที่ในการจัดการชุมชนใหดําเนินไปตาม
สถานการณที่อยู ภายใตหลักศาสนาอิสลามอยางถูกตองตามครรลอง ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
แนวทางการพัฒนาองคการ กรณีมัสยิดของชุมชนทุงตําเสา ซึ่งใชเปนกลไกขับเคล่ือนการจัดการชุมชน
มุสลิม ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อันจักชวยทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสันติสุขได 

 
 



84

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 9  N o.  1 / 2 0 1 7

มุมมองการพัฒนาองคการ: มัสยิดและการจัดการชุมชนทุงตําเสาตามวิถีอิสลาม 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองคการ กรณีมัสยิดของชุมชนทุงตําเสา ซึ่งใชเปนกลไกขับเคลื่อน 

การจัดการชุมชนมุสลิม ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา อันจักชวยทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและ
คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสันติสุขได 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนา
กลุม และการจัดเวทีชุมชน เปนวิธีการในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีผูใหขอมูล ไดแก ผูนําศาสนา 
จํานวน 3 คน ผูนําชุมชน จํานวน 3 คน สัปปุรุษ จํานวน 30 คน เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 5 คน และนักวิชาการ จํานวน 5 คน รวมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ัน 
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
 

ผลการวิจัย 
ชุมชนทุงตําเสาต้ังอยูในพื้นที่ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีหมูบาน จํานวน 

10 หมูบาน โดยมีอยูเพียงสองหมูบานที่เปนชุมชนมุสลิม อันไดแก หมูที่ 5 บานโฮะ และหมูที่ 6 บานนาแสน 
ซ่ึงชุมชนทุงตําเสามีความนาสนใจตรงท่ี แมวาชุมชนมุสลิมจะมีอยูเพียงสองหมูบาน แตก็มีมัสยิดจํานวน
มากถึงสามแหง อันไดแก มัสยิดดีนุนอิสลาม มัสยิดดารุลอามีน และมัสยิดดารุลฮูดา โดยมัสยิดเหลานี้ 
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการชุมชนมุสลิมในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับมัสยิดในชุมชนทุงตําเสา 
มัสยิดดีนุนอิสลาม เปนมัสยิดเกาแกขนาดกลางที่มีพัฒนาการมาจากสุเหราอิสลา ฮุนคัยริ ที่

แปลวา “ความดี” ซึ่งเปนสุเหราเกาแกในชุมชนทุงตําเสาท่ีมีขนาดใหญ ประกอบดวยตัวเรือนหลายหลัง  
และถือเปนสถานท่ีสําคัญ อันเปนศูนยกลางท่ีใชในการประกอบศาสนกิจของคนในชุมชน ทั้งในหมูที่  6 
บานนาแสน และหมูที่ 5 บานโฮะ โดยมีอิหมาม ซึ่งเปนคนในหมูที่ 6 บานนาแสน แตทวา เมื่อเวลา
เปลี่ยนไป ชุมชนมีการขยายตัวของครัวเรือน ทําใหมีสมาชิกในชุมชนมีจํานวนเพิ่มขึ้น จึงไดมีการร้ือ
โครงสรางของสุเหรา โดยทั้งสองหมูบานไดแบงวัสดุที่ไดจากโครงสรางของสุเหราไปสรางเปนมัสยิดประจํา
หมูบานของตน นั่นคือ มัสยิดดารุลฮูดา ตั้งอยูหมูที่ 5 บานโฮะ และมัสยิดดีนุนอิสลาม ตั้งอยูหมูที่ 6  
บานนาแสน ซึ่งเดิมทีตั้งอยูตรงขามกับพื้นที่ตั้งในปจจุบัน กอนจะยายมาสรางเปนอาคารทรงไทยยกพ้ืนที่
มีหลังคาทรงปนหยากึ่งจั่ว โดยสรางบนที่ดินที่ชาวบานรวมกันสมทบทุน เพื่อจัดซื้อและมอบใหเปนที่ดิน
ของมัสยิด ทั้งนี้ มัสยิดดีนุนอิสลาม ถือเปนการพัฒนายกฐานะตอจากสุเหรา จึงมีประวัติกอตั้งคือ ป พ.ศ. 
2463 ซึ่งมัสยิดแหงน้ีใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมทางศาสนาในชุมชน ตอมาไดสรางอาคารมัสยิดหลังใหม
เพิ่มเติมในบริเวณเดียวกัน เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น หนาตางเปนรูปทรงโคงยอดแหลมในชั้น
ที่สอง และรูปทรงส่ีเหลี่ยมในชั้นที่สาม ประดับดวยโดมทรงหัวหอมแบบอาหรับ มีดาวและพระจันทรเสี้ยว
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ที่เปนสัญลักษณของอิสลามตกแตงบนโดม ทําใหภายในพื้นที่บริเวณมัสยิดถูกจัดสรรเปนสามสวน ไดแก 
อาคารมัสยิดที่ใชประกอบศาสนกิจ อาคารเรียน และที่อาบน้ําละหมาด ปจจุบันนี้ยังอยูระหวาง 
การกอสรางอาคารเพิ่มเติมในบริเวณดานหลังมัสยิด เพื่อใชเปนศูนยอบรมจริยธรรมประจํามัสยิดและเปน
ที่พักอํานวยความสะดวกใหกับนักเดินทาง ทั้งนี้ มัสยิดดีนุนอิสลามมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
จํานวน 15 คน โดยมีนายอับดุลรอนีย ลาเตะ เปนอิหมาม นายสัน สันหรน เปนคอเต็บ และนายสุวัฒน พันนี 
เปนบิหลั่น ดูแลรับผิดชอบมัสยิดและสัปปุรุษ จํานวนกวา 600 คน 

