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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง “การสือ่ สารเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์นำ�้
คลองแสนแสบ : ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงค์การ
วิจัยครั้งนี้คือ ศึกษาการสื่อสารชุมชน บทบาทของผู้น�ำในการสร้างการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม และเครือข่ายการสื่อสารในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ
ของสมาชิกในชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 วิธีการ คือ การวิจัยเอกสาร
(documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ จ�ำนวน 19 คน
ผลการวิ จั ย พบว่ า การสื่ อ สารระหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ ป ระกอบด้ ว ยอิ ห ม่ า ม
คณะกรรมการมัสยิด คณะกรรมการชุมชนและผู้อาวุโสในชุมชนกับกลุ่มชาวบ้าน
เป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ทิศทางการไหล
ของข่าวสาร (Flow of Information)เป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down) อย่างไม่
เป็นทางการ (Informal Communication) เน้นการสื่อสารเชิงของความร่วมมือ
ผ่านสื่อบุคคลมากกว่าการสั่งการ ส่วนการสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านนั้น
เป็นรูปแบบการสื่อสารรอบทิศทาง (Two-Way Communication) ทิศทาง
การไหลของข่าวสาร (Flow of information) เป็นแบบแนวนอน (Horizontal)
และมีลักษณะหลากหลาย (Multiplicity) เน้นการสื่อสารในเชิงปรึกษาหารือ
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช เป็นอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
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Abstract
The objective of this research on “Communication to Create
Community Participation in Water Conservation at Khlong Saen Saep:
Masjid Kamal-Ul-Islam Community” is to study the community
communication, the leadership role in participation, creation, participation
level, and community members’ communication network on water
conservation at Khlong Saen Saep. The researcher applied two qualitative
research methods including documentary research and in-depth
interviews of 19 experts in water conservation at Khlong Saen Saep.
The findings of the research indicated that the communication
between the groups of community leaders which were consisted of

บทที่ 1

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีรปู แบบการสือ่ สารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสือ่ บุคคล ผ่าน
สื่อกระจายเสียงระบบเสียงตามสาย ผ่านสื่อโทรศัพท์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) หรือการพูดคุยแบบเผชิญหน้า (Face to face) โดยมีสาร
(Message) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารจ�ำแนกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ประเด็น
เรือ่ งความสะอาดทีย่ ดึ หลักการศาสนาอิสลามซึง่ ระบุไว้ในอุลกุรอฺ าน คือ ความสะอาด
เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา และน�้ำเป็นส่วนส�ำคัญที่ชาวมุสลิมต้องใช้ช�ำระล้าง
ร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าผ่านการละหมาดวันละ 5 ครั้ง และ 2)
ประเด็นเรือ่ งผลประโยชน์ทสี่ มาชิกชุมชนทุกระดับจะได้รบั ร่วมกันจากการอนุรกั ษ์นำ�้
คลองแสนแสบ บทบาทของผู้น�ำในการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมคือเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Change agent) และเป็นครู (Teacher)
สมาชิกชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ
ใน 3 ระดับคือ 1) ระดับการตัดสินใจ (Decision Making) 2) ระดับการร่วมมือ
(Cooperation) และ 3) ระดับการใช้ประโยชน์ (Utilization) คุณลักษณะเครือข่าย
การสื่อสารของชุมชน 1) กลุ่มครู มีลักษณะการสื่อสารเครือข่ายเป็นแบบกระจาย
อ�ำนาจ (Decentralized Communication) 2) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมี
ลักษณะการสื่อสารเครือข่ายแบบมีศูนย์กลาง (Centralized Communication)
ค�ำส�ำคัญ : การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทผู้น�ำ เครือข่ายการสื่อสาร
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Imams, Masjid committee, community committee and the seniors in
the community with the villager groups was in the mode of two-way
communication, top-down flow of communication, informal
communication, and cooperative communication emphasis through
personal media more than commanding. The communication between
villagers and villagers was in the mode of three hundred and sixty
degree communication, horizontal flow of information with multiplicity,
and deliberative communication emphasis. In addition, the villagers
also had the mode of communications through different activities,
personal media, broadcast media by wired broadcasting system,
television media, on-line social network or face-to-face conversation.
The messages created for use in communication were classified into
two perspectives including : 1) cleanness perspective based on Islam
principle mentioned in Al-Quran that the cleanness is a part of
devotion and water is the core that Muslims must utilize for washing
body to be clean before appearing in front of god through the Salat
times, the worship of the Allah’s kindness for five times per day; and
2) benefit perspective mutually gained by all levels of community
members from the water conservation at Khlong Saen Saep. The
roles of the leaders in communication to create participation were
as the communicator of knowledge, change agent and teacher. The
community members of Masjid Kamal Ul-Islam participated in water
conservation at Khlong Saen Saep in three levels consisting of 1)
