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กิตติกรรมประกาศ 

มวลการสรรเสริญทั้งหมดเปนเอกสิทธ์ิสําหรับเอกองคอัลลอฮฺ (ซุบ) ที่ทรงอนุมัติให
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จไปดวยดี ขอความสันติสุขจงมีแดศาสนทูตมูฮัมมัด (ศ็อล) และบรรดา
สาวกของทานผูบริสุทธ์ิ  

รายงานการวิจัยเรื่อง "กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะ
ชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาชุมชนบานโคะ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส" เปนโครงการที่จัดทําข้ึนโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากกรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  2554 
  คณะผู วิจัย ขอขอบคุณ ศาสตราจารยชวน เพชรแกว ประธานกรรมการตรวจรับ
ผลการวิจัย ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และ คุณพรรณฉวี ประยูรพรหม 
กรรมการตรวจรับผลการวิจัย ที่ไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบ แกไขสิ่งที่บกพรองที่เปน
ประโยชนตองานช้ินน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 ขอขอบคุณ คุณกิตติพร ใจบุญ ผูประสานงานทุนวิจัยของกรมสงเสริมวัฒนธรรมที่ให
คําแนะนําและความสะดวก 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลจอเบาะ สมาชิกกองทุนฯ ประชาชนบานโคะ ตลอดจนผูที่เกี่ยวของที่ให
สัมภาษณและใหขอมูลที่เปนประโยชนย่ิง 
 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยช้ินน้ีถือวาเปนความประสงคของอัลลอฮฺ และ
หากเกิดความผิดพลาดตองขออภัยมา ณ โอกาสน้ีดวย 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค 1) ศึกษาประวัติการเขามาของกองทุนสวัสดิการซารีกัต
มาตีในบานโคะ 2) ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีและลักษณะการมีสวน
รวมของชุมชนในบานโคะ 3) หลักการอิสลามในแงสุขภาวะมุสลิมในการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ซารีกัตมาตีจากมุมมองของชุมชน และ 4) พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และความสําเร็จจากมุมมอง
ของชุมชน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงเนนศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ “ซารีกัต
มาตี” ชุมชนบานโคะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการกองทุนฯ ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน และประชาชนใน
ชุมชน จํานวน 40 คน วิธีการเก็บขอมูล การสัมภาษณเจาะลึก และการสังเกตการณ  

ผลจากการศึกษาพบวา ประวัติการเขามาของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในบานโคะ  
มีความเกี่ยวของ 3 ประการ คือ 1) เกิดจากการศึกษาหลักการศาสนาอิสลามวาดวยการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันมาบูรณาการใหเหมาะกับสถานการณและบริบทพื้นที่ 2) เกิดจากการ
พูดคุยหาทางออกของชุมชนกรณีที่ครอบครัวยากจนเสียชีวิตเพื่อจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือใน
การจัดการศพ และ 3) เกิดจากการศึกษารูปแบบการบริหารของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกํา
ปงนากอและนํามาบูรณาการใหม การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีและลักษณะ
การมีสวนรวมของชุมชน มีการบริหารเองโดยชุมชน จะไมอยูภายใตการบริหารของมัสยิด มีการ
แตงต้ังผูรับผิดชอบของแตละโซนเพื่อทําหนาที่รับเงินนาวัตที่ทางสมาชิกของแตละโซนนํามาสง
ดวยเหตุผลอยากใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนที่เขมแข็งและมีจิตอาสาสูง หลักการ
อิสลามในแงสุขภาวะมุสลิมในการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี การกําชับใหมุสลิมทุก
คนใหการพยุงสังคมและสงเคราะหชวยเหลือผูดอยกวา สอดคลองกับหลักการอิสลามในเรื่องของ
การสงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันโดยเฉพาะผูที่มีความเดือดรอน ดังน้ันการชวยเหลือใหมี
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีน้ีสามารถลดปญหาความเครียดของครอบครัว ทําใหเกิดสุขภาวะ
ดานจิตใจที่ดีข้ึน พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และความสําเร็จจากมุมมองของชุมชน กองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะถือวาประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากเปนกองทุนที่มีจุดแข็ง บริหารเอง
โดยชุมชน มีสมาชิกที่สมัครเพิ่มข้ึนเปน 846 รหัส มีเงินสวัสดิการคงเหลือในกองทุนทั้งที่เปนเงิน
สดประมาณ 70,000 บาท และเงินฝากธนาคารประมาณ 720,000 กวาบาท เงินสวัสดิการที่
สมาชิกจะไดรับจะเพิ่มข้ึนทุกป และในป 2555 เงินสวัสดิการปรับข้ึนเปน 14,000 บาท ตอศพ 
 
คําสําคัญ : กองทุนสวัสดิการ ซารีกัตมาตี วัฒนธรรม มลายูมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต   
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บทที่ 1 
ภูมิหลังการวิจัย 

 

1.1 ความเปนมาของการวิจัย 

ประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานของชุมชนไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ทําใหมีลักษณะเฉพาะทางภาษาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของผูคนที่ดํารงอยูทามกลางอาณา
บริเวณที่ศาสนาอิสลามเปนพลังชีวิต วัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพล กลายเปนประเด็นที่มีความสําคัญ
ทั้งในประวัติศาสตรการสรางชาติ การเมืองและความมั่นคง (พุทธิชาติ โปธิบาลและธนานันท ตรง
ดี อางถึงในวัฒนา สุกัณศีล, 2544: 2) นอกจากน้ัน Mohd. Zamberi A. Malek (อางถึงในรัตติ
ยา สาและ, 2544: 5) กลาววา ดินแดนปตตานี ยะลา และนราธิวาส เมื่อครั้งเปนราชอาณาจักร 
“ปตานี” น้ันเคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการศาสนา มีผูคน
หลายเช้ือชาติอาศัยอยูรวมกันเชน มลายู ชวา อินเดีย จีน อาหรับ จําปา เช่ือกันวาบรรพบุรุษของ
ผูคนในดินแดนดังกลาว นับถือลัทธิบูชาภูตผีวิญญาณ (animism) มากอน ตอมามีการเผยแผ
ศาสนาตางๆ เขามาในดินแดนแถบน้ี เชน ศาสนาพราหมณ ฮินดู พุทธ และอิสลาม ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของ ครองชัย หัตถา (2552) ถึงประวัติศาสตรของคนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีพัฒนาการของความเช่ือและศาสนาเริ่มจากยุคกอนประวัติศาสตรลังกาสุกะ ซึ่งดินแดน
แถบน้ีเปนที่อยูของชนพื้นเมือง หรือ โอรังอัสล ีเชน ซาไกและเซมัง ซึ่งชนเหลาน้ันยังไมมีการนับ
ถือศาสนาใดๆ หลังจากน้ันในยุคเริ่มตนประวัติศาสตร ราว 2 พันปถึง พ.ศ. 700 ป มีชาวอินเดีย
เดินทางมาในแถบน้ีนําศาสนาและวัฒนธรรมมาเผยแพรดวย ซึ่งปรากฏรอยศาสนาพราหมณและ
การคาตามปากนํ้าขยายเปนชุมชนเปนเมืองทาที่สําคัญ พอเขายุคอาณาจักรโบราณลังกาสุกะหรือ
ลังยาซู (Lang Ya Shiu) มีปรากฏราว พ.ศ. 700 -1400 ป ชวงตนพุทธศตวรรษที่ 11-14  ลังกาสุ
กะเปนรัฐอิสระ เปนยุครุงเรืองมีแหลงโบราณลังกาสุกะที่ทาสาป จังหวัดยะลา และอําเภอยะรัง 
จงัหวัดปตตานี ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา หลังจากน้ันเปนยุคของ
อาณาจักรศรีวิชัย มีกองทัพเรืออันเกรียงไกรและเปนยุครุงเรืองของพุทธฝายมหายาน ชาวลังกาสุ
กะก็นับถือพุทธมหายานดวย มีศาสนสถานทางพุทธสรางข้ึนหลายแหงบนคาบสมุทรมลายูรวมถึง
พระนอนองคใหญในวัดถํ้าคูหาภิมุข จังหวัดยะลาดวย หลังจากน้ัน ในป พ.ศ. 1836 เปนยุคของ
อาณาจักรมัชปาหิต ซึ่งเปนอาณาจักรฮินดู ชวงน้ีมีพอคาชาวอาหรับและนักเผยแพรศาสนานํา
ศาสนาอิสลามเขามามากข้ึนในแถบน้ี ตอมาไมนานอาณาจักรมัชปาหิตก็แผอํานาจมาปกครอง
โดยลังกาสุกะก็อยูใตปกครองดวย ในป พ.ศ. 1884-1907 การเผยแพรศาสนาอิสลามเขามามาก
ข้ึนโดยเฉพาะบริเวณเมืองปาไซและมะละกา และในป พ.ศ. 1998 กองทัพมะละกาบุกตีเมืองโก
ตามหลิฆัยเปนเมืองหนาดานของลังกาสุกะไดและขยายอํานาจปกครองทั่วหัวเมืองแหลม
มลายู ทําใหชาวเมืองหันมานับถือศาสนาอิสลามตามมะละกาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และตอมาในป พ.ศ. 
2000 พญาอินทิราราชโอรสของราชาศรีวังสาแหงเมืองโกตามหลิฆัยไดสรางเมืองใหมช่ือปตานี 
ต้ังอยูริมทะเลบานกรือเซะ บานา และหันมานับถือศาสนาอิสลามเปลี่ยนช่ือเปน สุลตาน อิสมา
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อีล ชาห ปกครองเมืองปตตานี ระหวางป พ.ศ. 2043-273 ทําใหชาวเมืองเปลี่ยนศาสนาตามนับ
ถือศาสนาอิสลามอยางสมบูรณ การนับถือศาสนาตางกันในระยะตอมาสงผลใหศาสนิกชนมีการใช
วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จนทุกวันน้ีประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

ในสวนของวัฒนธรรมการใชชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ในทัศนะ
ของ สุริยะ สะนิวาและคณะ (2551: 60) ปจจุบันประชาชนที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายูถ่ินในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ศาสนาจึงมี
อทิธิพลตอความเช่ือและการดําเนินชีวิตของพวกเขา นอกจากน้ันไดอธิบายเพิ่มเติมวา วัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตวาเปนวัฒนธรรมอิสลาม หมายถึงสภาพอันเปนความ
เจริญงอกงาม การนอบนอมยอมตนตออัลลอฮ ฺ(ซ.บ.1) พระองคเดียวอยางสิ้นเชิง เพื่อความเปน
สันติสขุทั้งโลกน้ีและโลกหนา จะเห็นไดวาสังคมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตหากมองในภาพรวม
ของประเทศไทยในเชิงพื้นที่ก็จะเปนชนกลุมนอยแตหากมองเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใตก็จะ
พบวาเขาจะเปนชนกลุมใหญ ที่มีวิถีชีวิตซึ่งสะทอนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณคาในสังคมไทยและ
สามารถเช่ือมรอยกับสังคมมลายูมุสลิมในภูมิภาคอาเซียนอีกกวาสองรอยลานคน สวน มะดาโอะ  
ปูเตะและคณะ (2553: 14) ไดพูดถึงเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย คือ จังหวัดสตูล 
สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งนอกจากจะมีพรมแดนติดตอกันทั้งทางบกและทางทะเล
ติดกับรัฐตางๆ ทางตอนเหนือของมาเลเซียเปนแนวยาวแลว อีกทั้งยังมีความสัมพันธทางดาน
ประวัติศาสตรที่ใกลชิดสืบตอกันมาเปนเวลายาวนาน ดังจะเห็นไดจากการที่ประชาชนของทั้งสอง
ฝง มีลักษณะทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เปนอยูที่ใกลชิดและคลายคลึงกัน เชน วัฒนธรรมการเย่ียมเยียนครอบครัวผูเสียชีวิต (วัฒนธรรม
การนาวัต) มีการนําเงินนาวัตไปมอบใหกับครอบครัวที่เสียชีวิตเพื่อใชจายในการจัดการศพ ซึ่ง
วัฒนธรรมน้ีมีการถือปฏิบัติทั้งมุสลิมที่อยูในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยและมุสลิมที่
อยูทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย 

ในดานการชวยเหลือซึ่งกันและกันน้ัน สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยูแบบชวยเหลือ
เกื้อกูล มนํ้ีาใจตอกัน ในอดีตคนไทยไดรับสวัสดิการจากธรรมชาติ หาเห็ด หาหนอไมจากปาใกล
บาน หาปูปลาในแมนํ้าลําคลอง ยามเจ็บปวยไดยาจากสมุนไพรในปา เพื่อนบานมาเฝาไขให
กําลังใจ มีปญหาชีวิตมีศาสนาและผูอาวุโสในชุมชนเปนที่พึ่ง เปนสวัสดิการที่ธรรมชาติและผูคนมี
ใหแกกันบนพื้นฐานของความเกื้อกูล มีนํ้าใจ และเคารพซึ่งกันและกันระหวางคนกับคนและคน
กับธรรมชาติ (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2550: 63) ตอมาองคกรชุมชนได
ตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตจึงไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนและพัฒนาใหสอดคลอง
กับวิถีชุมชนที่หลากหลาย เนนใหชุมชนหันมาฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีและความสัมพันธใน
รูปแบบของสวัสดิการแบบครบวงจร เปนสวัสดิการแบบพึ่งตนเองที่ชุมชนรวมกันคิด รวมกันสราง

                                                
1
 อานวา “ซุบฮานะฮู วะตะอาลา” แปลวา “พระองคทรงบริสุทธิ์และทรงสูงสงยิ่ง” เปนคําสุภาพที่ชาวมุสลิมใชกลาวหลังจาก

นาม “อัลลอฮฺ”  
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ระบบ รวมบริหารจัดการและรวมรับผลประโยชน เพื่อใหเปนกองทุนที่ทุกคนเปนเจาของรวมกัน 
(สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2552: 1) 

นอกจากการใหความชวยเหลือระหวางบุคคลแลว ยังมีหนวย กลุมหรือองคการ ในรูป
ของสวัสดิการชุมชนซึ่งเปนการริเริ่มสรางสรรคของชุมชนทองถ่ินที่รวมกันสรางระบบหลักประกัน
ความมั่นคงของชีวิตเพื่อความอยูดีมีสุขของคนในชุมชนทองถ่ินและสังคม มุงฟนฟูชุมชนทองถ่ิน
ใหมีการอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางคนกับคน คน
กับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม ตามหลักศาสนาและภูมิปญญาของทองถ่ินต้ังแตเกิดจนตาย 
สวัสดิการชุมชนเปนระบบการชวยเหลือเกื้อกูลทีเริ่มจากการพึ่งตนเองกอน เปนการชวยเหลือที่
มากกวาเงินหรือวัตถุ แตเนนความสัมพันธที่ดี การมีนํ้าใจ การไวใจซึ่งกันและกัน การมีกองทุน
สวัสดิการชุมชนเปนการสรางการออมเพือ่การใหเปนกองบุญมากกวากองทุน ทุกคนตางเปนผูให
และเปนผูรับ เปนการ “ใหอยางมีคุณคา รับอยางมีศักด์ิศรี” การชวยเหลือที่เผื่อแผถึงผูทุกขยาก
และผูดอยโอกาสในชุมชน สวัสดิการชุมชนตางจากระบบประกันเชิงพาณิชยที่ใหความสําคัญกับ
ระบบสมาชิกและการไดรับประโยชนตางเบี้ยประกัน สวัสดิการชุมชนจะขับเคลื่อนไดอยางมีพลัง 
สามารถบรรลุเปาหมาย มีความมั่นคงของชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน ชุมชนตองเปนแกนหลัก
สรางการมีสวนรวมอยางกวางขวางผนึกพลังกับทองถ่ิน เช่ือมโยงสวัสดิการชุมชนกับการสรางทุน
ใหมของชุมชนซึ่งเปนทุนเศรษฐกิจและทุนสังคม การเช่ือมโยงกับการพัฒนาอื่นๆของชุมชนอยาง
กลมกลืน สรางกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตมีความซื่อสัตย 
และมีประสิทธิภาพเปนการสรางระบบการเรียนรูตลอดเวลา  
  ในศาสนาอิสลามก็มกีารใหสวัสดิการที่สอดคลองกับหลักการศาสนาที่เปนระบบ โดยมี
จุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาความเปนอยูและยกระดับคุณภาพการดํารงชีวิตของมนุษยดานการ
ประกันใหมนุษยมีชีวิตอยูอยางสงบสุข มั่นคงในอุดมการณ ชีวิตและทรัพยสิน มีความปลอดภัย
เพื่อสูการมีชีวิตที่สุขสมบูรณ หลักสวัสดิการทางสังคมในอิสลามเปนหลักที่อัลลอฮไดบัญญัติไว
โดยโยงใยเกี่ยวของกับการเคารพภักดีตออัลลอฮ หลักการดังกลาวไดถูกกําหนดมาพรอมกับ
อิสลามและเปนสวนหน่ึงของระบบสังคมอิสลามอันมีมาต้ังแต 1,400 ปกวาแลว (อับดุลรอซีด  
เจะมะ, 2542: 73) ดังที่อัลลอฮไดกลาวในอัลกรุอาน :  

ความวา “ จงอิบาดะฮตออัลลอฮและอยางต้ังภาคีตอพระองค
กับสิ่งใดทั้งสิ้น และจงทําความดีตอพอแม ตอญาติสนิท ตอลูกกําพรา 
ตอคนยากจน ตอเพื่อนบานที่เปนญาติ ตอเพื่อนบานที่มิไดเปนญาติ ตอ
เพื่อนสนิท ตอผูเดินทาง และตอทาสที่พวกเจาครอบครอง แท
จริงอัลลอฮไมทรงรักผูที่หย่ิงผยองอีกทั้งยกตัวเอง ”  

 
นอกจากน้ีอิสลามไดจัดสวัสดิการทางสังคมใหสังคมเปนลําดับ โดยเนนสวัสดิการที่ให

การสนับสนุนครอบครัวที่ยากจนและดอยโอกาสโดยใหระดับหนวยของสังคมเปนผูรับผิดชอบ
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รวมกับเครือญาติดังที่มีหะดีษที่ทานรอซูล (ศ็อล2)กลาวตอบ เมื่อมีศอฮาบะฮ (สาวก) ถามทาน
เกี่ยวกับภาระหนาที่ของคนๆ หน่ึงในการดูแลใหความชวยเหลือ ทานตอบ  

ความวา “แมของเจา พอของเจา พี่หรือนองสาวของเจา พี่หรือ
นองชายของเจา ผูใตบังคับบัญชาที่เจาตองใหสิทธิแกเขา และญาติที่มี
สิทธิเหนือเจา” 

จากโองการและหะดิษดังกลาว อิสลามไดจัดลําดับการใหความชวยเหลือใหแกบุคคล
ดังตอไปน้ีตามลําดับคือ แม พอ พี่สาวหรือนองสาว พี่ชายหรือนองชาย ญาติใกลชิด ญาติที่มีสิทธิ  

สอดคลองกับบริบทชุมชนมลายูมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกับการจัดใหมี
ระบบสวัสดิการชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องกองทุนชวยเหลือการจัดการศพ
ของสมาชิกในชุมชนหรือตําบล โดยแตละชุมชนจะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันคือ เมื่อมีสมาชิกใน
ชุมชนเสียชีวิต ประชาชนในหมูบานจะทําการนาวัต3 และจะนําเงินสดหรือขาวของไปใหกับ
ครอบครัวที่เสียชีวิตเพื่อใชในการจัดการศพ เงินนาวัตที่ชาวบานบริจาคใหน้ันไมมาก ประมาณ  
20 – 50 บาท ตอครอบครัว เมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิก ครอบครัวผูเสียชีวิตตองหาเงินมากอน
หน่ึงเพื่อมาจัดการศพดังกลาวซึ่งคาใชจายที่ตองใชมากพอสมควร การตายอยางกะทันหันทําให
บางครอบครัวที่ไมมีเงินสํารองเตรียมไวจึงตองไปพึ่งคนรวยในชุมชนโดยการนําที่ดินที่มีอยูไปขาย
หรือจํานองในราคาที่ถูกกวาปกติเพื่อมาใชจายในการจัดการศพ ดังน้ันเพื่อแกปญหาสุขภาวะดาน
จิตใจของครอบครัวผูเสียชีวิตที่ตองเสียคนรักในครอบครัวแลว อีกทั้งตองมาเครียดในสวนของ
การหาเงินทองมาใชจายในเวลาเดียวกัน ดวยเหตุน้ีจึงมีการคิดคนจัดใหมีกองทุนสวัสดิการ
ชวยเหลือจัดการศพ (ซารีกัตมาตี) ข้ึนในชุมชน ประชาชนในชุมชนจะไดมีสวนรวมชวยเหลือ
ครอบครัวดังกลาวโดยมีการเก็บเงินนาวัต (เงินชวยเหลือเพื่อจัดการศพ) และมีการมอบใหกับ
ครอบครัวเพื่อใชในการจัดการศพที่จําเปน  

กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีเปนกองทุนหน่ึงในพื้นทีส่ามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งแตละ
ชุมชนจะมีการกําหนดรูปแบบและการบริหารจัดการที่แตกตางกัน ตลอดจนมกีารเรียกช่ือกองทุน
ที่แตกตางกันดวยเชนกัน เปนกองทุนเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต เปนหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน จากปญหาดังกลาว
ผูวิจัยมีความตองการที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับ “กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการ
ดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาชุมชนบานโคะ อําเภอย่ีงอ 
จังหวัดนราธิวาส” วามีการจัดรูปแบบกองทุนและการบริหารจัดการอยางไร ทั้งน้ีเพื่อสามารถเปน

                                                
2
 อานวา “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม” แปลวา “ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานและประทานความสันติแดทาน”  เปนคําสุภาพที่

ชาวมุสลิมใชกลาวหลังนามทานศาสดามุฮัมมัด 
3 เปนวัฒนธรรมของคนมลายมูุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะมีการเยี่ยมเยียนเพ่ือปลอบใจญาติผูเสียชีวิตและจะมีการนําเงินสด 

ขาวสาร หรือน้ําตาลทรายไปบริจาคดวย 
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ตัวอยางใหกับชุมชนอื่นในเรื่องการใหมีกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีที่สรางความเขมแข็งของ
ชุมชนตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  ศึกษาประวัติการเขามาของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในบานโคะ 
2.  ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีและลักษณะการมีสวนรวมของ

ชุมชนในบานโคะ 
3.  หลักการอิสลามในแงสุขภาวะมุสลิมในการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีจาก

มุมมองของชุมชน 
4.  พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และความสําเร็จจากมุมมองของชุมชน 

1.3 คําถามหลักในการวิจัย 
1. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะมีตนกําเ นิดที่ไหน ต้ังแตเมื่อใด มีการ

ดําเนินการและพัฒนาการอยางไรบาง 
2. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีมีรากฐานจากหลักการอิสลามในเรื่องสุขภาวะและ

วัฒนธรรมในทองถ่ินอยางไรบาง 
3.  ประวัติบานโคะ ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน โครงสรางประชากร การประกอบอาชีพ 

ระบบความเช่ือ และการปฏิบัติศาสนกิจทางอิสลามของชุมชนบานโคะเปนอยางไร 
4.  การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะประสบผลสําเร็จหรือไม 

อยางไร 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
1.  ขอบเขตดานเน้ือหา 

ศึกษาเกีย่วกับกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายู
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาชุมชนบานโคะ อําเภอย่ีงอ จังหวัด
นราธิวาส 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ 
ศึกษาเฉพาะชุมชนบานโคะและชุมชนรอบขางที่อยูในเขตตําบลจอเบาะ อําเภอย่ีงอ 
จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะชุมชนที่เปนสมาชิกของกองทุน 

3. ขอบเขตดานประชากร 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบบานโคะ ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา 
และประชาชนในตําบลจอเบาะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส  

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 
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1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงเนนศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ 
“ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชนมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต : 
กรณีศึกษาชุมชนบานโคะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเครื่องมือและการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ดังน้ี 

1. การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของพื้นทีแ่ละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปน
ขอมูลทั่วไปของชุมชนและขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี โดยใชวิธี
การศึกษา ทบทวน ประมวล และรวบรวมจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและเสริม
ดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้งที่เปนคณะกรรมการกองทุนฯ ผูนําทองถ่ิน ผูนํา
ศาสนา และประชาชนทั่วไป 

2. การสัมภาษณระดับลึกผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการกองทุนฯ ดวยการใช
แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก โดยมีการปรับหัวขอและเน้ือหาหรือประเด็น
การสัมภาษณใหมีความสอดคลองกับบริบทเฉพาะของกลุมเปาหมาย เชน ประธาน
คณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ ผูนําศาสนา และผูนําทองถ่ิน  

3. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ทีมงานจะทําการสังเกตการณและทําการพูดคุย
อยางไมเปนทางการเกี่ยวกับเรื่องน้ีกับสมาชิกกองทุนฯ และประชาชนทั่วไป เพื่อให
เขาใจถึงความเช่ือมโยงและเขาใจถึงบทบาทของกองทุนฯ ในการบริหารจัดการศพ
ของชุมชน  
 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบถึงรูปแบบการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนบาน

โคะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 
2. ทําใหไดนวัตกรรมและองคความรูใหมเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีสูการ

สรางชุมชนเขมแข็ง 
3. เปนประโยชนกับการจัดการชุมชนอื่นๆ บนวัฒนธรรมที่สอดคลองกับศาสนาในการ

จัดการ และเปนแนวทางการจัดต้ังกองทุนอื่นๆ ในชุมชน  
 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 กองทุนสวัสดิการชุมชน หมายถึง กองทุนที่ประชาชนในชุมชนทําการรวบรวมเงิน เพื่อ
เปนสวัสดิการแกสมาชิกในชุมชน  
 การบริหารจัดการ หมายถึงการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ซารีกัตมาตี) 
ของมลายูมุสลิมโดยครอบคลุมถึงการจัดเก็บและการจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกกองทุน 



7 

 

ซารีกัตมาตี หมายถึง กองทุนสวัสดิการชวยเหลือจัดการศพสําหรับครอบครัวที่ไดสมัคร
เปนสมาชิกกองทุนในชุมชน โดยจะมีการเก็บและจายเฉพาะเวลาที่มีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต
เทาน้ัน 

เงินนาวัต หมายถึง เงินบริจาคที่ทางครอบครัวในชุมชนทําการบริจาคใหแกครอบครัว
ผูเสียชีวิตใชในการจัดการศพในจํานวนที่ทางกองทุนกําหนดโดยยึดหัวหนาครอบครัวเปนหลัก  

วัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมชาวมลายูมุสลิมในการอาศัยอยูในชุมชนตามครรลองของ
ศาสนาและความเช่ือซึ่งครอบคลุมถึงวิถีชีวิตทุกดานรวมทั้งการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ กองทุนซา
รีกัตมาตี  

การจัดการศพ หมายถึง การจัดการศพในอิสลามถือเปนฟรดูกีฟายะห (หมายความวา
ตองมีคนมารับผิดชอบ หากไมมีคนมารับผิดชอบเรื่องดังกลาวก็จะเปนบาปกับทุกคนในชุมชน) ใน
การจัดการศพในอิสลามจะเริ่มต้ังแตการหอศพ การหามศพไปสุสาน (กุโบร) การขุดหลุม การ
ละหมาดญะนาซะห และการฝงศพ 

มลายูมุสลิม หมายถึง เปนชาวมุสลิมดังเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใตต้ังแตยุคประวัติศาสตรตอมามีการวิวัฒนาการจากอาณาจักรลังกาสุกะ4 นครรัฐปตตานี 
และในที่สุดเปนสามจังหวัดชายแดนภาคใต มลายูมุสลิมในงานวิจัยน้ี หมายถึง มุสลิมไทยที่อาศัย
อยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต บางแหลงขอมูลจะเรียกชาวมลายูกลุมน้ีวา มลายูปตานี 
 ชุมชน หมายถึง ชุมชนบานโคะ  ตําบลจอเบาะ  อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดที่อยูทางภาคใตที่มีชายแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 อมรา ศรีสุชาต ิ(อางใน รัตติยา สาและ, 2544: 31) อธิบายวา ลังกาสุกะ เปนชื่อเมือง (อิ) ลังคาโศกะ ซ่ึงเปนคําสันสกฤตคือ ลัง

คะ กับ อโศกะ แปลวา “เมืองสหพันธรัฐอโศก” ปรากฏชื่อตามเอกสารจีนวา หลังหยาชูวในพุทธศตวรรษที่ 11 และตอมาเรียก

ผิดเพ้ียนไป ในเอกสารอาหรับและมลายูในพุทธศตวรรษที่ 20-22 วา ลังคะศุกา และ ลังกะสุกะ แลวมาเพ้ียนเสียงในภาษาไทย

โดยนักวิชาการไทยนํามาใชวา ลังกาสุกะ เคยเปนเมืองอิสระในภาคใตที่มีเอกราชในการปกครอง มีฐานะเปนประเทศ และเปนที่

รูจักในประชาคมโลก เพราะปรากฏชื่ออยูในแผนที่โลก มีความสัมพันธกับอีกสองรัฐ คือ ลิกอรหรือละคร (นครศรีธรรมราช) และ

สิงขระ (สงขลา) 
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บทที ่2 

รากฐานทางวัฒนธรรมของไทยมุสลิมในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใตกับการจัดการศพในอิสลาม  

 
 ในบทน้ีเปนการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับรากฐานและพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ของไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตกับการจัดการศพในอิสลาม ซึ่งประกอบดวย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังน้ี 

 2.1 อาณาจักรลังกาสุกะประวัติศาสตรยุคตนของคนชายแดนใต 
 2.2 พัฒนาการทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2.3 หลักการศาสนาอิสลามเกี่ยวกับสุขภาวะ 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศพในอิสลาม 
 2.5 การชวยเหลืองานศพของชุมชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในอิสลาม 

2.1 อาณาจักรลังกาสุกะประวัติศาสตรยุคตนของคนชายแดนใต 
 ประวัติศาสตรที่ผานมาจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการศึกษาเพื่อใหเกิดความกระจางและ
ชัดเจนย่ิงข้ึนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและศาสนาของคนไทยมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งผูคนสวนใหญมักตัดทอนความคิดของตนเองอยูที่ศาสนาอิสลามวาเปนของที่คู
กับคนชายแดนใต ทั้งๆ ที่ประวัติศาสตรไดพูดถึงการพัฒนาการของความเช่ือและศาสนาดังน้ี 
(ครองชัย  หัตถา, 2552: 129-139)  

1. ยุคกอนประวัติศาสตรลังกาสุกะ (กอน พ.ศ. 700) 
    - ดินแดนแถบน้ีเคยเปนที่อยูของชนพื้นเมืองมากอน 3 พันป เรียกตนเอง
วา  Orang Asli หรือพวกโอรัง อัสล ีคือเผาชนนิกริโต เชน ซาไกและเซมัง  
    - ยุคเริ่มตนประวัติศาสตร ราว 2 พันปถึง พ.ศ. 700 ป มีชาวอินเดียเดินทางมาใน
แถบน้ีนําศาสนาและวัฒนธรรมมาเผยแพรดวย ปรากฏรอยศาสนาพราหมณและการคาตาม
ปากนํ้าขยายเปนชุมชนเปนเมืองทาที่สําคัญ เชน เมืองตักโกลา และเมืองพันพัน เปนตน 

2. ยุคลังกาสุกะชวงแรก (พ.ศ. 700-ท1400) 
   - ยุคอาณาจักรโบราณลังกาสุกะหรือลังยาซู (Lang Ya Shiu) มีปรากฏราว พ.ศ. 
700 -1400 ป ตามหลักฐานบันทึกการเดินทางของชาวจีนวา มีรัฐตาง ๆ เกิดข้ึนมากแหงรวมถึง
รัฐลังกาสุกะดวยบนคาบสมุทรมลายู ในการปกครองของอาณาจักรฟูนัน (Funan) ชวงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 11-14  ลังกาสุกะเปนรัฐอิสระ เปนยุครุงเรืองมีแหลงโบราณลังกาสุกะที่ทาสาป จ. 
ยะลา และ อ. ยะรัง จ. ปตตานีที่ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา มี
หลักฐานการสงทูตไปจีนในป พ.ศ. 1058, 1066, 1111 
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3. ยุคลังกาสุกะอยูในอํานาจอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 14-15) 
   - ยุคน้ีอาณาจักรศรีวิชัยมีกองทัพเรืออันเกรียงไกรและเปนยุครุงเรืองของพุทธฝาย
มหายาน ชาวลังกาสุกะก็นับถือพุทธมหายานดวย มีศาสนสถานทางพุทธสรางข้ึนหลายแหงบน
คาบสมุทรมลายู รวมถึงพระนอนองคใหญในวัดถํ้าคูหาภิมุข จ. ยะลาดวย. 

