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ค�ำน�ำ

 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์  ผู้ ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ                            

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก        

ขอความสนัตสิขุจงมีแดศ่าสนทตูมฮุมัมดั  ผู้ เจริญรอยตามทา่นและสขุสวสัดี

แดผู่้อา่นทกุคน

 หนังสือเล่มนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาถอดบทเรียนส่วนหนึ่ง        

ของเร่ืองเด่นบ้านน�า้เค็ม ซึง่เป็นชมุชนมสุลิม และเป็นพืน้ท่ีของการด�าเนิน

โครงการศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน�า้เค็ม ซึ่งได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)          

โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาผู้น�าองค์กรและกลุม่ตา่งๆในชมุชนในรูปแบบ

สภาชูรอบ้านน�า้เค็ม (สภาชุมชน)ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ในการจดัท�าแผนชมุชนแบบมีสว่นร่วมท่ีมีคณุภาพเพ่ือขบั

เคลื่อนแผนชมุชน  โดยมีเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางวิถีอิสลามให้เกิด

รูปธรรม เพ่ือพฒันากลไกในการขบัเคลือ่นแผนชมุชนอยา่งยัง่ยืนโดย สภาชรูอ 

บ้านน�า้เค็ม (สภาชุมชน) ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งท่ีมาของการด�าเนินงานนัน้           

มาจากคณะท�างานได้เล็งเห็นและรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชนมากมาย 

จนหลายหน่วยงานหรือบคุคลทัง้ภายในและภายนอก ได้ให้ข้อสรุปว่าเป็น

ชมุชน บรูณาการปัญหา ซึง่จากการศกึษาและส�ารวจคณะท�างานได้ค้นพบ

ปัญหาตามล�าดบักลา่วคือ ปัญหาหนีส้นิ ปัญหาโรคเรือ้รัง ปัญหายาเสพตดิ 

ปัญหาสิง่แวดล้อม (การจดัการขยะครัวเรือน) คณะท�างานจงึหยิบยกปัญหา

เพ่ือน�าไปสูก่ารแก้ไข หนีส้ิน และโรคเรือ้รังมาด�าเนินการแก้ไขปัญหา และ     

ใช้สภาชรูอเครือญาตเิป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลื่อนแก้ปัญหา 
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 การถอดบทเรียนครัง้นีผู้้ถอดบทเรียนใช้ชีวิตร่วมกบัชมุชนพร้อมทัง้

สมัมนากลุม่ยอ่ย (Focus Group)โดยวิธีการสนทนา  โต้ตอบ สมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึและจะน�าเสนอท่ีมา แนวคดิ ผลการด�าเนินงาน ศกัยภาพของแหลง่

เรียนรู้ บทเรียนของโมดลูชมุชน รูปธรรม  วิธีการ  และกระบวนการในการ

จดัการแหลง่เรียนรู้ การหนนุเสริมของภาคีเครือขา่ย องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 

(อปท) จดุเปลี่ยน (Kick off the point) ผลท่ีเกิดขึน้ (ตอ่ตนเอง ครอบครัว 

ชมุชน สงัคม เครือขา่ย ) ความเช่ือมโยง กบัประเดน็นโยบายอ่ืนๆ การขยาย

และต่อยอดงานเดิม บรรณานุกรมและ บุคลานุกรม (อ้างถึงแหล่งท่ีมา          

ของข้อมลู ทัง้เอกสาร / สื่อตา่งๆ)

 หวงัว่าหนังสือเล่มนีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและนักพฒันาชุมชน      

ทกุทา่นเพ่ือสขุภาวะและสนัตสิขุอยา่งยัง่ยืน

เรียบเรียงโดย 

อสุตาซอบัดชุชะกรฺู บนิชาฟิอีย์(อบัดลุสโุก ดนิอะ) และอ.อิบนีคอลดนู  ยีหวงักอง
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บทที่  1
ชุมชนบ้ำนน�ำ้เคม็
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1. ข้อมูลทั่วไป
1.1  ประวัตคิวำมเป็นมำ
 1. จากการสอบถามผู้อาวโุสในชมุชน ท่ีอาศยัในชมุชนเม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว

พบวา่ บ้านน�า้เคม็ต�าบลบ้านนา อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีการแยกตวั

เป็นหมูท่ี่ 9 และ หมูท่ี่ 10  ช่ือบ้านน�า้เคม็มีประวตัิความเป็นมาจากสาเหต ุ 

น�า้ทะเลหนนุ ขึน้มาในหมูบ้่าน ตามล�าคลองห้วยในบ้าน ท�าให้น�า้ในล�าคลอง 

น�า้ผิวดนิได้รับผลกระทบมีรสชาตเิคม็  เป็นเวลา 6 เดือน จงึมีช่ือวา่บ้านน�า้เคม็  

สงัคมบ้านน�า้เคม็เร่ิมต้นจากการรวมตวักนับริเวณคุ้มบ้านในบ้าน ดงันัน้บ้าน

น�า้เค็มจึงมีจุดเร่ิมต้น ณ บริเวณคุ้มในบ้าน  และขยายประชากรออกไป         

สว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามซึง่เป็นสิง่ส�าคญัในการจรรโลงสงัคมให้มีความ

เจริญงอกงาม ชาวบ้านมีการน้อมน�าหลกัศาสนาอิสลามมาด�าเนินชีวิตเป็น

สงัคมมลายท่ีูมีความรักสนัตแิละความสงบ  ในด้านอาชีพประชาชนในสมยั

นัน้มีอาชีพท�านาเลีย้งสตัว์  ซึ่งเป็นท่ีกล่าวขานกนัในเร่ืองการพบเห็นเสือ           

ณ บริเวณ ทุง่เลีย้งสตัว์เป็นประจ�า ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. 2504 ได้มีการเร่ิมพฒันา

ชนบทท�าให้มีการอพยพมาอยูเ่พ่ิมขึน้เร่ือยๆ หลงัจากนัน้อีก 30 ปี ซึง่เป็นชว่ง

ปฏิวตัิเขียวได้มีการถางป่าและปลูกยางพาราโดยได้รับการส่งเสริมท่ีดิน         

ท�ากินจนเป็นอาชีพหลกัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา       

 1.2  สภาพทัว่ไปของหมูบ้่าน

 บ้านน�า้เค็มเป็นท่ีราบเนินเขา มีสภาพแวดล้อมดี มีป่าไม้อยู่

กระจดักระจาย  ประชากรสว่นใหญ่  ยดึอาชีพท�าการเกษตร กรีดยางพารา   

รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทัว่ไป  รับจ้างโรงงาน   และค้าขาย  ประชาชนให้

ความร่วมมือในการจดักิจกรรมตา่งๆของหมูบ้่าน ท่ีเก่ียวข้องกบัประเพณีและ

วฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งย่ิงกิจกรรมด้านศาสนา
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 1.3  อาณาเขต

