ผิดพลาด! ตัวเลขไมสามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ
/

๑

คูมือการสรางกัมปงตักวา โดยกระบวนการชูรอ และการหนุนเสริม
เปาหมายสูงสุด ( Ultimate Goal )
กัมปงตักวา
ปจจัยสูความสําเร็จ ( Key Success Factor )
ภาพในอดีต
จังหวัดชายแดนภาคใต ในอดีตไดถูกขนานนามวาเปน “ระเบี ยงเมกกะ” คนมุส ลิมที่ อาศัยอยูใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกือบทุกคนมีความใฝฝนที่จะสงลูกหลานมาศึกษาเลาเรียนวิชาการดานศาสนา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ลูกศิษยลูกหาที่เปนผลผลิตสวนใหญจะมีพฤติกรรมศรัทธา(ตักวา)อันบริสุทธิ์ยิ่ง
สิ่งที่ฮะรามทั้งหลายจะถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เรื่องการอุปโภค บริโภคทั้งหลายตอง ฮาลาลเทานั้น ผูคนในอดีต
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเสียสละสามัคคีปรองดอง เมื่อมีงานบุญ (ฮารเวาะห) ทุกคนจะใหความรวมมือ
ช ว ยเหลื อ กั น โดยไม มี ก ารถามถึ ง ค า จ า ง หรื อ ค า ตอบแทนใดๆ ทุ ก คนจะมาช ว ยด ว ยจิ ต ใจอั น บริ สุ ท ธิ์ ยิ่ ง
ทุกเชื้อชาติ เผาพันธุสามารถอยูรวมกัน อยางสันติทามกลางความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรม
หากเกิดปญหาความขัดแยงใดๆ ทางออกสุดทาย คือ ยึดขอบัญญัติทางศาสนา โดยผานกระบวนการชูรอ
เป น ที่ ตั้ ง แนวทางหลั ก ในการสร า งกั ม ปงตั ก วาในอดี ต หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของปอเนาะจะยึ ด
หลักศาสนา ๓ ประการ คือ
๑. หลักศรัทธา (รูกนอิมาน ๖ ขอ)
๑.๑ ศรัทธาตอพระองคอัลเลาะห (ซ.บ.) ( เพื่อสรางศรัทธาที่แทจริง)
๑.๒ ศรัทธาตอกีตาบแหงอัลเลาะห ( สานสของพระเจา)
๑.๓ ศรัทธาตอบรรดารอซูลลูลเลาะห (เพื่อเปนแบบอยางของมนุษยชาติ)
๑.๔ ศรัทธาตอบรรดามลัยกัต (ศาสนทูตของอัลเลาะห 10 องค)
๑.๕ ศรัทธาตอวันสิ้นโลก (วันเกียมัต วันแหงการพิพากษา)
๑.๖ ศรัทธาตอการกําหนดกฎแหงสภาวการณแหงพระองค(กอดา กอดัร)
๒. หลักปฏิบัติ (รูกนอิสลาม 5 ขอ)
๒.๑ ปฏิญาณตน “เพื่อยืนยันในความศรัทธาตออัลเลาะหเพียงองคเดียว”
๒.๒ ปฏิบัติการละหมาดครบ 5 เวลา (หากไดมีการละหมาดซุนะดวย ดียิ่ง)
๒.๓ ปฏิบัติการถือศีลอดในเดือนรอมฎอล (หากไดมีการถือศีลอดซุนะดวย ดียิ่ง)
๒.๔ ปฏิบัติการจายซากาต (การเสียสละเพื่ออัลเลาะห)
๒.๕ ปฏิบัติการทําฮัจย ณ นครเมกกะ (ตามความพรอมที่อัลเลาะหทรงกําหนด)
๓. หลักคุณธรรม (รูกนอิอฺซาน)
๓.๑ มีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ (อิคลาส) เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว
๓.๒ สรางจิตใจที่บริสุทธิ์ เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว
๓.๓ สรางจิตสํานึก ความตระหนัก เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว
๓.๔ การปฏิบัติอิบาดัดทุกประการ เพื่ออัลเลาะห (ซ.บ) เพียงองคเดียว
ภาพในปจจุบัน
ปจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนสังคมแหงวัตถุนิยม ผูคนเริ่มเห็นแกตัวการลงทุนเกือบ
ทุกครั้งจะมุงหวังผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวม ผูคนสวนใหญจะเอาตัวรอดมากกวา
เอาสังคมรอด ปจจุบันเกือบทุกพื้นที่กําลังจะกลายเปนกัมปงชัยตอน ที่นาเปนหวง