4. ยุคลังกาสุกะอยูใตปกครองอาณาจักรโจฬะ  (พ. ศ. 1567-1587) 
   - นับแต พ.ศ. 1535 ตลอดมา กองทัพโจฬะแหงอินเดีย ไดบุกตีเมืองตาง ๆ บน
คาบสมุทรมลายูของอาณาจักรศรีวิชัย เพื่อคุมเสนทางการคาขายผานชองแคบมะละกาและหลาย
มุมเมืองรวมถึงลังกาสุกะไดอยูใตปกครองของโจฬะในป พ.ศ. 1567 ในป พ.ศ. 1587 กองกําลัง
ลังกาสุกะยึดคืนมาได แมศรีวิชัยกลับมามีอํานาจแตก็แพรัฐต้ังใหมคืออาณาจักรมัชปาหิต ในป 
พ.ศ. 1836 และชวงน้ีพอคาชาวอาหรับและนักเผยแพรศาสนานําศาสนาอิสลามเขามามากข้ึนใน
แถบน้ี 

5. ยุคลังกาสุกะสมัยสุโขทัย-มัชปาหิต (พ.ศ. 1838-1907) 
- ในตนรัชกาลพอขุนรามคําแหง ราวป พ.ศ. 1838 กรุงสุโขทัยสงกองทัพมาต้ังไวที่

เมืองนครศรีธรรมราชรวมกับกองทัพเรือเมืองนครศรีธรรมราชทําสงครามเพื่อปกครองหัวเมือง
ตาง ๆ ไปทั่วปลายแหลมมลายูคือเตมาสิก (ประเทศสิงคโปรปจจุบัน) ไปจนถึงเมืองปาไซ บน
เกาะสุมาตรา ในตํานานนครศรีธรรมราชกลาววา “ไทยไดสงเจาเมืองไปปกครองหัวเมือง
มลายู  ไดแก เมืองตานี (ลังกาสุกะ) เมืองสาย (สายบุรี) เมืองกลันตัน เมืองปาหัง เมืองไทร (ไทร
บุรี) เมืองอะเจ (อาเจห)  ฯลฯ” ตอมาไมนานอาณาจักรมัชปาหิตก็แผอํานาจมาปกครองโดยลังกา
สุกะก็อยูใตปกครองดวยในป พ.ศ. 1884-1907 พรอมกับการเผยแพรศาสนาอิสลามเขามามาก
ข้ึนโดยเฉพาะบริเวณเมืองปาไซและมะละกา 

6. ยุคนครปตานี (พ.ศ. 2043-2351) 
- ในชวงตนยุคอยุธยา มะละกามีอํานาจมาก สยามตองยกทัพไปตีแตไมชนะ ในป 

พ.ศ. 1998 กองทัพมะละกาบุกตีเมืองโกตามหลิฆัยเปนเมืองหนาดานของลังกาสุกะไดและขยาย
อํานาจปกครองทั่วหัวเมืองแหลมมลายู ทําใหชาวเมืองหันมานับถือศาสนาอิสลามตามมะละกา
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

- ตอมาในป ราว พ.ศ. 2000 พญาอินทิราราชโอรสของราชาศรีวังสาแหงเมืองโก
ตามหลิฆัยไดสรางเมืองใหมช่ือปตานี ต้ังอยูริมทะเลบานกรือเซะ บานา และหันมานับถือศาสนา
อิสลามเปลี่ยนช่ือเปน สุลตาน อิสมาอีล ชาห ปกครองเมืองปตตานี ระหวางป พ.ศ. 2043-273 
ทําใหชาวเมืองเปลี่ยนศาสนาตามนับถือศาสนาอิสลามอยางสมบูรณมีความรุงเรืองเปนศูนยกลาง
การศึกษาศาสนาอิสลาม ปตตานีมีเจาปกครองถึง 23 พระองค ในป พ.ศ. 2351 รัฐปตตานีมีการ
ปกครองเปนระบบ 7 หัวเมือง 

7. ยุคการปกครอง 7 หัวเมือง (พ.ศ. 2351-2445) 
- หัวเมืองทั้ง 7 คือ ปตตานี หนองจิก ยะหริ่ง ยะลา รามันห ระแงะ และสายบุรี แต

ละเมืองมีเจาเมืองปกครองสงอํานาจมาจากสยาม โดยมีหลักวาเมืองใดมีคนนับถือศาสนาอิสลาม
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มากใหเจาปกครองเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม และเมืองใดมีชาวพุทธมากใหเจาเมืองเปนชาว
พุทธ แตการปฏิบัติกลับมามปีญหา ตอมาจึงมีการลมเลิกแนวทางน้ีในป พ.ศ. 2445  

8. ยุคมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. 2445-2475) 
- ในป พ.ศ. 2449 รัฐสยามต้ังมณฑลปตตานี  ตอมาป พ.ศ. 2465 ยกเมืองปตตานี

มีฐานะเปนจังหวัดทําใหอํานาจเจาเมืองจบลง นําไปสูการเรียกรองเกิดปญหามากมาย 
9. ยุคสามจังหวัดภาคใตตอนลาง (พ.ศ. 2476-ปจจุบัน) 

- ในป พ.ศ. 2474 รัฐบาลยกเลิกระบบเดิม โดยรวมปตตานีเขาไวใตการปกครอง
ของมณฑลนครศรีธรรมราช ตอมาในป พ.ศ.  2476 รัฐบาลแบงการปกครองออกเปน
อําเภอ จังหวัด จึงไดปรากฏจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนพอเมืองมาจนถึงปจจุบันน้ี 
 

2.2 พัฒนาการทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 วัฒนธรรมของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีความสัมพันธกับชาติพันธุชวา
ของประเทศอินโดนีเซียในอดีต นิธิ เอียวศรีวงศ และคณะ (2542: 1922) ไดอธิบาย คําวา 
“ชวา” ในปจจุบันมีความหมายที่แนนอน คือ หมายถึงภาษาและวิถีชีวิตหน่ึงซึ่งประชาชนในเกาะ
ชวาของประเทศอินโดนีเซีย ยกเวนซีกตะวันตกอันเปนถ่ินที่อยูของชาวซุนดาซึ่งจะใชภาษาและ
วิถีชีวิตแบบซุนดา คนชวามีการปกหลักต้ังมั่นทําใหวัฒนธรรมชวาเขมแข็ง สวนคําวา “มลายู” 
โดยทางวัฒนธรรมหมายถึง ภาษาและวิถีชีวิตที่แพรหลายในหมูประชาชนซึ่งอาศัยอยู และเปน
ชนสวนใหญของดินแดนทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกาลิมันตัน (บอรเนียว) ใน
บริเวณชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะสุมาตรา และบนคาบสมุทรข้ึนมาจนถึง
ประมาณจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และสตูล เปนกลุมชนที่นิยมอพยพโยกยายถ่ิน จึงทําให
ภาษามลายูแพรกระจายจนกลายเปนภาษาสากลของชนกลุมน้ี ภาษามลายูจึงเปนสื่อของ
วัฒนธรรมชวา-มลายู และแพรหลายอยูในคาบสมุทรมลายูตอนใต 
 วัฒนธรรมชวาอันแข็งแกรงไดถายทอดไปสูประชาชนในวัฒนธรรมมลายู (เปนตนวา การ
ใชกริช วายัง ผาบาติก ฯลฯ) ดวยประชาชนในวัฒนธรรมมลายูน้ีเองไดนําเอาวัฒนธรรมชวา
แพรกระจายไปในวงกวาง โดยการนําเอามาคละเคลากับวัฒนธรรมของตนเอง และเสนอแกคน
ตางวัฒนธรรมในรูปของวัฒนธรรมมลายู ดวยเหตุฉะน้ันจึงเปนการยากและไมจําเปนแกคนนอก 
เชน ไทย ที่จะแยกวัฒนธรรมมลายูวาสวนใดมีตนกําเนิดในวัฒนธรรมชวา และสวนใดเปนของ
มลายูแท จึงเปนการสะดวกและไมมีอันตรายอันใดที่จะเรียกรวมๆ วาวัฒนธรรม “ชวา-มลายู” 
ซึ่งวัฒนธรรมดังกลาว มิไดเปนวัฒนธรรมอันหน่ึงเดียวกัน ภาษาของสองวัฒนธรรมน้ีแตกตางกัน
ชนิดไมอาจสื่อสารกันไดโดยสิ้นเชิง จึงไมนับวาเปน “ภาษาถ่ิน” ของกันและกันได ในแงของวิถี
ชีวิต ประสบการณทางประวัติศาสตร วรรณคดี หรือแมแตความเช่ือในศาสนา ยังมีความแตกตาง
กันในวัฒนธรรมชวาและมลายูเองดวย อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมทั้งสองมีความสัมพันธอยางแนบ
แนน เน่ืองจากมีฐานทางดานชาติพันธุวิทยาอันเดียวกัน และยังไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแกกัน
และกันมาตลอดประวัติศาสตรอีกดวย 
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 นอกจากน้ี สุธิวงศ พงศไพบูลย และคณะ (2543: 28) ไดอธิบายวา ชนเช้ือชาติชวา-
มลายู ไดกระจายและฝงรกรากอยูบริเวณแหลมมลายู นับต้ังแตมะละกา ยะโฮร เคดาห ปตานี 
และเขตเช่ือมตออยางเดนชัด กลุมชนเหลาน้ีตางใชภาษามลายูเปนภาษากลางในการติดตอ
สัมพันธกัน และตางก็มีวัฒนธรรมชวาโดดเดนอยูในคติความเช่ือและประเพณีทองถ่ิน ทั้งยังโยงใย
สัมพันธกันทางเครือญาติอยางเหนียวแนน จงึทําใหวัฒนธรรมชวา-มลายูฝงลึกในบริเวณน้ี ตลอด
ทั้งรอบอาวปตตานีจรดถึงเคดาห หรือไทรบุรี ในอีกมิติหน่ึง วัฒนธรรมของชวา-มลายูที่ปรากฎใน
ภาคใตจะคอนขางสัมพันธใกลชิดกับวัฒนธรรมฮินดู มีทั้งเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกันคอนขางชัดเจน
และสามารถสืบสาวและศึกษาที่มาทีไ่ปได เชน ความเช่ือเรื่องเขาพระสุเมรุ และยังปรากฏชัดใน
วัฒนธรรมดนตรี และการแสดงพื้นเมือง เชน หนังตะลุงแบบชวา พิธีกรรมตางๆ คติความเช่ือ
เกี่ยวกับการสรางโลกและจักรวาล เปนตน ยังรวมไปถึงวัฒนธรรมการใชกริช มีด ความเจริญดาน
โลหวิทยา ผาบาติก การใชผาจัสตาร วรรณกรรมชวา และภาษาชวา-มลายู 
 สวน อับดุลสุโก ดินอะ ไดอธิบายวัฒนธรรมของมุสลิมชายแดนใตน้ันมีความหลากหลาย 
และมีความเกี่ยวของทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรม ทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธารวมเขาดวยกัน 
คนในพื้นที่สามจังหวัดมีวัฒนธรรมชุมชนที่เปน "อัตลักษณเฉพาะ" หลักการและที่มาของมุสลิม
ชายแดนใตน้ัน มาจากหลักการของศาสนาอิสลามที่นําสูการกําหนดกรอบวัฒนธรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติของกลุมชนที่เรียกตนเองวา "มุสลิม" ผูศรัทธาในศาสนาอิสลามน้ัน มีที่มาจากหลักฐานที่
ถูกระบุในพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ดังน้ี  

ความวา "โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจามี
เพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนหมูเหลา เผาและ
ตระกูล เพื่อที่พวกเจาจะไดรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา 
ณ อัลลอฮฺน้ัน คือ ผูที่มีความยําเกรงย่ิงในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺน้ัน
เปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดถ่ีถวน"  

บทบัญญัติขางตนบงบอกถึง "หัวใจ" ของวัฒนธรรม คือ พระเจาสรางความแตกตางทั้ง
มวลสําหรับมนุษยชาติมาเพื่อใหเราทําความรูจัก ทําความเขาใจ เรียนรูความแตกตางที่สวยงาม 
ที่มาจากความเมตตาของพระองค "การรูจักและเรียนรูความหลากหลาย" จึงเปนเรื่องหลักของ
วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรม สวนในเรื่องของรายละเอียดปลีกยอยเปนความแตกตางของแตละกลุม
ชนที่ วัฒนธรรมอาจไดรับอิทธิพลมาจากความเช่ือ ความศรัทธา วิ ธีคิด ภูมิปญญาและ
ลักษณะเฉพาะของความเปนทองถ่ินน้ันๆ ดังน้ัน กอนที่เราจะเขาใจ "วัฒนธรรมมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต" เราตองทําความเขาใจความหมายของ "วัฒนธรรมอิสลาม" เปนเบื้องตนกอน 
เพื่อเปนการปูพื้นฐานเพราะ"วัฒนธรรมมุสลิม" ไมวาจะอยูสวนใดของโลก ลวนแลวไดรับอิทธิพล
และวางอยูบนรากฐานของ "วัฒนธรรมอิสลาม" ทั้งสิ้น ประเด็นน้ีเปนการยืนยันวา ศาสนาอิสลาม
เปนศาสนาสากล ที่สามารถปรับใชกับชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคตางๆได 

สุริยะ สะนิวาและคณะ (2551: 60) ไดอธิบายวัฒนธรรมของคนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งวัฒนธรรมอิสลามจะหมายถึงวิถีการดําเนินชีวิตหรือ
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รูปแบบของพฤติกรรมตลอดจนสิ่งสรางสรรคตางๆ ที่นํามาจากหรืออยูในขอบขายของอัลกุรอาน
และซุนนะหของทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อล) ซึ่งศาสดามุฮัมมัด (ศ็อล) เปนศาสนทูตของพระองค
และความศรัทธาประการน้ีแทจริงคือตัวกําเนิดพฤติกรรมของมุสลิมหรือวัฒนธรรมอิสลาม ฉะน้ัน
วัฒนธรรมอิสลามจากดานองคประกอบสวนอื่นๆ คือ องคการ องคพิธีกรรม และองควัตถุ จึง
จําเปนตองสอดคลองหรืออยูบนครรลองของความศรัทธา สวน อารง สุทธาศาสน (2525 : 18) 
กลาวไววา "วัฒนธรรมอิสลาม" หมายถึง การดําเนินชีวิต หรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนวปฏิบัติ) 
ของมุสลิมผูนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งลวนมีสวนผกูพันกับขอปฏิบัติทางศาสนาอิสลามอยางใกลชิด 
เน้ือหาของวัฒนธรรมอิสลามแบงไดเปน 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลง
ไมได ซึง่มีการระบุแนนอนตายตัวไว เปนกฎขอบังคับ เชน การนมัสการหรือการละหมาดวันละ 5 
เวลา การถือศีลอด (ปอซอ) ในเดือนรอมฎอน การตองไปจารึกแสวงบุญที่เรียกวา ฮัจย ณ นคร
เมกกะหอยางนอย 1 ครั้งในชีวิต หรือการที่มุสลิมตองรับประทานอาหารที่ "ฮาลาล" เทาน้ัน เปน
ตน และวัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงได ซึ่งมักจะระบุไวกวาง ๆ หรือไมระบุเลยทั้ง
จากคัมภีรอัลกุรอานและวัจนะของทานศาสดา แตใหมุสลิมใชวิจารณญาณเอาเองวาสิ่งไหนควร 
ไมควรเลือกปฏิบัติ เชน การเลือกอาชีพ การเลือกที่พํานักอาศัย การเลือกระบบการศึกษา การ
เลือกลักษณะการใหความชวยเหลือ การเลือกสวมอาภรณสีสรรพ รูปแบบตางๆที่เหมาะกับภูมิ
ประเทศและวิถีชีวิตความเปนทองถ่ิน โดยจะตองอยูในหลักการที่ศาสนาอิสลามใหการยอมรับ 
เปนตน  
 รัตติยา สาและ (2544: 65-68) ไดอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมมลายูด้ังเดิมที่เปน
ตะกอนสะสมต้ังแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตรเรื่อยมาผานยุคนับถือลัทธิภูตผี พราหมณ ฮินดูไศว
นิกาย และพุทธมหายานน้ันสําคัญมาก และไดทิง้รองรอยไวในวิถีชีวิตของสังคมมลายูมุสลิมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) น้ีอยูทั้งๆ ที่มีวิถีปฏิบัติบางอยางน้ันขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม 
ซึ่งปจจุบันน้ีมีผูรูศาสนา (อิสลาม) พยายามลดทอนสิ่งเหลาน้ีออกจากวิถีชีวิตเพื่อใหมุสลิมอยู
อยางมุสลิมที่ถูกตองมากข้ึน วัฒนธรรมมลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเอกลักษณเฉพาะตน
ซึ่งวัฒนธรรมตะวันตกยังไมสามารถเขาไปครอบงําไดมากเทาไร สาเหตุหน่ึงที่สําคัญคือ “ปตานี” 
ในอดีตเปนราชอาณาจักรมลายูเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ันที่ไมเคยตกอยูภายใตการครอบงําของชาติ
ตะวันตก ในปจจุบันน้ียังพบวาสังคมด้ังเดิมของปตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังสามารถรักษา
ความเปนวัฒนธรรมมลายูของตนที่ยึดโยงอยูกับหลักคําสอนและแนวคิดตามวัฒนธรรมอิสลามได
โดดเดนทั้งน้ีเน่ืองจากวา “อิสลาม” น้ันเปนกุญแจสําคัญในการควบคุมวัฒนธรรมของปจเจกชน
และสังคมไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยรวม ในความหมายน้ีผูที่เปนมุสลิมทุกคนจะตองถือ
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการทุกประการ คือ ตองไมกระทําในสิ่งที่อิสลามหาม เชน ไมผิด
ประเวณี ไมด่ืมเหลาและของมึนเมาทุกชนิด ไมรับประทานอาหารที่ไมมีฮาลาล เชน เลือดสัตวทุก
ชนิด สุกร และสัตวที่ไมไดฆาในนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไมกินดอกเบี้ยและไมนับถือหรือบูชาสิ่งใด
เทาเทียมอัลลอฮ ฺ(ซ.บ.) ฯลฯ สวนสิ่งที่ตองกระทําหรือปฏิบัติ เชน ตองปฏิญาณตนวา ไมมีพระ
เจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และมุฮัมหมัด (ศ็อล) เปนศาสนทูตของพระองค ตองละหมาด
วันละหาเวลา ตองถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ตองบริจาคทาน (ซะกาต) ตองไปประกอบพิธีฮัจญ
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ที่นครมักกะห (ถามีกําลังกายและกําลังทรัพยเพียงพอ) และมุสลิมตองมีความศรัทธาตาม
หลักการศรัทธาอีกหกประการ ซึ่งที่ยกตัวอยางน้ีมาทั้งหมดเปนขอที่มุสลิมทุกคนตองถือปฏิบัติ มิ
เชนน้ันก็ถือวา “บาป” เสมือนเปนผูทรยศตออัลลอฮฺ (ซ.บ.) แตก็มีมุสลิมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตอีกจํานวนไมนอยที่ละเมิดขอหามและละเลยไมปฏิบัติตาม เราจึงพบวา มีสตรีมุสลิมที่แตง
กายตามสบายโดยไมปกปดอวัยวะของรางกายตามอิสลามกําหนด หญิงบางคนหลวมตัว
กลายเปนหญิงบริการ บางก็ติดยาเสพติดและเมาเหลา บางก็คาดอกเบี้ย ไมละหมาด ไมถือศีลอด 
เลนการพนันหรือเปนเจาของบอน เปนผูเชิญชวนแขกเขาสถานบริการเริงรมย หรือเปนเจาของ
กิจการดังกลาวเอง และยังมีมุสลิมที่เปนโจร หรือเปนมือปนรับจาง เหลาน้ีเปนตน 
 มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหความนับถือโตะครู โตะอิหมาม เพราะวาโครงสราง
ทางสังคมของชุมชนมุสลิมไทยสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีหลักการศาสนาอิสลามเปนแกนและ
เปนจุดแข็งเหมือนเปนเกราะสําคัญที่จะปกปองอันตรายจากสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได ใน
ยามมีคดีความทางมรดกและครอบครัว มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถพึ่งอํานาจศาล
ยุติธรรมทางอิสลามไดซึ่งมีดาโตะยุติธรรมเปนผูพิพากษา นอกจากน้ีมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดทําหนาที่ในกิจกรรมทางศาสนาประสานงานกับคณะกรรมการประจํามัสยิด และ
ประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทย สังคมมุสลิมมีผูนําสูงสุดคือจุฬาราชมนตรี 
ซึ่งไดมาโดยการเลือกต้ัง บุคลากรอยางดาโตะยุติธรรม จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด อิหมามประจํามัสยิดเหลาน้ีเปนผูนําองคกรในการบริหารองคกรทางศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่สําคัญ 
 เมื่อจะมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะกําหนด วัน 
เดือน ป และเวลาตามปฏิทินฮิจเราะหศักราช ดังน้ันการพิมพปฏิทินดังกลาวจึงเปนอีกกิจการ
หน่ึงเพื่อจําหนายหรือจายแจกในโอกาสตอนรับปใหมอิสลาม (1 มุฮัรรอม) หรือ ปใหมสากล (1 
มกราคม) ใหมิตรสหายที่เปนมุสลิม นอกจากน้ัน มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีการสืบ
ทอดประเพณีอันเน่ืองดวยวัฒนธรรมอิสลามอีกหลายอยาง เชน การจัดงานเมาลิดหรืองาน
ประสูติทานรอซูล (ศ็อล) งานอาสูรอ (กวนขาว) งานข้ึนบานใหม กุรบาน (เชือดสัตวพลี) งาน
แตงงาน งานเขาสุนัต งานพิธีอากีกะห และมีการจัดงานกาตัมอัลกุรอาน มีการทําบุญ 7 วัน หรือ 
20 วัน และ 40 วัน ใหกับผูลวงลับไปแลวเหลาน้ีเปนตน 

นอกจากน้ัน เผา นวกุล (2554) ในงานเขียนเรื่อง “ลังกาสุกะ”: เมื่อ “ศาสนา” เดินทาง
โดยเรือลองมาสูคาบสมุทรมลายู ซึ่งมีการสรุปงานเขียนของ ครองชัย หัตถา เรื่อง “ลังกาสุกะ” 
ประวัติศาสตรยุคตนของชายแดนใต ไดพูดถึงประวัติการเขามาของศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใตวา ผูคนสวนใหญมักตัดทอนความคิดของตนเองอยูที่ศาสนาอิสลามวาเปน
ของที่คูกับคนชายแดนใต ทั้งๆที่ “ลังกาสุกะ” หรือ “LANGKASUKA” หรือมีช่ือเรียกกันตางๆ 
นาๆ ตามยุคสมัยและตามความเขาใจของชนชาติตางๆที่เขามาติดตอ ลังกาสุกะในยุคตน 
(ประมาณพุทธศตวรรษที ่7) มีพื้นที่ครอบคลุม ปตตานี เคดาห ยะรัง โดยมีความเช่ือเรื่อง ภูตผี
ปศาจ (Animism) เปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต ในยุคเรืองอํานาจมีการขยายอํานาจ
ตัวเองจนถึงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธในปจจุบัน มีเคดาหเปนศูนยกลางอํานาจ แตมีความ
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รุงเรืองทางฝงตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอเรือสินคาจากตางชาติ ซึ่งเปนบริเวณปตตานี 
น่ันเอง การเขามาของพอคาชาวตางชาติ มีสวนสําคัญมากตอการเปลี่ยนความเช่ือของผูคนใน
ลังกาสุกะ เพราะหลังจากพุทธศตวรรษที่ 7 ไดมีชาวอินเดียมาคาขายกับลังกาสุกะเปนจํานวน
มาก บนเรือจึงอัดแนนไปดวยสินคาที่จับตองไดและจับตองไมไดน่ันก็คือ ศาสนา บรรจุมาเต็มลํา 
ในระยะแรกน้ัน ลังกาสุกะรับเอาความเช่ือศาสนาพราหมณเขามา โดยเปลี่ยนความเช่ือจากเดิมที่
เคยนับถือ ภูตผีปศาจ มาเปนการเคารพและนับถือในตัวของพระนารายณแทนที่ โดยการนําเขา
ศาสนาหรือความเช่ือสิ่งใหมน้ีนําเขาผานทางพื้นที่ของนครศรีธรรมราชและปตตานี  

หลังจากน้ันก็ใชวาศาสนาอิสลามจะเขามาและไดรับความนิยมศรัทธาอยางเชนปจจุบัน
แตประการใด แตกลายเปนวา ศาสนาพุทธ ฝายมหายาน กลับเขามาผสมผสานกับศาสนา
พราหมณที่มีมากอนและมีความรุงเรืองเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังการเสื่อมอํานาจ
ของอาณาจักรอินเดีย ศูนยกลางของพุทธศาสนาก็แปลเปลี่ยนจากดินแดนเอเชียใตมาสูคาบสมุทร
มลายูแทน ลังกาสุกะ จึงไดช่ือวาเปนดินแดนแหงอารยธรรมอินเดีย (Indianized State) มีความ
เจริญรุงเรือง เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาและเปนที่ยอมรับของผูคนอยางแพรหลายและ
กวางขวาง จากตรงน้ีจะเห็นไดวา อารยธรรมทางศาสนาด้ังเดิมของคนบนคาบสมุทรมลายูแตด้ัง
แตเดิมน้ันมิไดมีศาสนาอิสลามติดตัวมาต้ังแตแรก เพราะรากฐานที่พบก็เฉกเชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ 
ในภูมิภาคน่ันก็คือ การเช่ือเรื่องภูตผีปศาจและวิธีการเขามาของความเช่ือแบบใหมหรือศาสนาน้ัน
ก็มาทางเรือสินคา การเขามาของความเช่ือใหมน้ีก็มิไดตางอะไรกับการเขามาของวัฒนธรรม
ตะวันตกหรือวัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี เปนตน ดังเชนปจจุบัน เพียงแต
วิธีการเขามามันตางกันเทาน้ัน เพราะสมัยเกาใชและผานเขามาทางเรือ อารยธรรมอาศัยการคา
ขายเปนใบเบิกทาง หลังจากน้ันก็ดวยพอคาชาวอาหรับน่ีเองที่นําศาสนาอิสลามเขามาเผยแพรใน
คาบสมุทรมลายู เพราะฉะน้ันก็อธิบายในรูปแบบเดียวกันกับการเขามาของพุทธศาสนา และ
ศาสนาพราหมณ ที่เขามาโดยการคาผานทางเรือ  

ในหนังสือ HIKAYAT PATANI เลาเรื่องเมืองปตตานีไววา “เดิมเจาเมืองซึ่งครองเมือง  
โกตามหลิฆัย  (Kota Mahligai)  ช่ือวา  พญาทาวกรุบมหาชนะ (Phaya Tu Kerub Mahajana)  
มีโอรสองคหน่ึง  ช่ือพญาทาวอันตารา (Phaya Tu Antara)  เมื่อพญาทาวกรุบมหาชนะ ถึงแก
กรรมพญาทาวอันตาราก็ข้ึนครองเมืองแทนบิดา  เรียกนามวา  พญาทาวนักกะพา (Phaya Tu 
Nakpa)” เมืองโกตามหลิฆัย ปกครองดวยราชวงศศรีวังสา ต้ังแตสมัยพญาทาวนภา (นักกะพา)  
มาจนถึงชวงตนสมัยพญาอินทิรา (อันตารา) ยังคงมีวัฒนธรรมแบบฮินดู จากการเขามาเผยแพร
ของพอคาอินเดีย  ประชาชนและกษัตริย ยังคงนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน  เมื่ออาณาจักร
ใกลเคียงไดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ประกอบกับมีพอคาอาหรับเขามาคาขายในเมือง
ปตตานีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ศาสนาอิสลามก็เริ่มเขาแทรกซึมโดยผานประชาชนกลุมเล็กๆ โดยเฉพาะ
ชาวปาไซจากสุมาตรา ซึ่งอพยพมาต้ังบานเรือนหางจากตัวเมือง  หมูบานดังกลาวเรียกวาหมูบาน
ปาไซ ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามและในจํานวนน้ีก็มีผูมีความรูความสามารถทางศาสนา
อิสลาม และการรักษาโรคภัยตางๆ คือ เช็คซาฟายุดดีน สามารถรักษาพญาทาวอินทิราใหหาย
จากโรคผิวหนัง โดยพระองคใหสัญญาวาถารักษาพระองคหายจากการประชวร พระองคก็จะ
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เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม จนในที่สุดพระองคก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามสัญญา 
ศาสนาอิสลามก็ไดแพรเขาไปสูราชสํานักและสูประชาชนในที่สุด  กลายเปนรัฐอิสลามในเวลา
ตอมา  และเปลี่ยนพระนามจากราชาอินทิราเปนสุลตานอิสมาเอล ชาห     
 จะเห็นไดวาพัฒนาการทางวัฒนธรรมและศาสนาของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต จากเดิมประชาชนจะมีความเช่ือเรื่องภูตผีปศาจ ตอมามีการเคารพและนับถือในตัวของ
พระนารายณ นับถือศาสนาพราหมณ ฮินดู และศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยผานพอคาชาว
อินเดีย หลังจากน้ันก็ดวยพอคาชาวอาหรับน่ีเองที่นําศาสนาอิสลามเขามาเผยแพรในคาบสมุทร
มลายู รวมทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยปจจุบัน วัฒนธรรมและประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติอยูของชาวมลายูอาจมีการตกทอดจากวัฒนธรรมและความเช่ือเดิมๆ ทําใหคนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมือนกับคนพุทธ แตมีการปรับใหเขา
กับบริบทของศาสนาอิสลามและถือปฏิบัติจนทุกวันน้ี 