มัสยิดดารุลฮูดา เปนมัสยิดขนาดเล็กท่ีมีพัฒนาการมาจากสุเหราอิสลา ฮุนคัยริ เชนเดียวกัน 
โดยตั้งอยูหมูที่ 5 บานโฮะ จดทะเบียนกอต้ังเปนมัสยิดประจําชุมชนเมื่อ ป พ.ศ. 2495 บนที่ดินที่ชาวบาน
รวมกันบริจาคเงินซื้อแลวบริจาคใหเปนที่ดินของมัสยิด โดยสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2497 ซึ่งช่ือมัสยิด 
ดารุลฮูดานั้น แปลวา “บานแหงการนําทาง” อันหมายถึงการนําทางใหชาวมุสลิมเขาถึงอัลลอฮ ทั้งนี้ 
โครงสรางภายนอกของมัสยิดเปนอาคารกออิฐฉาบปูนทรงสี่เหลี่ยม ตกแตงดวยโดมทรงหัวหอมแบบ
อาหรับ มีดาวและพระจันทรเสี้ยวที่เปนสัญลักษณของอิสลามตกแตงบนโดม อาคารทาดวยสีฟาทั้งอาคาร 
บริเวณโดยรอบมัสยิดเปนสนามหญาวางเปลาที่ใชเปนพื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชน เชน กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมรณรงคพื้นที่ปลอดบุหร่ี ปจจุบันนี้มีผูดูแลมัสยิดเปนคณะกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด รุนที่สาม มีจํานวน 15 คน โดยมีนายมนูญ รัตนพันธ เปนอิหมาม นายชาตรี โหดหมาน เปนคอเต็บ 
และนายทวี หมูเก็ม เปนบิหลั่น ทําหนาที่คอยดูแลมัสยิดและเปนผูนําใหแกสัปปุรุษ จํานวนกวา 600 คน 
ใหเปนไปตามแนวทางของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ ที่ผานมาชุมชนยังมีบทบาทเพื่อสังคมในดานอื่น ๆ 
โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติและศาสนา ทั้งการชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบ่ี 
และการชวยเหลือผูอพยพชาวซีเรีย ชาวปาเลสไตน และชาวโรฮิงญา โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิดทําหนาที่รวบรวมส่ิงของและระดมเงินจากผูบริจาค เพื่อใหความชวยเหลือแกคนเหลานั้น ดัง
สะทอนจากผูใหขอมูลที่วา “มุสลิมนั้นเปนพี่นองของมุสลิม ไมจํากัดสีผิว ภาษา เช้ือชาติ ฐานะ ไมวาเขา
คนน้ันจะเปนใคร มาจากไหน พูดภาษาอะไร ขาวหรือดํา สูงศักดิ์หรือต่ําตอย หากเปนมุสลิม  เขาก็คือ 
พี่นองของเรา ที่เราจะตองชวยบรรเทาความเดือดรอนของเขาจริง ๆ” 

มัสยิดดารุลอามีน เปนมัสยิดขนาดเล็ก ตั้งอยูหมูที่ 5 บานโฮะ เดิมช่ือวามัสยิดอิสลาฮูลคัยรี  
ซึ่งแปลวา “การพัฒนาความดี” สรางข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2490 ในพื้นที่ของโรงเรียนพัฒนาการศึกษาใน
ปจจุบัน แตเนื่องจากการเดินทางไปละหมาดไมคอยสะดวกมากนัก กอปรกับเมื่อชุมชนมีการขยายตัว มี
สมาชิกจํานวนเพิ่มขึ้น ชาวบานจึงตองการใหชุมชนมีการบริหารจัดการมัสยิดไดอยางอิสระมากขึ้น ดังนั้น 
ในป พ.ศ. 2540 จึงยายมาสราง ณ ที่ตั้งปจจุบัน และเปลี่ยนช่ือเปนมัสยิดดารุลอามีน ที่แปลวา “สถานที่
ปลอดภัย” โดยทุนที่ใชในการจัดสรางมัสยิดไดรับมาจากเงินที่ชาวบานชวยกันบริจาคและเงินสนับสนุน
จากองคกรเพ่ือการกุศลอิสลามนานาชาติ ประเทศคูเวต ในชวงเริ่มการกอสรางนั้น  อาคารดานนอกของ
มัสยิดทําดวยอิฐฉาบปูนชั้นเดียว ทรงหกเหลี่ยม ตอมามีการตอเติมอาคารทรงส่ีเหลี่ยมเพ่ิมเติมติดกับ
อาคารเดิม ตัวอาคารทาดวยสีสมทั้งหลัง ประดับดวยซุมโคงรอบตัวอาคารและประดับดวยโดมกลีบ
มะเฟอง ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด มีจํานวน 13 คน สัปปุรุษมีจํานวนกวา 400 คน โดยมี 



86

J o u r n a l  o f  S o c i a l
D e v e l o p m e n t

V o l.  1 9  N o.  1 / 2 0 1 7

มุมมองการพัฒนาองคการ: มัสยิดและการจัดการชุมชนทุงตําเสาตามวิถีอิสลาม 

  

นายเหม บินหมาด เปนอิหมาม นายหรูล มูเก็ม เปนคอเต็บ และนายสันติ หลังหวา เปนบิหลั่น 
นอกจากนี้ มัสยิดดารุลอามีนยังไดรับรางวัลมัสยิดที่มีการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับดี ประจําป 2557 
จากกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรางวัลนี้สะทอนให
เห็นถึงความรวมมือรวมใจและความสามัคคีของชาวมุสลิมในชุมชน ที่รวมกันลงมือปฏิบัติจัดความเปน
ระเบียบเรียบรอยในมัสยิดไดเปนอยางดี 

สรุปไดวา มัสยิดทั้งสามแหงลวนเกิดจากพลังศรัทธาในหลักคําสอนศาสนาอิสลามของคนใน
ชุมชน ซึ่งริเริ่มและจัดสรางขึ้นโดยรวมกันบริจาคเงินสมทบทุน จนทําใหมีมัสยิดอยูคูชุมชนมาจวบจน
ปจจุบัน อน่ึง มัสยิดเหลานี้ลวนกอสรางในชวงเวลาใกลเคียงกัน โดยมีอายุกวาเกาทศวรรษ ผานการทํานุ
บํารุงรักษาโดยคนในชุมชนรุนแลวรุนเลา สะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของครัวเรือนในชุมชนมุสลิมท่ีทํา
ใหสมาชิกในชุมชนทั้งสองแหงนี้มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น จนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนตองมีมัสยิดจํานวน
เพ่ิมขึ้นตามไปดวย เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอตอการประกอบศาสนกิจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน อาจกลาวไดวา มัสยิดเปนสัญลักษณที่สะทอนถึงความเปนชุมชนมุสลิม ซึ่งบงบอกถึงความศรัทธา
ตอหลักศาสนา ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน และการเรียนรูและพัฒนา รวมทั้งการมีผูนํา
ที่ดี ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนและองคกรภายนอก 

มัสยิดกับการจัดการชุมชนตามวิถีอิสลาม 
ดังเปนที่ทราบมาแลววา ทุงตําเสามีชุมชนมุสลิมอยูเพียงสองหมูบาน แตมีมัสยิดจํานวนมากถึง

สามแหง อันสะทอนใหเห็นถึงความศรัทธาของคนในชุมชนที่ มีตอศาสนาอิสลามอยางมั่นคง ใน
ขณะเดียวกันมัสยิดเหลานี้ก็ไมไดเปนเพียงองคการที่ดําเนินภารกิจเพื่อศาสนาเทานั้น แตทวา มัสยิดยังมี
บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน โดยมีรูปแบบการจัดการตามวิถีอิสลามท่ีมีความนาสนใจ
อีกดวย ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