๒
ป จ จุ บั น ผู คนในสั งคมเกิ ด พฤติ กรรมศรั ทธาจอมปลอม ปากพู ด ว าศรั ทธาตั กวา แต พฤติ ธ รรมไป
คนละทาง (มูนาฟก) สิ่งที่ฮะรามทั้งหลายกลับถูกยอมรับโดยผูคนในสังคม เชน การพนันทุกรูปแบบ มีการ
แตงกายเยายวน มีการนําลูกสาวมาโชวทรวดทรงใหแกสาธารณชน เพื่อชิงรางวัลในการประกวดความงดงาม
เรื่องการอุปโภค บริโภคทั้งหลายปจจุบันไมคอยคํานึงวาสิ่งนั้นฮะรามหรือฮาลาล ขอใหตนไดรับผลประโยชน
ในสิ่งเหลานั้นก็เพียงพอ ผูคนในสังคมขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเสียสละสามัคคีปรองดองไดเจือจางหายไป
การอยูรวมกันอยางสันติขึ้นอยูกับฐานแหงผลประโยชนเปนสําคัญ ผูคนใสหนากากเขาหากัน หากเกิดปญหา
ความขัดแยงใดๆ จะยึดผลประโยชนตนเองเปนที่ตั้ง ทุกโครงการมุงการแบงปนเปอรเซ็นต ทั้งใตดิน และบนดิน
ทั้งหมดนี้คือผลผลิตหนึ่งของ ดารุลชัยตอน
ภาพในอนาคต
หากปลอยใหปรากฏการณดังกลาว (ภาพปจจุบัน) เกิดขึ้นโดยไมไดคิดหาทางปองกันหรือแกไขแลว
ตอไปอิทธิพลของอํานาจเงินจะมีความยิ่งใหญตอการสรางอนาคตของศาสนาได เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ฮะราม ฮาลาล การเจริญรอยตามซุนนะห คงไมมีการปฏิบัติ ผูคนในสังคมจะมีความออนแอทางดานคุณธรรม
สติปญญา จิตวิญญาณตักวาของผูคนในสังคมจะลดลงมาก ทุกสังคมจะกลายเปนสังคมที่ไรคุณธรรม ผูคน
ในสังคมจะมุงเอาตัวรอดมากกวาเอาสังคมรอด สังคมองครวมจะกลายเปนสังคมญาเฮลียะห เกิดดารุลฮะราม
ที่เปยมไปดวยสิ่งแวดลอมอบายมุขเต็มบานเต็มเมือง ผูคนในสังคมจะเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นเงินเปนใหญ
ความใฝฝนที่จะสราง “กัมปง ตักวา”จะจางหายไป และกัมปงชัยตอนจะเกิดขึ้นมาแทนทีอ่ ยางไมตองสงสัย
ภาพแหงความหวัง
ความคาดหวังที่ตองการใหเกิด“กัมปงตักวา”นั้น ก็ไมพนการนําภาพในอดีตที่ไดเสนอมาขางตนนั้น
มารวมพลังสรางใหมใหเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน คือ รวมสรางผูคนใหเจริญรอยตามศาสดา(ซุนนะห) ยึดอัลกุรอาน
อัล ฮะดี ษ กี ต าบของบรรดาอูล ามาอฺ เ ปน แนวทางหลั กในการดํ า เนิน ชี วิ ต หากเกิ ด ป ญหาความขัด แย งใดๆ
ใหกลับไปสูพระองคอัลเลาะห (ซ.บ.) และศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) เทานั้น เสนทางดังกลาวนี้ถือเปนทางเดียว
ที่จะสรางกัมปงตักวาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง
จุดแข็ง ( Strengths )
๑. จังหวัดชายแดนภาคใต มีศาสนาอิสลามเปนทุนศรัทธาเดิมที่มีความมั่นคงตอการดําเนินชีวิต
ของผูคนสวนใหญในพื้นที่ ทุนศรัทธาที่มีอยูนั้นไดมีผูคนจํานวนหนึ่งยึดถือเปนวิถีชีวิตมาโดยตลอด ซึ่งสามารถ
สะท อนออกมาใหเ ห็น ไดในบางกลุมชนบางพื้นที่ หากมี การขับ เคลื่อนทุน ศรัทธาเหล านี้ ใหทั่วถึ งไปยัง ผูคน
ทุกพื้นที่แลว นับวาเปนสิ่งที่บารอกัต ( ศิริมงคล ) อยางยิ่งตอการสรางกัมปงตักวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๒. จังหวัดชายแดนภาคใตมีคัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ ขอบัญญัติศาสนา กีตาบ คําสอนตางๆ
ทางศาสนามากมาย สามารถนํามาเปนเครื่องมือ และทิศทางในการสรางดารุลตักวาใหเกิดขึ้นได ถือเปนโอกาส
อันยิ่งใหญตอการนํามาเสริมสรางสังคมชายแดนภาคใตใหเปนกัมปงตักวาที่ยั่งยืนได
๓. จังหวัดชายแดนภาคใตมีความเชื่อ และความศรัทธาวาการเรียนศาสนา การปฏิบัติตามขอบัญญัติ
ของศาสนา และการเจริญรอยตามวิถีศาสดามูฮําหมัด (ซ.ล.) เปนแนวทางเดียวเทานั้น ที่สามารถสรางกัมปงตักวา
ที่แทจริงได เพราะเปนแนวทางที่พระเจาสรางมิใชมนุษยสราง
๔. จังหวัดชายแดนภาคใตมีองคกรทางศาสนามากมายทั้งองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเชน
คณะกรรมการประจํ ามั สยิ ด ตาดี กา สถาบั นศึ กษาปอเนาะ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม สํ านั กงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด สภาอูลามาอฺ มูลนิธิ สมาคม ชมรมที่เกี่ยวของทางศาสนา และองคกร
สนับสนุนจากภาครัฐมากมาย หากไดมีการประสานรวมมือในการทํางานเชิงบูรณาการ เริ่มตนโดยการเชิญมา
ประชุมชูรอรวม เพื่อคนหาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมแดนใตสูกัมปงตักวานับวาเปนสิ่งบารอกัตยิ่ง
๕. จังหวัดชายแดนภาคใตมีผูนําศาสนา บาบอ ผูรู นักปราชญ ภูมิปญญา นักวิชาการฯที่หลากหลาย
หลายทานไดผานการศึกษา เรียนรูทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ บุคคลดังกลาวนี้มากดวยความรู
และประสบการณทางศาสนา ซึ่งพวกเขาพรอมที่จะอุทิศตนมารวมทําหนาที่เผยแพรองคความรู สรางความ

๓
เขาใจในวิถีการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของศาสนา บุคคลเหลานี้ถือเปน “ทุนมนุษย” ที่สําคัญยิ่งตอการสราง
กัมปงตักวาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง
๖. ผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญมีความเชื่อในพระเจาองคเดียว เชื่อวามนุษยทุกคนจะตอง
ลิ้มรสแหงความตาย เชื่อในนรก สวรรค เชื่อวาทุกการกระทําไมวาจะเปนที่เปดเผย หรือลับซอนเรนพระเจา
ทรงรู เ ห็ น และเชื่ อ ว า การกระทํ า ทุ ก อย า งไม พ น สายตาบรรดามาลั ย อี กั ต (รอกิ บ /อาติ บ )กํ า ลั ง เฝ า บั น ทึ ก
การกระทํ านั้ น อยู ต ลอดเวลา โดยไม ขาดสาย แน น อนทุ กคนจะมี โ อกาสได เ ห็ น มั น ในชี วิ ต หลั งความตาย
โดยไมมีใครปฏิเสธดวยความเชื่อ และความศรัทธาดังกลาวนี้สามารถนํามาเปนแนวทางในการออกแบบใหผูคน
ในสั งคมได งดเว น ยุ ติการกระทํ าชั่ ว ดั งกลาวเสี ย และกลั บ ใจหั น มาปฏิ บั ติ ในสิ่ งที่ ดีงามตามหลั กคํ าสอน
ของศาสนา เพื่อแยงชิงความดีหรือสะสมผลบุญเตรียมรับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นทั้งโลกนี้ และโลกหนา
๗. ความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ถือเปนทุนที่สําคัญ
ยิ่งตอการแลกเปลี่ยนองคความรู ทัศนะคติ ภูมิปญญา ความคิดเชิงสรางสรรคระหวางกัน เรามีแหลงเรียนรู
ซึ่งเอื้อประโยชนตอการเรียนรู เสริมสรางใหผูคนในสังคมไดมีคุณธรรมที่เขมแข็ง เรามีมรดกทางวัฒนธรรม
ความหลากหลายดังกลาวนี้ถือเปน “ทุน” ที่มีคุณคายิ่งตอการสรางกัมปงตักวา และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ฮาลาล
ในพื้นทีช่ ายแดนภาคใตได
๘. ในหมูบานมีการจัดองคกรในการขับเคลื่อนการแกปญหา และการพัฒนาที่สําคัญไดแก คณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) ที่มีกฎหมายรองรับ
จุดออน ( Weaknesses )
ทําไม “ผูคนในสังคมจึงมีความออนแอในดานคุณธรรมโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของผูคนในสังคม
ซึ่งไดสะทอนออกมาทางพฤติกรรมนิสัยลวนขัดแยงกับศาสนากันทั้งสิ้น จากการสัมภาษณ สอบถามผูรู และศึกษา
แนวทาง CM MODEL ปรากฏวา
๑. ผูคนสวนใหญไมเขาใจในเนื้อหาสาระหรือความหมายของบทบัญญัติในพระมหาคัมภีรของศาสนา
ที่ตนเองศรัทธา เนื่องจากภาษาที่นํามาบันทึกหรือจารึกในพระมหาคัมภีรของแตละศาสนานั้นสวนใหญไมใช
ภาษาที่ตนใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน หากเราไมใหความสําคัญหรือเนนหนักที่จะเรียนรู ทําความเขาใจ
ในความหมายของเนื้อหาสาระที่บันทึกไวนั้นแลว แตกลับมุงเนนศึกษาในหลักไวยากรณเปนสําคัญ หมายถึง
ศึกษาหลักการใชภาษา การผสมคํา การออกเสียงยาว-สั้น และสูง-ต่ํา การขับสํานวนความไพเราะ ขับรองเสียง
เสนาะในตัวบทของคัมภีรมากกวาที่จะศึกษาเรียนรูในเนื้อหาสาระหรือความหมายของคัมภีร หากเปนเชนนี้
ผูคนในสังคมจึงไมสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได จึงทําใหระดับความเชื่อ และความศรัทธา
ในบาปบุญ คุณโทษ หรือผลบุญแหงการตอบแทนทั้งโลกนี้ และโลกหนาลดนอยลงตามลําดับความไมเกรงกลัว
ตอการทําบาปจะเพิ่มทวีมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมที่สันติของผูคนในสังคมจึงมิอาจเกิดขึ้นได เมื่อผูคนในสังคม
ไมสามารถสะทอนพฤติกรรมคุณธรรมออกมาไดแลว กัมปงตักวา ก็มิอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใตได
๒. สาเหตุ ที่ศาสนาอ อนแอ เพราะถู กผู ที่ไม เข าใจหรื อเข าใจผิ ด ในขอบั ญญั ติศาสนาที่ แทจ ริ ง
จึงเกิ ดการนํ าศาสนามาแสวงหาประโยชน ในเชิ งวัต ถุมากกวานํามาปรับ ใช ใหเ กิด คุณค าในเชิงจิ ตวิ ญญาณ
และคุณประโยชนตอการดําเนินชีวิต ปจจุบันจะเห็นวาพิธีกรรมหรือกิจการทางศาสนา เริ่มใชเงินตรามาเปน
ตัวตั้ง และบางพิธีกรรมของศาสนาตองใชเงินอยางมหาศาล ทําใหผูศรัทธาที่บริสุทธิ์ทั้งหลายตองมาติดหนี้
เปนสินทั้งในระบบ และนอกระบบ นับวาไดสรางความเดือดรอนใหแกครอบครัวผูศรัทธายิ่ง ปจจุบันนี้มีหลาย
ศาสนกิจ ซึ่งไม ไดเ กี่ย วข องกับ หลักคําสอนศาสนาหรือตามเจตนารมณ ของศาสดาเลย แต มีผู ที่เ ขาใจผิ ด
ไดพยายามอุตริ (บิดอะฮ) หลักคําสอน อุตริรูปแบบพิธีกรรมตางๆขึ้นมาเอง เพื่อมุงหวังประโยชนในกิจการ
ศาสนา หากปญหาดังกลาวนีไ้ มไดรับการแกไขแลว กัมปงตักวา ยากที่จะเกิดขึ้นในพื้นทีไ่ ด
๓. การแขงขันในการเมืองทองถิ่นมีสูง ทําใหเกิดความแตกแยกไมสามัคคีระหวางผูนําลงไปถึงลูกบาน
หรือญาติของแตละฝาย รวมถึงการใชเงินในการซื้อเสียง จะมีการถอนทุนคืนในการบริหารงบประมาณของหมูบาน