ในสวนของวิถีชีวิตและอาชีพของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม เชน การประมง การทํานา ทําสวน ปลูกยางพารา เงาะ ทุเรียน ลองกอง และ
คาขาย นอกจากน้ียังมแีรงงานกลุมหน่ึงยายไปประกอบอาชีพที่ประเทศเพื่อนบานมาเลเซียอีก
ดวย จะเห็นไดวาสําหรับประชาชนที่สรางบานเรือนอาศัยอยูติดกับทะเลก็จะมีอาชีพการประมง 
สวนคนทีอ่าศัยอยูในที่ราบและที่ราบลุมก็จะมอีาชีพทําสวน และทํานา สวนประชาชนที่อาศัยอยู
ในที่ราบสูงที่เปนภูเขาก็จะมีอาชีพทําสวนผลไม ปลูกเงาะ ทุเรียน ลองกอง ยางพารา ในอดีตน้ัน
กอนที่จะมีการลงมือทํางานหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรน้ันจะมีการทําพิธีตามความเช่ือ 
ทั้งงานที่เกี่ยวของกับการประมง การทํานา ตลอดจนการสูขอ การแตงงาน และการข้ึนเรือนหอ 
ซึ่ง นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮาซัน (http://nikrakib.blogspot.com/ 2007/10/blog-post.html) 
ไดบันทึกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว “มลายูปตานี” วาวัฒนธรรมบางอยาง
ยังคงมีการปฏิบัติ และบางอยางก็ไดสูญหายไปแลวตามกาลเวลา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ดังกลาว มีดังน้ี 

การลงแขกเก่ียวขาว ในอดีตชาวบานในกลุมหมูบานตัวอยาง ทั้งที่มีความเขมแข็ง
ทางอัตลักษณมลายูและที่คลายความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายู จะมีประเพณีการรวมกันลง
แขกเก็บเกี่ยวขาว ซึ่งในภาษามลายูกลางเรียกวาเปนการ Gotong Royong สวนภาษามลายู
ทองถ่ินปตานีจะเรียกวา ปากะแต (pakatan) โดยชาวบานจะมีการรวมมือลงแขก ชวยกันเก็บ
เกี่ยวขาวเปลือก แตดวยกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหประเพณีการลงแขกเกี่ยวขาวใน
ชุมชนของกลุมหมูบานตัวอยางไดสูญหายไป ในปจจุบันน้ันการลงแขกเกี่ยวขาวแทบจะไมมีอีก
แลว แตจะเปลี่ยนวิธีการใหมโดยมีชาวบานบางสวนขอเขาไปชวยเกี่ยวขาว โดยแลกเปลี่ยนขอสิ่ง
ตอบแทนจากเจาของนาขาวเปนการขอรับซะกาตขาวเปลือก สวนใหญแลวจะเปนการที่เจาของ
ขาวจางคนในพื้นที่และตางพื้นที่มาเก็บเกี่ยวขาวแทน การลงแขกเกี่ยวขาวจะมีแทบทุกหมูบาน
ตัวอยาง ยกเวนหมูบานตัวอยางที่มีความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายูในจังหวัดปตตานีที่อยูริมฝง
ทะเล ซึ่งชาวบานจะประกอบอาชีพการประมงแทนการปลูกขาว สวนหมูบานตัวอยางที่มีความ
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เขมแข็งทางอัตลักษณมลายูในจังหวัดนราธิวาส แมจะอยูใกลทะเล แตในอดีตน้ันชาวบานจะทํา
การปลูกขาวและเพิ่งจะเลิกปลูกขาวเมื่อไมกี่ปมาน้ีเอง ดวยปญหาดานที่ดินมีความเค็ม 

การเลี้ยงขาวใหม เปนประเพณีของชาวบานในกลุมหมูบานตัวอยางที่มีการปลูกขาวทั้ง
ที่อยูในกลุมหมูบานตัวอยางที่มีความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายูและกลุมหมูบานตัวอยางที่คลาย
ความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายู เมื่อมีการเก็บเกี่ยวขาวแลว จะนําขาวใหมที่เก็บเกี่ยวมาจัด
เลี้ยงเพื่อนบาน การเลี้ยงน้ีบางทานอาจหุงเปนขาวสวย รับประทานกับกับขาว แตบางทานอาจ
แปรรูปเปนขนมจีนมาจัดเลี้ยง ซึ่งการเลี้ยงขาวใหม หรือที่เรียกวา มาแกบือระบารู ยังคงมีอยูทั้ง
ในหมูบานตัวอยางที่มีความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายูและหมูบานตัวอยางที่คลายความเขมแข็ง
ทางอัตลักษณมลายู 

การลงแขกยายบาน ในอดีตน้ันกลุมหมูบานตัวอยางที่มีความเขมแข็งทางอัตลักษณ
มลายูและกลุมหมูบานตัวอยางที่คลายความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายูจะสรางบานเรือนโดย
การยกพื้น ตอมาเมื่อเจาของบานตองการเคลื่อนยายที่ต้ังบาน จึงตองเกณฑเพื่อนบานมาชวยกัน
ยกบาน ถึงอยางไรก็ตาม ในปจจุบันชาวบานสวนใหญจะสรางบานบนดิน แมจะยังคงมีบานที่
สรางยกพื้น แตสวนใหญจะเปนการสรางบานที่มั่นคงยากลําบากตอการยกยายบาน ถึงอยางไรก็
ตามก็ยังคงมีบานที่ยกพื้นและเจาของบานตองการยายบานไปปลูกในที่ใหม ดังน้ันจึงยังคงตอง
เกณฑเพื่อนบานมายกเคลื่อนยายบาน แตในปจจุบันจะมีเพียงสวนนอยมาก สําหรับการเลี้ยง
อาหารผูที่มาชวยกันยกบานน้ันจะมีการเลี้ยงขนมหวาน เชน หลอดชอง ถ่ัวเขียวตมกะท ิอาหารที่
จัดเลี้ยงสวนใหญจะเปนอาหารหวาน 

การขึ้นบานใหม เมื่อชาวบานคนใดมีการสรางบาน ก็จะจัดเลี้ยงข้ึนบานใหม โดยการ
ละหมาดฮายัต อานยาซีน และเลี้ยงอาหารคาว หวาน  

การกินนํ้าชา หรือที่ชาวบานเรียกวา มาแกแต น้ันคือการเชิญเพื่อนบาน คนรูจักมาชวย
สมทบทุนเพื่อหารายไดในวัตถุประสงคที่ผูเชิญตองการ สําหรับอาหารที่เลี้ยงน้ัน อาจแตกตางกัน
ไป ตามแตผูเชิญจัดเลี้ยง บางคนเลี้ยงนํ้าชาตามช่ือที่เรียก แตบางคนจะเลี้ยงขาวอาหาร สวนใหญ
จะเลี้ยงขนมจีน ขาวยํา หรือขาวราดแกง ประเภทของการกินนํ้าชามีหลายชนิดเชน กินนํ้าชาไป
มักกะฮ กินนํ้าชาไปศึกษาตอดานศาสนาในตางประเทศ กินนํ้าชาเพื่อชดใชคาเสียหายจากการ
เกิดอุบัติเหตุ กินนํ้าชาไปเปนทหารเกณฑ 

การเฝากูโบร เมื่อคนในหมูบานตัวอยางเสียชีวิตลง ก็จะมีการปฏิบัติตามความเช่ือของ
แตละสํานักความคิด ถาเปนคนที่อยูในกลุมแนวความคิดเกา ก็จะมีการเฝากูโบร และการเลี้ยง
ทําบุญ 7 วัน 40 วันและ 100 วัน แตถาเปนกลุมแนวความคิดใหม จะไมมีการเฝากูโบร 

พิธีการไกวเปลทารก หรือ บูไวโน ที่ภาษามลายูกลางเรียกวา Buaian Bayi ซึ่งเปน
พิธีกรรมของกลุมเช้ือเจามลายูเกาในชุมชนหมูบานตัวอยางที่มีชนช้ันสูงอาศัยอยู แตปจจุบันได
สูญหายไปจากหมูบานตัวอยางไปแลว เมื่อประมาณ หกเจ็ดปกอนพิธีกรรมน้ียังคงมีอยู แตตองนํา
คนรองเพลงการไกวเปลมาจากกลุมชนช้ันสูงที่อยูในตางถ่ิน ดวยในชุมชนไมมีผูใดที่สามารถรอง
เพลงไกวเปลไดอีกแลว 
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การเขาสุนัต สําหรับการเขาสุนัตน้ันถือเปนการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
แตในการเขาสุนัต บางคนยังมีการผสมผสานกับความเช่ือด้ังเดิม เชน กลุมเช้ือสายขุนนางมลายู
เกา เชน ตระกูลตนกู นิ เมื่อมีการจัดงานเขาสุนัตบุตรชาย บางครอบครัวจําเปนตองใชผาสีเหลือง 
ซึ่งถือเปนสัญลักษณของเช้ือเจามาใชในการประกอบพิธีเขาสุนัต นอกจากน้ันยังมีการนํา
วัฒนธรรมมลายูที่ไมมีในศาสนาอิสลาม เชน จัดขาวเหนียวสีแดง ขาว เหลือง พรอมไขที่เรีกวา 
ตือลูรสมางัต  

การแตงงาน สําหรับการแตงงานน้ัน ในพิธีอากัตนิกะหน้ันจะปฏิบัติตามหลักการศาสนา
อิสลาม แตสวนประกอบของการแตงงานน้ัน ยังมีที่นอกเหนือจากหลักการศาสนาอิสลาม เชน 
การสืบเสาะ หรือที่เรียกวา มือนินเยา การผูกดวง หรือที่เรียกวา มือราซี การสูขอ หรือที่เรียกวา 
มือลามาร การหมั้น หรือที่เรียกวา มือมีนัง จะมีเครื่องอุปกรณที่ใชในพิธี มีทั้งหมาก พลู ดอกไม 
ในการประกอบพิธีแตงงานน้ัน เจาสาวยังตองทาฮินนา หรือที่เรียกวา เบอรอีนัย การจัดบัลลังก
สําหรับคูบาวสาว หรือที่เรียกวา ปอลามิน สําหรับบัลลังกน้ันจะจัดตามความตองการของคูบาว
สาว บางครั้งมีการผสมผสานระหวางมลายูกับตะวันตก สวนปายช่ือคูบาวสาวน้ัน บางสวนจะ
เขียนช่ือคูบาวสาวดวยอักขระภาษาไทย หรือ ภาษามลายู อักขระรูมี แตก็มีบางสวนที่ใชภาษา
มลายูอักขระยาวี 

การกวนอาซูรอ ประเณีการกวนอาซูราน้ัน แมจะมาจากตะวันออกกลางก็จริง แต
ชาวบานไดเปลี่ยนวัตถุที่ใชในการกวนอาซูรา ดวยอาหาร พืช ผลไมพื้นเมือง หลังจากน้ันชาวบาน
จะนําอาซูราที่กวนเสร็จแลว ไปรวมที่มัสยิด หรือ สุเหรา จากน้ันมีการแจกจายกันรับประทาน 

ปูยอปาตา หรือ การบูชาชายหาด เปนพิธีกรรมของชาวมลายูในหลายสิบปที่ผานมา 
เปนการทําพิธีบูชาสิ่งเรนลับที่ดูแลรักษาทะเล เพื่อไมใหมารบกวนการทํามาหากินของชาวประมง
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต พิธีกรรมน้ีไมเพียงจะมีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต แตยังมีใน
รัฐกลันตัน รัฐตรังกานูของประเทศมาเลเซีย พิธีกรรมบูชาชายหาดน้ีจะทําในเวลา 2-3 ปตอครั้ง 
เมื่อมีความรูสึกวาสิ่งเรนลับเริ่มรบกวนการทํามาหากินของชาวประมง ในการประกอบพิธีกรรมน้ี
จะมีหมอผูทําหนาที่ประกอบพิธีในการสื่อสารกับผีทะเล ปกติแลวพิธีกรรมการบูชาชายหาดน้ีจะ
ใชเวลา 3 วัน 3 คืน หรือทําพิธีอยางใหญโตเปนเวลา 7 วัน 7 คืน ในชวงเวลาที่มีการประกอบพิธี
น้ีชาวประมงจะไมออกทะเลไปหาปลา แตจะจัดการแสดงมโหรสพตางๆ ในชวงเวลากลางเชน 
การเลนมะโยง ดีเกรฮูลู หนังตะลุง การเลนปตรี มโนราห สวนกลางวันจะมีการละเลนวาว ลูกขาง 
การจัดมโหรสพ เพื่อสรางความบันเทิงตอผีทะเล ที่เ ช่ือวาในชวงเวลาดังกลาวจะข้ึนบก 
การละเลนในชวงคืนสุดทายจะเปนการเลนหนังตะลุงจนถึงสวาง หลังจากน้ันจะมีการเชือดควาย
เผือก จากน้ันนําสวนหน่ึงของเน้ือควาย ขาวเหนียวสี ไข พลู แปง แลวไปวางไวบนแพที่สรางดวย
สีสัน จากน้ันหมอจะทําพิธีขอพรไมใหผีทะเลมารบกวนการทํามาหากินของชาวประมง แลวลาก
แพน้ันดวยเรือประมง นําไปปลอยกลางทะเล โดยหมอจะทําพิธีสงมอบแพแกผีทะเล เมื่อเสร็จพิธี
แลวชาวประมงจะไมออกทะเลเปนเวลา 3 วัน หลังจากน้ันชาวประมงก็หวังวาการประกอบอาชีพ
ของตนเองจะดีข้ึน ปจจุบันพิธีกรรมบูชาชายหาดไมมีอีกแลว แตในประเทศมาเลเซียไดจัดงาน
มหกรรมชายหาด หรือ Pesta Pantai เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวแทน 
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ขวัญขาว หรือ สมางัตปาดี เปนพิธีกรรมที่ชาวมลายูในฐานะที่เปนสังคมการเกษตรได
ทําพิธีกรรมน้ี มีความเช่ือวาขาวที่มีอํานาจเรนลับมาทําใหเกิดการเจริญเติบโต ดูแลไรนา สังคม
การเกษตรจะใหความสําคัญตอขาวมาก ดังสํานวนมลายูที่วา ada beras semua kerja boleh buat 

(มีขาวแลว งานทุกอยางสามารถดําเนินการได) ในการประกอบพิธีกรรมน้ัน หมอจะทําหนาที่เปน
คนแรกที่วานพันธุขาวลงแปลงในวันที่ไดกําหนดไว เมื่อวันที่จะนําพันธุขาวที่งอกแลวลงนา ทาง
หมอจะเปนคนแรกที่ทํา โดยขออํานาจเรนลับไมใหมารบกวนการเจริญเติบโตของขาว และเมื่อ
ขาวสามารถที่จะเก็บเกี่ยวไดแลว หมอก็จะเปนคนแรกที่เปนคนเกี่ยวขาว ในการประกอบ
พิธีกรรมน้ี หมอจะขอพรจากอํานาจเรนลับที่มีช่ือแตกตางกันตามความเช่ือ เชน เรงกือซา 
(Rengkesa) ยือเรงยุง (Jerengjung) และศรีดางอมาลา (Sri Dangomala) ในการประกอบพิธีกรรมน้ี
จะผสมผสานความเช่ือของศาสนาฮินดูและศาสนาอิสลามเขาไปดวย ทางหมอจะอานมนตดวย
การใชประโยคที่มีในคัมภีรอัลกุรอาน และเรียกรองตออํานาจเรนลับดวยประโยคในภาษา
สันสกฤต ถึงอยางไรก็ตามพิธีกรรมน้ีก็ไดสูญสิ้นไปจากสังคมมลายูปตานีแลว 

พิธีปลดปลอยสิ่งชั่วรายออกจากหมูบาน พิธีปลดปลอยสิ่งช่ัวรายออกจากหมูบาน เมื่อ
ประมาณ 50 กวาปที่ผานมา พิธีลดปลอยสิ่งช่ัวรายออกจากหมูบานแหงหน่ึงในกลุมหมูบานที่มี
ความเขมแข็งทางอัตลักษณมลายู ยังคงกระทําสืบกันมา สวนปจจุบันน้ันไดสูญสิ้นไปแลว เมื่อ
อิทธิพลของศาสนาอิสลามเขามาทําใหการปฏิบัติที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามตองสูญสิ้นไป 
ประเพณีในหมูบานดังกลาวมีอยู 2 ชนิด คือ (1) การแหนกการะเวก ในสมัยโบราณถือวาเปนนกที่
อยูในช้ันฟาที่ 7 เปนนกช้ันสูงสง การแหนกการะเวกจะทําในเดือน 7 ขางข้ึน วันใดก็ได ขบวนแห
ประกอบดวยดอกฉัตร ทําจากใบพลู เปนช้ัน ขนมลาสีแดง ขาวตอก ดอกไม 7 ชนิด ประกอบกับ
กลอง ฆอง โหรอง เพื่อขับไลสิ่งช่ัวรายออกจากหมูบานและขอสิ่งที่เปนมงคลเขามาในหมูบาน 
ขบวนแหเมื่อมาถึงที่ๆ คลายกับเกาะกลางทุงนา ผูอาวุโสในหมูบานจะทําพิธีสาดขาวสาร และ
แจกทานแกเด็กๆ และผูดอยโอกาสในหมูบาน สวนนกการะเวกทําจากไมทองหลาง (2) การแห
หมาดํา หมาดําน้ันชาวบานทําโครงจากไมไผและเอารากไมคุระที่อยูในนํ้าและตะไครนํ้ามาข้ึนรูป
จนเปนรูปหมาดํา ประเพณีแหหมาดําจะแหในกรณีที่หมูบานเกิดภัยแลงและเกิดอาเพศในหมูบาน 
การแหก็จะจัดรูปขบวนประกอบดวยกลอง ฆอง สีละ และใหผูชายแตงเปนผูหญิง และผูหญิงแตง
เปนผูชาย การแหก็จะแหรอบๆ หมูบาน พรอมมีขาวเหนียวเหลือง แดง ขาว ไกยาง และจะตีถาด
ทองเหลืองดวย เพื่อทําพิธีขอฝนกับขจัดภัยแลงและภัยอื่น ๆ เมื่อขบวนถึงบึงละหารนํ้าก็จะมีการ
เอากังหันลมหรือลูกลมที่ปลายมีกระบอกไมไผที่ทําใหเกิดเสียงเพื่อขอฝน 

ประเพณีและวัฒนธรรมการแหขันหมากแบบโบราณ การแหขันหมากเปนการ
แสดงออกถึงฐานะของฝายเจาบาวในการไปสูขอเจาสาว ซึ่งในการแหน้ันจะมีขบวนขันหมาก
ประกอบดวยผูใหญของเจาบาว และญาติสนิทรวมทั้งเพื่อนๆ ซึ่งจะนําสิ่งของตางๆ ที่จะไปมอบ
ใหกับฝายเจาสาว เชน ขาวเหนียวสีแดง สีเหลือง สีขาว (ปูโละซือมางะ) และขนมพื้นบาน สิ่งของ
ที่จะไปใหฝายเจาสาวตองเปนจํานวนเลขค่ีเทาน้ัน เปนความเช่ือของชาวบาน 

จากวัฒนธรรมและประเพณีขางตน สามารถแบงกลุมอาชีพเปนกลุมๆ ดังน้ีคือ อาชีพ
การประมง จะมีประเพณีปูยอปาตา หรือการบูชาชายหาด ซึ่งปจจุบันน้ีประชาชนจะไมคอย
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ปฏิบัติอนัเน่ืองจากไมถูกหลักศาสนาอิสลาม เปนเพียงวัฒนธรรมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษหรือ
ศาสนากอนหนาน้ี สวนอาชีพการทํานา จะมีพิธีกรรมหรือประเพณีที่ไดถือปฏิบัติมาในอดีต แต
ระยะหลังบางประเพณีก็จะไมมีการปฏิบัติอีกแลว เชน ประเพณีขวัญขาว/สมางัตปาดี ประเพณีน้ี
ก็ไดหายไปจากชุมชนอันเน่ืองจากบางพื้นที่ชาวนาไมสามารถที่จะทํานาไดเน่ืองจากขาดแคลนนํ้า
หรือไมมีการสานตออาชีพการทํานาใหกับคนรุนหลัง บางพื้นที่ไดพัฒนาพื้นที่ทุงนาที่เคยปลูกขาว
มาเปนพื้นที่ปลูกไมผล ทําสวนยางพาราและปลูกปาลมนํ้ามัน หรือบางพื้นที่มีการทมที่เพื่อสราง
อาคารบานเรือน มีการขยายทําเปนที่อยูอาศัยและโซนธุรกิจในชุมชน ดังน้ันประเพณีขวัญขาว
เมื่อเทียบกับหลักการศาสนาแลวก็จะไมถูกหลักศาสนา สวนการลงแขกเกี่ยวขาวและการเลี้ยง
ขาวใหมในพื้นที่ที่มีการทํานาน้ันยังถือปฏิบัติอยู นอกจากน้ียังมีประเพณีอื่นๆที่ขัดกับศาสนา
อิสลาม เชน การเฝากูโบร การแหขันหมากแบบโบราณ ทําใหประชาชนกลุมที่เครงครัดในศาสนา
ไดทําการยกเลิกประเพณีดังกลาวอีกดวย และบางประเพณีก็ที่ยังถือปฏิบัติอยูจนถึงปจจุบันเชน
การลงแขกยายบาน การข้ึนบานใหม การกินนํ้าชา การเขาสุนัต การแตงงานแบบอิสลามที่มีการ
อากัตนิกะห และวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ไมไดขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม 

 

2.3 หลักการศาสนาอิสลามเก่ียวกับสุขภาวะ 

เรื่ององคความรูอิสลามกับสุขภาวะ อาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรีคนปจจุบัน 
(2555) ของไทย มีทัศนะเรื่องการสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยวา “หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
สังคมโลกเริ่มตระหนักถึงปญหาดานสาธารณสุขและเรื่องสุขภาพมากข้ึน จึงกอเกิดองคกรพหุภาคี
ในระดับโลกที่รวมมือกันในการรณรงคเพื่อการแกไขปญหาดานสาธารณสุขและปญหาดาน
สุขภาพ ไมวาจะเปนองคการอนามัยโลกหรืออื่นๆ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบายในระดับ
สากลตอปญหาดานสุขภาพของพลโลก” ต้ังแตป 2521 เปนตนมาภายใตการชูธง “สุขภาพดีถวน
หนาในป 2543 ขององคการอนามัยโลก” ประเทศไทยไดดําเนินกลยุทธการสาธารณสุขมูลฐาน
และดําเนินกิจกรรมสาธารณสุขและดําเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานในขอบเขตทั้งประเทศ โดย
มีการพัฒนาเครือขายบริการสาธารณสุขในระดับอําเภอและตําบลใหเขมแข็ง และจัดต้ังกองทัพ
อาสาสมัครสาธารณสุขในระดับหมูบาน เปนกําลังสําคัญในการดําเนินโครงการสาธารณสุขมูล
ฐานในหมูบาน แตอิสลามเช่ือวาการมีสุขภาพดีน้ันเปนความกรุณาจากอัลลอฮพระผูเปนเจาที่
ประทานใหกับบาวของพระองคที่พยายามขวนขวายเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนอยางสม่ําเสมอ 
สุขภาวะในอิสลามมีการพูดถึงต้ังแตสมัยของทานศาสนดา (ศ็อล) ซึ่งหมายถึง ภาวะที่คุณรูสึกวา
ใชชีวิตอยูไดอยางมีความสุข เปนสุขภาวะที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
เพราะมุสลิมตองดําเนินชีวิตตามวิถีทางของศาสนาตลอดเวลา และมีความสัมพันธและศรัทธาตอ
พระองคอัลลอฮฺ จะเห็นวาศาสนามีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพ ดังน้ัน ในการดูแลสุขภาพในยุค
ปจจุบันควรจะอยูในรูปแบบบูรณาการระหวางหลักการศาสนาอิสลามกับหลักการแพทยและ
สาธารณสุขที่ไมขัดตอหลักศาสนาเขาดวยกนั 
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สุขภาวะหรือการมีสุขภาพดีน้ันมิไดหมายความเพียงแคการไมมีโรคภัยไขเจ็บเทาน้ัน 
นายแพทยเอนดรู ไวล ซึ่งเปนแพทยทางเลือกเรืองนามทานหน่ึงแหงสหรัฐอเมริกากลาววา การมี
สุขภาพดีเย่ียมยังทําใหมีความรูสึกแข็งแรง กระชุมกระชวย และแจมใส คุณจะตองประสบกับ
ตัวเองเทาน้ันจึงจะทราบวาการมี “สุขภาพดี” น้ันมันเปนเรื่องที่มากกวา “การไมเจ็บปวย” มาก
นัก คําวาสุขภาพอยางเปนองครวมยอมไมไดหมายถึงมิติทางรางกายแตเพียงอยางเดียว แต
หมายถึง “สุขภาพอันสมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ” ซึ่งนอกจากจะมี
ตัวกําหนดจากปจจัยดานปจเจกบุคคลแลว ยังไดรับผลกระทบอยางสําคัญจากปจจัยพื้นฐานทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม อันไดแก สันติภาพ ที่อยูอาศัย การศึกษา ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
ความสัมพันธในสังคม อาหาร รายได ความยุติธรรมทางสังคม ความเสมอภาค ฯลฯ ดังน้ันการ
เสริมสรางสุขภาวะจึงเปนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่จะตองมีสวนรวมจากทุกภาคของ
สังคม มิใชเพียงการบริการที่จัดข้ึนโดยระบบบริการสาธารณสุขเทาน้ัน 

สุขภาวะในมุมมองของศาสนาอิสลามเปนปจจัยที่เปนรากเหงาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันเปนรากฐานของกระบวนการพัฒนาในทุกมิติ การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนน้ัน ปจจัย
สําคัญอยูที่คนจะตองมีสุขภาวะอันสมบูรณ หากคนมีปญหาสุขภาพ แนนอนวาจะเปนอุปสรรคใน
ทุกดาน หากขาดปจจัยดานสุขภาวะเสียแลว อยาวาแตจะเขาสูกระบวนการผลิตและการ
สรางสรรคใดๆ เลย แมแตตัวเองบางครั้งก็ยังเปนภาระของคนรอบขาง ทานศาสดามูฮัมมัด (ศ็อล) 
ไดกลาวถึงสุขภาวะไวอยางกวางขวางและครอบคลุมปจจัยแหงสุขภาวะไวอยางเปนองครวมเปน
อยางย่ิง ทานกลาว 

ความวา “ผูใดต่ืนเชาข้ึนมามีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง 
มีจิตใจที่สงบรมเย็น ไมมีความวิตกกังวลทุกขรอน มีอาหารสําหรับ
บริโภคในวันน้ัน ก็ประหน่ึงวาเขาผูน้ันไดครองโลกไวทั้งโลก” 

จากวจนะของทานศาสดายอมสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญอยางย่ิงตอเรื่องสุข
ภาวะ โดยถือวาน่ันคือความโปรดปรานอันสูงสุดที่มนุษยพึงไดรับจากพระองคอัลลอฮฺ ในเมื่อ
เพียงแตไมมีโรคถือวาเปนลาภอันประเสรฐิแลว การที่คนเรามีสุขภาวะสมบูรณอยางเปนองครวม
น้ันยอมจะทรงความหมายล้ําลึกและครอบคลุมเปนอยางย่ิง  

อิสลามถือวาการดูแลรักษาสุขภาวะน้ันเปนหนาที่ (วายิบ) สําหรับมนุษย ถือวาสุขภาวะ
อันสมบูรณเปนสุดยอดแหงความโปรดปรานที่มนุษยพึงไดรับจากอัลลอฮฺ จึงเปนหนาที่ซึ่งมนุษย
จะตองมีความสํานึกในคุณคาและตองแสดงความกตัญูตออัลลอฮฺดวยการดํารงรักษาความโปรด
ปรานน้ันไวอยางที่สุด ดังที่ทานศาสดามูฮัมมัด (ศ็อล) ไดกลาวไว 

ความวา “และสําหรับรางกายของเจาน้ันเปนหนาที่ซึ่งเจาตอง
ดูแลมัน” 
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นอกจากน้ัน ในศาสนาอิสลามแลว แทจริงบรรดาผูศรัทธาหรือมุสลิมน้ันเปนพี่นองกัน 
ดังคําตรัสของอัลลอฮ (ซ.บ.)  

ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาน้ันเปนพี่นองกัน” 

ทานรอซูลไดเปรียบเทียบลักษณะของผูศรัทธา เกี่ยวกับความรักที่มีตอกัน การใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันวา เหมือนกับรางกายของคนเรา ถาหากอวัยวะสวนหน่ึงสวนใดไดรับความ
เจ็บปวด ก็จะทําใหทั่วเรือนรางตองพลอยเจ็บปวดไปดวย มุสลิมก็เชนเดียวกัน ถาหากผูหน่ึงผูใด
ไดรับความทุกข ทุกคนก็จะคอยใหความชวยเหลือ จะทอดทิ้งกันไมได อิสลามถือวาทุกคนเปนพี่
นองกัน ทุกขสุขรวมกัน เหมือนคนคนเดียวกัน ดังที่ทานศาสดามูฮัมมัด (ศ็อล) ไดกลาวไว 

ความวา “เปรียบเทียบบรรดาผูศรัทธาในดานความรัก ความ
เอ็นดูเมตตา และการใหความชวยเหลือเกื้อกูลของพวกเราที่มีตอกันน้ัน
เหมือนกับรางกาย กลาวคือ เมื่ออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงเจ็บปวด อวัยวะ
สวนอื่นๆของรางกายก็จะเจ็บปวดไปดวยทั่วรางกายพาใหนอนไมหลับ 
เกิดอาการไข” 

  การใหความชวยเหลือกันระหวางผูศรัทธาน้ัน จะตองดูใหครบทุกๆดาน ทุกๆเรื่อง ไม
วาจะเปนเรื่องในทางโลกอาคิเราะห หรือการดําเนินชีวิตในดุนยา เปรียบไดกับอาคาร ทุกช้ินสวน
ของมันจะตองยึดเหน่ียวซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหอาคารน้ันแข็งแรงมั่นคง ดังที่ทานศาสดามูฮัม
มัด (ศ็อล) ไดกลาวไววา 

ความวา“ผูศรัทธาตอผูศรัทธาน้ัน (ตองชวยเหลือกัน) เหมือนกับ
อาคาร ซึ่งบางสวนของมันยึดเหน่ียวกับอีกบางสวน แลวทานรอซูล
ประสานมือเขาดวยกัน”  

ศาสนาอิสลามไดใหความสําคัญกับสุขภาวะ ไมวาจะเปนสุขภาวะของแตละปกเจกบุคคล
หรือเพื่อนมนุษยดวยกัน โดยเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชน สังคม องคกร หรือสถาบันเดียวกัน 
ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใหสวัสดิการที่ดีตอกัน ซุกรียนูร จงรักศักด์ิ (2554: 326-329) ได
อธิบายวา ในหลักการของศาสนาอิสลามน้ัน การมอบสวัสดิการและสังคมสงเคราะหที่ดีใหกับ
สังคมไมไดเปนหนาที่เฉพาะของรัฐบาลฝายเดียวเทาน้ัน หากเปนหนาที่ของประชาชนมุสลิมทุก
คนที่ตองลุกมาใหการปกครองคุมครองสังคมตามกําลังความสามารถที่มีอยู ทั้งกําลังใจ กําลังกาย 
หรือกําลังทรัพยและอืน่ๆ โดยในอัลกุรอานมีกฎหมายทางสังคมที่เสริมสรางสังคมใหรักใคร จุน
เจือ และคํ้าจุนซึ่งกันและกันราวกับวาเปนครอบครัวเดียวกัน ดังที่อัลลอฮฺไดกลาวติเตียนผูไมใยดี
ตอผูดอยโอกาสในสังคม ดังคําตรัสของพระองค  

ความวา “เจาไมสังเกตเห็นคนที่ไมจริงใจกับศาสนาดอกหรือ 
น่ันคือคนที่ไมเหลียวแลเด็กกําพรา และไมสนับสนุนการบริจาคอาหาร
ใหแกคนยากจน” 
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 การกําชับใหมุสลิมทุกคนใหการพยุงสังคมและสงเคราะหชวยเหลือผูดอยกวาน้ัน ไมได
จํากัดใหกระทําตอเพียงเพื่อนมนุษยเทาน้ัน หากแตอิสลามยังไดกําชับใหมุสลิมทําดีและชวยเหลือ
แมกระทั่งตอสัตวเดรัจฉาน ดังที่ทานรอซูล (ศ็อล) กลาว  

ความวา “อบูฮุรัยเราะฮฺ เลาวาทานรอซูล (ศ็อล) ไดกลาววา 
ในขณะที่ชายคนหน่ึงกําลังเดินอยู เขารูสึกกระหายนํ้าอยางมาก เขาจึง
ลงไปในบอและด่ืมนํ้าในน้ัน แลวก็ข้ึนมา แตแลว เขากลับเห็นสุนัขตัว
หน่ึงกําลังแลบลิ้นเลียดินเปยกปนนํ้าคางดวยความกระหาย เขาจึงนึกวา 
สุนัขตัวน้ีคงกระหายนํ้าเหมือนอยางที่ฉันกระหาย เขาจึงเอานํ้าใสใน
รองเทาจนเต็มแลวใชปากคาบ แลวไตข้ึนมาจากบอ และใหสุนัขด่ืม 
อัลลอฮฺไดชมเชยเขาและไดประทานอภัยโทษใหแกเขา” พวกเขาถามวา 
โอทานรอซูลุลลอฮฺ เราจะไดผลบุญจากการทําความดีตอสัตวดวยหรือ? 
ทานตอบวา “ในการทําดีตอทุกสิ่งที่มีตับสดน้ัน (คือทุกสิ่งที่มีชีวิต) มีผล
บุญให” 

 จะเห็นไดวาในศาสนาอิสลามน้ัน การดูแลรักษาสุขภาวะเปนหนาที่หน่ึงที่ทุกคนตอง
ปฏิบัติ เพราะอิสลามถือวาสุขภาวะอันสมบูรณเปนสดุยอดแหงความโปรดปรานที่มนุษยพึงไดรับ
จากอัลลอฮฺ นอกจากน้ันอิสลามยังใหความสําคัญกับสุขภาวะของเพื่อนมนุษยอีกดวย จะเห็นได
จากทีท่านรอซูล (ศ็อล) ไดเปรียบเทียบลักษณะของผูศรัทธา เกี่ยวกับความรักที่มีตอกัน การให
ความชวยเหลือเกื้อกูลกันวา เหมือนกับรางกายของคนเรา ถาหากอวัยวะสวนหน่ึงสวนใดไดรับ
ความเจ็บปวด ก็จะทําใหทั่วเรือนรางตองพลอยเจ็บปวดไปดวย มุสลิมก็เชนเดียวกัน ถาหากผูหน่ึง
ผูใดไดรับความทุกข ทุกคนก็จะคอยใหความชวยเหลือ จะทอดทิ้งกันไมได อิสลามถือวาทุกคน
เปนพี่นองกัน ทุกขสุขรวมกัน เหมือนเรือนรางเดียวกัน 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศพในอิสลาม 
การจัดการศพในอิสลาม หมายถึง การอาบนํ้าใหศพ การหอศพ การละหมาดใหศพ 

(ละหมาดญะนาซะฮ)ฺ และการฝงศพ นักวิชาการอิสลามมีมติ (อิจญมาอฺ) วา ทั้งสี่ประการดังกลาว
น้ีเปนฟรฺดูกิฟายะฮฺ ซึ่งถาหากไมมีผูใดกระทําสิ่งเหลาน้ันใหแกศพเลย คนในชุมชนน้ันทั้งหมดก็มี
บาป ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

การอาบนํ้าศพ คือ อาบนํ้าทําความสะอาดศพทั่วทั้งรางกาย ซึ่งมัยยิต5จะตองเปนมุสลิม
และผูที่อาบนํ้ามัยยิตก็จะตองเปนมุสลิมเชนเดียวกัน เปนผูมีสติสัมปชัญญะ มีความรูในการ
อาบนํ้ามัยยิต และเปนที่ไววางใจไดวาจะไมนําเอาสิ่งใดมาเปดเผย สําหรับผูที่เหมาะสมในการ
อาบนํ้ามัยยิตคือ พอ ปู ลูกชาย หลานชาย ลุง อาชาย นาชาย ฯลฯ (สําหรับมัยยิตชาย) และ

                                                
5
 ศพ 
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สําหรับภรรยาสามารถอาบนํ้าใหสามีได แตสามีน้ันนักปราชญมีความเห็นขัดแยงกันเกี่ยวกับ
อาบนํ้าใหภรรยา บางทานอนุญาต บางทานก็ไมอนุญาต สําหรับผูที่เหมาะสมในการอาบนํ้ามัยยิต
หญิงไดแก แม ยา ยาย ลูกสาว หลานสาว ปา อาสาว นาสาว (มูนีร มูหะหมัด, 2553: 149-150)  

การหอศพ คือ การหอศพใหใชผาที่สะอาดควรเปนสีขาว จะใชผาเกาหรือผาใหมก็ได 
และเปนผาที่ไมตองมีราคาแพง ผาหอศพมี 3 ช้ัน ทุกช้ันจะโรยดวยเครื่องหอม ไมมีการเย็บ 
คาใชจายในการจัดการศพน้ีใหหักออกจากทรัพยสินขิงผูตาย ถาไมมีก็เอาจากทายาทที่รับมรดก
จากผูตาย ถาไมมีก็เอาจากกองกลางของมุสลิมมาเปนคาใชจาย (มูนีร มูหะหมัด, 2553: 154 -
155) 

การละหมาดญะนาซะฮฺ เมื่อเสร็จจากการหอศพแลวก็ใหนําศพมาทําการละหมาดทุก
สถานที่ที่มีความสะอาดใชเปนสถานที่ละหมาดญะนาซะฮฺ6ไดทั้งสิ้น ไมวาจะในมัสยิดหรือนอก
มัสยิด สําหรับเงื่อนไขของการละหมาดญะนาซะฮฺ ไดแก ศพจะตองเปนมุสลิม มิใชคนกาฟร 
เพราะอัลลอฮฺทรงหามมิใหขออภัยและขอเมตตาใหแกคนกาฟร โดยศพจะตองวางอยูขางหนาผู
ละหมาด แมจะถูกฝงแลวก็ตาม เพราะทานรอซูลเคยละหมาดใหแกศพที่ฝงในกูบุรหลายครั้ง ครั้ง
หน่ึงหลังจากฝงไปแลว 1 คืน ครั้งหน่ึงหลังจากฝงไปแลว 3 คืน และครั้งหน่ึงหลังจากฝงไปแลว 1 
เดือน (มูนีร มูหะหมัด, 2553: 155-156) 

ในการละหมาดญะนาซะฮฺน้ัน ย่ิงมีผูมารวมพิธีศพมากเทาใดก็ย่ิงจะเปนผลดีกับมัยยิต 
มากตามไปดวย ทานหญิงอาอิชะฮรายงานวา ทานรอซูล (ศ็อล) กลาว  

ความวา “มัยยิต (ศพมุสลิม) ใดก็ตามที่มีมวลชนจากบรรดา
มุสลิมมาละหมาดใหโดยมีจํานวนถึง 100 คนและทุกคนขอชะฟาอะฮ7

ใหเขา แนนอนทั้ง 100 คนน้ันตองไดชะฟาอะฮใหแกศพมุสลิมน้ัน” 

ในอีกรายงานหน่ึงของทานอับดิลลาฮฺอิบนิอับบาส (ร.ด) จากทานรอซูล (ศ็อล)  กลาว  

ความวา “มีผูมาละหมาดใหแกญะนาซะฮของเขาจํานวน 40 
คน โดยที่ทั้ง 40 คนน้ีไมเคยทําภาคีกับอัลลอฮ แนนอนทั้ง 40 คนน้ันจะ
ไดชวยชะฟาอะฮแกเขาอยางแนนอน” 

การฝงศพ กอนที่จะมีการฝงศพ ตองมกีารเตรียมขุดหลุดฝงศพ ทางที่ดีแลวควรขุดแบบ
ลูกหลุม คือหลุมที่ขุดลงไปจะมีการเซาะขางทางดานกิบละฮฺ8 เพื่อนําศพใสเขาไปในชองน้ันพรอม
กับเอาไมกั้นมิใหศพหงายหลังออกมา ดังน้ัน เมื่อมีการอาบนํ้าใหศพ การหอศพ และการละหมาด
ใหกับศพเสร็จเรียบรอยแลว มุสลิมจะชวยกันแบกศพและเดินตามไปสงศพ การตามไปสงศพมี 2 
ระดับ คือ การเดินตามไปสงศพจากบานไปยังสถานที่ละหมาด และการเดินไปสงศพจากสถานที่
                                                
6
 ฟรฺดูกิฟายะฮฺ" นั้นหมายถึง ขอบังคับทางศาสนาสําหรับมุสลิมจะตองปฏิบัติ แตทวา หากมีมุสลิมคนใดทําแทน หรือมุสลิมบาง

กลุมทําแทนแลว มุสลิมคนอ่ืนๆ ถือวาพนผิดไปดวย ตัวอยาง การละหมาดญะนาซะฮฺ เปนตน 
7
 ความชวยเหลือในวันกียามะฮ/วันส้ินโลก 

8
 หันทางบัยติลลาฮฺในประเทศซาอุดิอารเบียร สําหรับประเทศไทยแลวจะหันไปทางทิศตะวันตกของประเทศ 
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บาน ไปยังกุบูร (สุสาน) การไปสงศพในระดับที่ 2 น้ีดีที่สุด ผูเดินไปสงศพจะตองมีความสงบ ไม
สงเสียงดังรองไหคร่ําครวญ หามจุดธูปเทียนแมแตเครื่องหอมตางๆ หรือการสงเสียงอานอัลกุ
รอาน ซิกรุลลอฮฺ ตีกลอง หรือบรรเลงดนตรี เพราะการกระทําดังกลาวเปนการเลียนแบบกาฟร ผู
ที่เดินทางไปสงศพจะตองเดินขางหนาหรือขางๆ ก็ได แตที่ดีควรเดินขางหลัง สําหรับการฝงศพให
เอาศพลงหลุมและใสเขาไปในชองขางๆพรอมกับเอาไมกั้น ถาไมสามารถฝงแบบลูกหลุมไดกใ็หขุด
หลุมแบบธรรมดาโดยขุดใหลึกและกวาง อยางนอยจะตองมีความลึกจนสัตวไมสามารถคุยลงไป
กินศพได และกันมิใหกลิ่นของศพโชยออกมา นอกจากน้ียังอนุญาตใหฝงศพมากกวา 1 คน 
ภายในหลุมเดียวกันได ทั้งน้ีเวลาเอาศพลงหลุมใหเอาผูที่ดํารงอยูในความดีลงไปกอน โดยเปน
ผูชาย ตอมาก็เอาเด็กชายลงไป ตอมาก็เอาผูหญิงลงไป ตอมาก็เอาเด็กหญิงลงไป โดยเอาศพชาย
ไวทางกิบละฮฺ แลวเอาศพหญิงลงฝง ทั้งน้ีโดยเปรียบเทียบกับฐานะของเขาในดุนยา9 ถาหากศพ
ชายและหญิงไมไดใสโลงก็ใหเอาไมกั้นขวางระหวางศพทั้งสองดวย สําหรับผูที่ทําหนาที่ฝงศพควร
เปนผูชาย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่เปนญาติใกลชิดกับผูตาย (มูนีร มูหะหมัด, 2553: 160-161) 
 นอกจากน้ันอิสลามยังสงเสริมใหมีการไปเย่ียมครอบครัวผูตายเพื่อปลอบใจญาติผูตาย
ดวยการกลาวคําพูดที่มีความหมายวา “แทจริงสิ่งที่พระองคอัลลอฮฺเก็บเอาไปน้ันเปนของ
พระองค สิ่งใดที่พระองคใหก็เปนของพระองค ทุกสิ่งทุกอยางของพระองคน้ันมีกําหนดเวลา 
ขอใหอดทนและขอใหนํามาเปนแงคิดเถิด” คําพูดดังกลาวมีแนวปฏิบัติมาจากทานรอซูล (ศ็อล) 
หรืออาจจะกลาววา “ขอใหอัลลอฮฺตอบแทนผลบุญแกทาน” หรือ “ขอใหอัลลอฮฺปลอบใจทาน
อยางดีที่สุด” นอกจากน้ันยังอนุญาตใหรองไหแกผูตายไดแตไมใหเกินขอบเขต เพราะทานรอซูล 
(ศ็อล) ไดเคยรองไหเมื่อบุตรชายของทานคือ อิบรอฮีม เสียชีวิตลง แตทานมิไดสงเสียงหรือรอง
คร่ําครวญแตอยางใด และอิสลามยังอนุญาตใหผูที่สูญเสียน้ันไวทุกขใหแกผูตายไดดวยการหยุด
การทํางาน หยุดการคาขาย ลมเลิกการเดินทาง หรือการไปเที่ยว หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ที่
คลายคลึงกันน้ีเพื่อเปนการอาลัยแกผูตาย เปนเวลาแค 3 วันเทาน้ัน นอกเสียจากคนที่เปนภรรยา 
จะตองไวทุกขใหสามีตลอดระยะเวลาที่จะตองครองอิดดะฮฺ (ระยะเวลาที่ภรรยาหามแตงงานใหม
ในชวงน้ัน) เปนเวลาประมาณ 4 เดือน 10 วัน ในกรณีที่นางไมไดต้ังครรภ สวนกรณีที่นาง
ต้ังครรภอิดดะฮฺหรือการไวทุกขของนางก็จะตองกระทําไปจนกระทั่งถึงเวลาที่นางคลอดบุตร
ออกมา การไวทุกขน้ันไมใชการแตงกายดวยชุดสีดําตามแบบศาสนิกอื่น แตอนุญาตใหแตงกาย
ตามปกติ และหามมิใหมีการกลาวคําคร่ําครวญไมวาจะเปนการคร่ําครวญถึงคุณงามความดีของ
ผ ูตายดวยการพูดพร่ําซ้ําไปซ้ํามา หรือการคร่ําครวญถึงการอาลัยตอการจากไปของผูตายเพราะ
ถือวาเปนการคัดคาน ไมพอใจตอการลิขิตของอัลลฮฺ หามมิใหฉีกเสื้อผา ตบหนาตัวเอง ดึงผม 
(ตรงกับคําพูดที่วา ตีอกชกตัว) ดังที่ทานรอซูล (ศ็อล) ไดสั่งหามเอาไว ความวา “ไมใชพวกของฉัน 
ผูที่ตบหนา ฉีกเสื้อ และรองดวยการรองแบบญาฮิลียะฮฺ (ยุคกอนอิสลาม)” (เชค อับดุลลอฮฺ บิน 
อับดุรเราะฮฺมาน อัลญิบรีน, 2552: 76-77) 
 

                                                
9
 ดุนยา หมายถึงบนโลกเมื่อยังมีชีวิตอยู 
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2.5 การชวยเหลืองานศพของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 เมื่อสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตสุนัต10 ใหครอบครัวรีบจัดการศพทีทันการจัดการศพใน
อสิลามเริ่มต้ังแต การอาบนํ้าใหศพ การหอศพ การละหมาดใหศพ (ละหมาดญะนาซะฮ)ฺ และการ
ฝงศพ นักวิชาการอิสลามมีมติ (อิจญมาอฺ) วาทั้งสี่ประการดังกลาวน้ีเปนฟรฺดูกิฟายะฮฺ ซึ่งถาหาก
ไมมีผูใดกระทําสิ่งเหลาน้ันใหแกศพเลย คนในชุมชนทั้งหมดก็มีบาป ในการชวยเหลืองานศพเปน
หนาที่ของครอบครัวญาติพี่นองของผูเสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนบานในชุมชนเดียวกันและหมูบาน
ใกลเคียงที่จะตองจัดการ ในการจัดการศพตองใชคาใชจายมากพอสมควร เริ่มต้ังแตการอาบนํ้า
ศพ การหอศพดวยผาขาว ผูที่เหมาะสมในการอาบนํ้าศพคือคนในครอบครัวที่มีเพศเดียวกับศพที่
ตาย หากเครือญาติไมสามารถทําไดก็อาจตองขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในชุมชน สวน
คาใชจายที่ตองใชในการจัดการศพคือ ตองเตรียมผาขาว สําลี สบู การบูรและนํ้าหอม หลังจาก
ทําการอาบนํ้าใหศพเสร็จแลว ก็มีการมอบเงินบริจาค (ศอดาเกาะฮ) ใหกับผูมาชวยอาบนํ้าและ
หอศพดังกลาว หลังจากน้ันมกีารละหมาดญะนาซะห   
 ในการละหมาดญะนาซะห (ละหมาดใหกับศพ) สวนใหญแลวประชาชนจะเชิญโตะปา
เก11 หรือประชาชนมาทําการละหมาดอยางนอย 40 คน แตบางครอบครัวมีการกําหนดจํานวนผู
มาละหมาดตองไมตํ่ากวา 100 คน เพราะมีความเกี่ยวของกับบทฮะดิษที่มีการพูดถึงจํานวนผูมา
ละหมาดใหกับมัยยิตน้ันตองมีจํานวนดังกลาว คาใชจายในการจัดการละหมาดญะนาซะหอยาง
เดียวตองใชคาใชจายมากพอสมควร บางคนตองเตรียมเงิน ขาวสาร และไขไก เพื่อเตรียมมอบ
ใหกับผูที่มาทําการละหมาด โดยปกติแลว ทางครอบครัวจะเตรียมขาวสารใหกับผูที่มาทําการ
ละหมาดคนละ 1 กิโลกรัมกับเงินอีกจํานวน 20 หรือ 40 บาท และบางครอบครัวจะมีการเพิ่มไข
ไก 1ฟองใสไวในถุงรวมกับขาวสาร และสําหรับผูที่มาละหมาดโดยใชรถยนตน้ัน ทางครอบครัว
ผูเสียชีวิตตองมีการจายคานํ้ามันรถยนตอีกสวนหน่ึงดวย บางครอบครัวมีการใหอานตัลกีน12

หลังจากที่มีการฝงศพ (ปกติแลวโตะครู) จะเปนผูอาน หลังจากน้ันก็จะมีการบริจาคเงินและของที่
ระลึกไมวาจะเปน รม กานํ้า จาน ผาโสรง ใหแกผูที่อานตัลกีน บางครอบครัวจะมีการจางเฝากู
โบร13โดยใหโตะปาเกหรือโตะครูไปอานยาซีนหรืออัลกุรอานเปนเวลา 7 วันติดตอกัน คาใชจาย
ทั้งหมดน้ันทางครอบครัวผูเสียชีวิตจะเปนผูออกให (วัฒนธรรมการเฝากูโบรน้ันจะมีการถือปฏิบัติ
เฉพาะกลุม (กลุมคอลัฟ) สําหรับกลุมที่เครงในหลักการศาสนา (กลุมสาลัฟ) จะไมถือปฏิบัติเพราะ
ถือวาผิดหลักศาสนา) 
 การขุดหลุมฝงศพ การหามศพไปยังสุสาน และการฝงศพ ก็เปนอีกหนาที่หน่ึงที่ตอง
ปฏิบัติ คาใชจายในสวนน้ีถือวาเปนการใหดวยความสมัครใจ สําหรับผูที่ขุดหลุมฝงศพของแตละ
ชุมชนจะมีประมาณ 2-3 คน ในการขุดหลมุจะไมมีการตีราคาวาเทาไร ทางครอบครัวจะมอบเงิน

                                                
10

 การบังคับใชใหกระทําอยางไมเด็ดขาดหรือสงเสริมใหกระทํา 
11

 คนที่เรียนกีตาบหรือเรียนศาสนาที่ประจําอยูที่สถาบันปอเนาะแบบเกา 
12

 การสอนหลักการศาสนา/หลักการศรัทธาใหกับศพหลังจากที่มีการฝงศพลงดิน 
13

 โดยมีกิจกรรมการอานอัลกุรอานและอิสติกฟาร (ขออภัยโทษ) ใหแกศพ 
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กอนหน่ึง ประมาณ 500 – 1,000 บาท และถือวาเงินดังกลาวเปนสวนบริจาคของผูที่เสียชีวิต ผล
บุญที่ไดก็จะไหลสูมัยยิตทีเ่สียชีวิต  

นอกจากกิจกรรมดังกลาวข้ันตนแลว บางครอบครัวก็จะมีการทําบุญใหกับศพ ไมวาจะ
เปนการทําบุญจัดเลี้ยง 3 วัน หรือ 7 วัน มีการทําบุญรําลึกถึง 40 วันของการเสียชีวิต หรือบาง
คนมีการจัดทําบุญเมื่อครบ 100 วัน หรือเมื่อครบ 1 ป ซึ่งทั้งหมดน้ันตองเสียคาใชจายมาก
พอสมควร ในการทําบุญแตละครั้งจะมีการเลี้ยงอาหาร ปกติจะเลี้ยงในเวลากลางคืน (หลัง
ละหมาดมัฆริบหรืออีชา) โดยจะเชิญเพื่อนบานไปกินบุญประมาณ 20-30 คน แตสําหรับกลุม
สาลัฟจะไมมีวัฒนธรรมการทําบุญรําลึกถึงผูตายและการเฝากูโบร เพราะมีความเช่ือวาผลบุญ
ดังกลาวจะไมถึงตัวผูเสียชีวิตอีกทั้งเปนเรื่องที่กุข้ึนมาเอง 

 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการสังคมในอิสลาม 

สวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการชุมชนเปนระบบการชวยเหลือเกื้อกูลที่เริ่มจากการ
พึ่งตนเองกอน เปนการชวยเหลือที่มากกวาเงินหรือวัตถุ แตเนนความสัมพันธที่ดี การมีนํ้าใจ การ
ไวใจซึ่งกันและกัน การมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนการสรางการออมเพื่อการให เปนกองบุญ
มากกวากองทุน ทุกคนตางเปนผูใหและเปนผูรับ เปนการใหอยางมีคุณคา และรับยังมีศักด์ิศรี 
การชวยเหลือที่เผื่อแผถึงผูทุกขยากและผูดอยโอกาสในชุมชน สวัสดิการชุมชนตางจากระบบ
ประกันเชิงพาณิชยที่ใหความสําคัญกับระบบสมาชิกและการไดรับประโยชนตางเบี้ยประกัน  

การใหสวัสดิการสังคมในระบบสังคมอิสลามน้ันมีความหมายกวางสมบูรณและ
ครอบคลุมในทกุๆ ดาน กลาวคือการสวัสดิการสังคมในอิสลามน้ันมิใชเพียงการใหความชวยเหลือ
ในดานทรัพยสินเทาน้ัน แตครอบคลุมดานตาง ๆ (อับดุลรอชีด เจะมะ, 2542: 71-72) ดังน้ี  

1. ดานอุดมการณโดยการฝกฝนใหปจเจกบุคคลในสังคมมีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม
รวมกัน  

2. ดานจรยิธรรมโดยการปลูกฝงใหปจเจกบุคคลมีบุคลิกภาพที่สมบูรณในฐานะเปนผูที่
ตองรับผิดชอบตอสังคม  

3. ดานการปลูกฝงใหสังคมเปนสังคมที่มีวิญญาณและนิสัยแหงสวัสดิการ เปนแบบแผน
ของพฤติกรรมในวิถีชีวิตทางสังคม  

4. ดานระบบความสัมพันธและการเกื้อกูลกันในระดับครอบครวั 
5. ดานระบบความสัมพันธทางสังคมทั้งความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับองคการ

ของสังคม ระหวางองคการของสังคมกับปจเจกบุคคล ระหวางเครือญาติในหนวยและระหวาง
มวลมนุษยชาติดวยกัน 

6.  ดานความสัมพันธทางทรัพยสิน  
7. ดานระบบเศรษฐกิจ  

8. ดานการปกปองจริยธรรมและคุณธรรมของคนในสังคม โดยกลุมเปาหมายของผูไดรับ
สวัสดิการในอิสลามน้ันจะครอบคลุมทั้งปจเจกบุคคล ครอบครัว กลุมคนและสังคมโดยรวม  
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 จุดประสงคของการใหสวัสดิการในอิสลามมีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาความเปนอยูและ
ยกระดับคุณภาพการดํารงชีวิตของมนุษยดานการประกันใหมนุษยมีชีวิตอยูอยางสงบสุขมั่นคงใน
อุดมการณ ชีวิตและทรัพยสิน มีความปลอดภัยสูการมีชีวิตที่สุขสมบูรณ (อับดุลรอชีด เจะมะ, 
2542: 73-84) หลักสวัสดิการทางสังคมในอิสลามเปนหลักที่อัลลอฮไดบัญญัติไวโดยโยงใย
เกี่ยวของกับการเคารพภักดีตออัลลอฮ หลักการน้ีไดถูกกําหนดมาพรอมกับอิสลามและเปนสวน
หน่ึงของระบบสังคมอิสลามอันมีมาต้ังแต 1,400 ปกวาแลว ดังที่อัลลอฮกลาวในอัลกุรอาน ดังน้ี   

ความวา “จงอิบาดะฮตออัลลอฮและอยางต้ังภาคีตอพระองค
กับสิ่งใดทั้งสิ้น และจงทําความดีตอพอแม ตอญาติสนิท ตอลูกกําพรา 
ตอคนยากจน ตอเพื่อนบานที่เปนญาติ ตอเพื่อนบานที่มิไดเปนญาติ ตอ
เพื่อนสนิท ตอผู เดินทาง และตอทาสที่พวกเจาครอบครอง แท
จริงอัลลอฮไมทรงรักผูที่หย่ิงผยองอีกทั้งยกตัวเอง”  

 อิสลามไดใหความสําคัญกับการจัดใหมีสวัสดิการทางสังคมมานานแลว โดยอิสลามไดมี
การจัดลําดับสวัสดิการดังน้ี 
 1. สวัสดิการที่ใหการสนับสนุนครอบครัวที่ยากจนและดอยโอกาสโดยใหระดับหนวยของ
สังคมเปนผูรับผิดชอบรวมกับเครือญาติดังที่อัลลอฮกลาวในอัลกุรอาน  

ความวา “จงอิบาดะฮตออัลลอฮและอยาต้ังภาคีตอพระองค กับ
สิ่งใดทั้งสิ้นและจงทําความดีตอพอแมและญาติสนิท”  

2. สวัสดิการที่ไดจากสังคมโดยสวนรวมคือสวัสดิการที่ไดจากสถาบันซะกาต สวัสดิการ
ในระดับน้ีเปนหนาที่ของสมาชิกในสังคมทุกคนที่มีความสามารถจะตองใหแกผูมีสิทธิทั้งแปด
ประเภทตามที่อัลลอฮไดกําหนดในอัลกุรอาน  

ความวา “อันที่จริงทานทั้งหลายยอมเปนสิทธิของบรรดาผู
อนาถา บรรดาผูยากไร บรรดาเจาหนาที่ผูจัดการทานน้ัน และบรรดาผู
ซึ่งตองประสานหัวใจไวและใน (การไถตัว) ทาส (ใหเปนอิสระ) ในบรรดา
ผูเปนหน้ีและใน (ผูที่เสียสละชีวิตไป)ในแนวทางของอัลลอฮ และคน
เดินทางเปนขอบัญญัติจากอัลลอฮและอัลลอฮทรงรอบรูอีกทั้งทรงปรีชา
ญาณย่ิง”  

3. สวัสดิการที่ไดจากรัฐบาล คือไดจากกองคลังสาธารณะ (Baitul Maal) ซึ่งเปนคลัง
สะสมรายไดของประเทศเพื่อการสวัสดิการทางสังคมโดยเฉพาะ ซึ่งการใหสวัสดิการแกสังคมจาก
รัฐบาลน้ัน อิสลามกําหนดใหรัฐบาลใหแกสมาชิกของสังคมผูมีความจําเปน โดยไมคํานึงวาเขาจะ
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นับถือศาสนาใดก็ตาม ดังที่ทานคอลิด อัลวาลิดไดทําสัญญาสงบศึกกับชาวนัศรอนี14 ที่เมืองฮีรอฮ 
ในประเทศอิรัค และมีขอความวา คนชรา ผูบาดเจ็บ คนจน จะไดรับการชวยเหลือจากกองคลัง
สาธารณะซึ่งขอตกลงน้ีไดรับความเห็นชอบจากคอลีฟะฮ15อาบูบักร  

เกี่ยวกับเรื่องน้ีเชนกันทานคอลีฟะฮอุมัร บินอับดุลอาซีส ไดสงสาสนไปยัง ADI BIN 

ARTAH ผูวาการจังหวัดบัสรอฮในสมัยน้ัน โดยมีขอความวาเจาจงสังเกตกลุมคนที่ทําสัญญากับเจา
ผูมีอายุมาก ผูออนแอไมสามารถทํางานได แลวจงใหทรัพยสินจากกองคลังสาธารณะแกพวกเขา
เหลาน้ันดวย ทานอุมัร บิน อับดุลบอาซีส ไดจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูที่สมควรไดรับโดยแบงผูมี
สิทธิดังน้ีคือ ผูมีรายไดนอย และผูประสบภัยธรรมชาติ โดยที่ทานไดใหสวัสดิการแกคนเหลาน้ีใน 
2 ลักษณะดังตอไปน้ี คือ 1. สวัสดิการเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา และ 2. สวัสดิการเพื่อแกปญหา
ระยะยาว  

4. สวัสดิการที่สมาชิกในสังคมจะไดรับจากหลักการใชจายในหนทางของอัลลอฮ ระบบ
สังคมอิสลามเปนระบบสังคมที่สงเสริมใหสมาชิกในสังคมใชจายในหนทางของอัลลอฮ โดยหวัง
ไดรับการตอบแทนจากอัลลอฮ ดังที่อัลลอฮกลาวในอัลกุรอาน 

ความวา “อุปมาบรรดาผูที่บริจาคทรัพยของพวกเขาในหนทาง
ของอัลลอฮน้ัน ดังอุปมัยเมล็ดพืชเมล็ดหน่ึงที่งอกข้ึนเปนเจ็ดรวง ซึ่งใน
แตละรวงน้ันมีรอยเมล็ดและอัลลอฮน้ันจะทรงเพิ่มพูนแกผูที่พระองคทรง
ประสงคอีก และอัลลอฮเปนผูทรงกวางขวาง ผูทรงรอบรู บรรดาผู
บริจาคทรัพยของพวกเขาในทางของอัลลอฮ แลวพวกเขามิใหติดตามสิ่ง
ที่พวกเขาบริจาคไป ซึ่งการลําเลิกและการกอความเดือดรอนใด ๆ น้ัน
พวกเขาจะไดรับรางวัลของพวกเขา ณ พระผูเปนเจาของพวกเขาและไม
มีความกลัวใด ๆ แกพวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไมเสียใจ” 