 ทิศเหนือ   จด      หมูท่ี่  10   บ้านบอ่ต้นแซะ  ต�าบลบ้านนา

 ทิศใต้        จด      หมูท่ี่  3     บ้านทา่ล้อ  ต�าบลสะพานไม้แก่น

 ทิศตะวนัออก จด      หมูท่ี่  10   บ้านบอ่ต้นแซะ  ต�าบลบ้านนา

 ทิศตะวนัตก จด      หมูท่ี่    7   บ้านลางาต�าบลสะพานไม้แก่น

 1.4  ประชากรของหมูบ้่าน

 ประชากรทัง้สิน้  1,626  คน  แยกเป็นชาย  849 คน เป็นหญิง 777 คน

   330  ครัวเรือน

 1.5  อาชีพหลกั  ท�าการเกษตรกรรม 

        อาชีพเสริม  ค้าขาย  เลีย้งสตัว์และรับจ้างทัว่ไป            

 1.6  สถานท่ีส�าคญัของหมูบ้่าน

มสัยิด     1  แหง่

โรงเรียน     1  แหง่

โรงเรียนตาดีกา    1  แหง่

ศนูย์เรียนรู้วิถีอิสลามยัง่ยินฯ  1  แหง่

กลุม่ไขเ่คม็    1  กลุม่

กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์    1  กลุม่

2. ข้อมูลกำรคมนำคม / สำธำรณูปโภค

 2.1  การคมนาคม

  1.  เส้นทางสายหลกั เป็นถนนสายบ้านนา – บ้านน�า้เคม็ 

  2.  เส้นทางสายรอง  เป็นถนนสายบ้านน�า้เคม็  ทา่ล้อ  

   ระยะทางหา่งจากท่ีวา่การอ�าเภอจะนะประมาณ  6  กม.ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ  10  นาที
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3. ข้อมูลกำรเมือง / กำรบริหำร
 3.1  ผู้ ใหญ่บ้าน  ช่ือนาย ตา่เละ  สงิหาด  
 3.2  ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ช่ือ นายอบัดลุฮาหลีม หมสุอ
        ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ช่ือ นายมาลีวรรณ  แวกะแต้
        ผู้ชว่ย  ผรส  หวงัสต ิ อดุมดี     ผู้ชว่ย  ผรส  หรอเกบ หมดัเห
        ผู้ชว่ย  ผรส  ลอเสม็  รัตนะ      ผู้ชว่ย  ผรส  ตอหาด เล๊าะเสะ
        ผู้ชว่ย  ผรส ดนอาฝาด  นิเสน็   บณัฑิตอาสาหมูบ้่าน อชัรา เหลม็นุ้ย
 3.3  สมาชิก  เทศบาลช่ือ นายหะสนั  ขะหรีดา่โอ๊ะ
           สมาชิก  เทศบาลช่ือ นายดลวะหบั  ยโูซ๊ะ
           3.4  อาสาพฒันาชมุชน (ครูอาสา) นายอิบนีคอลดนู ยีหวงักอง
                     อาสาพฒันาชมุชน (ครูอาสา) นายกาแมล เล๊าะเสะ
                     อาสาพฒันาชมุชน (ครูอาสา) นายมารุวรรณ  เสง็
           3.5  ประธานอสม สรุศกัดิ์ เล๊าะเสะ
4.  ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรชุมชน
 4.1  กองทนุหมูบ้่าน  โดย  นาย ฟอูาด  สอหมาน  ปัจจบุนัมีสมาชิก
ทัง้สิน้  100  คน   
 4.2 กลุม่ออมทรัพย์  โดยนาย สรุศกัดิ ์เล๊าะเสะ  เป็นประธานปัจจบุนั
มีสมาชิก จ�านวน  127 คน  
 4.3  กลุม่ปุ๋ ยเพ่ือนดนิ  โดย นายมะรอปี โอะหมาน เป็นประธาน ปัจจบุนั 
 4.4 กลุม่แมบ้่าน บ้านน�า้เคม็ สมาชิก 40 คน
 4.5 คณะกรรมการประปาหมูบ้่าน  มี 2 ชดุ 
 4.6 กลุม่ไขเ่คม็
 4.7 กลุม่น�า้ยาง 2 กลุม่
5.  แหล่งเงนิทุนในชุมชน
 5.1  กองทนุออมทรัพย์  ประธานช่ือ  นาย ดลวะหบั  ยโูซ๊ะ
 5.2  กองทนุประปาหมูบ้่าน  ประธานช่ือ  นาย สะมะแอ  สงิหาด
 5.3  กองทนุมสัยิดนรุู้ลยามาล ในการสง่เสริมกิจการศาสนา
 5.4  กองทนุออมทรัพย์เครือญาต ิประธาน  นาย สรุศกัดิ์ เล๊าะเสะ
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บทที่  2
กระบวนกำรชูรอตำมทศันะอสิลำม
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2.1 ควำมหมำยของชูรอ

 ค�าวา่  ชรูอ เป็นค�าภาษาอาหรับ มาจากค�าเตม็วา่ อชั-ชรูอ (al-Shura )  

ในหลกัภาษาอาหรับ  เป็นค�ามสัดรั[4]ซึง่แปลวา่ การปรึกษาหารือ ดงัท่ีอลัลอฮฺ 

(สบุหานะฮวูะตะอฺาลา) ได้ตรัสไว้ในคมัภีร์อลักรุอาน

ควำมว่ำ ...และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือกนัระหว่างพวกเขา

              ( อชัชรูอ : 38 )

                 

 ส�าหรับความหมายทางด้านศานบญัญตัิหมายถงึ การประชมุหรือ

ปรึกษาหารือตามรูปแบบอิสลามจนได้ข้อสรุปหรือมตเิพ่ือน�าไปปฏิบตั ิ

2.2 ระบบชูรอในอสิลำม

 มกัจะมีค�าถามวา่ในอิสลามวา่ได้วางระบบชรูอท่ีตายตวัแนน่อนหรือไม ่

ค�าตอบก็คือในอิสลามมิได้วางระบบตายตัวเก่ียวกับระบบชูรอเพียงแต่

ศาสนาอิสลามได้วางหลกัการกว้างๆเก่ียวกบัระบบชรูอเพ่ือให้สามารถปรับ

ปรนให้เข้าได้กบัทกุเวลาและสถานการณ์ ในสมยัทา่นศาสดามฮุมัมดั ในขณะ

ท่ีชมุชนมสุลิมยงัเป็นชมุชนเล็กๆ มีมสัยิดนบาวีย์ท่ีเมืองมะดีนะฮ์เป็นศนูย์

บริหารกิจการอิสลาม ทา่นใช้กระบวนการชรูอในเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวกบับทบญัญตัิ

ทางศาสนากบัอคัรสาวกของทา่นเทา่ท่ีจ�าเป็นดงัท่ีผู้ เคยมาแล้วและยงัไมไ่ด้

วางระบบเป็นคณะกรรมการสภาชรูอและในสมยัอคัรสาวกก็เชน่กนั

 2.2.1 เปา้หมายของกระบวนการชรูอ

 ระบบการบริหารจดัการของแตล่ะยคุแตล่ะสมยัอาจจะแตกตา่งกนั

และตามทศันะของอิสลามยงัไมมี่ความส�าคญัเทา่เปา้หมายท่ีแท้จริงของการ

ใช้กระบวนการชรูอซึง่ศาสนาอิสลามได้ให้ความส�าคญั โดยท่ีกระบวนการชรูอ

จะต้องมีเปา้หมายดงันี ้
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 1. จะต้องด�าเนินการชรูอด้วยความบริสทุธ์ิใจเป็นท่ีตัง้