๔
๔. การลงพื้นที่ของหนวยงานบางสวนไมเต็มที่ และการไมเขารวมกิจกรรมของหมูบานอยางใกลชิด
ตอเนื่อง สรางความหวาดระแวงระหวางหนวยงานกับหมูบาน โดยหมูบานไมกลาขับเคลื่อนกัมปงตักวาอยางเต็มที่
๕. แนวทาง ทัศนะ และความเชื่อในการศึกษาเลาเรียนศาสนาในพื้นที่บานเรานั้น ยังมีผูคนหลายคน
จะเชื่อในคําสอนของโตะครู บาบอ เปนสําคั ญ หากมีคําสอนใดที่ต างจากโตะครู หรือบาบอที่ตนไดศึกษา
เล า เรี ย นมานั้ น มั ก จะได รั บ การปฏิ เ สธหรื อ ตั้ ง ป อ มไว ก อ น แม น ว า คํ า สอนนั้ น จะถอดมาจากอั ล กุ ร อาน
หรื อ อั ล ฮะดี ษ (ซุ น นะห ) ก็ ต ามด ว ยเหตุ ดั ง กล า วนี้ จึ ง เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ต อ การเกิ ด ความขั ด แย ง
แตกแยกในวงการศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต ดังตารางการเปรียบเทียบลางนี้
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โอกาส ( Opportunities )
๑. ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปนหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ทางความเชื่อและความศรัทธา กฎหมายรัฐธรรมนูญเปดใจกวางและยอมรับความแตกตางในความหลากหลาย
ของผูคนในสังคม ไมวาเขาเหลานั้นจะนับถือศาสนาใด มีภาษาใด มีตนตระกูลชาติพันธใด ดังเชน การกําหนด
เสรีภาพในการปฏิบัติตามขอบัญญัติทางศาสนา การคุมครองสิทธิ และเกียรติศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย
ความเปนคนไทย และสิทธิที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐอยางเสมอกัน นับเปนกฎหมายที่เปยมไปดวยความ
เปนประชาธิปไตยที่เอื้อตอการสรางกัมปงตักวา
๒. การกระจายอํ านาจรู ปแบบการปกครองส วนทองถิ่น ถือเป นโอกาสที่เอื้อตอการกําหนด
ยุทธศาสตรการสรางกัมปงตักวา “สรางมนุษยใหสมบูรณ” และ “สรางสังคมใหมีแสงสวาง”
๓. มีองคกรพิเศษเชน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ศูนยปฏิบัติการอําเภอ
(ศปก.อ.) และองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เอื้อตอการสรางกัมปงตักวาในพื้นที่ได
๔. นโยบายรัฐเปดโอกาสใหสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดการเรียนการสอนสองระบบได
คือ มีทั้งการเรียนวิชาสามัญ และศาสนา ซึ่งเอื้อตอการขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ใหเกิด กัมปงตักวาได
อุปสรรค ( Threats )
๑. ความเจริญกาวหนาของสังคมยุคปจจุบัน ไดปลูกฝงแนวคิด และคานิยมเชิงวัตถุ คานิยม
ความเห็นแกตัวมากกวาจิตวิญญาณสาธารณะ สรางคานิยมจอมปลอม สังคมเริ่มเห็นชอบกับวัฒนธรรมขัดแยง
โดยศาสนา วัฒนธรรมดังกลาวนี้ไดเหิมกระหน่ําเขาสูสังคมเราอยางรวดเร็ว และไมมีทีทาจะหยุดยั้ง ทําให