Decision-Making Level, 2) Cooperation Level, and 3) Utilization
Level. Moreover, the characteristics of the community media networks
included 1) teacher group having the type of decentralized communication network, and 2) industrial factory group having the type of
centralized communication network.
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บทน�ำ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ นั้นมีปัจจัยจากหลายสาเหตุ เช่น
ความเจริญเติบโตของสังคมเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่มีผลให้วิถี
ชีวิตของผู้คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก แม้จะมีหลายองค์กรจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนพยายามฟืน้ ฟูเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องน�้ำในคลองแสนแสบ แต่ปัญหาที่ส�ำคัญ คือ สมาชิกในชุมชนไม่ให้
ความร่วมมือ ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน
ทัง้ ทีป่ ญ
ั หาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีอ่ าศัยของตนเองนัน้ ส่งผลกระทบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม หากสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ระดมความคิดเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในชุมชนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
(กาญจนา แก้วเทพ, 2549 : 26 - 27)
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็นตัวอย่างของความส�ำเร็จของการมีสว่ นร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน
เมื่อปี 2550 และประเภทบุคคลอิหม่ามวินัย สะมะอุน ในปี 2552 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความประสงค์ศึกษาแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิง่ แวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งน�ำ้ คลองแสนแสบทีเ่ ต็มไปด้วยผักตบชวา
จนผู้คนสามารถเดินข้ามคลองไปบนกอผักตบได้ หรือภาวะน�้ำเน่าเสียที่ส่งกลิ่น
รบกวนวิถชี วี ติ ของสมาชิกชุมชนให้กลับมาใสสะอาดจนสามารถใช้ในการอุปโภคได้
ในปัจจุบัน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามตั้งขนานไปกับคลองแสนแสบในพื้นที่เขตมีนบุรี
และเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยชุมชนย่อยจ�ำนวน 23 ชุมชน มี
ประชากร 15,000 คน จาก 2,000 ครัวเรือน สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้าง ฐานะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นชุมชนเก่าแก่มา
ตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บรรพบุรุษที่ก่อตั้งชุมชนเป็นชาวมุสลิมมลายู จาก
รัฐไทรบุรีและเปอร์ลิส ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในสยามเมื่อครั้งอดีตสมัยรัชกาลที่ 1 ล่วงถึง
รัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อทรงมีพระราชด�ำริให้ขุดคลองแสนแสบขึ้น บรรพบุรุษของ
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ชุมชนมาช่วยขุดคลอง และได้รบั พระบรมราชานุญาตให้ถอื ครองทีด่ นิ บริเวณริมฝัง่
คลองแสนแสบนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อล่วงเข้าสมัยรัชกาลที่ 5 จากการเสด็จ
ประพาสคลองแสนแสบ และได้แวะพักที่บริเวณมัสยิดแห่งนี้ที่ก�ำลังก่อสร้างอาคาร
มัสยิดขึน้ พระองค์ได้ทรงพระราชทานอิฐ หิน ทรายทีจ่ ะใช้ในการก่อสร้างให้แก่ชาว
ชุมชนในขณะนั้น ถือเป็นความซาบซึ้งที่สร้างขึ้นเป็นสาร (Message) ในรูปแบบ
ของประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของชุมชนทีส่ อื่ สารต่อ ๆ กันมารุน่ สูร่ นุ่ จนถึงปัจจุบนั
ด้วยเหตุนี้ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามจึงมีความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ต่อชุมชนที่ตนอยู่อาศัย ประกอบกับการมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งศาสนา การศึกษา การปกครอง การพักผ่อนหย่อนใจ ท�ำให้ชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลามด�ำรงความเป็นชุมชนเฉพาะตนอย่างมัน่ คง ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนกมาลุล
อิสลามประสบความส�ำเร็จสอดคล้องกับแนวคิดการมีสว่ นร่วม และการสือ่ สารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา คือ (Poplin, 1979)
1) เป็ น ชุ ม ชนที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ แ ละประวั ติ ก ารอยู ่ ร ่ ว มของสมาชิ ก ในชุ ม ชน
มายาวนาน โดยชุมชนกมาลุลอิสลามก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และสมาชิกในชุมชนด�ำเนินชีวิตตามวิถีของ
ชาวมุสลิมที่มีความเกี่ยวพันกันทั้งกิจกรรมทางศาสนา และมีความสัมพันธ์เป็น
เครือญาติกัน
2) มีระบบและกลไกการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ ชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามมีผู้น�ำทางศาสนา คือ อิหม่ามที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำชุมชนที่มีความรู้ความ
สามารถเฉพาะบุคคลทัง้ ในเรือ่ งหลักการศาสนาจากการเป็นครูสอนศาสนาในชุมชน
มาก่อน ประกอบกับการเป็นผู้น�ำโดยธรรมชาติที่มีทักษะในการสื่อสารที่รับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน เสียสละ ท�ำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และจากการที่อิหม่าม
เป็นคนในชุมชนมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ คุน้ เคยกับสมาชิกในชุมชนทุกคน จึงเกิดความ
เข้าใจต่อผู้รับสารทั้งด้านความเชื่อ ทัศนคติ ของสมาชิกชุมชน จึงสามารถสร้างสาร
ทีส่ อดคล้องกับความเชือ่ และทัศนคติของผูร้ บั สาร พร้อมกันนีค้ วามศรัทธาทีส่ มาชิก
ชุมชนมีตอ่ อิหม่ามในฐานะผูส้ ง่ สาร ทีม่ บี ารมีและคุณธรรมสูงเป็นทุนทางสังคม จึงใช้
ช่องทางการสือ่ สารและระบบกลไกทางการสือ่ สารช่วยพัฒนาและสร้างการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสารได้ตามเป้าหมายของการสื่อสาร
ดังรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับผู้น�ำที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้
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ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร

7

บทที่ 1

นายวินัย สะมะอุน หรือมัรฺวาน สะมะอุน (ภาษาอาหรับ) เข้ารับต�ำแหน่ง
อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลามเมือ่ ปี พ.ศ. 2523 โดยต�ำแหน่งอิหม่ามนอกจากหน้าที่
ในการน�ำละหมาด สอนและเผยแผ่หลักการศาสนาอิสลามแล้วยังต้องรับผิดชอบ
ต่อผู้ตามซึ่งคือสมาชิกชุมชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังนั้นผู้ที่จะเป็นอิหม่ามได้
ต้องได้รับการเลือกจากสมาชิกในชุมชน อิหม่ามวินัย สะมะอุน จึงเป็นผู้น�ำที่มี
คุณสมบัตติ ามทีส่ มาชิกชุมชนต้องการ ด้วยเหตุนอี้ หิ ม่ามจึงสามารถขอความร่วมมือ
จากสมาชิกในชุมชนด�ำเนินการใด ๆ ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้พื้นฐานวิถีชีวิต
ของชาวมุสลิมระบุชัดเจนว่าผู้ตามมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังผู้น�ำ สมาชิกชุมชนจึงให้ความ
ร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ อย่างรู้หน้าที่และเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
อิหม่ามวินยั สะมะอุน เริม่ การพัฒนาชุมชนจากการพัฒนาคน โดยสนับสนุน
ให้เยาวชน และสมาชิกชุมชนร่วมกันท�ำงานสาธารณะให้แก่มสั ยิด เน้นไปทีป่ ระเด็น
ทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แนวคิดหลักที่อิหม่ามวินัย
น� ำ มาสื่ อ สารกั บ ชุ ม ชนในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มก็ คื อ ค� ำ สอนของศาสนาอิ ส ลามจาก
อัลกุรฺอาน ที่เรียกว่า อัลหะดีษ ความว่า “มนุษย์ทุกคนต้องเชื่อว่าพระเจ้าสร้าง
สรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ” เพื่อเตือนใจว่ามนุษย์ได้รับ
ประโยชน์จากสรรพสิง่ ด้วยความเมตตาของพระเจ้า มนุษย์จงึ ต้องช่วยกันดูแลรักษา
สรรพสิ่งเหล่านั้น
โครงการเสียงตามสายเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบแรก ๆ ที่ทดลองใช้เพื่อ
ท�ำความเข้าใจกับชาวบ้านในทุก ๆ เรื่อง จากจุดเริ่มต้นด้วยล�ำโพงเพียง 10 ตัว
ยกระดับมาเป็นเครือ่ งขยายเสียงกว่า 400 เครือ่ ง จนถึงกว่า 700 เครือ่ งทัว่ ทัง้ ชุมชน
ในปัจจุบนั ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกัน ต่อสถานการณ์สงิ่ แวดล้อม
ในชุมชนที่ตนอาศัย เกิดการระดมก�ำลังของนักเรียนที่เรียนศาสนา ผู้ปกครอง และ
ชาวบ้าน มาลงคลองแสนแสบเพื่อลากผักตบชวาและขยะที่มีในคลองขึ้นมาบน
สองฝั่งคลอง พร้อมประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งส�ำนักงานเขต ค่ายทหาร
เรือนจ�ำและหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น�้ำคลอง
แสนแสบ
จากนั้นโครงการพัฒนาคลองแสนแสบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นต่อมาก็ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างทีค่ าดหวัง โดยผูน้ ำ� ชุมชนอาศัยหลักการทางศาสนามาเป็นกุศโลบายให้
คนในชุมชนร่วมรักษาและผูกพันกับสายน�้ำ จึงเกิดโครงการเลี้ยงปลาหน้ามัสยิด
โครงการเลีย้ งปลาในกระชังทีส่ ง่ เสริมให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากล�ำคลองแสนแสบ
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มีฝงู ปลาแน่นขนัด มีแพพักไว้สำ� หรับให้อาหารปลา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ
ชุมชนและผู้มาเยือน เด็กๆ ลงเล่นน�้ำในคลองแสนแสบอย่างสนุกสนาน โครงการ
สวนครัวริมคลองที่เริ่มต้นในโรงเรียน จนริมคลองหน้าชุมชนเกิดแปลงผักใน
หน้าแล้งและเถาพืชพันธุ์ไม้เลื้อยอย่างน�้ำเต้าให้ผลห้อยระโยงสู่พื้นดิน
การสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งและยาวนานของอิหม่ามวินยั สะมะอุนท�ำให้ปจั จุบนั นี้
มัสยิดกมาลุลอิสลามเป็นแหล่งดูงานด้านสิง่ แวดล้อม ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นและด้านบูรณาการหลักวิชาการกับศาสนาแก่หน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อบต.
อบจ. สถาบันการศึกษาทุกระดับทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รางวัลลูกโลกสีเขียว
องค์กรที่สนับสนุนและให้ก�ำลังใจแก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อมของบุคคลและกลุม่ บุคคลทีท่ ำ� ด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุง่ มัน่
เป็นความดีทสี่ มควรได้รบั การยกย่องและเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไปได้มอบรางวัล
ลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชนให้แก่ชมุ ชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เมือ่ ปี พ.ศ.2550 และ
รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคลให้แก่อิหม่ามวินัย สะมะอุน เมื่อปี พ.ศ.2552
จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น จึงเป็นที่มาของการวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ : ชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาหัวข้อดังกล่าวเนื่องจากชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลามด�ำเนินโครงการหลากหลายเรือ่ งสิง่ แวดล้อมในชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ ง
และยาวนานจนประสบผลส�ำเร็จ โดยเฉพาะเรื่องน�้ำคลองแสนแสบที่เห็นผลเป็น
เชิงประจักษ์และเป็นต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการประสบความส�ำเร็จที่กล่าวมานั้น
ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทุกระดับ

การสื่อสารชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ศึกษารูปแบบการสือ่ สารเพือ่ การอนุรกั ษ์นำ�้ คลองแสนแสบ
ในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามโดยศึกษาถึงองค์ประกอบ รูปแบบ วิธกี าร กระบวนการ
ขั้นตอนในการสื่อสารระหว่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้แก่ ส่งสาร (Source)
สาร (Message) สื่อหรือช่องทาง (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) และศึกษา
รูปแบบการสื่อสารที่หมายถึงลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบโดยพิจารณารูปแบบการสื่อสารจากลักษณะ ทิศทาง
การไหลของข่าวสารเป็นส�ำคัญ