 2. สนองประโยชน์สว่นรวมปฏิเสธประโยชน์สว่นตน กลุม่ตน

หรือเผา่พนัธุ์ของตน

 3. ต้องปราศจากการพดูโกหก  สบัปรับ หลอกหลวงและมีคณุธรรม

สงูสง่ในการด�าเนินการชรูอเพราะการด�าเนินการชรูอเปรียบเสมือนอมานะฮ์

 4. ให้เกียรตผิู้ เข้าร่วมประชมุและรับฟังความคดิเหน็ของผู้ อ่ืนถงึแม้

จะไมช่อบใจ

 5. ยอมรับมตท่ีิประชมุหรือเสียงข้างมากถงึแม้เราจะไมเ่หน็ด้วย

แตจ่ะต้องไมค้่านหลกัการศาสนา

 2.2.2 คณะกรรมการชรูอ

 เม่ือศึกษาอลักุรอานและวจันศาสดาไม่พบว่ามีโองการและวจัน

ศาสดาใดท่ีก�าหนดตายตวัเก่ียวคณุสมบตัิคณะกรรมการชรูอและเม่ือศกึษา

ประวัติศาสตร์อิสลามจะพบว่าผู้ น�าอิสลามไม่ว่าศาสดาและอัครสาวก              

ของทา่นได้ใช้กระบวนการชรูอหลากหลายรูปแบบและผู้คนท่ีแตกตา่งกนัตาม

เหตุการณ์บางครัง้ปรึกษากับคนเพียงคนเดียว บางครัง้สองคน บางครัง้       

คณะกรรมการชดุหนึง่ท่ีมีสามคนขึน้ไปและบางคนใช้คนทัง้หมด บางครัง้ใช้

กระบวนชรูอกบัสภุาพสตรีและบางคนใช้กบัสภุาพบรุุษ ด้วยเหตดุงักลา่วนกั

ปราญ์อิสลามจงึได้แบง่ภาระงานท่ีต้องใช้กระบวนการชรูอออกเป็นสองภาระ

งานกลา่ว คือ ภาระงานทัว่ไปและภาระงานเฉพาะเจาะจง

 ส�าหรับภาระงานทั่วไปเก่ียวกับกับกิจการในสงัคมมุสลิมทุกคน            

มีสทิธิในกระบวนการชรูอ โดยมีเง่ือนไขวา่บคุคลดงักลา่วจะต้องเป็นมสุลมิ  

บรรลศุาสนภาวะและมีสตสิมัปชญัญะ

 ในส่วนภาระงานเฉพาะเจาะจงนัน้คณะกรรมการชูรอจะต้องมี

คณุสมบตัินอกจากสามข้อข้างต้นแล้ว คณะกรรมการดงักลา่วต้องคณุธรรม

เป็นท่ีประจกัษ์    มีความรู้ ความสามารถ  ความเฉลยีวฉลาดและประสบการณ์

ตรงกบัภาระงาน 
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 ส�าหรับผู้ น�าสูงสุดของรัฐท่ีปกครองด้วยระบบอิสลามจากคณะ

กรรมการชรูออีกชดุหนึง่ตามหลกันิตศิาสตร์อิสลามเรียกวา่ อะฮ์ลลุฮลัลวิลัอกัด์ 

( Ahl al-Hal wa al- Akd ) ซึง่จะรวบรวมผู้ทรงคณุวฒิุด้านตา่งๆ ท่ีเหมาะสม

ตามสถานการณ์และยคุสมยัในการตดัสนิปัญหาตา่งๆในการบริหารประเทศ

 2.2.3 ความแตกตา่งของกระบวนชรูอแบบอิสลามกบัการประชมุ   ิ  

ท่ีมีการปรึกษาหารือตามกระบวนการประชาธิปไตย  

             จากการศกึษาหลกัการศาสนาข้างต้นผู้ วิจยัพบว่า การประชมุท่ีมี

การปรึกษาหารือตามกระบวนการประชาธิปไตยหากมองอยา่งผิวเผินจะใช้

กระบวนการเช่นเดียวกับตามกระบวนทัศน์อิสลาม แต่ความจริงทัง้สอง

กระบวนการนีมี้ความแตกตา่งกนัสามประเดน็ด้วยกนักลา่วคือ

 หน่ึง กระบวนการชรูอ นัน้ มีข้อแม้ส�าคญัคือ ต้องเป็นเร่ืองท่ีไมมี่ตวับท

จากคมัภีร์อลักรุอานและวจันศาสดา ตดัสนิอยา่งชดัเจน และมตินัน้ต้องไม่

ขดัแย้งกบัอลักรุอาน ซนุนะห์นบี(วจันศาสดา) มติปวงปราชญ์ และหลกัการ

ทัว่ไปของอิสลาม ส�าหรับระบอบประชาธิปไตยจะเปิดกว้างในการประชมุ        

ท่ีมีการปรึกษาหารือทุกเร่ือง แม้จะล่วงละเมิดหลกัการศาสนธรรมก็ตาม       

โดยจะถือเสยีงข้างมากในท่ีประชมุเป็นมต ิบางทีก็เป็นมตใิห้กระท�าสิง่ท่ีเป็น

ข้อห้ามของหลกัศาสนธรรม เช่นมติให้มีการด่ืมสรุา และการล่วงประเวณี

ส�าหรับผู้ ท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี เป็นต้น

 สอง คณะกรรมการหรือผู้ ร่วมกระบวนการชูรอหรือสมาชิกสภา       

จะต้องมีความยุติธรรม คณุธรรมและความรู้ท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งหรือ

กระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าว ส่วนสมาชิกสภาในระบอบประชาธิปไตย     

ได้รวบรวมบคุคลท่ีได้รับเลือกเข้ามาด้วยเสียงข้างมาก ไม่ว่าคนนัน้จะเป็น      

ผู้ รู้หรือไม ่ เป็นคนดีหรือคนร้าย บรรดาเหลา่นีเ้ม่ือประชมุในสภาไมว่า่ในเร่ือง

อะไรก็ต้องใช้เสียงของบรรดาผู้คนเหลา่นีเ้ป็นมติการประชมุ ซึง่บางครัง้มติ

วา่สิง่ท่ีตนเองเสนอหรือลงมติไปนัน้จะขดักบัหลกัศาสนธรรมหรือไม่
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 สำม ข้อเทจ็จริงและความถกูต้องในระบบชรูอ ไมไ่ด้นบัท่ีเสยีงข้างมาก

ของท่ีประชมุเสมอไป แตต้่องพิจารณากนัท่ีหลกัฐาน ซึง่เป็นหลกัการ และ

พิจารณาว่าฐานแห่งศาสนธรรมว่าอย่างไร และท่ีส�าคญัมตินัน้ต้องเป็นไป    

เพ่ือให้เกิดผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก ดังท่ีอัลลอฮ์ได้ด�ารัส                  