๕
ผูอุปโภคบริโภคไมสามารถปรับตัวไดทันกับเหตุการณความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ได จึงเปนเหตุใหเกิด “พฤติกรรม
บริโภคนิยม” ขึ้นมา เกิดการใชจายที่ฟุมเฟอยไรขอบเขต ไรความจําเปน สรางความสิ้นเปลืองโดยไมใชเหตุผล
มีการแขงขัน แกงแยง เอารัดเอาเปรียบ เกิดพฤติกรรมเห็นแกตัวมากกวาเห็นแกสังคมองครวม ทําลายวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม ประกอบกับภูมิคุมกันหรือวัคซีนดานคุณธรรมที่ออนแออยูแลว จึงทําใหงายตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูคนหรือกลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงาม เมื่อผูคนไดเหินหางคุณธรรม ศีลธรรม และ
ศาสนา จึงเปนเหตุทําใหพฤติกรรมนิสัยของผูคนในสังคม เริ่มมีปญหา การมีรสนิยมฟุมเฟอยก็ทวีมากขึ้น
ความเห็นแกตัว การเอาตัวรอดมากกวาเอาสังคมรอดไดขยายมากขึ้น ความจริงใจซื่อสัตยของผูคนไดลดลง
และจางหายไป ผูคนเริ่มใสหนากากเขาหากัน สุดทายสังคมชายแดนใตจะกลายเปนดารุลชัยตอน นับวาเปน
อุปสรรคสําคัญในการสรางกัมปงตักวา
๒. การถู ก จํ า กั ด อํ านาจของภาครั ฐ ในการดํ า เนิ น การทางกฎหมายกั บ บรรดาสื่ อ ที่ แ สวงหา
ผลประโยชน และนําเสนอสื่อที่ไมสรางสรรค จะเห็นไดวาปจจุบันนี้สื่อตางๆไมวาจะเปนสิ่งพิมพ เกมส ทีวี
ภาพยนตร อินเตอรเน็ต มักนิยมนําเสนอภาพภาพที่ไมสรางสรรค ซึ่งสรางความเสียหายตอภาพลักษณที่ดีงาม
ของพื้นที่บานเราเปนอยางยิ่ง มีการนําเสนอพฤติกรรมที่เหินหางคุณธรรม ศาสนา สรางพฤติกรรมเลียนแบบ
นําเสนอการแตงกายที่รัดรูป ลอลวงใหเกิดตัณหา-ราคะ ปลูกฝงพฤติกรรมการใชความรุนแรงในการตัดสิน
ปญหา และนําไปสูปญหาความขัดแยง ในระบบครอบครัว ชุมชน สังคม สุดทายสังคมชายแดนภาคใต
จะกลายเปนดารุลชัยตอนโดยไมตองสงสัย
๓. ความเปนขาราชการที่ไมเขาใจ และสอดรับกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยปกติแลวการตัดสินใจ
แตงตั้งผูบริหารระดับสูงไปดํารงตําแหนงในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ตองคํานึงถึงคุณ ธรรม และความเหมาะสม
ของผูที่ไดรับการแตงตั้ง ไมวาดานความรู ศีลธรรม ประสบการณในพื้นที่ หรือคํานึงถึงความตองการของผูคน
สวนใหญในแตละจังหวัดนั้นๆเปนสําคัญ แตกลับคํานึงถึงปจจัยอื่นๆที่อาจมีน้ําหนักมากกวา เชน ผลประโยชน
สวนตน พวกพอง สายการเมืองเดียวกัน หรือมีผลประโยชนทับซอน ผูบริหารระดับสูงบางรายก็ไรความรู
ความสามารถ ออนแอดานคุณธรรม ตลอดจนขาดประสบการณที่ดีในการบริหารงาน จึงกอใหเกิด “ความไม
สมดุลระหวางตําแหนงกับองคความรู” ขาราชการประเภทนี้นับวาเปนความสูญเปลาที่ไมคุมคา คุมทุนกับ
งบประมาณที่ประชาชนไดลงทุนจางขาราชการมาปฏิบัติหนาที่เพื่อแกปญหาวิกฤติศรัทธาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
๔. การคัดเลือกนักการเมืองทุกระดับในพื้นที่ไมเอื้อตอผูที่มีอุดมการณแหงคุณธรรม บุคคลที่ซื่อสัตย
จริงใจตอสาธารณะยากที่จะเขาสูในระบบการเมือง เนื่องจาก “เงินทุน” ยังคงเปนปจจัยที่ชี้ขาดอนาคตทาง
การเมือง ผูที่สามารถเขาสูระบบการเมืองเชนนี้ สวนใหญเปนบุคคลที่มีเงินทุนเหนือกวาผูใด ผูที่มีความรู
คุณธรรม และมีอุดมการณสาธารณะกลับตองสิ้นหวังบนเสนทางทางการเมืองที่สกปรกเชนนี้ เพราะชัยชนะของ
การเลือกตั้งขึ้นอยูกับเงินเปนสําคัญ ดังที่เขาพูดกันวา “คาของคนอยูที่เงินตรา” นับเปนความโชครายของ
สังคมชายแดนภาคใต
๕. เดิมนั้นศาสนามีอํานาจในการควบคุมบุคคลที่เขามามีบทบาทสําคัญๆตอบานเมือง ผูคนเหลานี้
จําเปนตองผานการตรวจสอบ กลั่นกรองในมาตรฐานคุณธรรมเสียกอน ตอมามีการปฏิวัติโครงสรางอํานาจ
เสียใหม โดยไดออกแบบแยกสวนระหวาง ศาสนจักรกับอาณาจักรแยกออกจากกัน หมายถึง เรื่องของการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผูคนในสังคม เปนอํานาจหนาที่ของนักการเมือง สวนเรื่องศาสนา
จิตวิญญาณ เปนเรื่องของนักการศาสนา (พระ นักพรต นักบวช ฯลฯ) ดวยเหตุนี้กิจการทางศาสนาจึงตกอยู
ภายใตอํานาจของนักการเมืองเปนผูกําหนดชะตากรรมทั้งสิ้น เมื่อฝายการเมืองมีอํานาจเหนือฝายศาสนา
ความออนแอของศาสนาจึงบังเกิดขึ้น เมื่อศาสนาออนแอ คุณธรรมของผูคนในสังคมก็ย่ําแย ดารุลตักวา
ที่แทจริงตามความใฝฝนที่อยากเห็นคอนขางยากที่จะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่