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ :
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องค์ประกอบในการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่ท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ
1) องค์ประกอบด้วยสภาพพื้นฐานของชุมชน หมายถึง ลักษณะชุมชนของ
ชาวมุสลิมที่มีความสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสารอย่างเข้มแข็ง โดยผู้ส่งสารทั้งหมด
ผ่านกระบวนการสื่อสารระหว่างกันโดยการประชุม การปรึกษาหารือ การสนทนา
อย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่ต้องการสื่อสาร สาร
(Message) ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารชุมชนเรือ่ งการอนุรกั ษ์นำ�้ คลองแสนแสบ
จ�ำแนกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) ประเด็นเรือ่ งความสะอาดทีย่ ดึ หลักการศาสนาอิสลาม
ที่ระบุไว้ในอุลกุรฺอานเป็นแกนของสาร (Message) คือ ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศรัทธา และน�ำ้ เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ าวมุสลิมต้องใช้ชำ� ระล้างร่างกายให้สะอาด
ก่อนเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าผ่านการละหมาดวันละ 5 ครั้ง และ 2) ประเด็นเรื่อง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ ซึ่งผลประโยชน์ที่สมาชิก
ทุกระดับในชุมชนได้รับร่วมกันมีทั้งการมีน�้ำสะอาดในชุมชนไว้ใช้เพื่อการอุปโภค
ในครัวเรือน การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น สื่อหรือช่องทาง (Channel) สื่อที่ใช้
ในการสื่อสารชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อประเด็นการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ
มี 2 ประเภทคือ สือ่ บุคคลและสือ่ กระจายเสียงระบบเสียงตามสาย โดยสือ่ บุคคลคือ
อิหม่ามซึ่งสมาชิกในชุมชนทุกระดับให้การยอมรับ นับถือ ยกย่อง ศรัทธา อิหม่าม
ท�ำหน้าที่สื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานผ่านทุกช่องทางทั้งการพูดคุย
ผ่านเสียงตามสาย การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การประชุม และอาจกล่าวได้ว่า
สือ่ บุคคลเป็นสือ่ ทีใ่ ช้กนั อยูต่ ามธรรมชาติของชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลาม ผูร้ บั สาร
(Receiver) ในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามคือกลุ่มเยาวชนที่ได้รับแนวคิดเรื่อง
ศาสนาและสิ่งแวดล้อมจากผู้ส่งสาร แล้วถ่ายทอดแนวคิดนั้นต่อ ๆ กันไปรุ่นต่อรุ่น
ด้วยการปลูกฝัง และด้วยทัศนคติที่ผู้รับสารมีความเลื่อมใส ศรัทธาต่ออิหม่ามและ
ผู้อาวุโสกว่าตน นอกจากนี้ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นการสื่อสารก็ส�ำคัญ
เพราะผู้รับสารเชื่อว่าการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบนั้นมีคุณค่ามากทั้งต่อตนเอง
และต่อชุมชนโดยรวม จึงท�ำให้การสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิง
ประจักษ์ โดยล�ำคลองแสนแสบบริเวณมัสยิดกมาลุลอิสลามมีสภาพน�ำ้ และคุณภาพ
น�้ำที่สะอาด สามารถใช้อุปโภคในครัวเรือนได้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนกระทั่ง
ปัจจุบัน
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2) องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนเนื่องจากสมาชิก
ชุมชนมีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประกอบกับเป็นชุมชน
มุสลิมที่มีพื้นฐานเดียวกันเรื่องศาสนาที่เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
อย่างสม�่ำเสมอ เมื่อได้พบกันในวาระต่าง ๆ การสื่อสารระหว่างกันจึงเกิดขึ้น
3) องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารในชุมชน ได้แก่ เสียง
ตามสายถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยทั่วทั้งชุมชนมีล�ำโพงทั้งสิ้น 700 ตัว เพื่อรับฟังการกระจายเสียง
มีสวิตซ์เปิด ปิดการกระจายเสียงทีม่ สั ยิดกมาลุลอิสลามแห่งเดียว นอกเหนือจากการ
สื่อสารทุกเรื่องกับชุมชนของอิหม่ามวินัย สะมะอุน ในช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น.
ทุกวันมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว เสียงตามสายยังใช้เป็นสือ่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้สมาชิก
ชุมชนรับรู้ความเป็นไปภายในชุมชน รับรู้ข่าวคราวของญาติ เพื่อนบ้านทั้งด้านชีวิต
การพัฒนา การสงเคราะห์ เป็นต้น

รูปการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
รูปแบบการสื่อสารของสมาชิกในชุมชนกมาลุลอิสลามมีรูปแบบและวิธีการ
สือ่ สาร คือ มีการก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ ใช้การสือ่ สารรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่
1) การสือ่ สารระหว่างกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนกับชาวบ้าน และ 2) การสือ่ สารระหว่าง
ชาวบ้านกับชาวบ้าน โดยการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้น�ำชุมชนที่ประกอบด้วยอิหม่าม
กรรมการมัสยิด ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และชาวบ้านผูอ้ าวุโสในชุมชน
กับกลุม่ ชาวบ้านนัน้ เป็นรูปแบบการสือ่ สารสองทาง (Two-Way Communication)
ทิศทางการไหลของข่าวสาร (Flow of information) เป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down)
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เน้นการสื่อสารเชิงขอความ
ร่วมมือผ่านสือ่ บุคคลมากกว่าการสัง่ การ ส่วนการสือ่ สารระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน
นัน้ เป็นรูปแบบการสือ่ สารรอบทิศทาง (Two-Way Communication) ทิศทาง
การไหลของข่าวสาร (Flow of information) เป็นแบบแนวนอน (Horizontal)
และมีลักษณะหลากหลาย (Multiplicity) เน้นการสื่อสารในเชิงปรึกษาหารือ
นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีรูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อบุคคล
ผ่านสื่อกระจายเสียงระบบเสียงตามสาย ผ่านสื่อโทรศัพท์ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) หรือการพูดคุยแบบเผชิญหน้า (Face to face)

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ :
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร
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บทบาทของผู ้ น� ำ ในชุ ม ชนมั ส ยิ ด กมาลุ ล อิ ส ลามประกอบด้ ว ย
บทบาทที่ส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้น�ำส่วนใหญ่ล้วนผ่านกระบวนการให้การศึกษา
ในประเด็นที่ต้องการสื่อสารจากอิหม่ามจนเกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และ
ถ่ายทอดความรู้นั้นไปสู่ชาวชุมชนคนอื่น ๆ เพื่อให้มีวิสัยทัศน์อยู่ในกรอบเดียวกัน
ซึง่ จะท�ำให้สามารถมองเห็นทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาได้หลากหลายและครอบคลุม
อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนให้ดขี นึ้ ด้วยตนเอง เพราะใน
การพัฒนาทีแ่ ท้จริงก็คอื กระบวนการให้การศึกษาระหว่างผูน้ ำ� กับชาวบ้านเพือ่ น�ำไป
สู่การเกิดจิตส�ำนึกสาธารณะที่จะแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น
2) เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ที่มีทักษะในการสื่อสาร
การให้การศึกษาและให้ความรู้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ โดยอิหม่ามวินัย สะมะอุน
เข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ พร้อมกับที่เข้าใจเรื่องคนอย่างถ่องแท้ โดยรู้ว่า
สมาชิกชุมชนคิดอะไร มีสัมพันธภาพและการติดต่อกันอย่างไร รวมทั้งเข้าใจถึง
ปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสมาชิกชุมชน จึงสามารถสือ่ สารประเด็นให้สมาชิกชุมชน
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้
3) ผู้น�ำในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีบทบาทในการเป็นครู (Teacher)
ที่อุทิศตนเพื่อการสื่อสารในเรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่ชาวบ้านในชุมชน และท�ำให้ผู้อื่น
เข้าใจชุมชนของตนในทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้น�ำยังมีบทบาทย่อยในการเป็นนัก
วางแผน (Planner) ทีม่ ที กั ษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน และก�ำหนด
แนวทางในการท�ำงานกับชุมชนโดยใช้หลักศาสนาเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ

บทที่ 1

รูปแบบการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อประเด็นการอนุรักษ์น�้ำ
คลองแสนแสบทีพ่ บจากการศึกษานัน้ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
ที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารที่ก�ำหนดเป้าหมายชัดเจน (Goal-oriented) รูปแบบ
ของการสื่อสารที่ใช้มีความหลากหลายและมักเป็นการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
(Persuasive Communication) เพื่อให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรมตามเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งในที่นี้คือการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้ดีขึ้นตามบริบทของชุมชน