มัสยิดกับการเปนองคการทางศาสนา มัสยิดในชุมชนทุงตําเสาแตละแหงลวนเกิดจากการริเริ่ม
และจัดสรางขึ้น ตามความตองการท่ีจะมีสถานท่ีประกอบศาสนกิจในชีวิตประจําวันของคนในชุมชน 
สะทอนถึงความศรัทธาที่มีตอศาสนาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ  เพื่อแสดงถึงความภักดีตออัลลอฮ 
โดยเฉพาะการละหมาด ซึ่งมีทั้งการละหมาดประจําวันหาเวลาหรือฟรดู และการละหมาดตามแบบอยาง
ของทานศาสดาในโอกาสตาง ๆ เชน เมื่อคนในชุมชนเสียชีวิต ก็จะตองนําศพมาทําพิธีละหมาดท่ีมัสยิด
กอนนําไปฝงที่กุโบร รวมทั้งการละหมาดในวันศุกร ที่มุสลิมีนหรือมุสลิมเพศชายตองไปละหมาดรวมกัน
อยางพรอมเพรียง อันถือเปนการรวมตัวประจําสัปดาหเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางกัน ซึ่งมักจะมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอมูลหรือกระจายขาวสารตาง ๆ สูคนในชุมชนใหรับรูโดยท่ัวกัน สะทอนใหเห็นวา ภารกิจ
ดานศาสนาถือเปนหนาที่หลักที่สําคัญของมัสยิด อีกทั้งมัสยิดยังเปนสถานที่จัดกิจกรรมในดานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมใหแกคนในชุมชนและการสืบทอดศาสนา เชน การอาน
คัมภีรอัลกุรอานและการบรรยายธรรม โดยมีคอเต็บเปนผูทําหนาท่ีนี้ประจํามัสยิด ซึ่งเนื้อหาของ 
การบรรยายธรรมบางสวนนั้น มุงสงเสริมการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อใหอยูรวมกันได โดยไม
แตกแยก รวมทั้งสรางความสันติสุขใหแกชุมชนและสังคม 
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การจัดการศึกษาเพื่อบมเพาะคุณธรรมและสืบทอดศาสนา มัสยิดในชุมชนทุงตําเสามีการจัด
การศึกษา เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีการเปดสอนฟรดูอีนใหแกเด็กใน
ชุมชนที่มีอายุระหวาง 5-12 ป เพื่อใหรูและเขาใจหลักการและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา
อิสลาม เชน การสอนใหอานคัมภีรอัลกุรอาน การละหมาด และการอานดุอาหรือขอพรในวาระตาง ๆ 
รวมกับการสอนภาษา โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ที่ใชในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งจะมีการเรียนการสอนใน
วันหยุดจากการเรียนสายสามัญในชวงเชาของวันเสาร-อาทิตย หรือชวงเชาของวันหยุดปดภาคการศึกษา 
ซึ่งสอนโดยผูรูที่มีจิตอาสาในชุมชนและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดนั้น ๆ อีกทั้งมัสยิดยังสงเสริม
การเรียนการสอนและการอบรมในวาระตาง ๆ ซึ่งถือเปนการสงเสริมการใหความรู ทั้งดานศาสนาและ
อาชีพ เชน การอบรมศาสนาประจําเดือน การอบรมเยาวชนประจําปหรือคายอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 
การอบรมมุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม การอบรมกลุมมุสลิมะหแมบาน และการอบรมวิชาชีพ นอกจากน้ี มัสยิด
ยังมีสถาบันหรือสวนงานยอยที่ปฏิบัติภารกิจในการสงเสริมการศึกษาของชุมชน อันไดแก ศูนยอบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรม หองสมุด และลานกีฬา 

การจัดการส่ิงแวดลอมที่ดีตามหลักศรัทธาในอิสลาม บทบาทที่สําคัญอยางหน่ึงของมัสยิดใน
ชุมชนทุงตําเสาคือ การจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี เนื่องจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลามนั้น จะให
ความสําคัญกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความสะอาด เนื่องจากทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ลวนเปนสิ่ง
ที่อัลลอฮประทานมาใหแกมวลมนุษยชาติไดใชในการดํารงชีวิต ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ของมุสลิมท่ีตองดูแล
รักษาและใชประโยชนอยางคุมคา ดังนั้น คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและชุมชนจึง ไดรวมกัน
จัดการสิ่งแวดลอมโดยรอบมัสยิดใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีการปลูกตนไมเพื่อใหความรมรื่น 
อันจะสงผลดีตอคนชุมชนที่ใชมัสยิดเปนสถานท่ีสําคัญในวิถีชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะมัสยิดดารุลอามีน ที่
ไดรับรางวัลมัสยิดที่มีการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับดี ประจําป 2557 ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีใหแก
องคกรทางศาสนาในพื้นที่อื่น ๆ ในดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

การไกลเกลี่ยความขัดแยงเพื่อสรางความสมานฉันท มุสลิมในชุมชนทุงตําเสามีการแกปญหา
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยมุงเนนการยุติปญหาในระดับชุมชน โดยมีมัสยิดทําหนาที่เปรียบเสมือนศาล
ยุติธรรม อันเปนสถานที่พิจารณาและพิพากษาขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหวางคูกรณีตาง ๆ โดยมีอิหมามเปน
คนกลางและมีสมาชิกในชุมชนรวมกันทําหนาที่ไกลเกลี่ย พิจารณา และตัดสินปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยชุมชนเห็นวาวิธีการน้ีจะชวยประนีประนอมใหเกิดการมองสภาพปญหา 
ความขัดแยงอยางรอบดานและครอบคลุมมากกวาการตัดสินจากตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียว อีกทั้ง
ชุมชนยังยึดหลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีถือวาเปนศาสนาแหงสันติ และไมสงเสริมการใชความรุนแรง
ในการแกปญหา โดยอยูบนหลักคําสอนที่วา “มุสลิมคือพี่นองกัน” รวมท้ังยึดมั่นในหลักความยุติธรรม 
ความเสมอภาค และการสรางความสมานฉันทปรองดองรักและสามัคคีกันในหมูพี่นองมุสลิม 

การจัดการสวัสดิการชุมชนตามวิถีอิสลาม ปจจุบันนี้มัสยิดในชุมชนทุงตําเสามีบทบาทสําคัญ
ในดานสังคม นั่นคือ การชวยขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อความอยูดีมีสุขของคน
ในชุมชน เชน การมีกองทุนสวัสดิการประจํามัสยิดประจําชุมชน ซึ่งมีเงินทุนหลักมาจากการบริจาคของ
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คนในชุมชนที่มารวมละหมาดในทุกวันศุกร ที่สําคัญคือ กองทุนซะกาตเพื่อสวัสดิการชุมชน ซึ่งซะกาตเปน
หลักที่ศาสนาอิสลามไดบัญญัติไวเรื่องการจัดสรรทรัพยสินจํานวนหนึ่งที่เจาของทรัพยสินนั้น มีหนาที่ตอง
จายใหแกบุคคลที่อยูในขายมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือ โดยเฉพาะคนยากจนและคนดอยโอกาส ใน
ขณะเดียวกันก็ถือเปนการขัดเกลาจิตใจใหผูจายซะกาตน้ัน รูจักจัดสรรและแบงปนทรัพยที่มีอยู ใหละจาก
กิเลส ความตระหน่ี และความโลภ ดังนั้น การจายซะกาตจึงกอใหเกิดประโยชน ทั้งระดับบุคคล ชุมชน 
และสังคม อันถือเปนการจัดสรรทรัพยากรอีกทางหน่ึง เนื่องจากไดชวยสรางอํานาจการซื้อใหแกคนที่ไมมี
อํานาจ เม่ือคนในสังคมมีอํานาจซ้ือ ยอมสงผลใหรานคาสามารถรักษาการจางงาน เกิดการกระจายรายได 
และลดความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมทั้งลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางคนรวยกับคนจนไดเปนอยางดี 