เกี่ยวกับการใชจายในหนทางของอัลลอฮน้ัน เราไดรับตัวอยางจากทานอบูบักร เมื่อครั้ง
เกิดสงครามตะบุคแลว ฝายมุสลิมจําเปนตองใชทรัพยสินจํานวนมาก ทานรอซูลไดเรียกรองให
บรรดาศอฮาบะฮผูมีความสามารถบริจาค เพื่อเปนคาใชจายในหนทางของอัลลอฮ ทานอบูบักร 
ไดนําทรัพยสินทั้งหมดที่ทานครอบครองอยูบริจาคเพื่อใชจายในหนทางของอัลลอฮ ทานรอซูล
ถาม  

                                                
14

 ผูที่นับถือศาสนาคริสตหรือคริสเตียน 
15

 คอลีฟะฮฺ หรือตําราบางเลมจะเขียนวา เคาะลีฟะฮฺ หมายถึง บุคคลที่ไดมีโอกาสขึ้นทําหนาที่ปกครองอาณาจักรอิสลาม โดยขึ้น

สูอํานาจดวยวิธีการและที่มาตางๆ กัน บางทานมาจากการประชุมปรึกษาหารือของประชาชนจํานวนมาก และประชาชนให
สัตยาบันยอมรับ บางทานมาจากการมอบหมายของคอลีฟะฮฺคนกอน และประชาชนใหสัตยาบันยอมรับ บางทานมาจากการ
ปรึกษาหารือของคณะบุคคล และประชาชนใหสัตยาบันยอมรับ หลังจากคอลีฟะฮฺ 4 ทานแรก คอลีฟะฮฺในยุคตอๆ มาขึ้นสูอํานาจ
ผานระบบราชวงศ 
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ความวา “ทานไดเผื่ออะไรบางเพื่อครอบครัว อบูบักรตอบวาฉัน
ไดเผื่ออัลลอฮและรอซูลไวใหเขา”  

5. สวัสดิการที่สมาชิกในสังคมไดรับจากผูปฏิบัติตามหลักซอดาเกาะฮทั้งที่เปนซอดา
เกาะฮ วายิบ เชน ซอดาเกาะฮฟตเราะห เน่ืองในวันอัยดิลฟตรี และซอดาเกาะหที่เปนซูนนะฮ 
เชน ซอดาเกาะฮเน้ือสัตวเชือดกุรบานและอื่น ๆ  

6. สวัสดิการที่สมาชิกผูมีฐานะยากจนในสังคมจะไดรับจากหลักการตอไปน้ี  
6.1  หลักการกัฟฟารอฮ คือ การชําระความผิดเน่ืองจากการละเมิดคําสาบาน 

สิ่งที่จะตองใหในการชําระความผิดที่เกิดจากการละเมดิขอบัญญิติ คือ การใหอาหารแกผูที่ฐานะ
ยากจน 10 คน ดังที่อัลลอฮกลาวในอัลกุรอาน  

ความวา “แลวสิ่งไถโทษมันน้ันคือการใหอาหารแกคนยากจนสิบ
คนจากอาหารปานกลาง ของสิ่งที่พวกเจาใหเปนอาหารแกครอบครัวของ
พวกเจาหรือไมก็ใหเครื่องนุงหมแกพวกเขา”  

6.2 หลักการฟตยะฮ คือ การที่ผูไมสามารถถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
เน่ืองจากมีอายุมากแลว ตองทดแทนการถือศีลอดน้ันดวยการใหอาหารแกผูที่มีฐานะยากจน 
ดังอัลลอฮกลาวในอัลกุรอาน  

ความวา “และหนาที่ของบรรดาผูที่ถือศีลอดดวยความลําบาก
ย่ิง (โดยที่เขาไดงดเวนการถือน้ัน) คือการชดเชยอันไดแกการใหอาหาร 
(มื้อหน่ึงแกคนยากจนคนหน่ึง) (ตอการงดเวนจากการถือศีลอดหน่ึงวัน)”  

    6.3 หลักการฮัดยุน คือหลักการชําระความผิดอันเน่ืองจากผูกระทําความผิดใน
การละเมิดขอบัญญัติบางประการในการประกอบพิธีฮัจญดวยการใหอาหารแกผูมีฐานะยากจน 
ดังอัลลอฮ กลาวในอัลกุรอาน  

ความวา “….. หรือไมก็ใหมีการไถโทษ คือการใหอาหารแก
บรรดาคนยากจน”  

7. สวัสดิการที่อิสลามไดกําหนดใหเฉพาะเจาะจงแกเด็ก ๆ  คือการที่พอแมหรือผูปกครอง
ของเด็กตองเลี้ยงดูลูก ๆ ของเขาดวยการใหลูก ๆ ไดด่ืมนมไดอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ให
เครื่องนุงหมและใหการอบรม ดังที่อัลลอฮกลาวในอัลกุรอาน  

ความวา “ และมารดาทั้งหลายน้ันจะใหนมแกลูก ๆ ของนาง
ภายในสองปเต็ม สําหรับผูที่ตองการจะใหครบถวนในการใหนม และ
หนาที่ของพอเด็กน้ันคือการใหปจจัยยังชีพแกนาง และเครื่องนุงหมของ
นางโดยชอบธรรม”  
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นอกจากน้ีทานรอซูล (ศ็อล) ไดกลาว  

ความวา “เจาจงสอนตัวเจาและครอบครัวของเจา ซึ่งความดี
และอบรมพวกเขาใหเปนผูมีบุคลิกดี”  

8. สวัสดิการที่อิสลามไดกําหนดใหเฉพาะเจาะจงแกลูกกําพราดังที่อัลลอฮกลาวในอัล 
กุรอาน  

ความวา “ดังน้ันสวนเด็กกําพราเจาอยางขมข่ี”  

และอัลลอฮกลาวในอัลกุรอานถึงคนปฏิเสธการตอบแทนในวันปรโลก คือผูที่ไมสนใจใยดี
ตอเด็กกําพรา ดังน้ี  

ความวา “เจาเห็นแลวมิใชหรือผูที่ปฏิเสธในการตอบแทนในวัน
ปรโลก น้ันคือผูที่ขับไลเด็กกําพรา”  

การใหสวัสดิการแกเด็กกําพราน้ันจะตองใหจนกวาเขาจะบรรลุศาสนภาวะดังที่อัลลอฮ 
กลาวในอัลกุรอาน  

ความวา “จงทดสอบบรรดาเด็กกําพราจนกระทั่งพวกเขาบรรลุ
วัยสมรส”  

ความประเสริฐของผูใหสวัสดิการแกลูกกําพราน้ันทานรอซูล (ศ็อล) ไดกลาว    

ความวา “ฉันกับผูใหสวัสดิการแกลูกกําพราน้ันจะไดเขาสวรรค
ในลักษณะเหมือนสองน้ิวมือน้ี ทานไดแสดงเปรียบเทียบดวยการช้ีน้ิวมือ
สองน้ิวคือน้ิวช้ีและน้ิวกลาง”  

9. สวัสดิการที่ใหเฉพาะเจาะจงแกเด็กๆ ซึ่งมิอาจรูไดวาเปนลูกของใครถาเทียบกับสังคม
ปจจุบันก็คือเด็กไมมีพอและอาจรวมถึงเด็กจรจัดอีกดวย การใหสวัสดิการโดยการเลี้ยงดูเด็ก ๆ 
เหลาน้ีใหมีชีวิตอยูอยางปกติน้ันอิสลามถือวาเปนการรักษาชีวิตของคนทั้งหมด ดังที่อัลลอฮกลาว
ในอัลกุรอาน  

ความวา “และผูใดไวชีวิตน้ันก็ประหน่ึงวาเขาไดไวชีวิตของ
มนุษยทั้งมวล”  

การใหสวัสดิการแกเด็กจรจัดน้ันเปนการใหความเมตตาแกผูเยาว ผูใหการดูแลเด็ก
เหลาน้ี เปนการแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูศรัทธา เกี่ยวกับเรื่องน้ีทานรอซูล (ศ็อล) กลาววา  
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ความวา “มิใชพวกของเราผูซึ้งไมมีความเมตตาตอผูเยาวและ
ไมใหเกียรติแกผูอาวุโส”  

ในการดูแลเด็กจรจัดน้ันอิสลามไดกําหนดใหเปนภาระหนาที่ของรัฐบาลเปนหลัก 
เกี่ยวกับเรื่องน้ีมีตัวอยางใหเห็นในสมัยทานอุมัรเปนคอลีฟะฮ ไดมีผูชายคนหน่ึงนําเด็กจรจัดไปหา
ทานอุมัร ทานอุมัรกลาวสั่งวา การดูแลเด็กเหลาน้ีเปนหนาที่ของเรา เพราะเขาน้ันเปนเสรีชน 
และในการใหสวัสดิการเด็กจรจัดน้ัน ผูดูแลตองใหการศึกษา อบรมใหเขามคีวามรูอานออกเขียน
ได ตลอดจนใหเขามีงานทําจนเขาสามารถมีชีวิตอยูโดยไมรูสึกวาเปนผูดอยในสังคม  

10. สวัสดิการในการดูแลคนพิการ คนพิการที่สังคมอิสลามตองใหสวัสดิการน้ัน
ประกอบดวยผูที่มีปญหาทางสายตา คนตาบอด คนใบและคนหูหนวก คนเปนโรคลมบาหมู คน
ปญญาออน คนที่รางกายทุพลภาพโดยกําเนิดหรือมีอายุมาก มีปญหาทางการพูด และผูเปนโรค
เรื้อรังไมมีหวังวาจะหายจากโรค  

ภารกิจหลักในการใหสวัสดิการแกคนเหลาน้ีเปนทั้งของรัฐบาลและของผูมีความสามารถ
ในสังคม ซึ่งการใหการดูแลคนเหลาน้ีเปนการแสดงออกซึ่งความเมตตา และผูเมตตาอื่นน้ันจะ
ไดรับความเมตตาจากอัลลอฮ ดังที่ทานรอซูล (ศ็อล) กลาว  

ความวา “ผูเมตตา (ตอคนอื่น) น้ันจะไดรับความเมตตา
จากอัลลอฮ ดังน้ันจงใหความเมตตาตอชาวโลกแลวทานจะไดรับความ
เมตตาจากผูอยูบนฟากฟา”  

11. สวัสดิการในการดูแลปกปองผูมีความประพฤติเบี่ยงเบนในสังคม อิสลามได
กําหนดใหรัฐบาลเปนผูดูแลผูที่มีความประพฤติเบี่ยงเบนในสังคม ไมวาเขาจะเกิดจากครอบครัว
แตกแยกหรือเพราะการไดรับการอบรมไมดีก็ตาม ซึ่งการใหสวัสดิการแกคนเหลาน้ัน รัฐบาลตอง
ใหการอบรมดูแลเขา ใหเขาสามารถปรับตัวเปนคนดีของสังคม ในขณะเดียวกันก็เปนหนาที่ของ
สังคมและผูปกครองของคนเหลาน้ันอีกดวยที่จะตองอบรมใหคนเหลาน้ันเปนมุมินที่ดียึดมั่น
ในอัลลอฮ และเขาจะไดใชชีวิตอยูอยางปลอดภัย สังคมก็จะมีความสงบสุขและมีความมั่นคง  

12. สวัสดิการที่ใหแกหญิงหมาย ทั้งที่เปนหมายจากการหยากันหรือเปนหมายจากสามี
เสียชีวิต การใหสวัสดิการแกคนเหลาน้ีตองใหสวัสดิการใน 2 ลักษณะ คือ  

12.1 ใหสวัสดิการในขณะที่อยูในระหวางรออิดดะฮ16 อิสลามไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของอดีตสามีของเขาในการใหปจจัยยังชีพและที่อยูอาศัยจนกวาจะถึงกําหนดอิดดะฮ 
เกี่ยวกับเรื่องน้ีอัลลอฮฺกลาวไวในอัลกุรอาน  

ความวา “และจงใหพวกนางพํานักอยู ณ ที่พวกเจาพํานักอยู
ตามฐานะของพวกเจา และอยาทําอันตรายพวกนางเพื่อใหเกิดการคับ

                                                
16

 อิดดะฮฺคือ ระยะเวลาที่บรรดาหญิงรอคอยและไมสามารถแตงงานใหมหลังจากสามีเสียชีวิตหรือหยาจากนางไป  สําหรับหญิง

ที่สามีตายจาก  หากนางกําลังตั้งครรภ อิดดะฮฺของนางจะส้ินสุดเมื่อไดคลอดทารกในครรภ  แตถาหากนางมิไดตั้งครรภอิดดะฮฺ
ของนางคือ ส่ีเดือนกับสิบวัน  
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แคนแกพวกนางและหากพวกนางต้ังครรภก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกวา
พวกนางจะคลอดทารกที่อยูในครรภของพวกนาง ครั้นเมื่อพวกนางไดให
นมแกทารกของพวกเจาก็จงใหพวกนางซึ่งคาตอบแทนของพวกนาง และ
จงปรึกษาหารือระหวางพวกเจาโดยดี”  

สวนการใหสวัสดิการแกหญิงหมายเน่ืองจากสามีเสียชีวิตน้ันข้ึนอยูกับการวินิจฉัยของนัก
นิติศาสตรอิสลาม เกี่ยวกับเรื่องน้ีอับดุลลอฮ อิบนุ อุมัร และหะสัน เบ็นซอและฮ มีทัศนะวาตอง
เอาจากทรัพยสินของสามีที่เสียชีวิตไปเลี้ยงดูนางจนกวาจะพนเวลารอคอย  

12.2 ใหสวัสดิการหลังจากที่เขาพนอิดดะฮไปแลว วิธีที่ดีที่สุดคือการพยายามให
นางไดแตงงานมีครอบครัวตอไป หากนางตองการดังที่อัลลอฮกลาวไวในอัลกุรอาน  

ความวา “และจงใหพวกเจาแตงงานกับผูเปนโสดในหมูพวกเจา 
และกับคนดี ๆ จากปวงบาวผูชายของพวกเจา และบาวผูหญิงของพวก
เจา หากพวกเขายากจน อัลลอฮจะทรงใหพวกเขาร่ํารวยข้ึนจากความ
โปรดปรานของพระองคและอัลลอฮน้ันเปนผูทรงไพบูลยผูทรงรอบรู”  

แตถาหากวานางไมประสงคจะแตงงาน นางก็ตองรับผิดชอบคาครองชีพเอง ถาหากวา
นางมีทรัพยสิน แตหากนางไมมีทรัพยสินก็เปนหนาที่ของผูปกครองของนาง ญาติ ๆ ของนาง
ตามลําดับของผูที่ไดรับสวนแบงมรดกจากนาง และในกรณีที่นางไมมีญาติก็เปนหนาที่ของรัฐบาล
ที่จะตองดูแลใหสวัสดิการแกนาง ทังน้ีเพราะรัฐบาลในอิสลามน้ันมีหนาที่ในการใหสวัสดิการดวย
การแบกภาระคาครองชีพของนางดวยเหตุผลสองประการคือ ความเปนพี่นองในอิสลามและ
ความมีเกียรติของมนุษยชาติ   

13. สวัสดิการเฉพาะเจาะจงแกคนชราและผูออนแอ คนชราคือผูมีอายุมากและไม
สามารถทํางานเลี้ยงชีพดวยตนเอง และคนออนแอ คือผูที่ประสบกับโรคภัยไขเจ็บเปนเวลานาน 
หรือเน่ืองจากไดผานการทํางานหนักจนรางกายทรุดโทรมและไมสามารถทํางานไดอีกตอไป  

การใหสวัสดิการแกคนเหลาน้ีเปนหนาที่ทั้งของรัฐบาลและสมาชิกของสังคม ซึ่งการให
สวัสดิการแกคนเหลาน้ีรัฐหรือบุคคลจะใหดวยความรูสึกในความเปนพี่นอง ความมีเกียรติของ
มนุษยชาติ ความเมตตาและการประกันใหเขามีชีวิตอยูอยางมีคาในสังคม  

14. สวัสดิการเฉพาะเจาะจงแกผูประสบภัยและผูตกทุกขไดยาก ระบบสังคมอิสลามได
สั่งใหสมาชิกของสังคมชวยเหลือแกผูประสบภัยและผูตกทุกขไดยากดังที่อัลลอฮกลาวไวในอัล 
กุรอาน  

ความวา “และหากเขา (ลูกหน้ี) เปนผูยากไรก็จงใหมีการรอคอย
จนกวาจะถึงคราวสะดวก”  

นอกจากน้ีทานรอซูล (ศ็อล) ไดกลาว  
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ความวา “การทําอิบาดะฮ17ที่ประเสริฐที่สุดคือการนําความสุข
ใหแกมุมิน ปกปดอวัยวะพึงสงวนของเขาหรือใหอาหารจนเขาหายจาก
ความหิวโหย หรือสนองความตองการของเขา”  

อิสลามไมยินยอมใหมุสลิมมีชีวิตอยูอยางสุขสบายกับครอบครัว ในขณะที่เพื่อนบานของ
เขาตกทุกขไดยากโดยไมใหการชวยเหลือ ทานรอซูล (ศ็อล) กลาว  

ความวา “ไมศรัทธาตอฉันผูที่นอนดวยความอิ่มเอิบในขณะที่
เพื่อนบานของเขานอนทุรนทุรายดวยความหิวโหยทั้ง ๆ ที่เขารู”  

ผูมีหนาที่ในการจัดสวัสดิการแกคนตกทุกขไดยากและผูประสบภัยน้ันคือรัฐบาล แตใน
ระบบเบื้องตนน้ันเปนหนาที่ของมุสลิมผูมีความสามารถทุกคนตองใหการชวยเหลือ  

15. สวัสดิการที่สังคมจะไดรับจากหลักการวะกัฟ 18 เพื่อความดี การวะกัฟถือเปนสิ่งที่
สุนัต และเปนการบริจาคทานที่ดีที่สุดซึ่งอัลลอฮฺไดใหการสนับสนุน และถือเปนการงานที่สราง
ความใกลชิดกับอัลลอฮฺ การงานที่ดี และกุศลกรรมที่สูงสงที่สุด มีประโยชนมากมายมหาศาลและ
ครอบคลุมทั่วถึง เปนการทําความดีที่มีความตอเน่ืองอยางไมขาดสายแมหลังจากที่ไดเสียชีวิตไป
แลว ทานรอซูล (ศ็อล) ไดกลาว  

ความวา “เมื่อมนุษยไดเสียชีวิต การงานตางๆ ของเขาก็จะตัด
ขาด(สิ้นสุดลง) ยกเวนจากสามสิ่ง (ที่จะไมขาด) คือจากการบริจาคทานที่
คงถาวร ความรูที่ใหประโยชน และจากลูกที่ศอลิฮฺ (ที่ดี) ที่คอยขอพร
ใหแกเขา” 

การวะกัฟสามารถทําไดดวยวาจา เชน การกลาววา : ฉันวะกัฟให ฉันยกใหเปน
สาธารณะกุศล ฉันมอบใหทาน เปนตน และสามารถทําไดดวยการกระทํา เชน การกอสรางมัสยิด
และอนุญาตใหคนเขาไปละหมาดได หรือการสรางสุสานและอนุญาตใหนําศพไปฝงได 

16. สวัสดิการที่สังคมจะไดรับจากทรัพยสินสวนตัวของผูมีอันจะกินใหยืมโดยใชหลักการ
ใหยืมเพื่อความดี (Qordun Hasan) กลาวคือสวัสดิการเงินยืมเพื่อการลงทุนที่ผูร่ํารวยใหความ
ชวยเหลือแกปจเจกบุคคลในสังคมโดยไมคิดกําไรหรือสวนแบงใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งน้ีเพราะผูใหยืมน้ัน
ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮและหวังไดรับผลตอบแทนจากพระองคเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ดัง
ที่อัลลอฮกลาวไวในอัลกุรอาน  

                                                
17 การภักดี กลาวคือ การแสดงความนอบนอมถอมตนตออัลลอฮฺดวยการปฏิบัติคําส่ังใชและละเวนคําส่ังหามของพระองคดวยใจ

ที่เปยมดวยความรักและเทิดทูนตอพระองค ซ่ึงอิบาดะฮฺมีสองประเภท กลาวคือ อิบาดะฮฺที่มีรูปแบบ อาทิเชน การนมาซ  การถือ
ศีลอด เปนตน สวนอิบาดะฮฺที่ไมมีรูปแบบ อาทิเชน การอานอัลกุรฺอาน  การซิกรุลลอฮ ฺเปนตน 
18 การบริจาคทานเพ่ือสาธารณะประโยชน หรือ การจํากัดกรอบตัวทรัพย (แกฝายใดฝายหนึ่ง) และอุทิศผลประโยชนของมันให

โดยหวังผลบุญจากอัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญและเกรียงไกร 
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ความวา “และจงใหอัลลอฮยืมอยางดีเย่ียมเถิด และความดีอัน
ใดที่พวกเขาไดกระทําไวเพื่อตัวของพวกเจาเองพวกเจาก็จะพบมัน ณ 
ที่อัลลอฮซึ่งเปนความดีและผลตอบแทนก็ย่ิงใหญกวา”  

จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนสวนหน่ึงของระบบสวัสดิการสังคมอันกวางใหญมหาศาล
สมบูรณและครอบคลุมในระบบสังคมอิสลาม ซึ่งเราสามารถสรุปไดวาในระบบสังคมอิสลามน้ัน
สมาชิกในสังคมจะไดรับการดูแล ชวยเหลือ จากปจเจกบุคคลผูมีความสามารถในฐานะเปนพี่นอง
กันในศาสนา จากครอบครัวและเครือญาติ จากกลุมคนในสังคมและจากรัฐบาลอันเปนองคการ
ของสังคมโดยสวนรวม หากสวัสดิการเหลาน้ีไดรับการชวยเหลือ มีผูที่อาสารับผิดชอบดูแล สุข
ภาวะของคนในชุมชนก็จะมีความสุขสบาย ถือวาอามานะฮฺ (หนาที่) ที่ถูกประทานมาน้ันเราได
ปฏิบัติเรียบรอยแลว ความสุขจะเกิดข้ึนทั้งผูที่รับผิดชอบที่เปนผูนําหรือตัวแทนในชุมชน และ
ประชาชนผูที่อาศัยในชุมชนน้ันๆ 
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บทที่  3  
บริบทชุมชนบานโคะ 

 

3.1  ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
 

บานโคะต้ังอยูในหมูที่ 5 ตําบลจอเบาะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส เปนหมูบานเล็กๆ 

ที่ต้ังบนพื้นที่สูงที่ลอมรอบดวยปาและอีกดานหน่ึงลอมรอบดวยพื้นที่ทํานา ซึ่งเปนที่เรียกขนาน

นามวา “บานโคะ” ซึ่งเปนศัพททางภาษาพื้นบาน ลักษณะของการสรางบานน้ันสวนใหญแลวจะ

เปนเรือนไม ซึ่งเสาบานมักจะยกสูงจากพื้นดิน อันน้ีอาจจะดวยความปลอดภัยจากสัตวราย เชน งู 

ตะขาบ และอื่นๆ และจากความเช่ือจากโหราศาสตรในสมัยโบราณก็เพราะวาสาเหตุมาจาก

อิทธิพลของพราหมในอดีต บานโคะมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบตํ่า  เหมาะแกการประกอบ

อาชีพดานเกษตรกรรม มีบานเรือนอยูกระจัดกระจายและเรียงตามเสนทางถนนในหมูบานทุก

พื้นที่ของหมูบาน นอกจากน้ันบานโคะมลีักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน แบงเปน 2 ฤดู 

คือฤดูฝนและฤดูรอน (องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ, 2555) ซึ่งมีอาณาเขตของหมูบานดังน้ี 

  ทิศเหนือ  ติดตอกับ บานยือเลาะ     หมูที่ 9  ตําบลจอเบาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

    ทิศใต   ติดตอกับ  บานนากอ    หมูที่ 6  ตําบลจอเบาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ บานตนตาล    หมูที่ 2  ตําบลจอเบาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 

   ทิศตะวันตก ติดตอกับ   บานพงปอเราะ  หมูที่ 4  ตําบลจอเบาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส  

โดยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในหมูบาน คือ สวนผลไม สวนยาง และทุ งนา 
นอกจากน้ัน บานโคะ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลฮูดา สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลจอเบาะ และมีสถาบันการศึกษาปอเนาะ 1 แหง แตไมมีโรงเรียนในหมูบาน 
เด็กที่เขาเกณฑการศึกษาตองเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบานแยะ โรงเรียนบานนากอ โรงเรียน
บานตนตาล ซึ่งจัดใหมีการเรียนสอนถึงระดับประถมศึกษาปที่  6 สวนสภาพทางสังคมประชาชน
บานโคะสวนใหญ จะใชภาษามลายูถ่ินในการสื่อสาร มีภาษายาวีเปนภาษาเขียน สําหรับ
ภาษาไทยจะใชเฉพาะในโรงเรียน  และการติดตอราชการเทาน้ัน 

3.2 ลักษณะดานประชากรและศาสนา 

 บานโคะ เปนหมูบานเล็กๆ มีจํานวนครัวเรือนและประชากรที่อาศัยอยูรวมทั้งสิ้น 187 
ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 1,009 คน แยกเปน ชาย 478 คน หญิง 531 คน (ณ วันที่สํารวจ
ขอมูล  กรกฎาคม  ป 2554) ประชากรเดิมๆ ของชุมชนบานโคะจะนับถือศาสนาอิสลามรอย
เปอรเซ็นต แตหลังจากที่มีเหตุการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหมี
ทหารบกและทหารพรานมาต้ังฐานกองรอยในพื้นที่บานโคะ ทําใหมีผูที่นับถือศาสนาพุทธอาศัย



36 

 

อยูรวมกันในชุมชนดวย ถือเปนประชากรแฝงในจํานวนมากพอสมควร19 ดังน้ัน ประชากรหรือ
ทรัพยากรมนุษยในชุมชนจอเบาะถือเปนชุมชนหน่ึงที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชอบชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มีความเครงครัดดานศาสนาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับสังคมถือเปนหนาที่หน่ึงที่
ตองชวยเหลือและปฏิบัติ ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาทั้งดานสามัญและศาสนาพรอมๆกัน มี
ประชาชนที่เปนขาราชการและรัฐวิสาหกิจที่อาศัยอยูในชุมชน นอกจากน้ียังมีรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนราธิวาส 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ 1 คน ที่มีสวนใน
การพัฒนาชุมชนและพัฒนากองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในชุมชน ประชาชนชอบชวยเหลือซึ่งกัน
และกันโดยเฉพาะเมื่อมีความเดือดรอนในชุมชน เชน เมื่อมีงานบุญ งานแตงงาน หรือแมกระทั่ง
เมื่อมีสมาชิกในชุมชนเสียชีวิต ทางเพื่อนบานก็จะไปรวมชวยเหลือ ปลอบใจใหกําลังใจ ในชุมชน
มีศาสนสถานที่สําคัญคือ มัสยิดเราฏอตุลยันนะห บทบาทในฐานะสถาบันที่เปนศูนยรวมกิจกรรม
ทางศาสนาของคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนศูนยกลางการ
เรียนรูหลักการทางศาสนาในชุมชน ดําเนินกิจกรรมบรรยายธรรมทุกๆ วันศุกร กิจกรรมแขงกีฬา
ของโรงเรียนตาดีกา กิจกรรมฝกสอนการอานอัลกุรอาน 
 
3.3 ลักษณะดานทรัพยากรและเศรษฐกิจ 
 ทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนบานโคะ ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณคือ นา

ขาว ภูมิปญญาทําสมุนไพร สวน ไร ปาไม และภูเขา เน่ืองจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม สภาพทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมในชุมชน มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของ

ประชาชนในพื้นที่บานโคะอยูที่ 40,725 บาทตอป และรายจาย 38,500 บาทตอป ประชาชนมี

การประกอบอาชีพที่หลากหลาย เชน การทําสวนยางพารา สวนผลไม รับจาง คาขาย รับราชการ 

ทํางานประจํา เอกชน/บริษัท/โรงงาน แตประชากรสวนใหญของหมูบานจะทําอาชีพสวน

ยางพารา ประมาณรอยละ 60 และมีการประกอบอาชีพเสริมคือ จักสานยานลิเภา ปกจักรผา

คลุมสตรีมุสลิม และปลูกผักสวนครัว (องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ, 2555) ในภาพรวมแลว

ประชาชนยังอยูในเกณฑที่ยากจน และไมคอยนิยมมีการออมหรือฝากเงินไวกับธนาคาร เน่ืองจาก

มีทัศนคติที่วา การฝากเงินกับธนาคารเปนธุรกรรมดานการเงินที่มีดอกเบี้ย จึงไมเปนที่อนุมัติใน

เรื่องของศาสนาอิสลาม จึงจําเปนตองพึ่งสถาบันการเงินอิสลามหรือคนรวยในชุมชน20 โดยเฉพาะ

เมื่อตองการใชเงินอยางกะทันหันน้ัน ผูที่มีสามารถนําของมีคา เครื่องประดับที่เปน เงิน หรือ ทอง 

ก็สามารถไปขายหรือจํานําเพื่อใหไดเงินมา แตสําหรับครอบครับที่ไมมีมรดกตกทอดจําเปนที่ตอง

                                                
19

 นายซําสูดิง  ซอมูดอ. ที่ทําการผูใหญบาน. สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2555. 
20

 นายมาหามะ  มะดอเลาะ. มัสยิดเราฎอตุลยันนะห. สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2555. 
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ไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนบานดวยวิธีที่แตกตางกัน บางในรูปแบบของการใหยืม (แต

ปราศจากดอกเบี้ย) ปญหาของชุมชน คือมีประชาชนที่ยากจนและไมมีเงินสํารองยามเจ็บปวย 

เน่ืองจากบางครอบครัวมีอาชีพหาเชากินคํ่า21 ทางผูนําชุมชนจําเปนที่ตองหาทางออกใหกับ

สมาชิกในชุมชน 

นอกจากน้ัน ทรัพยากรหรือตนทุนดานเศรษฐกิจที่เปนตัวเงินในชุมชนบานโคะ คือ 

กองทุนหมูบาน (กทบ.) 1 กองทุน ซึ่งมีเงินทุน 1,000,000 บาท  กองทุน SML มีเงินทุน 

400,000 บาท กองทุนกลุมปนกิจศพ (ซารีกัตมาตี) มีเงินทุนประมาณ 751,200 บาท และในสวน

ของสถานที่บริการ ชุมชนบานโคะมีสถานที่สําคัญดังน้ี 

- รานขายของชํา 3 แหง 
- รานขายขาวยําและขาวแกง 4 แหง 
- ศูนยเรียนรูชุมชน 1 แหง 
- สุสานประจําหมูบาน 1 แหง  คือ กูโบรโตะดาระ 
- ที่ทําการเยาชนบานโคะ 
- ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลฮูดา 

ชุมชนบานโคะมีทุนทางสังคมที่เปนตัวเงินที่ชุมชนมีการกอต้ังข้ึนมาเอง น่ันก็คือ กองทุน
เพื่อชวยเหลือสมาชิกในชุมชนเสียชีวิต หรือเปนที่รูจักของคนในชุมชนวา กองทุนสวัสดิการซา
รีกัตมาตีที่มีเงินทุนประมาณ 751,200 บาท เพื่อใชจายเฉพาะกรณีที่มีสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิต
ในชุมชน นอกจากน้ัน ทางกองทุนฯ มีการชวยเหลือจัดการศพที่ไมมีเครือญาติหรือคนนอกพื้นที่
ที่มาเสียชีวิตในชุมชนน้ี และชวยเหลือผูยากไร วิกลจริตที่เสียชีวิต โดยนําเงินจากกองทุนฯในการ
บริหารจัดการศพดังกลาว  