บทที่ 1
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557

คุณลักษณะของผู้น�ำในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีดังนี้
1) เป็นผู้มีความรู้ และมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ผู้น�ำต้องมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งเกิดจากการท�ำงานที่หลากหลายและการเป็นผู้ใฝ่รู้ อีกทั้งมี
ความเป็นกลาง เสียสละในการด�ำรงตนให้เป็นแบบอย่างแก่ชมุ ชนทัง้ การสอนศาสนา
ตามหน้าทีข่ องอิหม่าม การลงมือท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างและทีส่ ำ� คัญผูน้ ำ� ต้องใจกว้าง
ที่จะยอมรับความเห็นต่าง และมีทางเลือกที่หลากหลายให้แก่สมาชิกชุมชนได้เลือก
วิธีที่เหมาะสมกับความสามารถของตนและบริบทของชุมชน
2) คุณลักษณะผูน้ ำ� ทีพ่ งึ ประสงค์ของชาวชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเกิดจาก
การสัง่ สมบารมีของอิหม่ามวินยั สะมะอุนทีเ่ กิดเป็นความศรัทธาแก่ชาวชุมชน จึงอาจ
กล่าวได้วา่ คุณลักษณะผูน้ ำ� ทีพ่ งึ ประสงค์ของชาวชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเกิดจาก
คุณสมบัติที่พบได้ในอิหม่ามวินัย สะมะอุน

คุ ณ ลั ก ษณะและระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนมั ส ยิ ด กมาลุ ล
อิสลามต่อประเด็นการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ
ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ผู้วิจัยน�ำแนวทางการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาคมสาธารณสุขของอเมริกา (ฉลาด จันทรสมบัติ
และคณะ, 2555:33) ผู้วิจัยพบว่าชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีส่วนร่วมใน 3 ระดับ
ดังนี้
1) ระดับการตัดสินใจ (Decision Making) กลุ่มผู้น�ำซึ่งประกอบด้วย
อิหม่าม กรรมการมัสยิด ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผูอ้ าวุโสในชุมชน
จะเป็ น เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนและจั ด การกั บ กิ จ กรรมในการพั ฒ นา
ด้วยตนเอง โดยก�ำหนดความต้องการ จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นทีต่ อ้ งได้รบั
การแก้ไขซึ่งพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนเป็นส�ำคัญผ่านกระบวนการ
ประชุม การปรึกษาหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อได้มติร่วมกัน
ในกลุ่มผู้น�ำแล้วจึงสื่อสารออกไปยังสมาชิกชุมชนเพื่อขอความร่วมมือ ซึ่งการมี
ส่วนร่วมในระดับนี้มีเพียงกลุ่มผู้น�ำเท่านั้นที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจ
2) ระดับการร่วมมือ (Cooperation) สมาชิกชุมชนทุกระดับต่างเป็นผู้มี
ส่วนร่วม โดยสมาชิกชุมชนให้ความร่วมมือต่อแผนงานที่ริเริ่มขึ้นจากกลุ่มผู้น�ำ
ผ่านการร่วมมือโดยแรงงาน ร่วมมือโดยการสละทรัพย์สนิ ส่วนตัวตามก�ำลังของตน

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ :
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร
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คุณลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่
เข้าร่วมการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเครือข่ายการสื่อสารที่เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ในการแพร่กระจายข้อมูล โดยศึกษาเครือข่าย จ�ำนวน 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่
ครูจาก 3 โรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ นชุมชน ได้แก่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรียนสอนศาสนา
และโรงเรียนประถมศึกษา 2) กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะเครือข่ายการสือ่ สาร
ที่ ศึ ก ษานั้ น พิ จ ารณาจากการแพร่ ก ระจายข่ า วสารในประเด็ น การอนุ รั ก ษ์ น้� ำ
คลองแสนแสบ ทีจ่ ำ� แนกไว้เป็น 2 แบบ คือการสือ่ สารแบบมีศนู ย์กลาง (Centralized
Communication) และการสื่ อ สารแบบกระจายอ� ำ นาจ (Decentralized
Communication) ผลการวิจัยพบว่าชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีเครือข่ายการ
สื่อสาร 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มครู เริ่มรวมตัวกันมาตั้งแต่เป็นเยาวชน จ�ำนวน 10-20 คน ซึ่งเริ่ม
การศึกษาปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสอนศาสนาภายในชุมชน

บทที่ 1

ร่วมมือโดยการสละเวลามาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้
สอดคล้องกับลักษณะการมีส่วนร่วมในเชิงการกระท�ำและการมีส่วนร่วมในเชิง
เงินตรา การมีส่วนร่วมในระดับนี้ความคิดเห็นหรือข้อคิดของชาวชุมชนได้รับการ
รับฟังจากกลุม่ ผูน้ ำ� แต่ไม่มอี ำ� นาจรับประกันได้วา่ ความคิดเห็นเหล่านัน้ จะได้รบั การ
เอาใจใส่จากกลุ่มผู้น�ำหรือไม่ หมายถึงยอมให้ชาวชุมชนแนะน�ำได้แต่อ�ำนาจหรือ
สิทธิการตัดสินใจยังเป็นของกลุ่มผู้น�ำ
3) ระดับการใช้ประโยชน์ (Utilization) สมาชิกชุมชนทุกระดับยอมรับ
และใช้ประโยชน์หรือมรรคผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ
(Decision Making) และระดับการร่วมมือ (Cooperation) ซึง่ การมีสว่ นร่วมใน
ระดับการใช้ประโยชน์นสี้ อดคล้องกับลักษณะการมีสว่ นร่วมในเชิงความรับผิดชอบ
ที่หมายถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกัน ตรงกันว่าการ
พัฒนารูปแบบใด ๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ล้วนเป็นไปเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
ชุมชน โดยถือเอาวิถีชีวิต บริบทของชุมชนเป็นเกณฑ์ในการพัฒนา สมาชิกชุมชน
ทุกคนจึงมีหน้าที่แตกต่างกันไปในการมีส่วนร่วมแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและ
ได้รับนั้น สมาชิกชุมชนทุกคน ทุกระดับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนในทุกมิติ
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เมื่ออิหม่ามมีโครงการอบรมกลุ่มเยาวชนเรื่องเสียงตามสาย ท�ำให้เยาวชนกลุ่มนี้
คุ้นเคยกับข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับชุมชนของตนในทุกมิติตามที่อิหม่ามถ่ายทอด
ให้ผ่านแนวคิดหลักคือศาสนา เมื่อชุมชนก่อตั้งโรงเรียนในระดับประถมศึกษาขึ้น
เป็นโรงเรียนเอกชนสอนหลักสูตรท้องถิ่นควบคู่ไปกับหลักสูตรสามัญ กลุ่มเยาวชน
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการประกอบอาชีพครูจงึ เข้ามาท�ำงานในโรงเรียน เกิดการ
รวมตัวขึน้ เป็นกลุม่ ครูเพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์การพัฒนาชุมชนโดยส่งผ่านแนวคิดนัน้
ไปสู่นักเรียนภายในโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มต่างเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนของตนอย่างถ่องแท้ ประกอบกับระยะของการ
รวมกลุ่มในปัจจุบันเป็นระยะปฏิบัติการ (Performing stage) ที่สมาชิกทุกคน
ร่วมมือ ประสานกันเป็นอย่างดีจากสายสัมพันธ์ที่มีมานาน ส่งผลให้ลักษณะการ
สื่อสารเครือข่ายเป็นแบบกระจายอ�ำนาจ (Decentralized Communication)
สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกันได้โดยอิสระ ไม่มีใครตัดสินใจคนเดียว ทุกคน
ช่วยกันแก้ปญ
ั หา มีลกั ษณะย่อยของการสือ่ สารเครือข่ายเป็นแบบสือ่ สารทุกช่องทาง
(All Channel Network) สมาชิกทุกคนติดต่อกันได้ทุกทิศทางไม่ผ่านตัวกลาง
หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในการรับและส่งข้อมูล ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สมาชิก
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เกิดปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) ได้ตลอดเวลา
2) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มรวมตัวกันเมื่อปี 2537 สมาชิกกลุ่มคือ
เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและพนักงาน จ�ำนวนรวม 50 คน เจ้าของโรงงานมี
นโยบายรับพนักงานโดยพิจารณาจากการเป็นคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
เป็นอันดับแรก โดยโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬาแห่งนี้เป็นโรงงานเพียง
แห่งเดียวในชุมชนที่ได้รับสิทธิ์เช่าพื้นที่ของมัสยิดประกอบกิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
เช่าที่เพื่อการอยู่อาศัย ดังนั้นเจ้าของโรงงานเกิดความรู้สึกขอบคุณและประสงค์จะ
ตอบแทนชุมชนด้วยการมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชนทีเ่ ป็นไปเพือ่ การพัฒนา
ระยะของการรวมกลุ่มคือระยะยินยอม (Norming stage) เพราะเจ้าของโรงงาน
ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� กลุม่ และสมาชิกกลุม่ ยอมรับแนวคิดหลักทีเ่ ป็นบรรทัดฐานของชุมชนร่วมกัน
ลักษณะการสื่อสารเครือข่ายจึงเป็นการสื่อสารแบบมีศูนย์กลาง (Centralized
Communication) โดยเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากสมาชิกเครือข่ายทีเ่ ป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม สมาชิกเครือข่าย
จะไม่ตดิ ต่อกันเอง มีลกั ษณะย่อยของการสือ่ สารเป็นแบบวงล้อ (Wheel Network)
คือเจ้าของโรงงานรับข้อมูลจากอิหม่าม หรือจากพนักงานในโรงงานแล้วส่งต่อไปยัง

การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ :
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร
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อภิปรายผล
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ น�้ ำ
คลองแสนแสบ : ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม กรุงเทพมหานคร” ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์
ผลการศึกษาโดยพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นหลัก
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
1) ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า การสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วมในชุมชนของกมาลุลอิสลาม
เป็นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกล่าว คือ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงทัศนะต่อปัญหา วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาจากทัศนะของ
ท�ำให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญ และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน
จึงท�ำให้การสือ่ สารสร้างการมีสว่ นร่วมประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของที่พบว่าสมาชิกชุมชนเกิดความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความ
สามารถของตนเองทั้งการเสียสละแรงกาย เสียสละทรัพย์สิน สละเวลาเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมในการพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้การเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะการ
ตัดสินใจและรับผิดชอบในภารกิจของชุมชนเคียงบ่าเคียงไหล่กบั หน่วยงานอืน่ ๆ ลด
การพึง่ พาหน่วยงานภายนอกและเป็นการเพิม่ พลังอ�ำนาจ (Empower) ให้แก่ชมุ ชน
2) ผู้น�ำชุมชนมีความรู้ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการชุมชน และมี
ความสามารถในการสื่อสาร พร้อมทั้งสมาชิกในชุมชนยอมรับนับถืออิหม่ามที่เป็น
ผู้น�ำชุมชน คืออิหม่ามวินัย สะมะอุน ที่มีคุณลักษณะของผู้ส่งสาร (Source) ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถ ความช�ำนาญในการสื่อสาร มีทักษะ
ที่เกี่ยวข้องคือการพูด การเขียน การอ่าน การใช้เหตุผลหรือความคิด ซึ่งทักษะ
ต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อความคิดของผู้ส่งสารที่จะสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และความตัง้ ใจของการสือ่ สาร นอกจากนีอ้ หิ ม่ามวินยั สะมะอุนมีทศั นคติตอ่ ตนเอง
คือการประเมินความเชือ่ มัน่ ของตนเองว่าสามารถสือ่ สารได้ในระดับสูงจากการเป็น
ครูสอนศาสนามาตัง้ แต่ครัง้ บรรพบุรษุ จนถึงอิหม่ามวินยั สะมะอุน นับได้ 3 รุน่ และ
ทั้ง 3 รุ่น ได้รับความนับถือ ศรัทธาจากคนในชุมชนทั้งสิ้น มีทัศนคติต่อหัวข้อ
การสือ่ สารทีเ่ ชือ่ ว่า หัวข้อ หรือประเด็นหลักทีจ่ ะใช้ในการสือ่ สารนัน้ มีคณ
ุ ค่ามากพอ
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนได้
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ด้วยคุณลักษณะพิเศษของผูน้ ำ� ทีม่ ใี นอิหม่ามวินยั สะมะอุน หรืออาจเรียกว่า
บารมี ที่ผ่านการสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงมีผลต่อพฤติกรรมในการสื่อสารของผู้
ส่งสารมีผลต่อสาร ต่อปฏิกริยาของผูร้ บั สารโดยเฉพาะการจูงใจให้เกิดความร่วมมือ
จากสมาชิกในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วม และการสือ่ สาร
แบบสองจังหวะ คือ ผู้น�ำทางความคิด (opinion leader) เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเริม่ ต้นสร้างความเปลีย่ นแปลงในสังคม ดังนัน้ สมาชิกในชุมชนใดหากต้องการ
เริ่มด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนควรเลือกผู้นำ� ทางคิดที่เป็นผู้นำ� ชุมชนที่ได้
รับการยอมรับนับถือเพือ่ ชักจูงในสมาชิกชุมชนให้มาร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน
สร้างสาธารณประโยชน์ รับผิดชอบงานภายในชุมชนและท�ำงานร่วมกับชาวบ้านเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรวม
คุณลักษณะของผู้น�ำชุมชนส่งผลให้การแสดงบทบาทหน้าที่ในชุมชนประสบ
ความส�ำเร็จประกอบด้วย 1) ความสามารถเฉพาะบุคคล 2) เป็นบุคคลที่สมาชิกใน
ชุมชนเคารพนับถือตามความเชื่อทางศาสนา 3) เป็นผู้มีบารมีที่พระเจ้าประทานให้
สอดคล้องกับการผลวิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ :
กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ” ของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2543) จาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 พบว่าดัชนีบ่งชี้ความเข้มแข็งของชุมชน 1 ใน 7
ประการนัน้ คือลักษณะผูน้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็ง เป็นผูน้ ำ� ทีร่ บั ฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน
เสียสละ ท�ำประโยชน์ให้แก่ชุมชน เป็นผู้มีบารมีและคุณธรรมสูงสามารถจูงใจให้
คนมาร่วมท�ำงานสาธารณประโยชน์ได้มาก ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้น�ำกับผู้ตาม
เป็นผูม้ คี วามสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพือ่ หางบประมาณและการ
สนับสนุนจากภายนอก และมีคณะกรรมการที่ร่วมมือกันท�ำงานอย่างเต็มที่
3) รูปแบบการสื่อสารที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนกมาลุลอิสลามที่ท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จ คือ การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ที่ให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาชุมชนของตน แสดงปฏิกริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อมติ
ของกลุ่มผู้น�ำชุมชน และน�ำไปสู่การอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบที่พัฒนาได้ตรงจุด
สอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail (1983) ทีอ่ ธิบายรูปแบบส�ำคัญของการสือ่ สาร
ทีม่ บี ทบาทในการพัฒนาแนวใหม่ไว้วา่ ต้องมีลกั ษณะทีห่ ลากหลาย (Multiplicity)
มีขนาดเล็ก (Smallness of scale) สร้างและใช้อยู่ในท้องถิ่นเอง (Locality) มี
ความยืดหยุ่นสูง ไม่เป็นสถาบัน (Deinstitutionalisation) มีการแลกเปลี่ยน
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บทบาทระหว่างผู้ส่งสาร - ผู้รับสาร (Interchange of sender-receiver roles)
และเน้นการสื่อสารแนวนอนในทุกระดับ (Horizontal of Communication)
ลักษณะการสือ่ สารเครือข่ายในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็นไปใน 2 ลักษณะ
คือ 1) เครือข่ายกลุ่มครูมีการสื่อสารแบบกระจายอ�ำนาจ (Decentralized
Communication) ซึง่ สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกันได้โดยอิสระ มีลกั ษณะย่อย
ของการสื่อสารเครือข่ายเป็นแบบสื่อสารทุกช่องทาง (All Channel Network)
สมาชิกทุกคนติดต่อกันได้ทกุ ทิศทางไม่ผา่ นตัวกลางหรือสมาชิกคนอืน่ ๆ ในการรับ
และส่งข้อมูล ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน เกิดปฏิกริยา
ย้อนกลับ (Feedback) ได้ตลอดเวลา และ 2) เครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมมีการ
สื่อสารแบบมีศูนย์กลาง (Centralized Communication) ลักษณะย่อยของการ
สือ่ สารนีเ้ ป็นแบบวงล้อ (Wheel Network) โดยสมาชิกเครือข่ายจะไม่ตดิ ต่อกันเอง
ศูนย์กลางของเครือข่ายรับข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนแล้วส่งต่อไปยังสมาชิกคนอืน่ ๆ
ในเครือข่ายโดยศูนย์กลางของเครือข่ายเป็นผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและเป็นผู้
รับผิดชอบผลส�ำเร็จของงานที่เครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมนั้น
ตามแนวคิดของ Shaw (อ้างถึงใน นัชนันท์ มุขแจ้ง, 2550 : 20-22) สรุป
ประเด็นส�ำคัญจากการวิจยั เรือ่ งเครือข่ายการสือ่ สารไว้วา่ โครงสร้างการสือ่ สารแบบ
กระจายอ�ำนาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการแก้ปญ
ั หาง่าย ๆ ในการท�ำงานง่าย ๆ
ใช้ข้อมูลข่าวสารจ�ำนวนน้อย ๆ สมาชิกไม่ถูกครอบง�ำโดยใครเพียงคนเดียวใน
เครือข่าย ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับร่วมกันและลงมือปฏิบัติด้วยกันได้ เป็นผู้
ตัดสินใจ เป็นผู้น�ำร่วมกัน ท�ำให้สามารถท�ำงานได้รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อย
เพราะสมาชิกทุกคนช่วยกันตรวจสอบผลงานที่เกิดขึ้น
การสร้างเครือข่ายการสือ่ สารนีเ้ ป็นกระบวนการสือ่ สารทีเ่ อือ้ ให้เกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสมาชิกชุมชน จึงท�ำให้การสื่อสารชุมชนนั้น
สร้างแผน หรือสร้างระบบการสือ่ สารเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม ด้วยการเสนอข่าวสารที่
เกีย่ วข้องกับบริบทของชุมชนและเกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้านทุกด้าน ทัง้ ศาสนา
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ การสื่อสารในรูปแบบนี้ท�ำให้ชาวชุมชนได้รับรู้
เรื่องราวหลากหลาย สามารถน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบ และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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กล่าวโดยสรุปคือรูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะนี้ ประกอบด้วยการมี
ผู้น�ำชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบริบทชุมชน สามารถสร้างเนื้อหา
สารเพือ่ ถ่ายทอดความรูไ้ ปยังเครือข่ายของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนรับทราบ
สาระของสารนั้น เรียนรู้ ปฏิบัติตามโดยความศรัทธาที่มีต่อหลักการศาสนาและ
ศรัทธาทีม่ ตี อ่ ผูน้ ำ� ผ่านกิจกรรมทีก่ ำ� หนดขึน้ ร่วมกันทัง้ การขุดลอกคูคลอง การปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติมในชุมชน หรือการคัดแยกขยะในครัวเรือน การท�ำบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
ก่อนปล่อยลงคลองแสนแสบ เป็นต้น เมื่อสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการมี
ส่วนร่วม จากนั้นถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมนี้ไปยังสมาชิกคนอื่นๆ จึงท�ำให้เกิด
วงจรพัฒนาเกิดขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายด้วยแผนภาพ ดังต่อไปนี้