มัสยิดกับการส่ือสารชุมชน มัสยิดในชุมชนทุงตําเสามีบทบาทสําคัญตอการเปนศูนยกลาง 
การส่ือสารของชุมชน ทั้งในแงการส่ือสารระหวางคนในชุมชนดวยกันและระหวางคนในชุมชนและ
หนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองทุงตําเสา โดยมัสยิดเปนสถานที่กระจายขาวสารใหแกคนใน
ชุมชนไดรับรูอยางท่ัวถึง ทั้งขอมูลที่เปนการประกาศขาวราชการ แจงเตือนเหตุราย และความเคลื่อนไหว
ของชุมชน ตลอดจนการใหความรูตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อสรางโอกาสใหคนในชุมชนไดรับรู
รับทราบขอมูลขาวสารอยางกวางขวางและเทาเทียมกัน อันถือเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สรุปไดวา มัสยิดนอกจากจะเปนพื้นที่ปฏิบัติการสืบทอดศาสนาแลว ยังเปนพื้นที่ปฏิบัติการ
จัดการชุมชนในดานตาง ๆ ทั้งดานการศึกษา สิ่งแวดลอม การปกครอง สวัสดิการชุมชน  และการส่ือสาร
ชุมชน 

แนวทางการพัฒนามัสยิดของชุมชนทุงตําเสา 
มัสยิดมักจัดใหมีการประชุมสัมมนาอยูเปนประจํา เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการอิสลาม

ประจํามัสยิด รวมทั้งพี่นองมุสลิมในชุมชน โดยมีเทศบาลเมืองทุงตําเสาคอยใหการสนับสนุนและยังเปด
โอกาสใหภาคีเครือขายจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใน
การพัฒนามัสยิดใหเปนศูนยกลางการจัดการชุมชน ภายใตหลักชารีอะห หรือหลักปฏิบัติเพื่อโลกน้ีและ
โลกหนา อันหมายถึง กฎหมาย คําสั่ง การใหแนวทาง และหลักการในการดําเนินชีวิตท่ีไดถูกบัญญัติไว 
โดยพระผูเปนเจาใหแกมนุษยชาติ และพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ทั้งยงั
มีการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหบริเวณมัสยิดมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน ตลอดจนพัฒนาหองสมุดที่มีอยูใหพรอม
ตอการจัดการความรูของชุมชน แมจะมีขอจํากัดในเรื่องพรมแดนความรูดานการจัดการอยูบางก็ตาม 

กลาวโดยสรุปไดวา มัสยิดของชุมชนทุงตําเสาเปนองคการที่มีการพัฒนาอยางนาสนใจ อันเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนขั้นเปนตอนอยางมีระบบและมีความตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซึ่งมัสยิดจําเปนตองมีการพัฒนาในมุมมอง
การพัฒนาองคการในดานตาง ๆ เพื่อเอื้อตอการพัฒนาชุมชนและศักยภาพของสมาชิก อันไดแก มุมมอง
องคการท่ีตองปฏิบัติการจัดการชุมชน มุมมององคการที่ตองรูถึงอนาคตและแนวโนมของการพัฒนา
องคการ และมุมมององคการที่ตองประยุกตการพัฒนาองคการสูการจัดการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนามัสยิด
ใหเปนองคการที่รวมสมัยอยูเสมอ อันจักชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาซึ่งสะทอนบทบาทของมัสยิดในฐานะท่ีเปนองคการสําคัญของชุมชนมุสลิมใน

ตําบลทุงตําเสา ซึ่งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามวิถีอิสลามนั้น สามารถอธิบายไดดวยหลักการ 
ทางศาสนาของศาสนาอิสลามท่ีไดบัญญัติไวใหเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของมุสลิมอยางเปนสากล ซึ่ง
ขอคนพบจากการศึกษานั้นมีประเด็นที่สอดคลองกันและสามารถนํามาอภิปรายผลได รายละเอียดมีดังนี้ 

 
มองมัสยิดผานปฏิบัติการจัดการชุมชนตามวิถีอิสลาม 

มัสยิดกับบทบาทการสืบทอดศาสนา ชุมชนทุงตําเสาที่มีหมูบานชาวมุสลิมเพียงสองหมูบาน แต
มีมัสยิดมากถึงสามแหงนั้น สะทอนใหเห็นถึงความศรัทธาในศาสนาอิสลาม โดยมัสยิดมีบทบาทสําคัญตอ
การสืบทอดศาสนา นั่นคือ การประกอบศาสนกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การละหมาดใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งถือเปนบทบาทหลักที่มีอยูในทุกชุมชนมุสลิม และการจัดการเรียนการสอนดานศาสนา 
ซึ่งเปนกิจสําคัญที่มุสลิมตองปฏิบัติ เพื่อการเปนมุสลิมท่ีดีที่มีความจงรักภักดีตอองคอัลลอฮ (Sanasen, 
2012, p. 69; Sanasen, 2015, pp. 110-111; Raksamani, 2008, p. 132) โดยเฉพาะการละหมาดวันศุกร 
ที่มุสลิมเพศชายตองไปรวมตัว เพื่อละหมาดโดยพรอมเพรียงกัน หากมองในแงการจัดการชุมชนแลว 
กิจกรรมนี้ถือเปนกลไกการจัดการชุมชนท่ีดีประการหนึ่ง ดังท่ี จีรศักดิ์ โสะสัน, เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ, 
และ มณีมัย ทองอยู (Sohsan, Apichatvullop & Thongyou, 2008, p. 70) ไดกลาวถึงชุมชนมัสยิด
นูรุลอีมาน ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ซึ่งใชโอกาสในการละหมาดวันศุกรของชุมชนใน
การสรางความรวมมือและสรางความเปนปกแผนในชุมชน นอกจากการละหมาดแลว อิหมามยังแสดง
ปาฐกถาธรรมท่ีเรียกวา “คุตบะฮ” ใหแกสมาชิกในชุมชน เพื่อกระตุนและสรางจิตสํานึกรวมใหเห็นถึง
คุณคาของศาสนาและความศรัทธารวมกัน ในฐานะความเปนพี่นองของมุสลิมในชุมชน 