ในพระมหาคมัภีร์อลักรุอาน ซเูราะห์อลัอนัอาม โอรงการท่ี 116 

ควำมว่ำ “และหากเจ้าเชือ่ตามคนส่วนใหญ่บนแผ่นดิน(ทีไ่ม่รู้จริง) พวกนัน้ก็

จะท�าใหเ้จ้าหลงทางของอลัลฮ์ได”้ส�าหรบัระบบประชาธิปไตย ดว้ยเสียงส่วน

ใหญ่ก็จะพิจราณากนัเอง โดยไม่ค�านึกว่าจะขดักบัหลกัการศาสนาหรือไม่”

 2.2.4 มารยาทและหลกัปฏิบตัสิ�าหรับผู้ เข้าร่วมกระบวนการชรูอ

 หน่ึง มีความตัง้ใจท่ีบริสทุธิ ดัง่ท่ีท่านศาสดาได้วจันะไว้ความว่า 

"แทจ้ริงทกุกิจกรรมการงานข้ึนอยู่กบัความตัง้ใจ(ทีบ่ริสทุธิ)"

 สอง เปิดประชมุด้วยคมัภีร์อลักรุอานเช่นซูเราะห์ฟาติหะฮ์ กลา่ว

สรรเสริญตอ่พระเจ้าในข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ของตวัเอง

 สำม ต้องให้เกียรตติอ่ข้อเสนอของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนถงึแม้จะ

ไมเ่หน็ด้วย

 ส่ี ขอบคณุผู้แสดงความคดิเหน็ท่ีดี ไมต่�าหนิผู้ ท่ีแสดงความคดิเหน็

ท่ีไมดี่ พร้อมให้ค�าแนะน�าในท่ีประชมุเพราะทา่นศาสดาได้วจันะไว้ความวา่ 

"ศาสนาคือการตกัเตือน" หากตวัเองเสนอผิดพลาด หรือผิดมารยาทในการใช้

กระบวนการชรูอให้กลา่วอิสติฆฟารฺ (ขอภยัโทษตอ่อลัลอฮฺ) และขอโทษตอ่

สมากชิกชรูอท่ีเข้าประชมุ

 ห้ำ ใช้กระบวนปรึกษาหรือในการน�าไปสูม่ติท่ีประชมุโดยไม่ใช้วิธี

การโต้วาที โต้ตอบหกัล้างซึง่กนัและกนัจนน�าไปสูก่ารทะเลาะ

 หก ปิดประชุมด้วยการอ่านอลักุรอานโดยเฉพาะซูเราะห์อลัอสัรฺ        

( al- Asr ) และดอุาปิดประชมุ
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กจิกรรมกำรท�ำบญัชีครัวเรือน

พฒันำสุขภำวะ สตรี โดยเชญิวทิยำกรผู้เช่ียวชำญภำยนอก
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บทที่  3
ถอดบทเรียนกำรขับเคล่ือนชุมชนบ้ำนน�ำ้

เคม็ด้วยกระบวนกำรชูรอ
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 กระบวนการชรูอ  หมายถงึ  การประชมุปรึกษาหารือเพ่ือหามตใิน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในการขบัเคลื่อนโครงการพฒันาเครือข่ายต�าบลสขุภาวะ      

ในพืน้ท่ี ซึง่สอดคล้องกบัศาสนบญัญตัิ

                  มีคณะท�างานชดุหนึง่เรียกวา่สภาชรูอเครือญาตกิบัการขบัเคลื่อน

ชมุชนโดยใช้มสัยิดเป็นฐานในการพฒันาบ้านน�า้เคม็ หมูท่ี่ 9 ต�าบลบ้านนา 

อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  โดย  คณะท�างานชุดนีจ้ะได้รับการสรรหา           

จากหลากหลายองค์กร ในชมุชนของตนเอง (ไมว่า่ผู้น�าศาสนา ท้องถ่ิน  ท้องท่ี   

สตรี  เยาวชน  ข้าราชการและอ่ืนๆ ) โดยใช้กระบวนการชรูอในการขบัเคลือ่น

กิจกรรมซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 ที่มำและแนวคดิ

 การพฒันาชมุชนท่ีน่ีใข้กระบวนการชรูอท่ีน่ีซึง่ได้รับซึง่เป็นผลจาก

หลกัการอิสลามตัง้แตส่มยัศาสนฑตูมฮุมัมดั การปฏิบตัิการของชมุชนผ่าน

ผู้น�าศาสนาและการตอ่ยอดจากการได้เข้าร่วมโครงการพฒันาเครือขา่ยต�าบล

สขุภาวะจงัหวดัชายแดนภาคใต้เม่ือปี พ.ศ. 2553 ท่ีใช้กระแนวคิดสภาชรูอ

ในการพฒันาชมุชนโดยใช้มสัยิดเป็นฐาน

 ในการขับเคลื่อนท่ีน่ีจะเน้นการดึงความรู้ภายในตวัของผู้ เรียนรู้     

ผา่นการเลา่เร่ืองเร้าพลงัและการเปิดรับชดุข้อมลูความรู้ใหม ่น�ามาผสมผสาน

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถน�าไปใช้อย่างเหมาะสมส�าหรับผู้ เรียนรู้นัน้ๆ 

ไปสูก่ระบวนการเรียนรู้ในเครือญาตติา่งๆ ในท่ีสดุผา่นบทเรียนโมดลูชมุชน

 บทเรียนโมดลูชมุชน เป็นกลุม่ประสบการณ์ท่ีจดัขึน้เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และผู้สนใจ เชน่ คนสามวยั ได้มีโอกาสแสดง

พฤติกรรมตามท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของโครงการ โดยแตล่ะโมดลูชมุชน

จะมีการสร้างประสบการณ์อยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ท่ีส�าคัญ        

คณะท�างานมีการน�ากระบวนการชรูอ  มาเป็นเคร่ืองมือในการประยกุต์ใช้    

สง่เสริมการมีสว่นร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีอิสลามท่ีเหมาะสม บทเรียน

โมดลูชมุชน จงึเป็นเสมือนหนว่ยเรียนรู้เรียนหนึง่ในหลกัสตูรวิถีอิสลามยัง่ยืน 
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เป็นเคร่ืองมือในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึง่ท่ีมุง่พฒันาให้ผู้ เรียน

รู้ได้เกิดความรู้ตามความต้องการ ความถนดัและความสามารถของแตล่ะคน 

โดยท่ีบทเรียนนัน้จะมีการก�าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์

โครงการอย่างชัดเจนคือการเสริมศกัยภาพสภาชูรอ สร้างแกนน�าในการ

วางแผนพฒันาชมุชน พฒันาการเรียนรู้ และร่วมคดิค้นแนวทางพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