สาร

เครือข่าย

ผู้น�ำ

ด�ำเนิน
กิจกรรม

สมาชิก
ชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
1) การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามปัจจุบัน
เป็นการพัฒนาชุมชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
โดยทีส่ มาชิกชุมชนเป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางในการพัฒนานัน้ ๆ เป็นต้นแบบให้องค์กร

บทที่ 1

4) คุณลักษณะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่
เข้าร่วมการอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบ มี 3 ระดับ คือ 1) ระดับการตัดสินใจ
(Decision Making) สมาชิกชุมชนที่มีส่วนร่วมในระดับนี้คือกลุ่มผู้น�ำและกลุ่ม
เครือข่าย 2) ระดับการร่วมมือ (Cooperation) สมาชิกชุมชนทุกระดับทั้งผู้น�ำ
ชาวบ้าน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในระดับนี้ โดยการเสียสละ เวลา ทรัพย์ แรงงาน
เพื่อให้การด�ำเนินงานอนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบส�ำเร็จ เป็นลักษณะการมีส่วนร่วม
ในเชิงการกระท�ำและการมีส่วนร่วมในเชิงเงินตรา 3) ระดับการใช้ประโยชน์
(Utilization) ในระดับนี้ สมาชิกชุมชนทุกคนต่างยอมรับและเข้าถึงการมีสว่ นร่วม
ด้วยกัน การมีสว่ นร่วมในระดับนีเ้ ป็นการมีสว่ นร่วมทีห่ มายถึงความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
ไม่ใช่ในความหมายของการร่วมมือ สอดคล้องกับลักษณะการมีส่วนร่วมในเชิง
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับการกระจายภารกิจและความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
อนุรักษ์น�้ำคลองแสนแสบไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
กล่าวได้วา่ การมีสว่ นร่วมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ คือการมีสว่ นร่วม
ในระดับทีอ่ ำ� นาจเป็นของประชาชนตามแนวคิด บันไดการมีสว่ นร่วม 8 ระดับ ของ
Arntein ที่มองความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมที่ประชาชนต้องมีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจอย่างเต็มที่ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งความคิดเห็นที่มีต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน วิธีการในการแก้
ปัญหาที่ก�ำหนดขึ้นจากความสามารถและความเหมาะสมของชุมชน ส่งผลให้เกิด
ความรับผิดชอบ เกิดส�ำนึกในฐานะเจ้าของชุมชนทีพ่ ร้อมจะพัฒนาชุมชนของตนโดย
ลดการพึง่ พาหน่วยงานภายนอกอืน่ ๆ ถือเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้เกิดแก่สมาชิก
ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจากการที่ผู้น�ำชุมชนเห็นคุณค่าในความคิดและความเชื่อ
ของเขาทีแ่ สดงต่อการอนุรกั ษ์นำ�้ คลองแสนแสบ ซึง่ ผลประโยชน์จากการมีสว่ นร่วมที่
อ�ำนาจเป็นของประชาชนนีค้ อื การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนตามบริบทของสังคมนัน้ ๆ
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ภายนอกทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศมาศึกษา ทัง้ นีด้ ำ� เนิน
ไปด้วยคุณลักษณะพิเศษของผู้น�ำ ที่ได้รับความศรัทธาและการยอมรับนับถือจาก
ภายในและภายนอกชุมชน แม้อิหม่ามจะมีแนวคิดในการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ให้
เกิดขึน้ เพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาชุมชนผ่านผูน้ ำ� ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
แต่ความศรัทธา และบารมีที่ได้มานั้นเกิดจากการสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ไม่ได้เกิดจากต�ำแหน่งหน้าที่ ดังนั้นอิหม่ามจึงควรสื่อสารกับสมาชิกชุมชนถึงการ
สืบทอดต�ำแหน่งผู้น�ำในฐานะอิหม่าม เพื่อให้ผู้น�ำคนต่อไปได้มีโอกาสสร้างความ
ศรัทธาให้เกิดแก่ชาวบ้านโดยการสนับสนุนของอิหม่าม และได้เรียนรู้ผู้ทักษะที่
รอบด้านในการพัฒนาชุมชน
2) ควรมีการจัดท�ำหลักสูตรการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่างเป็นทางการ
และเปิดให้ผู้น�ำ หรือสมาชิกชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียง หรือผู้สนใจศึกษาได้
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน
พัฒนาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามให้ขยายออกไปในวงกว้าง
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในอนาคต
1) การวิจยั ในอนาคตควรวิจยั เรือ่ งการเปรียบเทียบการสือ่ สารทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จในบริบทที่แตกต่างกัน โดยอาจน�ำเรื่องของการรวมตัวในชุมชนของศาสนา
พุทธ คริสต์ และอิสลามมาเปรียบเทียบวิจัยเพื่อน�ำเสนอให้ชุมชนอื่นเห็นแนวทาง
การเลือกจัดการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน
2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษากระบวนการสื่อสารชุมชน
เป็นหลัก ไม่ได้ศึกษาปัจจัยภายนอกชุมชนหรือกระบวนการสื่อสารจากชุมชนไปสู่
ภายนอก หากมีการวิจยั ในอนาคตขอเสนอแนะให้ทำ� การวิจยั เชิงปริมาณเพือ่ พิสจู น์
ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพือ่ ให้ทราบประสิทธิผลของการสือ่ สารเพือ่ การ
พัฒนาและน�ำมาปรับปรุงแก้ไขการสื่อสารของชุมชนต่อไป
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