การจัดการศึกษาเพ่ือการดํารงอยูของวิถีอิสลามในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  ผลการศึกษาท่ี
สะทอนบทบาทมัสยิดกับการจัดการศึกษา ทั้งในดานการเรียนการสอนหลักศาสนา เพื่อการสืบทอด
ศาสนาและปลูกฝงจริยธรรมใหแกคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก ที่ถือเปนคนรุนตอไปของชุมชน และการเรียน
การสอนในดานอื่น ๆ เพื่อการดํารงชีพ โดยเฉพาะการจัดอบรมสงเสริมอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาดงักลาว 
ถือเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนมุสลิม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตทามกลางการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมไดอยางถูกตองตามหลักอิสลาม ดังที่ มนูศักดิ์ โตะเถ่ือน และ นิเลาะ แวอุเซ็ง 
(Tohthuan & Wae-U-Seng, 2010, p. 74) อธิบายถึงการปลูกฝงจริยธรรมในอิสลามไววา เปนการขัดเกลา
จิตใจ การสรางจิตพิสัย และการอบรมปลูกฝงแบบเปนลําดับขั้นอยางมีความตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของตัวบุคคล ใหมีการควบคุมอยางเปนระบบและประพฤติตนไดเหมาะสมตามกาลเทศะ 
สงผลใหมนุษยมีความสมบูรณและมีความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหนา อีกทั้ง วิสุทธิ์ บิลลาเตะ และ ฉันทัส 
ทองชวย (Binlateh & Thongchuay, 2010, p. 61) ยังกลาวอีกวา การดํารงอยู การเปลี่ยนแปลง และ
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การพัฒนาใด ๆ ตองเริ่มจากฐานคิดภายในจิตใจของมนุษยกอน จากน้ันจึงคอยเจริญงอกงามสูการมอง
ชีวิตอยางเปนองครวมตอไป 

การจัดการสิ่งแวดลอม ถือเปนอีกประเด็นที่มีความสําคัญและเช่ือมโยงกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในชุมชน ซึ่งพี่นองมุสลิมในชุมชนทุงตําเสาตางรวมมือรวมใจกันสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีในชุมชน โดย
เริ่มตนจากมัสยิด อันเปนสถานที่ที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน ใหมีความสะอาด ปลอดโปรง ซึ่ง
ชวยสรางความสงบสุขใหแกจิตใจของผูเขามาในบริเวณมัสยิดไดเปนอยางดี สะทอนถึงความศรัทธาใน
ศาสนาอิสลามของคนในชุมชนนั้น ๆ อันที่จริงแลว การมีสิ่งแวดลอมที่ดีและความสะอาดน้ี ลวนสอดคลอง
กับหลักการที่ศาสนาอิสลามไดบัญญัติไวเปนแนวทางการดําเนินชีวิตของมุสลิมใหมีความเปนอยูที่ดี  
ทามกลางส่ิงแวดลอมที่ดี โดยมุสลิมมีหนาที่ตองดูแลรักษา ดังที่ มุฮัมมัด อุมัร. ชัพรา (Chapphra, 2000, 
p. 5) อธิบายวา ความสะอาดเปนสวนหน่ึงของความศรัทธา เปนจรรยามารยาทที่มุสลิมพึงปฏิบัติ ซึ่ง อาศิส 
พิทักษคุมพล (Phithakkumphon, 2011, p. 48) ก็อธิบายวา สิ่งแวดลอมทั้งมวลนั้น อิสลามเชื่อวาลวน
มาจากองคอัลลอฮ ซ่ึงเปนผูประทานใหมนุษยไดใชในการดํารงชีวิต ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดลอมใหอยูใน
สภาพท่ีดี สะอาด และปลอดภัย จึงเปนหนาที่ของมุสลิมท่ีพึงปฏิบัติ ทั้งโดยการใชประโยชนอยางคุมคา
และการดูแลรักษาสิ่งที่พระองคไดประทานใหมา โดยนัยนี้ มัสยิดกับการจัดการส่ิงแวดลอม จึงเปน
บทบาทและหนาที่ที่สําคัญประการหน่ึงของผูศรัทธาตออัลลอฮ อันสะทอนถึงความยั่งยืนของการพัฒนา
ชุมชนน้ัน ๆ อีกดวย ทั้งนี้ ระพีพรรณ มูฮัมหมัด และ จินตนา อมรสงวนสิน (Muhammad & Amornsa-
nguansin, 2014, p. 17) ไดกลาวถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เนนการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนมัสยิด 
กมาลุลอิสลาม ริมคลองแสนแสบ แขวงทรายกองดินใต เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ที่อิหมามซ่ึง
ถือเปนผูนําชุมชนใชการกระจายเสียงตามสายอยางตอเนื่อง และการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการสงเสริม
การมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยการประยุกตหลักศาสนามาถายทอดผานเสียงตามสาย เพื่อใหคนใน
ชุมชนเขาใจเรื่องสิ่งแวดลอมที่มุสลิมทราบดีอยูแลวนั้น ใหมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อเตือนใจให
ทุกคนชวยกันดูแลรักษาสรรพสิ่งที่อัลลอฮไดประทานให โดยทําซ้ํา ๆ เชนนี้ จนกระท่ังชาวบานตระหนัก
ถึงสิ่งแวดลอมที่ดีตามหลักอิสลามในท่ีสุด เชนเดียวกับการที่มัสยิดดารุลอามีนไดรับรางวัลมัสยิดท่ีมี 
การจัดการส่ิงแวดลอมในระดับดี ประจําป 2557 ยอมสะทอนใหเห็นถึงการนอมนําและปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาของคนในชุมชน ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีใหแกองคกรทางศาสนาในการจัดสิ่งแวดลอม อันเปนการเดิน
ตามครรลองที่ถูกตองในอิสลาม 