โดยเม่ือจดักระบวนการเรียนรู้แต่ละกลุม่บ้าน แต่ละครัวเรือนมีการร่วมคิด

และร่วมก�าหนดแนวทางออกมาเป็นแผนในการพฒันาชีวิตและชมุชน

คุณสมบตัทิี่ส�ำคัญของบทเรียนโมดลูชุมชน

 1. โปรแกรมกิจกรรมทัง้หมดถกูขยายเป็นสว่นๆ ให้เหมาะสมกบักลุม่เรียน

หรือคุ้มบ้านเพ่ือไมใ่ห้เกิดความซ�า้ซ้อน และสามารถมองเหน็บริบทของวิถีชีวิต

 2. ยดึตวัผู้ เรียนรู้เป็นศนูย์กลางในการจดัระบบการเรียนรู้

 3. มีจดุประสงค์ในการเรียนรู้ท่ีชดัเจน 

 4. เน้นการเรียนรู้ตามกลุม่ตา่งๆ เชน่เครือญาต ิและด้วยตนเอง 

     โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

     เพ่ือให้เกิดการชรูอ (ปรึกษาหารือกนั)

 5. ใช้วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้และการสอนแบบตา่งๆ ไว้หลายอยา่ง 

 6. เน้นการน�าเอาวิธีระบบ (System Approach) เข้ามาใช้ในการสร้าง

วธีิกำรกระบวนกำร

 1.การสร้างความตระหนกัถงึปัญหาและเปิดรับความรู้ใหม่

 2.การขยายแนวร่วมการตัง้ทีมงานและการลงมือปฏิบตัิ

 3.การท�าให้เป็นทางการการปรับปรุงกิจกรรมท่ีได้ท�าไปแล้ว และ     

    การเผยแพร่ผลส�าเร็จ

 4.การประเมินผลการปฏิบตัแิละการคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ
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 จำกแนวคิดที่กล่ำวมำแล้วสำมำรถสร้ำงเป็นรูปแบบ(โมเดล)                   

กำรพฒันำดงันี ้

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208200316786041&set=pcb.10

208200322906194&type=3&theater

3.2  ศักยภำพของแหล่งเรียนรู้และภำคีเครือข่ำย

 นบัเป็นความเมตตาจากพระเจ้าท่ีชาวหมูบ้่านน�า้เคม็ ท่ีมีผู้น�าศาสนา 

ผู้น�าท้องท่ี ผู้น�าท้องถ่ิน ท่ีให้ความร่วมมือในการขบัเคลื่อนโครงการ และ        

แก้ปัญหาตา่งๆของหมูบ้่าน โดยวิธีการปรึกษาหารือ (ชรูอ) อยา่งเป็นระบบ 

จงึได้พฒันาวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้เจริญงอกงาม และสง่เสริม

การศึกษา ทัง้ฟัรดูอีนและฟัรดูกีฟายะห์ โดยใช้มัสยิดและศาสนสถาน        

หนว่ยยอ่ย(บาลาย) ในการสง่เสริมพฒันาสงัคม โดยมีคณะกรรมการมสัยิด

และ คณะท�างานด้านตา่งๆ ในการสง่เสริมพฒันา 

คุณสมบัตทิี่สําคัญของบทเรียนโมดูลชุมชน 

1. โปรแกรมกจิกรรมทั้งหมดถูกขยายเปนสวน ๆ ใหเหมาะสมกับกลุมเรียนหรือคุมบานเพื่อไมใหเกิด

ความซ้าํซอน และสามารถมองเห็นบริบทของวิถีชีวิต 

2. ยึดตัวผูเรียนรูเปนศูนยกลางในการจัดระบบการเรียนรู 

3. มีจุดประสงคในการเรียนรูที่ชัดเจน  

4. เนนการเรียนรูตามกลุมตางๆ เชนเครือญาต ิและดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิง่การใหเกิดการสราง 

องคความรูดวยตนเองเพื่อใหเกิดการชูรอ (ปรึกษาหารือกัน) 

5. ใชวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูและการสอนแบบตาง ๆ ไวหลายอยาง  

6. เนนการนาํเอาวิธรีะบบ (System Approach) เขามาใชในการสราง 

วิธีการกระบวนการ 

1.การสรางความตระหนกัถึงปญหาและเปดรับความรูใหม 

2.การขยายแนวรวมการตั้งทมีงานและการลงมอืปฏิบัติ 

3.การทําใหเปนทางการการปรับปรุงกิจกรรมทีไ่ดทําไปแลวและการเผยแพรผลสําเร็จ 

4.การประเมินผลการปฏิบัติและการคิดคนกจิกรรมใหมๆ 

จากแนวคดิที่กลาวมาแลวสามารถสรางเปนรูปแบบ(โมเดล)การพัฒนาดังนี ้
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 ผลการด�าเนินงานกิจกรรมได้เกิดการประสานเช่ือมสมัพนัธ์เครือญาต ิ

มีการแบ่งหน้าท่ีและมีเป้าหมายเดียวกนัคือการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม

ชมุชน เกิดการพดูคยุสะท้อนปัญหาและน�าประเดน็ปัญหามาผลกัดนั วางแผน

สง่ตอ่ ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหากประเดน็ปัญหานัน้เกินศกัยภาพ

 เทศบาลต�าบลบ้านนาได้เข้ามาสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และร่วม

ผลกัดนัแผนพฒันาชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง

3.3  รูปธรรม  วธีิกำร  และกระบวนกำรในกำรจดักำร

 -  มีการจัดตัง้คณะกรรมการสภาชูรอเครือญาติ 27 คน โดยมี           

โต๊ะอีหมา่มเป็นประธาน ในการระดมความคิดในวางแผนพฒันาชมุชน และ

มีผู้ ใหญ่บ้านเป็นประธานท่ีปรึกษา คอยส่งเสริม ซึ่งมีการแบ่งหน้าท่ีการ

ท�างานอยา่งชดัเจน

 -  มีการส�ารวจผู้ รู้ในแตล่ะด้านเพ่ือระดมความคดิเม่ือมีการท�างาน

ระดบัหมู่บ้านเช่นงานมสัยิด การส่งเสริมการเรียนการสอนอิสลามประจ�า

มสัยิด

 -  มีการจดัการทรัพยากรบคุคลภายในชมุชน ท่ีมีจิตส�านกึในการ

จดัการบริหารจดัการชมุชน ให้มาเป็นภาคีร่วมในการจดัการพฒันาชมุชน

 -  มีการส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม          

อยา่งเหมาะสม

3.4 กำรหนุนเสริมของ  ภำคี เครือข่ำย และ อปท.