  
3.4 วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนบานโคะ 

วัฒนธรรมของมลายูมุสลิมที่สําคัญในทองถ่ินบานโคะ (องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ

, 2555) ไดแก  

 การพูดจา ชาวไทยมุสลิมโดยทั่วไปจะกลาวคํา บิสมิลลาฮ ฮิรเราะหมานิรเราะฮีม มี

ความหมายวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงกรุณาปราณี ผูทรงเมตตาเสมอ เมื่อเริ่มทํากิจกรรม

ตาง ๆ เชน กิน น่ัง นอน อาบนํ้า สวมเสื้อผา ฆาสัตวเปนอาหาร เขียน อานหนังสือ ฯลฯ ทําใหมี

ความผูกพันแนนแฟนกับ พระองค ทําใหทุกกิจกรรมของชาวมุสลิมทําไปดวยนามของพระองค 
                                                
21

 นายมนูญ  บือราเฮง.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ. บานโคะ. สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2555. 
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และเมื่อบรรลุหรือเสร็จกิจกรรมตางๆ เชน กินอาหารเสร็จ เดินทางไปถึงที่หมาย ทํางานบรรลุ

เปาหมาย ก็จะกลาว อัลหัมดุลิลลาฮ มีความหมายวาการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺแตผูเดียว 

การแสดงความเคารพ  ชาวไทยมุสลิมเมื่อพบปะหรือเจอกันจะกลาว สะลาม หรือ

ทักทายกันดวยคําวา อัสสะลามูอะลัยกุม มีความหมายวา ขอความสันติสุขจงมีแดทาน ผูรับจะ

ตอบรับสะลามวา วะอะลัยกุมุสสะลาม หมายความวา ขอความสันติสุขจงมีแกทานเชนกัน 

นอกจากวัฒนธรรมที่สําคัญของมุสลิมในทองถ่ินบานโคะแลว จะมีการปฏิบัติประเพณีที่

ถูกหลักศาสนาของมลายูมุสลิมที่สําคัญในทองถ่ินบานโคะ ไดแก  

ประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมในภาคใต แตเดิมหญิงมีครรภจะฝากครรภและทํา
คลอดกับหมอตําแย ซึ่งเรียกวา มะบิแด หรือโตะบิแด แตในปจจุบันประชาชนไดรับการศึกษา
มากข้ึนและวิทยาการตางๆ เจริญกาวหนาข้ึน หญิงมีครรภ จึงเปลี่ยนมาฝากครรภ และทําคลอด
กับแพทยที่โรงพยาบาลเปนสวนใหญ เมื่อเด็กคลอดออกมา หลังจากตัดสายสะดือ และทําความ
สะอาดแลวจะกลาว "อะซาน" หรือ "บัง" ที่หูขวา และ "อิกอมะฮ" หรือ "กอมัต" ที่หูขางซายของ
เด็ก ผูกลาวอาจจะเปนบิดาของทารก หรือผูรู ทางศาสนาอิสลาม ก็ได 

การทําบุญขึ้นบานใหมของชาวไทยมุสลิม เรื่องฤกษยามตามหลักการอิสลาม ไมไดระบุ
ไวจะทําบุญข้ึนบานใหมเมื่อไรก็ได ข้ึนอยูกับความพรอม เมื่อเจาภาพกําหนดวันข้ึนบานใหมแลว 
ก็จะบอกกลาวญาติพี่นองและจะเชิญเพื่อนบานมารวมฉลองข้ึนบานใหม จัดเตรียมอาหารคาว 
หวานหรือนํ้าชาไวเลี้ยงแขกที่มารวมงาน วันข้ึนบานใหม เจาภาพเชิญผูนําทางศาสนาไดแก โตะ
ครู โตะอิหมาม และผูอาวุโส ตลอดถึงญาติพี่นอง เพื่อนบาน มาทําพิธีละหมาดฮายัด เพื่อขอพร
จากพระองคอัลลอฮฺใหเจาของ บานที่เขามาอาศัยอยูในบานประสบสุข ความสําเร็จ มีความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติตางๆ  

พิธีเลี้ยงรับขวัญบุตร (อาแกเกาะห/ อากีกะฮหรือพิธีเชือดสัตว) ตามหลักศาสนาอิสลาม 
การเชือดสัตวเพื่อใหสัตวที่ถูกเชือดน้ันไปเปนพาหนะในโลกหนา โดยบัญญัติใหชาวอิสลามตอง
กระทําดวยการเชือดแพะหรือแกะที่มีอายุครบสองป ไมพิการ โดยกําหนดวาถาไดลูกสาวตอง
เชือดแพะหน่ึงตัว ถาไดลูกชายตองเชือดแพะสองตัว เน้ือแพะหรือแกะที่ถูกเชือดน้ันมาปรุงเปน
อาหารและใหเชิญแขกมารับประทาน  

ประเพณีมาแกแต  (กินนํ้าชา) หมายถึงการกินเลี้ยงในงานหาเงินสรางมัสยิด สราง
โรงเรียนสอนศาสนา หาเงินเพื่อขอความชวยเหลือจากการประสบอุบัติเหตุ ตองใชเงินเปนจํานวน
มากและไมมีเงินจาย อาหารที่เลี้ยงไดแก ขาวยํา นํ้าชา หรือ ปูโละซามา (ขาวเหนียวหนากุง) 

ประเพณีมาแกปูโละ เปนวัฒนธรรมของชาวมลายู ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มาแก
ปูโละเปนภาษาถ่ิน แปลวา “กินเหนียว” จะใชในหลายโอกาส เชน งานแตงงานและเขาสุนัต  

ประเพณีงานเมาลิด เปนพิธีการของชาวมลายู แสดงถึงการระลึกถึงวันกําเนิดของทาน 
นบมีุฮัมมัด จัดงานวันเมาลิดในหมูบาน เดือนเราะบีอุลเอาวัล เดือนที่ 3 ฮิจเราะฮฺ 
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จัดงานอาซูรอ เปนพิธีการของชาวมลายู จะมีการกินอาหารกวนรวมกันของคนใน
หมูบาน โดยสวนประกอบของอาซูรอมีเยอะมาก จะทํากันในวันที่ 10 เดือนมุหัรรอม หรือเดือนที่ 
1 ปฮิจเราะฮฺศักราช   

พิธีเขาสุนัต เปนหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุม
ปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระทําแกเด็กชายที่มีอายุ 2 – 10 ป ภาษาถ่ินเรียกวา “มาโซะยาวี”  

พิธีการฝงศพ เปนพิธีการอยางหน่ึงของชาวมุสลิม จะมีพิธีการต้ังแตการอาบนํ้าศพ  การ
ละหมาดญะนาซะฮฺ จะมีการเชิญชวนชาวมุสลิมในหมูบานและชุมชนรอบๆ มาละหมาดรวมกันที่
มัสยิด จนกระทั้งการฝงศพ 

การถือศีลอดในเดือน “รอมฏอน” หรือเดือนที่ 9 ของปฮิจเราะหศักราช ชาวไทยที่นับ
ถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด (ละเวนจากการกิน การด่ืม การรวมประเวณี และทุกๆ อยาง
ที่ทําใหศีลอดเสีย โดยเริ่มต้ังแตแสงอรุณข้ึนจนกระทั่งพระอาทิตยตกดิน) เปนเวลา 1 เดือน 
เพื่อใหชาวมุสลิมไดรูสึกถึงความลําบาก อดอยากของคนยากจน  

วันอิดิลฟตรี หรือวันรายอปอซอ เปนวันสําคัญของชาวมุสลิม วันแหงการประกาศชัย
ชนะอันย่ิงใหญจากการอดทนและตอสูกับอารมณใฝตํ่า เฉลิมฉลองโดยการกลาว “ตักบีร” เปน
วันที่ 1 ของเดือนเชาววัล เดือนที่ 10 ของฮิจเราะฮฺศักราช ในวันอีดจะมีการเย่ียมญาติพี่นอง 
บุคคลในหมูบาน การปฎิบัติของชาวมุสลิมในวันรายอจะบริจาคทานเรียกวา ซะกาตฟตเราะห 
(การบริจาคขาวสาร) มีการบริจาคทานแกคนอนาถาหรือคนยากจน บางที่จึงเรียกวา วันรายอฟต
เราะห หลังจากน้ันจะไปละมาดที่ลานมูศ็อลลา จากน้ันจะมีการขอขมา (มาอัฟ) จากเพื่อนๆ มี
การเย่ียมเยียนญาติพี่นองที่อยูใกลและไกลออกไป มีการเลี้ยงอาหารดวย 

วันอีดิลอัดฮา หรือวันรายอฮัจจยี  คําวา อัดฮา แปลวา การเชือดพลี เปนการเชือดสัตว
เพื่อเปนอาหารแกประชาชนและคนยากจน อิดัลอัดฮา จึงหมายถึงวันรื่นเริงเน่ืองในวันเชือดสัตว
พลี ตรงกับวันที่สิบของเดือนซุลฮิจญะ เปนเวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญที่เมืองเมกกะของ
ชาวอิสลามทั่วโลก การปฎิบัติจะมีการละหมาดรวมกันที่ลานมุศ็อลลา หลังจากน้ันจะทําการเชือด
สัตวกุรบาน เชน วัว แพะ แกะ แลวแจกจายเน้ือสัตวเหลาน้ันแกคนยากจน  

การประกอบพิธีฮัจญ คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะในเดือนซุลฮิจญะ 
ตามวันเวลา และสถานที่ตาง ๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกําหนดไว ซึ่งศาสนกิจขอน้ีเปนหนาที่สําหรับ
มุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในดานรางกาย ทรัพยสิน และการเดินทาง 

ซีละ ศิลปะการตอสูเพ่ือการปองกันตัว เปนศิลปะการตอสูปองกันตัวของชาวไทยมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย โดยไดรับอิทธิพลดานศิลปะการแสดงที่มีผูสันนิษฐานวา
นาจะเกิดข้ึนครั้งแรกที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หรือจากมะละกา และแพรกระจาย
มายังประเทศมาเลเชีย และมาทางตอนใตของประเทศไทย  
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3.5 ผูนําและองคกรในชุมชนบานโคะ มีดังน้ี 

ตารางท่ี 3.1 ผูนําชุมชนท่ีไดรับการแตงต้ังเปนทางการ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

1 นายอับดุลเลาะ  จาแจ กํานัน 
2 นายซําสูดิง  ซอมูดอ ผูใหญบาน 

3 นายมะดาโอะ วาแมมะซา สมาชิกสภาทองถ่ิน 
4 นายอาลูวี  ปะละบูเกะ สมาชิกสภาทองถ่ิน 
5 นายมาหามะ  มะดอเลาะ อิหมาม 
6 นายมัซลัน  ตายาตะ คอเต็บ 
7 นายมะรอดิง  ลูโบะเด็ง บิหลั่น 
8 นายอับดุลกาเร็ง  บินดอเลาะ กรรมการ 
9 นายอาแซมะสือรี  มะล ี กรรมการ 
10 นายมูฮัมมะสัมซูเด็ง  สารีมาแซ กรรมการ 
11 นายฮามะ   สาแมแมง กรรมการ 
12 นายเจะอาลี ลีอาแด กรรมการ 
13 นายมะรอเซะ มะหลง กรรมการ 
14 นายสะยูตี  มะแด กรรมการ 
15 นายแวอูมา  สะสุส ิ กรรมการ 
16 นายหมะมือลี  เจะอูมา กรรมการ 
17 นายมะ  มะอูเซ็ง กรรมการ 
18 นายกูดา  นิเซ็ง กรรมการ 

ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ ป 2555 
ตารางท่ี 3.2  ผูนําชุมชนโดยธรรมชาติ 

ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายเจะอาแซ  ตายาตะ  
2 นายอาซิ  มาหะดุง  

ตารางท่ี 3.3 ผูนําท่ีไมเปนทางการ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
1 นางนิสง  กูตา ผูนําสตร ี
2 นายอาเดล  อาแว ประธานกลุมเยาวชน 
3 นายมะกอเซ็ง  ดอแน22 โตะครู / เจาของปอเนาะ 

                                                
22 ที่อยูทางการจะอาศัยอยูในตําบลยี่งอ แตมีบานอยูในชุมชนบานโคะ 
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บทที่  4  
กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาต”ีของชุมชนบานโคะ  

อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
 

การศึกษาเรื่อง “กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชน
มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต: กรณีศึกษาชุมชนบานโคะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส” 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในชุมชนบานโคะ รูปแบบการไดมาของขอมูลจะ
ใชวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ สัมภาษณเจาะลึก การสนทนาพูดคุยแบบไมเปนทางการ 
และการสังเกตการณ เพื่อใหไดขอมูลอันเปนประโยชนเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล การเก็บ
รวบรวมขอมูลจะทําการเก็บขอมูลจาก ประธานและคณะกรรมการกองทุนฯ ผูนําทองถ่ิน ผูนํา
ศาสนาและประชาชนในชุมชน ผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามมีดังน้ี 

4.1  ขอมูลภูมิหลังของกองทุนฯ 

กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ ต้ังอยูในหมูที่ 5 ตําบลจอเบาะ อําเภอย่ีงอ จังหวัด
นราธิวาส เปนกองทุนที่กลุมชาวบานรวมกลุมพูดคุย ประชุมหารือกับสมาชิกในชุมชนจํานวน 31 
คน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2544 เกิดข้ึนดวยความรวมมือรวมใจของชาวบานสืบเน่ืองจากการ
เสียชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่มีฐานะยากจน ไมมีเงินสํารองเพื่อใชจายในการจัดการศพ 
ประชาชนมีการพูดคุยในประเด็นดังกลาวและมีมติใหมีการจัดต้ังเปนกองทุนข้ึนมาเพื่อใหเกิด
ความคลองในการจัดการศพของชุมชน โดยมีการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนฯ 
จํานวน 12 คน แบงเขตรับผิดชอบตามชุมชนหรือเขตตางๆ มีการเสนอและคัดเลือกใหคุณอามีน 
ลีมาเปนประธานกองทุนฯ และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 ไดมีการประชุมอีกครั้งและมีมติใหมี
การกําหนดระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกอยางเปนทางการ และในสวนของเงินสวัสดิการที่
สมาชิกผูเสียชีวิตจะไดรับน้ันจะข้ึนอยูกับระเบียบและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ สวนเงินนา
วัตที่สมาชิกตองไปจาย เฉพาะเมื่อมีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตเทาน้ัน โดยสมาชิกตองนําเงินนาวัตไป
จายจํานวนศพละ 20 บาท นอกจากการชวยเหลือของสมาชิกกองทุนฯ แลวน้ัน ทางกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะจะมีการชวยเหลือใหสิทธิพิเศษกับผูที่มีสติปญญาไมสมประกอบ
หรือเปนผูพิการ โดยมีเงื่อนไขวา ผูที่จะไดรับสิทธิพิเศษน้ันตองมาสมัครเปนสมาชิกกองทุนฯ กอน
โดยไมตองจายคาใชจายใดๆและเมื่อมีการเสียชีวิตทางกองทุนฯ จะเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย
ในการจัดการศพดังกลาว เพื่อใหเกิดความคลองในการปฏิบัติงาน ทางกองทุนฯ มีการแตงต้ัง
คณะทํางานดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1  รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ 
 หมูท่ี  5 ตําบลจอเบาะ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู 

ตําแหนง อาชีพ 
หมายเหตุ 

(รหัส) 
บานเลข

ที่ 
หมู
ท่ี 

ตําบล 

1 นายอามีน  ลีมา 21 5 จอเบาะ ประธาน รับราชการ รหัส รวม 
2 นายเจะอาลี  ลีอาแด 13/3 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 01 
3 นายดอรอแม  ตายาตะ 13/7 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 02 
4 นายยีดิง  บินดอเลาะ 59 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 03 
5 นายมูหัมมัด  มะซอและ 62 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 04,04/1 
6 นายฮาแว  ปะนาฆอ 88/2 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 05 
7 นายดอรอแม  สารีมาแซ 50 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 05/1 
8 นายซายูตี  มะแด 32 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 06 
9 นายอาแวโซะ  บือราเฮง 33/2 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 06/1 
10 นายอีลียะ  มะแซ 20/1 4 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 07 
11 นายมะยารี  บินแวคาเดร 2/1 4 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 07/1 
12 นายสามะ  วิศพรึก 39/1 4 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 08,08/1 
13 นายอีซียาดี  ยะซิง 53 4 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 08/2 
14 นายมะกรี  บินดาแมง 60/1 4 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม 08/3 
15 อับดุลลาเตะ  จาแจ 39/3 4 จอเบาะ กรรมการ นักการเมือง

ทองถ่ิน 
09,09/1 

16 นายมูหามะ  ดือเระ 41/7 5 จอเบาะ กรรมการ เกษตรกรรม รหัสรวม 
17 นายอาซิ  มาหะดุง 21/1 5 จอเบาะ ที่ปรึกษา เกษตรกรรม  
18 นายมะกอเซ็ง  ดอแน 187 2 ย่ีงอ ที่ปรึกษา นักการเมือง

ทองถ่ิน 
รองนายกฯ

อบจ. 
19 นายมนูญ  บือราเฮง 34 4 จอเบาะ ที่ปรึกษา นักการเมือง

ทองถ่ิน 
รองนายกฯ

อบต. 
ที่มา: กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ, 2555 
 
 จะเห็นไดวา รายช่ือคณะกรรมการดูแลกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ สวนใหญ
แลวจะเปนประชาชนธรรมดา ไมใชผูนําศาสนาหรือผูนําทองถ่ิน ดวยเหตุผลจากมติที่ประชุมครั้ง
แรกวา ผูที่จะมาบริหารหรือเปนคณะกรรมการกองทุนฯ น้ันตองเปนประชาชนธรรมดาที่สมาชิก
กองทุนฯ ทุกคนกลาที่จะใหขอเสนอแนะ สามารถเขาถึงและตรวจสอบดานการบริหารจัดการวามี
ความโปรงใสดานการเงินดวยหรือไมอยางไร 
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4.2 ตนกําเนิดกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนบานโคะ 
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ เปนกองทุนหน่ึงที่ประชาชนรวมกลุมพูดคุย 

ประชุมหารือกับสมาชิกในชุมชน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2544 เกิดข้ึนดวยความรวมมือรวมใจ
ของชาวบานสืบเน่ืองจากการเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่มีฐานะยากจน นอกจากน้ี กองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะเปนกองทุนที่มีตนกําเนิดจากการบูรณาการหลักการศาสนาอิสลาม
ที่วาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนมนุษย เพราะอิสลามถือวาศรัทธาชนหรือมุสลิม
ทุกคนเปนพี่นองกัน ดังน้ันเราตองหมั่นทําความดี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อิสลามจึงไดกําชับให
ศรัทธาชนกระทําแตความดี ดังปรากฏในอัลกุรอาน ความวา  “และจงประกอบความดี หวังวา
พวกเจาจะไดรับชัยชนะ” (อัลกุรอาน 22: 77) อิสลามเปนศาสนาที่สงเสริมสูการกระทําความดี 
ดังโองการของอัลลอฮ ความวา “และพวกเจาจงชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนคุณธรรมและความยํา
เกรง และจงอยาชวยกันในสิ่งที่ เปนบาปและเปนศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท
จริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงรุนแรงในการลงโทษ” (อัลกุรอาน 5: 2) นอกจากน้ัน ทานนบีมุฮัมมัด 
(ศ็อล) ไดกลาว ความวา “อุปมาผูศรัทธาดวยกัน อุปมัยด่ังอาคารหลังหน่ึงที่ทุกสวนตางคํ้าจุนซึ่ง
กันและกัน” และนบีมุฮัมมัดไดสอดน้ิวมือทั้งสองขางของทานเขาดวยกัน ดังน้ันเมื่อมีสมาชิกใน
ชุมชนไดรับความเดือดรอน เผชิญกับความยากลําบาก ทุกคนตองทําหนาที่ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน  
 การชวยเหลือความทุกขยากของเพื่อนมนุษยโดยเฉพาะเมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกใน
ชุมชนถือเปนฟรดูกีฟายะหที่ตองมีบุคคลไปดูแลใหความชวยเหลือ การเสียชีวิตในอิสลามน้ัน
จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการจัดการศพ ซึ่งการจัดการศพจะเริ่มต้ังแต การอาบนํ้าใหศพ การหอศพ 
การละหมาดใหศพ (ละหมาดญะนาซะฮฺ) และการฝงศพ นักวิชาการอิสลามมีมติ (อิจญมาอฺ) วา
ทั้งสี่ประการดังกลาวน้ีเปนฟรฺดูกิฟายะฮฺ  ซึ่งถาหากไมมีผูใดกระทําสิ่งเหลาน้ันใหแกศพเลย คนใน
ชุมชนทั้งหมดก็มีบาป ในการชวยเหลืองานศพเปนหนาที่ของครอบครัวญาติพี่นองของผูเสียชีวิต
รวมทั้งเพื่อนบานในชุมชนเดียวกันและหมูบานใกลเคียงที่จะตองจัดการ ในการจัดการศพตองใช
คาใชจายมากพอสมควร แตสําหรับครอบครัวที่ยากจนเมื่อสมาชิกเสียชีวิตบางทีตองนําทรัพยสิน
ไปจํานํา จํานองหรือจําเปนที่ตองขายเพื่อใหไดเงินมาจัดการศพ  

 จากการลงพื้นที่เก็บขอมูล ทําการสัมภาษณประธานกองทุนฯ23 พบวา กองทุนสวัสดิการ
ซารีกัตมาตีของชุมชนบานโคะ เริ่มมีการดําเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2544 โดยแรกเริ่มจาก
การพูดคุยถามความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่เปนแกนนําและชาวบานเกี่ยวกับรูปแบบการ
ชวยเหลือสมาชิกในชุมชนเมื่อมีการเสียชีวิต เพราะโดยทั่วไปแลวชุมชนชนบทสวนใหญจะเปน
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับตํ่าถึงปานกลาง บางครอบครัวจะมีที่ดินที่เปน ที่นา 
สวน และไรที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ แตไมมีเงินสํารองที่เปนเงินสดหรือเงินฝาก
ธนาคาร เมื่อมีความจําเปนที่ตองใชเงินจึงตองพึ่งญาติพี่นองหรือเพื่อนบานในชุมชน บางครั้งตอง

                                                
23

 นายอามีน ลีมา. ประธานกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ. ทีบ่าน. สัมภาษณ, 7 กันยายน 2555. 
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นําทรพัยสินไปจํานําหรือขายเพื่อใหไดเงินมาใชจายจัดการศพ หลังจากที่มีการพูดคุยจึงมีมติใหมี
การจัดต้ังเปนกองทุนชวยเหลือจัดการศพในชุมชน  

จากการสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนฯ24 พบวา กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ 
เปนกองทุนที่ชาวบานรวมกลุมครั้งแรกเริ่มจากการพูดคุยและประชุมหารือกับสมาชิกในชุมชน 
สืบเน่ืองจากเมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่มีฐานะยากจน ไมมีเงินสํารองใชจาย ทาง
ครอบครัวตองนําทรัพยสินที่มีอยู ไปจํานํา จํานอง หรือขายในราคาที่ตํ่ากวามาตรฐานเพื่อเตรียม
เงินกอนหน่ึงมาใชจายในการจัดการศพ จากปญหาขางตนชาวบานจึงไดรวมกลุมกันพูดคุยเพื่อ
หาทางออกโดยมีมติใหมีการจัดต้ังกองทุนข้ึนมาเพื่อแกปญหาดังกลาว  

จากการสัมภาษณผูนําศาสนาที่เปนโตะครูหรือเจาของปอเนาะ25 เกี่ยวกับตนกําเนิดของ
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ จริงๆแลวเรื่องกองทุนชวยเหลือเพื่อนมนุษยในอิสลามน้ัน
ถือวาเปนสิ่งที่ดี แตสําหรับคนมลายูเปนที่ทราบกันดีวากิจกรรมใดที่ผูนําหรือผูมีตําแหนงที่นําหนา
ดวยคําวา “โตะ” เชน โตะแนแบ (ผูใหญบาน) โตะกือมือแน (กํานัน) โตะอีแม (อิหมาม) ที่เปนผู
ริเริ่มคิดคนและทําน้ัน ประชาชนจะไมเช่ือใจโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินๆทองๆ ดังน้ัน ในการ
จัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะน้ีดีแลวที่ชุมชนเปนผูริเริ่มและดําเนินการเอง ทาง
กองทุนมีการแตงต้ังโตะครูและนักการเมืองทองถ่ินเปนแคที่ปรึกษากองทุนฯ  

จากการสัมภาษณผูนําทองถ่ิน26  เกี่ยวกับประวัติการเขามาหรือตนกําเนิดของกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีคือ เริ่มเมื่อสมาชิกที่ยากจนในชุมชนเสียชีวิตคือ นายเซ็ง ดีนา ทางชาวบาน
ไดถามภรรยาของเขาวาตอนน้ันมีเงินเหลืออยูกี่บาทเพื่อใชจายในการจัดการศพ เชน ทําการ
ละหมาดญะนาซะหของสามีที่เสียชีวิต ทางภรรยาบอกวา “ตอนน้ีมีเงินสดจริงๆ 40 บาท” และมี
สวนทุเรียนแปลงหน่ึง ดังน้ันชาวบานตองชวยดําเนินการขายที่ดิน/ขายสวนเพื่อใหไดเงินมาใช
จายในการจัดการศพ อีกกรณีหน่ึง คือ ครอบครัวผูเสียชีวิตที่เปนคนยากจนไมมีเงินสํารองเพื่อใช
จายในการจัดการศพ  ทางครอบครัวมีลูกๆ 5 คน มีสวนแปลงหน่ึงซึ่งเปนมรดกที่จะแบงใหกับลูก 
5 คน แตเน่ืองจากผูตายที่เปนสามีตองมีการขายที่สวนที่เปนมรดก เพื่อใชจายในการจัดการศพ
ดังกลาว ผูนําทองถ่ิน (ผูใหการการสัมภาษณเอง) ตองอาสาทําการขายที่ดินดังกลาว หลังจากน้ัน
จึงเริ่มมีการพูดคุยหาทางออกในการแกปญหาการเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่ยากจนควรมีการ
จัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือจัดการศพ (ซารีกัตมาตี) 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการกองทุนทานหน่ึง27 ไดพูดถึงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการซารีกัต
มาตีบานโคะ ชุมชนไดทําการศึกษารูปแบบการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีใน
ชุมชนขางๆ คือชุมชนกําปงนากอ ซึ่งเปนชุมชนที่มีเขตติดตอกับชุมชนพงบือเราะและบานโคะ ซึ่ง
เปนชุมชนแรกในตําบลจอเบาะที่ไดจัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี เปนกองทุนที่ดูแล
ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต จะมีการมอบเงินสวัสดิการกอนหน่ึงเพื่อใหครอบครัวสมาชิกที่
เสียชีวิตมาใชจายในการจัดการศพ กองทุนน้ีจะอยูภายใตการบริหารจัดการของมัสยิดในชุมชน  

กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ จะเดนตรงที่วามีระเบียบและขอบังคับชัดเจน มี
การประชุมทุกๆ สองเดือน และบริหารกันเองโดยไมไดอยูภายใตการบริหารของมัสยิด นอกจากน้ี
การสัมภาษณเพิ่มเติมคณะกรรมการกองทุนฯ28 เกี่ยวกับสาเหตุหรือที่มาของการเริ่มมีกองทุน
สวัสดิการสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนเพื่อดูแลสวัสดิการคาใชจายในการจัดการศพใหกับ
สมาชิกในชุมชนน้ัน ชุมชนมีมติเห็นชอบใหมีกองทุนฯ โดยมีการเปดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกโดย
สมาชิกที่มาสมัครตองเปนบุคคลที่อาศัยอยูในเขตตําบลจอเบาะและชุมชนใกลเคียง หลังจากมี
การเปดรับสมัครมีผูที่สนใจมาสมัครจํานวน 285 รหัส (ภายใน 1 รหัส จะครอบคลุมสมาชิกทั้ง
ครอบครัว ยกเวนเมื่อสมาชิกทานใดที่มีอายุ 31 ปบริบูรณหรือแตงงานแลวตองสมัครและแยก
รหัสสมาชิกใหม) นอกจากน้ันยังมีการพูดคุยทําการประชุมถึงการแบงงาน ระเบียบขอบังคับของ
กองทุนฯ และแบงโซนพื้นที่รับผิดชอบ  

ดังน้ัน ตนกําเนิดหรือการมีข้ึนของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ เริ่มจากการ
พูดคุยกับสมาชิกในชุมชนจํานวน 31 คน เพื่อหาทางออกสําหรับคนยากจนที่เสียชีวิตและไมมีเงิน
ใชจายในการจัดการศพวาควรหาทางออกโดยการจัดต้ังกองทุนฯ นอกจากน้ัน เปนการบูรณาการ
จากหลักการศาสนาอิสลามวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก และตน
กําเนิดอีกทางหน่ึง เปนการบูรณาการจากกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนกําปงนากอที่อยู
ภายใตการบริหารของมัสยิด สู “กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ”ที่มีการบริหารเองโดย
ชุมชน  

 
4.3 การดําเนินการและพัฒนาการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ 

การดําเนินการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ ในระยะแรกจะมีการ
ดําเนินการในเรื่องการจัดเก็บเงินนาวัตโดยทางคณะกรรมการกองทุนฯ จะตองไปเก็บเงินนาวัต
ตามบานเรือนของสมาชิก แตจะไมมีการหักคาเปอรเซ็นต เพราะทางคณะกรรมการต้ังใจวาจะ
ทํางานโดยจิตอาสาจริงๆ สวนรูปแบบของการบริหารของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ
จะไมอยูภายใตการบริหารของมัสยิด มีการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในหมูบาน หลังจากมีการจัดต้ังเปนกองทุนแลว คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อรางระเบียบ
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และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการบริหารกองทุนฯ มีการกําหนดประชุมทุกๆ 2 เดือน มีการกําหนด
คาธรรมเนียมในการสมัครเปนสมาชิกออกเปน 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกประเภทครอบครัวใน
อัตรา 150 บาทตอครอบครัว 2. สมาชิกประเภทบุคคลเด่ียว 100 บาทตอคน โดยมีเงื่อนไขวา 
สมาชิกประเภทครอบครัวเมื่อลูกขายหรือสมาชิกในครอบครัวมีอายุครบ 31 ปบริบูรณหรือไดทํา
การสมรสแลวตองสมัครเปนสมาชิกใหม คาสวัสดิการรายปของสมาชิกคือ สมาชิกประเภท
ครอบครัวจะจาย 100 บาทตอครอบครัว และสมาชิกประเภทเด่ียวจะจาย 50 บาทตอคน และใน
การบริหารจัดการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะใหเกิดสภาพคลองทางกองทุนฯ มี
การกําหนดระเบียบขอบังคับวา ผูที่สมัครเปนสมาชิกของกองทุนฯ จะไดรับสมุดสมาชิกภายใน
ระยะเวลา 15 วัน เมื่อมีการติดตอกับคณะกรรมการเกี่ยวกับการจายคารายป และคาปณกิจศพ 
(เงินนาวัต) ใหสมาชิกทุกคนนําสมุดกองทุนฯ มาทุกครั้ง และเมื่อสมาชิกทําสมุดกองทุนฯ หาย
ตองมีการเสียคาสมุดใหม 40 บาท สมาชิกจะไดรับความชวยเหลือจากกองทุนฯ โดยมีเงื่อนไข
ตองเปนสมาชิกอยางนอย 60 วันข้ึนไป สําหรับผูที่เปนสมาชิกใหม จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกองทุนฯ คือ ตองจายคาสมาชิกเทากับเงินสมาชิกเดิมที่จายอยู สวนสมาชิกที่ขาดการจายเงิน 
เชน ขาดการจายเงินสวัสดิการรายป ทางกองทุนฯ จะหักเงินคาสวัสดิการปณกิจศพ ปละ 1,000 
บาท (สําหรับสมาชิกประเภทครอบครัว) และ จะหักเงินคาสวัสดิการปณกิจศพ ปละ 500 บาท 
(สําหรับสมาชิกประเภทเด่ียว) และสําหรับสมาชิกที่ขาดการจายคาปณกิจศพ (เงินนาวัต) เมื่อมี
สมาชิกเสียชีวิตน้ัน ทางกองทุนฯ จะหักคาสวัสดิการปณกิจศพๆ ละ 500 บาท นอกจากน้ีสมาชิก
จะไดรับคาสวัสดิการจากกองทุนฯ เมื่อคนใดคนหน่ึงในครอบครัวเสียชีวิตคือ จะไดรับเงินสดโดย
คิดจากจํานวนสมาชิกกองทุนที่มีอยู 
 ในสวนของเงินสวัสดิการที่สมาชิกผูเสียชีวิตจะไดรับน้ันจะข้ึนอยูกับขอตกลง ระเบียบ
และมติที่ประชุม สวนเงินนาวัตที่สมาชิกจะตองจายเฉพาะเมื่อมีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตเทาน้ัน
โดยเรียกเก็บจํานวน 20 บาทตอศพ เงินสวัสดิการที่ทางสมาชิกจะไดรับในปแรก (2544)29 ไดมี
การกําหนดชวงอายุและเงินสวัสดิการที่แตกตางกัน เชน สมาชิกที่เสียชีวิตที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด
ถึง 1 ป จะไดรับเงินสวัสดิการจํานวน 1,000 บาท สมาชิกที่เสียชีวิตที่มอีายุ 2 ป – 5 ป จะไดรับ
เงินสวัสดิการจํานวน 4,000 บาท สมาชิกที่เสียชีวิตที่อายุ 6 ป – 11 ป จะไดรับเงินสวัสดิการ
จํานวน 8,000 บาท และสําหรับสมาชิกที่เปนแมและทารกที่เสียชีวิตจากการคลอด จะไดรับเงิน
สวัสดิการจํานวน 9,000 บาท  
 ในป พ.ศ. 2545 มติที่ประชุมไดมีการแกไขระเบียบเพิ่มเติมโดยมีมติใหข้ึนคาสวัสดิการ
แกครอบครัวผูเสียชีวิตเปน 9,000 บาท และไดกําหนดเงินสวัสดิการแกผูมีสิทธิพิเศษ (ผูที่มี
สติปญญาไมสมประกอบหรือเปนผูพิการ) เปนเงิน จํานวน 3,000 บาท โดยไมมีการเก็บเงินนาวัต
จากสมาชิก 
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 ในป พ.ศ. 2547 ทางกองทุนฯ มีมติใหข้ึนคาสวัสดิการแกครอบครัวผูเสียชีวิตเปน 
10,000 บาท และใหสวัสดิการ/ผลตอบแทนแกคณะกรรมการกองทุนฯ โดยไมตองจายเงินนาวัต
รายป 
 ในป พ.ศ. 2548 ทางกองทุนฯ มีการเพิ่มเงินสวัสดิการสมาชิกเปน 11,000 บาท และมี
สมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 694 รหัส 
 ในป พ.ศ. 2549 ทางกองทุนฯ มกีารเพิ่มเงินสวัสดิการเปน 12,000 บาท และมีมติวาปน้ี
ยังไมอนุญาตใหคนนอกพื้นที่ (หมูบาน) เขาเปนสมาชิกกองทุนฯ ยกเวน ประชาชนที่อาศัยอยูใน
หมูที่ 4 หมูที่ 5 และหมูที่ 9 เทาน้ัน และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 721 รหัส  
 ในป พ.ศ. 2550 ทางกองทุนฯ มีมติวา ปน้ีไดอนุญาตใหคนที่มีพื้นเพด้ังเดิม (ในเขตบาน
โคะและพงปอเราะ) แตปจจุบันไมไดอาศัยอยูในชุมชนอันเน่ืองจากไดสมรสและอาศัยอยูนอก
พื้นที่ หรือเน่ืองจากออกไปทํางานนอกพื้นที่หรือตางจังหวัด การเขาสมัครเปนสมาชิกตองอยู
ภายใตเงื่อนไขและไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ นอกจากน้ีมติที่ประชุมวาดวย 
การเสียชีวิตของคนนอกสถานที่ที่ไมมีเครือญาติหรือมีแตขัดสน ทางกองทุนจะทําการชวยเหลือ
คาสวัสดิการในวงเงินที่ลดลงเหลือ 2,000 บาท แตมีเงื่อนไขตองเสียชีวิตในพื้นที่ หมูที่ 4 และหมู
ที่ 5 เทาน้ัน โดยทางมัสยิดหรืออิหมามในพื้นที่จะไมรับผิดชอบเรื่องคาใชจายให อีกทั้งตองฝงศพ
ที่กุโบรโตะดาระ (สุสาน) เทาน้ัน และปน้ีมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 758  รหัส 
 ในป พ.ศ. 2551 ทางกองทุนฯ มีมติวาเงินสวัสดิการเพิ่มข้ึนเปน 13,000 บาท สมาชิก
เพิ่มข้ึนเปน 780  รหัส 
 ในป พ.ศ. 2552 เงินสวัสดิการที่ไดยังเทาเดิม และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 797 รหัส  
 ในป พ.ศ. 2553 เงินสวัสดิการที่ไดเพิ่มข้ึนเปน 13,500 บาท และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 
890  รหัส  
 ในป พ.ศ. 2554 เงินสวัสดิการที่ไดเพิ่มข้ึนเปน 14,000 บาท และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเปน 
941  รหัส    

จากการสัมภาษณประธานกองทุนฯ30 เกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนฯ พบวา ทาง
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะมีรูปแบบการดําเนินการที่แตกตางกับกองทุนสวัสดิการซา
รีกัตมาตีกําปงนากอ คือหลังจากที่มีการใหบริการในระยะเริ่มแรกเมื่อมีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต 
คณะกรรมการตองไปเก็บเงินนาวัตตามบานเรือนของสมาชิก ตอมาจึงมีการเรียกประชุมเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดเก็บ เงินนาวัต ของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะใหม การประชุมในครั้ง
น้ันมีมติใหมีการแบงโซนรับผิดชอบ มีการแตงต้ังหัวหนาโซนเพื่อทําหนาที่รับ เงินนาวัต ที่ทาง
สมาชิกของแตละโซนนํามาสง คือจะไมมีการไปเก็บเงินนาวัตตามบานเรือนของสมาชิก
เหมือนเดิม ดวยเหตุผลอยากใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนใหมากที่สุด  
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 นายอามีน ลีมา. ประธานกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ. ทีบ่าน. สัมภาษณ, 7 กันยายน 2555. 
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การใหสัมภาษณเพิ่มเติมของคณะกรรมการกองทุนฯ31 เกี่ยวกับเหตุผลที่ทางกองทุนฯ 
ไมมีนโยบายใหหัวหนาโซนที่รับผิดชอบไปเก็บเงินนาวัตตามบานเรือนของสมาชิก เพราะสามารถ
สรางจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมของสมาชิกดวยกัน มีผลเมื่อสมาชิกขาดการจายเงินนา
วัตหรือเงินสมทบประจําปจะไดรับเงินสวัสดิการในจํานวนที่จํากัด ตัวอยางเชน เมื่อครอบครัวที่
เปนสมาชิกไมไดสงเงินประจําป หากมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ทางกองทุนฯ จะตัดเงิน
สวัสดิการ 1,000 บาท และถาไมไดทําการสงเงินนาวัต จะหักศพละ 500 บาท ดังน้ันเมื่อสมาชิก
ในครอบครัวเสียชีวิต ทางครอบครับจะไดรับเงินสวัสดิการที่ไมเต็ม จะไดเทากับยอดที่เหลือ
หลังจากหักยอดทียั่งไมสงกอนหนาน้ี ทําใหบางคนจะไดคาสวัสดิการในจํานวนที่นอยกวาอัตราที่
กําหนด  

ขอมูลการสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนฯ32 เกี่ยวกับการดําเนินการกองทุนสวัสดิการ
ซารีกัตมาตีบานโคะ ประเด็นการดําเนินการที่มีการแบงเขตรับผิดชอบออกเปนโซนน้ัน จะมีขอดี
เมื่อเทียบกับการลงพื้นที่ไปเก็บเงินนาวัตตามบานเรือนของสมาชิก ทางคณะกรรมการกองทุนฯ 
มองวา การลงพื้นที่ไปเก็บเงินนาวัตตามบานน้ันไมใชหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพราะการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงน้ีไมมีคาตอบแทน แตเปนการชวยเหลือกันเองภายในชุมชน ดังน้ันพวกเราทุก
คนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ ตองมีหนาที่ชวยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดความเดือดรอนโดยยินดีทําการ
นําสงเงินนาวัตโดยสมัครใจยังผูที่รับผิดชอบของแตละโซน ในสวนของการเรียกเก็บเงินนาวัตน้ัน 
จะมีการเรียกเก็บเมื่อสมาชิกกองทุนฯ เสียชีวิตเทาน้ัน สมาชิกกองทุนฯ จะมีการนําเงินนาวัตไป
มอบผานผูรับผิดชอบของแตละโซนเพื่อทําการนําสงยังกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี  

เงินนาวัตที่ทางสมาชิกกองทุนฯ นํามาสงใหกับผูรับผิดชอบของแตละโซนน้ัน 
ผูรับผิดชอบของแตละโซนจะทําการเก็บรวบรวมและจะมีการนําไปมอบใหกับประธานกองทุนฯ 
ในคืนที่มีการประชุม ปกติแลวทางกองทุนฯ จะมีการนัดประชุมทุกๆ 2 เดือน สําหรับเงินที่จะ
มอบใหกับครอบครัวที่เสียชีวิตน้ันจะเตรียมเงินสํารองอยูที่ประธานกองทุนฯ ที่เปนเงินสด
ประมาณ 70,000 บาท ทุกครั้งที่มีการจายหรือใชเงินก็จะมีการลงช่ือรับทราบจากคระกรรมการ 
2 ใน 3 คน และในคืนที่มีการประชุมก็จะมีการสรุปยอดเงินนาวัตที่เก็บมาไดพรอมยอดคงเหลือ
สุทธิทั้งที่เปนเงินสดและเงินฝากธนาคาร อีกทั้งกองทุนยังเปดโอกาสใหสมาชิกมาถามถึงความ
โปรงใสดานการเงินไดทุกเวลา 

ขอมูลจากคณะกรรมการทานหน่ึง33 พูดวา ที่ผานมาเคยมีประชาชนจากนอกชุมชนมา
เสียชีวิตที่บานโคะ ซึ่งเปนคนจากชุมชนยะบะ อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เปนคนยากจน
และไมมีเครือญาติ ดังน้ันอยากใหทางมัสยิดชวยดูแลเรื่องการจัดการศพ แตคําตอบที่ไดมาจาก
คณะกรรมการมัสยิดดังกลาวบอกวา ตอนน้ีมัสยิดไมมีงบประมาณสําหรับการชวยเหลือจัดการศพ
ที่ไมมีญาติ ดังน้ันทางมัสยิดจึงขอใหทางกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในชุมชนเปนผูดูและ
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รับผิดชอบในสวนของคาใชจายในการจัดการศพ ดังน้ันทางกองทุนฯ จึงมีมติใหใชเงินกองทุนใน
การชวยเหลือศพครั้งน้ันจํานวน 3,000 บาท  

จากการสัมภาษณผูนําทองถ่ิน34 เกี่ยวกับการดําเนินการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี
บานโคะและการมีสวนรวมของชุมชน ผูนําสวนใหญเห็นชอบใหมีกองทุนฯ เพราะสามารถ
ชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตไดสะดวก จําเปนตองมีสวนรวมในการจัดการกองทุนที่มีอยูให
เขมแข็ง ใหเปนชุมชนตนแบบที่ชุมชนอื่นมาศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีใหได ในสวน
ของการชวยเหลือเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ที่จริงทางองคการบริหารสวน
ตําบลสมควรที่ตองเตรียมเงินอุดหนุนชวยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในชุมชนเสียชีวิต 
แตหลังจากที่มีการประเมินพูดคุยในสภาเกี่ยวกับเรื่องน้ี ปรากฏวาในตําบลจอเบาะมีกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีเพียง 4 กองทุน ถาจะใหเงินอุดหนุนกับกองทุนฯ ก็จะไมเกิดความยุติธรรม
กับหมูบานอื่นที่ยังไมมีกองทุน ดังน้ันทางองคการบริหารสวนตําบลจึงมีมติในการชวยเหลือ
ครอบครัวผูเสียชีวิตโดยการแจกขาวสารจํานวน 1 ถุง (48 กิโลกรัม) ราคาประมาณ 1,200 บาท  
 จากการสัมภาษณสมาชิกกองทุนฯ35 กลาววา การใหมีการแบงคณะกรรมการประจําโซน
ที่รับผิดชอบชัดเจนแบบน้ีน้ันถือวาสะดวกในการสงเงินนาวัต (หากมีสมาชิกกลุมเสียชีวิต) เพราะ
อยางนอยคณะกรรมการประจําโซนก็เปนคนหน่ึงที่อาศัยอยูในชุมชนหรือเขตที่สมาชิกสังกัด บาง
ทีถาเปนการรวมศูนยใหไปจายที่ เ ดียวน้ัน บางทีสมาชิกที่อยูนอกเขตที่ ไมคอยรูจักกับ
คณะกรรมการก็จะเสียโอกาสในการสงเงินเพราะเหตุผลตางๆ นานา อีกประการหน่ึงที่เปน
จุดเดนของกองทุนน้ีน้ันคือ จะมีการประชุมพูดคุยระหวางคณะกรรมการ มีการติดตามเงินนาวัตที่
เก็บได เพื่อนําเงินน้ีมอบใหกับประธานเพื่อนําฝากธนาคารตอไป 

ในมุมมองของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ ทุกคนเห็นวาการดําเนินการของกองทุน
ฯ มีความโปรงใส สามารถชวยเหลือสมาชิกได นอกจากน้ันประชาชนที่ไมไดเปนสมาชิกก็เห็นดวย
กับการดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ ของชุมชนบานโคะ เพราะสามารถเห็นถึงการมี
สวนรวมของชุมชนเมื่อมีสมาชิกภายในชุมชนเสียชีวิต36 สามารถสรางจิตสํานึกสาธารณะใน
วัฒนธรรมนาวัตใหกับครอบครัวผูเสียชีวิต ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถผลักดันชุมชนให
เปนชุมชนเขมแข็ง สามารถชวยเหลือผูเสียชีวิตที่ไมมีเครือญาติ ผูที่มีจิตวิกลจริต หญิงหมายที่ไมมี
ผูดูแล ชุมชนสามารถทําหนาที่แทนมัสยิดได แตที่ยังไมไดสมัครเปนสมาชิกเพราะยังไมมีเงินสด
เปนกอนเพื่อใชในการสมัครสมาชิก 
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ประชาชนอีกคนหน่ึง37 บอกวา เขามีความสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกของกองทุนฯ แต
ตอนน้ียังไมมีเงินเปนกอนที่จะใชในการสมัครสมาชิก อีกทั้งเพิ่งกลับจากตางประเทศ (ซาอุดิอาร
เบีย) จากการที่ไดเห็นความลําบากของครอบครัวที่ยากจน จึงคิดอยากสมัครเขาเปนสมาชิก ซึ่ง
ตอนน้ีในการสมัครสมาชิกตองจายเงินคาสมัครโดยยึดจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิตไปแลว ณ ตอนน้ี
ตองใชเงินสดประมาณ 5,800 บาท แตถึงวินาทีน้ียังหาเงินเปนกอนไมได  

นอกจากที่มีการพูดคุย สัมภาษณผูที่ใหขอมูล การสังเกตการณการมีสวนรวมของชุมเมื่อ
มีสมาชิกเสียชีวิต ชาวบานทั้งที่เปนสมาชิกกองทุนและที่ไมไดเปนสมาชิก จะไปชวยเหลือจัดการ
ศพ มีการแบงหนาที่รับผิดชอบจัดการ เชน ใครเปนผูรับผิดชอบในการไปเชิญโตะปาเกหรือ
ชาวบานมาทําการละหมาดญะนาซะห ใครรับผิดชอบติดตอผูมาทําการอาบนํ้าใหกับศพ การขุด
หลุมฝงศพ ใครทําหนาที่เตรียมซื้อสิ่งของที่จะมอบใหกับผูทีม่าชวยเหลือศพ และอื่นๆ จะเห็นได
วาผูรับผิดชอบรับเงินนาวัตของแตละโซนจะตองอยูและชวยครอบครัวสมาชิก38ดังกลาว 
นอกจากน้ันเมื่อมีขาวการเสียชีวิตของสมาชิกทางผูที่รับผิดชอบของแตละโซนตองทําหนาที่
ประชาสัมพันธใหสมาชิกกองทุนรับรูและนําเงินนาวัตมาจายกัน 

การพัฒนาการของกองทุนซารีกัตมาตีบานโคะ เห็นไดชัดจากการเพิ่มข้ึนของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูเดิม การมีสวนรวมและเปนที่สนใจจากชุมชนอื่นดวย ซึ่งตอนน้ีทางกองทุนฯ มี
สมาชิกจาก 4 หมูบาน คือ หมูที่ 4 บานโคะ หมูที่ 5 บานพงบือเราะ หมูที่ 9 บานยือเลาะ และ
หมูที่ 2 บานตนตาล นอกจากน้ี กองทุนน้ีไดเปนที่ยอมรบัของชุมชนอื่นในการที่จะมาศึกษาดูงาน
ถึงรูปแบบการดําเนินการ การมีสวนรวนและจิตอาสาที่เดนของกองทุนน้ี  อีกทั้งเปนที่นาสนใจ
ของหนวยงานราชการโดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
นราธิวาสที่จะใหเงินอุดหนุนแกกองทุน อยางไรก็ตามกองทุนน้ียังบริหารจัดการเองโดยชุมชนและ
ยังไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ พัฒนาการที่เห็นชัดอีกสวนหน่ึงคือเงินสวัสดิการที่ทางสมาชิก
ไดน้ันมีการปรับข้ึนทุกป และยังมีสมาชิกที่สนใจจะสมัครเปนสมาชิกอีกหลายคนแตยังไมมีเงิน 
เพราะตองใชในจํานวนที่มากพอสมควร (5,800 บาท) สมาชิกใหมตองจายเทากับสมาชิกเดิม ซึ่ง
จะสอดคลองในระเบียบขอบังคับ ขอ 5. สําหรับผูที่เปนสมาชิกใหม จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกองทุนฯ คือ ตองจายคาสมาชิกเทากับเงินสมาชิกเดิมที่จายอยู 

 
4.4 หลักการอิสลามในเร่ืองสุขภาวะท่ีเก่ียวของกับกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ  

สุขภาวะในมุมมองของศาสนาอิสลามวา สุขภาวะเปนปจจัยที่เปนรากเหงาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอันเปนรากฐานของกระบวนการพัฒนาในทุกมิติ การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
น้ัน ปจจัยสําคัญอยูที่คนจะตองมีสุขภาวะอันสมบูรณ หากคนมีปญหาสุขภาพ แนนอนวาจะเปน
อปุสรรคในทุกดาน หากขาดปจจัยดานสุขภาวะเสียแลว อยาวาแตจะเขาสูกระบวนการผลิตและ
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การสรางสรรคใดๆ เลย แมแตตัวเองบางครั้งก็ยังเปนภาระของคนรอบขาง ทานศาสดามูฮัมมัด 
(ศ็อล) ไดกลาวถึงสุขภาวะไวอยางกวางขวางและครอบคลุมปจจัยแหงสุขภาวะไวอยางเปนองค
รวมเปนอยางย่ิง ทานกลาววา 

ความวา “ผูใดต่ืนเชาข้ึนมามีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง 
มีจิตใจที่สงบรมเย็น ไมมีความวิตกกังวลทุกขรอน มีอาหารสําหรับ
บริโภคในวันน้ัน ก็ประหน่ึงวาเขาผูน้ันไดครองโลกไวทั้งโลก” 

วจนะของทานศาสดายอมสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญในเรื่องสุขภาวะ โดยถือวา
น้ันคือความโปรดปรานอันสูงสุดที่มนุษยพึงไดรับจากพระองคอัลลอฮฺ การไมมีโรคถือวาเปนลาภ
อันประเสริฐแลว ผูที่มีสุขภาวะสมบูรณอยางเปนองครวมน้ันยอมจะทรงความหมายล้ําลึกและ
ครอบคลุมเปนอยางย่ิง อิสลามถือวาการดูแลรักษาสุขภาวะน้ันเปนหนาที่ (วายิบ) สําหรับมนุษย 
ถือวาสุขภาวะอันสมบูรณเปนสุดยอดแหงความโปรดปรานที่มนุษยพึงไดรับจากอัลลอฮฺ จึงเปน
หนาที่ซึ่งมนุษยจะตองมีความสํานึกในคุณคาและตองแสดงความกตัญูตออัลลอฮฺดวยการดํารง
รักษาความโปรดปรานน้ันไวอยางที่สุด  

การใหสวัสดิการสังคมในระบบสังคมอิสลามน้ันมีความหมายกวางสมบูรณและ
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน จุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาความเปนอยูและยกระดับคุณภาพการ
ดํารงชีวิตของมนุษยดานการประกันใหมนุษยมีชีวิตอยูอยางสงบสุขมั่นคงในอุดมการณ ชีวิตและ
ทรัพยสินมีความปลอดภัยเพื่อสูการมีชีวิตที่สุขสมบูรณ เชน อิสลามจัดใหมีสวัสดิการที่ใหการ
สนับสนุนครอบครัวที่ยากจนและดอยโอกาส สวัสดิการในการดูแลคนพิการและอื่นๆ 
 จากการสัมภาษณประธานกองทุนฯ39 เกี่ยวกับหลักการอิสลามในเรื่องสุขภาวะของ
มุสลิม พบวา อิสลามถือเปนศาสนาที่สมบูรณ ตองดูแลสุขภาวะของมนุษยทุกคน ถือวาเปนหนาที่
หน่ึงที่ตองกระทําเพื่อใหไดความโปรดปราณจากพระผูเปนเจา อิสลามถือวาเปนพี่นองกันโดย
ไมไดดูจากสีผิว ไมไดดูจากภาษาและสัญชาติของแตละประเทศ แตอิสลามจะดูที่จิตใจที่บริสุทธ์ิ 
อิสลามใหความสําคัญกับการดูแลรางกายโดยใหขยันออกกําลงักายเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง เรื่อง
ความเกี่ยวของของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกับหลักการอิสลามเรื่องสุขภาวะ เห็นวามีความ
เกี่ยวของมาก เพราะสุขภาวะของครอบครัวเสียชีวิตแนนอนจะมีความโศกเศรา จะมีความเครียด
โดยเฉพาะถาครอบครัวใดที่เสียชีวิตแตไมมีเงินสํารองคาใชจายในการจัดการศพก็จะย่ิงเครียด แต
สําหรับครอบครัวใดที่ไดสมัครเปนสมาชิก ทางกองทุนจะมีการเตรียมเงินกอนหน่ึงเพื่อใชจาย ไม
ตองมีความระแวงวาจะหาเงินมาไดจากไหน จึงเห็นวาหลังที่มีการจัดต้ังและเริ่มเปดรับสมัคร
สมาชิก ประชาชนสวนใหญมองวา กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีสามารถชวยเหลือดานสุขภาวะ 
ดานจิตใจไดมาก  
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 ผลการสัมภาษณของคณะกรรมการกองทุนฯ40 เกี่ยวกับความเกี่ยวของกองทุนสวัสดิการ
ซารีกัตมาตีกับหลักการอิสลามในเรื่องสุขภาวะของมุสลิม มีความเห็นวา กองทุนสวัสดิการซารีกัต
มาตีน้ีเปนอีกชองทางหน่ึงที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ตกทุกขไดยากโดยเฉพาะในเรื่องการ
จัดการชวยเหลือศพครอบครัวทีย่ากจนในชุมชน ถือเปนการชวยเหลือดานสุขภาวะทางจิตโดยไม
ตองกังวลด้ินรนหาเงินมาชวยเหลือจัดการศพของครอบครัว จริงๆแลวการดําเนินการของกองทุน
ก็เสมือนกิจกรรมการนาวัตทั่วไป ที่นําเงินจํานวนหน่ึงไปบริจาคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก
ครอบครัวที่เสียชีวิต แตการใหมีกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีเปนการบูรณาการการนาวัตใหเปน
ระบบมากข้ึน 
 การสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนเพิ่มเติม41 พูดวาในศาสนาอิสลามน้ัน การดูแลรักษา
สุขภาวะเปนหนาที่หน่ึงที่ทุกคนตองปฏิบัติ เพราะอิสลามถือวาสุขภาวะอันสมบูรณเปนสุดยอด
แหงความโปรดปรานที่มนุษยพึงไดรับจากอัลลอฮฺ อิสลามยังใหความสําคัญกับสุขภาวะของสัตว
และมนุษยอีกดวย ดังที่เราเคยไดยินหะดิษที่วา มีทานศอหาบะหทานหน่ึงที่ไดเอานํ้าใหหมาที่
กระหายไดด่ืม สุดทายศอหาบะหคนดังกลาวไดเขาสวรรคของพระองค  
 การสัมภาษณผูนําศาสนา42 เกี่ยวกับความเกี่ยวของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกับ
หลักการอิสลามในเรื่องสุขภาวะของมุสลิม ทานไดยกคําสอนจากหะดิษที่วา ทานรอซูลได
เปรียบเทียบลักษณะของผูศรัทธาเกี่ยวกับความรักที่มีตอกัน การใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันวา
เหมือนกับรางกายของคนเรา ถาหากอวัยวะสวนหน่ึงสวนใดไดรับความเจ็บปวดก็จะทําใหทั่ว
เรือนรางตองพลอยเจ็บปวดไปดวย มุสลิมก็เชนเดียวกัน ถาหากผูหน่ึงผูใดไดรับความทุกข ทุกคน
ก็จะคอยใหความชวยเหลือจะทอดทิ้งกันไมได อิสลามถือวาทุกคนเปนพี่นองกัน ทุกขสุขรวมกัน
เหมือนเรือนรางเดียวกัน ในการใหมีกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีน้ีถือวาเปนการชวยเหลืออีก
รูปแบบหน่ึงซึ่งสมัยของทานรอซูลยังไมมี แตเน่ืองจากเราเห็นวาเมื่อมีกองทุนสวัสดิการน้ีแลวทุก
คนเกิดความสบายใจ ไมตองไประแวงยามที่ครอบครัวคนยากจนเสียชีวิต ไดชวยเหลืออีกทั้งได
บุญดวย จึงเห็นวากองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีก็เปนที่อนุมัติในศาสนาอิสลาม เพราะหุกมเดิมๆ
เกี่ยวกับเรื่องน้ีมันไมมี เลยตองอาศัยการกียาศหรือการใหคําฟตวาใหม 
  จากการสัมภาษณผูนําศาสนา43 กลาววา การชวยเหลือและจัดการศพในอิสลามถือเปน
ฟรดูกีฟายะห (หมายความวาตองมีคนมารับผิดชอบ หากไมมีคนมารับผิดชอบเรื่องดังกลาวก็จะ
เปนบาปกับทุกคนในชุมชน) ในการจัดการศพในอิสลามจะเริ่มต้ังแตการหอศพ การหามศพไป

                                                
40

 นายมูหามะ ดือเระ. คณะกรรมการกองทุนฯ. บานโคะ. สัมภาษณ, 15 กันยายน 2555. 

41
 นายอาแวโซะ บือราเฮง. คณะกรรมการกองทุนฯ. มัสยิดพงบือเราะ. สัมภาษณ, 15 กันยายน 2555. 

42
 นายมาหามะ มะดอเลาะ. อิหมามประจํามัสยิดเราฎอตุลยันนะห. มัสยิด. สัมภาษณ, 7 กันยายน 2555. 

43
 นายมะกอเซ็ง  ดอแน. รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส. ปอเนาะอุสตะกอเซ็ม. สัมภาษณ, 14 กันยายน 2555. 