ปฏิบัติการไกลเกลี่ยความขัดแยง มัสยิดเปรียบเสมือนศาลยุติธรรมท่ีใชพิจารณาและระงับ 
ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นระหวางคูกรณีตาง ๆ ใหยุติในระดับชุมชน เพื่อสรางความสมานฉันท ใหอภัย  และรูรัก
สามัคคีกันในหมูมุสลิม อันเปนคําสอนที่บัญญัติไวในหลักอิสลามเชนกัน ในกรณีนี้ อิหมามนอกจากจะมี
บทบาทในการเปนผูนําทางศาสนาแลว ยังเปนคนกลางในการไกลเกล่ียและพิพากษาความขดัแยงท่ีเกิดข้ึน
รวมกับชาวมุสลิมดวยกันในชุมชน โดยชุมชนเห็นวาการใชแนวทางนี้จะทําใหเกดิความเปนธรรมแกทุกฝาย 
เพราะหลักอิสลามเนนย้ําในความยุติธรรม เห็นไดวา บทบาทของมัสยิดในพื้นที่ศึกษาในการแกปญหาความ
ขัดแยงในชุมชนน้ัน ถือเปนแบบอยางการจัดการชุมชนตามวิถีอิสลาม ซึ่งอธิบายไดดวยหลักอิสลามที่
บัญญัติไว เร่ิมตนตั้งแตคํากลาวที่วา “อิสลามคือศาสนาแหงสันติภาพ” ซึ่งสะทอนไดจากคําทักทายท่ีเปน
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สิ่งยืนยันถึงความมุงมั่นของอิสลามในการสรางสันติภาพ นั่นคือ การใหสลามที่วา “อัสสลามุ อะลัยกุม วะ
รอฮฺมะตุลลอฮิ วะบารอกาตุฮฺ” (ขอความสันติ ความเมตตา และความจําเริญจากอัลลอฮจงมีแดทาน) อัน
เปนถอยคําที่ใชในการทักทายระหวางศรัทธาชน ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา (Japakiya, 2004, pp. 20-21) 
หรือหลักความยุติธรรม ในสวนของความสามัคคีกันนั้น มุสลิมทุกคนคือพี่นองกัน ตองชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน รูจักใหอภัยกัน ซึ่งอิสลามไดบัญญัติใหเปนแนวทางการดําเนินชีวิตแกมุสลิม (Phithakkumphon, 
2011, pp. 88-106) นอกจากน้ี ญะมาล ไกรชิต (Kraichit, 2010, p. 122) และ อะห.มัด อิบรอฮีม อบูซิน 
(Abusin, 2010, p. 355) ยังอธิบายวา หนาที่ของสังคมอิสลามคือ การดํารงไวซึ่งความยุติธรรมในหมู
มนุษยชาติ การจัดระบบการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสรางใหเกิดกฎระเบียบและ
การปกครองที่ดี ดังที่ รอมือลี ลอมา และ วันพิชิต ศรีสุข (Lorma & Srisook, 2015, p. 187) ไดกลาวถึง
การปกครองของชุมชนมัสยิดดารุลอีมาน ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไววา นอกจากจะอาศัย
ระเบียบปฏิบัติเชิงโครงสรางที่กําหนดจากสวนกลางผานกํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือแมแตขอบัญญัติทางศาสนา และพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา
อิสลาม พ.ศ. 2540 แลว ชุมชนยังใชทุนทางสังคมที่มีอยู นํามาปรับประยุกตใชในการจัดการชุมชน เชน 
จารีตประเพณี และระบบความสัมพันธทางสังคมที่ยังเกาะเกี่ยวกันอยางแนนแฟน รวมทั้งผูนําศาสนา 
ทั้งน้ี สฤษด์ิ ผาอาจ และ มนตรี กรรพุมมาลย (Pha-art & Kunphoommarl, 2016, p. 63), Phoborisut 
(2008, p. 78) และ Parinyasutinun & Bendem-ahlee (2011, p. 110) เห็นวา ทุนทางสังคมจะนํามา
ซึ่งการรอมชอม ไววางใจ และอยูรวมกันอยางสันติสุข อาจกลาวไดวา สิ่งเหลานี้ลวนอํานวยประโยชนให
เกิดการสรางกฎและกติกา เพื่อการปกครองดูแลกันเองภายในชุมชนไดเปนอยางดี 

มัสยิดกับการเปนพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสารชุมชน ผลการศึกษาสะทอนถึงบทบาทของมัสยิดใน
ชุมชนทุงตําเสาในการเปนศูนยกลางการสื่อสารของชุมชน ที่คนในชุมชนและนอกชุมชน หนวยงานของรัฐ
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน และองคกรตาง ๆ ใชเปนสถานที่กระจายขาวสารใหแกคนในชุมชนไดรับรู
ขอมูลอยางทั่วถึง โดยมีผูนําชุมชนหรือคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเปนผูประสานงานหรือรับสงตอ
ขอมูลขาวสารน้ัน ๆ ถือเปนการสื่อสารแบบมีสวนรวมท่ีเปนกลไกการจัดการชุมชนอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่ง
ปฏิบัติการสื่อสารเชนนี้มีในหลายชุมชนมุสลิม ดังที่ Padunchewit (2011, pp. 53-54) อธิบายวา การส่ือสาร
อยางมีสวนรวมถือเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน และ บุราณี เวียงสิมมา  
(Wiangsimma, 2014, p. 7) ที่กลาวถึงการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษนํ้าคลองแสนแสบ
ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม แขวงทรายกองดินใต เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไววา โครงการ
เสียงตามสายเปนเคร่ืองมือการส่ือสารแบบแรก ๆ ที่ทดลองใช เพื่อทําความเขาใจกับชาวบานในทุกเรื่อง 
จากจุดเร่ิมตนดวยลําโพงเพียง 10 ตัว ยกระดับเปนเคร่ืองขยายเสียงกวา 400 เครื่อง จนถึงกวา 700 
เครื่อง ทั่วทั้งชุมชน สงผลตอการสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันตอสถานการณสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ี
อาศัยอยู เกิดการระดมกําลังของนักเรียนที่เรียนศาสนา ผูปกครอง และชาวบาน  มาลงคลองแสนแสบ 
เพื่อลากผักตบชวาและขยะท่ีมีอยูในคลอง ขึ้นมาบนสองฝงคลอง พรอมประสานงานกับองคกรภายนอก 
ทั้งสํานักงานเขต คายทหาร เรือนจํา และหนวยงานเอกชนอื่น ๆ เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการอนุรักษน้ํา
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คลองแสนแสบ จากน้ันโครงการพัฒนาคลองแสนแสบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตอมา ก็ประสบความสําเร็จอยางที่
คาดหวัง 