๖

๖. การออกกฎหมายโดยรัฐ หรือการใหอนุญาตในบางเรื่อง ไมไดคํานึงถึงผลกระทบ หรือความเสี่ยง
ที่อาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับหลักคําสอนของศาสนา ดังเชน ศาสนาสอนหามมิใหมีการดื่มสุรา-เมรัย
หามผิดประเวณีชูสาว การเลนการพนัน หามเสี่ยงทายหามธุรกิจอาบายมุขทุกรูปแบบ ฯลฯ แตกฎหมายรัฐ
กลับเปดชองทาง และเปดโอกาสใหมีการกระทําดังกลาวนี้ได เชน “ขอหามโดยศาสนา กลับถูกอนุมัติดวย
กฎหมาย” เพราะเห็นแกเงินหรือรายไดเปนตัวตั้ง ยอมที่จะเอาเงินบาปมาค้ําชูเพื่อการบริหารประเทศ หากรัฐ
ยังคงนิ่งเฉย ไมหามาตรการแกไขในเรื่องดังกลาวนี้แลว ความออนแอ และโอกาสสูญสลายของศาสนาจะมีมากขึ้น
หากศาสนาเกิดการสูญพันธจริงดารุลชัยตอนก็จะเขามาแทนที่โดยไมตองสงสัย
ความเสี่ยง ( Ricks )
เมื่อผูคนในสังคมไรคุณธรรม อนาคตจะนําไปสูความออนแอทางสติปญญา ระบบสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง พฤติกรรมของผูคนในสังคมจะเหินหางคุณธรรม ศีลธรรมความไมยําเกรงตอการทําบาปจะทวีมากขึ้น
วินัยในระบบจะขาดหายไป การละเมิดสิทธิในความเปนมนุษยจะเกิดขึ้นทั่วหนา เกิดพฤติกรรมที่ไมไววางเชื่อใจ
กันมีมากขึ้น พฤติกรรมความเห็นแกตัว การเอาตัวรอดมากกวาเอาสังคมรอด เกิดความสัมพันธที่ไมซื่อสัตย
และจริงใจ มีความสัมพันธโดยยึดผลประโยชนเปนที่ตั้ง เกิดสิ่งแวดลอมที่เปยมไปดวยความโกหกมดเท็จ
ในสังคม ผูคนในสังคมจะใสหนากากเขาหากัน ถือเปนความลมเหลวดานคุณธรรมที่ยิ่งใหญของสังคม ดังนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมกันสรรหาบุคคลที่มีความจริงใจ และเสียสละตอบานเมืองดวยความบริสุทธิ์ใจจริง
การสรางกัมปงตักวา ถือเปนทางออกเดียวที่สามารถแกไขปญหานี้ได เพียงนํา“ทุนศรัทธา”ที่มีอยูมารวมสราง
ใหเกิดคุณคาตอสังคมชายแดนภาคใตใหได
ผลกระทบ ( Impacts )
๑. การสรางกัมปงตักวา ภายใตขอบัญญั ติศาสนาเปนแนวทางการพัฒนาและแก ป ญหาพื้น ที่
จังหวัดปตตานี นั้น ถือเปนยุทธศาสตรเดียวที่แกปญหาในพื้นที่ได การนําทุนศรัทธาที่มีอยูมาปรับใชใหเกิด
คุ ณ ค า และคุ ณประโยชน ต อชาติ บ านเมื องสู พั ฒนาและแก ไขป ญหาสั งคมองค รวมนั้ น จะได รั บการตอบรั บ
พรอมความรวมมือจากผูศรัทธาในพื้นที่คอนขางสูง สืบเนื่องจากเปนการนําเรื่องจิตวิญญาณแหงความศรัทธา
ที่มีอยูมาใชประโยชนนั้นเปนอิบาดะหที่ยิ่งใหญ
๒. การสรางกัมปงตักวา สูสันติสุขที่ยั่งยืนโดยใชหลักการมีสวนรวมของผูนําศาสนาที่หลากหลาย
และผูที่มีอุดมการณ จิตสาธารณะ ภายใตการนํา “ทุนศรัทธา” มาเปนแนวทางการพัฒนาและแกปญหาในพื้นที่
ที่มีพี่นองมุสลิมเปนสวนใหญนั้น ภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาของประชาชาติมุสลิมโลก จะมองวา
ประเทศไทยเปนเมืองแหงคุณธรรมศาสนา มีความเปนประชาธิปไตยสูงสง ใหเกียรติในความหลากหลายของ
คนในชาติ ใหความสําคัญในสิทธิของทุกศาสนาอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติในความแตกตาง
ระหวางกัน และมิไดถือจํานวนของผูคนที่นับถือศาสนามาเปนตัวตั้งในการใหคุณคาและความสําคัญในเรื่องศาสนา
๓. หากทางราชการสนับสนุนการสรางกัมปงตักวา โดยใชหลักการมีสวนรวมของผูนําศาสนา โตะครู
บาบอปอเนาะ ผูที่มีอุดมการณ หรือจิตสาธารณะมารวมบริหารงานภายใตขอบัญญัติทางศาสนานั้น ระดับการ
ยอมรับตอหนวยงานภาครัฐจะมีอัตราสูงขึ้น การใหความรวมมือกับหนวยงานรัฐจะมีมากขึ้น ที่สําคัญจะเกิด
ทัศนคติที่ดีตอหนวยงานภาครัฐ นับวาเปนความสําเร็จของการทํางานในเชิงสังคมจิตวิทยา ดานการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนอีกระดับหนึ่ง ที่สําคัญเปนการรับสนองพระราชดํารั ส
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนาของในหลวงอีกทางหนึ่ง” ตลอดจนเปนการแกปญหาบางประการที่ไดมีการโฆษณา
ชวนเชื่อ หรือบิดเบือนขอเท็จจริงที่วารัฐไทยไมเขาใจและไมจริงใจในการแกปญหาในพื้นที่หรือรัฐแกปญหา
ผิดทาง (เกาไมตรงจุดคัน) ปญหาเหลานี้ก็จะหมดไป สันติสุขที่แทจริงก็จะกลับคืนสูพี่นองประชาชนในพื้นที่
ชายแดนภาคใตอีกครั้งหนึ่ง

๗

ภูมิคุมกันความยั่งยืน ( Sustainable Immunities )
๑. การศึกษา เรียนรู ยึดมั่น และยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติ หรือตามหลักคําสอนทาง
ศาสนาอยางเครงครัด หมายถึง การขับเคลื่อนโครงสราง ๓ วิถีมาเปนทิศทางของการสราง กัมปงตักวา
ที่แทจริง หมายถึง การนําวิถีศรัทธาที่เที่ยงแทมั่นคง วิถีปฏิบัติที่สันติ และวิถีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ใจ ยึดเปน
ทิศทางหลักในการดําเนินชีวิต มิใชนําหลักคําสอนมาเปนเพียงวาทะกรรมเสริมเครดิตหรือบารมีตนเองเทานั้น
๒. การจัดตั้งสภาชูรอสรางกัมปงตักวาสูสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่นั้น เพื่อเปนจุดศูนยรวมของการ
พัฒนา และแกปญหาในพื้นที่ ภายใตการนํา “ทุนศรัทธา” มาเปนฐานการขับเคลื่อน และนํามาแปลงสูภาคปฏิบัติ
เพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูกตองอยางเปนรูปธรรม
๓. การเจริญรอยตามศาสดา หมายถึงการนําแบบอยางของศาสดามาใชเปนแนวทางของการดําเนิน
ชีวิตในระบบครอบครัว สังคม และประเทศชาติใหเปนรูปธรรมที่แทจริง
๔. ยึดหลักการมีสวนรวมของผูนําศาสนาและผูที่มีอุดมการณ หรือจิตอาสาเปนแนวทางหลักในการ
พัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ทั้งมวล
๕. สําหรับพื้นที่ทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนานั้น การใชนโยบายยุทธศาสตร
“แสวงหาความเหมือน และสงวนความตาง” ถือเปนแนวทางที่สําคัญอีกแนวทางหนึ่งตอการกําหนดกิจกรรม
รวมกันในพื้นที่ หมายถึง มีการคนหาวิถีความเหมือนของแตละศาสนา เพื่อสรางกิจกรรมรวมกัน สวนความ
แตกตางตองเคารพใหเกียรติในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน และใหถือเปนสิทธิปจเจกบุคคลที่เขาจะเชื่อ และศรัทธา
ตามความประสงคของเขา ดังคําสอนศาสนาที่ไดกลาววา “ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา”
ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ ( Key Success Factor )
๑) จัดตั้งสภาชูรอสรางกัมปงตักวา ภายใตขอบัญญัติทางศาสนา ( อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และกีตาบ
บรรดาอูลามาอฺ) มาเปนแนวทางหลักในการพัฒนาและแกไขปญหาพื้นทีช่ ายแดนภาคใต
๒) นําหลักศาสนา ๓ ประการ คือ นําวิถีศรัทธาที่เที่ยงแทและมั่นคง (รูกนอิมาน) นําวิถีปฏิบัติที่
สันติ (รูกนอิสลาม) และนําวิถีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ (รูกนอิอฺซาน) เปนทิศทางหลักของการดําเนินชีวิต
และสรางกัมปงตักวาใหเกิดขึ้นในพื้นที่ปตตานี
๓) สรางกองทุนบัยตุลมัล กัมปงตักวา เพื่อสรางจุดยืนในการพึงตนเองทางเศรษฐกิจ โดยไมคิดหวัง
พึงงบประมาณฝายรัฐเพียงฝายเดียว (เพื่อรักษาความบารอกัต)
๔) หากเกิดปญหาหรือความขัดแยงใดๆใหกลับคืนสู อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ เทานั้น
ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ ( Key Success Factor ) จากการประชุม(ชูรอ) ตัวแทนแกนนําใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีขอสรุปดังนี้
๑. การสรางองคความรูทางดานศาสนา ในอัลกุรอาน และอัลหะดีษ เกิดขึ้นไดอยางไร
ตนน้ํา
๑.๑ เชิญผูเกี่ยวของมาประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนกัมปงตักวา โดยใชมิติศาสนา
๑.๒ ประชุมวางแผนในการกําหนดแนวทางสรางองคความรูทางดานศาสนาภายใตอัลกุรอาน อัลหะดีษ
และกีตาบของบรรดาอูลามะอฺที่ไดรับการยอมรับในแนวทางซุนนะห (เชน แนวทางการเผยแพร, เทคนิคการ
สอน ,วิถีปฏิบัติ, การกําหนดกิจกรรมตางๆ ฯลฯ) สูเปาหมายในผูคนในชุมชน (เชน เด็ก, เยาวชน, ทั้งชายและ
หญิง, กลุมผูนํา,เจาหนาที่รัฐ)
๑.๓ จัดทําโครงการสรางองคความรูดานศาสนาภายใตอัลกุรอาน , อัลหะดีษ และกีตาบ ของบรรดาอูลามะอฺ
ที่ไดรับการยอมรับในแนวทางซุนนะห
๑.๓.๑ สภาพปญหา และความเปนมา
๑.๓.๒ กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายโครงการฯ

๘
๑.๓.๓ กําหนดกลุมเปาหมาย (เชน เด็ก, เยาวชน, ทั้งชายและหญิง, กลุมผูนํา,เจาหนาที่รัฐ)
๑.๓.๔ กําหนดวิธีการดําเนินงาน
๑.๓.๕ กําหนดวิทยากร ,หลักสูตร ,เทคนิคการสอน , ตารางเรียน, การเปนแบบอยาง
๑.๓.๖ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
๑.๓.๗ กําหนดแนวทางการติดตาม และการประเมินผล
๑.๓.๘ แนวทางจัดหางบประมาณสนับสนุน
๑.๓.๙ ผูรับผิดชอบโครงการ
๑.๔ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานในโครงการ
๑.๕ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบ และมีสวนรวม
ศปก.อ.หนุนเสริม
๑.๑ การพัฒนาสัมพันธกบั ผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่รัฐ เพื่อรวมสรางกระแสสังคมคุณธรรม
๑.๒ เขารวมประชุมเตรียมการ รวมพิจารณาโครงการ และสนับสนุนตามความเหมาะสม
๑.๓ ใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, ขอมูลอื่นๆ)
๑.๔ บริการ อํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย
กลางน้ํา
๑.๑ ประชุมซักซอมการปฏิบัตงิ านตามโครงการฯ
๑.๒ ดําเนินการปฏิบัติตามโครงการฯ
๑.๓ ประเมินผลระหวางการดําเนินการ
๑.๔ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
๑.๕ เผยแพรประสัมพันธใหชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อการสนับสนุน และมีสวนรวม
ศปก.อ.หนุนเสริม
๑.๑ สนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ
๑.๒ บริการ และอํานวยความสะดวกตลอดการดําเนินงาน
๑.๓ ดูแลและรักษาความปลอดภัย
ปลายน้ํา
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในดานตางๆ เชน
๑.๑.๑ ดานความรูค วามเขาใจในหลักคําสอนศาสนาที่ถูกตอง
๑.๑.๒ ดานพฤติกรรมนิสัย, บุคลิกภาพ ,มารยาทที่ดีงาม
๑.๑.๓ ดานการปฏิสัมพันธสามารถอยูรวมกันในสังคมที่หลากหลายอยางสันติ
๑.๒ การดําเนินวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเปนไปตามแบบอยางของทานศาสดา (ซุนนะห)
๑.๓ สามารถนําความรูท ี่ไดรับมานําไปสูการเผยแพรแกผูอื่นตอไป
๑.๔ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม
๑.๕ ปรับปรุงแกไขเพื่อการดําเนินงานในโอกาสตอไป
๑.๖ เผยแพรประสัมพันธใหชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อการสนับสนุน และมีสวนรวม
ศปก.อ.หนุนเสริม
๑.๑ สนับสนุนการใชความรูหลักศาสนาในชีวิตประจําวันกับเยาวชน, ผูใหญ, ผูนํา และเจาหนาที่รัฐ
๑.๒ สนั บ สนุ นการใช ห ลั กศาสนาในกิ จ กรรมอื่ น ๆในพื้ น ที่ เช น การประกอบอาชี พ , การเลื อกตั้ ง ,
ยาเสพติด, อื่นๆ
๑.๓ การพัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงทราบ

๙

๒. การฟตวา โดยสภาชูรอ
ตนน้ํา
๒.๑ เชิญผูรู นักวิชาการศาสนา มารวมประชุม (ชูรอ) เพื่อปรึกษาหารือในกระบวนการฟตวา
๒.๒ เตรียมความพรอมในกระบวนการประชุม (ชูรอ)
๒.๒.๑ บุคลากรที่เกี่ยวของ (โตะครู, บาบอ, อุสตาด, อิหมาม, นักวิชาการศาสนาฯลฯ)
๒.๒.๒ สถานที่
๒.๒.๓ งบประมาณ
๒.๒.๔ เครื่องมือการประชุม
๒.๒.๕ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒.๓ ศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
๒.๔ จัดลําดับความสําคัญของปญหาในชุมชน
๒.๕ สรุปผลการประชุมโดยจัดทําเปนเอกสารรูปเลมเพื่อการเผยแพร
๒.๖ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบ เพื่อการสนับสนุน และมีสวนรวม
ศปก.อ.หนุนเสริม
๒.๑ การพัฒนาสัมพันธกับผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อรวมสรางกระแสสังคมคุณธรรม
๒.๒ เขารวมประชุมเตรียมการจัดตั้งสภาชูรอ การฟตวา และสนับสนุนตามความเหมาะสม
๒.๓ ใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, ขอมูลอื่นๆ)
๒.๔ บริการ อํานวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย
กลางน้ํา
๒.๑ เชิญประชุมลงมติชี้ขาด (ฟตวา) เพื่อการปองกัน และแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งนี้ตองอยูภายใต
กรอบศาสนา (อัลกุรอาน และอัลหะดีษ)
๒.๒ สรุปผลตามมติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ
๒.๓ เผยแพรมติชี้ขาด (ฟตวา) ตอสาธารณชน เพื่อนําสูการปฏิบัติในวิถีชีวิตตอไป
๒.๔ สรุปผลการปฏิบัติ
ศปก.อ.หนุนเสริม
๒.๑ สนับสนุน มติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ
๒.๒ บริการ และอํานวยความสะดวก
๒.๓ ดูแลรักษาความปลอดภัย
ปลายน้ํา
๒.๑ ตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการตอบรับ และการปฏิบัติตามตามมติชี้ขาด (ฟตวา)
๒.๒ จัดเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากการปฏิบัติตามมติชี้ขาด (ฟตวา)
๒.๓ สรุปผลการปฏิบัติตามมติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ
๒.๔ นําขอมูลผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาแกไขตอไป
๒.๔ เผยแพรขอมูลผลการดําเนินการตามมติชี้ขาด (ฟตวา) ของสภาชูรอ
ศปก.อ.หนุนเสริม
๒.๑ สนับสนุนการนํามติชี้ขาด (ฟตวา) ไปใชในการชีแ้ จงกับเยาวชน, ผูใหญ, ผูนํา และเจาหนาที่รัฐ
๒.๒ สนับสนุนการใชมติชี้ขาด (ฟตวา) ไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒.๓ พัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงรับทราบ

๑๐

๓ กฎหมูบาน (ฮูกมปากัต) สรางใหตักวาเกิดขึ้น
ตนน้ํา
๓.๑ เชิญผูรู นักวิชาการทางดานศาสนามารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมกําหนดฮูกมปากัต
๓.๒ เตรียมความพรอมในกระบวนการประชุม
๓.๒.๑ บุคลากรที่เกี่ยวของ (โตะครู, บาบอ ,อุสตาด, อิหมาม, นักวิชาการศาสนาฯลฯ)
๓.๒.๒ สถานที่
๓.๒.๓ งบประมาณ
๓.๒.๔ เครื่องมือในการประชุม
๓.๒.๕ อื่นๆที่เกี่ยวของ
๓.๓ ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
๓.๔ จัดลําดับความสําคัญของปญหา
๓.๕ เตรียมกําหนดผูที่ควบคุม ดูแลใหชุมชน/หมูบานปฏิบัติตามฮูกมปากัต
๓.๖ สรุปผลการประชุม
๓.๗ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบ เพื่อการสนับสนุน และมีสวนรวม
ศปก.อ.หนุนเสริม
๓.๑ พัฒนาสัมพันธกบั ผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่รัฐ เพื่อรวมสรางกระแสสังคมคุณธรรม
๓.๒ รวมคนหาสาเหตุของปญหาที่จะเกิดจากการใชกฎหมูบาน และแนวทางปองกัน
๓.๓ คอยใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, ขอมูลอื่นๆ)
๓.๔ ดูแลรักษาความปลอดภัย
กลางน้ํา
๓.๑ ประชุมลงมติออกฮูกมปากัตภายใตกรอบศาสนา (อัลกุรอาน และอัลหะดิษ)
๓.๒ กําหนดบทลงโทษเชิงสังคมสําหรับการฝาฝนฮูกมปากัต ทั้งนี้ตองอยูภ ายใตกรอบศาสนา
๓.๓ ประกาศฮูกมปากัตภายใตกรอบศาสนา เพื่อรับทราบ และนําไปสูการปฏิบัติกันทั่วหนา
๓.๔ ตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามตามฮูกมปากัต
๓.๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน
ศปก.อ.หนุนเสริม
๓.๑ สนับสนุนกฎของหมูบาน (ฮูกมปากัต) การควบคุม และรวมแกปญหาที่เกิดขึ้นในหมูบาน
๓.๒ บริการ และอํานวยความสะดวก
๓.๓ ดูแลรักษาความปลอดภัย
ปลายน้ํา
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามตามฮูกมปากัต
๓.๒ การตักเตือน ลงโทษผูฝาฝนฮูกมปากัต ทั้งนี้ตองอยูภ ายใตกรอบศาสนา (อัลกุรอาน และอัลหะดีษ)
๓.๓ จัดเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากการดําเนินตามฮูกมปากัต
๓.๔ นําขอมูลมาปรับปรุงแกไขใหเกิดสันติสุขในชุมชน หมูบานภายใตขอบัญญัติศาสนาตอไป
๓.๕ เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลผลการดําเนินการตามฮูกมปากัตแกสาธารณชนตอไป
ศปก.อ.หนุนเสริม
๓.๑ ชี้แจงกําลังพลไมใหสรางเงื่อนไข ปฏิบัติตามกฎของหมูบาน (ฮูกมปากัต)
๓.๒ สนับสนุนการนํากฎหมูบาน (ฮูกมปากัต) ไปใชในชีวิตประจําวัน
๓.๓ สนับสนุนการนํากฎหมูบาน (ฮูกมปากัต) ไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๔ การพัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงรับทราบ

๑๑

๔. การสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห)
ตนน้ํา
๔.๑ สรางความรูความเขาใจในหลักคําสอนทางศาสนา เพื่อสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ตอชุมชน/หมูบาน
๔.๑.๑ หลักศรัทธา (รูกนอิมาน) ภายใตอัลกุรอาน และแนวทางซุนนะห
๔.๑.๒ หลักปฏิบัติ (รูกนอิสลาม) ภายใตอัลกุรอาน และแนวทางซุนนะห
๔.๑.๓ หลักคุณธรรม (รูกนอิอฺซาน) ภายใตอัลกุรอาน และแนวทางซุนนะห
๔.๑.๔ เชิญชวนประชาชนในหมูบานใหเขามารับฟงการสอนเกี่ยวกับหลักศรัทธาที่เที่ยงแท หลัก
อิสลามที่สันติ และหลักคุณธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อพระเจาองคเดียว
๔.๒ กําหนดวิธีการสรางองคความรูทางดานศาสนาในรูปแบบตางๆ ผานองคกรในหมูบาน เชน การสอน,
การบรรยาย, อภิปราย, เสวนา, คุตบะฮ, ตะเล็ม, มัสตูรอ, เอี๊ยะติกัฟ ฯลฯ เพื่อสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห)
ที่แทจริงแกผูคนในชุมชน หมูบาน
๔.๓ ตรวจสอบแตละครัวเรือน องคกรในหมูบาน และผูนําวามีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนอยูในแนวทาง
ศาสนาเพียงใด ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สันติอยูในระดับใด
๔.๔ กระตุนใหชุมชน/หมูบานไดมวี ิถีชีวิตตักวาตามแบบอยางของศาสดาที่แทจริง
๔.๕ วางแผนสําหรับผูที่ละเมิดการดําเนินชีวิตประจําวันตามวิถีชีวิตศาสดา (ซุนนะห) เชน ผูติดยาเสพติด
ผูที่ลุมหลงอยูกับอบายมุข เปนตน
๔.๖ เผยแพรประชาสัมพันธใหชุมชน/หมูบานไดรับรูรับทราบเพื่อการสนับสนุน และมีสวนรวม
ศปก.อ.หนุนเสริม
๔.๑ พบปะพัฒนาสัมพันธกับผูนํา, ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อรวมสรางกระแสสังคมคุณธรรม
๔.๒ รวมคนหากิจกรรมทีส่ รางใหเกิดวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ที่แทจริง
๔.๓ คอยใหคําแนะนํา (งบประมาณ, การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ, ขอมูลอื่นๆ)
๔.๔ ดูแลรักษาความปลอดภัย
กลางน้ํา
๔.๑ ปฏิบัติตามหลักคําสอนศาสนาที่ไดกําหนดไวครบถวน
๔.๒ ดําเนินการสรางองคความรูใ นรูปแบบตางๆ
๔.๓ การสรางครอบครัวใหดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) โดยผานองคกรภายในหมูบาน เชน มัสยิด, ตาดีกา,
คณะกรรมการหมูบาน, โรงเรียน, สถาบันศึกษาปอเนาะ เปนตน
๔.๔ องคกรภายในหมูบานดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) และถายทอดสูชุมชน/หมูบาน
๔.๕ ผูนําในทุกระดับปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห)
๔.๖ การกระตุนเตือนใหชุมชน/หมูบานดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ในชีวิตประจําวัน อยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
๔.๗ การตักเตือน ลงโทษผูที่ละเมิดการดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห)
๔.๘ การดําเนินการสําหรับผูที่ละเมิดวิถีชีวิตตักวา ใหไปสูการดําเนินวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) มากขึ้น
ศปก.อ.หนุนเสริม
๔.๑ สนับสนุนการสรางวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห) ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๔.๒ สงเสริมใหผูนํา องคกร ครอบครัวในหมูบาน ปฏิบัติวิถีชีวิตตักวา (ซุนนะห)
๔.๓ บริการ และอํานวยความสะดวก
๔.๔ ดูแลรักษาความปลอดภัย