 



53 

 

สุสาน (กุโบร) การขุดหลุม การละหมาดญะนาซะห และการฝงศพ ซึ่งทั้งหมดน้ันตองใชคาใชจาย
มากพอสมควร หากไมมีการจัดใหมีกองทุนสวัสดิการในชุมชน เมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกใน
ชุมชนบางครั้งจะเกิดความลาชากับการจัดการศพอันเน่ืองมาจากไมมีเงินสํารองใชจาย นายมะกอ
เซ็ง ดอแน ใหสัมภาษณเพิ่มเติมวา ในศาสนาอิสลามน้ัน ภารกิจหลักในการใหสวัสดิการแกคน
พิการ ซึ่งประกอบดวย ผูที่มีปญหาทางสายตา คนตาบอด คนใบและคนหูหนวก คนปญญาออน 
คนที่รางกายทุพลภาพโดยกําเนิด ถือเปนภารกิจของรัฐบาลและผูมีความสามารถในสังคม ดังน้ัน
ในเมื่อชุมชนเรามีความเขมแข็ง มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชวยเหลือศพดังกลาว การให
สวัสดิการไมจํากัดเฉพาะสมาชิกกลุมเทาน้ัน แตจะรวมถึงผูออนแอ คนพิการ คนปญญาออนหรือ
คนบา การใหการดูแลคนเหลาน้ีถือเปนการแสดงออกซึ่งความเมตตา และผูเมตตาอื่นน้ันจะไดรับ
ความเมตตาจากอัลลอฮฺดวย และในสวนของประชนมีความเห็นวา ความเกี่ยวของกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีกับหลักการอิสลามในเรื่องสุขภาวะของมุสลิมถือเปนเรื่องเดียวกัน เพราะ
อิสลามคือศาสนาที่สมบูรณ ศาสนาที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ประชาชนในชุมชนมีความสุขถือวา
ชุมชนมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
 ดังน้ันในเรื่องของสวัสดิการมีความเกี่ยวของกับสุขภาวะในอิสลามเพราะตองมีการ
ชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก ผูศรัทธาทุกคนยอมเปนพี่นองกัน หากอวัยวะสวนหน่ึงสวนใดเจ็บปวด
สวนอื่นก็จะเจ็บปวดดวย การชวยเหลือเพื่อนมนุษยถือเปนหนาที่ของผูที่เหนือกวา ผูที่มี
ความสามารถ ผูที่มีทรัพยสินเงินทอง หากเราทําการชวยเหลือผูตกทุกขอัลลอฮฺก็จะชวยเหลือเรา 
 
4.5  ความสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ 
 
 ในการวิเคราะหถึงผลสําเร็จหรือไมสําเร็จของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะน้ี จึง
นําเสนอผลการศึกษาถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรคหรือภัยคุกคาม โดยสรุปจาก การ
สังเกตการณ การสัมภาษณจากประธานกองทุน คณะกรรมการฯ ผูนําศาสนา ผูนําทองถ่ิน และ
การพูดคุยกับประชาชนทั้งที่เปนสมาชิกกองทุนและที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุน ดังน้ี 
 
จุดแข็ง  

- เปนกองทุนที่เริ่มจากการพูดคุยของประชาชนสืบเน่ืองจากมีครอบครัวยากจนเสียชีวิตใน
ชุมชน 

- เปนกองทุนชวยเหลือจัดการศพสอดคลองกับหลักการศาสนาอิสลามดานการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

- เปนกองทุนที่มีการบูรณาการจากกองทุนซารีกัตมาตีของชุมชนขางๆ 
- เปนกองทุนที่บริหารเองโดยชุมชน และไมไดอยูภายใตการบริหารจัดการของมัสยิด 
- เปนแหลงทุนของชุมชนที่ดําเนินการเองในตําบลจอเบาะ 
- มีการกําหนดระเบียบขอบังคับของกองทุนที่ชัดเจน 
- มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนและที่ปรึกษากองทุน 
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- มีที่ปรึกษากองทุนทีเ่ปนโตะครูและนักการเมืองทองถ่ิน 
- มีการประชุมทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อมีเรื่องที่จําเปนตองปรึกษาหารือ 
- มีการนําสมุดเงินฝากทุกครั้งเมื่อมาจายเงินนาวัต 
- เปนกองทุนที่ต้ังอยูศูนยกลางของตําบล  
- ผูรับผิดชอบเก็บเงินนาวัตของแตละพื้นที่ที่มีจิตอาสาสูง 
- ผูรับผิดชอบเก็บเงินนาวัตแตละโซนจะรูจักกับสมาชิกของแตละพื้นที ่
- ผูรับผิดชอบเก็บเงินนาวัตแตละโซนเทาน้ันที่มีสิทธ์ิเบิกเงินสวัสดิการจากประธานกองทุน

ฯ เพื่อมอบใหแกครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต 
- สมาชิกกองทุนตองมาจายเงินนาวัตยังผูรับผิดชอบเก็บเงินนาวัตของแตละพื้นที่เอง 
- ไมมีนโยบายไปเก็บเงินนาวัตยังครอบครัวสมาชิกฯ 
- เดือนแรกของการเปดรับสมัครมีผูที่สนใจมาสมัครจํานวน 285 รหัส 
- สมาชิกกองทุน ณ เดือนตุลาคม 2555 มีสมาชิกที่สมัครเพิ่มข้ึนเปน 846 รหัส 
- เงินสวัสดิการคงเหลือในกองทุน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร) เพิ่มข้ึน 
- เงินสวัสดิการทีส่มาชิกจะไดรับเพิ่มข้ึนทุกป 
- เงินสวัสดิการชวยเหลือจัดการศพปแรกที่ดําเนินการจะไดจํานวน 8,000 บาท ถือวาสูง

หากเทียบกับกองทุนอื่นในตําบลเดียวกัน 
- มีการดําเนินการมาแลวมากกวา 10 ป  
- ในป 2555 เงินสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะปรับข้ึนเปน 14,500 

บาท ตอศพ 
- มีมาตรการการหักเงินสวัสดิการที่ชัดเจน 
- มีการศึกษาดูงาน มีการพัฒนาคณะกรรมการกองทุนฯ 
- การเงินสามารถตรวจสอบถึงความโปรงใสได 
- มีการบันทึกการเงิน และรักษาเงินสดที่โปรงใส 
- มีการนําเงินที่เหลือจากเงินสดสํารองไปฝากธนาคาร 
- มีเงินสดสํารองประมาณ 70,000 บาท และเงินฝากธนาคารประมาณ 720,000 กวาบาท 
- การดําเนินการทุกเรื่องตองผานมติที่ประชุม 

 
จุดออน 

- ยังไมมีสํานักงานที่ต้ังถาวรของกองทุน 
- เงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกใหมตองจายเงินสดเปนกอน ควรตองช้ีแจงใหมากกวาน้ี 
- การประชาสัมพันธสมาชิกที่เสียชีวิตไมคอยตรงเวลา 
- กองทุนไมไดอยูภายใตที่ปรึกษาของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
- กองทุนไมเคยไดรับเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนจากสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
- มีบุคลากรหรือตัวแทนชุมชนที่มีอามานะห (ความรับผิดชอบ) ที่จํากัด 
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โอกาส 
- มีสมาชิกจากชุมชนอื่นสนใจที่จะสมัครสมาชิกดวย 
- โอกาสจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ 
- เปนที่ศึกษาดูงานของชุมชนอื่น 
- นาจะมีการจัดสวัสดิการอื่นๆ เชน สวัสดิการยามเจ็บไขไมสบาย  

 
อุปสรรค 

- สมาชิกสวนหน่ึงไมคอยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดวางไว 
- เริ่มมกีารสงเงินนาวัตชากวากําหนด ไมตรงตอเวลา 
- มีกองทุนอื่นทีดู่แลผูสูงอายุ เชน ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 

 
จะเห็นไดวาในการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะมีจุดแข็งมากวา

จุดออน เปนกองทุนที่เริ่มดวยการพูดคุยในชุมชนเอง มีการบูรณาการหลักการชวยเหลือที่
สอดคลองกับหลักการศาสนา มีการศึกษารูปแบบกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนขางๆ ที่
มีข้ึนกอนหนาน้ีพรอมมาบูรณาการใหเหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ของชุมชนบานโคะ จากการลง
พื้นที่ทําการสัมภาษณผูใหขอมูลมีดังน้ี 
 จากการสัมภาษณประธานกองทุนฯ44 เกี่ยวกับผลสําเร็จหรือไมน้ัน พบวา สําหรับการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะน้ีประสบผลสําเร็จ โดยประเมินจากการตอบ
รับและการเพิ่มข้ึนของจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูไมเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยูในหมูที่ 5 บานโคะ
เทาน้ัน แตจะมีการขยายยัง หมูที่ 4 บานพงบือเราะ หมูที่ 9 บานยือเลาะ และหมูที่ 2 บานตน
ตาล อีกทั้งเงินนาวัตที่เรียกเก็บสวนใหญมีการนําสงตามกําหนด การใหความรวมมือในการนําสง
เงินนาวัตจะเห็นไดชัดกวาเพราะสมาชิกจะเปนผูนําสงเงินนาวัตใหกับคณะกรรมการ เงื่อนไขที่
สําเร็จคงเปนเพราะมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ มีการบันทึกการประชุม มีสมุดเงินฝาก และมี
การประชุมทุกๆ สองเดือน นอกจากน้ีไดประเมินความสําเร็จจากการเพิ่มข้ึนของเงินสวัสดิการที่
สมาชิกจะไดรับ เพราะเมื่อเทียบกับปแรก (2544) ที่มีการจัดต้ัง ทางกองทุนสามารถใหความ
ชวยเหลือแกสมาชิกแค 8,000 บาท แตปจจุบันป 2555 สามารถจายเงินสวัสดิการเพิ่มข้ึนเปน 
14,000 บาท และมีเงินสํารองที่เก็บไวประมาณ 720,000 กวาบาท 
 การสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนฯ45 เกี่ยวกับผลสําเร็จหรือไมน้ัน มีความเห็นที่
สอดคลองกับประธานวา กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะประสบความสําเร็จมากๆ 
ประชาชนใหความเช่ือใจ มีสวนรวมในการพัฒนากองทุนฯ อีกทั้งคณะกรรมการมีการทํางานที่

                                                
44

 นายอามีน ลีมา. ประธานกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ. มัสยิดพงบือเราะ. สัมภาษณ, 14 กันยายน 2555. 
45

 นายอับดุลลาเตะ จาแจ. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจอเบาะ. มัสยิดพงบือเราะ. สัมภาษณ, 14 กันยายน 2555. 
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เขมแข็งมีจิตอาสาสูงมาก ทํางานเพื่อประชาชนในชุมชนโดยไมคิดคาเหน่ือย ไมมีคาตอบแทน แต
หวังลึกๆวาจะไดผลบุญจากพระองคอัลลอฮ จะไดรับคาตอบแทนในวันอาคีเราะหหรือโลกหนา 
สวนเงื่อนไขที่สําเร็จประเมินไดจากการเพิ่มข้ึนของสมาชิก มีสมาชิกใหมสมัครเยอะข้ึน ระยะ
หลังๆ ทางกองทุนฯมีการประชุมเกี่ยวกับการรับสมาชิกใหมควรเปนใครบาง มติที่ประชุมการรับ
สมาชิกใหมน้ีจะรับเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยูในหมูที่ 5 บานโคะ หมูที่ 4 บานพงบือเราะ และหมูที่ 
9 บานยือเลาะ นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลวตอนน้ีทางกองทุนฯ จะไมรับเน่ืองจากสมาชิกที่มีอยู
มากพอสมควร 
 สําหรับเหตุผลที่ตองมีการจํากัดพื้นที่อาศัยของสมาชิกใหมน้ัน เน่ืองจากประชาชนจาก
ชุมชนอื่นมองวาการบริหารจัดการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีน้ีประสบผลสําเร็จ จึงมีความ
สนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกดวย ความสําเร็จประเมินจากเงินสวัสดิการที่ไดสูงกวากองทุนอื่นดังน้ี 
ในตําบลจอเบาะมีกองทุนซารีกัตมาตี 4 กองทุน คือ 1. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกําปงนากอ 
เงินสวัสดิการที่จายใหกับครอบครัวที่เสียชีวิตจํานวน 5,000 บาท 2. กองทุนสวัสดิการซารีกัต
มาตีบานโคะ สวัสดิการที่จาย 14,500 บาท 3. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานตะลาฆอสะโต 
สวัสดิการที่จาย 6,000 บาท และ 4. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานลุโบะปาเระ สวัสดิการที่
จายเปนเงิน 3,000 บาท จะเห็นไดวาเงินสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะจะ
สูงกวาชุมชนอื่นทําใหสมาชิกจากชุมชนอื่นสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกดวย แตทางกองทุนฯ มอง
วาน่ีเปนกองทุนที่ดูและเฉพาะชุมชน จึงไมอยากขยายรับสมาชิกเพิ่มนอกเหนือจากหมูที่ 4 บาน
โคะ หมูที่ 5 บานพงบือเราะ และหมูที่ 9 บานยือเลาะ เพราะชุมชนดังกลาวมีผูรับผิดชอบแตละ
โซนอยูแลว 
 การสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนฯ46 เกี่ยวกับผลสําเร็จหรือไมน้ัน มีความคิดเห็นวา
ประสบผลสําเร็จโดยประเมินไดจากความคลองตัวและการใหความเช่ือถือจากสมาชิกเพิ่มข้ึน อีก
ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ มีการจัดศึกษาดูงานใหคณะกรรมการโดยทําการศึกษา
การบริหารกองทุนอื่นที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง มีการจัดประชุมนอกสถานที่โดยใหสิทธ์ิกับ
คณะกรรมการพาครอบครัวไปดวย และถือวาเปนการใหขวัญและกําลังใจแกคณะกรรมการ
หลังจากที่ไดทุมเททํางาน คิดมัต (จิตอาสา) แกชุมชน สําหรับสมาชิกของกองทุนสวัสดิการซา
รีกัตมาตีบานโคะน้ี สวนใหญไดสมัครเปนสมาชิกกันทุกครัวเรือนยกเวน 2 ครัวเรือนที่ไมไดสมัคร
เปนสมาชิกดวยเหตุผล ในปแรกของการจัดต้ังกองทุนไมมีความมั่นใจกับการบริหารจัดการของ
ทีมงานหรือคณะกรรมการ อยากรอดูผลงานกอน หลังจากเห็นความสําเร็จของกองทุนแลวทาง
ครอบครัวไมมีเงินกอนหน่ึงที่จะสมัครสมาชิก เพราะตองเตรียมเงินกอนหน่ึงประมาณ 5,800 
บาท ยอดดังกลาวมาจากการคํานวณจํานวนสมาชิกที่ไดเสียชีวิตไปแลว (หากจะสมัครใหมก็ตอง
เทากับสมาชิกที่สมคัรกอนหนา) เงินสวัสดิการที่ไดก็สูงเชนเดียวกันทําใหมีความสนใจที่จะสมัคร
เปนสมาชิก วันไหนที่มีเงินครบก็จะรีบสมัคร ในภาพรวมแลวชุมชนบานโคะไดยอมรับกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีที่มีอยูวาประสบผลสําเร็จแลว 

                                                
46

 นายมะยารี  บินแวคาเดร. คณะกรรมการกองทุนฯ. บาลาเซาะบาเละจาเราะ. สัมภาษณ, 14 กันยายน 2555. 



57 

 

 การสัมภาษณผูนําทองถ่ิน47 เกี่ยวกับผลสําเร็จหรือไมน้ัน พบวาการดําเนินการของ
กองทุนซารีกัตมาตีน้ีไดประสบผลสําเร็จมาก เพราะจริงๆ แลวการดูแลประชาชนหรือสัปปุรุษ
มัสยิดน้ันเปนหนาที่ของผูนํา โดยเฉพาะเมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชน ผูนําชุมชนหรือ
ผูนําศาสนาจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบตอหนาพระองคอัลลอฮ ในเมื่อมี
กองทุนฯที่มาดูแลเรื่องน้ีในชุมชนถือวาฟรดูกีฟายะหน้ีไดหลุดไป ไมถือเปนบาปของผูนําอีกตอไป 
แตที่ยังไมเห็นดวยกับการปฏิบัติของผูนําศาสนา โตะครูหรือผูนําทองถ่ินบางทานเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือลูกบานหรือสัปปุรุษ เมื่อมีการเชิญไปทําการละหมาดญะนาซะห (ละหมาดใหกับศพ) 
ทําไมผูนําบางทานยังตองรับซอง (เงิน) หรือขาวสารกับเงิน 40 บาทที่ทางครอบครัวผูเสียชีวิต
จัดเตรียมใหผูมาทําการละหมาดดวย ในเมื่อเราเปนผูนําในชุมชนแลว เรานาจะทําการชวยเหลือ
ในวินาทีสุดทายวาอยาไดรับเงินจากผูตายเลย ซองหรือขาวสารที่เตรียมน้ันนาจะใหโตะปาเกหรือ
ประชาชนคนอื่นๆ  
 การสัมภาษณประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ48 พบวา การมีกองทุนสวัสดิการซารีกัต
มาตีถือวาดี ถือวาสําเร็จเพราะเปนการชวยเหลือสมาชิกอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการบริหารจัดการนา
วัตที่เปนระบบมากข้ึน ที่วาดีหรือสําเร็จน้ันสามารถประเมินไดจากการเพิ่มข้ึนของสมาชิก ทาง
กองทุนฯ มีการจัดการที่โปรงใสและชัดเจนโดยเฉพาะในการบันทึกบัญชี ทุกครั้งที่มีการจายเงิน
นาวัตก็ตองนําสมุดฝากไปดวย (สมุดฝากจะมี 2 เลม คือจะเก็บอยูกับคณะกรรมการประจําโซน
เลมหน่ึง และอีกเลมหน่ึงทางสมาชิกจะเปนคนถือ) คณะกรรมการประจําโซนจะทําหนาที่ในการ
รับเงินนาวัตและทําการบันทึกลงสมุดฝาก สําหรับสมาชิกทานใดที่ไมไดนําสงเงินดังกลาวก็
สามารถนํามาสงในวันหลังก็ได โดยใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน  
 สําหรับการสัมภาษณประชาชนที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนฯ49 พบวา การมีกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตี ถือวาดีและสําเร็จเชนกัน เพราะประชาชนในชุมชนจะไดเขมแข็งข้ึน เมื่อมี
การเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชน ครอบครัวไมตองเดือดรอนในเรื่องเงินที่จะไปใชจายจัดการศพ 
คาใชจายในการจัดการละหมาดญะนาซะหอยางเดียวตองใชคาใชจายมากพอสมควร  บางคนตอง
เตรียมเงิน ขาวสาร และไขไก เพื่อเตรียมมอบใหกับผูที่มาทําการละหมาด โดยปกติแลว ทาง
ครอบครัวจะเตรียมขาวสาร 1 กิโลกรัม เงินจํานวน 20 หรือ 40 บาท และไขไกจะใสไวในถุง
ขาวสาร ถุงละ 1 ฟอง แตสําหรับประชาชนที่มาละหมาดญะนาซะหที่มาจากสถานที่ไกลๆ ที่ตอง
มากบัรถยนต ก็ตองใหคานํ้ามันตางหาก แตที่ยังไมไดสมัครสมาชิกอีกน้ัน ตอนน้ียังหาเงินจํานวน
หน่ึงยังไมได เงิน 5,000 กวาบาท ก็ถือวาเยอะแลวสําหรับชาวบานที่มีฐานะยากจน วันไหนหา
เงินมาไดก็จะสมัครสมาชิกดวย  
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
 การศึกษาวิจยัเรื่อง “กองทุนสวัสดิการ “ซารีกัตมาตี” วัฒนธรรมการดูแลสุขภาวะชุมชน
มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต: กรณีศึกษาชุมชนบานโคะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส” 
มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ 1)  ศึกษาประวัติการเขามาของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในบานโคะ 
2)  ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีและลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนใน
บานโคะ 3)  หลักการอิสลามในแงสุขภาวะมุสลิมในการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีจาก
มุมมองของชุมชน และ 4)  พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และความสําเร็จจากมุมมองของชุมชน การ
วิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนาพูดคุย การสังเกตการณ
เปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการซารีกัตมาตีบบานโคะ ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา และประชาชนในชุมชนบานโคะและ
ชุมชนรอบขาง จํานวน 40 คน  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามในประเด็นโจทยวิจัย สามารถสรุป อภิปราย

ผลการศึกษาวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงคดังน้ี 
 5.1.1 ประวัติการเขามาของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนบานโคะ 

กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนบานโคะ เริ่มมีการพูดคุยครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2544 โดยการพบปะพูดคุยและหารือกับแกนนําชุมชนและประชาชนทั่วไป จํานวน 
31 คน โดยอางเหตุการณการเสียชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่มีรายไดตํ่าและไมมีเงินสํารองเพื่อใช
จายในการจัดการศพ กรณีศึกษาการเสียชีวิตของ นายเซ็ง ดีนา อีกกรณีหน่ึงเปนครอบครัว
ยากจนที่มีลูก 5 คน และไมมีเงินสํารองเพื่อใชจายในการจัดการศพจึงจําเปนตองมีการขายสวนที่
เปนมรดกของภรรยาและลูกๆ เชนเดียวกัน นอกจากน้ันไดทําการศึกษากองทุนสวัสดิการซารีกัต
มาตีกําปงนากอ ซึ่งเปนกองทุนแรกในตําบลจอเบาะที่ใหสวัสดิการในรูปแบบเงินชวยเหลือในการ
จัดการศพของสมาชิก การจัดต้ังเปนกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะเริ่มเปดรับสมัคร
สมาชิกครั้งแรกต้ังแต วันที่ 1 สิงหาคม 2544 ภายในเวลาระยะเวลา 1 เดือนปรากฎวามีผูที่สนใจ
มาสมัครสมาชิกกองทุนฯ จํานวน 285 รหัส 

 ดังน้ัน ประวัติการเขามาของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนบานโคะมีความ
เกี่ยวของ 3 ประการ คือ 1) เกิดจากการศึกษาหลักการศาสนาอิสลามวาดวยการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันมาบูรณาการใหเหมาะกับสถานการณและบริบทพื้นที่ 2) เกิดจากการพูดคุยหาทางออก
ของชุมชนกรณีที่ครอบครัวยากจนเสียชีวิตเพื่อจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือในการจัดการศพ และ 
3) เกิดจากการศึกษารูปแบบการบริหารของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกําปงนากอและนํามา
บูรณาการใหมใหเหมาะกับบริบทพื้นที ่จะเห็นไดวาประวัติการเขามาของกองทุนฯ เปนการนํา
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แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการชวยเหลือระหวางเพื่อนมนุษยมาบูรณาการเพื่อใหสามารถจัดต้ังเปน
องคการหรือกองทุนหน่ึงเพื่อมาดูแลเรื่องคาใชจายโดยเฉพาะในเรื่องเงินที่ตองไปใชจายในการ
จัดการศพ เชน ละหมาดญะนาซะหที่ตองใชเงินมากพอสมควร จําเปนที่ตองใชเงินอยาง
กะทันหัน กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในชุมชนสามารถเปนทางออกใหกับสมาชิกกองทุนฯ และ
ชุมชนบานโคะไดเปนอยางดี 

5.1.2 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะและลักษณะการมีสวน
รวมของชุมชน 

รูปแบบการบริหารของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะจะมีการบริหารเองโดย
ชุมชน จะไมอยูภายใตการบริหารของมัสยิดเหมือนกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีกําปงนากอ มี
การคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในหมูบาน มีการประชุมรางระเบียบ
และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการบริหารกองทุนฯ มีการกําหนดประชุมทุกๆ 2 เดือน ในการบริหาร
จัดการกองทุนมีการแบงโซนรับผิดชอบ มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบของแตละโซนเพื่อทําหนาที่รับ
เงินนาวัตที่ทางสมาชิกของแตละโซนนํามาสงดวยเหตุผลอยากใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกใน
ชุมชนที่เขมแข็งและมีจิตอาสาสูง  ผูรับผิดชอบของแตละโซนจะทําการเก็บรวบรวมเงินนาวัตและ
จะมีการนําไปมอบใหกับประธานกองทุนในคืนที่มีการประชุม การมีสวนรวมของชุมชนจะนําสง
เงินนาวัตทันทีเมื่อไดทราบขาวการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนฯ การบริหารจัดการกองทุนที่
เขมแข็งอีกประการหน่ึงคือ การดําเนินการทุกเรื่องตองผานมติที่ประชุม การประชุมปรึกษาหารือ
หรือกระบวนการชูรอในอิสลามน้ันเปนสิ่งที่ศาสนาสงเสริมเพราะจากหลายๆความคิดน้ันแหละ
ถือเปนฮิกมะฮในการดําเนินงาน 

การบริหารของกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะ ถือวามีจุดแข็งที่สามารถบริหารเอง
โดยชุมชน สามารถสรางการมีสวนรวมของสมาชิกที่มีตอครอบครัวที่เสียชีวิต โดยเสียสละเวลาใน
การไปนําสงเงินนาวัตดวยตนเอง ไมตองมีคณะกรรมการมาเก็บตาบานเหมือนกองทุนฯ อื่นๆ 
สอดคลองการวัตถุประสงคของกองทุนฯ บานโคะที่มีความแตกตางกับอีก 3 กองทุนมีมีอยูใน
ตําบลจอเบาะที่ตองใหคณะกรรมการไปเก็บตามบานของสมาชิก และยังสอดคลองกับหลักการ
ศาสนาอิสลามในเรื่องการชวยเหลือและการใหความสะดวกกับผูอื่น 

5.1.3 หลักการอิสลามในแงสุขภาวะมุสลิมในการจัดการกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตี
จากมุมมองของชุมชน 

สุขภาวะในมุมมองของศาสนาอิสลามวา สุขภาวะเปนปจจัยที่เปนรากเหงาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอันเปนรากฐานของกระบวนการพัฒนาในทุกมิติ อิสลามใหความสําคัญอยางย่ิงตอ
เรื่องสุขภาวะ โดยถือวาน่ันคือความโปรดปรานอันสูงสุดที่มนุษยพึงไดรับจากพระองคอัลลอฮฺ 
อิสลามถือวาการดูแลรักษาสุขภาวะน้ันเปนหนาที่ (วายิบ) สําหรับมนุษย ถือวาสุขภาวะอัน
สมบูรณเปนสุดยอดแหงความโปรดปรานที่มนุษยพึงไดรับจากอัลลอฮฺ จึงเปนหนาที่ซึ่งมนุษย
จะตองมีความสํานึกในคุณคาและตองแสดงความกตัญูตออัลลอฮฺดวยการดํารงรักษาความโปรด
ปรานน้ันไวอยางที่สุด การใหความชวยเหลือกันระหวางผูศรัทธาน้ัน จะตองดูใหครบทุกๆดาน 
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ทุกๆเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องในทางโลกอาคิเราะห หรือการดําเนินชีวิตในดุนยา เปรียบไดกับ
อาคาร ทุกช้ินสวนของมันจะตองยึดเหน่ียวซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหอาคารน้ันแข็งแรงมั่นคง  

การมอบสวัสดิการและสังคมสงเคราะหที่ดีใหกับสังคมไมไดเปนหนาที่เฉพาะของรัฐบาล
ฝายเดียวเทาน้ัน หากเปนหนาที่ของประชาชนมุสลิมทุกคนที่ตองลุกมาใหการปกครอง คุมครอง
สังคมตามกําลังความสามารถทีม่ีอยู ทั้งกําลังใจ กําลังกาย หรือกําลังทรัพยและอื่นๆ โดยในอัล 
กุรอานมีกฎหมายทางสังคมที่เสริมสรางสังคมใหรักใคร จุนเจือ และคํ้าจุนซึ่งกันและกันราวกับวา
เปนครอบครัวเดียวกัน  การกําชับใหมุสลิมทุกคนใหการพยุงสังคมและสงเคราะหชวยเหลือผูดอย
กวาน้ัน ไมไดจํากัดใหกระทําตอเพียงเพื่อนมนุษยเทาน้ัน หากแตอิสลามยังไดกําชับใหมุสลิมทําดี
และชวยเหลือแมกระทั่งตอสัตวเดรัจฉาน การชวยเหลือครอบครัวยากจนที่เสียชีวิตในการใหมี
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีเปนอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการบูรณาการหลักศาสนา โดยเฉพาะการ
ชวยเหลือในดานการเงินเพื่อเปนสวัสดิการคาใชจายในการจัดการศพของชุมชน ครอบครัวไมเกิด
การระแวงเรื่องคาใชจายที่ตองเตรียม เปนกองทุนที่ดําเนินการเองโดยชุมชนและไมผิดหลัก
ศาสนา 

การมีกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีในชุมชนบานโคะที่มีการจัดรูปแบบที่แตกตางกับ
ชุมชนอื่นน้ัน มีการเนนหนักในเรื่องการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวางสมาชิกกองทุนฯ 
สอดคลองกับหลักการอิสลามในเรื่องของการสงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันโดยเฉพาะผูที่มี
ความเดือดรอน ดังน้ันการชวยเหลือใหมีกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีน้ีสามารถลดปญหา
ความเครียดของครอบครัว ทําใหเกิดสุขภาวะดานจิตใจที่ดีข้ึน ไมตองไปกังวลในเรื่องคาใชจายที่
ตองใชอยางกะทันหันในการจัดการศพของครอบครัวผูเสียชีวิต  

5.1.4 พิจารณาจุดออน จุดแข็ง และความสําเร็จจากมุมมองของชุมชน 
กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะถือวาประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากกองทุนมีจุดแข็ง

ดังน้ี คือ เปนกองทุนที่เริ่มจากการพูดคุยของประชาชนสืบเน่ืองจากมีครอบครัวยากจนเสียชีวิตใน
ชุมชน เปนกองทุนชวยเหลือจัดการศพที่สอดคลองกับหลักการศาสนาอิสลามดานการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เปนกองทุนที่มีการบูรณาการจากกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีของชุมชนขางๆ เปน
กองทุนที่บริหารเองโดยชุมชน และไมไดอยูภายใตการบริหารจัดการของมัสยิด เมื่อมีสมาชิก
กองทุนเสียชีวิต สมาชิกทุกคนตองนําเงินนาวัตมาจายใหกับผูรับผิดชอบเก็บเงินนาวัตของแตละ
พื้นที่พรอมนําสมุดเงินฝากทุกครั้ง กองทุนไมมีนโยบายไปเก็บเงินนาวัตตามบานเรือนของสมาชิก 

เดือนแรกของการเปดรับสมัครมีผูที่สนใจมาสมัครเปนสมาชิกจํานวน 285 รหัส และ
ปจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม 2555) มีสมาชิกที่สมัครเพิ่มข้ึนเปน 846 รหัส มีเงินสวัสดิการคงเหลือ
ในกองทุนทั้งที่เปนเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (เงินสดสํารองประมาณ 70,000 บาท และ
เงินฝากธนาคารประมาณ 720,000 กวาบาท) เงินสวัสดิการที่สมาชิกจะไดรับจะเพิ่มข้ึนทุกป ป
แรกที่ดําเนินการจะไดเงินสวัสดิการจํานวน 8,000 บาท และในป 2555 เงินสวัสดิการปรับข้ึน
เปน 14,000 บาท ตอศพ เพื่อใหการดําเนินการเกิดสภาพคลอง ทางกองทุนมีการจัดศึกษาดูงาน 
มีการพัฒนาคณะกรรมการกองทุนฯ เปดโอกาสใหคณะกรรมการพาครอบครัวไปทัศนศึกษาหรือ
ดูงานพรอมกับสามีได 
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จะเห็นไดวาจุดแข็งและความสําเร็จของกองทุนน้ี สมควรที่จะเปนกองทุนตนแบบใน
ระดับตําบลได โดยทางหนวยงานภาครัฐหรือองคการบริหารสวนตําบลจอเบาะนาจะมีการ
ประชาสัมพันธ และสนับสนุนงบประมาณใหกับกองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะเพื่อไป
พัฒนาองคการหรือกองทุนใหมีความดึงดูดและเปนกองทุนตนแบบที่ชุมชนอื่นสามารถมาศึกษาดู
งานได 

 
5.2 ขอเสนอแนะ  

1. การบริหารดานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสมาชิกที่เสียชีวิตของแตละโซนน้ันยังไม

ทั่วถึง จึงเสนอใหผูที่รับผิดชอบเก็บเงินนาวัตของแตละโซนที่มีสมาชิกเสียชีวิตน้ันทําการแจงยัง

ประธานกองทุนฯ ทราบใหเร็วที่สุดเพื่อทําการประชาสัมพันธยังคณะกรรมการโซนอื่นๆ รับทราบ 

2. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับสมาชิกที่เสียชีวิตของแตละโซนน้ันสามารถกระทําไดโดย

การแจงผานการโทรศัพทเพราะสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย 

3. เมื่อคณะกรรมการของแตละโซนรับทราบขาวการเสียชีวิต ควรรีบแจงสมาชิกโดย

ผานเครื่องขยายเสียงของมัสยิดหรือมุศ็อลลาเพื่อใหสมาชิกนําเงินนาวัตมาสง 

4. ควรเปดโอกาสใหผูที่สนใจจะสมัครสมาชิกใหมจายเงินคาสมัครเปนงวดๆ เพื่อความ

สะดวกและคลองตัวในการไดสมัครเปนสมาชิกใหมของกองทุนฯ มากข้ึน 

5. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะควรมีสํานักงานหรือที่ทําการเฉพาะเพื่อความ
สะดวกในการติดตอประสานงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ  

6. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนกับชุมชนอื่นๆ 
ที่อยูในตําบลเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและหารูปแบบการบริหารกองทุนฯ ที่ดีทีสุด 

7. กองทุนสวัสดิการซารีกัตมาตีบานโคะควรมีการจดทะเบียนเปนทางการจาก

หนวยงานภาครัฐและควรย่ืนของบสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐดวย 
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