การจัดการสวัสดิการชุมชนตามวิถีอิสลาม จากผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นอีกบทบาทสําคัญ
ของมัสยิดในชุมชนทุงตําเสาท่ีมีตอการพัฒนาชุมชน โดยการจัดการตามวิถีอิสลามท่ีบัญญัติใหมุสลิมตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความสามัคคีกัน (Phithakkumphon, 2011, pp. 95-
105) ดังจะเห็นไดจากการมีกองทุนซะกาตเพ่ือสวัสดิการชุมชน ซึ่งถือเปนรูปแบบการจัดสวัสดิการตาม
แนวทางอิสลามท่ีเปนการสรางหลักประกันความม่ันคงใหกับผูดอยโอกาสในชุมชน ทั้งนี้ ซะกาตเปน
ปรัชญาที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอิสลาม อันเปนสวนประกอบที่ขาดไมไดในระบบการเงินของ
อิสลาม หรืออีกนัยหน่ึงนั้น ซะกาตถือเปนแกนหลักของเศรษฐกิจอิสลามท่ีชวยในการขจัดความยากจน 
กระจายรายได และกระตุนเศรษฐกิจ ตลอดจนเปนการประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเปนอยูที่
ดีของสังคม (ซอบาฮุดดีน ซาอิม (Sa-im, 2009, p. 103)) นอกจากน้ี ออมใจ วงษมณฑา (Wongmontha, 
2015, p. 88) ยังอธิบายวา ซะกาตเปนทรัพยสินที่ศาสนาอิสลามไดบัญญัติใหเจาของทรัพยสินนั้น  มี
หนาที่ตองจายใหแกบุคคล ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับซะกาต ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีบัญญัติศาสนา
อิสลามไดกําหนดไว ซึ่ง สุพรรณี ไชยอําพร และ ฐิติญา วิมลวัฒน (Chai-umporn & Wimonwat, 2013, 
p. 2) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา หลักคําสอนนี้นํามาสูการแบงปนใหแกผูอื่น เชนเดียวกับ ศิริวรรณ ศิริบุญ 
(Siriboon, 2013, p. 42) ที่กลาวถึงชุมชนสุเหราบานดอน ริมคลองแสนแสบ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ไววา ซะกาตถือเปนฐานรากที่สําคัญของระบบสวัสดิการสังคมของชุมชน โดยไดรับจาก
การบริจาคดวยสัดสวนรอยละ 2.5 ตอป จากผูมีฐานะดี เพื่อชวยเหลือเก้ือกูลคนในชุมชนท่ีมีความยากลําบาก
หรือประสบปญหาทางดานการเงิน เนื่องจากศาสนาอิสลามถือวาการดูแลและใหสวัสดิการแกสังคม 
เปนศีลธรรมประการหนึ่ง ฉะน้ัน การจายซะกาต นอกจากจะเปนการกระจายความมั่งคั่งและสงเสริม
ความเสมอภาคดานเศรษฐกิจแลว ยังเปนเสมือนการขจัดความยากจนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปน 
การหลอเลี้ยงน้ําใจ อันกอใหเกิดการรวมกลุมกันของคนในชุมชน ซึ่ง Anderson (2008, p. 96) มองวา 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผเหลาน้ีจะนํามาซ่ึงมิตรภาพที่ยั่งยืนของคนในชุมชน อีกทั้งยังทําใหชุมชนมี 
ความเขมแข็งและมีศักดิ์ศรี โดยมีมัสยิดเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

สรุปไดวา มัสยิดเปนพ้ืนที่ที่มีบทบาทในการปฏิบัติการจัดการชุมชนที่หลากหลายดังไดกลาว
มาแลวขางตน โดยที่มัสยิดเปนศูนยกลางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในชุมชนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เมื่อมีปญหา
หรือความขัดแยงเกิดขึ้น มัสยิดก็จะทําหนาที่เปนสถาบันการปกครอง เพื่อใชในการพิจารณาจัดการ 
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางพี่นองชาวมุสลิม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกองทุนซะกาต เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสในชุมชน สิ่งเหลานี้ลวนทําใหมัสยิดยังคงดํารงอยูและเปนศูนยรวมจิตใจใหแกพี่นองมุสลิมใน
ชุมชนไดอยางมั่นคง 
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มองมัสยิดผานการพัฒนาองคการสูการเปนองคการรวมสมัย 

มัสยิดเปนองคการหน่ึงของชุมชนที่มีบทบาทหลากหลายในการขับเคล่ือนการพัฒนา ภายใต
รูปแบบการจัดการชุมชนตามวิถีอิสลาม เมื่อนําแนวคิดการพัฒนาองคการมาอธิบายความเปนองคการ
ของมัสยิดในฐานะที่เปนหนวยทางสังคม สามารถหยิบยกการใหนิยามขององคการในความหมายของ Daft 
(2007, p. 10) มาอธิบายไดวา องคการเปนหนวยทางสังคมท่ีมีเปาหมายโดยตรง ซึ่งมีการออกแบบระบบโครงสราง
และการประสานกิจกรรมตาง  ๆที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก รวมทั้งชี้วาองคประกอบสําคัญขององคการ 
ไดแก คน และความสัมพันธของคนเหลานั้นกับผูอื่น อีกทั้งยังสามารถอธิบายไดในแงที่วา มัสยิดเปนองคการ
แหงการเรียนรูของชุมชนที่มีการพัฒนาและจัดการความรูอยางตอเนื่อง ขณะที่ Cornelissen (2005, pp. 
758-761) ไดกลาวถึงการนําคําวาองคการมาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นไปพรอมกัน เชน อัตลักษณองคการ 
และวัฒนธรรมองคการ นอกจากน้ี มัสยิดยังถือเปนองคการที่มีความเปนพลวัต นั่นคือ มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา อันเกิดจาก
ปจจัยที่หลากหลาย โดย Cummings & Worley (2005, pp. 4-6) อธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอความเปลี่ยนแปลง
ขององคการท่ีสําคัญ ไดแก โลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลง
ของโลก อันเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี กระนั้นก็ตาม ไมเพียงแตองคการเฉกเชน
มัสยิดที่เปนเชนนั้น แตทวา ทุกหนวยทางสังคมยอมมีความเปนพลวัตและตองมีกลยุทธการปรับตัวไปตาม
สถานการณ ในขณะเดียวกันก็ตองวางแผนการพัฒนาองคการ เพื่อใหองคการสามารถดํารงไดอยูตอไป 
ทั้งนี้ ความโดดเดนอีกประการท่ีปรากฏชัดจากกรณีมัสยิดในชุมชนทุงตําเสา นั่นคือ การจัดการชุมชนมุสลิม
ที่ครอบคลุมทุกมิติ อันสะทอนถึงความยั่งยืน ทั้งดานศาสนา สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
ดังที่ จารุโส สุดคีรี (Soodkeeree, 2015, p. 14) ไดอธิบายถึงลักษณะองคกรชุมชนไววา มักดําเนินการ
ในสิ่งที่สอดคลองกับความยั่งยืนของชุมชนในมิติตาง ๆ อันไดแก เศรษฐกิจ สังคม  ภูมิปญญา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ ความโดดเดนอีกประการของชุมชน
มุสลิมทุงตําเสาคือ การมีผูนําที่เขมแข็ง โดยเฉพาะผูนําทางศาสนา ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใชพื้นที่มัสยิด
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน เชนเดียวกับ Wirtenberg, Lipsky, Abrams, Conway 
& Slepian (2007, pp. 11-20) ที่เห็นวา อนาคตของการพัฒนาองคการนั้นขึ้นอยูกับคน เนื่องจากคน
สามารถขับเคล่ือนความยั่งยืนขององคการได นั่นคือ การจัดการชุมชนยอมขับเคลื่อนดวยคนท่ีอาจอยูใน
ลักษณะของกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการดังไดกลาวมาแลว โดยเฉพาะผูนํา ซึ่ง อุทัย 
ปริญญาสุทธินันท (Parinyasutinun, 2015, p. 17) และ อุทัย ปริญญาสุทธินันท (Parinyasutinun, 
2016, p. 137) ถือเปนกุญแจสําคัญของการจัดการชุมชนและการพัฒนาชุมชนอยางเห็นไดชัด 