๑๒

ปลายน้ํา
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในดานตางๆ เชน
๔.๑.๑ ผูคนในชุมชนสนใจศึกษาเรียนรูศาสนามากขึ้น
๔.๑.๒ ผูคนในชุมชนมีพฤติกรรม, นิสัย, บุคลิกภาพ ,มารยาทที่ดีงามตามแนวทางซุนนะหมากขึ้น
๔.๑.๓ มีการปฏิสัมพันธที่ดสี ามารถอยูรวมกันภายใตสังคมที่หลากหลายอยางสันติ
๔.๒ การดําเนินวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเปนไปตามแบบอยางศาสดา (ซุนนะห) เกิดกัมปงตักวา ในที่สุด
๔.๓ สามารถนําความรูที่ไดรับมานําไปสูการเผยแพรตอไป
๔.๔ ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม
๔.๕ ปรับปรุงเพื่อการพัฒนา แกไขการดําเนินงานในโอกาสตอไป
ศปก.อ.หนุนเสริม
๔.๑ หนวยงานของรัฐขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการการแกปญหา พัฒนา ตามวิถีชีวิตตักวา(ซุนนะห)
๔.๒ การพัฒนาสัมพันธ และประชาสัมพันธใหหมูบาน/ตําบลขางเคียงทราบ
๔.๓ การขยายเครือขายจากหมูบานตนแบบสูหมูบานอื่น และหมูบานสูตําบลตอไป
๕. การประเมินตัวชี้วัด กัมปงตักวา
๕.๑ รูไดอยางไรวา ตักวาเกิดขึ้นแลว (การปฏิบัติตนตามแนวทางซุนนะห)
๕.๑.๑ ดานครอบครัว
๑) ผูชายเปนสามีที่ดี (มุอฺมิน) เลี้ยงดู (นัฟเกาะห) ครอบครัวอยางสันติ (๑๐๐%)
๒) สตรีเปนภรรยาที่ดี (มุสลิมมะห) ของครอบครัว (๑๐๐%)
๓) ลูกมีความกตัญูตอผูบังเกิดกลาและเครือญาติ (๑๐๐%)
๕.๑.๒ ดานการศึกษาศาสนา และสายสามัญ
๑) จํานวนเด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ (๑๐๐%)
๒) จํานวนเด็ก และเยาวชนเรียนรู อัลกุรอาน และอัลหะดีษ (๑๐๐%)
๓) จํานวนชาวบานเรียนดานศาสนาวันละไมนอยกวา ๑ ชม. (๑๐๐%)
๕.๑.๓ ดานการปฏิบัติศาสนากิจ
๑) จํานวนชาวบานไดละหมาดรวม ( jamaah ) ณ มัสยิดครบถวน ๕ เวลา (๑๐๐%)
๒) จํานวนชาวบานไดถือศิลอดซุนนะหในวันจันทร และวันพฤหัสบดีอยางสม่ําเสมอ (๑๐๐%)
๓) จํานวนชาวบานไดไปละหมาดศพโดยไมตองเชิญ และไมขอรับคาตอบแทนใดๆ (๑๐๐%)
๔) การละหมาดฮาญัติทุกสถานการณ ไมขอรับคาตอบแทนใดๆ(๑๐๐%)
๕) การปฏิบัติตนในสิ่งที่เปนฮาลาล และละเวนสิ่งที่เปนหะรอมอยางเครงครัด (๑๐๐%)
๕.๑.๔ ดานสังคม
๑) มีการจัดตั้งสภาชูรอในชุมชนๆละ ๑ สภา (๑๐๐%)
๒) มีการใชสภาชูรอในกิจกรรมตางๆ และการตัดสินปญหาตางๆในชุมชน (๑๐๐%)
๓) ชุมชนปราศจากอบายมุขทุกประการ(๑๐๐%)
๔) การสรางหรือบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด, สุเหรา) ไมเนนการของบประมาณจากภาครัฐ
แตเนนการบริจาค jariyah จากผูคนในชุมชนเปนหลัก (๑๐๐%)
๕) ชาวบานสามารถดําเนินกิจกรรมทางศาสนา ดวยความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และทรัพยสิน
(เปนคนมือบน) มากกวาการพึ่งงบประมาณจากภาครัฐฝายเดียว (๑๐๐%)
๖) ชาวบานสามารถอยูรวมกันภายใตสังคมที่หลากหลายทางศาสนาอยางสันติ (๑๐๐%)

๑๓

๕.๑.๕ ดานสาธารณสุข (ความสะอาดเปนสวนหนึ่งของความศรัทธา)
๑) ครอบครัว ศาสนสถานมีความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก (๑๐๐%)
๒) ชุมชนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย (๑๐๐%)
๓) ไมปลอยสัตวเลี้ยงเขาไปในชุมชน (๑๐๐%)
๔) มีการชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสหรือเจ็บปวย (๑๐๐%)
๕) ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ (๑๐๐%)
๖) ผูคนในชุมชนปราศจากการติดยาเสพติด (๑๐๐%)
๕.๑.๖ ดานเศรษฐกิจ
๑) มีกองทุนบัยตุลมัล จํานวน ๑ แหงตอชุมชน (๑๐๐%)
๒) การดําเนินธุรกิจใดๆปราศจากดอกเบี้ย (๑๐๐%)
๓) มีการจายซากาตครบตามเกณฑที่ศาสนากําหนด (๑๐๐%)
๔) ผูดอยโอกาสไดรับความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ (๑๐๐%)
๕.๑.๗ ดานความมั่นคง
๑) ชุมชนปลอดยาเสพติด (๑๐๐%)
๒) ชุมชนปลอดอาชญากรรม (๑๐๐%)
๓) ชุมชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพยสิน (๑๐๐%)
๔) ความขัดแยงในชุมชนยุติดวยกระบวนการชูรอ (๑๐๐%)
๕) ยอมรับระบอบประชาธิปไตย ภายใตกรอบของศาสนา (๑๐๐%)
๖) ธํารงไวซึ่งความชาติ ศาสน กษัตริย (๑๐๐%)
๕.๒ แนวทางการเก็บขอมูล และการประเมินผลการตักวา (การปฏิบัติตามแบบอยางศาสดา)
๕.๒.๑ กําหนดวิธีการจัดเก็บขอมูล
๕.๒.๒ ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
๕.๒.๓ ประเมินผล การวิเคราะห สรุปและเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
๕.๓ ตรวจสอบวาการตักวา (การปฏิบัติตามแบบอยางศาสดา) อยูในระดับใด
๕.๓.๑ คนหาสาเหตุ อะไรเปนปจจัยที่ทําใหการสรางตักวาไดเทานั้น
๕.๓.๒ กลับไปศึกษาขั้นตอนการสรางกัมปงตักวา (การปฏิบัติตามแบบอยางศาสดา) วาขั้นตอนใด
ยังไมมีความสมบูรณหรือทําหนาที่ไมสมบูรณครบถวน
๕.๔ อุปสรรคคืออะไร จะแกไขใหเกิดการตักวาเพิ่มขึ้นไดอยางไร
๕.๓.๑ เมื่อพบอุปสรรคในการสรางตักวา (ซุนนะห) ใหรวมประชุมปรึกษาหารือกับผูที่เกี่ยวของ
๕.๓.๒ ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการสรางกัมปงตักวาหรือเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะสม เพื่อใหเกิด
การตักวา (การปฏิบัติตามแบบอยางศาสดา) เพิ่มขึ้น
๕.๕ ทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืน
๕.๓.๑ การสรางทายาทรองรับในตําแหนงผูนําหรือตําแหนงที่สําคัญ
๕.๓.๒ การสรางระบบหรือกฎหมูบานควบคุม และรองรับปญหา
๕.๓.๓ การเคารพ และเชื่อฟงมติสภาชูรอหรือผูทรงคุณวุฒิในชุมชน/หมูบาน
๕.๓.๔ ผูนําทุกระดับไมความนําการเมืองภายนอกเขามาสรางความแตกแยกในหมูบาน
๕.๓.๕ การตอยอดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งสรางจิตสํานึก ใหทุกคนในหมูบานมีความตระหนักวา
ทุกกิจกรรมนั้น คือ ภาระที่ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาส) และเปนหนาที่ที่ตองทําเพื่อพระเจา
๕.๓.๖ การประชุมติดตามการปองกัน แกปญหา และพัฒนาชุมชน/หมูบานอยางตอเนื่อง

๑๔
-------------------------------------------------------------------------