 การหนนุเสริมของภาคีเครือขา่ย ผู้น�าฝ่ายปกครอง นายอ�าเภอ นายก

เทศบาลต�าบลบ้านนา ต�ารวจตระเวนชายแดน ได้มาร่วมจดุประกายและสร้าง

แรงบนัดาลใจในการสง่เสริมสภาชรูอเพ่ือหนัหน้ามาคยุกนั ปรึกษาหารือร่วมกนั 

และสง่เสริมเก่ียวกบัวสัดอุปุกรณ์ แนวคดิ ในการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชน อีกทัง้เครือข่ายต�าบลสุขภาวะในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนใต้ โดย           

ดร. อลัดลุสโุก  ดนิอะ ได้มาร่วมพฒันาผู้น�าและองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง
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3.5 จุดเปล่ียน  (Kick  off  the Point)

 จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึน้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้          

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา หมู่บ้านน�า้เค็มก็ถูกมองจากภายนอกว่า          

เป็นพืน้ท่ีท่ีน่ากลวั ซึง่ในความเป็นจริงแล้วในชมุชนไม่ได้เป็นอย่างท่ีเข้าใจ      

ยงัมีสิง่ท่ีสวยงามมากมาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงวิถีอิสลามและขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีดีงาม จากการค้นหาทนุชมุชน จึงได้ค�าขวญัท่ีสะท้อนทนุชมุชน

บ้านน�า้เคม็เป็นอยา่งดี ดงัค�าขวญัท่ีวา่ “ ขมุทรพัย์แห่งทอ้งทุ่ง พรรณไมง้าม

ควนป่ายาง ต�านานน�้าทะเลหนนุ แหล่งจบัปลารสชาติดี เพลินตาสามสะพานใหญ่  

ทางสายใหญ่การศึกษา ชนนอ้มน�าหลกัศรทัธา วฒันธรรมพาสู่ความเจริญ ”  

 ตอ่มาในชมุชนก็มีความไมเ่ข้าใจเกิดขึน้ เกิดการเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่น 

เก่ียวกบัการด�าเนินโครงการจนเป็นผลให้เกิดการบนัทอนการพฒันาชมุชน 

ประกอบกบักลุม่ชมุชนบางสว่น ยงัขาดการมีสว่นร่วม ไม่ได้มองเห็นความ

ส�าคญัในการวางแผนพฒันาร่วมกนั จนเป็นสาเหตขุองการไม่เข้าใจซึง่กนั

และกนั มีความไม่ไว้วางใจซึง่กนัและกนั และไม่สามารถบรูณาการในการ

วางแผนการพฒันาในท่ีสดุ

 ปี พ.ศ. 2553-2556 ผู้น�าชมุชนบางคนได้เข้าร่วมโครงการโครงการ

พฒันาเครือข่ายต�าบลสขุภาวะจงัหวดัชายแดนภาคใต้ถึงได้เรียนรู้ถึงความ

ส�าคญัของสภาชรูอในการเป็นเคร่ืองมือพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน

 อยา่งไรก็ตามในชมุชนบ้านน�า้เคม็สว่นใหญ่เป็นเครือญาตแิละพ่ีน้อง 

และมีวฒันธรรม วิถีชีวิตในการเคร่งครัดในศาสนาอิสลาม หากมีการรวมตวั

เพ่ืองานศาสนาแล้วจะเป็นจุดร่วมของทุกฝ่าย ท�าให้มองปัญหาท่ีเกิดขึน้       

เป็นเร่ืองเลก็ อภยัให้ซึง่กนัและกนั การหนัหน้ามาพดูคยุและสง่เสริมศาสนา 

การศกึษาและวฒันธรรมชมุชนร่วมกนั โดยท่ีส�าคญัในชมุชนมีการประชมุ     

(มสูากาเราะฮ์ ) โดยใช้กระบวนการชรูอ  
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 จากจุดร่วมดงักล่าวท�าให้เป็นแรงกระตุ้นของผู้น�าในท้องท่ีไม่ว่า      

จะเป็นผู้ ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม สมาชิกสภาเทศบาล แกนน�าสตรี เยาวชน      

หนัมาสง่เสริมวฒันาธรรมและปี พ.ศ. 2557 ได้เปิดโอกาสให้คณะท�างาน     

ได้ขบัเคลือ่นโครงการศนูย์เรียนรู้วิถีอิสลามยัง่ยืนบ้านน�า้เคม็ในท่ีสดุ โดยการ

ได้แรงสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส) 

ท�าให้เกิดสภาชรูอจากจดุเร่ิมต้น 15 คน และได้พฒันาเป็นสภาชรูอเครือญาติ

ในท่ีสดุ

3.6 ผลที่เกดิขึน้

 จากจดุเร่ิมต้นสภาชรูอท�าให้เกิดกิจกรรมมากมายเช่น ศนูย์เรียนรู้

วิถีอิสลามยัง่ยืนบ้านนา กลุม่เครือขา่ยแมบ้่านเกษตรกรรมยัง่ยืนบ้านน�า้เคม็ 

โต๊ะครูสญัจรบ้านน�า้เคม็ โปสการ์ดร้อยค�าชมุชนในฝัน

  ส�าหรับศนูย์เรียนรู้วิถีอิสลามยัง่ยืนบ้านนาเกิดคณะกรรมการบริหาร

ศนูย์เรียนรู้ระดบัต�าบลและเช่ือมโยงเครือข่ายรองรับการเรียนรู้สู่อาเซียน       

ในระดบัเฉพาะกลุ่ม มีการประสานงานข้อมลูภายในและภายนอกในการ

จดัการเรียนรู้ ศนูย์เรียนรู้ได้รวบรวมท�าเนียบปราชญ์  ในพืน้ท่ีและมีวิทยากร

ผู้ มีประสบการณ์และมีความสามารถ  มีการจดัการความรู้ภายในชุมชน       

จากการด�าเนินโครงการและความรู้ในระดบัต�าบลและเครือข่ายภายนอก     

ตอ่ไปในอนาคต

กลุ่มเครือข่ำยแม่บ้ำนเกษตรกรรมย่ังยืนบ้ำนน�ำ้เคม็มี 5 กจิกรรมหลัก

 1. การปลกูผกัปลอดสารพิษ

 2. การเรียนรู้ศาสนธรรม

 3. การท�าบญัชีครัวเรือน

 4. การเรียนรู้สขุาภิบาลอาหารปลอดภยั

 5. โต๊ะครูสญัจรบ้านน�า้เคม็ 

 6. โปสการ์ดร้อยค�าชมุชนในฝัน
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กจิกรรมปลูกผักปลอดสำรพษิ
 จุดเร่ิมต้นของการด�าเนินกิจกรรม เม่ือช่วงเร่ิมต้นโครงการแรกๆ       
ได้มีการส�ารวจครัวเรือนท่ีมีความสนใจและได้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ท�าผกั
สวนครัว ผกัปลอดสารพิษข้างบ้าน
 หลงัจากนัน้ ทางโครงการได้มีการให้ความรู้ เก่ียวกบัพนัธกุรรมพืช
ท่ีไมมี่การตดัตอ่ กลุม่ครัวเรือนและเครือขา่ยแมบ้่านได้รับการสนบัสนนุเมลด็พนัธุ์
และปุ๋ ยในการสง่เสริมการปลกูผกัด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากฐานเรียนรู้
การปลกูผกัและได้ขยายผลไปเรียนรู้ด้วยตนเองตอ่ไป