อยางไรก็ตาม มัสยิดเปนเพียงองคการหนึ่งในชุมชนที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาชุมชนตามวิถี
อิสลาม อันเปนอัตลักษณเฉพาะของชุมชนมุสลิม แตในชุมชนหน่ึง ๆ ก็อาจมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีหนวยทางสังคมอีกหลาย ๆ หนวยท่ีอาจมีสถานะเปนองคการและองคกร ซึ่ง
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน หรือตองรวมมือกัน เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคกรชุมชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน กลุมแมบาน กลุมออมทรัพย และกลุมอาชีพตาง ๆ 
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โดยแตละองคการหรือองคกรก็จะมีบุคคลที่อยูในบทบาทที่เปนกลไกสําคัญของการขับเคล่ือนการจัดการ
องคการหรือองคกรเหลาน้ัน ซึ่งจําเปนตองพัฒนาองคการใหสอดคลองกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดวย ดังที่ Pettigrew, Woodman & Cameron (2001, pp. 697-705) ไดกลาวถึงการวิจัยการเปลี่ยนแปลง
ขององคการวา เปรียบไดกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลงท่ีเรียกวา “เมตามอรฟอซีส” อัน
หมายถึง งานวิจัยและงานเขียนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององคการนั้น จะสะทอนใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงองคการในลักษณะคอยเปนคอยไปอยางเปนขั้นเปนตอน โดยข้ันตอนเหลานี้มักใช
กระบวนการท่ีหลากหลายท่ีชวยสรางความเขมแข็ง จากการเชื่อมโยงระหวางศาสตรดานการศึกษา
องคการและสังคมศาสตรเขาดวยกัน ขณะที่ Marshak & Grant (2008, p. S8) เห็นวา การพัฒนา
องคการยังขาดการถกเถียงและอภิปรายเชิงเปรียบเทียบระหวางคุณคาของการพัฒนาองคการแบบดั้งเดิม
และการพัฒนาองคการในทางปฏิบัติที่เนนถึงความสามารถในการดํารงอยูและการเติบโตขององคการ 
ทั้งนี้ Bruce, Connell, Higgins & Mahoney (2011, p. 141) ย้ําวา วาทกรรมถือเปนเครื่องมือสําคัญใน
การจัดการที่ผูนําตองกระทํา นอกจากนี้ Meyer & Meyer (2011, p. 12) ยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกวา การพัฒนา
องคการในอนาคตยังจําเปนตองมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการอยางตอเนื่อง เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงผลการศึกษาที่มีความเปนเหตุเปนผลและยอมรับได 

สรุปไดวา แนวโนมของการพัฒนาองคการนั้น สะทอนใหเห็นมุมมองที่หลากหลายและแตกตาง
กัน อันไดแก ประการแรก การพัฒนาองคการ เปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปอยางเปน
ขั้นตอน ประการที่สอง การพัฒนาองคการ เนนความสามารถในการดํารงอยูและการเติบโตขององคการ 
รวมทั้งตองมีการเปล่ียนแปลงวาทกรรมองคการดวย ประการที่สาม การพัฒนาองคการ จําเปนตองศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับประสิทธิผลขององคการอยางตอเนื่อง และประการท่ีสี่ การพัฒนาองคการ จําเปนตองให
ความสําคัญกับคน เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการชุมชน โดยเฉพาะผูนํา ตองตระหนักถึง 
เนื่องจากสงผลตอการพัฒนาองคการอยางไมอาจปฏิเสธได 

อนึ่ง ทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วนั้น จะเห็นไดวา 
องคการดานศาสนามีการปรับตัวดวยการมีบทบาทที่หลากหลายตอชุมชน ภายใตวิถีความเชื่อ 
ความศรัทธาของชุมชนน้ัน ๆ ดังสะทอนไดอยางชัดเจนจากกรณีมัสยิดในชุมชนทุงตําเสา ซึ่งในปจจุบันนี้
มัสยิดไดกลายเปนพื้นที่ปฏิบัติการจัดการชุมชนบนวิถีอิสลาม ทั้งดานการสืบทอดศาสนา การจัดการ
ศึกษา การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการปกครอง การจัดสวัสดิการชุมชน และการสื่อสารชุมชน ทั้งยังถือ
วามัสยิดเปนองคการที่ขับเคล่ือนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีมีความหลากหลายและซับซอน รวมท้ั งยัง
ตองปะทะสังสรรคกับองคการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน บนพื้นฐานของผลประโยชน
รวมที่เปนที่ยอมรับไดของแตละฝาย ฉะน้ัน มัสยิดจึงไมอาจหลีกเลี่ยงที่จะตองมีการพัฒนาองคการ ซึ่งถือ
เปนแนวคิดที่มีประโยชนอยางมากตอการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งในแงการปฏิบัติ
และการเติมเต็มความคิดใหแกผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและพรอมเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย ควรศึกษาวิจัยโดยใชชุดคิดหรือชุดความรูใหม ๆ มาจัดกระทํากับ

องคกรชุมชนใหหลากหลายย่ิงขึ้น เน่ืองจากองคกรดังกลาวมักถูกศึกษาวิจัยในประเด็นซ้ํา ๆ ที่สามารถ
คาดเดาผลการศึกษาไดไมยากนัก ซึ่งจะเปนเชนนั้นได ยอมจําเปนที่นักวิจัยตองสรางหรือรื้อสรางชุดคิด
หรือชุดความรูของตน ในลักษณะที่ลื่นไหลและบูรณาการศาสตรตาง ๆ เขาดวยกันอยางสมเหตุสมผล โดย
มีกุญแจสําคัญอยูที่การต้ังคําถามหรือขอสงสัยใหม ๆ เพื่อหาคําตอบที่จะทําใหเกิดการพัฒนาตอไป 
โดยเฉพาะการสรางวาทกรรมใหม ๆ หรือการใชวาทกรรมเปนเครื่องมือในการจัดการองคการ อันจัก
นําไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชนไดในที่สุด 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนา การจัดการเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนน้ัน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนควรใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มี
ความสอดคลองกับบริบทของชุมชนอยางรอบดาน โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการพัฒนา ที่
สอดคลองตามหลักคําสอนของแตละศาสนาที่คนในแตละชุมชนมีความศรัทธาและยึดถือปฏิบัติ โดยตอง
ดึงเอาศักยภาพของผูนําที่เกี่ยวของเขามาใชใหเปนประโยชน  ในฐานะหุนสวนของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาชุมชน อันจักนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดียิ่งขึ้น 
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