กจิกรรมกำรเรียนรู้ศำสนธรรม
 จากท่ีกลุม่บ้านบาลายฮลูไูด้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความคดิอยากเรียน
ศาสนาเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว แมบ้่านได้มีการร่วมกนัปรึกษาหารือกนั จนได้เกิด
การเรียนศาสนาทกุวนัจนัทร์และกลายเป็นจดุรวมตวัท่ีน่าสนใจอีกจดุของ
ชมุชน มีโต๊ะครูบาบอมาให้ความรู้ และสอนศาสนา
 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีกลุ่มแม่บ้านได้ตระถึงการจัดการสุขภาวะในด้าน              
จิตวิญญาณและจิตใจ การมาเรียนรู้นอกจากเรียนศาสนาและวกลุม่ดงัการ
มีการพดูคยุเร่ืองราวอ่ืนเก่ียวกบัสขุภาวะและการดแูละสขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง

กจิกรรมกำรท�ำบญัชีครัวเรือน
 หลงัจากท่ีกลุม่แมบ้่านได้เรียนรู้และรับรู้เก่ียวกบับญัชีครัวเรือน แล้วนัน้
ท�าให้ทราบถึงการจดัการการเงิน และเร่ิมท่ีจะมีการวางแผนทางการเงิน 
ตลอดจนลด ละ เลกิ สิง่ท่ีฟมุเฟือย มีความสขุเพ่ิมขึน้ และใช้จา่ยเทา่ท่ีจ�าเป็น 

กจิกรรมกำรเรียนรู้สุขำภบิำลอำหำรปลอดภยั
 จากกิจกรรมการจดัการด้านอาหารปลอดภยัหรือสขุาภิบาลด้านอาหาร 
ท�าให้แม่บ้านหลายท่านให้ความส�าคญัเก่ียวกบั การใสใ่จในอาหาร มีความรู้      
ท่ีได้รับจากวิทยากร และน�าไปปฏิบตัิได้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการได้รับคาถา
การดแูลสขุภาพ กินร้อน ช้อนกลาง นอนกางมุ้ง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกลุม่แมบ้่าน 

ท่ีเป็น อสม. เกิดความตระหนกัในการดแูละสขุภาพองค์รวมเพ่ิมมากขึน้
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โต๊ะครูสัญจรบ้ำนน�ำ้เคม็
 โต๊ะครูสญัจรบ้านน�า้เค็มเป็นเร่ืองท่ีทีมงานเผยแผ่ศาสนาอิสลาม     
หรือเรียกว่าดะห์วะห์ ให้ผู้ รู้ศาสนาหรือท่ีน่ีเรียกว่าบาบอไปสอนตามในคุ้ม
บ้านต่างๆ เพ่ือให้พ่ีน้องมีศาสนธรรมในขณะเดียวกันมีการท�าของหวาน           
รับประทานและพบปะพดูคยุ 

โปสกำร์ดร้อยค�ำชุมชนในฝัน
 โปสการ์ดร้อยค�าชุมชนในฝันโดยยุวชนในชุมชนเรียกว่ายุวดาอี         
ซึง่ให้เดก็ๆ ร่วมท�ากิจกรรม และปลกูจิตส�านกึส�านกึให้เดก็พร้อมทัง้ให้เขาพดู
และเขียนบนโปสการด์โดยการน�าค�าท่ีปลกูจิตส�านกึมาร้อยค�าเพ่ือสง่ตอ่ให้
ผู้ใหญ่ได้เกิดความตระหนกั และเป็นความฝันของเดก็ๆ

3.7 ควำมเช่ือมโยงกับประเดน็นโยบำยอ่ืนๆ
 ปี พ.ศ. 2556 หลงัจากการถอดบทเรียนต�าบลเครือข่ายสขุภาวะ     
ในพืน้ท่ีกบันอกพืน้ท่ีและภาคีเครือข่ายทัว่ประเทศในการสร้างชมุชนน่าอยู่
ด้วยพลังพลเมืองซึ่งสนับโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม   
สขุภาพ (สสส.)
 
ส�ำหรับนโยบำยสำธำรณะระดบัชำตซิึ่งเสนอโดย 7+1 ดงันี ้
  (1).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วม
  (2).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยชมุชน
  (3).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือเดก็และเยาวชน
  (4).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
          สิง่แวดล้อม
  (5).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือเกษตรกรรมยัง่ยืน
  (6).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือระบบการดแูลสขุภาพชมุชน
  (7).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือการจดัการภยัพิบตัิ

  (8).  การลงทนุด้านสขุภาพโดยชมุชน
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นโยบำยสำธำรณะในระดบัจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 6+1 ดงันี ้

  (1).  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือการบริหารจดัการแบบการมีสว่นร่วม

          ด้วยกระบวนการชรูอ

  (2).  การศกึษาท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตชมุชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้

          และภาษามลายสููป่ระชาคมอาเซียน

  (3).  ศาสนทานและซะกาต  : สวสัดกิารสงัคม โดยชมุชน

  (4).  อาชีพท่ีสอดคล้องกบัวิถีชมุชน

  (5).  การปอ้งกนัและแก้ปัญหายาเสพตดิด้วยวิถีศาสนธรรมโดยชมุชน

  (6).  พลงังานทางเลือกและการจดัการสิง่แวดล้อมโดยชมุชน

  (7).  การหนนุเสริมการกระบวนการสร้างบรรยากาศการพดูคยุเพ่ือสนัตภิาพ

         ด้วยกระบวนการชรูอ

 

 การขบัเคลือ่นชมุชนบ้านน�า้เคม็ด้วยกระบวนการชรูอพบวา่ตวัแกน

การขบัเคลื่อนโดยใช้สภาชรูอจะสอดคล้องกบันโยบายสาธารณะระดบัชาติ

และจงัหวดัชายแดนใต้คือข้อท่ี (1) และเอือ้ตอ่กระบวนการพดูคยุสนัตภิาพ

หรือสนัตสิขุของรัฐบาล สว่นกิจกรรมอ่ืนๆ ศนูย์เรียนรู้วิถีอิสลามยัง่ยืนบ้านนา 

กลุม่เครือขา่ยแมบ้่านเกษตรกรรมยัง่ยืนบ้านน�า้เคม็ โต๊ะครูสญัจรบ้านน�า้เคม็ 

โปสการ์ดร้อยค�าชมุชนในฝัน ก็จะสอดคล้องกบันโยบายข้ออ่ืนๆ ยกเว้นข้อเสนอ

นโยบายสาธารณะเพ่ือการจดัการภยัพิบตั ิ การลงทนุด้านสขุภาพโดยชมุชน

                   

3.8 กำรขยำยและต่อยอดงำนเดมิ

 ในอนาคตทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลต�าบลบ้านนา      

มีแนวคิดสง่เสริมการรวมกลุม่และสร้างความสามคัคี บวกกบัสอดคล้องกบั

นโยบายของทางอ�าเภอท่ีต้องการให้เกิดสภาชรูอขึน้ทกุมสัยิดในอ�าเภอจะนะ

และสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์ของ ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้(ศอบต.) ท่ีมีแผนพฒันาหมูบ้่านสูก่�าปงตกัวา 
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บทที่  4
สรุป และข้อเสนอแนะ
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 การขับเคลื่อนชุมชนบ้านน�า้เค็ม มีคณะท�างานชุดหนึ่งเรียกว่า        

สภาชูรอเครือญาติกับการขับเคลื่อนชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นฐานในการ          

พัฒนาบ้านน�า้เค็ม ต�าบลบ้านนา อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย                    

คณะท�างานชดุนีจ้ะได้รับการสรรหาจากหลากหลายองค์กร ในชมุชนของ

ตนเอง (ไมว่า่ผู้น�าศาสนา ท้องถ่ิน ท้องท่ี สตรี เยาวชน และอ่ืนๆ ) โดยใช้

กระบวนการชรูอในการขบัเคลื่อนกิจกรรมตา่งๆ เช่น ศนูย์เรียนรู้วิถีอิสลาม

ยัง่ยืนบ้านนา กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกรรมยัง่ยืนบ้านน�า้เค็ม โต๊ะครู

สญัจรบ้านน�า้เคม็ โปสการ์ดร้อยค�าชมุชนในฝันซึง่จะสอดคล้องกบันโยบาย

สาธารณะระดับชาติและจังหวัดชายแดนใต้คือข้อท่ี (1) และเอือ้ต่อ

กระบวนการพดูคยุสนัตภิาพหรือสนัตสิขุของรัฐบาล สว่นกิจกรรมอ่ืนๆ ศนูย์

เรียนรู้วิถีอิสลามยัง่ยืนบ้านนา กลุม่เครือขา่ยแมบ้่านเกษตรกรรมยัง่ยืนบ้าน

น�า้เคม็ โต๊ะครูสญัจรบ้านน�า้เคม็ โปสการ์ดร้อยค�าชมุชนในฝัน ก็จะสอดคล้อง

กับนโยบายข้ออ่ืนๆยกเว้น  ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือการจัดการ            

ภยัพิบตั ิการลงทนุด้านสขุภาพโดยชมุชน

 ในอนาคตทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเทศบาลต�าบลบ้านนา      

มีแนวคิดสง่เสริมการรวมกลุม่และสร้างความสามคัคี บวกกบัสอดคล้องกบั

นโยบายของทางอ�าเภอท่ีต้องการให้เกิดสภาชรูอขึน้ทกุมสัยิดในอ�าเภอจะนะ

และสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์ของ ศนูย์อ�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้(ศอบต.) ท่ีมีแผนพฒันาหมูบ้่านสูก่�าปงตกัวา
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กำรขับเคล่ือนครัง้นีส้ำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ดงันี ้

 1. ขบัเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง ขบวนการพฒันา

     ของชมุชนท้องถ่ิน

 2. สนบัสนนุให้เกิดระบบการจดัการสขุภาวะชมุชนโดยชมุชน

 3. ขบัเคลื่อนให้เกิดเครือขา่ยการสร้างสขุภาวะด้วยวิถีศาสนธรรม

     กบัการพฒันา

 4 . สร้างองค์ความรู้การสร้างเสริมสขุภาวะท่ีเกิดจากการปฏิบตักิาร

     ในพืน้ท่ี

 5. ผลกัดนัและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะชมุชนท้องถ่ิน

     ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชมุชน

 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อสภำชูรอบ้ำนน�ำ้เคม็

 1. ควรมีการประชมุอยา่งตอ่เน่ือง เป็นประจ�าเดือนละ 1 ครัง้เป็นอยา่งน้อย  

โดยการเชิญผู้เก่ียวข้องในชมุชน น�าข้อมลูและปัญหาจากการปฏิบตัขิองคณะ

ท�างานมาถกเถียงเพ่ือให้เกิดประเด็นการพัฒนาต่อยอดและการเรียนรู้          

ร่วมกนัและก�าหนดเป็นแนวปฏิบตัท่ีิไปในทิศทางเดียวกนั

 2. ควรมีการอบรม / สมัมนาเชิงปฏิบตักิารร่วมกบัทีมงานสภาชรูอ

ต�าบลบ้านนาเพ่ือเรียนรู้ร่วมกนัในแตล่ะบริบทใกล้เคียง ท่ีคณะท�างานด�าเนิน

การในแตล่ะด้านและหลกัการชรูอในการขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาแก่ผู้ ได้รับ

ประโยชน์จากคณะท�างานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั

 3. สมาชิกสภาชรูอบ้านน�า้เคม็ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสภา

ชูรอต�าบลอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหลักการศาสนา           

มากท่ีสดุและสามารถประยกุต์ใช้ในชมุชนอยา่งมีประสทิธิภาพ

 4. ควรประเมินผลการด�าเนินงานของฐานกิจกรรมทกุฐาน เพ่ือตรวจสอบ

ผลผลิตและผลลพัธ์และตรวจสอบการใช้งบประมาณท่ีได้ให้สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค์ของโครงการ
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ข้อเสนอแนะต่อส�ำนักงำนโครงกำร

 1.ควรมีการจดัเวทีระหว่างฐานการเรียนรู้แต่ละฐานและระหว่าง

ชมุชน แตล่ะชมุชนและระหวา่ง โครงการตา่งๆ ของส�านกังานกองทนุสร้างเสริม 

สขุภาพ ท่ีด�าเนินการในพืน้ท่ี

   2. ควรให้มีระบบการประสานงานกบัคณะท�างานให้มีประสทิธิภาพ 

โดยการก�าหนดให้มีแตล่ะ  กิจกรรมลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั

   3. ควรมีการอบรม ประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการท�างาน 

และหลกัการพฒันาชมุชน เพ่ือให้พฒันาบคุลากรคณะท�างานของโครงการ

มีความรู้ความเข้าใจในการขบัเคลื่อนให้มีประสทิธิภาพ

   4. ควรมีการตรวจสอบการใช้บงบประมาณให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของโครงการและมีผลผลติ/ผลลพัธ์ท่ีมีประสทิธิภาพ

 5. ควรน�าหลักฐานการอบรมผู้ น�าศาสนา ผู้ น�าชุมชนมาเป็น                    

ผู้สนบัสนนุการด�าเนินการให้มีประสทิธิภาพ

   6. ส�านกังานโครงการควรน�ากรณีตวัอย่างของต�าบลมะรืโบออก      

ไปเผยแพร่ให้ต�าบลอ่ืนได้รับรู้กรณี การแขง่ขนักีฬาของเยาวชน

ข้อเสนอแนะต่อ ส�ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมบุคลกิภำพ(สสส.)

   1. ควรท�าการตอ่ยอดโครงการให้เกิดการขยายตวัทัง้แนวราบ และ

แนวดิ่งอยา่งกว้างขวาง

   2. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของสภาชูรอ            

ให้มากขึน้

   3. ควรมีการสนบัสนนุกิจกกรมและงบประมาณมารณรงค์เร่ืองการ

พฒันาสขุภาวะด้วยวิถีศาสนธรรม

   4. สนบัสนนุให้ชมุชนบ้านน�า้เค็มเป็นแหลง่เรียนรู้ให้แก่ชมุชนอ่ืนๆ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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